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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                            ΘΕΜΑ 4ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την επέκταση της δραστηριότητας ‘’Μονάδα παραγωγής εύκαμπτων 

υλικών συσκευασίας’’ της εταιρείας με την επωνυμία ‘’Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.’’, που είναι 

εγκατεστημένη στην οδό Σταδίου 21 στο Καλοχώρι, Δ.Ε. Εχεδώρου, Δ. Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 1905093520) 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί 

της Μ.Π.Ε. για την επέκταση της δραστηριότητας ‘’Μονάδα παραγωγής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας’’ 

της εταιρείας με την επωνυμία ‘’Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.’’, που είναι εγκατεστημένη στην οδό Σταδίου 

21 στο Καλοχώρι, Δ.Ε. Εχεδώρου, Δ. Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΠΕΤ: 1905093520)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 474/31-03-2022 διαβιβαστικό 

έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο στην κ. Κ. Χονδροματίδου, 

υπάλληλο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων 

της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. 

Χονδροματίδου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 101544 (2079)/31-03-2022 εισήγηση του 

Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων της Δ/νσης 

Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης και ανέφερε ότι η εταιρεία αιτείται την εδαφική, κτιριακή 

και μηχανολογική της επέκταση. Επίσης, θα εγκαταστήσει νέο εξοπλισμό, ενώ θα υπάρχει και νέος τρόπος 

διάθεσης υγρών αποβλήτων και παρακολούθησής τους. Ενημέρωσε ότι η υπηρεσία εισηγείται θετικά με την 

υποχρέωση να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που θα προβλέπονται στην απόφαση της αρμόδιας 

υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.  

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Ζέρβα Γεώργιο, Αντιπρόεδρο, κ. Τζόλλα Νικόλαο, κ. Αγαθαγγελίδου 

Ανατολή και κ. Αβραμόπουλο Σωτήριο, τακτικά μέλη. Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. Χονδροματίδου. Οι 

ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 

 

Ταχ. Δ/νση     : Β. Όλγας 198 

Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 

Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 

Τηλ.               : 2313 319 650 

Email             : me@pkm.gov.gr 

  

 
Ημερομηνία: 15 Απριλίου 2022 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχομένου): 232665 (66) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 28/11-04-2022  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 6/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχομένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 474/31-03-2022                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 1905093520 

 

 

 

  

  

   ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. 
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού 

 

ηλεκτρονική υποβολή 
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Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για να τοποθετηθούν. Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και η κ. 

Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν και αιτιολόγησαν την ψήφο τους.  

Ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. 

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει, κατέθεσε και γραπτώς την 

τοποθέτησή του ως εξής: «Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα χρησιμοποιούνται ως πρώτες και 

βοηθητικές ύλες επικίνδυνα χημικά (μελάνια, διαλύτες, κόλλες κλπ), ορισμένα από τα οποία είναι 

εύφλεκτα. Από την παραγωγική διαδικασία παράγονται επικίνδυνα υγρά και στερεά απόβλητα.  

Με βάση όσα αναφέρονται στη ΜΠΕ, οι ποσότητες επικίνδυνων ουσιών που θα είναι ανά πάσα στιγμή 

αποθηκευμένες στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας είναι κάτω από τα όρια που τίθενται ως κατώφλι για 

την υπαγωγή της δραστηριότητας στις διατάξεις της νομοθεσίας για τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης.  

Επισημαίνουμε όμως πώς η τήρηση αυτών των ορίων είναι και ζήτημα περιβαλλοντικών και άλλων ελέγχων 

από τη μεριά των υπηρεσιών και όχι αποκλειστική υπόθεση του φορέα του έργου, που αντικειμενικός του 

σκοπός είναι η κερδοφορία, μέσω και της ελαχιστοποίησης του κόστους λειτουργίας της επιχειρηματικής 

του δραστηριότητας. 

Το γεγονός ότι η δραστηριότητα δεν υπάγεται στις διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με βιομηχανικά 

ατυχήματα μεγάλης έκτασης δεν αναιρεί την υπαρκτή αντίθεση ανάμεσα στις χρήσεις γης που 

αναπτύσσονται στην περιοχή, την απαράδεκτη διαιώνιση της στενής γειτνίασης βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων με κατοικημένες περιοχές.  

Σε περίπτωση ατυχήματος αντίστοιχου της κλίμακας της δραστηριότητας, οι επιπτώσεις θα βαρύνουν 

κυρίως τους κατοίκους της περιοχής, εκτός από τους εργαζόμενους. Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση 

είναι το ενδεχόμενο πυρκαγιάς, που η ΜΠΕ κρίνει ως τη πιθανότερη μορφή ατυχήματος για την εν λόγω 

δραστηριότητα. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι εξαιρετικά πιθανή η έκλυση καρκινογόνων ρύπων, όπως 

διοξίνες, φουράνια κ.ά., η δημιουργία των οποίων πρέπει να αποφεύγεται στο μέγιστο βαθμό. 

Μας προκαλεί αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι στην ΜΠΕ απουσιάζει οποιαδήποτε εξέταση της σχέσης 

και συμβατότητας του έργου με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Για την ακρίβεια, φαίνεται 

πως είναι το μόνο μέρος του σχετικού θεσμικού πλαισίου (προστατευόμενες περιοχές, δασική νομοθεσία, 

τοπικός και περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός, Σχέδια Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής κλπ) για το 

οποίο δεν ελέγχεται η θέση του έργου.  

Ελέγχοντας τη θέση του έργου προκύπτει, ότι αυτή βρίσκεται εντός της ζώνης κατάκλυσης για πλημμύρα με 

περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών, ενώ η λέξη “πλημμύρα” δεν αναφέρεται ούτε μια φορά στη ΜΠΕ.  

Πρόκειται για σοβαρή παράλειψη, που γίνεται σοβαρότερη αν αναλογιστούμε την παρουσία επικίνδυνων 

χημικών ουσιών και αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχει 

καμία σχετική πρόβλεψη στη ΜΠΕ για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων που μπορούν να 

προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα. 

Ταυτόχρονα υπογραμμίζουμε την αδυναμία της ΜΠΕ να συνεκτιμήσει τις συνδυασμένες επιπτώσεις στο 

περιβάλλον με τις αντίστοιχες επιπτώσεις των υπόλοιπων δραστηριοτήτων της περιοχής. Το συγκεκριμένο 

ζήτημα αφορά όχι ειδικά αυτή τη ΜΠΕ, αλλά συνολικά το πλαίσιο εκπόνησής τους, το σημερινό δρόμο 

ανάπτυξης.  

Επιπλέον διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής των όρων της ΜΠΕ, αφού η 

αποδυνάμωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας αλλά και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών σε στελεχικό 

δυναμικό, στην ουσία καθιστά ανέφικτο κάτι τέτοιο.  

Με βάση τα παραπάνω ψηφίζουμε κατά.». 

Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι κρίνει σκόπιμο να αναθεωρηθεί το νομικό πλαίσιο 

όσον αφορά τις συσκευασίες. Επίσης, κρίνει ελλειμματικούς τους μηχανισμούς ελέγχου. Για τους λόγους 

αυτούς τοποθετείται με λευκό.   

Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό. 

Τα λοιπά μέλη του Σώματος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.  

 

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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων 
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3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

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

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ.: 101544 (2079)/31-03-2022 

εισήγηση του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων της 

Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 

474/31-03-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 

3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ 

αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 

‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 

10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και 

Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», 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.», το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (ΦΕΚ 

Α’ 169), την υπ’ αριθμ. 642/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) 

και την με αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας 

τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, γνωμοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ως εξής: 

 

                                                           Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία  

               (Οι κ. Ζέρβας Γεώργιος, κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος καταψήφισαν, οι κ.  

                                  Γκανούλης Φίλιππος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκαν με λευκό) 

                                                                                                                                                                                             
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. για την επέκταση της δραστηριότητας ‘’Μονάδα παραγωγής εύκαμπτων υλικών 

συσκευασίας’’ της εταιρείας με την επωνυμία ‘’Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.’’, που είναι εγκατεστημένη στην 

οδό Σταδίου 21 στο Καλοχώρι, Δ.Ε. Εχεδώρου, Δ. Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΠΕΤ: 1905093520), σύμφωνα με την εισήγηση που ακολουθεί. 

 

Η παρούσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υποβάλλεται στο πλαίσιο τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 

9914/06.12.2019 AΕΠΟ, η οποία αφορά στη λειτουργία βιομηχανίας παραγωγής εύκαμπτων υλικών 

συσκευασίας της εταιρείας «Α. Χατζόπουλος Α.Ε.», στην οδό Σταδίου 21 (αγροτ. 912, 949, 950, 951, 952, 

987, 988α) στην εκτός σχεδίου περιοχή Καλοχωρίου, της Δ.Ε. Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα, της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης.  
Η υπό εξέταση μονάδα παραγωγής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, 

ανάπτυξη και παραγωγή υλικών συσκευασίας, κατάλληλα για τρόφιμα (αρτοσκευάσματα, προϊόντα 

ζαχαροπλαστικής, γαλακτοκομείας, καφεκοπτείων, κρεατοσκευάσματα κλπ) φάρμακα, είδη προσωπικής 

υγιεινής, απορρυπαντικά, γεωργικά παρασκευάσματα, εφαρμογές πρωτοποριακού ετικεταρίσματος, άνω φιλμ 

περιεκτών κα. 
Η παρούσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υποβάλλεται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2ββ του 

άρθρου 6 του Ν. 4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4685/2020 

και αφορά στην αδειοδότηση κτιριακής – μηχανολογικής επέκτασης της υφιστάμενης δραστηριότητας, αλλά 

και στην επέκταση του γηπέδου λειτουργίας της σε νέο αγροτεμάχιο. Συγκεκριμένα, η υπό εξέταση μονάδα 

παραγωγής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας λειτουργεί περιβαλλοντικά, στα υπ’ αρ. 912, 949, 950, 951, 952 

και 987 αγροτεμάχια στην εκτός σχεδίου περιοχή Καλοχωρίου και δρομολογεί: 
επέκταση του γηπέδου εγκατάστασης στο υπ’ αρ 998α αγροτεμάχιο. 
κτιριακή επέκταση της δραστηριότητας τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις,  
αύξηση δυναμικότητας της δραστηριότητας λόγω μηχανολογικής επέκτασης και ειδικότερα εγκατάστασης 

νέου εξοπλισμού παραγωγής 
εφαρμογή εναλλακτικού τρόπου διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, μέσω ανακύκλωσης τους στο 
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υφιστάμενο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και τροποποίηση του προγράμματος 

παρακολούθησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ37674/10.08.2016 Υ.Α. περί "Κατάταξης δημόσιων και ιδιωτικών έργων 

και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες", όπως ισχύει, αλλά και την υπ’ αρ. οικ. 

