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ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                           ΘΕΜΑ 14ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης 

δραστηριότητας ‘’Μονάδα Παραγωγής Κονιαμάτων, Βελτιωτικών Σκυροδέματος, Χρωμάτων, 

Απορρυπαντικών, Πολυουρεθανικών Προϊόντων και Συντηρητικών Ξύλου – Βιοκτόνων’’ της εταιρίας 

«ISOMAT Α.Β.Ε.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στα υπ΄ αριθ. συνενωμένα αγροτεμάχια 244-253 & 268-

269 αγροκτήματος Αγχίαλου, Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου, Δ. Χαλκηδόνας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας 

‘’Μονάδα Παραγωγής Κονιαμάτων, Βελτιωτικών Σκυροδέματος, Χρωμάτων, Απορρυπαντικών, 

Πολυουρεθανικών Προϊόντων και Συντηρητικών Ξύλου – Βιοκτόνων’’ της εταιρίας «ISOMAT Α.Β.Ε.Ε.», 

που είναι εγκατεστημένη στα υπ΄ αριθ. συνενωμένα αγροτεμάχια 244-253 & 268-269 αγροκτήματος 

Αγχίαλου, Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου, Δ. Χαλκηδόνας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.» και έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1179/21-07-2022 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.: 505155 (10556)/20-07-2022 εισήγηση του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, 

Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., ανέφερε 

ότι πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα που ανήκει στην οδηγία SEVESO (κατώτερη βαθμίδα) και ότι 

αιτείται τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων λόγω ενσωμάτωσης κάποιων αγροτεμαχίων, κτιριακής 

και μηχανολογικής επέκτασης. Με την τροποποίηση δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στη 

δραστηριότητα. Η υπηρεσία εισηγείται θετικά με τη μόνη παρατήρηση να τηρούνται τα όρια αποθήκευσης 

της επικίνδυνης ουσίας ‘’διισοκυανικό τολουόλιο’’, ώστε η μονάδα να συνεχίσει να ανήκει στην κατώτερη 

βαθμίδα της οδηγίας SEVESO.  

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: 29 Ιουλίου 2022 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχομένου): 529997 (153) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 60/25-07-2022  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 10/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχομένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 1179/21-07-2022                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 2112678822 

 

 

 

  

  

   ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

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

 

ηλεκτρονική υποβολή 
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Ακολούθησαν ερωτήσεις από την κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος. Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. 

Χονδροματίδου. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της 

συνεδρίασης. Διευκρινίσεις σχετικά με την ερώτηση για τη διενέργεια ελέγχων δόθηκαν από τον κ. Ιωάννη 

Κορδάτο, μηχανικό περιβάλλοντος, μελετητή, εκπρόσωπο της μελετητικής εταιρείας ΣΑΜΑΡΑΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. 

 

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

Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά με την προϋπόθεση να τηρηθούν 

όσα αναγράφονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.  

Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος και ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικά μέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν 

θετικά, ομοίως και τα λοιπά μέλη του Σώματος.  

 

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 

 

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.: 505155 (10556)/20-07-2022  

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. 

1179/21-07-2022 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 78 του ν.4954/2022 (λήψη 

αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού Covid-19 / ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) σύμφωνα με το οποίο η συνεδρίαση έλαβε χώρα ‘’με 

τηλεδιάσκεψη’’, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), γνωμοδοτεί επί του 

φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 

 

                                                           Γνωμοδοτεί ομόφωνα  

       
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας 

‘’Μονάδα Παραγωγής Κονιαμάτων, Βελτιωτικών Σκυροδέματος, Χρωμάτων, Απορρυπαντικών, 

Πολυουρεθανικών Προϊόντων και Συντηρητικών Ξύλου – Βιοκτόνων’’ της εταιρίας «ISOMAT Α.Β.Ε.Ε.», 

που είναι εγκατεστημένη στα υπ΄ αριθ. συνενωμένα αγροτεμάχια 244-253 & 268-269 αγροκτήματος 

http://www.epresence.gov.gr/
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Αγχίαλου, Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου, Δ. Χαλκηδόνας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ., σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 

 

o Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2112678822 

Έργου ή δραστηριότητας   :   

Για το Τμήμα Παραγωγής Κονιαμάτων – Βελτιωτικών Σκυροδέματος 

9η Ομάδα έργων – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις ,  

  α/α 129 

  Για το Τμήμα Παραγωγής Ρευστών 

9η Ομάδα έργων – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις ,  

  α/α 100, 104 

 Για το Τμήμα Παραγωγής Συντηρητικών Ξύλου – Βιοκτόνων 

9η Ομάδα έργων – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις ,  

  α/α 102 

Για το Τμήμα Παραγωγής Πολυουρεθανικών Προϊόντων 

9η Ομάδα έργων – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις ,  

  α/α 97 

    

Κατηγορία Α2 

  

ΜΕΣΗ ΟΧΛΗΣΗ (αρ. 20 παρ. 9 του Ν. 3982/11, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 3 του ΦΕΚ 

167Α/2019)  

 

Η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.14.2.1094/459892/11662/24.12.2015 Άδεια 

Λειτουργίας από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης.  

