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«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
τροποποίησης - ανανέωσης των 
εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για 
την επέκταση της «Μονάδας επεξεργασίας - 
κατάψυξης φρούτων και λαχανικών» της 
εταιρίας «ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε.» που βρίσκεται 
στο ύψος του 3ου χλμ Γιαννιτσών - 
Εδέσσης» 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 6η/13-07-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  62 / 2022 

   
    Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 13 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 
π.μ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα 
μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., 
κατόπιν της με αρ. πρ. οικ. 494785 (469)/08-07-2022 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. 
Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 08-07-2022 σε όλα τα μέλη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

     
Από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής 
Οικονομίας παραβρέθηκαν δέκα τρία (13) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος     1.Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος       
 2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος         2.Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος 
 3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος        
 4.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος        

 5. Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

      6.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

      7. Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

 8.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

 9.  Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

     10. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     11. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος        

     12. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     13. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος        

     14. Γούλα Όλγα-Χριστίνα-Αναπλ. μέλος  

          Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, εισήγαγε για συζήτηση το 7ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της τροποποίησης - ανανέωσης των εγκεκριμένων 
περιβαλλοντικών όρων για την επέκταση της «Μονάδας επεξεργασίας - 
κατάψυξης φρούτων και λαχανικών» της εταιρίας «ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε.» που 
βρίσκεται στο ύψος του 3ου χλμ Γιαννιτσών - Εδέσσης.» και  και  έδωσε το λόγο 
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στον κ. Ζέρζη Πέτρο Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Πέλλας, ο οποίος έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 308442(935)/16-06-2022 εισήγηση του Τμήματος 
Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων της 
Π.Ε. Πέλλας η οποία έχει ως εξής: 
“2α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ  
Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  

 Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ». 
 Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ». 
 Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. «ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/99/ΕΚ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ». 
 N. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄92) «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2018/844 ΚΑΙ 2019/692 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 
 Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ.   «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 
 Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α΄68), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. «ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 
 Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ (Α΄230), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. «ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 
 Υ.Α. ΟΙΚ. 37674/2016 (ΦΕΚ Β΄2471), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1958/2012 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ Ν. 
4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ». 

 Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ Β΄1048), ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ 

ΙΣΧΥΕΙ.«ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΣΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ». 
 Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167) - ΜΕΡΟΣ Ζ΄  «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» 
 Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ Β΄3833) «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 4014/2011 (Α΄ 209), ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄1048) ΚΟΙΝΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 
3982/2011 (Α΄ 143)». 

 Υ.Α. Φ.15/483/35/17-1-2012 (ΦΕΚ Β΄158), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ Υ.Α. 
ΟΙΚ._5540/71/Φ15/2018 (ΦΕΚ Β΄60) & ΟΙΚ._64618/856/Φ15/2018 (ΦΕΚ Β΄2278) ΚΑΙ 

ΙΣΧΥΕΙ.«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν._3982/2011 (ΦΕΚ_Α΄143), ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ». 
 Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β΄1022), ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. «ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ 

Ν._1650/1986, ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν._3010/2002 (ΦΕΚ Α΄91/2002)». 
 Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β΄332) «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΠΕΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΕΠΟ) 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160/18-10-1986), ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ 3010/2002 (ΦΕΚ Α΄91/2002)». 
 Υ.Α. 48963/2012 (ΦΕΚ Β΄2703), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ (Α.Ε.Π.Ο.) ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1958/13-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Β΄21), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)». 
 Υ.Α. 170225/2014 (Β΄135), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ A’ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ 

ΑΡ. 1958/2012 (Β ́ 21) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ Ν. 4014/2011 (Α ́ 209), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ».  
 Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ Β΄678), ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ), ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΜ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 1650/1986». 

ΑΔΑ: 98Μ17ΛΛ-ΔΥ7



 

 

 Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ Β΄45) «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΤΡΟΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄ 
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 
1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΟΥ Ν. 4014/2011 

(ΦΕΚ Α΄ 209), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ». 
 Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ Β΄1077) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ Η ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α ΚΑΙ Β ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21/13-
1-2012), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν. 4014/2011». 

 Κ.Υ.Α. Η.Π. 37338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄1495), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ 

ΤΗΝ Κ.Υ.Α. Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ Β΄415). «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 79/409/ΕΟΚ, “ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ”, ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979, ΟΠΩΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 

2009/147/ΕΚ». 
 Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ Β΄1016), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ». 
 ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 129043/4335/8-7-2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΔΑ: 4ΑΣΨΟ-ΚΘΣ)

 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ». 
 Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β΄383), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 

91/689/ΕΟΚ “ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ” ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991. 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.19396/1546/1997 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ “ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” (Β΄604)». 
 Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β΄791), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. «ΈΓΚΡΙΣΗ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 59 ΠΑΡ. Β ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 13588/725 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ…». 
 Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ Β΄4326) «ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΕΑ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 31 ΤΟΥ Ν. 4342/2015». 
 Ν._2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΊΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 
 Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ Α΄94), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 
 Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α΄129 - ΔΙΟΡΘ. ΣΦΑΛΜ. ΣΤΟ ΦΕΚ Α΄171/2021) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2018/851 ΚΑΙ 2018/852 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 

2008/98/ΕΚ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 94/62/ΕΚ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». 

 Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ Α΄64) «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 98012/2001/1996 (ΦΕΚ Β΄40) 
“ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ”. ΜΕΤΡΑ, 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ». 

 Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ Α΄75) «ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ». 
 Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ Α΄80) «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 73537/1438/1995 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ” 
(Β΄781) ΚΑΙ 19817/2000 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 73537/1438/1995 

ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κ.ΛΠ.” (Β΄963) – ΜΕΤΡΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ». 
 Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β΄1312) «ΜΕΤΡΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΑΕΚΚ)». 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 68/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16ΗΣ-1-2013 (L29/30-1-2013), ΟΠΩΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 1017/2017 (L159/48/21-6-2017) ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ». 
 Κ.Υ.Α. 323306/2007 (ΦΕΚ Β΄1881/14-9-2007), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ) 178/2002 ΚΑΙ 

882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ». 
 Κ.Υ.Α. 340668/2008 (ΦΕΚ Β΄2422), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 183/2005 ΚΑΙ 141/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ 

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ». 
 Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α΄293) «ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ». 
 Π.Δ. 149/2006 (ΦΕΚ Α΄159) «ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΘΟΡΥΒΟΣ) ΣΕ 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/10/ΕΚ». 
 Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ Β΄328) «ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ». 
 Κ.Υ.Α . 11294/1993 (ΦΕΚ Β΄264) «ΌΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ, ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΘΕΡΜΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΠΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΜΑΖΟΥΤ, ΝΤΙΖΕΛ Η ΑΕΡΙΟ». 
 Υ.Α. 189553/2011(ΦΕΚ Β΄2654)  «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ». 
 Κ.Υ.Α. 6164/2018 (ΦΕΚ Β΄1107) «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 

(ΕΕ) 2015/2193 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕL 313/1/28.11.2015)». 
 ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΟΙΚ._5340/1984 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΑΣ (ΦΕΚ 

Β΄142/1985) «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ». 
 Κ.Υ.Α. 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄354), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ, 

ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 
 Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β΄192) «ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ». 
 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
 Π.Δ. 133 (ΦΕΚ Α΄226), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ-ΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 81320 & 77909 ΑΠΟ       1-12-2016 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΦΕΚ 

Β΄4302). «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». 
 ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΓΠΚΜ ΟΙΚ._61/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΕΚ 

ΥΟΔΔ/27) «ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». 
 ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΚΜ ΟΙΚ._72217(1346)/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(ΦΕΚ Β΄458) «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"». 
 ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΚΜ ΟΙΚ._113512(771)/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ (ΦΕΚ 

Β΄759)«ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ "ΜΕ 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" ΣΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». 
         2Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 275898(267)/15-4-2022 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ 

Π.Κ.Μ.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΜΑΖΙ 

ΜΕ ΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε., ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. 

