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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                     ΘΕΜΑ 12ο 
Γνωµοδότηση για την ανανέωση – τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου 
παραγωγής ειδών συσκευασίας, µε την επωνυµία ‘’Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.’’, υφιστάµενη µονάδα 
παραγωγής εύκαµπτων υλικών συσκευασίας, που βρίσκεται στα αγροτεµάχια 950, 951, 952 αγροκτήµατος 
Καλοχωρίου, στην οδό Σταδίου 21, του ∆ήµου ∆έλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 12ο θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση 
για την ανανέωση – τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου παραγωγής ειδών 
συσκευασίας, µε την επωνυµία ‘’Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.’’, υφιστάµενη µονάδα παραγωγής εύκαµπτων 
υλικών συσκευασίας, που βρίσκεται στα αγροτεµάχια 950, 951, 952 αγροκτήµατος Καλοχωρίου, στην οδό 
Σταδίου 21, του ∆ήµου ∆έλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 
1231/30-09-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το 
λόγο στην κ. Ανθ. Παπαδοπούλου, υπάλληλο του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, 
Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Παπαδοπούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 
417117(9861)/19-09-2019 εισήγηση του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών 
Πόρων & Επαγγελµάτων της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι 
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πρόκειται για ανανέωση - τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λόγω κτηριακής – 
µηχανολογικής επέκτασης αλλά και επέκτασης του γηπέδου λειτουργίας της µονάδας σε νέα αγροτεµάχια. 
Ενηµέρωσε τα µέλη ότι η υπηρεσία εισηγείται θετικά µε την προϋπόθεση να τηρούνται οι προβλεπόµενοι 
περιβαλλοντικοί όροι καθ’ υπαγόρευση της αρµόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο, τακτικά µέλη, 
στις οποίες απάντησε η κ. Παπαδοπούλου. Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη για να τοποθετηθούν. Ο κ. 
Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέµα  και εξέφρασε τις επιφυλάξεις 
του σχετικά µε τη δραστηριότητα. Ο κ. Αγγελίδης Άγγελος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, 
µε την επισήµανση ότι συµµερίζεται τις επιφυλάξεις του κ. Ιγνατιάδη. Τα λοιπά µέλη της Επιτροπής 
δήλωσαν ότι θα υπερψηφίσουν το θέµα. 
Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη 
θετική γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

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

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 
ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

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

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σηµείου 1 του 
παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ.: 417117 (9861)/19-09-2019 
εισήγηση του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της 
∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 
1231/30-09-2019 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. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 
Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 109/2019 (Α∆Α: 
6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου 
Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 56105/07-10-2019 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύµφωνα µε την οποία δεν 
εµπίπτει σε έλεγχο νοµιµότητας η 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  κατά  πλειοψηφία  

                            (µειοψηφούντος του κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου που καταψήφισε το θέµα) 

                                                            
Θετικά για την ανανέωση – τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου παραγωγής 
ειδών συσκευασίας, µε την επωνυµία ‘’Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.’’, υφιστάµενη µονάδα παραγωγής 
εύκαµπτων υλικών συσκευασίας, που βρίσκεται στα αγροτεµάχια 950, 951, 952 αγροκτήµατος Καλοχωρίου, 
στην οδό Σταδίου 21, του ∆ήµου ∆έλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε την εισήγηση που ακολουθεί. 
 
 
Κατηγοριοποίηση έργου 
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Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ∆ΙΠΑ /οικ. 37674/10.08.2016 Υ.Α., η υπό εξέταση δραστηριότητα κατατάσσεται 
στην 9η οµάδα (Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις). Η περιβαλλοντική κατάταξη του 
έργου βάσει της προαναφερόµενης Υ.Α. παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Οµάδα έργων Α/Α Είδος έργου - 
δραστηριότητας 

Υποκατηγ. 
Α1 Υποκατηγ. Α2 Κατηγορία Β Παρατηρήσεις 

9η 
Οµάδα Έργων 78 

Εκτύπωση 
βιβλίων, 

περιοδικών και 
λοιπές 

εκτυπωτικές 
δραστηριότητες 

- 

Υπαγόµενες στο 
Παράρτηµα Ι της 

ΚΥΑ 
36060/1155/Ε.103 

(ΦΕΚ 1450/Β/2013) 
– περ. 6.7 

Μη υπαγόµενες 
στο Παράρτηµα Ι 

της ΚΥΑ 
36060/1155/Ε.10

3 (ΦΕΚ 
1450/Β/2013) – 

περ. 6.7 

Εξαιρείται η εκτύπωση έντυπου 
υλικού µέσω εκτυπωτών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 

9η 
Οµάδα Έργων 112 

Κατασκευή 
πλαστικών 
προϊόντων 

- >2000 kW ≤2000 kW Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά 
εργαστήρια 

9
η
 Οµάδα Έργων 169 

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 
>15m

3
 & >40 µόρια 

ή≤ 15m
3
 & >90 

µόρια 
ή 

>10tn & >40 µόρια 
ή≤ 10tn & >90 

 

Οι 
δραστηριότητες 

που δεν 
υπάγονται στην 
κατηγορία Α 

Η δυναµικότητα αναφέρεται σε m
3 

αναφέρεται στο συνολικό όγκο των 
λουτρών επεξεργασίας πλην των 
λουτρών έκπλυσης. 
Η δυναµικότητα σε t αναφέρεται 
στη ποσότητα ακατέργαστου 
µετάλλου 

9
η
 Οµάδα Έργων 172 

Γενικές 
µηχανολογικές 
εργασίες µ.α.κ. 