 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/06-08-2020, καθώς και με την αριθμ. οικ. 

92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833/Β/09.09.2020) ΚΥΑ. η υπό εξέταση μονάδα κατατάσσεται περιβαλλοντικά στην 

κατηγορία Α2.  

Η εν λόγω μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.3 & το άρθρο 4 

του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει και αφορά την τροποποίηση της υφιστάμενης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης 

δραστηριότητας λόγω επέκτασης της δραστηριότητας και σε διπλανά αγροτεμάχια (234, 254, 255 261, 262, 

1305 και 1306) αλλά και λόγω κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 

έγγραφα & μελέτες , από τα οποία και τεκμαίρεται ότι, δεν προκύπτουν σημαντικές, μη αναστρέψιμες, 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την τροποποίηση και λειτουργία της, τόσο στο φυσικό όσο και στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον.  

 

Για τα αγροτεμάχια 234, 254, 255 261, 262, 1305 και 1306, έχει εκδοθεί βεβαίωση χρήσεων γης 

(Δ.Υ.Δ./853/22/28.02.2022), από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, σύμφωνα με την 

οποία επιτρέπεται η κτιριακή και μηχανολογική επέκταση της υφιστάμενης δραστηριότητας με την 

προϋπόθεση ότι λαμβάνεται υπόψιν ο βαθμός όχλησης. 

 

Όσον αφορά την κτιριακή και μηχανολογική επέκταση που αιτείται η εγκατάσταση, υπάρχει αναμενόμενη 

αύξηση των α΄ υλών για την αύξηση της δυναμικότητας ενώ αναμένεται αύξηση στην κατανάλωση της 

ηλεκτρικής ενέργειας και του νερού. Ακόμη, δεν προβλέπεται καμία ουσιαστική αλλαγή στις εκροές υγρών και 

στερεών αποβλήτων. Με την Μ.Π.Ε. επικαιροποιείται η ποσότητα των αποβλήτων της δραστηριότητας βάσει 

των πρόσφατων ΗΜΑ αυτής. 

Είδος και μέγεθος του έργου 

Η υπό μελέτη δραστηριότητα αποτελεί υφιστάμενη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα η οποία 

σύμφωνα με την ισχύ Α.Ε.Π.Ο. της, περιλαμβάνει τα κάτωθι Τμήματα: 

1. Τμήμα Παραγωγής Κονιαμάτων – Βελτιωτικών Σκυροδέματος. Η αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά 

δυναμικότητα του Τμήματος ανέρχεται σε 850 tn/d. Η εκτιμώμενη δυναμικότητα του τμήματος μετά τις 

αιτούμενες επεκτάσεις ανέρχεται σε 1000 tn/d. 

2. Τμήμα Παραγωγής Ρευστών που περιλαμβάνει τα κάτωθι υποτμήματα. 

 Χρωμάτων 

 Καθαριστικών – Απορρυπαντικών 

 Υπόλοιπων Ρευστών προϊόντων – δομικών υλών 
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Η αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά δυναμικότητα του Τμήματος ανέρχεται σε 26 tn/d. Η εκτιμώμενη 

δυναμικότητα του τμήματος μετά τις αιτούμενες επεκτάσεις ανέρχεται σε 40 tn/d. 

 

3. Τμήμα Παραγωγής συντηρητικών ξύλου – βιοκτόνων. Η αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά δυναμικότητα 

του Τμήματος ανέρχεται σε 100 kg/d. Η παραπάνω δυναμικότητα δεν θα τροποποιηθεί μετά τις 

αιτούμενες επεκτάσεις. 

4. Τμήμα Παραγωγής Πολυουρεθανικών Προϊόντων. Η αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά δυναμικότητα του 

Τμήματος ανέρχεται σε 15 tn/d. Η εκτιμώμενη δυναμικότητα του τμήματος μετά τις αιτούμενες 

επεκτάσεις ανέρχεται σε 25 tn/d. 

  

Οι α΄ ύλες / απόβλητα, που αξιοποιούνται παρατίθενται κάτωθι: 

 Τσιμέντο 

 Μαρμαρόσκονη 

 Ανθρακικό Ασβέστιο Νο5 

 Υδράσβεστος 

 Χαλ. Πούδρα 

 Πολυόλες 

 Ισοκυανικά 

 Νερό 

 Διοξείδιο Τιτανίου 

 Χαλαζιακά Αδρανή 

 Συντηρητικά ξύλου 

 

Οι αιτούμενες τροποποιήσεις αφορούν την επέκταση της δραστηριότητας και σε διπλανά αγροτεμάχια (234, 

254, 255 261, 262, 1305 και 1306) αλλά και την κτιριακή και μηχανολογική επέκτασης της μονάδας. 