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Α) Από την εξέταση των στοιχείων της κατατεθείσας Μ.Π.Ε. και με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο 
αρχείο της υπηρεσίας μας, σημειώνονται τα κάτωθι: 
Είδος, μέγεθος και θέση μονάδας 
Πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα επεξεργασίας - κατάψυξης φρούτων και λαχανικών της εταιρίας 
«ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε.», που βρίσκεται στα υπ’ αριθ. 589, 590, 591 και 592 αγροτεμάχια του αγροκτήματος 
Αξού του Δήμου Πέλλας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (στο ύψος του 3ου χλμ Γιαννιτσών - 
Εδέσσης). 
Το γήπεδο της εγκατάστασης απέχει περίπου 3 χλμ. από το νοτιοδυτικό άκρο της πόλης των Γιαννιτσών 
σε κατεύθυνση δυτική και 50 μ. περίπου από την εθνική οδό Γιαννιτσών - Εδέσσης σε κατεύθυνση 
βόρεια. Η απόστασή της από τον κοντινότερο οικισμό του Μελισσίου είναι 1 χλμ περίπου. Στην περιοχή 
δεν υφίστανται οργανισμοί ή ιδρύματα κοινής ωφέλειας. Ο χαρακτήρας της είναι αγροτικός με πολλές 
βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες εγκατεστημένες εκατέρωθεν της εθνικής οδού 
Γιαννιτσών - Εδέσσης, μεταξύ των οποίων και άλλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας φρούτων. Η περιοχή 
δεν είναι ενταγμένη στο δίκτυο προστασίας Natura, ή σε κάποιο άλλο καθεστώς ειδικής περιβαλλοντικής 
αντιμετώπισης. 
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Το εργοστάσιο διαθέτει σε ισχύ την με αριθ. πρωτ. 394/26-2-2014 απόφαση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. της 
Α.Δ.Μ.Θ. περί ανανέωσης - τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων λόγω κτιριακής και μηχανολογικής 
επέκτασης (ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡ1Υ-ΔΘΛ). 
Σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε. προτίθεται να προβεί σε επέκταση του γηπέδου του και στα υπ’ 
αριθ. 593 και 594 όμορα αγροτεμάχια του αγροκτήματος Αξού, καθώς και σε κτιριακή - μηχανολογική 
επέκταση, προσθήκη/τροποποίηση των αντικειμένων δραστηριότητας και στην ανόρυξη μιας (1) νέας 
γεώτρησης. 
Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας πρώτων υλών, σύμφωνα με την υφιστάμενη ΑΕΠΟ, 
ανέρχεται σε 200 t/ημέρα. Τα παραγόμενα προϊόντα αποθηκεύονται σε θαλάμους κατάψυξης συνολικής 
αποθηκευτικής ικανότητας 43.716,15 m3 (ο όγκος των ψυχόμενων διαδρόμων ανέρχεται σε 7.121 m3 , 
σύνολο 50.837,15 m3). 
Μετά την επέκταση/εκσυγχρονισμό του εργοστασίου η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα θα ανέλθει σε 
276,7 t/ημέρα. 
Η λειτουργία της μονάδας είναι εποχιακή και καθορίζεται από την περίοδο συγκομιδής και την 
διαθεσιμότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των τελικών προϊόντων του 
εργοστασίου. Στην αιχμή της λειτουργίας απασχολεί περίπου 200 άτομα σε 3 βάρδιες. 
Σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 798/18-6-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολεοδομίας του Δήμου Πέλλας, 
στα αγροτεμάχια 589, 590, 591, 592, 593 και 594 του αγροκτήματος Αξού δεν υπάρχουν 
θεσμοθετημένες χρήσεις γης και επιτρέπεται η ανέγερση εγκαταστάσεων επεξεργασίας φρούτων και 
λαχανικών. 
Κατάταξη της μονάδας 
Η μονάδα κατατάσσεται: 
 στην Κατηγορία Β όσον αφορά τον α/α 12 «Παρασκευή και συσκευασία, εάν περιλαμβάνεται ως 

τμήμα της δραστηριότητας, διατηρουμένων φρούτων και λαχανικών μ.α.κ.» της 9ης Ομάδας  
σύμφωνα με την Y.A. οικ._92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ Β’ 3833), όσον αφορά στην κύρια 
δραστηριότητα (δυναμικότητα ≤ 300 t/ημέρα & < 150 μόρια), 

 στην κατηγορία Α2 όσον αφορά τον α/α 222 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων μ.α.κ. με 
ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη» της 9ης Ομάδας σύμφωνα με την Υ.Α. οικ._37674/2016 (ΦΕΚ Β ́2471), 
όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. οικ._2307/2018 (ΦΕΚ Β ́439) και ισχύει, όσον αφορά στην 
αποθηκευτική ικανότητα (θάλαμοι κατάψυξης κ.λπ., V > 50.000 m3) και 

 στην κατηγορία Α2 όσον αφορά τον α/α 6 «Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης» της 2ης 
Ομάδας  σύμφωνα με την Υ.Α. οικ._37674/2016 (ΦΕΚ Β 2́471), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
οικ._2307/2018 (ΦΕΚ Β 4́39) και ισχύει, όσον αφορά στις υδρογεωτρήσεις (5.000.000 m3/έτος ≥ V> 
300.000 m3/έτος) 

και συνολικά στην Κατηγορία Α2. 
Το εργοστάσιο θα εξακολουθεί να κατατάσσεται στην Κατηγορία Α2 και μετά την 
επέκταση/εκσυγχρονισμό του, καθώς για τη νέα δραστηριότητα θα κατατάσσεται: 
 Στην 9η Ομάδα της Y.A οικ._92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ Β΄3833) με α/α 9 «Παραγωγή χυμών 

φρούτων και λαχανικών και συσκευασία εάν περιλαμβάνεται ως τμήμα της δραστηριότητας» και  
στην Κατηγορία Α2 (δυναμικότητα ≤ 300 t/ημέρα & > 90 μόρια). 

Η μοριοδότηση της μονάδας έχει ως εξής: 
 

Κριτήριο Υποκριτήριο Μόρια 

Χρήσεις γης 1.5 Εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού και εκτός ΤΠΣ/ΕΠΣ, 
όπου δεν υφίσταται εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο. 

40 

Ευαισθησία και αφομοιωτική 
ικανότητα φυσικού 
περιβάλλοντος 

2.7 Διάθεση αποβλήτων σε ευαίσθητους αποδέκτες ή 
όπου καταστρατηγούνται τα περιβαλλοντικά πρότυπα της 
κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας 

80 

Έκταση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων 

3.7 Καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις  10 

Σύνολο: 130 

 
Πρώτες ύλες - παραγωγική διαδικασία - παραγόμενα προϊόντα 
Οι πρώτες ύλες και τα παραγόμενα προϊόντα του εργοστασίου σύμφωνα με την υφιστάμενη ΑΕΠΟ και 
την προσθήκη, επέκταση και αναδιαμόρφωση των γραμμών παραγωγής που προβλεπόταν σε αυτή, 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Είδος 

Ετήσια 
δυναμικότητα 

α΄ ύλη (t) 

Ημέρες 
επεξεργασίας 

Ημερήσια 
δυναμικότητα 

α΄ ύλη (t) 

Ποσοστ
ό φύρας 

Τελικό 
προϊόν  

(t/έτος) 

Τελικό 
προϊόν  

(t/ημέρα) 

Φράουλα 
IQF 

120 20 6 15% 100 5 

Κεράσια IQF 1.250 40 31 20% 1.000 25 
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Είδος 

Ετήσια 
δυναμικότητα 

α΄ ύλη (t) 

Ημέρες 
επεξεργασίας 

Ημερήσια 
δυναμικότητα 

α΄ ύλη (t) 

Ποσοστ
ό φύρας 

Τελικό 
προϊόν  

(t/έτος) 

Τελικό 
προϊόν  

(t/ημέρα) 

Βύσσινο 
IQF 

135 15 9 25% 100 6,5 

Βερίκοκο 
IQF 

2.310 25 92 35% 1.500 60 

Ροδάκινο 
IQF 

6.670 60 111 40% 4.000 67 

Ακτινίδιο 375 25 15 20% 300 12 

Πιπεριές 
γεμιστές 

80 10 8 0% 80 8 

Μπρόκολο 80 10 8 0% 80 8 

Κουνουπίδι 90 10 9 10% 80 8 

Φασολάκι 1.575 25 63 20% 1.260 50,5 

Σπανάκι 2.500 60 41,5 40% 1.500 25 

Αρακάς 2.060 25 82,5 20% 1.650 65 

Ρύζι 2.000 40 50 0% 2.000 50 

Πάστα 1.500 30 50 0% 1.500 50 

Σύνολο: 20.745    15.150  

Σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., κάποιες από τις νέες γραμμές παραγωγής που σχεδίαζε να 
εγκαταστήσει η επιχείρηση στο εργοστάσιό της σύμφωνα με την υφιστάμενη ΑΕΠΟ δεν θα υλοποιηθούν 
τελικά (ρύζι, πάστα ζυμαρικών, έτοιμα φαγητά με βάση το ρύζι ή την πάστα αναμεμειγμένα με λαχανικά), 
ενώ θα καταργηθεί και η επεξεργασία της φράουλας, του βύσσινου και του ακτινίδιου, θα προστεθεί 
γραμμή παραγωγής πουρέ χυμού ροδάκινου και θα αυξηθεί η δυναμικότητα στα υπόλοιπα προϊόντα, με 
αποτέλεσμα η δυναμικότητα του εργοστασίου (πρώτες ύλες και παραγόμενα προϊόντα) μετά την 
επέκταση/εκσυγχρονισμό του να διαμορφωθεί τελικά ως εξής: 

Είδος 

Ετήσια 
δυναμικότητα 

α΄ ύλη (t) 

Ημέρες 
επεξεργασίας 

Ημερήσια 
δυναμικότητα 

α΄ ύλη (t) 

Ποσοστ
ό φύρας 

Τελικό 
προϊόν 
(t/έτος) 

Τελικό 
προϊόν 

(t/ημέρα) 

Κεράσι IQF 6.000 45 133,3 20% 4.800 106,7 

Βερίκοκο 
IQF 

5.000 
35 142,9 

35% 
3.250 

92,9 

Ροδάκινο 
IQF 

14.000 
60 233,3 

40% 
8.400 

140 

Ροδάκινο 
(πουρές 
χυμού) 

2.000 60 33,3 25% 1.500 25 

Πιπεριές 
γεμιστές 

100 10 10 0% 100 10 

Μπρόκολο 200 10 20 0% 200 20 

Κουνουπίδι 200 10 20 10% 180 18 

Φασολάκι 3.000 30 100 20% 2.400 80 

Σπανάκι 8.000 75 106,7 40% 4.800 64 

Αρακάς 4.000 30 133,3 20% 3.200 106,7 

Σύνολο: 42.500    28.830  

Η παραγωγική διαδικασία ανά προϊόν συνοπτικά θα περιλαμβάνει: 
 Ροδάκινο: παραλαβή του νωπού φρούτου, αποθήκευση υπό ψύξη (αν απαιτείται), προδιαλογή, 
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πλύσιμο, εκπυρήνωση, διαλογή, αποφλοίωση, καλιμπράρισμα, κοπή σε κύβους, λεύκανση (βράσιμο 
- ψύξη), διαλογή, ταχεία κατάψυξη, αποθήκευση. 

