
http://www.pkm.gov.gr 1 

                                                                                      

 

 

 

∆10 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                    ΘΕΜΑ 8ο 
Γνωµοδότηση για την ανανέωση – τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της βιοµηχανίας 
παραγωγής κοκκωδών ξηρής ανάµιξης λιπασµάτων µε την επωνυµία ‘’ΛΑΪΦ-Τ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.’’, υφιστάµενης βιοµηχανίας παραγωγής κοκκωδών ξηρής ανάµιξης 
λιπασµάτων, στην εκτός σχεδίου περιοχή Γέφυρας Αγ. Αθανασίου, στα αγροτεµάχια 6 και 22 του ∆ήµου 
Χαλκηδόνος, της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. 
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 8ο θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση 
για την ανανέωση – τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της βιοµηχανίας παραγωγής 
κοκκωδών ξηρής ανάµιξης λιπασµάτων µε την επωνυµία ‘’ΛΑΪΦ-Τ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.’’, υφιστάµενης βιοµηχανίας παραγωγής κοκκωδών ξηρής ανάµιξης λιπασµάτων, στην 
εκτός σχεδίου περιοχή Γέφυρας Αγ. Αθανασίου, στα αγροτεµάχια 6 και 22 του ∆ήµου Χαλκηδόνος, της 
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 675/03-05-2019 
διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Ανθ. 
Παπαδοπούλου, υπάλληλο του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & 
Επαγγελµάτων της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το 
θέµα. Η κ. Παπαδοπούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 35380(799)/25-04-2019 εισήγηση 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Γραµµατεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 
 
Ταχ. ∆/νση     : Β. Όλγας 198 
Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 
Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 
Τηλ.               : 2313 319 650 
Fax.               : 2313 319 723 
Email             : me@pkm.gov.gr 

  

 
Ηµεροµηνία: 16 Ιουλίου 2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχοµένου): 281357 (180) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 82/08-07-2019  

Απόσπασµα Πρακτικού αρ. 10/2019  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχοµένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 675/03-05-2019                                       

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: - 
 

  

  
   ΠΡΟΣ : 

   Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 
   ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. 
   Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού 
 
 
   Στρωµνίτσης 53, 54248, Θεσ/νίκη 
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του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της ∆/νσης 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι πρόκειται για υφιστάµενη δραστηριότητα η 
οποία πρέπει να ανανεώσει-τροποποιήσει την ισχύουσα ΑΕΠΟ λόγω αύξησης της παραγωγής, αύξησης της 
συνολικής ισχύος του µηχανολογικού εξοπλισµού, εκσυγχρονισµού των µηχανηµάτων και τακτοποίησης 
των κτιριακών εγκαταστάσεων. Ενηµέρωσε τα µέλη ότι η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά µε την προϋπόθεση 
να τηρούνται οι Β∆Τ και οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν τεθεί και θα τεθούν µε µία επιπλέον 
παρατήρηση που αφορά τον καθαρισµό του χώρου και των δαπέδων. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των 
µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα 
ψηφίσει λευκό. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, επίσης δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό διότι 
θεωρεί ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις τόσο της προηγούµενης ΑΕΠΟ όσο και της νέας είναι απλώς 
ευχολόγια. Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., 
πρότεινε τη θετική γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 
 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(∆ΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/νση  Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
Τµήµα Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 
ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

         -------------------------     ---------------------------      ------------------ 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σηµείου 1 του 
παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ.: 35380(799)/25-04-2019 
εισήγηση του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της 
∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 
675/03-05-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 
3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, την υπ’ αριθµ. 46/Ορθή Επανάληψη/2017 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, 
την µε αρ. πρωτ. 16534, 15078/14-03-2017 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 32/2017 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής 
«περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νοµιµότητά της µε το µε αρ. πρωτ.: 18345/23-
03-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, την µε αρ. πρωτ. 
359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισµού Γραµµατέα 
και αναπληρωτή Γραµµατέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», γνωµοδοτεί επί του φακέλου της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 
 

                                                            Γνωµοδοτεί  κατά  πλειοψηφία  

     (µειοψηφούντων των κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου και κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινας που ψήφισαν λευκό) 

                                                            
Θετικά για την ανανέωση – τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της βιοµηχανίας παραγωγής 
κοκκωδών ξηρής ανάµιξης λιπασµάτων µε την επωνυµία ‘’ΛΑΪΦ-Τ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.’’, υφιστάµενης βιοµηχανίας παραγωγής κοκκωδών ξηρής ανάµιξης λιπασµάτων, στην εκτός 
σχεδίου περιοχή Γέφυρας Αγ. Αθανασίου, στα αγροτεµάχια 6 και 22 του ∆ήµου Χαλκηδόνος, της Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ., σύµφωνα µε την εισήγηση που ακολουθεί. 
 