 Η αδειοδοτημένη ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8753πε/03.02.2017 

Α.Ε.Π.Ο., της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, του Τμήματος 

Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού  ανέρχεται σε 3.537,47 kW (κινητήρια ισχύς), 7,00 kW (θερμική 

ισχύς) και 82,70 kW (ισχύς προστασίας περιβάλλοντος). Έπειτα από τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού 

εξοπλισμού η ισχύς της δραστηριότητας θα ανέρχεται σε 4.670,67 kW (κινητήρια ισχύς). Τέλος, σύμφωνα με 

τις αιτούμενες τροποποιήσεις θα υπάρξει και αύξηση στην δυναμικότητα της μονάδας. 

 

Τμήμα Παραγωγής Υφιστάμενη Δυναμικότητα Εκτιμώμενη Δυναμικότητα 

μετά τις αιτούμενες επεκτάσεις 

Τμήμα Παραγωγής 

Κονιαμάτων – Βελτιωτικών 

Σκυροδέματος 

850  tn/d 1000 tn/d 

Τμήμα Παραγωγής Ρευστών 26  tn/d 40 tn/d 

1. Χρωμάτων 12  tn/d 20 tn/d 

2. Καθαριστικών - 

Απορρυπαντικών 

4  tn/d 4 tn/d 

3. Υπόλοιπων Ρευστών 

προϊόντων – δομικών 

υλών 

10  tn/d 16 tn/d 

Τμήμα Παραγωγής 

συντηρητικών ξύλου - 

βιοκτόνων 

100  kg/d 100 kg/d 

Τμήμα Παραγωγής 

Πολυουρεθανικών προϊόντων 

15  tn/d 25 tn/d 

 

Η σκοπιμότητα των αιτούμενων τροποποιήσεων προκύπτουν από πλήθος παραγόντων οι οποίοι αναφέρονται 

παρακάτω και αναλύονται σε Κεφάλαια της Μ.Π.Ε.: 
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 Τροφοδοσία της εγχώριας και μη αγοράς με κονιάματα, βελτιωτικά   σκυροδέματος, χρώματα, 

απορρυπαντικά, πολυουρεθανικά προϊόντα, βιοκτόνα και συντηρητικά ξύλου 

 Άμεση ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε ελληνικό επίπεδο 

 

Η εν λόγω δραστηριότητα εμπίπτει στις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450Β/2013) 

σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές 

δραστηριότητες. Ειδικότερα, η εν λόγω δραστηριότητα εμπίπτει στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 

36060/1155/Ε.103, στη Χημική Βιομηχανία και στην Παραγωγή οργανικών χημικών προϊόντων, όπως 

πλαστικών υλών (πολυμερών, συνθετικών ινών, ινών με βάση την κυτταρίνη) και εφαρμόζει, όπως οφείλει τις  

Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, όπως αυτές προτείνονται στο κείμενο αναφοράς BREF (08.2007), με τίτλο 

Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers”, της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

 

Ακόμη, σε Παράρτημα της Μ.Π.Ε. περιλαμβάνεται Έκθεση με αντικείμενο την εφαρμογή των προβλεπόμενων 

στο άρθρο 18 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450Β), με βάση τη διαδικασία που ορίζεται στην 

Εγκύκλιο οικ. 153914/2-12-2015 της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ με θέμα: 

«Εφαρμογή του άρθρου 18 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450Β) σχετικά με την υποχρέωση 

υποβολής βασικής έκθεσης».  

 

Επιπλέον, η μονάδα υπάγεται στην οδηγία SEVESO IIΙ της Κ.Υ.Α. 172058/16 "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 

σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Δεκεμβρίου 2003" και συγκεκριμένα στη στήλη 2 (“εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας”) του Παραρτήματος Ι  

του Μέρους 1, λόγω αποθήκευσης της επικίνδυνης ουσίας DESMOTUR T-80 (2,4- και 2,6-Διισοκυανικό 

τολουόλιο (TDI) σε αναλογία 80:20). Για το λόγο αυτό έχει υποβληθεί φάκελος κοινοποίησης των 

στοιχείων της μονάδας με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, ο οποίος υποβλήθηκε ως 

Παράρτημα στην ΜΠΕ. 

 

Ακόμη, στην εν λόγω Μ.Π.Ε. έχουν προστεθεί τα απαιτούμενα στα Κεφάλαια της Μ.Π.Ε. (Κεφάλαια 6.7, 8.14 

& 9.14), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Απόφαση 1915 (ΦΕΚ 304/Β/02-02-2018), που αφορούν στην 

εκτίμηση & αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την ευπάθεια των έργων ή δραστηριοτήτων σε 

κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων και φυσικών καταστροφών. 

