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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                           ΘΕΜΑ 5ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της 

μονάδας "Βιομηχανική μονάδα ανοδίωσης αλουμινίου, της εταιρείας «ΑΦΟΙ Ε. ΗΛΙΑΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. – 

“ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΜ"», που πρόκειται να ανεγερθεί στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Δέλτα της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, στο Ο.Τ. 33 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί 

της Μ.Π.Ε. για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας "Βιομηχανική 

μονάδα ανοδίωσης αλουμινίου, της εταιρείας «ΑΦΟΙ Ε. ΗΛΙΑΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. – “ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΜ"», 

που πρόκειται να ανεγερθεί στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, στο Ο.Τ. 

33» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 897/07-06-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο στην κ. Ανθ. Παπαδοπούλου, 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. Παπαδοπούλου έθεσε υπόψη 

της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 315980 (6580)/02-06-2022 εισήγηση του Τμήματος Χορήγησης Αδειών 

Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης. Περιέγραψε τη διεργασία της ανοδίωσης και ανέφερε ότι η βιομηχανική μονάδα θα 

ανεγερθεί εντός της ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης. 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.  

 

Πριν δώσει τον λόγο στα μέλη για ερωτήσεις, η Πρόεδρος ενημέρωσε για την παρουσία στη συνεδρίαση 

εκπροσώπου του μελετητικού γραφείου που συνέταξε την υπό συζήτηση Μ.Π.Ε.. Ακολούθως έδωσε στα 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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μέλη τον λόγο για ερωτήσεις. Ερωτήσεις υποβλήθηκαν από την κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, 

στις οποίες απάντησε η κ. Παπαδοπούλου. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο 

ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. 

 

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

Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν με λευκό. Συμφωνούν με τη 

χρησιμότητα της μονάδας, κρίνουν θετικά τη χωροθέτησή της στη βιομηχανική περιοχή, ωστόσο έχουν 

αμφιβολίες για την εξέλιξη και τη λειτουργία της. Αυτοί που θα δώσουν την άδεια ας αναλάβουν και την 

ευθύνη να δημιουργήσουν τις σωστές περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. 

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό, κατέθεσε και γραπτώς 

την τοποθέτησή του ως εξής: «Δεν κρίνουμε αποκλειστικά και μόνο την αρτιότητα της μελέτης και από 

αυτή τη σκοπιά το έργο των μελετητών και των ελεγκτών εργαζομένων της Περιφέρειας. Έτσι κι αλλιώς 

όλοι είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο όπου η περιβαλλοντική νομοθεσία 

καθορίζεται κατά βάση από το αν εξυπηρετεί ή όχι τους επιχειρηματικούς ομίλους, αν είναι ευνοϊκή για 

υποψήφιους «επενδυτές». 

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. 

Επίσης, με βάση τα ίδια στοιχεία και την σχεδιαζόμενη παραγωγικότητα της μονάδας, το έργο εμπίπτει 

στην Α2 περιβαλλοντική υποκατηγορία.  

Παρόλα αυτά όμως, η τήρηση αυτών των ορίων είναι και ζήτημα περιβαλλοντικού ελέγχου 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 διαιώνιση της στενής γειτνίασης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της 

ΒΙΠΕΘ με κατοικημένες περιοχές.  

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

κυρίως τους κατοίκους της περιοχής, εκτός φυσικά από τους εργαζόμενους μέσα στη ΒΙΠΕΘ. Σε μια τέτοια 

περίπτωση είναι εξαιρετικά πιθανή η έκλυση τοξικών για το περιβάλλον και τους ανθρώπους ρύπων. 

Δυστυχώς από τη ΜΠΕ απουσιάζει η συγκεκριμένη εξέταση των επιπτώσεων από την έκλυση των 

συγκεκριμένων ρύπων που θα προκύψουν σε  περίπτωση ατυχήματος, με βάση τον τύπο του ατυχήματος 

και των επικίνδυνων ουσιών που βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στη μονάδα (πρώτες και βοηθητικές ύλες, 

απόβλητα κλπ). Αντί για αυτό, αναφέρονται γενικές αναφορές σε περιπτώσεις και επιπτώσεις πυρκαγιών, 

πλημμυρών, διαρροών ρύπων κλπ, με τυποποιημένη μορφή, που θα μπορούσαν να βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε παρόμοια ΜΠΕ.   

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

περιβάλλον με τις αντίστοιχες επιπτώσεις των υπόλοιπων δραστηριοτήτων της περιοχής. Ένα τέτοιο ζήτημα 

είναι γενικά οι συνδυασμένες επιπτώσεις των αέριων ρύπων όλων των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της 

περιοχής στην ποιότητα του αέρα.  

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 ΛΕΥΚΟ.». 

Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό και εξέφρασε τον 

προβληματισμό του σχετικά με την απουσία γνωμοδότησης από την πλευρά του εμπλεκόμενου Δήμου.   

Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. 

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.: 315980 (6580)/02-06-2022 

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. 

897/07-06-2022 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.», γνωμοδοτεί επί του φακέλου της 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 

 

                                                           Γνωμοδοτεί ομόφωνα  

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

                                                κ. Γκανούλης Φίλιππος τοποθετήθηκαν με λευκό) 

                                                                                                                                                                                             
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας 

"Βιομηχανική μονάδα ανοδίωσης αλουμινίου, της εταιρείας «ΑΦΟΙ Ε. ΗΛΙΑΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. – 

“ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΜ"», που πρόκειται να ανεγερθεί στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Δέλτα της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, στο Ο.Τ. 33, σύμφωνα με την εισήγηση που ακολουθεί. 

 

Κατηγοριοποίηση έργου 
 

Κωδικός  ΣΤΑΚΟΔ 08:   25.61 

Όχληση: Μέση 

Περιβαλλοντική κατηγορία: Α2 σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αρ. 92108/104/Φ.15 (ΦΕΚ 3833/Β/09.09.2020).  

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 η υπό μελέτη δραστηριότητα υπάγεται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 

1450/Β/2013) και ειδικότερα στην περίπτωση 2.6 «Επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων ή πλαστικών 

υλικών με ηλεκτρολυτικές ή χημικές διεργασίες, εφόσον ο όγκος των κάδων που χρησιμοποιούνται για 

την κατεργασία υπερβαίνει τα 30m3», 

 η αποθήκευση επικίνδυνων προϊόντων θα είναι < 100t και >1tn και σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 1, 

      το σύνολο της δραστηριότητας κατατάσσεται περιβαλλοντικά στην υποκατηγορία Α2. 

 

Πίνακας 1. 

Κατάταξη του υπό μελέτη 

εργοστασίου, σύμφωνα με 

την ΚΥΑ υπ’ αρ. 

92108/104/Φ.15 (ΦΕΚ 

3833/Β/09.09.2020)Α/Α 

Είδος έργου - 

δραστηριότητας 

Υποκατηγ

. Α1 
Υποκατηγ. Α2 

Κατηγορία 

Β 
Παρατηρήσεις 
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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  

> 10t/ημέρα & > 40 
μόρια ή  

≤ 10t/ημέρα & > 90 
μόρια 

Οι 
δραστηριότ
ητες που 

δεν 
υπάγονται 

στην 
κατηγορία Α 

Η δυναμικότητα σε m3 
αναφέρεται στο 

συνολικό όγκο των 
λουτρών 

επεξεργασίας πλην 
των λουτρών 

έκπλυσης.  
Η δυναμικότητα σε t 

αναφέρεται στη 
ποσότητα 

ακατέργαστου 
μετάλλου 

206 

Χερσαίες εγκαταστάσεις παντός 
είδους αποθήκευσης 

επικίνδυνων προϊόντων μ.α.κ., 
που χαρακτηρίζονται ως: α) 

οξείας τοξικότητας κατηγορίας 
1,2 για την κατάποση και το 

δέρμα και κατηγορίας 1,2,3 για 
την εισπνοή, β) καρκινογόνα, 
μεταλλαξιογόνα ή επικίνδυνα 

για την αναπαραγωγή 
κατηγορίας 1, 2 γ) επικίνδυνα 

για το υδατικό περιβάλλον 
κατηγορίας 1, 2 

> 3.000t 

3.000 – 200 t 
>100 t & > 90 μόρια 

ή 
≤ 100 t & > 150 

μόρια 

Οι 
δραστηριό
τητες που 

δεν 
υπάγονται 

στην 
κατηγορία 

Α και η 
αποθηκευτ

ική 
ικανότητά 
τους είναι 
μεγαλύτερ
η από 1 t 

 

 
Στον Πίνακα 2 παρατίθενται το είδος των επικινδύνων προϊόντων και η μέγιστη ποσότητα 
αποθήκευσης τους στην εγκατάσταση: 
 
Πίνακας 2. Είδος επικίνδυνων προϊόντων και μέγιστη ποσότητα αποθήκευσης αυτών στην 
εγκατάσταση. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (tn) 

HARDWALL 
3 CB/7 

Οξεία τοξικότητα – Τοξικό 
σε περίπτωση εισπνοής 

Κατηγορία 3 H331 

4 

Κίνδυνος για το υδάτινο 
περιβάλλον – Πολύ τοξικό 

για την υδρόβια ζωή 
Κατηγορία 1 Η400 

Κίνδυνος για το υδάτινο 
περιβάλλον – Πολύ τοξικό 
για την υδρόβια ζωή, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις 

Κατηγορία 1 H410 

SALLOX 
C200 NF 45 

Κίνδυνος για το υδάτινο 
περιβάλλον – Τοξικό για 

τους υδρόβιους 
οργανισμούς με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις 

Κατηγορία 2 H411 5 

Σύνολο: 9 

 

Η δραστηριότητα, υπάγεται στην Οδηγία 2010/75/ΕΚ (IED) "περί βιομηχανικών εκπομπών 

(Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)", η οποία εναρμονίστηκε στο ελληνικό δίκαιο με 

την 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, αποτελεί εγκατάσταση του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 

36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) και δη στο εδάφιο 2.6 προβλέπεται ότι η "επιφανειακή επεξεργασία 

μετάλλων ή πλαστικών υλικών με ηλεκτρολυτικές ή χημικές διεργασίες, εφόσον ο όγκος των κάδων που 

χρησιμοποιούνται για την κατεργασία υπερβαίνει τα 30m3", εμπίπτει στην Ολοκληρωμένη Πρόληψη και 

Συνολική Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

 

Η δραστηριότητα δεν υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β/2016) για τον 
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"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". Ειδικότερα, η υπό μελέτη εγκατάσταση δεν αποθηκεύει 

επικίνδυνες ουσίες, ως πρώτες ύλες, ως προϊόντα ή ως απόβλητα, σε ποσότητες που ξεπερνάει τα όρια 

που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι μέρος 1 στήλη 2 της ΚΥΑ 172058/2016. 