  Το σύνολο 
 

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά 
εργαστήρια 

 

4
η
 Οµάδα Έργων 1 

Εγκαταστάσεις 
που εκτελούν 
εργασίες D και 

R
(β)

, µεµονωµένες 
ή συνδυασµένες, 
σε επικίνδυνα 
απόβλητα, πλην 

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

9. 
(γ), (δ), (ε) 

Το σύνολο 
εκτός των 
αναφεροµέν
ων στις 

υποκατηγορ
ίες Α2 και Β 

1.Εγκαταστάσεις 
αποστείρωσης - 
απολύµανσης 

«µολυσµατικών 
αποβλήτων 
υγειονοµικών 
µονάδων» 

2. Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας 
επικίνδυνων 
αποβλήτων 

(εργασίες D8, D9, 
D13, D14, R2, R3, 

R4, R5, R6, R7, R8, 
R9, R11, R12) µε 
δυναµικότητα 
µικρότερη από 

20t/ηµ 

 

(α) Επικίνδυνα απόβλητα κατά την 
έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας 
2008/98/ΕΚ 
(β) Εργασίες D και R κατά την 
έννοια των Παραρτηµάτων Ι και II 
της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 
(γ) Οι εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας επικινδύνων 
αποβλήτων εντός βιοµηχανικών 
µονάδων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, κατηγορίας Α1, 
Α2 και Β, δεν 
κατηγοριοποιούνται ξεχωριστά 
(ισχύει η κατηγοριοποίηση της 
βιοµηχανικής µονάδας ή 
εγκατάστασης) µε την επιφύλαξη
της παρατήρησης (δ). 

(δ) Οι βιοµηχανικές µονάδες και 
λοιπές εγκαταστάσεις κατηγορίας 

Α2 και Β που διαθέτουν 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες 
D1, D5, D10, R1) κατατάσσονται 

στην κατηγορία Α1. 
(ε) Εξαιρούνται οι εργασίες µε 

σκοπό την εξυγίανση - 
αποκατάσταση ρυπασµένων 

χώρων που πραγµατοποιούνται 
επιτόπου. Για τις περιπτώσεις 

αυτές εφαρµόζεται το άρθρο 12 της
ΚΥΑ 13588/725/2006. 

 
Βάσει του παραπάνω πίνακα και δεδοµένου ότι:  

• η κύρια δραστηριότητα της µονάδας, ήτοι η βαθυτυπία, υπάγεται στο παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 
36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) και δη στην § 6.7, όπου προβλέπεται ότι οι "Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας της επιφάνειας υλών, αντικειµένων ή προϊόντων µε τη χρησιµοποίηση οργανικών διαλυτών, 

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

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

ανά ώρα ή άνω των 200 tn ανά έτος” και ως εκ τούτου εµπίπτει στις διατάξεις της Ολοκληρωµένης 
Πρόληψης και Συνολικής Εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον καθότι στην υπό εξέταση µονάδα 
παραγωγής εύκαµπτων υλικών συσκευασίας η κατανάλωση των διαλυτών ξεπερνάει τους 200tn/έτος και 
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φτάνει περί τους 400 tn/έτος 
• η συνολική εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύς της παραγωγικής διαδικασίας ξεπερνάει τα 2.000 kW και 

πρόκειται να ανέρχεται περί τα 4.000 kW, ενώ επιπλέον η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς του βοηθητικού 
εξοπλισµού της δραστηριότητας πρόκειται να ανέρχεται στα 945,00kW  

• η δραστηριότητα κατεργασίας και επικάλυψης των µετάλλων δεν υπάγεται στο παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 
36060/1155/Ε.103, ενώ ο συνολικός όγκος των λουτρών επεξεργασίας ανέρχεται περί τα 6m3. Τέλος, 
αξίζει να επισηµανθεί ότι, σύµφωνα µε το σύστηµα µοριοδότησης του Πίνακα 4 της υπ’ αρ. 
∆ΙΠΑ/οικ.37674/10.08.2016 (ΦΕΚ 2471Β/2016) ΥΑ η υπό εξέταση δραστηριότητα συγκεντρώνει 40 
µόρια 

• η νέα εγκατάσταση αδρανοποίησης των υγρών αποβλήτων δεν θα εκτελεί εργασίες D1, D5, D10 & 
R1, και ως εκ τούτου αυτή δεν κατηγοριοποιείται ξεχωριστά, αλλά ισχύει η κατηγοριοποίηση της 
βιοµηχανικής µονάδας 

η υπό εξέταση µονάδα παραµένει περιβαλλοντικά στην υποκατηγορία Α2. 
 

Στα πλαίσια αυτά ο έλεγχος και η έγκριση της παρούσας µελέτης µε σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
της υπό εξέταση δραστηριότητας εµπίπτει στην αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.  
 
Αντίστοιχα, µε βάση την ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ15 (ΦΕΚ 1048Β/04.05.2012), όπως ισχύει, η εν λόγω µονάδα 
κατατάσσεται στη µέση όχληση, σύµφωνα και µε τον ακόλουθο πίνακα. Στον ίδιο πίνακα παρατίθεται η 
κατάταξη της δραστηριότητας σύµφωνα µε την ελληνική και ευρωπαϊκή στατιστική ταξινόµηση οικονοµικών 
δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟ∆ και NACE). 
 
Κατάταξη έκαστης δραστηριότητας της υπό µελέτη µονάδας, βάσει της στατιστικής ταξινόµησης οικονοµικών 
δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟ∆ / NACE) και των βαθµών όχλησης, βάσει της ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ15 (ΦΕΚ 
1048Β/04.05.2012), όπως ισχύει. 