 

Σκοπός της Μ.Π.Ε. είναι η παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση των 

τροποποιήσεων και από τη λειτουργίας της δραστηριότητας. 

Από την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας της λειτουργίας των τροποποιήσεων 

δεν αναμένονται σημαντικές αρνητικές, μη αναστρέψιμες και μη αντιμετωπίσιμες επιπτώσεις τόσο στην 

άμεση περιοχή του έργου, όσο και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. 

Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας  

Αντικείμενο της παραγωγικής δραστηριότητας είναι η παραγωγή κονιαμάτων – βελτιωτικών σκυροδέματος, 

παραγωγή χρωμάτων, παραγωγή απορρυπαντικών – καθαριστικών, παραγωγή πολυουρεθανικών προϊόντων 

και παραγωγή συντηρητικών ξύλου – βιοκτόνων.  

 

Η παραγωγική του δυναμικότητα της δραστηριότητας διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Τμήμα Παραγωγής Δυναμικότητα Εκτιμώμενη 

Δυναμικότητα μετά τις 

αιτούμενες επεκτάσεις 

Τμήμα Παραγωγής Κονιαμάτων – Βελτιωτικών 

Σκυροδέματος 

850  tn/d 1000 tn/d 

Τμήμα Παραγωγής Ρευστών 26  tn/d 40 tn/d 

Χρωμάτων 12  tn/d 20 tn/d 

Καθαριστικών - Απορρυπαντικών 4  tn/d 4 tn/d 

Υπόλοιπων Ρευστών προϊόντων – δομικών υλών 10  tn/d 16 tn/d 

Τμήμα Παραγωγής συντηρητικών ξύλου - 

βιοκτόνων 

100  kg/d 100 kg/d 
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Τμήμα Παραγωγής Πολυουρεθανικών προϊόντων 15  tn/d 25 tn/d 

 

1. Μονάδα παραγωγής χρωμάτων 

Το τμήμα των ρευστών, αφορά στις δραστηριότητες παραγωγής χρωμάτων, καθαριστικών/απορρυπαντικών 

και λοιπών ρευστών προϊόντων – δομικών υλικών (γαλακτώματα, πρόσμικτα – βελτιωτικά σκυροδέματος). 

Στο εν λόγω τμήμα οι απαιτούμενες πρώτες ύλες διοχετεύονται σε δεξαμενές ανάμιξης στην εκάστοτε 

επιθυμητή αναλογία, όπου και λαμβάνει χώρα ανάδευση ή διασπορά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και 

εν συνεχεία το προϊόν οδηγείται προς συσκευασία. Η μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα της δραστηριότητας 

αυτής ανέρχεται στους 26tn/ ημέρα. 

Το τμήμα των ρευστών περιλαμβάνει δύο επιμέρους τμήματα, τα οποία είναι αυτόνομα τόσο λειτουργικά, όσο 

και χωροταξικά, δεδομένου ότι στο πρώτο λαμβάνει χώρα κυρίως η παραγωγή χρωμάτων και ακρυλικών 

σοβάδων, ενώ στο δεύτερο λαμβάνει χώρα η παραγωγή καθαριστικών/ απορρυπαντικών και των λοιπών 

ρευστών προϊόντων. 

Η παραγωγή των χρωμάτων γίνεται δια μηχανικής αναμίξεως των πρώτων υλών. Δεν λαμβάνει χώρα καμιά 

αντίδραση, ούτε απαιτείται θέρμανση ή ψύξη, απλώς γίνεται μηχανική ανάμιξη των πρώτων υλών, ανάλογα με 

το επιδιωκόμενο προϊόν. Η παραγωγική δυναμικότητα της δραστηριότητας αυτής ανέρχεται στους 12tn/ 

ημέρα. 

 

2. Μονάδα παραγωγής καθαριστικών/απορρυπαντικών 

Τα παραγόμενα προϊόντα της υπό εξέταση δραστηριότητας είναι καθαριστικά γενικής χρήσης (οικιακής 

χρήσης για πατώματα, μπάνιο, κουζίνα, αλλά και βιομηχανικής χρήσης για λάδια - γράσα κλπ). Η μέγιστη 

παραγωγική δυναμικότητα της δραστηριότητας αυτής ανέρχεται στους 4 tn/ ημέρα. 

Οι κυριότερες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στη παραγωγή απορρυπαντικών – καθαριστικών είναι 

επιφανειοδραστικές ουσίες, ρυθμιστές οξύτητας και νερό. Για την παραγωγή των καθαριστικών 

πραγματοποιείται ανάλογα με το προϊόν και τις τελικές επιθυμητές ιδιότητές του, η σύνθεση των πρώτων υλών 

που θα χρησιμοποιηθούν σε βιομηχανική κλίμακα. Για την παραγωγή κάθε ενός από τα καθαριστικά της 

μονάδας χρησιμοποιούνται κατά μέσο όρο περίπου έξι διαφορετικές πρώτες ύλες. 