 

 

Περιγραφή της δραστηριότητας 

 

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναφέρεται σε εγκατάσταση που περιλαμβάνει τα εξής: 

 Νέα μονάδα ανοδίωσης αλουμινίου, δυναμικότητας 305m2/hr ή 15tn/ημέρα, σε δεξαμενές συνολικού 

όγκου 907,6m3 

 Μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων από τη μονάδα ανοδίωσης, δυναμικότητας 16m3/hr 

 Χώρους αποθήκευσης 

 Γραφεία 

 Αποδυτήρια με WC 

 Βοηθητικοί χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

 Λοιποί βοηθητικοί χώροι  

 

Η διεργασία της ανοδίωσης έχει σκοπό τη βελτίωση της αντιδιαβρωτικής συμπεριφοράς του προφίλ 

αλουμινίου, την επίτευξη της επιθυμητής εμφάνισης και τον χρωματισμό του για την εξυπηρέτηση των 

διακοσμητικών απαιτήσεων των αρχιτεκτονικών εφαρμογών και κατασκευών. Με την ανοδίωση 

μετασχηματίζεται η επιφάνεια του αλουμινίου και δημιουργείται, τεχνητά, ένα στρώμα οξειδίου. Επειδή η 

διαδικασία πραγματοποιείται σε απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες, αυτό το στρώμα οξειδίου είναι πάρα πολύ 

συνεκτικό και σκληρό. Το στρώμα αυτό, επειδή είναι ήδη οξείδιο, όταν εκτίθεται στην ατμόσφαιρα δεν 

διαβρώνεται και έτσι προστατεύεται το μέταλλο. Το ανοδικό επίστρωμα είναι διαφανές και η δομή του φέρει 

πόρους και επιτρέπει την ενσωμάτωση χρωστικών υλών για την επίτευξη του χρωματισμού. Η υπό μελέτη 

εγκατάσταση θα έχει δυναμικότητα 305m2/hr ή 15tn/ημέρα σε σαράντα (40) δεξαμενές συνολικού όγκου 

907,6m3. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων της μονάδας ανοδίωσης θα πραγματοποιείται σε εγκατάσταση 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, δυναμικότητας 16m3/hr. 

 

Το σύνολο των νέων εγκαταστάσεων της υπό μελέτη δραστηριότητας θα εδράζεται σε γήπεδο συνολικής 

έκτασης 18.586,97m2 και σε κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής κάλυψης 7.516,73m2 και συνολικής δόμησης 

8.175,01m2 . 

 

Το υπό μελέτη έργο υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή 

Ενότητα (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Δέλτα, (όπως διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή του Νόμου 3852/2010), 

στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Εχεδώρου και ειδικότερα στην Κοινότητα Σίνδου. 

 

Υπαγωγή/μη υπαγωγή σε ειδικές διατάξεις 

Η δραστηριότητα δεν εμπίπτει εντός προστατευόμενης περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου 

Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΟΚ), αλλά ούτε και σε κάποια άλλη προστατευόμενη περιοχή του Ν. 3937/2011. 

 

Η περιοχή εγκατάστασης της υπό μελέτη δραστηριότητας δεν εμπίπτει εντός δασών ή δασικών και 

αναδασωτέων εκτάσεων. 

 

Επιπλέον, το υπό εξέταση ακίνητο δεν ανήκει σε περιοχή που δεν υπάρχουν χαρακτηρισμένα μνημεία 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που να προστατεύονται από τις διατάξεις του ν 3028/02 "Για την 

προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς". 

 

Η δραστηριότητα δεν σχετίζεται με επιφανειακά υδατικά συστήματα, δεν προκύπτει θέμα συμβατότητας με 

τους στόχους του εγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισης αναφορικά με τα επιφανειακά υδατικά συστήματα. 

 

Η δραστηριότητα δεν δύναται να επιφέρει επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα της περιοχής, αυτή είναι συμβατή με 

τους στόχους του εγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισης αναφορικά με τα υπόγεια υδατικά συστήματα. 

 

Η δραστηριότητα εμπίπτει σε πλημμυρική ζώνη μόνο για περίοδο επαναφοράς Τ=1000. Σε κάθε περίπτωση, 

δεν τίθεται θέμα συμβατότητας του υπό μελέτη έργου με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων 
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Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10). 

 

Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι η δραστηριότητα εμπίπτει στις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/1155/Ε103/13 

(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». Τονίζεται όμως 

ότι η υπό εξέταση δραστηριότητα δεν εμπίπτει σε Ζώνη Προστασίας ΙΙ σημείων υδροληψίας, δεδομένου ότι σε 

απόσταση 500m από το σύνολο των εγκαταστάσεων δεν υφίστανται σημεία υδροληψίας που εξυπηρετούν 

δίκτυα ύδρευσης. 

 

Η δραστηριότητα είναι συμβατή με το εγκεκριμένο ΓΠΣ της Δ.Ε. Εχεδώρου, αλλά και με την Απόφαση 

2764/2017 (ΦΚΕ 178/ΑΑΠ/07.08.2017) «Έγκριση της Μελέτης Αναθεώρησης Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού 

Σχεδίου στη ΒΙΠΕ Σίνδου». 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας της εν 

λόγω δραστηριότητας, καθώς επίσης και των αντιρρυπαντικών μέτρων που θα ληφθούν για την 

ελαχιστοποίησή τους. 

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 54058/25.11.2021 Βεβαίωση – Υπεύθυνη Δήλωση Συμβατότητας της ΕΤΒΑ 

[(Φορέας Οργάνωσης και Εκμετάλλευσης της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Θεσσαλονίκης (Σίνδου) κατά 

τις διατάξεις του Ν. 4458/1965 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει], η προτεινόμενη βιομηχανική μονάδα 

ανοδίωσης αλουμινίου, είναι συμβατή με τον τύπο της ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου) και ως εκ τούτου 

επιτρέπεται η εγκατάσταση αυτής στην ως άνω ΒΙ.ΠΕ. 

    

Το βιομηχανικό κτίριο  θα είναι συνολικής κάλυψης 7.377,65m2 και δόμησης 8.175,01m2. Tο ισόγειο του 

κτιρίου θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση διεργασίας της ανοδίωσης, χώρο παραλαβών και αποστολών, 

γραφεία, χώρους αποθήκευσης και συσκευασίας, αποδυτήρια με w.c. για τη κάλυψη των αναγκών του 

προσωπικού και των πελατών, και βοηθητικούς χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου 

για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του. Στο τμήμα ορόφου εμβαδού 797,36m2 θα αναπτύσσονται γραφεία, 

χημείο, βοηθητικοί χώροι, w.c., κ.λπ. 

 

Στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου θα κατασκευαστεί και ένα φυλάκιο εμβαδού 15,00m2 στη κεντρική 

πύλη της εγκατάστασης για την προστασία της εισόδου – εξόδου και τον έλεγχο των εισερχομένων - 

εξερχομένων. Βάσει του Ν.4067/12, άρθρο 11, παρ. ιβ.3.iv και του άρθρου 17, παρ. 8.β.ζ, στα κτίρια 

βιομηχανίας δεν προσμετράται στον συντελεστή δόμησης το φυλάκιο στην είσοδο της εγκατάστασης. 

 

Περιγραφή κατασκευής έργου 

 

Η εν λόγω βιομηχανική μονάδα ανοδίωσης αλουμινίου, αποτελεί νέα δραστηριότητα η οποία πρόκειται να 

ανεγερθεί εντός της ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, η οποία θεσμοθετήθηκε με την Κ.Υ.Α. Ε.Π. 1208)106/1965 (ΦΕΚ 

828/Β/11.12.1965) και αποτελεί έναν οργανωμένο υποδοχέα δραστηριοτήτων της περιοχής. 

Στο γήπεδο εγκατάστασης της υπό μελέτη δραστηριότητας ήταν εγκατεστημένο εργοστάσιο κατασκευής 

ρολών και γκαραζοπορτών ιδιοκτησίας της Ν.Γ. ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο 

«ΒΙΜΕΧ», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 15/οικ. 18698/25.09.2008 Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Θεσσαλονίκης. 

 

Το γήπεδο εγκατάστασης της δραστηριότητας, από το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων της 

προηγούμενης δραστηριότητας, υφίσταται μόνο το κτίριο γραφείων συνολικής κάλυψης περί τα 300m2, το 

οποίο πρόκειται να κατεδαφιστεί. Από τις υπόλοιπες κτιριακές εγκατάστασης έχει καθαιρεθεί το σύνολο των 

ανωδομής των κτιρίων και διατηρείται μόνο η πλάκα της βάσης, η οποία πρόκειται να ενισχυθεί – 

συμπληρωθεί και να επεκταθεί, ώστε να αποτελέσει τη νέα βάση έδρασης του νέου βιομηχανικού κτιρίου της 

υπό μελέτη δραστηριότητας. 

 

Σε κάθε περίπτωση τα απόβλητα που θα προκύψουν από τις κατεδαφίσεις θα διαχειριστούν σύμφωνα με τις 

προβλέψεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24.08.2010) για την εναλλακτική διαχείριση των 

ΑΕΚΚ. 

 

 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου, τα προτεινόμενα έργα εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν σταδιακά μέσα σε 

δεκαοχτώ (18) μήνες. 
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 Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις 

Για την κατασκευή του έργου δεν θα απαιτηθούν δανειοθάλαμοι ή αποθεσιοθάλαμοι αδρανών υλικών. Επίσης, 

το απαιτούμενο σκυρόδεμα θα παράγεται εκτός εγκατάστασης και θα μεταφέρεται έτοιμο στις εγκαταστάσεις. 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα χρησιμοποιείται τμηματικά ως εργοταξιακός χώρος το οικόπεδο 

εγκατάστασης της επέκτασης της μονάδας και δεν θα απαιτηθεί η χρήση άλλου χώρου για την προσωρινή 

εναπόθεση υλικών/εργαλείων/εργοταξιακών μηχανημάτων και εξοπλισμού. 

 

 Εκροές υγρών αποβλήτων 

Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών δεν θα πραγματοποιηθεί επί τόπου καμία εργασία 

συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα) που θα χρησιμοποιηθεί κατά την 

κατασκευή του έργου. Κατά συνέπεια δεν θα παραχθούν στο εργοτάξιο απόβλητα ορυκτέλαια λίπανσης καθώς 

και απόβλητα υδραυλικά υγρά. Για τη διαχείριση των αστικών υγρών αποβλήτων (λύματα) του προσωπικού 

του εργοταξίου θα τοποθετηθούν από τον εργολάβο κατασκευής του έργου χημικές τουαλέτες και τα λύματα 

θα διατίθενται με βυτιοφόρο όχημα σε εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. 

 

 Πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα 

Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τη φάση κατασκευής του εξεταζόμενου έργου θα 

χρησιμοποιηθούν / αξιοποιηθούν στις εργασίες ομαλοποίησης / διάστρωσης / διαμόρφωσης του γηπέδου 

εγκατάστασης της μονάδας. Εκτιμάται ότι το σύνολο των εκσκαφών για τη θεμελίωση του συνόλου των 

δομικών κατασκευών του έργου θα είναι ιδιαίτερα μικρής κλίμακας και δεν θα προκύψει περίσσεια εκσκαφών. 

Ειδικότερα, για τις ανάγκες κατασκευής των προτεινόμενων έργων θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές της τάξης 

των 8.000m3, το μεγαλύτερος μέρος των οποίων θα επαναχρησιμοποιηθούν στις επιχώσεις του έργου και για 

τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Σε περίπτωση περίσσειας αδρανών/κατασκευαστικών υλικών, τα 

οποία δεν αναμένεται να ξεπερνάνε τα 1.300m3 αυτά θα διαχειριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β’/24-08-2010) για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και πιο συγκεκριμένα θα οδηγηθούν σε κατάλληλα 

αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις συνεργαζόμενες με σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. Επίσης, τα 

απόβλητα που θα προκύψουν από την αποξήλωση – καθαίρεση της υφιστάμενης κτιριακής εγκατάστασης, τα 

οποία εκτιμώνται περί τα 1.800m3 σκυροδέματος, θα διαχειριστούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24.08.2010) για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ. 

 

 Εκπομπές ρύπων στον αέρα 

Κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου αναμένεται να προκύψουν μικρής κλίμακας εκπομπές αέριων 

ρύπων στην άμεση περιοχή, οι οποίες θα περιλαμβάνουν κυρίως εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνη) 

κατά τις χωματουργικές εργασίες και εκπομπές καυσαερίων από τη λειτουργία εκσκαπτικών και δομικών 

μηχανημάτων, κ.λπ. 