92108/1045/Φ.15/2020 ΚΥΑ περί "Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 

209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 

3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις 

της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)" η περιβαλλοντική κατηγοριοποίηση της υπό εξέταση 

δραστηριότητας παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα. 
 

Πίνακας : Κατάταξη της υπό μελέτη δραστηριότητας, σύμφωνα με την Υ.Α. 37674/10.08.2016, όπως 

έχει τροποποιηθεί για την 9η ομάδα έργων με την υπ’ αρ. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 ΚΥΑ 

Ομάδα έργων Α/Α 
Είδος έργου - 

δραστηριότητας 
Υποκατηγ. Α1 Υποκατηγ. Α2 Κατηγορία Β Παρατηρήσεις 

9η 
Ομάδα Έργων 

 
 

80 

Εκτύπωση 
βιβλίων, 

περιοδικών και 
λοιπές 

εκτυπωτικές 
δραστηριότητες 

- 

Υπαγόμενες στο 
Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 

36060/1155/Ε.103 
(ΦΕΚ 1450/Β/2013) – 

περ. 6.7 

Μη υπαγόμενες στο 
Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 

36060/1155/Ε.103 
(ΦΕΚ 1450/Β/2013) – 

περ. 6.7 

Εξαιρείται η εκτύπωση 
έντυπου υλικού μέσω 

εκτυπωτών 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 

9η 
Ομάδα Έργων 116 

Κατασκευή 
πλαστικών 
προϊόντων 

- 
>100 t/d ή  ≤100 t/d 

& > 150 μόρια 
 

Οι δραστηριότητες 
που δεν υπάγονται 
στην κατηγορία Α 

Εξαιρούνται τα 
επαγγελματικά 

εργαστήρια 
Η δυναμικότητα 
αναφέρεται στο 

παραγόμενο τελικό 
προϊόν 

9η Ομάδα Έργων 171 

Κατεργασία και 
επικάλυψη 
μετάλλων 

(περιλαμβάνεται 
μόνο η χημική ή 
ηλεκτρολυτική 

κατεργασία και η 
μεταλλική 
επικάλυψη 
μεταλλικών 
επιφανειών) 

- 

Υπαγόμενες στο 
Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 

36060/1155/Ε.103 
(ΦΕΚ 1450/Β/2013) – 

περ. 2.3γ, 2.6) 
ή 

>15m3 & >40 μόρια 
ή≤ 15m3 & >90 μόρια 

ή 
>10tn & >40 μόρια 

ή≤ 10tn & >90 μόρια 

Οι δραστηριότητες 
που δεν υπάγονται 
στην κατηγορία Α 

Η δυναμικότητα 
αναφέρεται σε m3 

αναφέρεται στο 
συνολικό όγκο των 

λουτρών επεξεργασίας 
πλην των λουτρών 

έκπλυσης. 
Η δυναμικότητα σε t 

αναφέρεται στη 
ποσότητα 

ακατέργαστου 
μετάλλου 

9η Ομάδα Έργων 172 
Γενικές 

μηχανολογικές 
εργασίες μ.α.κ. 

  Το σύνολο 

 
Εξαιρούνται τα 
επαγγελματικά 

εργαστήρια 
 

4η Ομάδα Έργων 1 

Εγκαταστάσεις 
που εκτελούν 
εργασίες D και 

R(β), 
μεμονωμένες ή 
συνδυασμένες, 
σε επικίνδυνα 

απόβλητα, πλην 
των 

αναφερόμενων 
στους α/α 2, 3, 4 
και στην Ομάδα 

9. (γ), (δ), (ε) 

Το σύνολο 
εκτός των 

αναφερομένων 
στις 

υποκατηγορίες 
Α2 και Β 

1.Εγκαταστάσεις 
αποστείρωσης - 
απολύμανσης 

«μολυσματικών 
αποβλήτων 

υγειονομικών 
μονάδων» 

2. Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας 
επικίνδυνων 

αποβλήτων (εργασίες 
D8, D9, D13, D14, R2, 
R3, R4, R5, R6, R7, R8, 

R9, R11, R12) με 
δυναμικότητα 

μικρότερη από 20t/ημ 

 

(α) Επικίνδυνα 
απόβλητα κατά την 

έννοια του άρθρου 3 
της Οδηγίας 
2008/98/ΕΚ 

(β) Εργασίες D και R 
κατά την έννοια των 

Παραρτημάτων Ι και II 
της Οδηγίας 
2008/98/ΕΚ. 

(γ) Οι εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας 
επικινδύνων 

αποβλήτων εντός 
βιομηχανικών 

μονάδων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, 

κατηγορίας Α1, Α2 και 
Β, δεν 

κατηγοριοποιούνται 
ξεχωριστά (ισχύει η 

κατηγοριοποίηση της 
βιομηχανικής μονάδας 
ή εγκατάστασης) με την 

επιφύλαξη της 
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παρατήρησης (δ). 
(δ) Οι βιομηχανικές 
μονάδες και λοιπές 

εγκαταστάσεις 
κατηγορίας Α2 και Β 

που διαθέτουν 
εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας 
επικινδύνων 

αποβλήτων (εργασίες 
D1, D5, D10, R1) 

κατατάσσονται στην 
κατηγορία Α1. 

(ε) Εξαιρούνται οι 
εργασίες με σκοπό την 

εξυγίανση - 
αποκατάσταση 

ρυπασμένων χώρων 
που 

πραγματοποιούνται 
επιτόπου. Για τις 

περιπτώσεις αυτές 
εφαρμόζεται το άρθρο 

12 της ΚΥΑ 
13588/725/2006. 

 

Βάσει του παραπάνω πίνακα και δεδομένου ότι:  
- η κύρια δραστηριότητα της μονάδας, ήτοι η βαθυτυπία, υπάγεται στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 

36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) και δη στην § 6.7, όπου προβλέπεται ότι οι "Εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας της επιφάνειας υλών, αντικειμένων ή προϊόντων με τη χρησιμοποίηση οργανικών διαλυτών, 

ιδίως για τις εργασίες προετοιμασίας, εκτύπωσης, επίστρωσης, καθαρισμού των λιπών, αδιαβροχοποίησης, 

κολλαρίσματος βαφής, καθαρισμού ή διαβροχής, με δυναμικότητα κατανάλωσης άνω των 150 kg διαλύτη 

ανά ώρα ή άνω των 200 tn ανά έτος” και ως εκ τούτου εμπίπτει στις διατάξεις της Ολοκληρωμένης 

Πρόληψης και Συνολικής Εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον καθότι στην υπό εξέταση 

περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα παραγωγής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας η κατανάλωση των 

διαλυτών ξεπερνάει τους 200tn/έτος και φτάνει περί τους 400 tn/έτος (χωρίς να συνυπολογίζονται οι 

περιεχόμενοι διαλύτες σε μελάνια και κόλλες). Μετά την υλοποίηση των αιτούμενων τροποποιήσεων η 

ετήσια κατανάλωση διαλυτών εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στους 1.300tn/έτος (χωρίς να συνυπολογίζονται 

οι περιεχόμενοι διαλύτες σε μελάνια και κόλλες).   

- η περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη παραγωγική δυναμικότητα των τελικών προϊόντων της μονάδας 

ανέρχεται στους 32,0 tn/μέρα και αναμένεται να κυμανθεί στους 60,5tn/μέρα μετά τις αιτούμενες 

τροποποιήσεις.  
- η δραστηριότητα κατεργασίας και επικάλυψης των μετάλλων που αφορά το συγκρότημα εγχάραξης των 

κυλίνδρων της βαθυτυπίας δεν υπάγεται στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103, καθώς ο 

συνολικός όγκος των λουτρών επεξεργασίας στην υπό εξέταση δραστηριότητα ανέρχεται περί τα 8m3. 

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης του Πίνακα 4 της υπ’ αρ. οικ. 

92108/1045/Φ.15/2020 ΚΥΑ η υπό εξέταση δραστηριότητα συγκεντρώνει 20 μόρια (υποκριτήρια 

1.6,2.8,3.6) 

- η εγκατάσταση αδρανοποίησης των υγρών αποβλήτων δεν θα εκτελεί εργασίες D1, D5, D10 & R1, και ως 

εκ τούτου αυτή δεν κατηγοριοποιείται ξεχωριστά, αλλά ισχύει η κατηγοριοποίηση της βιομηχανικής 

μονάδας 
       η υπό εξέταση μονάδα παραμένει περιβαλλοντικά στην υποκατηγορία Α2. 
 