 
Βάσει του παραπάνω πίνακα και δεδοµένου ότι : 
i. η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς του υφιστάµενου µηχανολογικού εξοπλισµού της µονάδας είναι 

περίπου 3.500kW και µε την παρούσα µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η εταιρεία αιτείται επιπλέον 
αύξηση µηχανολογική ισχύς κατά 500kW, ώστε η συνολική εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύ της 
παραγωγικής της διαδικασίας να ανέρχεται στις 4.000kW. Αντίστοιχα, η ισχύς του βοηθητικού 
εξοπλισµού της µονάδας ανέρχεται στα  945,00kW 

ii. η ηµερήσια δυναµικότητα επεξεργασίας κυλίνδρων προβλεπόταν σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ. 
1391/04.05.2015 ΑΕΠΟ, ανέρχεται στους 2,55tn. Αντίστοιχα µετά τις αιτούµενες τροποποιήσεις της 
µονάδας εκτιµάται ότι η ηµερήσια δυναµικότητα επεξεργασίας κυλίνδρων αναµένεται να αυξηθεί στους 
3,50 tn 

προκύπτει ότι η υπό εξέταση µονάδα παραµένει στη µέση όχληση. 
 

Η υπό εξέταση δραστηριότητα, υπάγεται στην Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450Β), για τον 
καθορισµό πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, η υπό εξέταση δραστηριότητα 
αποτελεί εγκατάσταση του Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) καθότι στην § 

6.7, προβλέπεται ότι οι "Εγκαταστάσεις επεξεργασίας της επιφάνειας υλών, αντικειµένων ή προϊόντων µε τη 
χρησιµοποίηση οργανικών διαλυτών, ιδίως για τις εργασίες προετοιµασίας, εκτύπωσης, επίστρωσης, 
καθαρισµού των λιπών, αδιαβροχοποίησης, κολλαρίσµατος βαφής, καθαρισµού ή διαβροχής, µε δυναµικότητα 
κατανάλωσης άνω των 150 kg διαλύτη ανά ώρα ή άνω των 200tn ανά έτος", εµπίπτουν στην Ολοκληρωµένη 

Είδος έργου Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΣΥΕ / NACE Υψηλή όχληση Μέση όχληση Χαµηλή όχληση 

Άλλες εκτυπωτικές 
δραστηριότητες 

78 
- 

18.12 

 
- 
 

 
>400 kW 

 
≤400 kW 

 

Κατασκευή πλαστικών ειδών 
συσκευασίας 

109 
- 

22.22 

 
- 

 
>2000 kW 

 
≤2000 kW 

 

Κατεργασία και επικάλυψη 
µετάλλων 

180 
- 

25.61 

 
- 

 
>3ΜΤ/ηµέρα 

 
≤3 ΜΤ/ηµέρα 

Μεταλλοτεχνία 
172 

- 
25.62 

 
- 

 
>500 kW 

 
≤500 kW 
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Πρόληψη και Συνολική Εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.  
 

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

354Β/2016) για τον "Καθορισµό µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης 
έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις 
της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συµβουλίου για την αντιµετώπιση των 
κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζοµένων µε επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2003".  
 
 
Περιγραφή της δραστηριότητας 
Για την µονάδα του θέµατος έχουν εκδοθεί : 

� Ανανέωση-Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων µε αριθµ. πρωτ. 1391/04.05.15 
(Α∆Α:ΩΡ8ΖΟΡ1Υ-Ζ1Ω) από το Τµήµα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµου της ∆ιεύθυνσης 
Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασµού Κεντρικής Μακεδονίας, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, µε την επωνυµία 
«Α. Χατζόπουλος Α.Ε.» ως εργοστάσιο παραγωγής ειδών συσκευασίας. 

� Άδειας λειτουργίας µε αρ. πρωτ. 15/Φ.14.2.25359/471028/10764/18.01.18, από το Τµήµα Χορήγησης 
Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας Φυσικών Πόρων και Επαγγελµάτων, της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της  Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, µε την επωνυµία 
«Α. Χατζόπουλος Α.Ε.» ως εργοστάσιο παραγωγής ειδών συσκευασίας.  

� Οικοδοµικές άδειες µε αρ. 2774/01.10.1991, 3180/13.11.91 από τη ∆/νση Πολεοδοµίας, της Νοµαρχίας 
Θεσσαλονίκης, µε την επωνυµία «Α. Χατζόπουλος Α.Ε.» ως εργοστάσιο παραγωγής ειδών
συσκευασίας. 

� Οικοδοµική άδεια µε αρ. 0030/29.07.08 από το Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος και Έκδοσης 
Οικοδοµικών Αδειών, ∆/νσης Ανάπτυξης, της Γενικής ∆ιεύθυνσης, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Θεσσαλονίκης, µε την επωνυµία «Α. Χατζόπουλος Α.Ε.» ως εργοστάσιο παραγωγής ειδών 
συσκευασίας. 

� Βεβαίωση περαίωσης διαδικασίας υπαγωγής στο Ν4178/2013 µε αρ. ∆ήλωσης 2901439/08.04.15, στο 
Ν4014/2011 µε αρ. ∆ήλωσης 444412/10.04.12 από τη Γενική Γραµµατεία Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.  

� ∆ήλωση ένταξης Ν4178/2013 µε Α/Α ∆ήλωσης 3426584/19.07.16 από τη Γενική Γραµµατεία 
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής. 

� Βεβαίωση χρήσης Γης µε αρ. πρωτ. 3193/12.02.18 από το Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών και 
Πολεοδοµίας, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆έλτα (Χαρακτηρισµός: Περιοχή µε χρήση 
µη οχλούσας βιοτεχνίας και βιοµηχανίας (Ζ.Ε.∆.)). 

 
Πρόκειται για υφιστάµενη αδειοδοτηµένη υφιστάµενη µονάδα παραγωγής εύκαµπτων υλικών συσκευασίας. Η 
δραστηριότητα απέχει από το όριο του οικισµού Καλοχωρίου απόσταση 660m περίπου. Η παρούσα µελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 4014/2011 και αφορά στην 
αδειοδότηση κτιριακής – µηχανολογικής επέκτασης της υφιστάµενης δραστηριότητας, αλλά και στην 
επέκταση του γηπέδου λειτουργίας της σε νέα αγροτεµάχια. Συγκεκριµένα, η υπό εξέταση µονάδα παραγωγής 
εύκαµπτων υλικών συσκευασίας λειτουργεί στα υπ’ αρ. 950, 951, 952 αγροτεµάχια στην εκτός σχεδίου 
περιοχή Καλοχωρίου και δροµολογεί: 
• επέκταση του γηπέδου εγκατάστασης και στα υπ’ αρ 912, 949, 987 αγροτεµάχια. 