 

 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου αναμένονται εκπομπές θορύβου κυρίως λόγω της λειτουργίας 

εκσκαπτικών και δομικών μηχανημάτων, οι οποίες θα είναι μικρής σχετικά έντασης και διάρκειας. 

 

Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας 

Τα κυριότερα τμήματα τα οποία συγκροτούν την εγκατάσταση της ανοδίωσης είναι τα ακόλουθα: 

1) Το τμήμα επιφανειακής επεξεργασίας στο οποίο θα περιλαμβάνονται, από την έναρξη λειτουργίας της 

εγκατάστασης ή σε μελλοντικά στάδια, τα ακόλουθα μηχανήματα: 

α) μηχανική στίλβωση  

β) αμμοβολή 

γ) βούρτσα 

2) Η κύρια γραμμή χημικής επεξεργασίας που αποτελείται από: 

α) τις δεξαμενές χημικής επεξεργασίας  

β) τους γερανούς μεταφοράς των αντικειμένων  

γ) τις θέσεις φόρτωσης – εκφόρτωσης  

δ) τις θέσεις αποθήκευσης των μπαρών με τα προς επεξεργασία ή έτοιμα αντικείμενα 

και στην οποία έχει προβλεφθεί και η διαδικασία της προανοδίωσης 

4) Οι χώροι με όλον τον αναγκαίο κύριο και βοηθητικό εξοπλισμό, που είναι αναγκαίος για την απρόσκοπτη 

λειτουργία της εγκατάστασης. 

5) Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων. 
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 Τμήμα επιφανειακής επεξεργασίας – μηχανικής κατεργασίας 

Η μηχανική κατεργασία των υπό ανοδίωση προφίλ αλουμινίου περιλαμβάνουν αμμοβολή, βούρτσισμα και 

μηχανική στίλβωση. 

 

Στην αμμοβολή, τα προς επεξεργασία αντικείμενα τοποθετούνται κατά ομάδες στον πάγκο φόρτωσης, 

ανάλογα με τις διαστάσεις τους και στη συνέχεια με ρυθμιζόμενη γραμμική ταχύτητα διέρχονται από το 

θάλαμο κύριας επεξεργασίας όπου "βομβαρδίζονται" με σφαιρίδια κατάλληλου υλικού, κατάλληλης διαμέτρου 

μέσω τουρμπινών. Στη συνέχεια τα αντικείμενα συγκεντρώνονται στον πάγκο εκφόρτωσης όπου γίνεται 

συλλογή και επαναχρησιμοποίηση του χρησιμοποιημένου υλικού των σφαιριδίων και εκφορτώνονται για 

περαιτέρω επεξεργασία.  

 

Στη βούρτσα τα προς επεξεργασία αντικείμενα τοποθετούνται κατά ομάδες στον πάγκο φόρτωσης, ανάλογα με 

τις διαστάσεις τους, και στη συνέχεια με ρυθμιζόμενη γραμμική ταχύτητα και με ταυτόχρονη χρήση νερού για 

την ψύξη των αντικειμένων, επεξεργάζονται με τη χρήση συστοιχίας περιστρεφόμενων βουρτσών από ίνες 

κατάλληλου υλικού, οι οποίες αφενός συμβάλλουν στην απομάκρυνση μέρους του επιφανειακού οξειδίου του 

αλουμινίου και παράλληλα προσδίδουν στην επιφάνεια κατάλληλη "γράμμωση" που μεταβάλλει από 

αισθητικής άποψης την εμφάνιση των αντικειμένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς.  

 

Στη μηχανική στίλβωση τα προς επεξεργασία αντικείμενα τοποθετούνται κατά ομάδες στον πάγκο φόρτωσης, 

ανάλογα με τις διαστάσεις τους, όπου υφίστανται την επεξεργασία των φαινόμενων πλευρών της επιφάνειάς 

τους μέσω ενός γκρουπ περιστρεφόμενων βουρτσών κατασκευασμένων από κατάλληλο υλικό ανάλογα με το 

επιθυμητό αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τη χρήση κατάλληλων παστών. Ο συνδυασμός του υλικού της 

βούρτσας, του υλικού της πάστας, της γραμμικής ταχύτητας και της ασκούμενης πίεσης καθώς και του 

αριθμού των περασμάτων καθορίζει και το τελικό αποτέλεσμα της μηχανικής στίλβωσης.  

 

 Κύρια γραμμή χημικής επεξεργασίας 

Με τον όρο ανοδίωση του αλουμινίου εννοούμε τον ηλεκτροχημικό σχηματισμό καθαρού στρώματος 

επιφανειακού οξειδίου του αλουμινίου, ο οποίος συντελεί στην αύξηση της αντοχής των προφίλ αλουμινίου 

έναντι της διάβρωσης και των μηχανικών καταπονήσεων. Το επιφανειακό αυτό οξείδιο, το οποίο ανάλογα με 

τις απαιτήσεις μπορεί να αποκτήσει και σειρά αποχρώσεων, αντικαθιστά το αυτοσχηματιζόμενο ελεύθερα 

οξείδιο του αλουμινίου που περιέχει σειρά χημικών στοιχείων και ενώσεων, η παρουσία των οποίων μπορεί σε 

κατάλληλες συνθήκες να συντελέσει στη διάβρωση της επιφάνειας του αλουμινίου. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζονται οι δεξαμενές της γραμμής ανοδίωσης, με τα βασικά τους 

χαρακτηριστικά. 
Πίνακας 4: Δεξαμενές χημικής επεξεργασίας γραμμής ανοδίωσης. 

Α/Α Τύπος δεξαμενής 
Χωρητικότητα Θερμοκρασία 

Χημικά 
(m3) (oC) 

1 αλκαλικής απολίπανσης  25,7 55οC - 65οC MG 19 NB3 

2 ξεπλύματος 21,4 περιβάλλοντος   

3 όξινης προσβολής ΒΕ 11 25,7 45οC BE 11 

4 ξεπλύματος 21,4 περιβάλλοντος   

5 ξεπλύματος 21,4 περιβάλλοντος   

6 αλκαλικής προσβολής  25,7 55οC - 65οC MG 39 

7,8 αλκαλικής προσβολής Ε0 42,8 50οC - 60οC MG 39 

9 ξεπλύματος 21,4 περιβάλλοντος   

10 ξεπλύματος 21,4 περιβάλλοντος   

11 ενεργοποίησης 25,7 περιβάλλοντος NEUTRON 187 C 

12 ξεπλύματος 21,4 περιβάλλοντος   

13 ανοδίωσης - 1 25,7 18οC ± 2οC H2SO4 

14 ξεπλύματος 21,4 περιβάλλοντος   

15 ανοδίωσης - 2 25,7 18οC ± 2οC H2SO4 

16 ξεπλύματος 21,4 περιβάλλοντος   

17 ανοδίωσης - 3 25,7 18οC ± 2οC H2SO4 

18 ξεπλύματος 21,4 περιβάλλοντος   

19 ξεπλύματος 21,4 περιβάλλοντος   

20 ηλεκτροχρώματος 25,7 21οC SALLOX C200 NF 45 
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21 ξεπλύματος 21,4 περιβάλλοντος   

22 ηλεκτροχρώματος 25,7 21οC SALLOX C200 NF 45 

23 ξεπλύματος 21,4 περιβάλλοντος   

24 ηλεκτροχρώματος 25,7 21οC SALLOX C200 NF 45 

25 ξεπλύματος 21,4 περιβάλλοντος   

26 χρυσού χρώματος 25,7 50οC - 60οC ORFIX 

27 ξεπλύματος 21,4 περιβάλλοντος   

28 
Ξεπλύματος 
(απιονισμένου νερού) 

21,4 περιβάλλοντος   

29 
Ξεπλύματος 
(απιονισμένου νερού) 

21,4 περιβάλλοντος   

30 παθητικοποίησης 25,7 20οC - 35οC ALUGOLD 

31 
Ξεπλύματος 
(απιονισμένου νερού) 

21,4 περιβάλλοντος   

32,33 κρύου σφραγίσματος 42,8 35οC HARDWALL 3 CB/7 

34 ξεπλύματος 21,4 περιβάλλοντος   

35,36 
ζεστού ξεπλύματος 
(απιονισμένου νερού) 

 
42,8 

70οC   

37 ζεστού σφραγίσματος 21,4 96οC -98οC MG SEAL TZ 

38 ζεστού σφραγίσματος 21,4 96οC -98οC MG SEAL TZ 

39 ξηραντήριο 21,4 70οC -120οC   

40 ξηραντήριο 21,4 70οC -120οC   

 

Στην εγκατάσταση έχει προβλεφθεί διαδικασία προανοδίωσης, που θα χρησιμοποιηθεί ως βασικό στάδιο 

προεργασίας των ποσοτήτων αλουμινίου που στη συνέχεια πρόκειται να βαφούν ηλεκτροστατικά, η οποία 

αποτελείται από τα παρακάτω κύρια στάδια: 

 προανοδίωση που συντελείται στη δεξαμενή ανοδίωσης με τις ίδιες συνθήκες αλλά με σχηματισμό 

μικρότερου πάχους οξειδίου του αλουμινίου 4-6μm  

 παθητικοποίηση που συντελείται με τη χρήση κατάλληλων διαλυμάτων Ti-Zr με ρητίνη  

 ξήρανση ώστε να σταθεροποιηθεί χημικά το σύνολο των σχηματιζόμενων χημικών δεσμών και να 

μπορέσει να υπάρχει πρόσφυση στη μετέπειτα εφαρμοζόμενη, οργανικής βάσης, πούδρα βαφής  

 τα αναγκαία ξεπλύματα με απιονισμένο νερό στα ενδιάμεσα στάδια 

 

Πιο συγκεκριμένα η αλληλουχία των δεξαμενών που χρησιμοποιούνται για τη διεργασία της προανοδίωσης 

είναι: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 14, 29, 30 31 και στο τέλος ξήρανση. 

 

Για τη συνολική κατεργασία των υγρών ρευμάτων της γραμμής χημικής επεξεργασίας, θα εγκατασταθεί 

μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Σκοπός της εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων είναι η 

συνολική κατεργασία των υγρών ρευμάτων της γραμμής χημικής επεξεργασίας, με τέτοιο τρόπο ώστε το 

συνολικό παραγόμενο υγρό απόβλητο, να πληροί τις προδιαγραφές πού προβλέπονται από τις ανάγκες της 

παραγωγικής διαδικασίας ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να ανακυκλωθεί σε ποσοστό περίπου 70% σε αυτήν.  

 

Η εγκατάσταση αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, ένα υπόγειο όπου βρίσκονται οι δεξαμενές υποδοχής 

αποβλήτων από τη γραμμή παραγωγής και ένα υπέργειο όπου βρίσκεται το σύνολο του υπόλοιπου 

εξοπλισμού.  