Με την έκδοση της υπ’ αρ. 92108/1045/Φ.15/2020 ΚΥΑ οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες, που 

προβλέπονται στις διατάξεις της υπ’ αρ. 3137/191/Φ.15/2012(ΦΕΚ 1048Β/21.03.2012) ΚΥΑ, 

επανακατατάσσονται περιβαλλοντικά. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 4635/2019 

προβλέπεται ότι κάθε αναφορά στην κείμενη νομοθεσία σε υψηλή, μέση και χαμηλή όχληση καταργείται και 

εφεξής νοείται ως αναφορά στις κατηγορίες Α1, Α2 & Β αντίστοιχα της περιβαλλοντικής κατάταξης. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την υπό εξέταση δραστηριότητα ισχύουν οι περιορισμοί και οι 

απαγορεύσεις χωροθέτησης που αφορούν την μέση όχληση. 
 

Η υπό εξέταση δραστηριότητα, υπάγεται στην Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450Β), για τον 

καθορισμό πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, η υπό εξέταση δραστηριότητα 
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αποτελεί εγκατάσταση του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) καθότι στην § 

6.7, προβλέπεται ότι οι "Εγκαταστάσεις επεξεργασίας της επιφάνειας υλών, αντικειμένων ή προϊόντων με τη 

χρησιμοποίηση οργανικών διαλυτών, ιδίως για τις εργασίες προετοιμασίας, εκτύπωσης, επίστρωσης, καθαρισμού 

των λιπών, αδιαβροχοποίησης, κολλαρίσματος βαφής, καθαρισμού ή διαβροχής, με δυναμικότητα κατανάλωσης 

άνω των 150 kg διαλύτη ανά ώρα ή άνω των 200tn ανά έτος", εμπίπτουν στην Ολοκληρωμένη Πρόληψη και 

Συνολική Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.  
 

Αντίστοιχα, η υπό εξέταση δραστηριότητα δεν υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 

354Β/2016) για τον "Καθορισμό μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης 

έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2003".  
 

Τέλος, αναφορικά με την υπαγωγή της δραστηριότητας στις διατάξεις της υπ’ αρ. 6164/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

1107/Β/06.03.2018) με θέμα «Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου 

μεγέθους μονάδες καύσης-μεταφορά στο Εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)2015/2193 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 313/1/28-11-2015)», θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην υπό εξέταση 

δραστηριότητα, υφίστανται λέβητες παραγωγικής διαδικασίας με καύσιμη ύλη το φυσικό και ονομαστική 

θερμική ισχύ μεγαλύτερη του 1 MW και μικρότερη των 50 MW.  Στο πλαίσιο αυτό η υπό εξέταση εταιρεία 

έχει εγγραφεί στο Μητρώο Μεσαίων Μονάδων Εσωτερικής Καύσης (ΜΜΜΕΚ) της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, ενώ κατά το στάδιο εγκατάστασης ενός επιπλέον λέβητα φυσικού αερίου θα δρομολογηθεί και η 

αντίστοιχη συμπερίληψή του στο ΜΜΜΕΚ 
 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ  

Η υπό μελέτη δραστηριότητα δεν εμπίπτει εντός προστατευόμενων περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 

δικτύου Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΟΚ), αλλά ούτε και σε κάποια άλλη προστατευόμενη περιοχή του Ν. 

3937/2011. 
Η περιοχή που βρίσκεται η υπό μελέτη δραστηριότητα δεν εμπίπτει εντός δασών ή δασικών και αναδασωτέων 

εκτάσεων. 
Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν εντοπισμένες θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.  
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της Δ.Ε. Εχεδώρου – απόφαση 45363/2011 

(ΦΕΚ 304/ΑΑΠΠ/07.11.2011) η υπό μελέτη εγκατάσταση εμπίπτει εντός της Ζώνης Επιχειρηματικών 

Δραστηριοτήτων (Ζ.Ε.Δ.) Π.Ε.14 με χρήση Μη Οχλούσας Βιοτεχνίας & Βιομηχανίας. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

ΔΥΔ/4720/27.07.2021 βεβαίωση χρήσεων γης της Δνσης Πολεοδομίας – Υπηρεσιών Δόμησης του Δ. 

Κορδελιού – Ευόσμου προκύπτει ότι η εν λόγω δραστηριότητα επιτρέπεται τόσο στο υφιστάμενο γήπεδο 

εγκατάστασης όσο και στο υπ’ αρ 998α αγροτεμάχιο στο οποίο δρομολογείται η επέκτασης της. 
  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Η εταιρεία Α. Χατζόπουλος Α.Ε.  λειτουργεί με την αριθ. 1227775/10-01-2022 γνωστοποίηση λειτουργίας στα 

αγροτ. 949,950,951 κ΄952, που ελέγχθηκε από την υπηρεσία μας. 
 
  Τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας.  

i. Εκφόρτωση – Αποθήκευση α΄ και β΄υλών  
ii. Προετοιμασία των μακετών & των εκτυπωτικών κυλίνδρων 

iii. Συγκρότημα εγχάραξης κυλίνδρων 
iv. Προετοιμασία χρωμάτων για παραγωγή 
v. Εκτύπωση Υλικών Συσκευασίας (Βαθυτυπία) 

vi. Λαμινάρισμα 
vii. Κοπή 

viii. Συσκευασία  
ix. Πλυντήρια 

Επιπλέον στην εν λόγω μονάδα λειτουργεί μηχανουργείο που υποστηρίζει την παραγωγή σε θέματα 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, σύστημα ανάκτησης διαλυτών, αλλά και εγκατάσταση επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τη που προέρχονται από τη διαδικασία καθαρισμού των μητρών των 

εκτυπωτικών μηχανών της μονάδας, (στο συγκρότημα εγχάραξης των κυλίνδρων της βαθυτυπίας). 
 

Πίνακας : Βασικά στοιχεία της υπό μελέτη αδειοδοτημένης δραστηριότητας και προτεινόμενες 

τροποποιήσεις. 
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α/α Βασικά στοιχεία 

δραστηριότητας  

Περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο 

έργο σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

πρωτ. 9914/06.12.2019 AΕΠΟ  

Μετά τις αιτούμενες παρεμβάσεις 

 1. Επιφάνεια γηπέδου 

λειτουργίας 

67.350,00 m2 73.232,80 m2 

 2. 

Πολεοδομικά μεγέθη 

κτιριακών εγκαταστάσεων 

Εμβαδό κάλυψης  : 

18.442,08  m2 

Εμβαδό κάλυψης  : 

25.695,22 m2 

Εμβαδό δόμησης: 

25.016,18 m2 

Εμβαδό δόμησης: 

29.828,24m2 

3. Συνολική Κινητήρια Ισχύς 

Μηχανολογικού 

εξοπλισμού  

 Παραγωγικός εξοπλισμός: 

4.002,17KW 

 Βοηθητικός εξοπλισμός: 

945,00KW 

 Παραγωγικός εξοπλισμός: 

4.814,67KW 

 Βοηθητικός εξοπλισμός: 

1.745,00KW 

4. Δυναμικότητα 

παραγόμενων προϊόντων 

10.500 tn/yr 20.000 tn/yr 

5. Κατανάλωση α΄ & β΄ υλών  8.745tn/yr 17.805 tn/yr 

6. Αριθμός απασχολούμενων 220 300 

 

 

 

A’ και Β΄ ΥΛΕΣ  

Οι εισερχόμενες α΄ ύλες στην μονάδα είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους εύκαμπτα πολυμερή (πλαστικά) 

υλικά. Οι ποσότητες των α΄ υλών της μονάδας, όπως διαμορφώνονται κατά την περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένη κατάσταση λειτουργίας, αλλά και μετά τις αιτούμενες τροποποιήσεις αποτυπώνονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

Είδος α ύλης Ετήσιες Ποσότητες (tn/έτος) 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 

9914/06.12.2019  ΑΕΠΟ  

Μετά τις αιτούμενες 

τροποποιήσεις  

Πολυπροπυλένιο : 3.000  6.150 

Πολυαιθυλένιο : 1.800  3.600 

Πολυεστέρες : 800  1.130 

Χαρτί : 120  250 

PVC : 25  15 

Αλουμίνιο (Al) : 400  600 

ΒΙΟ : - 60 

Σύνολο : 6.145,00 tn/έτος 11.805,00 tn/έτος 

Στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στη μονάδα, λόγω διεργασίας εγχάραξης κυλίνδρων 

συμπεριλαμβάνονται: 

 Κύλινδροι σιδήρου έτοιμοι κομμένοι στις επιθυμητές διαστάσεις. 

 Χαλκός σε μορφή pellets σε μεταλλικά δοχεία των 20Kg.  

 Διάλυμα χρωμίου (Cr) (σε παλετοδεξαμενή IBC, πλαστική όγκου 1tn.)  