 Παραγωγή πουρέ χυμού ροδάκινου: Μεταφορά από τις ταινίες διαλογής και τις μηχανές κοπής της 
γραμμής του ροδάκινου (μικρά τεμάχια φρούτου και ρετάλια) σε ραφινέζα προς παραγωγή πουρέ, 
θερμική επεξεργασία σε εναλλάκτη θερμότητας, προσωρινή αποθήκευση στους 75 0C και μεταφορά 
σε μεταφορά σε άλλες μονάδες προς περαιτέρω επεξεργασία. 

 Βερίκοκο: παραλαβή του νωπού φρούτου, αποθήκευση υπό ψύξη (εάν απαιτείται), προδιαλογή, 
πλύσιμο του νωπού φρούτου, εκπυρήνωση, διαλογή, καλιμπράρισμα, κοπή σε κύβους, λεύκανση 
(βράσιμο - ψύξη), διαλογή, ταχεία κατάψυξη, συσκευασία, αποθήκευση υπό κατάψυξη. 

 Κεράσι: παραλαβή του νωπού φρούτου, αποθήκευση υπό ψύξη (εάν απαιτείται), πλύσιμο του 
νωπού φρούτου, απομίσχωση, διαλογή/καλιμπράρισμα, απομάκρυνση του πυρήνα, ταχεία 
κατάψυξη, συσκευασία, αποθήκευση υπό κατάψυξη. 

 Πιπεριά γεμιστή: παραλαβή του νωπού λαχανικού, αποθήκευση υπό ψύξη (εάν απαιτείται), πλύσιμο 
του νωπού λαχανικού, διαλογή - απομάκρυνση ελαττωματικών, τοποθέτηση σε σάκους κατάψυξης, 
κατάψυξη σε στατικό τούνελ, συσκευασία, αποθήκευση υπό κατάψυξη. 

 Μπρόκολο: παραλαβή του νωπού λαχανικού, αποθήκευση υπό ψύξη (εάν απαιτείται), πλύσιμο του 
νωπού λαχανικού, διαλογή, ζεμάτισμα - ψύξη, τοποθέτηση σε τελάρα κατάψυξης, κατάψυξη σε 
στατικό τούνελ, συσκευασία, αποθήκευση υπό κατάψυξη. 

 Κουνουπίδι: παραλαβή του νωπού λαχανικού, αποθήκευση υπό ψύξη (εάν απαιτείται), πλύσιμο του 
νωπού λαχανικού, διαλογή, ζεμάτισμα - ψύξη, τοποθέτηση σε τελάρα κατάψυξης, κατάψυξη σε 
στατικό τούνελ, συσκευασία, αποθήκευση υπό κατάψυξη. 

 Σπανάκι: τροφοδοσία πρώτης ύλης, διαλογή και εξαγωγή ξένων υλών με ηλεκτρονικό διαλογέα, 
πλύση με νερό σε δύο στάδια, θερμική επεξεργασία - ψύξη, διαλογή - οπτικός έλεγχος, κοπή 
σπανακιού σε διάφορα σχήματα, ταχεία κατάψυξη, συσκευασία, αποθήκευση. 

 Φασολάκια: τροφοδοσία πρώτης ύλης με δόνηση, διαχωρισμός ξένων υλών με αεροδιαχωριστή, 
πλύση με νερό σε τρία στάδια, διαχωρισμός ενωμένων φασολιών, κοπή άκρων φασολιών, διαλογή - 
οπτικός έλεγχος, κοπή φασολιών σε δύο ή τρία τμήματα, θερμική επεξεργασία - ψύξη, διαλογή - 
οπτικός έλεγχος, ταχεία κατάψυξη, συσκευασία, αποθήκευση υπό κατάψυξη. 

 Αρακάς: τροφοδοσία πρώτης ύλης με δόνηση, διαχωρισμός ξένων υλών με αεροδιαχωριστή, πλύση 
με νερό σε τρία στάδια, θερμική επεξεργασία-ψύξη, διαλογή - οπτικός έλεγχος, ταχεία κατάψυξη, 
συσκευασία, αποθήκευση υπό κατάψυξη. 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 
Η κινητήρια ισχύς του παραγωγικού εξοπλισμού σύμφωνα με την υφιστάμενη ΑΕΠΟ και την με αριθ. 

πρωτ. Φ.14.2/1608/12/344105(2033) από 24‐9‐2015 άδεια εγκατάστασης που εκδόθηκε κατόπιν αυτής 
από την Δ/νση Ανάπτυξης της Π. Ε. Πέλλας ανέρχεται σε 3.231,35 KW, αυτή των μηχανημάτων 
προστασίας περιβάλλοντος σε 165,00 KW και του μη παραγωγικού εξοπλισμού σε 29,48 KW 
(συνολική κινητήρια ισχύς 3.425,83 KW), ενώ η θερμική ισχύς του παραγωγικού εξοπλισμού σε 64,80 
KW. 
Συνολική ισχύς (κινητήρια και θερμική): 3.490,63 KW. 
Η ανωτέρω άδεια εγκατάστασης παρατάθηκε με την με αριθ. πρωτ. Φ.14.2/1708/14/386212(2151) από 

30‐10‐2018 (ορθή επανάληψη στις 19‐12‐2018) έγκριση εγκατάστασης που εκδόθηκε από τη Δ/νση 

Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π. Ε. Πέλλας (ΑΔΑ: ΩΕ5Κ7ΛΛ‐ΞΚΝ), η οποία, με βάση το νέο 
αδειοδοτικό καθεστώς των μεταποιητικών επιχειρήσεων, χορηγείται για το σύνολο της κατηγορίας που 
κατατάσσεται η δραστηριότητα (το εργοστάσιο κατατάσσεται στην κατηγορία Α2) ή του βαθμού όχλησης 
παλαιότερα (το εργοστάσιο ήταν μέσης όχλησης), χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας διοικητικής πράξης 
σε περίπτωση επέκτασης/εκσυγχρονισμού/διαρρύθμισης, με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η 
κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η δραστηριότητα, το αντικείμενο αυτής και το γήπεδο στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη. 
Με βάση την άδεια αυτή η επιχείρηση θα προβεί μεταξύ άλλων και σε μηχανολογική 
επέκταση/εκσυγχρονισμό (αρκετά υφιστάμενα μηχανήματα θα αφαιρεθούν, αρκετά από τα μηχανήματα 
που προέβλεπε η αρχική άδεια εγκατάστασης δεν θα τοποθετηθούν και στη θέση τους θα τοποθετηθούν 
άλλα), ώστε η κινητήρια ισχύς του παραγωγικού εξοπλισμού να ανέρχεται σε 5.172,63 KW και η 
αντίστοιχη θερμική σε 141,30 KW, η κινητήρια ισχύς των μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος σε 
281,40 KW, ενώ η κινητήρια ισχύς του βοηθητικού εξοπλισμού σε 175,58 ΚW (συνολική κινητήρια ισχύς 
5.629,61 KW). 
Συνολική ισχύς μετά την εν λόγω επέκταση/εκσυγχρονισμό (κινητήρια και θερμική): 5.770,91 KW. 
Περαιτέρω, ταυτόχρονα με την επέκταση του γηπέδου της, για την οποία απαιτείται, όπως αναφέρθηκε 
ανωτέρω, νέα έγκριση εγκατάστασης, η επιχείρηση  θα προβεί και σε νέα μηχανολογική 
επέκταση/εκσυγχρονισμό του εργοστασίου, η οποία συνίσταται στην προσθήκη παραγωγικού 
εξοπλισμού κινητήριας ισχύος 1.929,00 KW που θα αφορά κυρίως στην προσθήκη ψυκτικών 
μηχανημάτων στους νέους θαλάμους κατάψυξης που θα κατασκευαστούν, σε μηχανολογική επέκταση 
στις υφιστάμενες γραμμές παραγωγής και στην προσθήκη νέας γραμμής πουρέ χυμού ροδάκινου, 
καθώς και στην προσθήκη εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος κινητήριας ισχύος 93 KW στη μονάδα 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, η οποία θα επεκταθεί με την κατασκευή μιας νέας δεξαμενής αερισμού. 
Θα αφαιρεθεί επίσης μη παραγωγικός εξοπλισμός ισχύος 7,5 KW. 
Συνολική ισχύς μετά και την επέκταση αυτή (κινητήρια και θερμική): 7.785,41 KW. 
Κτιριακές εγκαταστάσεις 
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Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του εργοστασίου περιλαμβάνουν κτίσματα που ανεγέρθηκαν με βάση τις 
71/2005 και 5/2008 οικοδομικές άδειες της Πολεοδομίας Γιαννιτσών, αυθαίρετα κτίσματα για τα οποία 
υπεβλήθη δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 2013 προς έκδοση οικοδομικής αδείας και 
τακτοποίηση (α/α δήλωσης: 2428276), καθώς και κτίσματα που ανεγέρθηκαν με βάση την αριθ. 39/2016 
άδεια δόμησης, η οποία εκδόθηκε από την ΥΔΟΜ του Δήμου Πέλλας με βάση την με αριθ. πρωτ. 