 

Τα βασικά τμήματα της εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων είναι: 

 11 Δεξαμενές συλλογής αποβλήτων της κύριας εγκατάστασης από μπετόν με εσωτερική επένδυση ή 

ισοδύναμη κατασκευή (A1, A2, A3, A4, A5, A6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11) και ειδικότερα: 

 A1: Δεξαμενή ισχυρών συμπυκνωμένων αλκαλικών αποβλήτων 

 Α2: Δεξαμενή ισχυρών αλκαλικών ξεπλυμάτων 

 A3: Δεξαμενή ελαφρών συμπυκνωμένων αλκαλικών αποβλήτων 

 Α4: Δεξαμενή ελαφρών αλκαλικών ξεπλυμάτων 

 Α5: Δεξαμενή ισχυρών συμπυκνωμένων όξινων αποβλήτων 

 Α6: Δεξαμενή ισχυρών όξινων ξεπλυμάτων  

 Α7: Δεξαμενή ελαφρών συμπυκνωμένων όξινων αποβλήτων 

 Α8: Δεξαμενή ισχυρών συμπυκνωμένων όξινων αποβλήτων 

 A9: Δεξαμενή συμπυκνωμένων διαλυμάτων με φθόριο 

 Α10: Δεξαμενή ξεπλυμάτων με φθόριο 
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 Α11: Δεξαμενή θερμών απιονισμένων ξεπλυμάτων  

 1 Δεξαμενή ασφαλείας από μπετόν με εσωτερική επένδυση ή ισοδύναμη κατασκευή 

 1 Δεξαμενή αποθήκευσης νερού δικτύου ή γεώτρησης από μπετόν με εσωτερική επένδυση ή ισοδύναμη 

κατασκευή  

 1 Δεξαμενή απιονισμένου νερού προς επεξεργασία από μπετόν με εσωτερική επένδυση ή ισοδύναμη 

κατασκευή  

 1 Δεξαμενή απιονισμένου νερού προς τελική χρήση από μπετόν με εσωτερική επένδυση ή ισοδύναμη 

κατασκευή  

 1 Απιονιστή δυναμικότητας 15m³/hr ο οποίος παρέχει απιονισμένο νερό μέσης αγωγιμότητας                    5-

20μS/cm  

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι δεξαμενές συλλογής αποβλήτων της εγκατάστασης επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων και η χωρητικότητα αυτών, καθώς και οι δεξαμενές της γραμμής ανοδίωσης των οποίων η 

υπερχείλιση και η εκκένωση οδηγούνται σε αυτές. 
 
Πίνακας 5: Δεξαμενές συλλογής αποβλήτων και δεξαμενές γραμμής ανοδίωσης. 

Δεξαμενή συλλογής αποβλήτων Δεξαμενές γραμμής ανοδίωσης 

Δεξαμενή ισχυρών συμπυκνωμένων 
αλκαλικών αποβλήτων 

Α1 
(20m3) 

Νο6, Νο7 & Νο8 

Δεξαμενή ισχυρών αλκαλικών 
ξεπλυμάτων 

Α2 
(70m3) 

Νο9 

Δεξαμενή ελαφρών συμπυκνωμένων 
αλκαλικών αποβλήτων 

Α3 
(45m3) 

Νο1 

Δεξαμενή ελαφρών αλκαλικών 
ξεπλυμάτων 

Α4 
(200m3) 

Νο2 & Νο10 

Δεξαμενή ισχυρών συμπυκνωμένων 
όξινων αποβλήτων 

Α5 
(30m3) 

Νο11, Νο13, Νο15, Νο17, Νο20, Νο22 & Νο24 

Δεξαμενή ισχυρών όξινων 
ξεπλυμάτων 

Α6 
(200m3) 

Νο12, Νο14, Νο16 & Νο18 

Δεξαμενή ελαφρών συμπυκνωμένων 
όξινων αποβλήτων 

Α7 
(65m3) 

Νο26 & Νο30 

Δεξαμενή ελαφρών όξινων 
ξεπλυμάτων 

Α8 
(200m3) 

Νο19, Νο21, Νο23, Νο25 & Νο27 

Δεξαμενή συμπυκνωμένων 
διαλυμάτων με φθόριο 

Α9 
(25m3) 

Νο32 & Νο33 

Δεξαμενή ξεπλυμάτων με φθόριο 
Α10 
(160m3) 

Νο34 

Δεξαμενή θερμών απιονισμένων 
ξεπλυμάτων 

Α11 
(50m3) 

Νο35, Νο36, Νο37 & Νο38 

 

Τα στάδια επεξεργασίας της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, μέγιστης δυναμικότητας 16m3/hr 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

1. Στάδιο EASY CLEAN δέσμευσης των θειϊκών, μερικής διάσπασης οργανικών ενώσεων και μερικής 

δέσμευσης βαρέων μετάλλων 

2. Στάδιο DRY PLUS με στόχο τη μείωση της παραγόμενης λάσπης λόγω της ύπαρξης ενώσεων Na, Ca, 

Mg κτλ  

3. Στάδιο ανάκτησης σόδας μέσω κατάλληλης ηλεκτροχημικής διάταξης   

4. Στάδιο δέσμευσης φθοριόντων 

5. Στάδιο φυσικοχημικής επεξεργασίας 1 και ανάκτησης του επεξεργασμένου αποβλήτου στην παραγωγή 

6. Στάδιο φυσικοχημικής επεξεργασίας 2 και διάθεσης του επεξεργασμένου αποβλήτου στον αποδέκτη 

 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κινητήρια ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού της υπό μελέτη 

δραστηριότητας. 
 
Πίνακας 6: Κινητήρια ισχύς του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της υπό μελέτη 
δραστηριότητας. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΙΣΧΥΣ 
(KW) 
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1 ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΞΗΣ 2 1100 

2 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΡΥΟΥ 
ΝΕΡΟΥ 

1 11 

3 ΑΝΟΡΘΩΤΕΣ ΑΝΟΔΙΩΣΗΣ 3 1600 

4 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΧΡΩΜΑΤΟΣ 

3 660 

5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΨΥΞΗΣ ΑΝΟΔΙΩΣΗΣ 3 26 

6 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΨΥΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΧΡΩΜΑΤΟΣ 

3 12 

7 ΓΕΡΑΝΟΙ 6 66 

8 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 2 2 

9 ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ / ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 5 7,5 

10 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ  12 13,2 

11 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ - 
ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ 

2 8 

12 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΑΤΟΣ 
ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ 

2 1 

13 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΔΙΩΣΗΣ 3 45 

14 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2 110 

15 SCRUBBER 2 36,8 

16 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΧΗΜΙΚΩΝ 

1 5 

17 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ 2 19 

18 FREEAL 1 3 

19 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 1 

20 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ 1 1 

21 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ 1 1 

22 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΟΞΕΩΝ 1 1,5 

23 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΣΥΜΠΥΚΩΝΜΑΤΩΝ 

1 1,5 

24 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΗΣΗΣ NaOH 1 1,5 

25 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ 1 3 

26 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 
(Α.Ο.) 

1 11 

27 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ (20% 
ΑΠΟ Α.Ο.) 

1 1 

28 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ (20% ΑΠΟ 
Α.Ο.) 

1 1 

29 ΠΡΕΣΣΑ - ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 1 5,5 

30 ΠΡΕΣΣΑ - ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 3 7,5 

31 ΑΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ  2 10 

32 ΑΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ 1 8 

33 ΑΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ  2 6 

34 ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΣΟΔΑΣ 1 400 

35 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ 
ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 

1 1 

36 ΚΟΧΛΙΑΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 1 3 

37 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΒΕΣΤΗ 1 1 

38 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

1 3 

39 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 2 6 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.200,0 
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Απασχολούμενο προσωπικό 

Στο υπό μελέτη εργοστάσιο θα απασχολούνται 70 άτομα. Η επιχείρηση θα λειτουργεί 250 ημέρες το χρόνο, σε 

3 βάρδιες 8ώρου. 

 

 Κατανάλωση πρώτων υλών - προϊόντα 

Οι πρώτες ύλες της δραστηριότητας αφορούν προφίλ αλουμινίου προς ανοδίωση. Σύμφωνα με τη 

δυναμικότητα της εγκατάστασης η οποία ανέρχεται σε 15tn/ημέρα, η ετήσια παραγωγή ανοδιωμένων προφίλ 

αλουμινίου, λαμβάνοντας υπόψη 250 ημέρες/έτος λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας, θα ανέρχεται σε 

4.200tn.  

 

Επομένως οι πρώτες ύλες της υπό μελέτη εγκατάστασης αφορούν σε 4.200tn προφίλ αλουμινίου, ενώ τα 

παραγόμενα προϊόντα αφορούν 4.200tn ανοδιωμένα προφίλ αλουμινίου. 

 

Οι βοηθητικές ύλες της υπό μελέτη δραστηριότητας καθώς και οι ποσότητες αυτών που καταναλώνονται σε 

ετήσια βάση παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
 
Πίνακας 7: Βοηθητικές ύλες της προτεινόμενης γραμμής ανοδίωσης και της νέας Μ.Ε.Υ.Α. 

Υλικό 
Ποσότητα 
tn/έτος 

Χρήση στην παραγωγική 
διαδικασία 

MG 19 NB3 11,6 Δεξαμενή απολίπανσης 

BE 11 12,7 
Δεξαμενή όξινης 
προσβολής 

MG 39 29,2 
Δεξαμενή αλκαλικής 
προσβολής 

Υγρή σόδα (NaOH) 87,5 
Δεξαμενή αλκαλικής 
προσβολής 

NEUTRON 187 C 4,4 Δεξαμενή ενεργοποίησης 

Θειικό οξύ (H2SO4) 171,1 Δεξαμενή Ανοδίωσης 

SALLOX C200 NF 45 13,2 
Δεξαμενή 
Ηλεκτροχρωματισμού 

ORFIX 1,1 
Δεξαμενή χρυσού 
χρώματος 

ALUGOLD 2,8 Δεξαμενή παθητικοποίησης 

HARDWALL 3 CB/7 5,1 
Δεξαμενή κρύου 
σφραγίσματος 

MG SEAL TZ 4,1 
Δεξαμενή ζεστού 
σφραγίσματος 

Πολυηλεκτρολύτης 2,6 
Χημικός καθαρισμός στην 
ΜΕΥΑ 

 

 Κατανάλωση νερού 

Οι υδρευτικές ανάγκες της υπό μελέτη δραστηριότητας αφορούν: 

 το νερό για τις ανάγκες του προσωπικού του εργοστασίου και 

 το νερό για την παραγωγική διαδικασία  

 

Οι ανάγκες σε νερό του προσωπικού υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη 70 άτομα προσωπικό και 250 ημέρες 

λειτουργίας της μονάδας: 

Q1 = 70lt × 70 άτομα × 250 ημέρες = 1.225.000lt/έτος ή 1.225m3/έτος 

 

Οι ανάγκες σε νερό για την παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνουν νερό δικτύου και απιονισμένο νερό. Οι 

ανάγκες σε νερό δικτύου εκτιμώνται περί τα 600m3/ημέρα, τα οποία αφορούν την ανανέωση του νερού των 

δεξαμενών και τις υπερχειλίσεις αυτών. Λαμβάνοντας υπόψη λειτουργία της μονάδας για 250 ημέρες το 

χρόνο, η ετήσια κατανάλωση νερού δικτύου για τις δεξαμενές της γραμμής ανοδίωσης θα ανέρχεται σε: 

Q2 = 600m3/ημέρα × 250 ημέρες = 150.000m3/έτος 

 

Οι ανάγκες σε απιονισμένο νερό για την παραγωγική διαδικασία εκτιμώνται σε 240m3/ημέρα. Η ποσότητα 

αυτή του απιονισμένου νερού θα ανακυκλοφορεί σε κλειστό δίκτυο μεταξύ της μονάδας αντίστροφης 
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όσμωσης, των δεξαμενών απιονισμένου νερού προς επεξεργασία και των δεξαμενών απιονισμένου νερού προς 

τελική χρήση και σε καμία περίπτωση δεν θα οδηγείται στη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων. 

 

Από το σύνολο των 150.000m3/έτος, ποσότητα περί τα 105.000m3/έτος ανακυκλώνονται μέσω της 

εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Οι απώλειες των 45.000m3/έτος, συμπληρώνονται στο κλειστό 

σύστημα. 

 

Το σύνολο των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού για τη λειτουργία της νέας βιομηχανικής μονάδας ανοδίωσης 

που αφορά 45.000m3/έτος θα καλύπτεται από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΑΘ με το οποίο είναι συνδεδεμένη η 

ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης. 