 Θειϊκό οξύ σε περιεκτικότητα 98% αποθηκευμένο σε πλαστικά δοχεία των 25Κg  

 Διάλυμα αλκαλικού χαλκού (Cu)  

 Άλας χρωμίου (Cr)  
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 Διάφορα άλλα χημικά σε μικρές ποσότητες  
Επισημαίνεται ότι το προϊόν του εν λόγω σταδίου εγχάραξης κυλίνδρων, ήτοι οι έτοιμοι κύλινδροι για 

εκτύπωση, αποτελούν πρώτη ύλη της μονάδας βαθυτυπίας.  
Αναφορικά με τα μελάνια και τις κόλλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, τα πρώτα θεωρούνται 

εύφλεκτα υλικά, οπότε λαμβάνονται τα ίδια μέτρα που αφορούν και τους διαλύτες, ενώ δεν ισχύει κάτι 

παρόμοιο για τις κόλλες. Οι ποσότητες των β΄ υλών όπως αναμένεται να διαμορφωθούν μετά τις αιτούμενες 

τροποποιήσεις είναι οι εξής: 
Είδος β΄ ύλης 

 

Ετήσιες Ποσότητες  (tn/έτος) 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 

9914/06.12.2019  ΑΕΠΟ  

Μετά τις αιτούμενες 

τροποποιήσεις  

Μελάνες/ Βερνίκια/Λάκες : 1.700 3.500 

Κόλλες με διαλύτη : 
500 

1.000 

Κόλλες χωρίς διαλύτη : 200 

Διαλύτες : 400 1.300 

Σύνολο:  2.600 6.000 

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ 

Οι εκτιμώμενες ποσότητες σε νερό για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της υπό εξέταση δραστηριότητας 
παρατίθενται ακολούθως και λαμβάνεται από το δίκτυο ύδρευσης του Καλοχωρίου 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
Η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των μονάδων σε ηλεκτρική ενέργεια (κίνηση αντλιών, φωτισμός, 
κλιματισμός, μηχανολογικός εξοπλισμός εν γένει) γίνεται από το ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής. 
Στη μονάδα και για τις ανάγκες της υφιστάμενης παραγωγής λειτουργούν τρεις λέβητες φυσικού αερίου. Στο 
πλαίσιο υλοποίησης της προτεινόμενης μηχανολογικής επέκτασης δρομολογείται η εγκατάσταση ενός 
επιπλέον  λέβητα φυσικού αερίου. Οι εν λόγω λέβητες αναμένεται να λειτουργούν περίπου 24 ώρες ημερησίως 
και 330 ημέρες το χρόνο.  
Αντίστοιχα, για τις ανάγκες της θέρμανσης των γραφείων λειτουργεί ένας λέβητας φυσικού αερίου, ο οποίος 
λειτουργεί περίπου 16 ώρες ημερησίως 135 ημέρες το χρόνο, ενώ επιπλέον στη μονάδα λειτουργεί ένας 
λέβητας φυσικού αερίου για την διασφάλιση ζεστού νερού ο οποίος λειτουργεί όλο το διάστημα της 
παραγωγής. Τέλος, για τις ανάγκες λειτουργίας των Η/Ζ, στη μονάδα είναι εγκατεστημένη μία δεξαμενή 
πετρελαίου, χωρητικότητας 20.000lt. 
 
ΥΓΡΑ   ΑΠΟΒΛΗΤΑ  
Αναφορικά με τα υγρά απόβλητα της μονάδας, που προκύπτουν από την διαδικασία παραγωγής και τη 
λειτουργία της δραστηριότητας είναι τα εξής: 

Τα αστικά λύματα των χώρων υγιεινής, που καταλήγουν σε στεγανούς βόθρους 
Τα υγρά απόβλητα από την πλύση των εξαρτημάτων της παραγωγικής διαδικασίας, τα οποία συλλέγονται 

και αποστάζονται σε μία αποστακτική στήλη για την ανάκτηση του διαλύτη, ο οποίος μετά την 
απόσταξή του ανακυκλώνεται στην παραγωγή και ουσιαστικά χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο 
για τις εργασίες πλύσης του εξοπλισμού. Από τη διαδικασία της απόσταξης ο διαλύτης που ανακτάται 
επαναχρησιμοποιείται στην πλύση του εξοπλισμού και τα υπολείμματα παραμένουν στον πυθμένα της 
δεξαμενής. Η λάσπη που προκύπτει λέγεται «μούργα» (το 70% αποτελείται από στερεά και το 30% 
από διαλύτη) κατατάσσεται στην κατηγορία με κωδικό 08 03 14* «λάσπες μελάνης που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες» και παραδίδεται σε αδειοδοτημένη εταιρεία προς περαιτέρω διαχείριση. 

Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια που προκύπτουν από εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού τα οποία 
παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία προς περαιτέρω διαχείριση 

Τα υγρά απόβλητα από τη διαδικασία εγχάραξης των κυλίνδρων, τα οποία επεξεργάζονται και 
ανακυκλώνονται και εν συνεχεία επιστρέφουν προς επαναχρησιμοποίηση στην παραγωγική 
διαδικασία. Συγκεκριμένα, η χάραξη των κυλίνδρων είναι κλειστό σύστημα, στο οποίο εφόσον η 
συγκέντρωση των χημικών (κυρίως του χρωμίου) που υπάρχουν στο διάλυμα των δεξαμενών 
επεξεργασίας, υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο, (το οποίο γίνεται μετά από την επεξεργασία αρκετών 
κυλίνδρων), τότε αυτόματα το διάλυμα οδηγείται στο συγκρότημα καθαρισμού των υδάτων, όπου 
επεξεργάζονται και εν συνεχεία τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα επιστρέφουν πίσω στη δεξαμενή 
για επαναχρησιμοποίηση, όπου εν συνεχεία προστίθενται τα απαραίτητα χημικά για την δημιουργία 
του νέου διαλύματος για την αποχρωμίωση.  

Το απόβλητο εγχάραξης, το οποίο προκύπτει από τη διαδικασία καθαρισμού και αναγέννησης των 
διαλυμάτων οδηγείται στην μονάδα αδρανοποίησης – επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, όπου τα 
επεξεργασμένα υγρά απόβλητα διατίθενται για περιορισμένη άρδευση της περιμετρικής φύτευσης του 
γηπέδου της δραστηριότητας. Το εν λόγω οργανικό χημικό διάλυμα της γραμμής εγχάραξης, το οποίο 
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και οδηγείται προς επεξεργασία στην μονάδα αδρανοποίησης κατατάσσεται στην κατηγορία με 
κωδικό 16 05 07* «απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες 
ή που τις περιέχουν». Η τεχνολογία που εφαρμόζεται στην επεξεργασία των εν λόγω υγρών 
αποβλήτων είναι η Γεωχημική Μέθοδος επεξεργασίας GACS. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης 
τεχνολογίας στοχεύει στην παραγωγή επεξεργασμένου νερού, το οποίο θα είναι εντός των ορίων 
που θέτει η νομοθεσία. 

Επίσης, για τη χρωμίωση των εγχαραγμένων κυλίνδρων, χρησιμοποιείται διάλυμα χρωμίου, για την 
προστασία της εγχαραγμένης επιφάνειας. Το διάλυμα χρησιμοποιείται σε κλειστό απομονωμένο 
κύκλωμα και ως απόβλητο μπορεί να υπάρξει μόνο σε περίπτωση διαρροής ή αντικατάστασης, το 
οποίο συλλέγεται με κατάλληλα μέσα και οδηγείται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία προς 
περαιτέρω διαχείριση. Το εν λόγω απόβλητο χρωμίου κατατάσσεται στην κατηγορία με κωδικό 06 01 
06* «άλλα οξέα». 

Πίνακας : Υγρά απόβλητα της υπό μελέτη μονάδας, κατάταξη κατά ΕΚΑ, ποσότητες και τρόπος διαχείρισης 

αυτών. 

Περιγραφή 
Αποβλήτου 

Περιγραφή Κωδικού 
ΕΚΑ 

Κατάταξη κατά 
ΕΚΑ 

Μέγιστη ετήσια 
εκτιμώμενη 

ποσότητα (tn) 
Διαχείριση 

Μείγματα διαλυτών άλλοι οργανικοί 
διαλύτες, υγρά 
πλυσίµατος και µητρικά 
υγρά/  

07 01 04* 10,0 

Κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρεία 

(R12) 
απόβλητα από χρώματα 
και βερνίκια που 
περιέχουν οργανικούς 
διαλύτες ή άλλες 
επικίνδυνες ουσίες 

08 01 11* 100,0 

Μούργα από την 
απόσταξη υγρών 
πλύσης εξοπλισμού 

λάσπες μελάνης που 
περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

08 03 14* 240,0 
Κατάλληλα 

αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12 

Οργανικό χημικό 
διάλυμα της γραμμής 
εγχάραξης, (το οποίο 
και οδηγείται προς 
επεξεργασία στην 
μονάδα 
αδρανοποίησης με την 
υλοποίηση 
αιτούμενων 
τροποποιήσεων) 

απορριπτόμενα 
ανόργανα χημικά υλικά 
που αποτελούνται από 
επικίνδυνες ουσίες ή 
που τις περιέχουν 

16 05 07* 115,0 
Επεξεργασία στη μονάδα 

αδρανοποίησης  

Επεξεργασμένα υγρά 
απόβλητα από τη 
μονάδα 
αδρανοποίησης  

- - - 

Ανακύκλωση εντός του 
συστήματος 

επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων 

(τροποποίηση)  – 
Διάθεση προς 

άδρευση(αδειοδοτημένο) 
 

Διάλυμα χρωμίου άλλα οξέα 06 01 06* 5,00 
Κατάλληλα 

αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

Απόβλητα Λιπαντικών 
Ελαίων 

απόβλητα μη 
προδιαγραφόμενα 
άλλως 

13 02 05* 1,0 
Κατάλληλα 

αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 9914/06.12.2019 ΑΕΠΟ, το επεξεργασμένο νερό, θα χρησιμοποιείται για 

περιορισμένη άρδευση της περιμετρική φύτευσης της δραστηριότητας, η οποία αποτελείται κυρίως από 

καλλωπιστικά φυτά, τύπου κυπαρισσιών κ.λπ. Η έκταση που θα αρδεύεται θα είναι περίπου 220m3. Με την 

υποβληθείσα ΜΠΕ ο φορέας του έργου δρομολογεί ως εναλλακτικό τρόπο διάθεσης των επεξεργασμένων 

αποβλήτων την επανάχρηση – ανακύκλωση τους στο υφιστάμενο σύστημα επεξεργασίας, είτε κατά τη 

διάρκεια εργασιών πλύσης και συντήρησης των υποδομών του (δεξαμενές αντλίες κλπ), είτε σε περιπτώσεις 

που προκύπτει ανάγκη διευκόλυνσης της διαδικασίας ανάμιξης – ομογενοποίησης του ιξώδους των προς 

επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Το ρεύμα, των επεξεργασμένων αποβλήτων, το οποίο ανακυλώνεται στο 

υφιστάμενο σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, καταλήγει και πάλι ως υγρό απόβλητο προς 

ΑΔΑ: 6ΨΛΣ7ΛΛ-ΛΗ2



http://www.pkm.gov.gr 10 

επεξεργασία και όπως συνάγεται από τα ανωτέρω επεξεργάζεται εκ νέου. 
Ο φορέας του έργου αιτείται επιπλέον με την παρούσα ΜΠΕ τροποποίηση του προγράμματος 

παρακολούθησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων επί της οποίας αρμόδια υπηρεσία είναι η Δνση 

Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας.  