Φ.14.2/1608/12/344105(2033) από 24‐9‐2015 άδεια εγκατάστασης από την Δ/νση Ανάπτυξης της Π. Ε. 
Πέλλας και την επέκταση που προβλεπόταν σε αυτή, σύμφωνα και με την υφιστάμενη ΑΕΠΟ. 
Μετά την επέκταση αυτή η συνολική επιφάνεια κάλυψης του εργοστασίου ανήλθε σε 21.843,98 m2 και η 
συνολική επιφάνεια δόμησης σε 22.224,78 m2. 
Στη συνέχεια η επιχείρηση προέβη εκ νέου στη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων κτιριακών 

κατασκευών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 93 ‐ 95 του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α ́167) και η συνολική 
επιφάνεια κάλυψης του εργοστασίου ανήλθε σε 22.576,11 m2 και η συνολική επιφάνεια δόμησης σε 
22.956,91 m2. 
Εμβαδόν γηπέδου (αγροτεμάχια 589, 590, 591 & 592): 40.316,00 + 17.800,93 =58.116,93 m2. 
Η επιχείρηση, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., θα προβεί και σε νέα κτιριακή επέκταση του 
εργοστασίου, η οποία αφορά στην κατασκευή προσθηκών κατ’ έκταση συνολικού εμβαδού κάλυψης και 
δόμησης 8.589,34 m2, καθώς και μιας νέας δεξαμενής αερισμού στη μονάδα επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων εμβαδού 1.000 m2 και μιας βάσης έδρασης για τη δεξαμενή χλωρίωσης εμβαδού 40 m2 (που 
δεν προσμετρούνται στην κάλυψη και στη δόμηση). 
Μετά και την επέκταση αυτή η συνολική επιφάνεια κάλυψης του εργοστασίου θα ανέρχεται σε 31.165,45 
m2 και η συνολική επιφάνεια δόμησης σε 31.546,25 m2. 
Η αποθηκευτική ικανότητα του εργοστασίου (όγκος θαλάμων κατάψυξης) θα ανέλθει σε 43.716,15 + 
7.541,07 = 61.257,22 m3 (ο όγκος των ψυχόμενων διαδρόμων θα ανέλθει σε 7.121 + 4.332,61 = 
11.453,61m3, σύνολο 72.710,83 m3). 
Το εργοστάσιο θα προβεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, και στην επέκταση του γηπέδου του με την προσθήκη 
δύο νέων όμορων αγροτεμαχίων με αριθ. 593 & 594 του αγροκτήματος Αξού. 
Το εμβαδόν του γηπέδου (αγροτεμάχια 589, 590, 591, 592, 593 & 594) θα ανέρχεται σε: 58.111,47 m2 
(υφιστάμενα αγροτεμάχια, όπως διορθώθηκε με νέα εμβαδομέτρηση) + 10.236,53 m2 (νέα αγροτεμάχια) 
= 68.348 m2. 
Κατανάλωση νερού 
Το εργοστάσιο είναι υδροβόρο καθώς απαιτούνται μεγάλες ποσότητες νερού στην παραγωγική 
διαδικασία. 
Δυσμενέστερη περίοδος είναι η αυτή της επεξεργασίας του κερασιού, του βερίκοκου και του ροδάκινου 
και ιδίως του ροδάκινου, η οποία διαρκεί συνήθως 2 μήνες, από τα μέσα Ιουλίου μέχρι τα μέσα 

Σεπτεμβρίου. Για κάθε τόνο ροδακίνου, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., απαιτούνται περίπου 10‐14 
m3 νερού και αυτή είναι περίπου και η ποσότητα των παραγόμενων υγρών αποβλήτων. Στο τελευταίο 
δεκαήμερο της περιόδου αυτής συνεπεξεργάζεται και η πιπεριά, για την οποία απαιτούνται περίπου 10 
m3 νερού ανά τόνο α ́ ύλης και αυτή είναι περίπου και η ποσότητα των παραγόμενων υγρών αποβλήτων 
από την επεξεργασία της. 
Όσον αφορά στις ανάγκες νερού που προκύπτουν από τη χρήση των εργαζομένων για λόγους υγιεινής 
και καθαριότητας, αυτές υπολογίζονται για έναν αριθμό 200 εργαζομένων (σε τρεις βάρδιες), με μια μέση 

κατανάλωση 50 lit/άτομο⋅ημέρα σε 10 m3/d, ποσότητα η οποία θα αυξηθεί σε 15 m3/d μετά την επέκταση 
του εργοστασίου, καθώς ο αριθμός των εργαζομένων εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου 
στους 300. 
Περίπου 8 m3/h νερού, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., απαιτούνται επίσης στους εξωτερικούς 
πύργους ψύξης των κυκλωμάτων ψύξης των θαλάμων κατάψυξης, οι οποίοι λειτουργούν συνεχώς όλο 
το 24ωρο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ποσότητα η οποία θα αυξηθεί σε 10 m3/h μετά την επέκταση 
του εργοστασίου και την κατασκευή και νέων θαλάμων κατάψυξης. 
Το απαιτούμενο νερό αντλείται σήμερα από τις δύο υπάρχουσες γεωτρήσεις της βιομηχανίας, συνολικής 

παροχής περίπου 160‐200 m3/h, που βρίσκονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου. Για τις γεωτρήσεις 
αυτές έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 64850 από 2‐9‐2014 άδεια χρήσης νερού από την Διεύθυνση 

Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Δ/κσης Μακεδονίας ‐ Θράκης. 
Για την εξασφάλιση των αναγκών του εργοστασίου σε νερό μετά την επέκταση αυτού, ειδικά την περίοδο 
συνεπεξεργασίας του ροδάκινου και της πιπεριάς όπου εμφανίζονται και οι μεγαλύτερες ανάγκες, θα 
ανορυχθεί και μία νέα γεώτρηση εντός του γηπέδου του εργοστασίου, καθώς οι υφιστάμενες γεωτρήσεις 
δεν επαρκούν σε περιόδους αιχμής και αφετέρου τυχόν βλάβη σε κάποια από αυτές να μην επηρεάσει 
την παραγωγική διαδικασία. 
Με βάση την υφιστάμενη άδεια χρήσης νερού η μέγιστη αντλούμενη ποσότητα νερού ανέρχεται σε 
482.400 m3/έτος. Χαρακτηρισμός νερού: κατάλληλο για βιομηχανική και υδρευτική χρήση. 
Μετά την επέκταση του εργοστασίου αναμένεται αύξηση της μέγιστης αντλούμενης ποσότητας νερού από 
482.400 m3/έτος σε 841.200 m3 /έτος. 
Παρατήρηση: Προτείνεται η μονάδα να τηρεί βιβλίο ισοζυγίου νερού, θεωρημένο από την αρμόδια 
υπηρεσία, όπου θα αναγράφονται καθημερινά οι ποσότητες του αντλούμενου νερού από τις γεωτρήσεις 
για όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και ο όγκος των εξερχόμενων αποβλήτων από την 
μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 
Αέρια απόβλητα 
Τα αέρια απόβλητα του εργοστασίου συνίστανται κυρίως στα καυσαέρια από τους δύο ατμολέβητες με 
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καύσιμο μαζούτ.  
Παρατηρήσεις: 
1. Τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών καυσαερίων από τους βιομηχανικούς λέβητες, τις μονάδες 
παραγωγής ατμού κ.α. που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ, ή αέριο πρέπει να κυμαίνονται εντός 
των ορίων της Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ Β΄264) και της Κ.Υ.Α. οικ. 6164/2018 (ΦΕΚ Β΄1107). Πρέπει να 
ορίζεται υπεύθυνος για τη λειτουργία των μονάδων καύσης που θα διεξάγει μετρήσεις καυσαερίων 
τουλάχιστον μια φορά σε κάθε βάρδια για τις παραμέτρους της Κ.Υ.Α. οικ._11294/1993 (ΦΕΚ Β΄264) και 
μια (1) φορά σε κάθε παραγωγική περίοδο για τις παραμέτρους της Κ.Υ.Α. 6164/2018 (ΦΕΚ Β΄1107) και 
θα τηρεί για κάθε μονάδα καύσης σχετικό βιβλίο καταγραφής τους θεωρημένο από το Τμήμα Χορήγησης 
Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Πέλλας. 
2. Άλλοι πιθανοί αέριοι ρύποι μπορεί να συνίστανται σε περιορισμένες εκπομπές σκόνης τοπικού 
χαρακτήρα, αέριες εκπομπές από θερμικές διεργασίες της παραγωγικής διαδικασίας (κυρίως υδρατμοί) 
και οσμές από ελλιπή διαχείριση των πρώτων υλών και των στερεών και υγρών αποβλήτων του 
εργοστασίου. Για τον περιορισμό της παραγωγής και διαφυγής σκόνης όλοι οι χώροι κίνησης των 
οχημάτων στον αύλειο χώρο του εργοστασίου πρέπει να είναι ασφαλτοστρωμένοι. Η επιχείρηση οφείλει 
επίσης να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή καταστάσεων σήψης των 
πρώτων υλών, αλλά και των υπολειμμάτων της φυτικής πρώτης ύλης και των στερεών αποβλήτων της εν 
γένει, για την αποφυγή δημιουργίας οσμών. Οφείλει επίσης να λειτουργεί τη μονάδα επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία αναερόβιων συνθηκών που 
δημιουργούν έντονη δυσοσμία, καθώς και να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα διαχείρισης της 
παραγόμενης ιλύος (ανάδευση κ.λπ.) για την αποφυγή δημιουργίας οσμών. 
Απαιτήσεις σε ενέργεια 
Οι απαιτήσεις του εργοστασίου σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ 
μέσω τεσσάρων (4) μετασχηματιστών, ισχύος 2.000 KVA έκαστος, που βρίσκονται εντός του γηπέδου 
του. 
Η μέγιστη ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με την υφιστάμενη ισχύ του  
μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου, για 240 ημέρες λειτουργίας, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι το 
ήμισυ περίπου του εξοπλισμού του εργοστασίου (ψυκτικά μηχανήματα κ.λπ.) λειτουργεί συνεχώς 
ολόκληρο το 24ωρο, εκτιμάται σε περίπου 8.500.000 KWh/έτος. 
Σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., μετά την επέκταση/εκσυγχρονισμό του εργοστασίου και τον 
διπλασιασμό της ισχύος αυτού, η  κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να διπλασιαστεί και να 
ανέλθει σε 16.000.000 KWh/y. 
Θα εγκατασταθούν για το λόγο αυτό άλλοι δύο υποσταθμοί ισχύος 2.000 KVA έκαστος. 
Η επιχείρηση για τις ανάγκες της παραγωγής σε ατμό χρησιμοποιεί δύο ατμολέβητες με ικανότητα 
ατμοπαραγωγής 6.000 kg/h και 3.200 kg/h, αντίστοιχα. 
Η κατανάλωση μαζούτ εκτιμάται περίπου σε 200 kg/h και 130 kg/h, αντίστοιχα, σε πλήρη ισχύ. 
Με βάση στοιχεία προηγούμενων ετών η ετήσια κατανάλωση μαζούτ της επιχείρησης εκτιμάται σε 700 
t/έτος. Το μαζούτ αποθηκεύεται σε μία δεξαμενή χωρητικότητας 100 m3. Η ετήσια κατανάλωση μαζούτ 
του εργοστασίου μετά την επέκταση αυτού εκτιμάται να αυξηθεί σε 1.000 t/έτος. 
Υγρά απόβλητα 
Τα υγρά απόβλητα του εργοστασίου προέρχονται κυρίως, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., από την 
παραγωγική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει επεξεργασία φρούτων και λαχανικών και δημιουργεί 
απόβλητα με αυξημένο οργανικό φορτίο. 
Υγρά απόβλητα παράγονται επίσης από το πλύσιμο των χώρων του εργοστασίου και τους χώρους 
υγιεινής του προσωπικού. 
Σημείωση: Τα νερά ψύξης των κυκλωμάτων ψύξης συνήθως δεν έχουν ρυπαντικό φορτίο, δεν 
θεωρούνται απόβλητα και πρέπει να ανακυκλώνονται προς χρήση στους λέβητες παραγωγής ατμού, για 
καθαρισμό των χώρων του εργοστασίου κ.λπ. 
Τα υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου, οδηγούνται σε μονάδα αερόβιας 
βιολογικής επεξεργασίας με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος δύο σταδίων (υψηλής και χαμηλής φόρτισης) 
με υποβρύχιο αερισμό, η οποία θα επεκταθεί με την κατασκευή μιας νέας δεξαμενής αερισμού. Μετά την 
επεξεργασία τους διοχετεύονται σε παρακείμενη τάφρο με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Λουδία. 
Η παροχή των αποβλήτων και το ρυπαντικό τους φορτίο, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., έχουν 
διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του εργοστασίου, λαμβάνουν δε την μέγιστη τιμή 
τους κατά την επεξεργασία του ροδάκινου, όπου η παροχή των υγρών αποβλήτων εκτιμάται να ανέλθει 
σε 186,67 m3/h για 20 ώρες λειτουργίας της αντίστοιχης γραμμής παραγωγής. Την περίοδο 
συνεπεξεργασίας της πιπεριάς προστίθενται άλλα 6,25 m3/h για 16 ώρες λειτουργίας της αντίστοιχης 
γραμμής ημερησίως και συνολικά τα υγρά απόβλητα τις ώρες αιχμής θα ανέρχονται σε 192,93 m3/h. 
Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα, λόγω της φύσης της παραγωγικής διαδικασίας, παρουσιάζουν υψηλό 
οργανικό φορτίο, καθώς περιέχουν σάκχαρα, πηκτίνες, υπολείμματα φρούτων κ.λπ., ενώ δεν αναφέρεται 
στη βιβλιογραφία η ύπαρξη τοξικών χημικών ενώσεων σε αυτά. 
Το ρυπαντικό τους φορτίο πριν την επεξεργασία τους, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., έχει ως εξής: 
BOD5 1.200 mg/ℓ, COD 3.000 mg/ℓ, αιωρούμενα στερεά 850 mg/ℓ και pH = 8 - 9. 
Η μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων θα επεκταθεί/αναβαθμιστεί με την προσθήκη: 
1. Μιας νέας δεξαμενής αερισμού στην οποία θα πραγματοποιείται το 2ο στάδιο της βιολογικής 

επεξεργασίας (χαμηλής φόρτισης), εμβαδού 1.000 m2 και ύψους 4,7 m. Το ύψος των αποβλήτων 
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στην δεξαμενή θα είναι 4,5 m και ο όγκος τους 4.500 m3. Τα τμήματα της υφιστάμενης δεξαμενής 
αερισμού, όπου πραγματοποιούνταν και τα δύο στάδια της βιολογικής επεξεργασίας θα 
χρησιμοποιηθούν για το 1ο στάδιο επεξεργασίας (υψηλής φόρτισης). 

2. Μιας δεξαμενής χλωρίωσης όγκου 100 m3 για την απολύμανση των αποβλήτων. 
3. Νέο σύστημα επεξεργασίας ιλύος που θα περιλαμβάνει: α) σύστημα κροκίδωσης  - επίπλευσης σε 

δεξαμενή με μικροφυσαλλίδες αέρα (dispersed air flotation, DAF) με ταυτόχρονη προσθήκη 
ανιονικού πολυηλεκτρολύτη και β) ταινιοφιλτρόπρεσσα. 

Για τους υπολογισμούς και τη διαστασιολόγηση της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, σύμφωνα 
με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., λαμβάνεται μια ελαφρώς μεγαλύτερη τιμή παροχής υγρών αποβλήτων 
220_m3/h για 20 ώρες παραγωγικής διαδικασίας την ημέρα, καθώς και ότι η μονάδα επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων λειτουργεί συνεχώς ολόκληρο το εικοσιτετράωρο. 
Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στη μονάδα θα περιλαμβάνει: 
1. Είσοδο των αποβλήτων σε φρεάτιο εισόδου, το οποίο διαθέτει δύο αντλίες ανύψωσης των 

αποβλήτων παροχής 120 m3/h έκαστη. 
2. Κοσκίνηση των αποβλήτων για την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών με ένα 

περιστρεφόμενο αυτοκαθαριζόμενο κόσκινο με μήκος τυμπάνου 2 m, διάμετρο τυμπάνου 1 m, 
διάμετρο οπών 1 mm και δυνατότητα επεξεργασίας 270 m3/h. 

3. Αερόβια επεξεργασία 1ου σταδίου (υψηλής φόρτισης) με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με υποβρύχιο 
αερισμό στην υφιστάμενη δεξαμενή αερισμού που αποτελείται από τέσσερα παράλληλα 
συνδεδεμένα τμήματα με χωρίσματα από μπετόν σε μια ενιαία κατασκευή, εμβαδού 118,5 m2, 
190,58 m2, 265,37 m2 και 321,75 m2 αντίστοιχα (συνολικό εμβαδό 896,2_m2). Τα τέσσερα αυτά 
τμήματα τροφοδοτούνται ταυτόχρονα με τα απόβλητα ανάλογα με τον όγκο τους και την παροχή των 
αποβλήτων. Το ύψος τους είναι 4,5 m και ο όγκος των επεξεργαζόμενων αποβλήτων σε αυτά 
533,25 m3, 857,61 m3, 1.194,16 m3 και 1.447,9 m3 αντίστοιχα (συνολικός όγκος 4.032,92 m3), που 
αντιστοιχεί σε 4.032,92÷220 = 18,3 ώρες παραμονής των αποβλήτων στις δεξαμενές. Η παροχή της 
απαιτούμενης ποσότητας αέρα πραγματοποιείται υπόγεια με 55, 220, 392 και 392 (σύνολο 1.057) 
διαχύτες, αντίστοιχα σε κάθε τμήμα, μέσω ενός κεντρικού συστήματος κατανομής αέρα που διαθέτει 
η μονάδα το οποίο περιλαμβάνει 4 αεροσυμπιεστές ισχύος 38 KW και μέγιστης παροχής 2.100 m3/h 
έκαστος. Στην εν λόγω δεξαμενή πραγματοποιούνταν έως τώρα και τα δύο στάδια αερισμού (δύο 
τμήματα για κάθε στάδιο αερισμού). 