 

 Κατανάλωση ενέργειας 

Η ηλεκτρική ενέργεια η οποία εκτιμάται ότι θα απαιτείται για τη λειτουργία της υπό μελέτη μονάδας 

ανοδίωσης, λαμβάνοντας υπόψη 24 ώρες λειτουργίας, 250 ημέρες το χρόνο, εκτιμάται σε 

12.000.000kWhr/έτος. 

 

Η κατανάλωση φυσικού αερίου εκτιμάται περίπου σε 1.300.000Nm3/έτος. 

 

 Αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων από την παραγωγική διαδικασία 

Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα της υπό μελέτη δραστηριότητας αφορούν: 

 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της νέας βιομηχανικής μονάδας 

 Τα υγρά απόβλητα από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου (μονάδα ανοδίωσης) 

 

Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής του εργοστασίου, θα οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης της 

ΕΥΑΘ με το οποίο είναι συνδεδεμένη η ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης. Η ποσότητα των λυμάτων αυτών υπολογίζεται 

με βάση το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας που απασχολείται στο εργοστάσιο και είναι συνολικά 

70άτομα. Λαμβάνοντας από 50lt λύματα ανά άτομο η συνολική ποσότητα αστικών λυμάτων υπολογίζεται: 

50lt/day × 70 άτομα = 3.500lt/day = 3,5m3/day  

3,5m3/day × 250day = 875m3/έτος 

 

Τα υγρά απόβλητα από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου θα προέρχονται είτε λόγω απόρριψης μετά τη 

χρήσης τους, είτε λόγω υπερχείλιση από τις δεξαμενές ανοδίωσης και θα οδηγούνται στη μονάδα επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης. Κατά την εκκένωση των δεξαμενών της γραμμής ανοδίωσης θα 

λαμβάνεται πρόβλεψη ώστε να μην αδειάζουν όλες μαζί, με σκοπό να αποφευχθεί η δημιουργία σημαντικών 

παροχών στην μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση των σύνολο των υγρών 

αποβλήτων θα ανακυκλώνεται εντός της βιομηχανικής μονάδας.  

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το είδος, η ποσότητα και ο τρόπος διάθεσης των υγρών αποβλήτων της 

υπό μελέτη δραστηριότητας. 

 
Πίνακας 8: Είδος, ποσότητα και τρόπος διάθεσης υγρών αποβλήτων της υπό μελέτη 
δραστηριότητας. 

Είδος υγρού αποβλήτου 
Μέγιστη 
Ποσότητα 
(m3/έτος) 

Τρόπος διάθεσης / 
επεξεργασίας 

Τελικός αποδέκτης 

Υγρά απόβλητα  
γραμμής ανοδίωσης 

150.000 
Μονάδα επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων 

Ανακύκλωση εντός της 
βιομηχανικής μονάδας 70%, 
ήτοι 105.000 m3/έτος 

Υγρά απόβλητα  
μονάδας επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων 

45.000 
Δίκτυο αποχέτευσης 
ΕΥΑΘ 

Δίκτυο αποχέτευσης ΕΥΑΘ  
(τα υπόλοιπα 105.000 m3/έτος 
ανακυκλώνονται και 
επιστρέφουν στη γραμμή 
ανοδίωσης) 

Αστικά λύματα 875 
Δίκτυο αποχέτευσης 
ΕΥΑΘ 

Δίκτυο αποχέτευσης ΕΥΑΘ 

 

Τα στερεά απόβλητα της νέας βιομηχανικής μονάδας ανοδίωσης, θα διαχωρίζονται σε αυτά που θα 

παραλαμβάνονται από το δίκτυο συγκέντρωσης απορριμμάτων της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης και 
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σε αυτά που θα παραλαμβάνονται και θα διαχειρίζονται από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες.  

 

Τα στερεά απόβλητα που παραλαμβάνονται από το δίκτυο συγκέντρωσης απορριμμάτων της ΒΙΠΕΘ, 

περιλαμβάνουν: 

 Υλικά αποσυσκευασίας αδρανών υλικών (χαρτόσακοι) 

 Αστικά απορρίμματα προσωπικού 

Τα στερεά απόβλητα που θα παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένες εταιρείες, αποτελούν πλαστικές, ξύλινες, 

μεταλλικές και μεικτές συσκευασίες, μπαταρίες, λάμπες φθορισμού κ.λπ. Στον πίνακα που ακολουθεί 

καταγράφονται τα επικίνδυνα και μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που εκτιμώνται ότι θα προκύψουν από την 

λειτουργία της υπό μελέτη εγκατάστασης, καθώς και εκτίμηση της ποσότητας αυτών. Στα στερεά απόβλητα 

συγκαταλέγεται και η παραγόμενη ιλύς από τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης, 

που δύνανται να ταξινομηθεί στις κάτωθι κατοπτρικές εγγραφές με βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 

Αποβλήτων (ΕΚΑ): 

 11 01 09* λάσπες και πλάκες φίλτρων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

 11 01 10 λάσπες και πλάκες φίλτρων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 01 09 

 

Σε κάθε περίπτωση κατά τη φάση λειτουργίας της βιομηχανικής μονάδας ανοδίωσης αλουμινίου, για το εν 

λόγω στερεό απόβλητο (11 01 09* / 11 01 10), θα πραγματοποιούνται εργαστηριακές δομικές για το 

χαρακτηρισμό του ως επικίνδυνο ή μη και εν συνεχεία θα παραδίδεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία 

για περαιτέρω διαχείριση. 

 
Πίνακας 9: Είδος, κατάταξη κατά ΕΚΑ και εκτιμώμενες ποσότητες των στερεών αποβλήτων της 
μονάδας. 

Α/Α Περιγραφή Κωδικός ΕΚΑ 
Ποσότητ
α (t/έτος) 

Διαχείριση 

1  Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης  
08 03 18 0,01 

Κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

2 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι  
15 01 01 5 

Κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

3 Πλαστική συσκευασία  
15 01 02 5 

Κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

45 Ξύλινη συσκευασία  
15 01 03 10 

Κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

5 Μεταλλική συσκευασία  
15 01 04 10 

Κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

6  Μικτή συσκευασία 
15 01 06 30 

Κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

7 Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, 
υφάσματα σκουπίσματος, 
προστατευτικός ρουχισμός που έχουν 
μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες  

15 02 02* 0,5 
Κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

8  Μη σιδηρούχα μέταλλα  
16 01 18 10 

Κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

9 
Ιλύς από τη μονάδα επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων 

11 01 10 
ή 
11 01 09* 

800 
Κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

10 Λάμπες φθορισμού 
20 01 21* 0,05 

Κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

11  Μπαταρίες και συσσωρευτές που 
περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 
01/02/03 και μεικτές μπαταρίες και 

20 01 33* 0,003 
Κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 
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συσσωρευτές που περιέχουν τις εν 
λόγω μπαταρίες  

 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 

Οι κύριες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της περιοχής του έργου αφορούν στους αέριους ρύπους που θα 

παραχθούν από τα μηχανήματα κατασκευής, ως προϊόντα καύσης του πετρελαίου κίνησης και στην παραγωγή 

σκόνης, ως προϊόν εκσκαφής. 

 

Με την εφαρμογή των πάγιων μέτρων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και η ορθή εργοταξιακή 

πρακτική, οι επιπτώσεις οι επιπτώσεις από τις εκπομπές καυσαερίων οχημάτων και μηχανημάτων και από την 

έκλυση εκπομπών σκόνης λόγω των χωματουργικών εργασιών και της εναπόθεσης διαφόρων υλικών μπορούν 

να αντιμετωπισθούν πλήρως. Τα μέτρα αυτά, πέραν όσων αναφέρθηκαν και στην παράγραφο 10.1 είναι τα 

εξής: 

 

 Όλα τα οχήματα – και ιδίως τα βαρέα – που συμμετέχουν στις εργασίες κατασκευής θα πρέπει να 

διαθέτουν το απαιτούμενο από τη νομοθεσία πιστοποιητικό ελέγχου εκπομπής (τη λεγόμενη «κάρτα 

καυσαερίων»), το οποίο θα πρέπει να ανανεώνεται πριν τη λήξη του, ώστε οι εκπομπές αέριων ρύπων να 

βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων.  

 Θα πρέπει να προβλέπεται η εφαρμογή προγράμματος συντήρησης όλων των μηχανημάτων κατασκευής 

σε τακτική βάση από εξειδικευμένο προσωπικό.  

 Όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, σε όλες τις μεταφορές χαλαρών υλικών (χώμα, χαλίκι, άμμος, 

υλικά καθαιρέσεων κ.λπ.) απαιτείται κάλυψη όλου του φορτίου, για να μην τίθενται σε κίνδυνο όσοι 

κινούνται πίσω ή γύρω από το φορτηγό. Το μέτρο αυτό συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό εκπομπής 

σκόνης.  

 Οι κινητήρες των φορτηγών θα πρέπει να απενεργοποιούνται όταν αυτά βρίσκονται σε στάση (π.χ. την 

ώρα που φορτώνονται). Το μέτρο αυτό που αποτελεί μέρος της ορθής εργοταξιακής πρακτικής δεδομένου 

ότι συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου και μειώνει τις εκπομπές αέριων ρύπων.  

 Κατά τις ξηρές περιόδους του έτους, οι εργοταξιακές διαδρομές θα πρέπει να διαβρέχονται. Το μέτρο 

αυτό που περιορίζει την εκπομπή σκόνης, απαιτείται τόσο για λόγους προστασίας του ατμοσφαιρικού 

περιβάλλοντος όσο και από την ορθή εργοταξιακή πρακτική, για να εξασφαλίζεται ικανοποιητική 

ορατότητα επί και γύρω από τις εργοταξιακές διαδρομές.  

 Η κίνηση των φορτηγών και άλλων βαρέων μηχανημάτων από και προς το εργοτάξιο θα γίνονται μέσω 

υφιστάμενων ασφαλτοστρωμένων οδών όπου αυτό είναι δυνατό.  

 Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι αποθέσεις ή αποσπάσεις υλικών σε/ από σωρούς. Η εναπόθεση υλικών 

σε σωρούς θα πρέπει να γίνεται από το ελάχιστο δυνατό ύψος (ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο 

μηχάνημα).  

 Ο προγραμματισμός του έργου ώστε τα προϊόντα εκσκαφών να οδηγούνται εντός του συντομότερου 

δυνατού χρονικού διαστήματος στις θέσεις επιχώσεων και η συστηματική διαβροχή τους κατά τις ξηρές 

περιόδους του έτους εφόσον αυτά αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό ορίζοντα (πχ μεγαλύτερο του ενός 

μήνα).  

 Ο προγραμματισμός του έργου ώστε οι αποθηκευμένες ποσότητες των αδρανών υλικών για τις ανάγκες 

του έργου να περιορίζονται στις άκρως απαραίτητες και η συστηματική διαβροχή τους κατά τις ξηρές 

περιόδους του έτους εφόσον αυτά αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό ορίζοντα (πχ μεγαλύτερο του ενός 

μήνα). Το μέτρο αυτό συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό εκπομπής σκόνης.  

 

Οι αέριες εκπομπές που θα παράγονται από τη λειτουργία της υπό μελέτη δραστηριότητας θα αφορούν τα 

αέρια απόβλητα που θα δημιουργούνται από τους ατμούς των αλκαλικών και όξινων διαλυμάτων της 

μονάδας ανοδίωσης, τα οποία θα αναρροφώνται με σύστημα απαγωγής και θα οδηγούνται προς επεξεργασία 

σε ειδική διάταξη (πλυντρίδα – scrubber). 

 

Ειδικότερα από την παραγωγική διαδικασία στην οποία υπάρχουν δεξαμενές οι οποίες πληρώνονται με 

υδατικά αλκαλικά και όξινα διαλύματα, πολλά εκ των οποίων λειτουργούν υπό θερμοκρασία, παράγονται 

ατμοί, οι οποίοι δεν μπορούν να διατεθούν ανεπεξέργαστοι στο περιβάλλον για προφανείς λόγους προστασίας 

των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και του εξοπλισμού. 