 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα στερεά επικίνδυνα απόβλητα της υπό μελέτη μονάδας, η 

ποσότητα αυτών όπως αναμένεται να διαμορφωθεί μετά τις αιτούμενες τροποποιήσεις, η κατάταξή τους 

σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) και ο τρόπος διαχείρισης αυτών. 
 

Πίνακας : Στερεά επικίνδυνα απόβλητα της υπό μελέτη μονάδας, κατάταξη κατά ΕΚΑ, ποσότητες και 

τρόπος διαχείρισης αυτών. 

Περιγραφή αποβλήτου Κατάταξη κατά ΕΚΑ 
Μέγιστη ετήσια 

εκτιμώμενη 
ποσότητα (tn) 

Διαχείριση 

συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα 
επικινδύνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί από 
αυτές 

15 01 10* 0,1 
Κατάλληλα 

αδειοδοτημένη εταιρεία 

(R12 

απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων 
(συμπεριλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου 
που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα 
σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός 
που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

15 02 02* 100,0 
Κατάλληλα 

αδειοδοτημένη εταιρεία 

(R12) 

απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που 
περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες 
επικίνδυνες ουσίες 

16 02 15* 0,1 
Κατάλληλα 

αδειοδοτημένη εταιρεία 

(R12) 

απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός, εκτός εκείνων που αναφέρονται 
στο 20 01 21* και 20 01 23 που περιέχουν 
επικίνδυνα στοιχεία 

20 01 35* 1,0 

Κατάλληλα 

αδειοδοτημένη εταιρεία 

(R12) 

σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα 
περιέχοντα υδράργυρο 

          20 01 21*  1,0 
Κατάλληλα 

αδειοδοτημένη εταιρεία 

(R12) 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κατηγορίες και οι ποσότητες των μη επικίνδυνων στερεών 

αποβλήτων όπως αναμένεται να διαμορφωθεί μετά τις αιτούμενες τροποποιήσεις. 
 

Πίνακας 6: Στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα της υπό μελέτη μονάδας, κατάταξη κατά ΕΚΑ, ποσότητες 
και τρόπος διαχείρισης αυτών.  

Στερεό μη επικίνδυνο απόβλητο 
Κωδικός 

ΕΚΑ 

Μέγιστη ετήσια 
εκτιμώμενη 

ποσότητα (tn) 
Διαχείριση 

Αποξέσµατα και προϊόντα τόρνευσης 
πλαστικών  

12 01 05 405,0 
Κατάλληλα αδειοδοτημένη 

εταιρεία (R13) 

Χαρτί (tn) 15 01 01 15,0 
Κατάλληλα αδειοδοτημένη 

εταιρεία (R13) 

Ανακυκλώσιμα πλαστικά (tn) 15 01 02 1,0 
Κατάλληλα αδειοδοτημένη 

εταιρεία (R13) 

Ξύλο (tn) 15 01 03 700,0 Κατάλληλα αδειοδοτημένη 
εταιρεία (R13) 

Μεταλλική συσκευασία (tn) 15 01 04 100,0 
Κατάλληλα αδειοδοτημένη 

εταιρεία (R13) 

Μεικτή συσκευασία (tn) 15 01 06 1.950,0 
Κατάλληλα αδειοδοτημένη 

εταιρεία (R13) 

Σιδηρούχα μέταλλα 16 01 17 55,0 
Κατάλληλα αδειοδοτημένη 

εταιρεία (R13) 
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Μη σιδηρούχα Μέταλλα 16 01 18 15,0 
Κατάλληλα αδειοδοτημένη 

εταιρεία (R13) 

Απορρίμματα (tn) 20 03 01 0,1 
Κατάλληλα αδειοδοτημένη 

εταιρεία (R13) 

Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 
21, 20 01 23 και 20 01 35 που 
περιέχουν επικίνδυνα στοιχεία  

20 01 36 10,0 
Κατάλληλα αδειοδοτημένη 

εταιρεία (R13) 

προϊόντα λιμαρίσματος και 
τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων  

12 01 01 11,0 
Κατάλληλα αδειοδοτημένη 

εταιρεία (R13) 

προϊόντα λιμαρίσματος και 
τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων.  

12 01 03 0,1 Κατάλληλα αδειοδοτημένη 
εταιρεία (R13) 

Λάσπες από φυσικοχημικές 
κατεργασίες εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 19 02 05 (από τη 
μονάδα αδρανοποίησης / 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
εγχάραξης κυλίνδρων) 

19 02 06 70,0 
Κατάλληλα αδειοδοτημένη 

εταιρεία (R13) 

απορριπτόµενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισµός άλλος από 
τον αναφερόµενο στα σηµεία 20 0121 
, 20 0123 και 20 0135 

20 01 36 0,1 Κατάλληλα αδειοδοτημένη 
εταιρεία (R13) 

 
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ  ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αναφορικά με τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από την λειτουργία της δραστηριότητας είναι τα εξής: 

 Πτητικές οργανικές ενώσεις 
Η υπό μελέτη μονάδα παραγωγής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας, υπάγεται στις διατάξεις της Οδηγίας 

2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 «περί 

βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)», η οποία εναρμονίστηκε στη 

Ελληνική Νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. 36060/1155 /Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/14-6-2013) «Καθορισμός 

πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης 

του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 

2010/75/ΕΕ "περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010"».  
 

Η παραγωγή των εκπομπών των πτητικών οργανικών ενώσεων οφείλεται στην χρήση διαλυτών στις μηχανές 

εκτύπωσης, στη διεργασία λαμιναρίσματος και στις πλύσεις των μηχανημάτων. Η εκτίμηση της ονομαστικής 

εκπομπής των πτητικών οργανικών ουσιών από την παραγωγική διαδικασία μετά τις αιτούμενες 

τροποποιήσεις, θεωρώντας ταυτόχρονη λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού που σχετίζεται με την έκλυση 

εκπομπών VOC’s ανέρχεται στα 119.000m3 /hr (σε σχέση με τα 103.000m3 εκπεμπόμενου αέρα/hr που 

αφορούσε το περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο). Το υφιστάμενο σύστημα ανάκτησης διαλυτών επαρκεί για 

την δρομολογούμενη αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου, καθώς η ονομαστική 

δυναμικότητα επεξεργασίας της μονάδας ανάκτησης ανέρχεται στα 180.000m3 εκπεμπόμενου αέρα/hr. Με 

βάση τα προαναφερόμενα (λειτουργία σύστηματος ανάκτησης διαλυτών από τις Πτητικές Οργανικές 

Ενώσεις), δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία του προσωπικού και στο 

ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής και  από την επέκταση του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας.  
 

 Καυσαέρια 
Η υπό μελέτη βιομηχανική μονάδα χρησιμοποιεί φυσικό αέριο για τις ανάγκες της παραγωγής και της 

θέρμανσης του χώρου γραφείων. Επίσης, καυσαέρια προκύπτουν και από τα οχήματα της εταιρείας που 

κινούνται στο χώρο της μονάδας παραγωγής.   
 

 Λοιπές αέριες εκπομπές 

ΑΔΑ: 6ΨΛΣ7ΛΛ-ΛΗ2



http://www.pkm.gov.gr 12 

Μικρές επιβαρύνσεις αέριων εκπομπών συνιστά και το όζον που εκλύεται κατά την περιοδική λειτουργία των 

τρεταριτικών συστημάτων στις εκτυπωτικές και λαμιναριστικές μηχανές και το οποίο οδηγείται με απαγωγό 

στην ατμόσφαιρα. Οι αιτούμενες τροποποιήσεις αναμένεται να επιφέρουν μικρή αύξηση των εν λόγω 

εκπομπών, δεδομένου όμως της σημαντικά περιορισμένης παραγωγής του εν λόγω ρύπου και δεν αναμένεται 

επηρεάσουν το ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής.  

 
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Οι επιπτώσεις από τον θόρυβο κατά τη λειτουργία της µονάδας δεν είναι σηµαντικές, καθώς το σύνολο του 

εξοπλισµού της µονάδας υφιστάµενος και προς επέκταση, εγκαθίσταται εντός υφιστάµενων κτιριακών 

εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται αύξηση του θορύβου στα όρια της µονάδας και ούτε 

πρόκειται να επηρεασθούν τα επίπεδα θορύβου της περιοχής. Σύµφωνα µε το ανωτέρω Π.∆. το ανώτατο όριο 

θορύβου σε περιοχές όπου το επικρατέστερο στοιχείο είναι το βιοµηχανικό στοιχείο (όπως παρατηρείται στην 

περιοχή µελέτης), είναι τα 65dBA. 