• κτιριακή επέκταση της δραστηριότητας σε υφιστάµενες κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες υφίστανται 
στα νέα αγροτεµάχια που θα προσαρτηθούν στο γήπεδο εγκατάστασης 

• µηχανολογική επέκταση της δραστηριότητας, λόγω: 
� εγκατάστασης νέας µονάδας αδρανοποίησης των υγρών αποβλήτων της (που προέρχονται από τη 

διαδικασία καθαρισµού των µητρών των εκτυπωτικών µηχανών του εργοστασίου)  
� επέκτασης του συστήµατος ανάκτησης διαλύτη  
� εγκατάστασης νέου εξοπλισµού παραγωγής 

1.  
Βασικά στοιχεία της υπό µελέτη αδειοδοτηµένης δραστηριότητας και προτεινόµενες τροποποιήσεις. 

α/α Βασικά στοιχεία 
δραστηριότητας 

Υπ’ αρ. πρωτ. 
4054/19.04.2009 ΑΕΠΟ 
όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει 

Μετά τις αιτούµενες 
παρεµβάσεις 

1. Επιφάνεια γηπέδου 33.341,00 m
2 67.350,00 m

2 
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λειτουργίας 
Εµβαδό κάλυψης: 13.272,67 

m
2 

Εµβαδό κάλυψης  : 
18.442,08  m

2 
2. 

Πολεοδοµικά µεγέθη 
κτιριακών εγκαταστάσεων Εµβαδό δόµησης: 19.853,91 

m
2 

Εµβαδό δόµησης: 
25.016,18 m

2 
3. Συνολική Κινητήρια Ισχύς 

Μηχανολογικού εξοπλισµού 
3.541,3KW ! Παραγωγικός εξοπλισµός: 

4.002,17KW 
! Βοηθητικός εξοπλισµός: 

945,00KW 
4. ∆υναµικότητα παραγόµενων 

προϊόντων 
4.700 tn/yr 10.500 tn/yr 

5. Κατανάλωση α΄ & β΄ υλών 5.940tn/yr 8.745tn/yr 
6. Αριθµός απασχολούµενων 65 220 

 
Η υφιστάµενη µονάδα παραγωγής λειτουργεί στα υπ’ αρ. 950, 951, 952 αγροτεµάχια στην εκτός σχεδίου 
περιοχή Καλοχωρίου του ∆. ∆έλτα, ήτοι σε έκταση συνολικού εµβαδού 33.341,00 m2. Η µονάδα δροµολογεί 
την προσάρτηση των υπ’ αρ. 912, 949, 987 αγροτεµαχίων στο γήπεδο λειτουργίας της. Ως εκ τούτου, η 
συνολική έκταση του νέου γηπέδου λειτουργίας της µονάδας θα ανέρχεται στα 67.350,00 m2 . 

 
Τα συνολικά µεγέθη κάλυψης και δόµησης του ακινήτου είναι: 
• Εµβαδό κάλυψης υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένης 

δραστηριότητας: 13.272,67 m2 

• Εµβαδό δόµησης υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένης 
δραστηριότητας: 19.853,91 m2 

• Εµβαδό κάλυψης κτιριακών εγκαταστάσεων µετά την προσάρτηση των νέων αγροτεµαχίων: 18.442,08 m2 

• Εµβαδό δόµησης κτιριακών εγκαταστάσεων µετά την προσάρτηση των νέων αγροτεµαχίων: 25.016,18 m2 
  

Η περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένη ισχύς του µηχανολογικού εξοπλισµού της υπό µελέτη µονάδας και η νέα 
προτεινόµενη εγκατεστηµένη ισχύς. 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kW) ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kW) 
Μηχανολογικός Εξοπλισµός Κινητήρια ισχύς (kW) Θερµική Ισχύς (kW) Κινητήρια ισχύς 

(kW) 
Θερµική Ισχύς 

(kW) 
Παραγωγικής διαδικασίας 3.481,0 - 3.927,8 - 

Μηχανουργείου 60,30 13,70 65,60 13,70 
Σύστηµα επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων - - 8,77 - 

Βοηθητικός 945 - 945 - 
 
Στην µονάδα παραγωγής εύκαµπτων υλικών συσκευασίας απασχολούνται µόνιµα πλέον 150 άτοµα, από τα 
οποία τα 45 αποτελούν διοικητικό προσωπικό και τα 105 εργατοτεχνικό προσωπικό. Η επιχείρηση λειτουργεί 5 
- 7 ηµέρες την εβδοµάδα, σε 3 - 4 βάρδιες. Μετά τις αιτούµενες τροποποιήσεις αναµένεται ότι το προσωπικό 
που απασχολείται θα αυξηθεί στους 220 εργαζόµενους (80 άτοµα διοικητικό προσωπικό και 140 άτοµα 
εργατοτεχνικό προσωπικό). 
Η µονάδα παραγωγής εύκαµπτων υλικών συσκευασίας δραστηριοποιείται στον σχεδιασµό, ανάπτυξη και 
παραγωγή υλικών συσκευασίας κατάλληλα για τρόφιµα, φάρµακα, απορρυπαντικά, καλλυντικά, γεωργικά 
φάρµακα, είδη µιας χρήσεως, άνω φιλµ για περιέκτες, εφαρµογές πρωτοποριακού ετικεταρίσµατος και ταινιών 
ασφαλείας.  
Η συγκεκριµένη εγκατάσταση παράγει υλικά εύκαµπτης συσκευασίας, όπως: 