 

Η συλλογή και η επεξεργασία των ατμών στηρίζεται στα παρακάτω βήματα : 

 

 Συλλογή των απαερίων στην πηγή παραγωγής τους μέσω πλευρικών αγωγών απορρόφησης κατά μήκος 

των δεξαμενών χημικής προεργασίας, με ρυθμιζόμενα ανοίγματα απορρόφησης. 

 Συλλογή των απαερίων σε κεντρικό συλλέκτη από πολυπροπυλένιο κατάλληλης διαμέτρου με τη χρήση 
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κατάλληλου ανεμιστήρα.  

 Τροφοδοσία των απαερίων σε πύργο αντίθετης ροής: το αέριο ή το ρεύμα αέρα περνάει προς τα πάνω 

μέσα από τον πύργο και συναντά το υγρό καθαρισμού - που ρέει προς τα κάτω - στο δρόμο του, ώστε να 

διασφαλίζεται μια πολύ έντονη επαφή μεταξύ των δύο φάσεων 

 

Η ποσότητα του υγρού καθαρισμού που ρέει διαμέσου του πύργου είναι σταθερή. Ωστόσο, η ροή αερίου 

μπορεί να κυμαίνεται από 0 έως μια υπολογισμένη μέγιστη ροή. Αυτό το είδος απορροφητήρα είναι ιδανικό 

για χειρισμό έκτακτων περιστατικών. 

 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου αναμένεται αύξηση του θορύβου στην περιοχή εκτέλεσης των 

εργασιών, η οποία θα οφείλεται κυρίως στη λειτουργία των μηχανημάτων. 

 

Για την καλύτερη αντιμετώπιση των οχλήσεων, αναφέρεται η χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, που 

πληροί τις προδιαγραφές σε ότι αφορά τις εκπομπές θορύβου, να τηρηθούν οι προδιαγραφές σωστής 

λειτουργίας των μηχανημάτων, να γίνει τακτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, να υπάρχει 

τήρηση των επιτρεπόμενων στάθμεων ακουστικής ισχύος βάση της Κ.Υ.Α. 37393/2028/2003, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 9272/471 (ΦΕΚ 286/Β/2-3-2007) και να ληφθούν μέτρα για την προστασία των 

εργαζομένων, από την έκθεση σε θορύβους που μπορούν να βλάψουν με οποιοδήποτε τρόπο την υγεία τους. 

Παροχή μέσων προστασίας (π.χ. ωτοασπίδες) σε κάθε εργαζόμενο που λόγω της φύσης της εργασίας του 

εκτίθεται συχνά σε υψηλές στάθμες θορύβου. 

Για τον περιορισμό των οχλήσεων από το θόρυβο, αναφέρεται ότι θα ληφθεί μέριμνα ώστε να τηρούνται όλες 

οι σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και τα επίπεδα θορύβου να μην υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα 

όρια. Επικουρικά, προκειμένου να μειωθούν κατά το δυνατό οι προκαλούμενες επιπτώσεις στο ακουστικό 

περιβάλλον κατά τη φάση κατασκευής του έργου προτείνεται να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω μέτρα: 

 

 Επιλογή θέσης εργοταξίου και προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε να προκληθεί η ελάχιστη 

δυνατή παρενόχληση.  

 Οι εργασίες οι οποίες προκαλούν σημαντικό θόρυβο (εκσκαφές, κλπ.) να σταματούν τις ώρες κοινής 

ησυχίας.  

 Τοποθέτηση όπου είναι απαραίτητο προσωρινών ηχοπετασμάτων στις περιοχές άμεσης γειτνίασης με 

κατοικίες.  

 Αποφυγή ταυτόχρονης λειτουργίας κατασκευαστικών μηχανημάτων.  

 Τα μηχανήματα διακοπτόμενης λειτουργίας θα πρέπει να κλείνουν στις ενδιάμεσες περιόδους, που δεν 

λειτουργούν.  

 Επιλογή κατά προτεραιότητα εξοπλισμού χαμηλής κατά το δυνατόν ηχητικής εκπομπής ή ανάλογης 

μετατροπής του (πχ με σιγαστήρες) εφοδιασμένων με πιστοποιητικό τύπου ΕΚ. Τακτική συντήρηση όλων 

των μηχανημάτων – οχημάτων του εργοταξίου  

 

Από τη λειτουργία της δραστηριότητας, δεν αναμένονται πρόσθετες επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της 

περιοχής και ως εκ τούτου δεν προβλέπεται η λήψη μέτρων, καθώς τα όρια θορύβου θα διατηρούνται κάτω 

από τα όρια που θέτει το ΠΔ 1180/81 δηλαδή κάτω από τα όρια των 70dB στα όρια του αγροτεμαχίου. 

  

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Δεν θα προκύψουν επιπτώσεις από τη λειτουργία της δραστηριότητας.  

 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

i. Από τη λειτουργία της μονάδας θα προκύπτουν στερεά απόβλητα, τα οποία θα συλλέγονται και 

διαχωρίζονται από το προσωπικό των εγκαταστάσεων στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και θα 

αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες συνθήκες, προκειμένου εν 

συνεχεία να παραδοθούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες, με σκοπό τη συμβολή της 

εταιρείας με κάθε δυνατό τρόπο στην ανακύκλωση και τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των 

στερεών αποβλήτων.  
 

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται ο τρόπος διάθεσης των στερεών αποβλήτων της μονάδας από τον 

οποίο και προκύπτει ότι τα μέτρα αντιρρύπανσης που έχει ήδη προβλέψει ο φορέας λειτουργίας επαρκούν για 

την αποτροπή ρύπανσης και τη διασφάλιση της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
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Πίνακας 10: Τρόπος διάθεσης των στερεών αποβλήτων της μονάδας. 

Α/
Α 

Περιγραφή Τελική διάθεση 

1  απόβλητα τόνερ εκτύπωσης  Κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

2 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι  Κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

3 Πλαστική συσκευασία  Κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

45 Ξύλινη συσκευασία  Κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

5 Μεταλλική συσκευασία  Κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

6  Μικτή συσκευασία Κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

7 Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα 
σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν 
μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες  

Κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

8  Μη σιδηρούχα μέταλλα  Κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

9 Λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων Κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία 
(D15) 

10 Λάμπες φθορισμού Κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

11  Μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα 
σημεία 16 06 01/02/03 και μεικτές μπαταρίες και 
συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες  

Κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία 
(R12) 

12 Αστικά απορρίμματα προσωπικού Δίκτυο συγκέντρωσης απορριμμάτων 
της ΒΙ.ΠΕ.Θ. 

 

ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Εκτίμηση χρόνου παύσης λειτουργίας 

Δεν υπάρχει εκτίμηση συγκεκριμένου χρόνου λειτουργίας και κατά συνέπεια παύσης της υπό εξέταση 

δραστηριότητας.  

Καθαίρεση μόνιμων κατασκευών, απομάκρυνση εξοπλισμού και υλικών και τρόποι διάθεσής τους 

(διαδικασίες, χρονοδιάγραμμα) 

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη και διάθεση για παύση λειτουργίας των εγκαταστάσεων, το 

γεγονός ότι η δραστηριότητα θα διαθέτει επιφανειακές εγκαταστάσεις, διευκολύνει την απομάκρυνση των 

μηχανημάτων και του εξοπλισμού, όταν αυτό αποφασιστεί, καθώς επίσης και την αποξήλωση των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που εξυπηρετούν τη μονάδα. Για την περίπτωση, κατά την οποία 

αποφασιστεί η παύση λειτουργίας της υπό μελέτη δραστηριότητας από το φορέα του έργου, θα 

δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες και ο προγραμματισμός απομάκρυνσης του εξοπλισμού, αλλά και 

διαχείρισης των αποβλήτων που ενδεχομένως προκύψουν. 

Αποκατάσταση χώρου κατάληψης του έργου και νέα χρήση του χώρου 

Οι εργασίες αποκατάστασης, στην περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας, περιλαμβάνουν 

ουσιαστικά όλες τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την ένταξη του γηπέδου στο ευρύτερο περιβάλλον. Πλέον 

απαραίτητες εργασίες που θα λάβουν χώρα στο γήπεδο εγκατάστασης είναι η απομάκρυνση του συνόλου του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και η απομάκρυνση - παράδοση όλων των στερεών αποβλήτων που 

ενδεχομένως έχουν παραμείνει στο χώρο σε αρμόδιους και κατάλληλους φορείς. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις 

στις οποίες θα εδραστεί η υπό μελέτη μονάδα, μπορούν να διατηρηθούν και να χρησιμοποιηθούν στη νέα 

χρήση. 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η εξέταση δραστηριότητα δεν εμπίπτει στην οδηγία Seveso ή στην οδηγία 2006/11/EE σχετικά με τη 

διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και ως εκ τούτου δεν προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις 

– μέτρα για την αντιμετώπιση δυσμενών πιθανών εκτάκτων συνθηκών και επικινδύνων καταστάσεων από τη 

λειτουργία της δραστηριότητας. Η βασική και περισσότερο πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, της υπό 

μελέτη δραστηριότητας, αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε περίπτωση ανεξέλεγκτης καύσης των α’ υλών 

και των προϊόντων προκύπτουν τοξικές ενώσεις, οι οποίες έχουν ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον 

της ευρύτερης περιοχής του χώρου του εργοστασίου, χωρίς να υπολογιστούν πιθανές απώλειες ανθρώπινου 

δυναμικού. Αέρια του θερμοκηπίου (διοξείδιο του άνθρακα), τοξικά αέρια (κυρίως, μονοξείδιο του άνθρακα), 

καρκινογόνα αέρια (διοξίνες-φουράνια), οξείδια βαρέων μετάλλων, στάχτη και θερμότητα συνθέτουν το 
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αποτέλεσμα της πυρκαγιάς των υλικών που χρησιμοποιούνται στα εργοστάσια, γεγονός που καθιστά 

πρωταρχική επιδίωξη την προετοιμασία για τη λήψη μέτρων σε τέτοιο ενδεχόμενο.Εκτός από την πυρκαγιά, 

υπάρχουν και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. σεισμός, ακραία καιρικά φαινόμενα κτλ), οι οποίες 

είναι πιθανό να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον και τον ανθρώπινο παράγοντα. Η 

εταιρία οφείλει να είναι πλήρως προετοιμασμένη για κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. 

 

Στην επιχείρηση θα εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού των ατυχημάτων από πρόκληση 

πυρκαγιάς και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Θα συνταχθούν συγκεκριμένα σχέδια στα οποία θα 

αναφέρονται οι θέσεις των πυροσβεστικών φωλιών και των υπόλοιπων κατασταλτικών μέσων πυρασφάλειας 

και πυρόσβεσης, του εξοπλισμού για παροχή πρώτων βοηθειών, της εισόδου για την πυροσβεστική υπηρεσία, 

των εξόδων κινδύνου, κ.λπ. 

 

Ειδικότερα, θα υπάρχουν ολοκληρωμένες οδηγίες δράσης και σχέδια (οργανωτικά μέτρα) σε περίπτωση 

πρόκλησης πυρκαγιάς και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (σχέδια συναγερμού, εσωτερικές και 

εξωτερικές δομές προειδοποίησης, ενημέρωση των αρχών), ενώ θα γίνονται και πρακτικές ασκήσεις 

κατάσβεσης πυρκαγιάς με τη χρήση πυροσβεστικών μέσων της εταιρείας.  