 

3. Μονάδα παραγωγής κονιαμάτων 

Κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας οι αναγκαίες πρώτες ύλες, οι οποίες βρίσκονται αποθηκευμένες στα 

σιλό (τσιμέντο, μαρμαρόσκονη, υδράσβεστος) οδηγούνται απευθείας μέσω κοχλιών μεταφοράς σε 

καδοζυγιστικό μηχάνημα στην εκάστοτε επιθυμητή αναλογία (η οποία καθορίζεται βάσει των απαιτούμενων 

προδιαγραφών του τελικού προϊόντος σε ηλεκτρικό πίνακα χειρισμού).  

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ηλεκτροπνευματικού τάμπερ τα υλικά οδηγούνται σε δεξαμενή αναμονής και εν 

συνεχεία στο πιεστικό δοχείο, το οποίο μέσω πεπιεσμένου αέρα μεταφέρει τα υλικά στον αναμικτήρα. 

Στον αναμικτήρα μέσω ενός αυτόματου συστήματος δοσομέτρησης, προσθήκης, αερομεταφοράς προστίθενται 

και τα απαραίτητα χημικά πρόσθετα. Οι παράμετροι της διαδικασίας ανάμειξης (ταχύτητα, διάρκεια κλπ) 

μεταβάλλονται σε συνάρτηση τωνεπιθυμητών τελικών προδιαγραφών των προϊόντων. Το τελικό μίγμα 

μεταφέρεται στην υποκείμενη δεξαμενή τελικού προϊόντος με αυτοματοποιημένη διαδικασία. Στη συνέχεια το 

μίγμα προωθείται σε ένα εκ των τεσσάρων ενσακιστικών μηχανημάτων ανάλογα με το τύπο και το είδος των 

σάκων που απαιτείται και στη συνέχεια προωθείται προς αποθήκευση. Η μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα 

της δραστηριότητας αυτής ανέρχεται στους 850 tn/ ημέρα. 

 

4. Τμήμα Πολυουρεθανικών Προϊόντων (ενός συστατικού) - Μονάδα παραγωγής πολυουρεθανικών 

προϊόντων 

Στο εν λόγω τμήμα της παραγωγής λαμβάνει χώρα η σύνθεση πολυουρεθανικών προϊόντων (πολυουρεθανικές 

επιστρώσεις) ενός συστατικού, τα οποία επί της ουσιάς αφορούν σιλικονούχα οικοδομικά προϊόντα και 

βρίσκουν πληθώρα εφαρμογής στην επένδυση μεταλλικών επιφανειών, ανόργανων υποστρωμάτων (μπετόν, 

αμιαντοτσιμέντο, κονιάματα κλπ), ξύλινων επιφανειών, πλαστικών και καουτσούκ. 

 

Τα στάδια παραγωγής του υπό εξέταση τμήματος διακρίνονται σε δύο αυτόνομα στάδια: 

A. Την παραγωγή του πολυουρεθανικού προπολυμερούς (απαραίτητου συστατικού για την παραγωγή 

πολυουρεθανικών προϊόντων (πολυουρεθανικές επιστρώσεις) ενός συστατικού) και εν συνεχεία 

B. Την παραγωγή πολυουρεθανικών προϊόντων (πολυουρεθανικές επιστρώσεις) ενός συστατικού. 

 

A. Στάδιο παραγωγής πολυουρεθανικού προπολυμερούς 

Το πολυουρεθανικό προπολυμερές είναι το κύριο συστατικό που προσδίδει τις βασικές ιδιότητες στα 

πολυουρεθανικά προϊόντα (πολυουρεθανικές επιστρώσεις) ενός συστατικού και είναι επί της ουσίας προϊόν 

της αντίδρασης των δισοκυανικών εστέρων, οι οποίοι αποτελούν το σκληρό τμήμα του πολυουρεθανικού 

προϊόντος και της πολυόλη, η οποία αποτελεί το ελαστικό τμήμα του προϊόντος. Ο φυσικός και χημικός 
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χαρακτήρας, η δομή και το μοριακό βάρος του διισοκυανικού εστέρα και της πολυόλης επηρεάζουν την 

αντίδραση πολυμερισμού, τη συχνότητα με την οποία επαναλαμβάνεται το σκληρό τμήμα (ισοκυανικό) στην 

αλυσίδα του πολυμερούς και κατ’ επέκταση τη σκληρότητα, την ανθεκτικότητα, την ελαστικότητα και τις 

φυσικές ιδιότητες εν γένει του πουλυουρεθανικού προπολυμερούς. Η παραγωγική δυναμικότητα της 

δραστηριότητας αυτής ανέρχεται στους 11 tn/ ημέρα. 