Πρόκειται για υφιστάµενη αδειοδοτηµένη βιοµηχανία παραγωγής κοκκωδών ξηρής ανάµιξης 
λιπασµάτων, µε παραγωγική ικανότητα λιπάσµατος περίπου 40.000,00tn ετησίως, η οποία περιλαµβάνει 
συγκρότηµα παραγωγής λιπασµάτων και αζωτούχων ενώσεων µε απλή ανάµειξη ή αραίωση. 
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Η παρούσα µελέτη συντάσσεται λόγω αύξησης της παραγωγής από 20.000 σε 40.000 τόνους 
ετησίως, λόγω αύξησης της συνολικής ισχύος του µηχανολογικού εξοπλισµού εξαιτίας εκσυγχρονισµού των 
µηχανηµάτων από 320,00kW σε 465,00kW και λόγω τακτοποίησης κτιριακών εγκαταστάσεων µε τον 
Ν.4178/2013. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός για τον οποίο έχει αδειοδοτηθεί η επιχείρηση έχει συνολική 
µηχανική ισχύ 465,00kW. Το απασχολούµενο προσωπικό της επιχείρησης είναι 13 άτοµα. 

Από την τελευταία περιβαλλοντική αδειοδότηση της επιχείρησης, µέχρι και σήµερα, έχουν επέλθει 
κάποιες αλλαγές  µε  κυριότερη είναι την νοµιµοποίηση του κτιρίου των γραφείων (προκατασκευασµένο 
κτίριο τύπου ΚΙΒΟ), το οποίο είναι απαραίτητο για την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης. Η 
παραγωγικότητα της επιχείρησης στην προηγούµενη περιβαλλοντική αδειοδότησή της ήταν 20.000 τόνοι 
ετησίως και προέβλεπε µελλοντική αύξηση της παραγωγής από 20.000 τόνους σε 40.000 τόνους ετησίως, 
όπως και πλέον ισχύει.  
Το απασχολούµενο προσωπικό της επιχείρησης είναι 13 άτοµα. 

Λόγω εκσυγχρονισµού των µηχανηµάτων, η ισχύς του µηχανολογικού εξοπλισµού αυξάνεται από 
320,00kW σε 465,00kW.   

 

Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας 
Η παραγωγική διαδικασία περιλαµβάνει τα στάδια: 

• Εκφόρτωση και προσωρινή αποθήκευση πρώτων υλών 

• Τροφοδοσία – δοσοµέτρηση πρώτων υλών 

• Εν ξηρώ ανάµιξη πρώτων υλών σε προκαθορισµένες ποσότητες 
• Συσκευασία τελικών προϊόντων 

Αρχικά, γίνεται η µεταφορά των πρώτων υλών στη µονάδα χύδην µε επικαθήµενα φορτηγά. Τα φορτηγά 
αδειάζουν τις πρώτες ύλες απευθείας στις αποθήκες και στη συνέχεια µε εκφορτωτή αυτές διευθετούνται 
εντός των αποθηκών. 
Οι πρώτες ύλες µεταφέρονται από την αντίστοιχη αποθήκη στη χοάνη του συγκροτήµατος παραγωγής µε 
φορτωτή και στη συνέχεια µε τον πρώτο ταινιόδροµο οδηγούνται στο κόσκινο. Κατόπιν µε δεύτερο 
ταινιόδροµο οδηγούνται στα σιλό αναµονής. Από εκεί, οι διάφορες πρώτες ύλες οδηγούνται στο δοχείο 
ζύγισης, και όταν επιτευχθεί το κατάλληλο «χαρµάνι», ανάλογα µε τον τύπο του λιπάσµατος που πρόκειται 
να παραχθεί, καταλήγουν στους δύο αναδευτήρες όπου γίνεται η οµογενοποίηση του µίγµατος, προσθέτοντας 
το πιθανό επιθυµητό χρώµα και ιχνοστοιχεία. 