 Συσκευασίες Τροφίµων (σακούλες, φιλµ, stickpacks) 
 Προωθητικές συσκευασίες  

 (συσκευασίες X-Code, θερµοκολλητικές προωθητικές λωρίδες κ.λπ.) 
 Συσκευασίες προϊόντων προσωπικής υγιεινής,  

 φαρµακευτικών προϊόντων και απορρυπαντικών και ειδών οικιακής χρήσης 
 Ετικέτες, Θερµοσυρρικνούµενες ετικέτες (Sleeves) και εκτυπώσεις διπλής όψης 
 Άνω φιλµ για περιέκτες 

∆εδοµένου ότι τα προϊόντα των υπό εξέταση εγκαταστάσεων είναι ουσιαστικά εκτυπωµένα υλικά 
συσκευασίας, προκύπτει ότι, στην εν λόγω δραστηριότητα λαµβάνουν χώρα κυρίως εκτυπωτικές εργασίες σε 
φιλµ µε το εκάστοτε επιθυµητό λογότυπο και παράσταση. Η κύρια παραγωγική διαδικασία της 
δραστηριότητας περιλαµβάνει την βαθυτυπική εκτύπωση, το λαµινάρισµα κα την κοπή των υλικών 
συσκευασίας µε σκοπό τη διαµόρφωση της τελικής µορφής των υλικών συσκευασίας. 
Πρώτες ύλες: Οι εισερχόµενες α΄ ύλες στην µονάδα είναι κυρίως εύκαµπτα πολυµερή (πλαστικά) υλικά. Στις 
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εισερχόµενες α΄ ύλες περιλαµβάνονται και τα υλικά συσκευασίας τους, τα οποία συνίστανται κυρίως σε 
πλαστικές, χάρτινες και ξύλινες συσκευασίες (παλέτες). Στις α΄ ύλες που χρησιµοποιούνται στη µονάδα, µετά 
την προσθήκη της δραστηριότητας εγχάραξης κυλίνδρων, συµπεριλαµβάνονται: 

1. Κύλινδροι έτοιµοι κοµµένοι στις επιθυµητές διαστάσεις (χαλύβδινοι ή αλουµινίου).  
2. Χαλκός σε µορφή pellets σε µεταλλικά δοχεία των 20Kg.  
3. ∆ιάλυµα χρωµίου (Cr) (σε παλετοδεξαµενή IBC, πλαστική όγκου 1tn.)  
4. Θειϊκό οξύ σε περιεκτικότητα 98% αποθηκευµένο σε πλαστικά δοχεία των 25Κg  
5. ∆ιάλυµα αλκαλικού χαλκού (Cu)  
6. Άλας χρωµίου (Cr)  
7. ∆ιάφορα άλλα χηµικά σε µικρές ποσότητες  

 
Ως β΄ ύλες για την εταιρία ορίζονται οι οργανικοί διαλύτες, οι κόλλες και τα µελάνια, που χρησιµοποιούνται 
κατά την παραγωγική διαδικασία. Ο κύριος οργανικός διαλύτης που χρησιµοποιείται είναι ο οξικός 
αιθυλεστέρας. Οι χρησιµοποιούµενοι διαλύτες προέρχονται από: 

� Από τη µονάδα ανάκτησης 

� Από αγορές 

� Τις διαλυτοδιαλυτές β΄ ύλες (κυρίως µελάνια) 

Αναφορικά µε τα µελάνια και τις κόλλες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή, τα πρώτα θεωρούνται 
εύφλεκτα υλικά, οπότε λαµβάνονται τα ίδια µέτρα που αφορούν και τους διαλύτες, ενώ δεν ισχύει κάτι 
παρόµοιο για τις κόλλες. 
Τα προϊόντα που θα παράγονται ετησίως και αφορούν υλικά συσκευασίας, µε την εγκατάσταση του νέου 
εξοπλισµού θα ανέρχονται σε 10.500tn/yr. 
ΝΕΡΟ: Οι ανάγκες σε νερό κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης προέρχονται από: 

� ανάγκες υγιεινής προσωπικού :              15 - 20m3/d  
� ανάγκες περιβάλλοντος χώρου :   0 -   3m3/d 
� ανάγκες ψυκτικού κυκλώµατος :           2m3/d 

Το νερό για τις ανάγκες της δραστηριότητας θα λαµβάνεται από το δίκτυο ύδρευσης του Καλοχωρίου. 
Κατανάλωση Ενέργειας: Η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των µονάδων σε ηλεκτρική ενέργεια (κίνηση 
αντλιών, φωτισµός, κλιµατισµός, µηχανολογικός εξοπλισµός εν γένει) γίνεται από το ηλεκτρικό δίκτυο του 
∆Ε∆∆ΗΕ της περιοχής. Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της δραστηριότητας ανέρχεται στις: 
8.500.000 Kwh/y και από τις προτεινόµενες τροποποιήσεις δεν αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά. Για τις 
ανάγκες της θέρµανσης των γραφείων λειτουργεί ένας καυστήρας φυσικού αερίου. Η συνολική κατανάλωση 
φυσικού αερίου εκτιµάται σε 13.200.000 m3/έτος. Χρησιµοποιείται πετρέλαιο για τα εταιρικά φορτηγά και 
περονοφόρα και αµόλυβδη βενζίνη για τα εταιρικά επιβατικά αυτοκίνητα. Η ετήσια κατανάλωση ανέρχεται 
στους 30tn/y. 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων 
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων της υπό µελέτη µονάδας κατασκευής εύκαµπτων υλικών 
συσκευασίας, θα διαχειρίζεται τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τη διαδικασία καθαρισµού των µητρών 
των εκτυπωτικών µηχανών της µονάδας, τα οποία µετά την επεξεργασία τους, θα διατίθενται για περιορισµένη 
άρδευση χώρου πρασίνου µε καλλωπιστικά φυτά. Τόσο η εγκατάσταση επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, 
όσο και η διάθεση του επεξεργασµένου αποβλήτων, θα γίνεται εντός του αγροτεµαχίου 949 του αγροκτήµατος 
Καλοχωρίου. Η συγκεκριµένη εγκατάσταση θα περιλαµβάνει τα εξής επιµέρους τµήµατα: 

1. Σύστηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
2. Αρδευτικό σύστηµα για τη διάθεση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων προς περιορισµένη 

άρδευση της περιµετρικής φύτευσης του γηπέδου της δραστηριότητας. 
Το επεξεργασµένο νερό, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή, θα τηρεί τα όρια και τις 
προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος επαναχρησιµοποίησης και ειδικότερα, σε ότι αφορά στην περιορισµένη 
άρδευση ο Πίνακας 1 του Παραρτήµατος Ι, ο Πίνακας 4 του Παραρτήµατος ΙΙ, ο Πίνακας 5 του Παραρτήµατος 
ΙΙΙ και ο Πίνακας 6 του Παραρτήµατος IV της ΚΥΑ οικ. 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011). Η τεχνολογία που θα 
εφαρµοστεί στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων είναι η Γεωχηµική Μέθοδος επεξεργασίας GACS. Η 
εφαρµογή της συγκεκριµένης τεχνολογίας στοχεύει στην παραγωγή επεξεργασµένου νερού, το οποίο θα είναι 
εντός των ορίων που θέτει η νοµοθεσία. Από τη διαδικασία καθαρισµού και αναγέννησης των διαλυµάτων 
προκύπτει µια ποσότητα αποβλήτου εγχάραξης, η οποία θα οδηγείται στην νέα µονάδα αδρανοποίησης – 
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Το εν λόγω οργανικό χηµικό διάλυµα της γραµµής εγχάραξης, σύµφωνα 
µε τον Ε.Κ.Α. κατατάσσεται στην κατηγορία µε κωδικό 16 05 07* «απορριπτόµενα ανόργανα χηµικά υλικά 
που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν». Το σύστηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
είναι σχεδιασµένο στην φιλοσοφία της διακοπτόµενης λειτουργίας (batch mode). Αυτό σηµαίνει ότι θα 
λειτουργεί σε κύκλους επεξεργασίας (batch) και δεν θα υπάρχει µια συνεχόµενη είσοδος και έξοδος του 
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επεξεργασµένου αποβλήτου από την εγκατάσταση. Το σύστηµα είναι σχεδιασµένο να επεξεργάζεται 8,00m3 
αποβλήτου ανά κύκλο λειτουργίας του. Ο κύκλος λειτουργίας του εκτιµάται ότι θα διαρκεί µαζί µε τον χρόνο 
πλήρωσης και αδειάσµατος της δεξαµενής επεξεργασίας περίπου τέσσερις (4) ώρες. Άρα η µονάδα 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα µπορεί να διαχειριστεί σε ένα 8ωρο 16,00m3 αποβλήτου. Τα υγρά 
απόβλητα από την παραγωγή θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλες παλετοδεξαµενές και θα επεξεργάζονται 
όταν συγκεντρωθούν 8,00m3 αποβλήτου, ώστε η µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να µπορέσει να 
λειτουργήσει για τουλάχιστον έναν πλήρη κύκλο. Με βάση τη σηµερινή παραγωγική δυναµικότητα της 
δραστηριότητας και την παραγωγή των αποβλήτων, εκτιµάται ότι η ποσότητα των 8,00m3 αποβλήτου που 
απαιτείται για τη λειτουργία της µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα συγκεντρώνεται περίπου σε ένα 
µήνα, άρα και η εγκατάσταση θα λειτουργεί µία φορά το µήνα. Εποµένως, η µέγιστη εκτιµώµενη παραγόµενη 
ποσότητα υγρών αποβλήτων που θα παράγεται στη δραστηριότητα και θα επεξεργάζεται στη µονάδα 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα είναι:12 µήνες × 8,00 m3/µήνα = 96m3/έτος. 
∆ιαδικασία επεξεργασίας υγρών αποβλήτων: 
Αρχικά, οι παλετοδεξαµενές που θα περιέχουν το απόβλητο θα µεταφέρονται από το χώρο αποθήκευσής τους 
στο χώρο της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Το περιεχόµενο κάθε µίας θα µεταφέρεται µε τη 
χρήση αντλίας εντός της δεξαµενής επεξεργασίας ∆1. Με την ολοκλήρωση της µεταφοράς του αποβλήτου στη 
∆εξαµενή επεξεργασίας ∆1, ξεκινά ανάδευση του αποβλήτου, για την οµογενοποίηση του. Ακολούθως 
πραγµατοποιείται ρύθµιση του pΗ, µε την χρήση οξέως (HCl) ή βάσεως (NaOH), στα επιθυµητά επίπεδα. Με 
την ολοκλήρωση της ρύθµισης του pH, σταµατά η ανάδευση του αποβλήτου και ξεκινά ο αερισµός του για 
µικρό χρονικό διάστηµα, ώστε να πραγµατοποιηθεί οξείδωσή του. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού 
διαστήµατος αερισµού του αποβλήτου, ξεκινά πάλι ανάδευση του αποβλήτου και γίνεται η προσθήκη ενός 
υδατικού διαλύµατος νανο – συσσωµατωτή, µε τη χρήση δοσοµετρικής αντλίας. Μετά το πέρας κάποιου 
χρονικού διαστήµατος πραγµατοποιείται και η προσθήκη του γεωπολυµερούς υλικού σε κατάλληλη αναλογία, 
η προσθήκη του νανοκροκιδωτικού και του συσσωµµατωτή/ πολυηλεκτρολύτη. Με την προσθήκη του 
συσσωµατωτή µειώνεται η ταχύτητα ανάδευσης και µετά από µικρό χρόνο γίνεται παύση, ώστε να 
πραγµατοποιηθεί καθίζηση. Μετά το πέρας του χρόνου ηρεµίας, και την ολοκλήρωση του σταδίου της 
καθίζησης, το υπερκείµενο επεξεργασµένο υγρό απόβλητο, θα οδηγείται προς άρδευση, ενώ η λάσπη που έχει 
καθιζάνει θα στέλνεται µε αντλία στις κλίνες ξήρανσης. Η χλωρίωση θα πραγµατοποιείται µε τη χρήση 
δοσοµετρικής αντλίας κατά την έξοδο του αποβλήτου. Το συγκεκριµένο απόβλητο, λόγω της προέλευσής του 
από την παραγωγική διαδικασία, είναι ένα ανόργανο απόβλητο που δεν µπορεί να διαθέτει µικροβιακό φορτίο. 
Επίσης ο τρόπος επεξεργασίας του αποβλήτου είναι µε ανόργανα συστατικά και δεν υπάρχει σε κανένα στάδιο 
της επεξεργασίας βιολογική βαθµίδα, που να δικαιολογεί την ύπαρξη µικροβιακού φορτίου. Οι κλίνες 
ξήρανσης της ιλύος θα είναι δύο και θα βρίσκονται δίπλα στο χώρο που θα βρίσκεται η µονάδα επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων, εκτός του κτιρίου, όπως παρουσιάζεται στα διαγράµµατα διάταξης. Η κάθε κλίνη θα έχει 
διαστάσεις 3,30m × 1,35m × 0,80m και έχει συνολικό όγκο 3,50m3. Επιλέχθηκαν δύο (2) κλίνες ξήρανσης, 
ώστε να υπάρχει διασφάλιση της εφεδρείας.  Η παραγόµενη ιλύς, µετά την ξήρανσή της θα συλλέγεται και θα 
δίδεται σε αδειοδοτηµένη εταιρία. Η ιλύς η οποία παράγεται µε τη συγκεκριµένη µέθοδο επεξεργασίας, µετά 
την παραγωγή της, είναι σταθεροποιηµένη και αδρανοποιηµένη, καθώς το γεωπολυµερές υλικό έχει την 
ιδιότητα να δρα συνεκτικά, να σταθεροποιεί το ρυπαντικό φορτίο στο κρυσταλλικό του πλέγµα, αλλά και να  
µην επιτρέπει την εξάπλωση και παρουσία µικροοργανισµών. Σε κάθε περίπτωση κατά το στάδιο 
εγκατάστασης και δοκιµαστικής λειτουργίας του εν λόγω συστήµατος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων η 
εταιρεία θα προβεί στις απαραίτητες αναλύσεις προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση των προβλεπόµενων 
ορίων από την κείµενη νοµοθεσία αλλά και η ορθή διάθεση των ρευµάτων εκροής. Τα αναλώσιµα που θα 
χρησιµοποιούνται στην εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα είναι: 