 

B. Στάδιο παραγωγής πολυουρεθανικών προϊόντων (πολυουρεθανικές επιστρώσεις) ενός συστατικού 

Για την παραγωγή πολυουρεθανικών προϊόντων (πολυουρεθανικές επιστρώσεις) ενός συστατικού, απαιτούνται 

ειδικές τεχνικές λόγω της ευαισθησίας τους στην υγρασία, ενώ μεγάλη προφύλαξη θα πρέπει να λαμβάνεται 

κατά την απομάκρυνση της υγρασίας από τις πρώτες ύλες για την επίτευξη του επιθυμητού ιξώδους και την 

σταθερότητα κατά την αποθήκευση του τελικού προϊόντος. Η μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα της 

δραστηριότητας αυτής ανέρχεται στους 15 tn/ημέρα. 

 

5. Τμήμα προϊόντων συντηρητικών ξύλου - βιοκτόνων 

Η παραγωγή των συντηρητικών ξύλου - βιοκτόνων (συντηρητικά βερνίκια ξύλου) γίνεται δια μηχανικής 

αναμίξεως των πρώτων υλών. Δεν λαμβάνει χώρα καμιά αντίδραση, ούτε απαιτείται θέρμανση ή ψύξη, απλώς 

γίνεται μηχανική ανάμιξη των πρώτων υλών, ανάλογα με το επιδιωκόμενο προϊόν. Στη διαδικασία αυτή θα 

χρησιμοποιηθούν υφιστάμενα μηχανήματα στο κτίριο όπου γίνεται και η παραγωγή ρευστών (χρώματα κλπ). 

Η μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας αυτής ανέρχεται στους 100 kg/ημέρα. 

 

Μεταβολή των στοιχείων της Μονάδας μετά τις αιτούμενες τροποποιήσεις 

Βασικά στοιχεία της 

δραστηριότητας 

Υφιστάμενα Στοιχεία Στοιχεία μετά τις αιτούμενες 

τροποποιήσεις 

Έκταση του Γηπέδου 64813,07 m2 94.131,58 m2  

Κινητήρια Ισχύς 

Θερμική Ισχύς 

Ισχύς Προστασίας Περιβάλλοντος 

3.537,47 kW 4.670,67 kW 

7,00 kW - 

82,70 kW - 

Δόμηση  29.410,02 m2 37.406,54 m2 

Κάλυψη 23.873,07 m2 31.970,18 m2 

 

 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Η προτεινόμενη κτηριακή επέκταση της εταιρίας είναι απαραίτητη τόσο για την δημιουργία των χώρων στους 

οποίους θα τοποθετηθούν τα νέα μηχανήματα, όσο και για την δημιουργία επιπλέον αποθηκευτικών χώρων για 

την αποθήκευση των επιπλέον ποσοτήτων α’ υλών, υλικών συσκευασίας και τελικών προϊόντων που θα 

παραχθούν. 

Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν τα εξής: 

 Νέα αποθήκη 4000 m2 (με ράφια κλάρκ κλπ) 

 Νέο κτήριο παραγωγής 1600 m2, στο οποίο θα τοποθετηθούν τα νέα μηχανήματα του τμήματος 

παραγωγής ρευστών.  

 Νέο κτήριο ζύγισης-δοσομέτρησης 96 m2, σε 4 επίπεδα (ορόφους) με συνολικό ύψος 20 m, όπου θα 

τοποθετηθούν τα μηχανήματα για ζύγιση-δοσομέτρηση α’ υλών του τμήματος παραγωγής 

κονιαμάτων. 

 Νέο κτήριο θραύσης-κοσκίνησης αδρανών με εμβαδό 100 m2 και ύψος 10 m, όπου θα γίνεται η 

θραύση-κοσκίνηση αδρανών (α’ ύλη για το τμήμα παραγωγής κονιαμάτων). 

 Κατασκευή νέων αποδυτηρίων για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε προσωπικό.  

 Νέο στέγαστρο παραλαβής α’ υλών & υλικών συσκευασίας, 1500 m2 για να καλύψει τις αυξημένες 

ανάγκες παραλαβών και παράλληλα να εξασφαλίσει ασφαλής συνθήκες εκφόρτωσης (προστασία από 

βροχή, ήλιο, κλπ) τόσο για τους εργαζομένους όσος και για τα υλικά.  

 Ομοίως με πριν, νέο στέγαστρο στον χώρο φορτώσεων των τελικών προϊόντων στα φορτηγά, εμβαδού 
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600 m2 για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες παραλαβών και παράλληλα να εξασφαλίσει ασφαλής 

συνθήκες εκφόρτωσης (προστασία από βροχή, ήλιο, κλπ) τόσο για τους εργαζομένους όσος και για τα 

υλικά.  