Το έτοιµο προϊόν µε τρίτο ταινιόδροµο οδηγείται σε δύο συσκευαστικές, συσκευάζουν το τελικό 
προϊόν σε σακιά. Ακολουθεί η παλετοποίηση των λιπασµάτων µέσω µηχανής παλετοποίησης. Οι παλέτες είτε 
φορτώνονται απευθείας σε φορτηγά είτε αποθηκεύονται σε µικρές ποσότητες σε στεγασµένες αποθήκες. 
Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται είναι όλες σε στερεή µορφή τύπου κόκκων ή σκόνης. Αναλυτικά οι 
πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή λιπασµάτων είναι: 
Ουρία, DAP (φωσφορικό διαµµώνιο), NPK (2 20 0) (φωσφορίτης), Θειικό Κάλιο, ∆ολοµίτης και Βοηθητικές 
ύλες (micro nutrients), δηλαδή ∆ιάφορες θειικές ενώσεις µετάλλων. 
Οι απαιτούµενες πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των λιπασµάτων είναι: 

! Ουρία: 11.000tn 

! DAP (φωσφορικό διαµµώνιο): 8.000tn 

! ΝΡΚ (2 20 0) (φωσφορίτης): 7.000tn 

! Θειικό κάλιο: 5.000tn 

! ∆ολοµίτης: 5.000tn 

! Βοηθητικές ύλες (micro nutrients) – διάφορες θειικές ενώσεις µετάλλων: 4.000tn 
Η απαιτούµενη ποσότητα νερού εκτιµάται σύµφωνα µε την κατανάλωση του 2017 (∆ΕΥΑΧ) σε 600m3/έτος 
περίπου. 
Η απαιτούµενη ποσότητα ενέργειας εκτιµάται σύµφωνα µε την κατανάλωση του 2017 (∆ΕΗ) σε 
112130kWh/έτος περίπου. 
 
Κατά την παραγωγική διαδικασία δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα. 
Τα υγρά λύµατα του προσωπικού της επιχείρησης οδηγούνται σε στεγανό βόθρο (13 άτοµα Χ 50λίτρα/ηµέρα) 
= 650λίτρα/ηµέρα. 
Αναµένεται παραγωγή µικρών ποσοτήτων χρησιµοποιηµένων ορυκτέλαιων από τις εργασίες συντήρησης του 
εξοπλισµού, των φορτωτών και των περονοφόρων της µονάδας.  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΑ: 13 02 05* - Συνθετικά έλαια µηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 
Γενικά, οι δραστηριότητες αυτού του είδους αναφέρουν ως στερεά απόβλητα αυτά µε τους παρακάτω 
κωδικούς:  
06 10: απόβλητα από την Π∆ΠΧ αζωτούχων χηµικών ενώσεων, από χηµικές διεργασίες    
           αζώτου και την παραγωγή λιπασµάτων 
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06 10 02*: απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
06 10 99: απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως  
Ωστόσο, λόγω της φύσης της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (γίνεται απλή ανάµιξη και ενσάκιση και 
∆ΕΝ γίνεται καµιά περαιτέρω χηµική διεργασία) δεν προκύπτουν απόβλητα αυτού του κωδικού. 
 
Στα στερεά απόβλητα περιλαµβάνονται τυχόν κοµµάτια ή κατεστραµµένα υλικά συσκευασίας, όπως παλέτες 
και σάκοι συσκευασίας (κωδικός ΕΚΑ 15 01 06: Μικτή συσκευασία). Οι παλέτες και οι σάκοι συσκευασίας 
συλλέγονται και επαναχρησιµοποιούνται, ενώ τα υπόλοιπα συλλέγονται και µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα 
του προσωπικού, συγκεντρώνονται και µεταφέρονται στους ειδικούς κάδους συγκέντρωσης απορριµµάτων 
του οικείου Ο.Τ.Α. 
Στη µονάδα δεν προβλέπεται η ύπαρξη και η λειτουργία καυστήρων ή άλλων εστιών καύσης.  
Σύµφωνα µε το Π.∆. 1180/88,  οι εκποµπές θορύβου αναµένεται να είναι κάτω από 55dBΑ 

 

ΟΥΡΙΑ 

• Χηµικός τύπος:  CH4N2O 

• Χαρακτηριστικά: κόκκοι λευκού χρώµατος 
• Επικινδυνότητα:  καµία 

• Συσκευασία:  χύδην 

• Ετήσια κατανάλωση: 11.000tn 
 

DAP (φωσφορικό διαµµώνιο) 