  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΩΝ  

Η εταιρεία διαθέτει διαδικασίες ελέγχου και τήρηση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων. Αξίζει να 

επισηµανθεί ότι ο φορέας του έργου διαθέτει και εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΝ ISO 9001, Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων σύµφωνα µε το πρότυπο BRC/IoP και 

Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO 14001.  

 
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

Η εγκατάσταση εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ (IED) για την ολοκληρωμένη πρόληψη και 

έλεγχο της ρύπανσης από βιομηχανικές δραστηριότητες όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στην ελληνική 

νομοθεσία με την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013. Όσον αφορά την επιφανειακή επεξεργασία με τη 

χρησιμοποίηση οργανικών διαλυτών, έχει εκδοθεί νέο κείμενο Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών και δη η 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/2009 της 22ας Ιουνίου 2020 και νέο κείμενο BREF «Best Available 

Techniques (BAT) Reference Document on Surface Treatment Using Organic Solvents including Preservation 

of Wood and Wood Products with Chemicals», 2020.  
 

Σύμφωνα με την υπό εξέταση ΜΠΕ φορέας του έργου θα εξετάσει αναλυτικά τις τεχνολογικές δυνατότητες 

που υπάρχουν και θα επανέλθει με Φάκελο Τροποποίησης έως τις 09.12.2024, στον οποίο θα τεκμηριώνεται η 

συμμόρφωση της εν λόγω δραστηριότητας με τις προβλεπόμενες οριακές τιμές και τις ΒΔΤ, σύμφωνα με το 

άρθρο 7 παρ. 3 της Κ.Υ.Α. οικ. 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450Β/14-06-2013), με σκοπό την επανεξέταση 

και αναπροσαρμογή των όρων της ΑΕΠΟ. Μέχρι την υποβολή του προαναφερόμενου Φακέλου 

Τροποποίησης, περιγράφονται ακολούθως, οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές του κλάδου επεξεργασίας 

επιφανειών με την χρήση διαλυτών, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο αναφοράς της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using 

Organic Solvents, EC, August 2007, §21.2.2) διευκρινίζοντας ταυτόχρονα τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές 

και τον τρόπο εφαρμογής τους στην υπό εξέταση δραστηριότητα την παρούσα χρονική περίοδο. 

α/α Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική Τρόπος Εφαρμογής 

Γενικές ΒΔΤ 

3. Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης.  

Η ΒΔΤ είναι η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης και των εκπομπών (ιδίως στο έδαφος, στα ύδατα και υπόγεια 

ύδατα, καθώς και στην ατμόσφαιρα) με: 

  εφαρμογή και υιοθέτηση περιβαλλοντικών και άλλων 

συστημάτων διαχείρισης, ανεξαρτήτως του κατά πόσον έχουν 

επικυρωθεί από εξωτερικό φορέα. Τα εν λόγω συστήματα 

περιλαμβάνουν σχεδιασμό της συνεχούς μείωσης του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εγκατάστασης 

(συμπεριλαμβανομένων ενεργειών και επενδύσεων), 

συγκριτική αξιολόγηση της κατανάλωσης και των εκπομπών 

(με την πάροδο του χρόνου, βάσει εσωτερικών και εξωτερικών 

Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 

14001:2015. 

Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί δικά της 

αρχεία και εκθέσεις τις οποίες 

επικαιροποιεί και αναθεωρεί σε ετήσια 

βάση (περιβαλλοντική ανάλυση). 
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στοιχείων), εξέταση του ενδεχομένου οριστικού παροπλισμού 

κατά το σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων ή αναβαθμίσεων 

κ.λπ.  

  χρήση απλής διαχείρισης κινδύνων κατά το σχεδιασμό, την 

κατασκευή και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, από κοινού 

με τεχνικές που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και στο 

BREF για την αποθήκευση, κατά την αποθήκευση και χρήση 

χημικών ουσιών και πρώτων υλών των διεργασιών. Αυτές οι 

ΒΔΤ βοηθούν στον παροπλισμό της μονάδας παραγωγής με 

μείωση των απρόβλεπτων εκπομπών, καταγραφή του 

ιστορικού της χρήσης χημικών ουσιών προτεραιότητας και 

επικίνδυνων χημικών ουσιών και με άμεση αντιμετώπιση της 

δυνητικής μόλυνσης 

Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα ορθής 

λειτουργίας της δραστηριότητας, ενώ 

διατηρεί τυποποιημένες διαδικασίες 

για την αποθήκευση και χρήση χημικών 

ουσιών και πρώτων υλών των 

διεργασιών. Πέραν των ανωτέρω ο 

φορέας του έργου εφαρμόζει 

διαδικασία ιχνηλασιμότητας. 

  χρήση τεχνικών λειτουργίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 

ο αυτοματισμός, η κατάρτιση και οι γραπτές διαδικασίες 

λειτουργίας και συντήρησης.  

Η αρχή λειτουργίας της παραγωγής 

βασίζεται σε αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες ενώ εν γένει υπάρχουν 

γραπτές οδηγίες και πρόγραμμα 

παρακολούθηση των συντηρήσεων και 

λειτουργίας της μονάδας. Επιπλέον η 

μονάδα διαθέτει σύστημα διαχείρισης 

ποιότητάς (πιστοποίηση με ISO 

9001:2015 και με BRC/IoP) 

4. Παρακολούθηση. 

Η ΒΔΤ είναι η παρακολούθηση των εκπομπών διαλυτών, ώστε να καταστεί δυνατή η ελαχιστοποίησή τους με: 

  χρήση σχεδίου διαχείρισης διαλυτών, που είναι ουσιαστικής 

σημασίας για τον υπολογισμό των διαφευγουσών ή συνολικών 

εκπομπών: αυτό πρέπει να γίνεται τακτικά, αν και μπορούν να 

καθοριστούν βασικές παράμετροι για συγκριτική αξιολόγηση 

και τακτικό έλεγχο. Πρέπει να εκτελούνται άμεσες μετρήσεις 

σύμφωνα με τις αναφερόμενες τεχνικές  

Λαμβάνουν χώρα συνεχείς μετρήσεις 

των εκπομπών στην έξοδο του 

συστήματος ανάκτησης διαλυτών 

προκειμένου να τηρούνται οι 

προβλέψεις της ΚΥΑ36060/2013, ενώ 

επίσης εφαρμόζονται τεχνικές 

υπολογισμού των διάχυτων εκπομπών 

  διασφάλιση της τακτικής συντήρησης του εξοπλισμού που 

είναι αποφασιστικής σημασίας για τους υπολογισμούς 

εκπομπών, καθώς και της αναβαθμονόμησής του, όταν 

χρειάζεται.  

Γίνονται προγραμματισμένες εργασίες 

συντήρησης του εξοπλισμού. 

5. Μείωση της κατανάλωσης νερού ή/και διατήρηση πρώτων υλών σε διεργασίες επεξεργασίας υδατικής 

βάσης.  

Οι ΒΔΤ είναι η χρήση: 

  τεχνικών όπως η έκπλυση εν σειρά (πολλαπλή), η 

ιονανταλλαγή ή ο διαχωρισμός με μεμβράνη  

Δεν είναι εφαρμόσιμη 
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  μέτρων ελέγχου για την ελαχιστοποίηση της χρήσης ψυκτικών 

υδάτων  

Γίνεται τακτικός έλεγχος της ορθής 

λειτουργίας του εξοπλισμού και των 

σωληνώσεων του ψυκτικού 

κυκλώματος 

  κλειστών συστημάτων ψύξης ή/και εναλλακτών θερμότητας. Εφαρμόζεται, καθώς όλα τα συστήματα 

ψύξης είναι κλειστού τύπου. 

6. Ελαχιστοποίηση της χρήσης ενέργειας.  

Η ΒΔΤ είναι η εφαρμογή των περιγραφόμενων τεχνικών, ιδίως: ελαχιστοποίηση των όγκων αέρα που θα 

μετακινηθούν, ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας αντιδράσεων, έλεγχος των υψηλών ενεργειακών 

απαιτήσεων για την εκκίνηση του εξοπλισμού, χρήση ενεργειακώς αποδοτικού εξοπλισμού κ.λπ.  

Στην υπό εξέταση δραστηριότητα ο εξοπλισμός είναι νέας τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να είναι αποδοτικότερη η 

λειτουργία της μονάδας και να παρουσιάζει δείκτες εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων.  

7. Διαχείριση πρώτων υλών.  

Οι ΒΔΤ είναι οι εξής: 

  ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 

εκπομπών κατά την επιλογή κατάλληλων πρώτων υλών 

Η επιλογή των πρώτων υλών είναι 

συνάρτηση της ασφάλειας χρήσης, της 

ποιότητας των προϊόντων και του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους 

  ελαχιστοποίηση της χρήσης πρώτων υλών με την εφαρμογή 

μίας από τις περιγραφόμενες τεχνικές ή συνδυασμού αυτών. 

Γίνεται ανάκτηση και ανακύκλωση και 

χρήση στη παραγωγική διαδικασία 

(όταν αυτό είναι εφικτό) των 

χρησιμοποιημένων – ανακτώμενων 

διαλυτών 

8. Συστήματα για επιφανειακή επεξεργασία, απόθεση και ξήρανση/σκλήρυνση.  

Οι ΒΔΤ είναι η ελαχιστοποίηση των εκπομπών ΠΟΕ και της κατανάλωσης ενέργειας και η μεγιστοποίηση της 

απόδοσης των πρώτων υλών (δηλαδή ελαχιστοποίηση των αποβλήτων) με την επιλογή συστήματος, που 

συνδυάζει αυτούς τους στόχους. Αυτό ισχύει για τις νέες εγκαταστάσεις ή σε περίπτωση αναβάθμισης. 