 Κατασκευή νέου χημείου έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων (μαζί με την αγορά των 

απαραίτητων οργάνων & εξοπλισμών χημείου). 

 Κατασκευή μεταλλικού ικριώματος 170 m2 για την τοποθέτηση εξοπλισμών και μηχανημάτων του 

τμήματος παραγωγής πολυουρεθανικών.  

 

Για τις παραπάνω κατασκευές δεν θα απαιτηθούν υποστηρικτικές εγκαταστάσεις όπως δανειοθάλαμος και 

αποθεσιοθάλαμος. Οι εργασίες κατασκευής των νέων κτιρίων αναμένεται ότι θα είναι περιορισμένες σε 

χρονική διάρκεια και για την ολοκλήρωσή τους θα απαιτηθεί η χρήση τμήματος του γηπέδου χωροθέτησής 

του, προς δημιουργία προσωρινού εργοταξίου. Σε καμία περίπτωση δεν θα απαιτηθεί η δημιουργία 

εργοταξιακού χώρου εκτός των ορίων του γηπέδου του υπό μελέτη έργου. 

 

 

Αέρια Ρύπανση 

Η μόνη πηγή αέριας ρύπανσης κατά την φάση κατασκευής είναι η σκόνη από την κίνηση των εργοταξιακών 

οχημάτων. Ο έλεγχος των εκπομπών σκόνης γίνεται με απλές μεθόδους διαχείρισης και το επίπεδο όχλησης 

εξαρτάται σημαντικά από τα μέτρα ελέγχου στην πηγή. 

 

 

Υγρά απόβλητα 

Κάτα την φάση κατασκευής υγρά απόβλητα θα προκύψουν από τα υπολείμματα ορυκτελαίων των 

μηχανημάτων κατασκευής. Στο σχεδιασμό του έργου έχουν ληφθεί τα ακόλουθα μέτρα αντιμετώπισης: 

 Τα υπολείμματα ορυκτελαίων από τα μηχανήματα κατασκευής, θα πρέπει να συλλέγονται σε 

κατάλληλη θέση του εργοταξίου και να διατίθενται σε μονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων. 

 Συλλογή και διαχείριση των εργοταξιακών υγρών αποβλήτων και απαγόρευση απόρριψης αποβλήτων 

σε υδάτινους αποδέκτες. 

 Σε περίπτωση διαρροών καυσίμων υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης των υδάτων, του εδάφους κτλ. 

Συνεπώς, θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών, όπως άμμος, ροκανίδι ή ειδικού 

γεωυφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη 

διάθεση τοξικών αποβλήτων. 

 

Για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 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. 

 

Στερεά απόβλητα 

Κατά την κατασκευή του έργου, τα στερεά απόβλητα, συλλέγονται καθημερινά σε κάδους κατάλληλα 

τοποθετημένους στο χώρο του εργοταξίου και κατά μήκος του χώρου των εργασιών, και απομακρύνονται (με 

ευθύνη του υπεύθυνου του εργοταξίου) από το χώρο του έργου. Η διάθεσή τους γίνεται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

Εκπομπές θορύβου 

Λόγω της φύσης, της εκτιμώμενης μικρής χρονικά διάρκειας των εργασιών για την κατασκευή του υπό μελέτη 

έργου, αναμένεται οριακή επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος, η οποία θα αρθεί μετά το πέρας των 

εργασιών. Σημειώνεται ότι η εν λόγω οριακή επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος από την κατασκευή 

του υπό μελέτη έργου δεν θα έχει καμία επίπτωση στο οικιστικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

Ο πλησιέστερος οικισμός στο γήπεδο χωροθέτησης του υπό μελέτη έργου, η Αγχίαλος, βρίσκεται σε απόσταση 

περί τα 1,10 km, συνεπώς δεν δύναται να επηρεαστεί.  

 

 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Πρώτες ύλες – προϊόντα 

Δεδομένου ότι οι αιτούμενες τροποποίησεις αφορούν την αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας των Τμημάτων 

Παραγωγής Κονιαμάτων – Βελτιωτικών, Ρευστών αλλά και Πολυουρεθανικών προϊόντων, συμπεραίνεται ότι 

θα υπάρξει αύξηση της ποσότητας των πρώτων υλών και των προϊόντων της δραστηριότητας.  

 

Χρήση νερού και ενέργειας 
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Η χρήση νερού αφορά στην κάλυψη των αναγκών του προσωπικού (πόσιμο, χώροι υγιεινής), στις παραγωγικές 

διαδικασίες αλλά και στις εργασίες πλύσεις του εξοπλισμού και παραγωγής ρευστών προϊόντων (χρώματα, 

καθαριστικά απορρυπαντικά κλπ). Η απαιτούμενη ποσότητα νερού τροφοδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης του 

Δήμου Χαλκηδόνας και φτάνει περίπου τα 4.400 m3/έτος.  