• Χηµικός τύπος:  (H4N2)2HPO4 

• Χαρακτηριστικά: κόκκοι καφέ χρώµατος 
• Επικινδυνότητα:  καµία 

• Συσκευασία:  χύδην 

• Ετήσια κατανάλωση: 8.000tn 
 

NPK (2 20 0) (φωσφορίτης) 
• Χηµικός τύπος:  φωσφορική ένωση (Ν>2%, Ρ>20%, Κ=0%) 

• Χαρακτηριστικά: κόκκοι πράσινου – καφέ χρώµατος 
• Επικινδυνότητα:  καµία 

• Συσκευασία:  χύδην 

• Ετήσια κατανάλωση: 7.000tn 
 

Θειικό κάλιο 

• Χηµικός τύπος:  K2SO4 

• Χαρακτηριστικά: άχρωµοι έως λευκοί κόκκοι ή σκόνη 

• Επικινδυνότητα:  καµία 

• Συσκευασία:  χύδην 

• Ετήσια κατανάλωση: 5.000tn 
 

∆ολοµίτης 
• Χηµικός τύπος:  MgCa(CO3)2 

• Χαρακτηριστικά: κόκκοι ή σκόνη λευκού χρώµατος 
• Επικινδυνότητα:  καµία 

• Συσκευασία:  χύδην 

• Ετήσια κατανάλωση: 5.000tn 
 

Βοηθητικές ύλες (micro nutrients) 

• Χηµικός τύπος:  ∆ιάφορες θειικές ενώσεις µετάλλων 

• Χαρακτηριστικά: σκόνες 
• Επικινδυνότητα:  καµία 

• Συσκευασία:  Big bags 

• Ετήσια κατανάλωση: 4.000tn 
 

 Σύστηµα αποκονίωσης 
Για την αντιµετώπιση της σκόνης που δηµιουργείται χρησιµοποιείται σύστηµα αποκονίωσης. 
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Σχετικά µε τις ποσότητες της παραγόµενης σκόνης, αυτές υπολογίζονται ως το µικρότερο κλάσµα της 
ωφέλιµης διαµέτρου κόκκων (1 – 5mm) που προκύπτει από το κοσκίνισµα και οδηγείται στο σύστηµα 
αποκονίωσης. 

1. Για όλες τις πρώτες ύλες – πλην του δολοµίτη – οι παραπάνω ποσότητες είναι: 
Κλάσµα<1mm    5-7‰ του συνόλου (35.000tn/έτος)    175-245tn   

2. Για τον δολοµίτη αντίστοιχα είναι: 
Κλάσµα<1mm    2-3‰ του συνόλου (5.000tn/έτος)    100-150tn   

 
Το σύστηµα της αποκονίωσης είναι σχεδιασµένο ώστε να παρέχει την δυνατότητα της ξεχωριστής 
αποθήκευσης της δεσµευµένης σκόνης από κάθε ουσία. Έτσι, µετά τον διαχωρισµό τους θα διατίθενται ως 
εξής: 
 
Η σκόνη όλων των πρώτων υλών πλην του δολοµίτη, θα αποθηκεύεται σε πλαστικούς σάκους big bags και θα 
µεταφέρεται στη µονάδα της ΛΑΪΦ – Τ στην Κοµοτηνή, όπου θα χρησιµοποιείται για την παραγωγή υγρών 
λιπασµάτων. 
Η σκόνη του δολοµίτη θα αποθηκεύεται επίσης σε πλαστικούς σάκους big bags και θα διατίθεται σε 
εργολάβους παραγωγής έτοιµων κονιαµάτων και σοβάδων. 
Το σύστηµα αποκονίωσης θα αναρροφά την σκόνη που δηµιουργείται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 
διαδικασίας.  
 
Πιο συγκεκριµένα: 
 

• Ταινίες και κλειστά ανεβατόρια φόρτωσης σε όλες τις αποθήκες που θα υπάρχουν αποθηκευµένα 
υλικά 

• Ταινίες και κλειστά ανεβατόρια φόρτωσης σιλό αναµονής και δοχείων ζύγισης στη διαδικασία της 
ανάµιξης 

• Ταινία – ανεβατόρι κλειστό και κόσκινο χαρµανιέρας 
• Σιλό αναµονής και ενσακιστικά. 
 