Στην υπό εξέταση δραστηριότητα εφαρμόζεται: 

1. χρήση διαλυτών μόνο για τις απολύτως απαραίτητες διαδικασίες.  

2. αποφυγή έκθεσης διαλυτών (άνοιγμα συσκευασιών – μέσων αποθήκευσης διαλυτών μόνο τη χρονική 

στιγμή χρήσης τους) και χρήση διαλυτών σε χώρους όπου υπάρχει σύστημα αναρρόφησης διαλυτών 

3. σύστημα παρακολούθησης και σχεδίου δράσης μείωσης φύρας  

 

9. Καθαρισμός.  

Η ΒΔΤ είναι η χρήση των περιγραφομένων τεχνικών με σκοπό: 

  τη διατήρηση πρώτων υλών και τη μείωση των εκπομπών 

διαλυτών με την ελαχιστοποίηση των αλλαγών χρωμάτων και 

του καθαρισμού  

Εφαρμόζεται από το τμήμα 

προγραμματισμού της δραστηριότητας 
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  τη μείωση των εκπομπών διαλυτών με συλλογή και 

επαναχρησιμοποίηση των διαλυτών που εκκενώνονται κατά 

τον καθαρισμό των πιστολιών ψεκασμού 

Δεν υφίστανται στη μονάδα πιστόλια 

ψεκασμού 

  ελαχιστοποίηση των εκπομπών ΠΟΕ με την επιλογή μίας ή 

περισσότερων τεχνικών ανάλογα με τη διεργασία και τον 

εξοπλισμό, την εμμονή της ρύπανσης και το κατά πόσον 

πρόκειται για καθαρισμό του εξοπλισμού ή του 

υποστρώματος. 

Εφαρμόζεται 

10. Χρήση λιγότερο επικίνδυνων ουσιών (υποκατάσταση).  

Οι ΒΔΤ είναι οι εξής: 

  χρήση τεχνικών με μηδενικά ή χαμηλά επίπεδα διαλύτη για 

καθαρισμό, όπως περιγράφεται στα γενικά, και για παραγωγή, 

όπως περιγράφεται για τις ειδικές βιομηχανίες  

Υπάρχει πρόγραμμα καθαρισμού για 

την ελεγχόμενη χρήση διαλυτών   

  ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιδράσεων στη φυσιολογία 

με αντικατάσταση των ουσιών που συνοδεύονται από τις 

φράσεις κινδύνου R45, R46, R49, R60 και R61 σύμφωνα με το 

άρθρο 5 παράγραφος 6 της οδηγίας 1999/13/EΚ του 

Συμβουλίου  

Στην υπό εξέταση δραστηριότητα δεν 

χρησιμοποιούνται ουσίες με τις 

συγκεκριμένες φράσεις κινδύνου 

  ελαχιστοποίηση των δυσμενών οικοτοξικών επιδράσεων με 

αντικατάσταση των ουσιών που συνοδεύονται από τις φράσεις 

κινδύνου R58 και R50/53, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει 

κίνδυνος εκπομπών στο περιβάλλον και διατίθενται 

εναλλακτικές λύσεις  

Στη δραστηριότητα χρησιμοποιείτα 

μόνο ένα μελάνι το οποίο διαθέτει 

φράση κινδύνου R50/53 (ήτοι Η410) και 

ο φορέας του έργου διερευνά το 

ενδεχόμενο αντικατάστασης του. Σε 

κάθε περίπτωση η χρήση του είναι  

σημαντικά περιορισμένη  

  μείωση της καταστροφής του στρατοσφαιρικού όζοντος 

(ανώτερο στρώμα) με αντικατάσταση των ουσιών που 

συνοδεύονται από τη φράση κινδύνου R59. Ειδικότερα, οι 

πλήρως ή εν μέρει αλογονωμένοι διαλύτες της φράσης 

κινδύνου R59 που χρησιμοποιούνται για καθαρισμό πρέπει να 

αντικαθίστανται ή να ελέγχονται όπως περιγράφεται 

Δεν γίνεται χρήση ουσιών που 

συνοδεύονται από τη φράση κινδύνου 

R59 

  ελαχιστοποίηση του σχηματισμού τροποσφαιρικού όζοντος 

(κατώτερο στρώμα) με τη χρήση ΠΟΕ ή μιγμάτων με 

χαμηλότερο δυναμικό σχηματισμού όζοντος (OFP), στις 

περιπτώσεις όπου άλλα μέτρα δεν μπορούν να αποδώσουν τις 

συνδεόμενες με τις ΒΔΤ τιμές εκπομπών ή δεν είναι 

εφαρμόσιμα από τεχνική άποψη (όπως εκείνα που έχουν 

δυσμενείς επιδράσεις σε πολλαπλά στοιχεία του 

περιβάλλοντος) και όταν γίνεται υποκατάσταση, όπως 

περιγράφεται παραπάνω. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για 

- 
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πολύπλοκα σκευάσματα, όπως οι βαφές αυτοκινήτων, και για 

ειδικά συστήματα με ένα διαλύτη, για τα οποία δεν υπάρχουν 

ακόμη υποκατάστατα, όπως η εκδοτική βαθυτυπία. Εφόσον 

δεν αυξάνεται το OFP, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την 

υποκατάσταση διαλύτες με σημείο ανάφλεξης >55 ºC. 

11. Εκπομπές στην ατμόσφαιρα και επεξεργασία αερίων αποβλήτων.  

Οι ΒΔΤ είναι (κατά το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης) οι εξής: 

  ελαχιστοποίηση των εκπομπών στην πηγή, ανάκτηση διαλυτών 

από εκπομπές ή καταστροφή διαλυτών σε αέρια απόβλητα. 

Παρέχονται τιμές εκπομπών για επιμέρους βιομηχανίες. (Η 

χρήση υλικών με χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλύτη μπορεί να 

οδηγήσει σε υπερβολικές ενεργειακές απαιτήσεις για τη 

λειτουργία θερμών οξειδωτήρων. Οι οξειδωτήρες μπορούν να 

παροπλίζονται όπου οι αρνητικές επιδράσεις σε πολλαπλά 

στοιχεία του περιβάλλοντος εξουδετερώνουν τα οφέλη της 

καταστροφής των ΠΟΕ)    

Υπάρχει εγκατεστημένο και λειτουργεί 

σύστημα ανάκτησης διαλύτων, που 

προκύπτουν από τα συστήματα 

ξήρανσης μελανών και 

διαλυτοδιαλυτών κολλών. Επίσης, 

γίνεται απόσταξη βρώμικου μείγματος 

διαλυτών , που προκύπτει από τα 

πλυσίματα μηχανών και εξαρτημάτων 

τους και επανάχρηση του καθαρού 

αποστάγματος. 

  αναζήτηση δυνατοτήτων ανάκτησης και χρήσης της 

πλεονάζουσας θερμότητας που εκλύεται κατά την καταστροφή 

των ΠΟΕ και ελαχιστοποίηση της ενέργειας που 

χρησιμοποιείται κατά την εκχύλιση και καταστροφή των ΠΟΕ 

υπάρχει σύστημα εξοικονόμησης 

ενέργειας στο σύστημα ανάκτησης 

  μείωση των εκπομπών διαλυτών και της κατανάλωσης 

ενέργειας με τη χρήση των περιγραφόμενων τεχνικών, 

συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του εκχυλιζόμενου όγκου 

και της βελτιστοποίησης ή/και αύξησης της περιεκτικότητας σε 

διαλύτες.  

εγκατάσταση και   λειτουργία 

συστημάτων ανάκτησης – αναγέννησης 

και επανάχρηση διαλυτών σε όλες τις 

φάσεις της παραγωγής.  

12. Σωματίδια που ελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα από βαφή με ψεκασμό. –  

Η ΒΔΤ είναι η χρήση συνδυασμού των περιγραφόμενων τεχνικών. Οι σχετικές τιμές εκπομπών είναι: 

 5 mg/m3 ή λιγότερο για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις  

 3 mg/m3 ή λιγότερο για τις νέες εγκαταστάσεις. 

Δεν αφορά την υπό εξέταση δραστηριότητα 

13. Λύματα.  

Οι ΒΔΤ είναι οι εξής: 

  ελαχιστοποίηση των εκπομπών σε ύδατα με τη χρήση τεχνικών 

ελαχιστοποίησης του νερού, προεπεξεργασία και επεξεργασία 

λυμάτων όπως περιγράφεται 

Δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα από 

την παραγωγή της υπό εξέταση 

δραστηριότητας  

  παρακολούθηση των πρώτων υλών και των εκροών με σκοπό 

την ελαχιστοποίηση της έκχυσης υλικών τοξικών για τα ύδατα 

και μείωση των επιδράσεών τους όπου υπάρχει κίνδυνος 

επαφής με νερό, με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 

Κατά τον σχεδιασμό της υπό εξέταση 

μονάδας ενσωματώθηκαν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα αποφυγής της 

οιασδήποτε έκχυσης χημικών ουσιών 
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μεθόδους: χρήση λιγότερο επιβλαβών υλικών, μείωση της 

χρήσης υλικών και των απωλειών κατά τις κατεργασίες στο 

πλαίσιο των διεργασιών και με διαρροές και επεξεργασία 

λυμάτων 

στο υδάτινο περιβάλλον. Πέραν αυτού 

όπως περιγράφεται αναλυτικά και στη 

παρούσα ο φορέας του έργου διαθέτει 

σύστημα επεξεργασίας και 

αδρανοποίησης των επικινδύνων υγρών 

αποβλήτων που προέρχονται από τη 

διαδικασία καθαρισμού των μητρών 

των εκτυπωτικών μηχανών της 

μονάδας, τα οποία μετά την 

επεξεργασία τους, διατίθενται για 

περιορισμένη άρδευση χώρου 

πρασίνου με καλλωπιστικά φυτά. 