1. NaOH 
2.  HCl 
3.  Νανοσυσσωµµατωτής 
4.  Γεωπολυµερές υλικό 
5.  Νανοκροκιδωτικό 
6.  Συσσωµατωτής/πολυηλεκτρολύτης 
7.  NaOCl 

Η αποθήκευση των αναλωσίµων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, θα γίνεται εντός κτιρίου της 
δραστηριότητας. 
Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων για περιορισµένη άρδευση 
Το επεξεργασµένο νερό από την εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα χρησιµοποιείται για 
περιορισµένη άρδευση της περιµετρική φύτευσης της δραστηριότητας, η οποία αποτελείται κυρίως από 
καλλωπιστικά φυτά, τύπου κυπαρισσιών κ.λπ. Η έκταση που θα αρδεύεται θα είναι περίπου 220m3. Βάσει των 
αναλυτικών υπολογισµών που παρατίθενται στην «Μελέτη Επαναχρησιµοποίησης Επεξεργασµένων Υγρών 
Αποβλήτων»,  η συνολική απαιτούµενη ποσότητα νερού για την άρδευση της περιµετρικής φύτευσης της 
δραστηριότητας ανέρχεται σε 725,25mm/m

2
 = 725,25m

3
/στρέµµα. Λόγω του ότι η έκταση η οποία θα 
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αρδεύεται είναι 0,22 στρέµµατα, οι τελικές ετήσιες απαιτήσεις είναι: 725,25m
3
/στρέµµα × 0,22 στρέµµατα = 

159,55m
3. Θεωρώντας ότι το επεξεργασµένο υγρό απόβλητο θα οδηγείται προς περιορισµένη άρδευση από τις 