Μέτρα Προστασίας 
Οι αποθηκευόµενες πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα δεν ταξινοµούνται ως εύφλεκτα. Ωστόσο, κάποια 
από αυτά φέρουν την ιδιότητα του εύφλεκτου και για το λόγο αυτό προβλέπεται η τήρηση πρόσθετων όρων 
και κανόνων ασφαλείας. Πιο συγκεκριµένα: 
 
Οι εγκαταστάσεις απαγωγής σκόνης θα είναι κατασκευασµένες έτσι ώστε η σκόνη να µην µπορεί να φτάσει 
στους κινητήρες. Επίσης, το δίκτυο απαγωγών θα είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε να αποφεύγονται οι 
επικαθήσεις και οι συγκεντρώσεις σκόνης. 
Οι µηχανές παραγωγής θα είναι κατασκευασµένες, τοποθετηµένες και θα χρησιµοποιούνται µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να αποφεύγεται κάθε πιθανότητα ανάφλεξης υλικών. 
Τα οχήµατα εσωτερικής κίνησης (περονοφόρα, φορτωτές κλπ) θα κινούνται αποκλειστικά εντός των 
προβλεπόµενων εσωτερικών οδών κίνησης και θα χρησιµοποιούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται 
κάθε πιθανότητα ανάφλεξης υλικών. 
Το κάπνισµα θα απαγορεύεται στο σύνολο των κλειστών και ανοιχτών χώρων του εργοστασίου, εκτός ειδικά 
ορισµένου εξωτερικού χώρου. 
Εντός του κτιρίου παραγωγής και αποθήκευσης θα απαγορεύεται η είσοδος και παραµονή προσωπικού και 
επισκεπτών, πέραν των απολύτως απαραίτητων. 
Το σύνολο του προσωπικού και ιδιαίτερα όσοι απασχολούνται σε θέσεις εργασίας εντός του κτιρίου 
αποθήκευσης και συσκευασίας θα εκπαιδευτεί επαρκώς για τουλάχιστον 2 µήνες πριν την ανάληψη των 
καθηκόντων εργασίας, µε έµφαση στην πρόληψη και αντιµετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων. Επίσης, στο 
σύνολο του προσωπικού που απασχολείται εντός του κτιρίου αποθήκευσης και συσκευασίας θα διατεθεί 
ρουχισµός εργασίας και κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας. 
Για τις εσωτερικές µεταφορές των υλικών θα χρησιµοποιούνται µέσα, το υλικό των οποίων θα είναι αδρανές 
σε σχέση µε τα µεταφερόµενα υλικά. 
Οµοίως, τα υλικά συσκευασίας θα είναι αδρανή σε σχέση µε το περιεχόµενο και επαρκούς αντοχής για το 
συσκευαζόµενο βάρος. 
Οι εσωτερικοί χώροι του κτιρίου παραγωγής και αποθήκευσης θα είναι κατάλληλα διαρρυθµισµένοι, ώστε να 
µειώνονται οι επιπτώσεις από πυρκαγιά ή έκρηξη. 
 

Θα τηρούνται απαραίτητα και χωρίς καµιά παρέκκλιση όλες οι προβλέψεις και οι περιορισµοί της 
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µελέτης και του πιστοποιητικού πυροπροστασίας. 
 

Από τον πίνακα προκύπτει και η µη υπαγωγή της µονάδας στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016   
        (SEVESO III). 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΥΣΚΕ
ΥΑΣΙΑ 

ΤΟΞΙΚΟΤΗ
ΤΑ 

ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 

ΕΠΙΚΙΝ∆Υ
ΝΟΤΗΤΑ 

SEVESO III 

Ουρία Χύδην Πολύ χαµηλή Μη εκρηκτικό 
Μη 
επικίνδυνη 
ουσία 

∆εν εµπίπτει 

DAP 

Φωσφορικό 

διαµµώνιο 

Χύδην Πολύ χαµηλή 
∆εν 
εµφανίζεται 

Μη 
επικίνδυνη 
ουσία 

∆εν εµπίπτει 

ΝΡΚ (2 20 0) 

Φωσφορίτης 
 
 

Χύδην Πολύ χαµηλή 
∆εν 
εµφανίζεται 

Μη 
επικίνδυνη 
ουσία 

∆εν εµπίπτει 

Θειικό κάλιο Χύδην Πολύ χαµηλή 
∆εν 
εµφανίζεται 

Μη 
επικίνδυνη 
ουσία 

∆εν εµπίπτει 

∆ολοµίτης Χύδην Πολύ χαµηλή 
∆εν 
εµφανίζεται 

Μη 
επικίνδυνη 
ουσία 

∆εν εµπίπτει 

Micro 

nutrients 
Big Bags 

∆εν 
εµφανίζεται 

∆εν 
εµφανίζεται 

Μη 
επικίνδυνη 
ουσία 

∆εν εµπίπτει 

 
 
Η δραστηριότητα εντάσσεται σε κλάδο της χηµικής βιοµηχανίας, ο οποίος εµπίπτει στην κατηγορία έργων 
και δραστηριοτήτων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 
1450/2013) – Οδηγία IED. 
 