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Παρουσιάζονται οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή /και το περιβάλλον, λόγω 

φυσικών καταστροφών ή τεχνολογικών ατυχημάτων / καταστροφών, που δύναται να συμβούν στην περιοχή 

μελέτης και να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

 

Η αξιολόγηση της ευπάθειας στην περιοχή μελέτης σε μείζονα ατυχήματα και φυσικές καταστροφές 

πραγματοποιείται μετά από αλλαγές στη νομοθεσία της ΕΕ. Η αναθεωρημένη οδηγία 2014/52/ΕΕ τέθηκε σε 

ισχύ την 16 Μαΐου 2017 όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με την Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 1915 (ΦΕΚ 

304/Β/2018) και δηλώνει την ανάγκη να εκτιμηθούν οι «αναμενόμενες σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις» του 

έργου για το περιβάλλον που απορρέει από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων ή / και 

φυσικών καταστροφών που σχετίζονται με το έργο. 

 

Σε ότι αφορά τη χρονική κλίμακα εμφάνισης των φυσικών φαινομένων, η σχέση μέγεθος - συχνότητα 

απεικονίζει την ένταση των καταστροφών που δύναται να προκληθούν από ένα συγκεκριμένο καταστροφικό 

γεγονός, σαν αποτέλεσμα του μεγέθους του επί τη συχνότητα εμφάνισής του. Γενικά, μεγάλης κλίμακας 

γεγονότα δε λαμβάνουν χώρα τόσο συχνά, ώστε να θεωρούνται σαν τα σημαντικότερα, ενώ τα φαινόμενα που 

εμφανίζονται συχνότερα είναι συνήθως μικρότερης έντασης. Οι μέσες συνέπειες επομένως υπολογίζονται από 

τον πολλαπλασιασμό του μεγέθους του γεγονότος επί τη συχνότητα εμφάνισής τους. Στην Ελλάδα, οι πιο 

συνηθισμένες φυσικές καταστροφές οφείλονται σε σεισμούς, έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, πυρκαγιές 

που μπορεί να οδηγήσουν σε αποψιλώσεις περιοχών που όταν έχουν μεγάλες κλίσεις ευνοούν τη δημιουργία 

κατολισθήσεων και σε καύσωνες. 

 

Πέραν όμως των φυσικών καταστροφών υπάρχουν και οι τεχνολογικές καταστροφές, οι οποίες θεωρούνται 

βασικά ως ανθρωπογενείς. Οι τεχνολογικές καταστροφές οφείλονται συνήθως σε τεχνολογικούς κινδύνους, οι 

οποίοι δεν αντιμετωπίζονται κατ΄ αρχήν με τον κατάλληλο τρόπο ή σε τεχνολογικά συμβάντα (ατυχήματα) τα 

οποία προκαλούνται από ανθρώπινα λάθη, αστοχίες εξοπλισμού, οργανωτικές ή διοικητικές δυσλειτουργίες, 

κ.λπ. και ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Μπορούν όμως να είναι και το αποτέλεσμα άλλων φυσικών καταστροφών 

(σεισμών, κεραυνών, ισχυρών βροχοπτώσεων κλπ) είτε σκόπιμων ανθρώπινων ενεργειών.  

Γενικά οι τεχνολογικές καταστροφές θεωρούνται ότι δεν συμβαίνουν με μεγάλη συχνότητα (έχουν δηλ. πολύ 

μικρή πιθανότητα εκδήλωσης) αλλά έχουν, εν δυνάμει, πολύ σοβαρές επιπτώσεις.  Οι τεχνολογικές 

καταστροφές, ανάλογα με την ένταση και έκτασή τους, μπορεί να προκαλέσουν απώλειες ζωών ή 

τραυματισμούς (τόσο στους εργαζόμενους στον χώρο του ατυχήματος όσο και στον ευρισκόμενο, μόνιμο ή 

διερχόμενο «κοντά» -βλ. τις σχετικές οδηγίες για την έννοια του «κοντά»- στο σημείο του ατυχήματος 

πληθυσμό), καταστροφή περιουσιών, διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος. 

 

Η συνήθης ταξινόμηση των τεχνολογικών ατυχημάτων είναι η εξής: 

 

 Χημικά Ατυχήματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις: λαμβάνουν χώρα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

(παραγωγής, επεξεργασίας ή αποθήκευσης) με αποτέλεσμα τη σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος από 

την απελευθέρωση βαρέων μετάλλων και τοξικών χημικών ουσιών 

 Ατυχήματα μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων: συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μεταφοράς επικίνδυνων 
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υλικών με διάφορα μέσα μεταφοράς (οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια, αεροπορικά). 

 Ατυχήματα μεταφοράς: οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια, αεροπορικά. Είναι τα συμβατικά ατυχήματα 

μεταφοράς, τα οποία συνήθως προκαλούν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και τραυματισμούς, αλλά δεν 

έχουν μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 Κατάρρευση Φραγμάτων: συμβαίνουν σπάνια και έχουν μεγάλες επιπτώσεις, τόσο σε απώλειες 

ανθρώπινων ζωών, όσο και στο περιβάλλον. 

 Πυρηνικά Ατυχήματα: συνδέονται συνήθως με έκλυση ραδιενεργών στοιχείων στο περιβάλλον και έχουν 

μακροχρόνιες επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη υγεία, όσο και στο περιβάλλον. 

 

 

Στα πλαίσια της προσαρμογής της Ελλάδας με την Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη 

διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, το 2012 πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων η 

Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5. Ειδικότερα η 

Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας περιελάμβανε τα ακόλουθα στάδια: 

 

 Την καταγραφή των ιστορικών πλημμυρών με τα κύρια χαρακτηριστικά τους και εντοπισμό των 

σημαντικών ιστορικών πλημμυρών με βάση τις συνέπειές τους. 

 Τον εντοπισμό περιοχών όπου είναι πιθανό να σημειωθεί πλημμύρα και αξιολόγηση των δυνητικών 

αρνητικών συνεπειών των μελλοντικών πλημμυρών, λαμβανομένων υπόψη ιστορικών στοιχείων 

πλημμυρών και των έκτοτε αλλαγών στις συνθήκες των πλημμυρικών πεδίων.  

 Τον καθορισμό των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. 

 

Κίνδυνοι για το περιβάλλον και/ή για την ανθρώπινη υγεία μπορούν να προκύψουν σε περίπτωση ατυχήματος 

σε κάποια από τις υφιστάμενες μονάδες που λειτουργούν στην περιοχή, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, που 

δύναται να σχετιστούν με επεισόδιο ρύπανσης, λόγω διάχυσης ουσιών στο περιβάλλον, όπως απόβλητα από 

τις παραγωγικές διαδικασίες. Ατύχημα μπορεί να συμβεί είτε σε κάποια εκ των υφιστάμενων μονάδων είτε 

κατά τη μεταφορά αποβλήτων, προς τελική διάθεση. Σε περίπτωση ατυχήματος, ο φορέας λειτουργίας της 

αντίστοιχης εγκατάστασης είναι αρμόδιος για την ενημέρωση των αρχών και την άμεση λήψη μέτρων, για τον 

περιορισμό της ρύπανσης (χρήση προσροφητικών υλικών κλπ.). 

 

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. Στο πλαίσιο αυτό, η εγκατάσταση παρακολουθεί τις διεθνείς 

εξελίξεις όσο αφορά τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) που παράγονται από μονάδες οι οποίες 

εφαρμόζουν τεχνικές στην επιφανειακή κατεργασία μετάλλων και θεωρεί στρατηγικό της στόχο τόσο την 

υιοθέτησή τους όσο και τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Για το σκοπό αυτό επενδύει 

συνεχώς στον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού της εξοπλισμού και στην εισαγωγή νέων τεχνικών. 

Στις επόμενες παραγράφους, περιγράφονται οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές του κλάδου επιφανειακής 

κατεργασίας μετάλλων και πλαστικών, βάσει του σχετικού εγχειριδίου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics, EC, 

August 2006) όπως αυτές εφαρμόζονται στην υπό εξέταση δραστηριότητα. 
 

α/α Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική Τρόπος Εφαρμογής 

Γενικές ΒΔΤ 

 

1. Εφαρμογή Σύστηματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, διαχείρισης και συντήρησης 

 

  εφαρμογή και τήρηση Συστημάτων 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Η εταιρεία θα εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης ISO 14001:2015. 

Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα διαχείρισης και συντήρησης 

των εγκαταστάσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει τις 

απαραίτητες εκπαιδευτικές και προληπτικές δράσεις για την 

ελαχιστοποίηση εντοπισμένων περιβαλλοντικών κινδύνων. 

Θα εφαρμόζονται δείκτες και κριτήρια αξιολόγησης και 

σύγκρισή τους με δείκτες. Οι βασικότεροι δείκτες για την 

  υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης 

και συντήρησης 

  ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 

επανεπεξεργασίας 

  αξιολόγηση της εγκατάστασης με τη 

χρήση δεικτών απόδοσης 

ΑΔΑ: 94Ω17ΛΛ-2ΩΞ



http://www.pkm.gov.gr 20 

  βελτιστοποίηση και έλεγχος γραμμής 

παραγωγής 

αξιολόγηση της επιχείρησης είναι: 

• χρήση ενέργειας 

• χρήση νερού 

• χρήση πρώτων και βοηθητικών υλών 
Ο έλεγχος της γραμμής παραγωγής, θα επιτυγχάνεται μέσω 

του υπολογισμού των ποσοτήτων εισόδου και εξόδου. 

Η αρχή λειτουργίας της παραγωγής θα βασίζεται σε 

αυτοματοποιημένες διαδικασίες ενώ εν γένει υπάρχουν 

γραπτές οδηγίες και πρόγραμμα παρακολούθηση των 

συντηρήσεων και λειτουργίας της μονάδας. Επιπλέον η 

μονάδα θα διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητάς 

(πιστοποίηση με ISO 9001:2015). 

 

2. Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης 

 

  Διαχωρισμός των χώρων όπου 

διακινούνται επικίνδυνα υλικά 

Το δάπεδο της νέας μονάδας ανοδίωσης θα είναι 

εγκιβωτισμένο και θα φέρει φρεάτια αποστράγγισης που θα 

οδηγούν τις τυχόν διαρροές που μπορεί να συμβαίνουν 

περιστασιακά (π.χ. λόγω επισκευής αντλιών, αλλαγής 

φίλτρων κ.λπ.) στις δεξαμενές συλλογής αποβλήτων που 

θα είναι υπόγειες. 

 

  Κατάλληλες δεξαμενές για τα 

επικίνδυνα υλικά 

Οι δεξαμενές θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο 

χάλυβα. Οι δεξαμενές συλλογής των υγρών αποβλήτων θα 

είναι κατασκευασμένες από σκυρόδεμα με εσωτερική 

επένδυση για την εξασφάλιση των αντοχών που 

απαιτούνται για τον όγκο και το είδος των υγρών που 

δέχονται. 

 

  Αντιμετώπιση τυχόν ατυχημάτων Οι εργαζόμενοι στην εγκατάσταση θα εκπαιδευτούν στον 

τρόπο χειρισμού των υλικών αυτών, στην τήρηση των 

μέτρων ασφάλειας όταν τα χειρίζονται (ειδικά γάντια, 

μάσκες κ.λπ.) καθώς και στον τρόπο αντιμετώπισης τυχόν 

ατυχημάτων. 

 

  Αποθήκευση των χημικών ουσιών Η προμήθεια των χημικών ουσιών θα γίνεται σε μικρές 

σχετικά ποσότητες, όσο απαιτείται για την κάλυψη των 

αναγκών μερικών μηνών και η αποθήκευση τους θα 

πραγματοποιείται σε ασφαλές και ελεγχόμενο μέρος ώστε 

να αποκλείεται η ρύπανση του εδάφους ή των υπόγειων 

νερών από τυχόν διαρροές. 