4. Καθίζηση της ιλύος σε δύο κυκλικές δεξαμενές καθίζησης διαμέτρου 16,9 m και εμβαδού 224 m2 
έκαστη, κάθε μία εκ των οποίων δέχεται το μισό όγκο των αποβλήτων από τις δεξαμενές αερισμού 
του 1ου σταδίου. Το ύψος υπερχείλισης των δεξαμενών θα είναι 2,8 m. Οι δεξαμενές είναι 
εξοπλισμένες με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία τους 
(περιστρεφόμενο ξέστρο πυθμένα με ενσωματωμένη γέφυρα, περιμετρικό υπερχειλιστή κ.λπ.) και 
αντλιοστάσιο αφαίρεσης και ανακυκλοφορίας ιλύος. 

5. Αερόβια επεξεργασία 2ου σταδίου με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με υποβρύχιο αερισμό σε υπό 
κατασκευή δεξαμενή αερισμού, εμβαδού 1.000 m2. Το ύψος της δεξαμενής θα είναι 4,5 m και ο 
όγκος των αποβλήτων σε αυτήν 4.500 m3, που αντιστοιχεί σε χρόνο παραμονής των αποβλήτων 
20,45 h. Η παροχή της απαιτούμενης ποσότητας αέρα θα πραγματοποιείται υπόγεια με 640 
διαχύτες μέσω του κεντρικού συστήματος κατανομής αέρα της μονάδας που αναφέρθηκε στο 
προηγούμενο στάδιο αερισμού. Η δεξαμενή θα περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα του ιδίου εμβαδού τα 
οποία θα τροφοδοτούνται παράλληλα ανάλογα με τον όγκο των αποβλήτων. 

6. Καθίζηση της ιλύος σε κυκλική δεξαμενή καθίζησης διαμέτρου περίπου 28 m και εμβαδού 615 m2, η 
οποία θα δέχεται τα απόβλητα της δεξαμενής αερισμού του 2ου σταδίου. Το ύψος υπερχείλισης της 
δεξαμενής είναι 3,5 m και ο όγκος της 2.152,5 m3. Η δεξαμενή είναι εξοπλισμένη με τον απαραίτητο 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία της (περιστρεφόμενο ξέστρο πυθμένα με 
ενσωματωμένη γέφυρα, περιμετρικό υπερχειλιστή κ.λπ.) και αντλιοστάσιο αφαίρεσης και 
ανακυκλοφορίας ιλύος. 

7. Απολύμανση των αποβλήτων με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου σε υπό τοποθέτηση δεξαμενή 
από ανοξείδωτο χάλυβα διαστάσεων 4 x 10 x 2,5 m και όγκου 100 m3. Χρόνος επαφής ~ 27 min (> 
20 min που είναι το ελάχιστο απαιτούμενο). 

8. Αποβολή των υγρών αποβλήτων στον ενδιάμεσο αποδέκτη. 
Η επεξεργασία της παραγόμενης βιολογικής ιλύος θα συνίσταται σε: 
1. Συλλογή της περίσσειας της παραγόμενης ιλύος από τις δεξαμενές καθίζησης σε δεξαμενή συλλογής 

ιλύος διαστάσεων 4,28 × 4 m (εμβαδού 17,12 m2). Το ύψος αποθήκευσης ιλύος στη δεξαμενή θα 
ανέρχεται σε 2 m. 

2. Πάχυνση της ιλύος σε υπό τοποθέτηση σύστημα κροκίδωσης  - επίπλευσης σε δεξαμενή με 
μικροφυσαλλίδες αέρα (dispersed air flotation, DAF) με ταυτόχρονη προσθήκη ανιονικού 
πολυηλεκτρολύτη. Η ιλύς θα τροφοδοτείται στο σύστημα με δύο αντλίες παροχής 30 m3/h. Ο 
πολυηλεκτρολύτης θα προστίθεται με τη μορφή διαλύματος 0,1 % (1 g/ℓ) σε ποσότητα που 
αντιστοιχεί σε 3 - 5 g πολυηλεκτρολύτη ανά kg στερεών επί ξηράς βάσης, το οποίο θα 
παρασκευάζεται από σκόνη πολυηλεκτρολύτη σε ειδικό σύστημα παρασκευής εγκατεστημένο δίπλα 
στη μονάδα αφυδάτωσης. Η κροκίδωση της ιλύος θα λαμβάνει χώρα σε μεταλλικό ανοξείδωτο 
δοχείο με όγκο 2,5 m3. Η δεξαμενή επίπλευσης θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 
και θα έχει διαστάσεις 5,8 x 2,2 x 2,35 m. Η διασπορά των μικροφυσαλίδων αέρα θα 
πραγματοποιείται με μια συσκευή διασποράς τύπου Turbifloat. 
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3. Περαιτέρω πάχυνση της ιλύος σε ταινιοφιλτρόπρεσσα. 
4. Συλλογή των στραγγισμάτων που προκύπτουν από την αφυδάτωση της ιλύος και των νερών 

πλύσης της ταινιοφιλτρόπρεσσας σε φρεάτιο και επαναπροώθησή τους με τη βοήθεια αντλίας πίσω 
στην είσοδο της μονάδας επεξεργασίας. 

5. Αποθήκευση της ιλύος σε κάδους ή σε κλίνη περαιτέρω ξήρανσης προς τελική διάθεση. 
Το εργοστάσιο διαθέτει οριστική άδεια διάθεσης λυμάτων σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 
ΔΥΠ/Β3/Φ75/17281/18-5-2007 απόφαση του Νομάρχη Πέλλας και έγκριση μελέτης διάθεσης υγρών 
αποβλήτων σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. ΔΥΠ/Β3/Φ.75/27152/8-11-2005 απόφαση του Νομάρχη 
Πέλλας. Ως ενδιάμεσος αποδέκτης διάθεσης των υγρών αποβλήτων έχει καθοριστεί με την με αριθ. 
πρωτ. ΔΥΠ/Β3/Φ75/37050/24-11-2004 απόφαση του Νομάρχη Πέλλας ένα δίκτυο παρακείμενων 
στραγγιστικών τάφρων του ΤΟΕΒ. Μετά από διαδρομή περίπου 8,1 χλμ τα απόβλητα καταλήγουν στον 
ποταμό Λουδία. 
Τα λύματα προσωπικού, τα οποία μετά την επέκταση θα ανέρχονται σε 15 m3/d, θα διατίθενται σε δύο 
παράλληλα λειτουργούντες στεγανούς βόθρους διαμέτρου 3 m και βάθους 4 m έκαστος, οι οποίοι μόλις 
πληρωθούν εκκενώνονται με κατάλληλα οχήματα και τα λύματα οδηγούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη 
μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων. 
Ο χρόνος παραμονής των λυμάτων στους βόθρους υπολογίζεται ανέρχεται σε 2×(π∙32/4)×4÷15 = 3,76 
ημέρες. 
Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά και ορυκτέλαια, εφόσον υπάρχουν, θα διατίθενται σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρία συλλογής ορυκτελαίων κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης. 
Παρατηρήσεις: 
1. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα πρέπει να πληρούν τα ανώτερα επιτρεπτά όρια διάθεσης της με 
αριθ. πρωτ. οικ._5340/1984 απόφασης των Νομαρχών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πέλλας (ΦΕΚ 
Β΄142/1985) περί «Ειδικοί όροι διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και καθορισμός της 
ανώτερης τάξης χρήσης των νερών του ποταμού Λουδία» και της Κ.Υ.Α. οικ._5673/400/1997 (ΦΕΚ 
Β΄192) περί «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (καθώς επιχειρήσεις αυτού του 
είδους εντάσσονται στο Παράρτημα ΙΙ της εν λόγω απόφασης), όπως αυτά αναφέρονται και στην με αριθ. 
πρωτ. 394/26-2-2014 προηγούμενη απόφαση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. της Α.Δ.Μ.Θ. περί ανανέωσης - 
τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου (ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡ1Υ-ΔΘΛ) και συγκεκριμένα: 
 

Παράμετρος Συγκέντρωση 
mg/l 

ΒOD5 25 

COD 120 

Αιωρούμενα στερεά (ss) 35 

pH 6,5-8,5 

Ολικά κολοβακτηριοειδή  500 Κ/100 ml 

Κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή 100 K/100 ml 

2. Δεν αναφέρεται στη μελέτη κάποιος κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος για τη διαχείριση και την 
προσωρινή αποθήκευση της ιλύος που εξέρχεται από το σύστημα μηχανικής αφυδάτωσης, ώστε να 
μπορέσει η βιομηχανία να τη διαχειρισθεί σε συνεχή βάση μέχρι την τελική της διάθεση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
3. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους για το εκάστοτε 
απόβλητο συλλέκτες, φορείς ή εταιρίες κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης στην οποία να 
αναφέρονται αναλυτικά οι ποσότητες και οι κωδικοί των αποβλήτων. Οι συμβάσεις πρέπει να είναι 
συνεχώς σε ισχύ και να ανανεώνονται πριν από τη λήξη τους. Κατά την παράδοση/παραλαβή των 
αποβλήτων να συμπληρώνονται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία παραστατικά και να φυλάσσονται 
με ευθύνη της μονάδας σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα θεωρημένα 
βιβλία και να υποβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία εκθέσεις. 
Στερεά απόβλητα 
Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τη λειτουργία του εργοστασίου, όπως προβλέπονται στην 
υφιστάμενη ΑΕΠΟ (σύμφωνα με στοιχεία των ετών 2011-2013), παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

6ψήφιος 

κωδικός 

Ε.Κ.Α. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

tn/έτος 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

Αρ. 
Μητρώου 

ΥΠΕΧΩΔΕ 

ή άδειας 

συλλέκτη 

02.03.04 Πυρήνες φρούτων 
(κουκούτσια από 
βερίκοκο, ροδάκινο) 

750,880 Κάτοικοι της γύρω περιοχής 
για χρήση ως καύσιμη ύλη 

σε καλοριφέρ και 
θερμοκήπια & σε εταιρία που 
χρησιμοποιεί τα κουκούτσια 

στη φαρμακοβιομηχανία 
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6ψήφιος 

κωδικός 

Ε.Κ.Α. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

tn/έτος 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

Αρ. 
Μητρώου 

ΥΠΕΧΩΔΕ 

ή άδειας 

συλλέκτη 

02.03.04 Υλικά ακατάλληλα για 
κατανάλωση ή 
επεξεργασία (ροδάκινα, 
βερίκοκα και λαχανικά) 

246,16 ΧΥΤΑ και κτηνοτρόφοι της 
περιοχής 

 

13.01.01* Χρησιμοποιημένα 
ορυκτέλαια 

0 Ανακυκλώσεις Πέλλας Ε.Ε. 119289/20-
5-2009 

15.01.01 Απορρίμματα χαρτιού 
και χαρτονιού 

26,87 Ανακυκλώσεις Πέλλας Ε.Ε. 