Οι ανάγκες του εργοστασίου σε ηλεκτρικό ρεύμα καλύπτονται από το δίκτυο Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η. Κατά 

την λειτουργία της μονάδας απαιτείται ενέργεια σε μορφή ηλεκτρισμού για τη λειτουργία του μηχανολογικού 

εξοπλισμού, τον φωτισμό των χώρων και τις ανάγκες ηλεκτροδότησης των γραφείων. Για την όλη παραγωγική 

διαδικασία και την λειτουργία του εργοστασίου καταναλώνονται ηλεκτρική ενέργεια και υγραέριο για την 

έναυση του λέβητα υγραερίου. Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 1.215.475,20 kWh/έτος. 

Λόγω επέκτασης του μηχανολογικού εξοπλισμού, η κατανάλωση νερού εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στα 9.000 

m3/έτος και η κατανάλωση ενέργειας στα 3.000.000 kWh/έτος. 

 

Εκροές υγρών & στερεών αποβλήτων 

Δεν υφίστανται αλλαγές στη διαχείριση των αποβλήτων της δραστηριότητας σε σχέση με την Α.Ε.Π.Ο., όπως 

αυτές αναφέρονται στις εγκεκριμένες Μ.Π.Ε. 

 

Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Δεν υφίστανται αλλαγές στις εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου στον αέρα από τη λειτουργία του 

έργου σε σχέση με την Α.Ε.Π.Ο. από την αιτούμενη τροποποίηση. 

 

Εκπομπές θορύβου 

Όσον αφορά το επίπεδο του θορύβου κατά την διάρκεια λειτουργίας των υπό εξέταση εγκαταστάσεων, η εν 

λόγω Μονάδα λειτουργεί κάτω από τα όρια που θέτει το ΠΔ 1180/81, δηλαδή κάτω από τα όρια των 65 dB 

στα όρια του αγροτεμαχίου.  

Από την επιχείρηση λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την μείωση του προκαλούμενου θορύβου από 

τα μηχανήματα του εξοπλισμού, όπως: 

 Αντικραδασμικές βάσεις για την σωστή έδραση των μηχανημάτων. 

 Συνεχής έλεγχος και προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού. 

 Περιμετρική δενδροφύτευση  

 Περιμετρικός μαντρότοιχος 

Τα επίπεδα θορύβου, πέραν της φάσης κατασκευής όπου προβλέπεται μια μικρή αλλά βραχυχρόνια αύξηση 

του παραγόμενου θορύβου, δεν αναμένεται να επηρεαστούν από την κτιριακή αλλά και την μηχανολογική 

επέκταση της μονάδας. 

Σημειώνεται ότι η μονάδα πραγματοποιεί μετρήσεις στα όρια του γηπέδου εγκατάστασης και δεν ξεπερνάει τα 

65 db. 

 

Περιβαλλοντική Διαχείριση & Παρακολούθηση  

Η εταιρία ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. για τις εγκαταστάσεις της ακολουθεί τα κάτωθι: 

i. του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 

ii. του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001:2015 

iii. του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018 

iv. του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001:2018 

v. του Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013 

 

και ως εκ τούτου υπάρχει ήδη Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.  

 

Η επιτυχής εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έγκειται κυρίως στην τήρηση των 

σχετικών περιβαλλοντικών νομικών απαιτήσεων, αλλά και στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων της επιχείρησης. 

Επιπλέον, η εταιρία, στο πλαίσιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης της υπό μελέτη δραστηριότητας, θα τηρεί 

το σχετικό πρόγραμμα παρακολούθησης που της έχει επιβληθεί. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται θετικά για την ΜΠΕ του θέματος με τις εξής 

προυποθέσεις: 

 

1. Η κατάταξη της δραστηριότητας να διορθωθεί, όπως αναγράφεται στην πρώτη σελίδα της εισήγησης 

της υπηρεσίας.  

 

2. Να τηρούνται τα όρια αποθήκευσης της επικίνδυνης ουσίας DESMOTUR T-80 (2,4- και 2,6-
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Διισοκυανικό τολουόλιο (TDI) σε αναλογία 80:20), σύμφωνα με  την  Κ.Υ.Α. 172058/16 (οδηγία SEVESO 

IIΙ), ώστε η μονάδα να ανήκει στην κατώτερη βαθμίδα της προαναφερόμενης ΚΥΑ.  

 

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 17.07.2022. 

 

Τέλος διευκρινίζεται ότι η παραπάνω άποψη αφορά μόνο την 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 

 

 

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. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

3. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

4. Κίκης Αθανάσιος 

5. Κούης Κωνσταντίνος 

6. Τζόλλας Νικόλαος 

7. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

9. Ζέρβας Γεώργιος  

10. Γκανούλης Φίλιππος 

11. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

12. Μήττας Χρήστος 
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