Εφαρµογή Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών (Β∆Τ) 
 

Η χρήση Β∆Τ στις διεργασίες λειτουργίας της βιοµηχανίας παραγωγής κοκκωδών ξηρής ανάµιξης 
λιπασµάτων αποτελεί το κύριο µέτρο κατά των επιπτώσεων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την χρήση νερού και 
ενέργειας και τη διαχείριση των αποβλήτων. Με την εφαρµογή Β∆Τ,  οι ποσότητες νερού και ενέργειας που 
χρησιµοποιούνται ελαχιστοποιούνται, καθώς και η ρύπανση των νερών και εδαφών της περιοχής, όπως και οι 
εκποµπές αέριων ρύπων. καθώς και η ρύπανση των νερών και εδαφών της περιοχής, όπως και οι εκποµπές 
αέριων ρύπων.  
Η Β∆Τ περιλαµβάνει την πρόληψη, το διαχωρισµό των τύπων ροής ακαθάρτων, τη µεγιστοποίηση της 
εσωτερικής ανακύκλωσης (µε επεξεργασία ανάλογα µε τις απαιτήσεις χρήσης) και την εφαρµογή επαρκούς 
επεξεργασίας για κάθε τελική ροή.  Ως εκ τούτου η  εγκατάσταση  θα πρέπει  να  εφαρµόζει  τις βέλτιστες 
διαθέσιµες τεχνικές (Β∆Τ) αξιοποίησης των αποβλήτων που παράγονται από µονάδες παραγωγής 
κοκκωδών ξηρής ανάµιξης λιπασµάτων µε σκοπό  τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων 
µε  την εισαγωγή νέων τεχνικών  ώστε  :  

  να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα  προληπτικά αντιρρυπαντικά µέτρα, ιδίως µε χρήση των 
βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών (Β∆Τ)  
  να  µην προκαλείται καµία σηµαντική ρύπανση στο περιβάλλον ως σύνολο  
  να αξιοποιούνται τα απόβλητα στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό  
  η ενέργεια να  χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  
Η υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για την Ανανέωση – Τροποποίηση της Α.ΕΠΟ του θέµατος µε την 
υποχρέωση να τηρεί τις Β∆Τ και τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν τεθεί και θα τεθούν µε την 
επιπλέον παρατήρηση ''Ο καθαρισµός του χώρου, δαπέδων να πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε ειδικά 
σάρωθρα και το υλικό που ενδεχοµένως έχει διαφύγει να συγκεντρώνεται και να επαναχρησιµοποιείται στην 
παραγωγική διαδικασία''.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

 Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται θετικά επί της ΜΠΕ για την ανανέωση/τροποποίηση της 
Α.Ε.Π.Ο. του θέµατος µε την υποχρέωση να τηρούνται οι προβλεπόµενοι όροι καθ’ υπαγόρευση της 
αρµόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
 
Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας δηµοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέµατος  ∆ΕΝ εκφράστηκαν στην υπηρεσία  
εγγράφως αντιρρήσεις ενδιαφερόµενων πολιτών ή φορέων. Ηµεροµηνία λήξης της  προθεσµίας για την 
κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους ορίστηκε η 16 – 10 - 2018. Μετά  τη λήξη 
της προθεσµίας, εκφράστηκε η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χαλκηδόνας θετικά επί του 
περιεχοµένου της Μ.Π.Ε.. 
 
 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 ∆. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Κούης Κωνσταντίνος 
2. Χριστόπουλος Μιχάλης 
3. Παγώνης Ιωάννης 
4. Κελεσίδου Χρηστίνα 

5. Καζαντζίδης Παντελεήµων 

6. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα 

7. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
8. Αβραµίδης Γαβριήλ 

9. Μήττας Χρήστος 
 

 

Χ 
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