για ανακύκλωση 

9401/2-10-
2006 

15.01.02 Πλαστικά υλικά 
συσκευασίας 

0,1 Ανακυκλώσεις Πέλλας Ε.Ε. 

(εφόσον υπάρξουν) 

119289/20-
5-2009 

16.06.01 

16.06.02 

Παλιοί συσσωρευτές 0,05 Ανακύκλωση ΑΦΗΣ 106155/7-7-
2004 

19.08.12 Ξηρή λάσπη από την 
επί τόπου επεξεργασία 
των υγρών αποβλήτων 

26,63 Ανακυκλώσεις VIONIK 2286/13-2-
2009 

20.01.08 Αστικά απορρίμματα 
(WC προσωπικού, 
χώροι ενδιαιτήσεως) 

20 Δίκτυο καθαριότητας Δήμου 
Πέλλας 

 

Από την επέκταση του εργοστασίου και την αύξηση της δυναμικότητας δεν αναμένεται διαφοροποίηση 
όσον αφορά στο είδος και στον τρόπο διαχείρισης των παραγόμενων στερεών αποβλήτων μετά την 
επέκταση/εκσυγχρονισμό του εργοστασίου, αναμένεται όμως αύξηση της ποσότητας αυτών, η οποία με 
βάση την αύξηση της δυναμικότητας, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., εκτιμάται ως εξής: 

6ψήφιος 

κωδικός 

Ε.Κ.Α. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

tn/έτος 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

Αρ. 
Μητρώου 

ΥΠΕΧΩΔΕ 

ή άδειας 

συλλέκτη 

02.03.04 Πυρήνες φρούτων 
(κουκούτσια από 
βερίκοκο, ροδάκινο) 

1.750 Κάτοικοι της γύρω περιοχής 
για χρήση ως καύσιμη ύλη σε 
καλοριφέρ και θερμοκήπια & 

σε εταιρία που χρησιμοποιεί τα 
κουκούτσια στη 

φαρμακοβιομηχανία 

 

02.03.04 Υλικά ακατάλληλα για 
κατανάλωση ή 
επεξεργασία (ροδάκινα, 
βερίκοκα και λαχανικά) 

680 ΧΥΤΑ και κτηνοτρόφοι της 
περιοχής 

 

13.01.01 Χρησιμοποιημένα 
ορυκτέλαια 

0 Ανακυκλώσεις Πέλλας Ε.Ε. 

(εφόσον υπάρξουν) 

119289/20-
5-2009 

15.01.01 Απορρίμματα χαρτιού 
και χαρτονιού 

75 Ανακυκλώσεις Πέλλας Ε.Ε. 

για ανακύκλωση 

9401/2-10-
2006 

15.01.02 Πλαστικά υλικά 
συσκευασίας 

0,3 Ανακυκλώσεις Πέλλας Ε.Ε. 119289/20-
5-2009 

16.06.01 

16.06.02 

Παλιοί συσσωρευτές 0,1 Ανακύκλωση ΑΦΗΣ 106155/7-7-
2004 
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6ψήφιος 

κωδικός 

Ε.Κ.Α. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

tn/έτος 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

Αρ. 
Μητρώου 

ΥΠΕΧΩΔΕ 

ή άδειας 

συλλέκτη 

19.08.12 Ξηρή λάσπη από την 
επί τόπου επεξεργασία 
των υγρών αποβλήτων 

200 Ανακυκλώσεις VIONIK 2286/13-2-
2009 

20.01.08 Αστικά απορρίμματα 
(WC προσωπικού, 
χώροι ενδιαιτήσεως) 

30 Δίκτυο καθαριότητας Δήμου 
Πέλλας 

 

Παρατηρήσεις: 

1. Η διάθεση πυρήνων φρούτων στην φαρμακοβιομηχανία ή ως καύσιμη ύλη, πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας. 

2. Η διάθεση υπολειμμάτων φυτικής πρώτης ύλης για ζωοτροφές πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους 
όρους και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ζωοτροφών και κατόπιν υπογραφής σχετικών 
συμφωνητικών με τις μονάδες εκτροφής ζώων. Η διάθεσή τους σε ΧΥΤΑ πρέπει να προβλέπεται στη 
μελέτη, στον κανονισμό και την άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Δεν μπορούν να διατεθούν σε μη 
αδειοδοτημένες για τον συγκεκριμένο κωδικό αποβλήτου εγκαταστάσεις. 

3. Όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν αναφέρεται στην κατατεθείσα Μ.Π.Ε. κάποιος κατάλληλα διαμορφωμένος 
χώρος για την διαχείριση και την προσωρινή αποθήκευση της ιλύος που εξέρχεται από το σύστημα 
μηχανικής αφυδάτωσης, ώστε να μπορέσει η βιομηχανία να τη διαχειρισθεί σε συνεχή βάση μέχρι την 
τελική της διάθεση. 

4. Η διάθεση των στερεών αποβλήτων πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους για το εκάστοτε 
απόβλητο συλλέκτες, φορείς, ή εταιρίες κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης στην οποία να 
αναφέρονται αναλυτικά οι ποσότητες και οι κωδικοί των αποβλήτων. Οι συμβάσεις πρέπει να είναι 
συνεχώς σε ισχύ και να ανανεώνονται πριν από τη λήξη τους. Κατά την παράδοση/παραλαβή των 
αποβλήτων να συμπληρώνονται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία παραστατικά και να φυλάσσονται 
με ευθύνη της μονάδας σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα θεωρημένα 
βιβλία και να υποβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία εκθέσεις. 

Θόρυβος 

Το εργοστάσιο είναι εγκατεστημένο μακριά από κατοικημένη περιοχή. Όπως αναφέρεται στην 
κατατεθείσα Μ.Π.Ε. λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. τοποθέτηση εξοπλισμού σε αντικραδασμικές 
βάσεις κ.λπ.) ώστε το επίπεδο θορύβου στα όρια του γηπέδου να είναι κάτω από τα όρια του Π.Δ. 
1180/1981. 

Παρατηρήσεις: 

1. Ο θόρυβος στα διάφορα σημεία εργασίας του εργοστασίου και στα όρια του γηπέδου πρέπει να 
ελέγχεται με χρήση ηχομέτρου και να καταγράφεται από τον υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας αυτού και να 
λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να βρίσκεται εντός των ορίων του Π.Δ. 149/2006 και του Π.Δ. 
1180/1981, αντίστοιχα. Η έδραση των μηχανημάτων πρέπει να γίνεται σε αντικραδασμικές βάσεις και 
όπου απαιτείται να γίνονται οι απαραίτητες ηχομονώσεις. 
2. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα να συντηρούνται τακτικά προς 
περιορισμό της στάθμης του παραγόμενου θορύβου. 

Β) Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

Την θετική γνωμοδότηση για την τροποποίηση και ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας 
επεξεργασίας - κατάψυξης φρούτων και λαχανικών της εταιρίας «ALTERRA Α.Ε.» που βρίσκεται στα υπ’ 
αριθ. 589, 590, 591 και 592 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Αξού του Δήμου Πέλλας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πέλλας και πρόκειται να επεκταθεί και στα υπ’ αριθ. 593 και 594 αγροτεμάχια του ιδίου 
αγροκτήματος (στο ύψος του 3ου χλμ Γιαννιτσών - Εδέσσης), καθώς και σε κτιριακή - μηχανολογική 
επέκταση, προσθήκη/τροποποίηση αντικειμένων δραστηριότητας και στην ανόρυξη μιας (1) νέας 
γεώτρησης, με την προϋπόθεση ότι θα τεθούν στην ΑΕΠΟ που θα εκδοθεί όλοι οι όροι και οι περιορισμοί 
για την εύρυθμη λειτουργία της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις 
ανωτέρω παρατηρήσεις μας και ειδικότερα: 

Γενικοί όροι: 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. 

Η μονάδα να προβεί στην λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων πυροπροστασίας σύμφωνα με τις 
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διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Για την αποφυγή ατυχημάτων και πρόκλησης επιβλαβών για το περιβάλλον φαινομένων, οι πάσης 
φύσεως εγκαταστάσεις να κατασκευαστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τα 
διεθνή πρότυπα. 

Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών σε νερό 

Η μονάδα να τηρεί βιβλίο ισοζυγίου νερού, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία, όπου θα 
αναγράφονται καθημερινά οι ποσότητες του αντλούμενου νερού από τις γεωτρήσεις για όλα τα στάδια 
της παραγωγικής διαδικασίας και ο όγκος των εξερχόμενων υγρών αποβλήτων από τη μονάδα 
επεξεργασίας τους. 

Όσον αφορά στα αέρια απόβλητα 

Τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών καυσαερίων από τους βιομηχανικούς λέβητες, τις μονάδες 
παραγωγής ατμού κ.α. που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ, ή αέριο πρέπει να κυμαίνονται εντός 
των ορίων της Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ Β΄264) και της Κ.Υ.Α. οικ. 6164/2018 (ΦΕΚ Β΄1107). Πρέπει να 
ορίζεται υπεύθυνος για τη λειτουργία των μονάδων καύσης που θα διεξάγει μετρήσεις καυσαερίων 
τουλάχιστον μια φορά σε κάθε βάρδια για τις παραμέτρους της Κ.Υ.Α. οικ._11294/1993 (ΦΕΚ Β΄264) και 
μια (1) φορά σε κάθε παραγωγική περίοδο για τις παραμέτρους της Κ.Υ.Α. 6164/2018 (ΦΕΚ Β΄1107) και 
θα τηρεί για κάθε μονάδα καύσης σχετικό βιβλίο καταγραφής τους θεωρημένο από το Τμήμα Χορήγησης 
Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Πέλλας. 

Για τις εκπομπές σκόνης να τηρούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α΄293). 

Τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα να συντηρούνται τακτικά προς περιορισμό της παραγωγής 
καυσαερίων. 

Όσον αφορά στα υγρά απόβλητα 

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ανακαλείται. 

Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα πρέπει να πληρούν τα ανώτερα επιτρεπτά όρια διάθεσης της με 
αριθ. πρωτ. οικ._5340/1984 απόφασης των Νομαρχών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πέλλας (ΦΕΚ 
Β΄142/1985) περί «Ειδικοί όροι διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και καθορισμός της 
ανώτερης τάξης χρήσης των νερών του ποταμού Λουδία» και της Κ.Υ.Α. οικ._5673/400/1997 (ΦΕΚ 
Β΄192) περί «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (καθώς επιχειρήσεις αυτού του 
είδους εντάσσονται στο Παράρτημα ΙΙ της εν λόγω απόφασης), όπως αυτά αναφέρονται και στην με αριθ. 
πρωτ. 394/26-2-2014 προηγούμενη απόφαση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. της Α.Δ.Μ.Θ. περί ανανέωσης - 
τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου (ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡ1Υ-ΔΘΛ). 

Η όχθη του ενδιάμεσου αποδέκτη να καθαρίζεται τακτικά με ευθύνη της επιχείρησης και από τις δύο 
πλευρές της και να παραμένει καθαρή από κάθε είδους βλάστηση και απαλλαγμένη από φυσικά ή 
τεχνητά εμπόδια σε μήκος τουλάχιστον 50 m ανάντη και κατάντη του αγωγού εξόδου των αποβλήτων, 
ώστε να είναι επισκέψιμη για ελέγχους που αφορούν στην ποιότητα των εξερχόμενων υγρών αποβλήτων 
και του ενδιάμεσου αποδέκτη. 

Τα λύματα προσωπικού να διοχετεύονται σε σηπτικούς βόθρους κατάλληλων διαστάσεων (ανάλογα με 
το απασχολούμενο μόνιμο και εποχικό προσωπικό κατά την αιχμή λειτουργίας της μονάδας), οι οποίοι 
θα εκκενώνονται με κατάλληλα αδειοδοτημένο βοθροφόρο όχημα και τα λύματα να μεταφέρονται σε 
μονάδα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης. 

Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά και ορυκτέλαια να διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη επιχείρηση 
συλλογής ορυκτελαίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ Α΄64/2004). 

Οι συμβάσεις διάθεσης υγρών αποβλήτων με τις αντίστοιχες εταιρίες, φορείς ή μεμονωμένους 
παραλήπτες πρέπει να είναι συνεχώς σε ισχύ και να ανανεώνονται πριν από τη λήξη τους. Κατά την 
παράδοση/παραλαβή των αποβλήτων να συμπληρώνονται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία 
παραστατικά και να φυλάσσονται με ευθύνη της μονάδας σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου. Να 
τηρούνται τα προβλεπόμενα θεωρημένα βιβλία και να υποβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη 
νομοθεσία εκθέσεις. 

Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα 

Οι πυρήνες των φρούτων (κουκούτσια ροδάκινου και βερίκοκου) να διατίθενται μετά την πλήρη ξήρανσή 
τους είτε προς περαιτέρω εκμετάλλευση στην φαρμακοβιομηχανία, είτε ως καύσιμη ύλη, σύμφωνα πάντα 
με τους όρους της κείμενης για κάθε περίπτωση νομοθεσίας. 

Τα υπολείμματα της φυτικής πρώτης ύλης (φρούτα και λαχανικά ακατάλληλα για επεξεργασία, φλούδες 
φρούτων κ.λπ.) να διατίθενται για ζωοτροφές σε συμφωνία με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 
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ζωοτροφών κατόπιν υπογραφής σχετικών συμφωνητικών με τις μονάδες εκτροφής ζώων. Η διάθεσή 
τους σε ΧΥΤΑ πρέπει να προβλέπεται στη μελέτη, στον κανονισμό και την άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ. 
Δεν μπορούν να διατεθούν σε μη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις. 

Η παραγόμενη ιλύς από τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να διατίθεται σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας, κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης. 

Τα υπολείμματα υλικών συσκευασίας να διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς 
περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των όρων του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179) και του 
Ν._3854/2010 (ΦΕΚ Α΄94). 

Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και τα ελαστικά οχημάτων να οδηγούνται προς ανακύκλωση σε 
κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας και των όρων της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄1625) και του Π.Δ. 
109/2004 (ΦΕΚ Α΄75). 

Τα πάσης φύσεως υλικά εκσκαφής ή προσχώματα που θα προκύψουν  κατά τη διάρκεια των εργασιών 
επέκτασης του εργοστασίου να γίνεται προσπάθεια να επαναχρησιμοποιηθούν κατάλληλα σε 
επιχωματώσεις εντός του γηπέδου του. Περίσσεια αυτών να διατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας και των όρων της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄1312). 

Τα απορρίμματα αστικού τύπου να συλλέγονται σε κάδους και να αποκομίζονται από τα 
απορριμματοφόρα του Δήμου Πέλλας. 

Οι συμβάσεις διάθεσης στερεών αποβλήτων με τις αντίστοιχες εταιρίες, φορείς ή μεμονωμένους 
παραλήπτες πρέπει να είναι συνεχώς σε ισχύ και να ανανεώνονται πριν από τη λήξη τους. Κατά την 
παράδοση/παραλαβή των αποβλήτων να συμπληρώνονται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία 
παραστατικά και να φυλάσσονται με ευθύνη της μονάδας σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου. Να 
τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία θεωρημένα βιβλία και να υποβάλλονται οι 
προβλεπόμενες εκθέσεις. 

Όσον αφορά στον θόρυβο 

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος παραγόμενος θόρυβος από τη λειτουργία της μονάδας πρέπει να κυμαίνεται 
εντός των ορίων του Π.Δ. 149/2006 και του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α΄293). 

Η έδραση των μηχανημάτων να γίνεται σε αντικραδασμικές βάσεις και όπου απαιτείται να γίνονται οι 
απαραίτητες ηχομονώσεις. 

Η επιχείρηση να προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους του επιπέδου του θορύβου στα διάφορα σημεία 
εργασίας του εργοστασίου με χρήση ηχομέτρου και στα όρια του γηπέδου αυτού, τα αποτελέσματα των 
οποίων θα καταγράφονται από τον υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα να συντηρούνται τακτικά προς 
περιορισμό της στάθμης του παραγόμενου θορύβου. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους – προϋποθέσεις 

που παρατίθενται στο σημείο 4 της παρούσας”  

 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας 

υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών 

της και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 

81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 

β) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές 

περιφερειακού συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

γ) την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που 

διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023, 

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-
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2022) (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους 

Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , 

ε) την υπ' αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του 

Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει». . 

      στ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και 
αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής 
Οικονομίας”. 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Γνωμοδοτεί θετικά  επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
τροποποίησης - ανανέωσης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για την 
επέκταση της «Μονάδας επεξεργασίας - κατάψυξης φρούτων και λαχανικών» της 
εταιρίας «ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε.» που βρίσκεται στο ύψος του 3ου χλμ Γιαννιτσών - 
Εδέσσης, με τους όρους-προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 
308442(935)/16-06-2022 εισήγηση του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, 
Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων της Π.Ε. Πέλλας. 
 
Κατά ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος.  

 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    
ως ακολούθως :  
 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
 
 

 
 

         Η Γραμματέας 

 
         Ηρώ Κουκίδου 

ΑΔΑ: 98Μ17ΛΛ-ΔΥ7


		2022-07-13T13:50:07+0300
	Athens