  στις περιπτώσεις όπου οι διαλύτες μπορεί να έλθουν σε επαφή 

με το νερό, πρόληψη των επικίνδυνων επιπέδων στην 

ατμόσφαιρα των αποχετευτικών αγωγών υποδοχής με τη 

διατήρηση ασφαλούς επιπέδου έκχυσης 

Εφαρμόζεται 

  για τα βαφεία που χρησιμοποιούν νερό, χρήση των 

περιγραφόμενων τεχνικών. Οι συνδεόμενες με τις ΒΔΤ τιμές 

εκπομπών για την έκχυση σε επιφανειακά ύδατα είναι COD 

100 - 500 mg/l και αιωρούμενα στερεά 5 - 30 mg/l 

Δεν γίνεται χρήση νερού κατά τη 

παραγωγική διαδικασία 

  για τα συστήματα υγρών πλυντρίδων, μείωση της 

κατανάλωσης νερού και της έκχυσης και επεξεργασίας 

λυμάτων με βελτιστοποίηση της μεταφοράς της βαφής, ώστε 

να ελαχιστοποιείται η συσσώρευση ιλύος βαφής 

Τεχνικές για βιολογική επεξεργασία λυμάτων παρατίθενται στο 

CWW BREF. Άλλες τεχνικές και οι συνδεόμενες με αυτές τιμές 

εκπομπών εξετάζονται στο STM BREF. 

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένες 

πλυντηρίδες 

14. Ανάκτηση υλικών και διαχείριση αποβλήτων.  

Η ΒΔΤ είναι η μείωση της χρήσης και των απωλειών υλικών και η ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση υλικών, όπως περιγράφονται. – εφαρμόζεται στην εν λόγω δραστηριότητα 

15. Όχληση λόγω οσμών. 

Εφόσον επηρεάζεται ένας ευαίσθητος δέκτης, η ΒΔΤ είναι , η χρήση τεχνικής ελέγχου των εκπομπών ΠΟΕ, όπως η 

χρήση λιγότερο δύσοσμων υλικών ή/και διεργασιών, ή/και η επεξεργασία των αερίων αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των υψηλών καπνοδόχων. 

Στην εν λόγω δραστηριότητα, γίνεται επεξεργασία των αερίων ρύπων – ΠΟΕ – της εν λόγω δραστηριότητας, ενώ 

επίσης δεν εντοπίζεται ευαίσθητος αποδέκτης στη περιοχή μελέτης. 

16. Θόρυβος.  

Η ΒΔΤ είναι ο εντοπισμός των σημαντικών πηγών θορύβου και των δυνητικών ευαίσθητων δεκτών στην εγγύς 

περιοχή. Στις περιπτώσεις όπου ο θόρυβος μπορεί να έχει επιπτώσεις, η ΒΔΤ είναι η χρήση τεχνικών ορθής 

πρακτικής, όπως το κλείσιμο των θυρών, η ελαχιστοποίηση των παραδόσεων ή/και η χρήση τεχνικών μέσων 
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ελέγχου, όπως οι σιγαστήρες σε μεγάλους ανεμιστήρες. 

Στην εν λόγω μονάδα εγκαταστάθηκε υποδομή περιορισμού θορύβου σε ιδιαίτερα θορυβώδη μηχανολογικό 

εξοπλισμό (ενδεικτικά αναφέρεται κοπτικό ALU Lids)    

17. Προστασία των υπόγειων υδάτων παροπλισμός – αποκατάσταση μονάδων παραγωγής.  

Η ΒΔΤ για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων παρατίθεται παραπάνω, στις ΒΔΤ για τον σχεδιασμό, την 

κατασκευή και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

Ειδικές κατά βιομηχανία BΔT 

18. Εκτύπωση σε εύκαμπτη συσκευασία με φλεξογραφία και βαθυτυπία συσκευασίας. 

Η ΒΔΤ είναι:  

η χρήση συνδυασμού των περιγραφόμενων τεχνικών για τη μείωση του αθροίσματος των διαφευγουσών και μη 

διαφευγουσών εκπομπών ΠΟΕ. Οι συνδεόμενες με τη ΒΔΤ τιμές εκπομπών για τα τρία σενάρια που 

παρατηρούνται στη βιομηχανία είναι (βάσει των εκπομπών αναφοράς που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΒ της ΟΕΔ): 

   (Σενάριο 1) Εγκαταστάσεις όπου όλες οι μηχανές παραγωγής 

λειτουργούν με διαλύτες και συνδέονται με εξοπλισμό 

μείωσης των εκπομπών: 

 με αποτέφρωση: συνολικές εκπομπές 7,5 - 12,5 % των 

εκπομπών αναφοράς 

 με ανάκτηση διαλύτη: συνολικές εκπομπές 

10,0 - 15,0 % των εκπομπών αναφοράς 

Εφαρμόζεται. 

Η υφιστάμενη δραστηριότητα διαθέτει 

σύστημα ανάκτησης διαλυτών  

  (Σενάριο 2) Υπάρχουσες εγκαταστάσεις, που διαθέτουν 

εξοπλισμό μείωσης των αερίων αποβλήτων, αλλά δεν 

συνδέονται με αυτόν όλες οι μηχανές παραγωγής που 

λειτουργούν με διαλύτες: 

(2.1) για τις μηχανές που συνδέονται με τον εξοπλισμό 

μείωσης: 

 με αποτέφρωση: συνολικές εκπομπές 7,5 – 12,5 % των 

εκπομπών αναφοράς για τις μηχανές αυτές 

με ανάκτηση διαλύτη: συνολικές εκπομπές 10,0 - 15,0 % των 

εκπομπών αναφοράς για τις μηχανές αυτές 

(2.2) για τις μηχανές που δεν συνδέονται με εξοπλισμό 

επεξεργασίας αερίων αποβλήτων, η ΒΔΤ είναι μία από τις 

ακόλουθες: 

 χρήση προϊόντων με χαμηλή ή μηδενική 

περιεκτικότητα σε διαλύτη στις συγκεκριμένες 

μηχανές  

 σύνδεση με τον εξοπλισμό μείωσης των αερίων 

αποβλήτων, όταν το επιτρέπει η διαθέσιμη 

δυναμικότητα 

κατά προτίμηση, εκτέλεση των εργασιών που εμπεριέχουν 

υψηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες σε μηχανές που συνδέονται 

Δεν αφορά την υπό εξέταση 

δραστηριότητα 
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με εξοπλισμό μείωσης των αερίων αποβλήτων.  

  (Σενάριο 3) Στις περιπτώσεις όπου οι εγκαταστάσεις δεν 

διαθέτουν εξοπλισμό μείωσης των αερίων αποβλήτων και 

εφαρμόζουν υποκατάσταση, οι ΒΔΤ είναι η παρακολούθηση 

της εξέλιξης των μελανών, βερνικιών και κολλών με ή χωρίς 

διαλύτη και η συνεχής μείωση του όγκου των 

καταναλισκόμενων διαλυτών. 

Δεν αφορά την υπό εξέταση 

δραστηριότητα 

  Στα σενάρια 1 και 2.1, εφόσον μια εγκατάσταση έχει αναλογία 

στερεών: διαλύτη υψηλότερη από 1:5,5 για το σύνολο των 

μελανών, βερνικιών και κολλών με διαλύτη, οι τιμές εκπομπών 

μπορεί να μην είναι εφικτές. Στην περίπτωση αυτή, η ΒΔΤ είναι 

η κάλυψη των χοανών έγχυσης μελάνης ή η χρήση λεπίδων 

καθαρισμού της μελάνης του θαλάμου, καθώς και η εφαρμογή 

κατάλληλου συνδυασμού άλλων τεχνικών, όπως 

περιγράφεται. 

ΒΔΤ είναι επίσης: 

1. η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας όταν 

βελτιστοποιείται η επεξεργασία των αερίων αποβλήτων σε 

όλες τις μονάδες παραγωγής  

2. η αναζήτηση δυνατοτήτων ανάκτησης και χρήσης τυχόν 

πλεονάζουσας ενέργειας σε όλες τις μονάδες παραγωγής. 

Εφαρμόζεται η κάλυψη των χοανών 

έγχυσης μελάνης και η χρήση λεπίδων 

καθαρισμού της μελάνης του θαλάμου. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται θετικά για την ΜΠΕ του θέματος με την υποχρέωση να 

τηρούνται οι προβλεπόµενοι περιβαλλοντικοί όροι καθ΄ υπαγόρευση της αρµόδιας υπηρεσίας της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.   
 

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος  ΔΕΝ εκφράστηκαν στην υπηρεσία  

εγγράφως αντιρρήσεις ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την 

κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίστηκε η 09.03.2022.  

Τέλος διευκρινίζεται ότι η παραπάνω άποψη αφορά μόνο τη ΜΠΕ και δε δεσμεύει τη Δ/νση Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος κατά τη χορήγηση σχετικής άδειας της μονάδας, η οποία θα εξεταστεί υπό τις προϋποθέσεις 

που προβλέπονται στον Ν. 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

 

Χ 
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Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 

2. Ασλανίδης Δημήτριος 

3. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

4. Κίκης Αθανάσιος 

5. Κούης Κωνσταντίνος 

6. Τζόλλας Νικόλαος 

7. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

9. Ζέρβας Γεώργιος 

10.Τρελλόπουλος Γεώργιος 

11. Αβραμόπουλος Σωτήριος 

12. Γκανούλης Φίλιππος 

13. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

14. Δωρής Σωκράτης 
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