 

 

3. Ανάδευση διαλυμάτων της διεργασίας 

 

Το σύνολο των δεξαμενών της ανοδίωσης θα φέρουν συστοιχίες σωληνώσεων για την ανάδευση των 

διαλυμάτων τους με αέρα, με αποτέλεσμα την επίτευξη ανανέωσης του διαλύματος γύρω από την 

επιφάνεια των εμβαπτισμένων εξαρτημάτων. Με τον τρόπο αυτό, ομογενοποιείται η συγκέντρωση του 

διαλύματος στη διεπιφάνεια ηλεκτρολύτη και εξαρτήματος και προλαμβάνεται η συσσώρευση 

φυσαλίδων αέρα και άλλων αερίων (π.χ. υδρογόνου) καθώς και ρύπων με αρνητικές επιπτώσεις στην 

ποιότητα της επιμετάλλωσης του εξαρτήματος ή στην επιφάνεια του υποστρώματος. 

Επίσης, η ανάδευση των διαλυμάτων ανοδίωσης είναι σημαντική για τη διατήρηση σταθερής 

θερμοκρασίας στο λουτρό και την απομάκρυνση της θερμότητας από την επιφάνεια του αλουμινίου. 

 

4. Βοηθητικές πρώτες ύλες (ενέργεια) 
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  Ηλεκτρικό ρεύμα, υψηλή τάση και 

μεγάλες εντάσεις ρεύματος 

Η θερμοκρασία του θερμαινόμενου μπάνιου θα ελέγχεται με 

θερμοστοιχεία. Με τον τρόπο αυτό η κατανάλωση ενέργειας 

είναι ελεγχόμενη και περιορίζεται μόνο στην παροχή της 

αναγκαίας θερμότητας. Το θερμαινόμενο μπάνιο είναι 

διπλού τοιχώματος και φέρει μόνωση ώστε να παρουσιάζει 

τις λιγότερο δυνατόν απώλειες. 

 

  Θέρμανση 

5. Ελαχιστοποίηση των απωλειών νερού και υλικών 

 

Στον κλάδο της επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων, οι μεγαλύτερες απώλειες πρώτων υλών 

εντοπίζονται στα υγρά απόβλητα. Η ελαχιστοποίηση κατανάλωσης νερού και υλικών αποτελεί Βέλτιστη 

Διαθέσιμη Τεχνική και συνίσταται στις παρακάτω ενέργειες: 

 Ελαχιστοποίηση κατανάλωσης νερού κατά την παραγωγική διαδικασία 

 Μείωση των απωλειών λόγω dran-in 

 Μείωση των απωλειών λόγω dran-out 

 Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού στα μπάνια ξεπλύματος 

 

  Ελαχιστοποίηση κατανάλωσης νερού 

κατά την παραγωγική διαδικασία  

Για την εξοικονόμηση νερού στην υπό μελέτη 

δραστηριότητα, τα υγρά απόβλητα από τη γραμμή 

παραγωγής της μονάδας ανοδίωσης θα οδηγούνται σε 

μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και κατόπιν 

επεξεργασίας θα επιστρέφουν στην παραγωγική διαδικασία 

της ανοδίωσης. Το ποσοστό ανάκτησης του νερού θα 

αγγίζει το 70%. 

Επιπλέον, για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού 

κατά την παραγωγική διαδικασία θα παρακολουθείται το 

σύνολο των σημείων της παραγωγικής διαδικασίας στα 

οποία γίνεται χρήση νερού. Η καταγραφή της πληροφορίας 

θα πραγματοποιείται σε τακτική βάση. 

  Μείωση τον απωλειών σε υλικά λόγω 

παράσυρσης (drag-in, drag-out)) 

Για την μείωση των απωλειών σε υλικά λόγω παράσυρσης 

(από τα δραστικά μπάνια) εφαρμόζονται τα εξής: μετά από 

κάθε στάδιο χημικής κατεργασίας τα αντικείμενα (προφίλ 

αλουμινίου) παραμένουν αιωρούμενα πάνω στο μπάνιο και 

με κλήση ώστε να γίνεται αποστράγγιση των υγρών του 

μπάνιου και κατόπιν προωθούνται στο επόμενο στάδιο. 

Εφαρμόζεται η τεχνική eco-rinse που περιλαμβάνει 

δεξαμενές έκπλυσης πριν τη δεξαμενή της διεργασία 

επιμετάλλωσης. 

6. Ανάκτηση υλικών και διαχείριση των αποβλήτων 

 

ΒΔΤ για την ανάκτηση υλικών και τη διαχείριση των αποβλήτων αποτελούν: 

• πρόληψη 

• επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση. 

   Η πρόληψη της απώλειας υλικών μέσω υπερβολικής 

δόσης, επιτυγχάνεται με: 

 Παρακολούθηση της συγκέντρωσης χημικών 

ουσιών επεξεργασίας. 

 Καταγραφή και συγκριτική αξιολόγηση. 

 Αναφορά των αποκλίσεων από τους δείκτες 

αναφοράς στον υπεύθυνο και 

πραγματοποίηση προσαρμογών. 

 Χρήση αυτοματοποιημένης δοσολογίας. 

  επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση Η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση 
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και ανάκτηση  επιτυγχάνεται με: 

 

 Τα υγρά απόβλητα από τη γραμμή 

παραγωγής της μονάδας ανοδίωσης θα 

οδηγούνται σε μονάδα επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων και κατόπιν επεξεργασίας θα 

επιστρέφουν στην παραγωγική διαδικασία της 

ανοδίωσης. Το ποσοστό ανάκτησης του νερού 

θα αγγίζει το 70%. 

7. Συντήρηση των διαλυμάτων διεργασίας* 

 

Η συντήρηση των δεξαμενών επεξεργασίας και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους θα 

εξασφαλίζεται με τον καθημερινό έλεγχο και καταγραφή των στοιχείων και παραμέτρων λειτουργίας 

τους (συγκέντρωση, θερμοκρασία, pΗ, βαθμός προσβολής, βάρος χρωμάτωσης κ.λπ.). Με τον τρόπο 

αυτό θα επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς να γίνονται υπερβάσεις, που έχουν ως συνέπεια 

την άσκοπη κατανάλωση υλικών, τη μείωση της δραστικότητας των μπάνιων και τη μείωση του χρόνου 

ζωής τους. 

8. Αντιμετώπιση υγρών αποβλήτων 

 

  Ελαχιστοποίηση των προς 

επεξεργασία ροών και ολικών  

Η μείωση των υγρών αποβλήτων επιτυγχάνεται με την 

ελαχιστοποίηση της χρήσης νερού και υλικών και με τις 

τεχνικές που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

  Έλεγχος, ταυτοποίηση και 

διαχωρισμός των προβληματικών 

ροών  

Τα πάσης φύσεως παραγόμενα υγρά απόβλητα της 

γραμμής χημικής επεξεργασίας αφού διαχωριστούν 

ανάλογα με τη χημική τους σύσταση σε έντεκα διαφορετικά 

ρεύματα και οδηγηθούν αρχικά σε αντίστοιχο αριθμό 

υπόγειων δεξαμενών συλλογής, οδηγούνται με κατάλληλο 

δίκτυο σωληνώσεων στο χώρο επεξεργασίας και από εκεί 

μετά τη συνολική τους κατεργασία οδηγούνται προς 

επαναχρησιμοποίηση στις δεξαμενές της παραγωγικής 

διαδικασίας. Οι δεξαμενές συλλογής αποβλήτων της 

εγκατάστασης αποτελούνται από: 

 A1: Δεξαμενή ισχυρών συμπυκνωμένων 

αλκαλικών αποβλήτων 

 Α2: Δεξαμενή ισχυρών αλκαλικών ξεπλυμάτων 

 A3: Δεξαμενή ελαφρών συμπυκνωμένων 

αλκαλικών αποβλήτων 

 Α4: Δεξαμενή ελαφρών αλκαλικών 

ξεπλυμάτων 

 Α5: Δεξαμενή ισχυρών συμπυκνωμένων 

όξινων αποβλήτων 

 Α6: Δεξαμενή ισχυρών όξινων ξεπλυμάτων  

 Α7: Δεξαμενή ελαφρών συμπυκνωμένων 

όξινων αποβλήτων 

 Α8: Δεξαμενή ισχυρών συμπυκνωμένων 

όξινων αποβλήτων 

 A9: Δεξαμενή συμπυκνωμένων διαλυμάτων με 

φθόριο 

 Α10: Δεξαμενή ξεπλυμάτων με φθόριο 

 Α11: Δεξαμενή θερμών απιονισμένων 

 ξεπλυμάτων  
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  Τελική διάθεση των αποβλήτων. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων γίνεται με την 

συνδυασμένη εφαρμογή διαφόρων τεχνολογιών που 

επιτυγχάνουν σημαντική ανακύκλωση της τάξης του 70%  

 

 

 

και επαναχρησιμοποίηση του παραγόμενου νερού. Το 30% 

των υγρών αποβλήτων, κατόπιν επεξεργασίας θα 

διατίθενται στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΑΘ, τηρώντας 

τις ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές φυσικοχημικών 

παραμέτρων που τίθενται στο Κανονισμό Λειτουργίας της. 

Επίσης, από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 

προκύπτει και η παραγόμενη ιλύ από τη μονάδα 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης, που 

δύνανται να ταξινομηθεί στις κάτωθι κατοπτρικές εγγραφές 

με βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ): 

 11 01 09* λάσπες και πλάκες φίλτρων που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

 11 01 10 λάσπες και πλάκες φίλτρων, εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στο 11 01 09 

Σε κάθε περίπτωση κατά τη φάση λειτουργίας της νέας 

βιομηχανικής μονάδας ανοδίωσης αλουμινίου, για το εν 

λόγω στερεό απόβλητο (11 01 09* / 11 01 10), θα 

πραγματοποιούνται εργαστηριακές δομικές για το 

χαρακτηρισμό του ως επικίνδυνο ή μη και εν συνεχεία θα 

παραδίδεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία για 

περαιτέρω διαχείριση.  

9. Απόβλητα 

 

Οι ΒΔΤ για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων αναφέρονται την στην §5.1.5 και §5.1.6. 

10. Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικών εκπομπών 

 

Η επιφανειακή επεξεργασία των μετάλλων δεν αποτελεί σημαντική πηγή αέριων εκπομπών στο 

περιβάλλον. Οι αέριες εκπομπές που θα παράγονται από τη λειτουργία της υπό μελέτη δραστηριότητας 

θα αφορούν τα αέρια απόβλητα που θα δημιουργούνται από τους ατμούς των αλκαλικών και 

όξινων διαλυμάτων της μονάδας ανοδίωσης, τα οποία θα αναρροφώνται με σύστημα απαγωγής και 

θα οδηγούνται προς επεξεργασία σε ειδική διάταξη. 

                                                                                                                                                                                                                                                               

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  

 

Η αρμόδια υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για την έκδοση της Α.ΕΠΟ του θέματος με την υποχρέωση να 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σημειώνεται δε ότι για να αδειοδοτηθεί από την υπηρεσία (λειτουργία) θα πρέπει 

να ακολουθούνται όλες οι επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται θετικά επί της ΜΠΕ. 

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

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

κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίστηκε η 3/6/2022. 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 Χ 
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 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 

 

 

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. Κούης Κωνσταντίνος 

5. Τζόλλας Νικόλαος 

6. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

7. Ζέρβας Γεώργιος 

8. Αβραμόπουλος Σωτήριος 

9. Γκανούλης Φίλιππος 

10. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

11. Μήττας Χρήστος 

12. Δωρής Σωκράτης 

13. Καζαντζίδης Παντελεήμων  
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