01 Μαρτίου έως τις 31 Οκτωβρίου. Τους χειµερινούς µήνες δεν υπάρχει ανάγκη άρδευσης και δεν θα 
λειτουργεί το σύστηµα επεξεργασίας. Οι παραγόµενες ποσότητες αποβλήτων θα µπορούν να αποθηκεύονται 
προσωρινά εντός της εγκατάστασης και να γίνεται η επεξεργασία τους µήνες που υπάρχει απαίτηση για 
άρδευση της καλλιέργειας, καθώς οι συνολικές απαιτήσεις άρδευσης είναι περίπου 160,00m3, για το διάστηµα 
01 Μαρτίου έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ η µέγιστη παραγόµενη ποσότητα αποβλήτων εκτιµάται στα 
96,00m3/έτος. Άρα, προκύπτει ότι κατά την περίοδο Μαρτίου – Οκτωβρίου, όλο το επεξεργασµένο υγρό 
απόβλητο που θα παράγεται από τη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων θα µπορεί να διοχετεύεται προς 
περιορισµένη άρδευση, καλύπτοντας µερικώς τις απαιτήσεις άρδευσης των φυτών. Το επεξεργασµένο νερό 
που θα διατίθεται για περιορισµένη άρδευση, θα στέλνεται απευθείας, µετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας 
προς την επιφάνεια άρδευσης, µε αντλία και αγωγό. Το αρδευτικό δίκτυο, θα είναι υπεδάφιο. Ο αγωγός από το 
σύστηµα επεξεργασίας θα καταλήγει σε κεντρικό αγωγό, διαµέτρου Ø63, ο οποίος θα διατρέχει περιµετρικά 
την επιφάνεια που θα πραγµατοποιείται η άρδευση. Σε συνάρτηση µε την έκταση της επιφάνειας άρδευσης, 
προκύπτει ότι το επεξεργασµένο νερό, που θα διατίθεται για την άρδευσή των φυτών δεν θα καλύπτει το 
σύνολο των αναγκών. Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι δεν αναµένεται να υπάρχει επιβάρυνση των δέντρων από τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του επαναχρησιµοποιηµένου νερού, καθώς τα δέντρα θα δέχονται µεγαλύτερη 
ποσότητα νερού, από την ποσότητα των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων που θα διατίθεται σε αυτή. 
Εκροές υγρών αποβλήτων: ∆εν αναµένεται να προκύψουν υγρά απόβλητα από τις εργασίες κατά την φάση 
κατασκευής των έργων επέκτασης. Τα µόνα υγρά απόβλητα που θα προκύψουν θα είναι τα αστικά λύµατα από 
τους εργαζόµενους των συνεργείων κατασκευής των έργων. 
Πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα που θα παραχθούν: Κατά την κατασκευή των έργων 
επέκτασης θα προκύψουν τα ακόλουθα στερεά απόβλητα: 

� Τα υπολείµµατα ή άχρηστα τµήµατα των υλικών κατασκευής καθώς και οι συσκευασίες τους 
(χαρτί, πλαστικό, σίδερο, µεταλλικά δοχεία κλπ).Συγκεκριµένα: 
1. Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι Χαρτί/χαρτόνι - Κωδικός ΕΚΑ 15 01 01  
2. Πλαστική συσκευασία - Κωδικός ΕΚΑ 15 01 02 
3. Ξύλινη συσκευασία  - Κωδικός ΕΚΑ 15 01 03 
4. Μεταλλική συσκευασία - Κωδικός ΕΚΑ 15 01 04 

� Τα αστικά απορρίµµατα των εργατών - Κωδικός ΕΚΑ 20 03 01 Ανάµεικτα αστικά απόβλητα 
� Τα απόβλητα από ενδεχόµενη  καθαίρεση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων 

5. Υπολείµµατα σιδήρου (scrap) Κωδικός ΕΚΑ 17 04 05 σίδηρος και χάλυβας  
6.  Πλαστικό - Κωδικός ΕΚΑ 17 02 03 πλαστικό 
7.  Απόβλητα σκυροδέµατος  - Κωδικός ΕΚΑ 17 01 01 σκυρόδεµα 
8. µείγµατα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 03 01 – 

Κωδικός 17 03 02 άσφαλτος 
9. χώµατα και πέτρες άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 17 05 03 – Κωδικός 17 05 04 

χώµατα και πέτρες 
10.  Ξύλο -Κωδικός ΕΚΑ 17 02 01 ξύλο 

� Λοιπά εργοταξιακά ανάµικτα απόβλητα - Κωδικός ΕΚΑ: 17 09 04 µείγµατα αποβλήτων δοµικών 
κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµεία 17 09 01, 17 09 
02 και 17 09 03 

Τα ανακυκλώσιµα υλικά θα συλλέγονται και θα οδηγούνται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο συλλέκτη για 
ανακύκλωση. 
Εκποµπές ρύπων στον αέρα από την κατασκευή του έργου: Κατά τη φάση κατασκευής των έργων 
επέκτασης τα αέρια απόβλητα που αναµένεται να προκύψουν αφορούν στα εξής: 

� Εκποµπές σκόνης από τις διάφορες εργασίες που θα εκτελεστούν, όπως τυχόν διατρήσεις τοίχων 
και δαπέδων, µεταφορά υλικών κ.λ.π.) 

� Εκποµπές καυσαερίων από τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στις εργασίες µεταφοράς του 
νέου εξοπλισµού. 

Θόρυβος από τις εργασίες κατασκευής του έργου: Κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής των έργων 
επέκτασης αναµένεται να προκληθεί αύξηση των επιπέδων θορύβου από τη λειτουργία µηχανηµάτων 
(δραπάνων, τροχών κ.λπ.), καθώς και από την κίνηση των φορτηγών µεταφοράς υλικών.  αύξηση της στάθµης 
του θορύβου εµπίπτει στη γενική κατηγορία των εργοταξιακών οχλήσεων, οι οποίες είναι βραχυχρόνιες και 
αναστρέψιµες, παύουν µε τη λήξη των εργασιών κατασκευής και δεν είναι δυνατό να προκαλέσουν ουσιαστική 
διαφοροποίηση στο περιβάλλον της περιοχής. 
Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία: Κατά τη φάση κατασκευής δεν αναµένονται πηγές εκποµπής ιονίζουσας 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας.  
Εκροές Υγρών Αποβλήτων  
Αναφορικά µε τα υγρά απόβλητα της µονάδας, που προκύπτουν από την διαδικασία παραγωγής και τη 
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λειτουργία της δραστηριότητας είναι τα εξής: 
1. Τα αστικά λύµατα των χώρων υγιεινής 
2. Τα υγρά απόβλητα από την πλύση των εξαρτηµάτων της παραγωγικής διαδικασίας 
3. Τα υγρά απόβλητα από τη διαδικασία εγχάραξης των κυλίνδρων 
4. Τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια που προκύπτουν από εργασίες συντήρησης του εξοπλισµού 

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης και διάθεσης  των εν λόγω υγρών 
αποβλήτων. 
Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της µονάδας, οδηγούνται σε σηπτικό βόθρο, εποµένως δεν 
δύναται να επηρεάσουν την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής. 
Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, προκύπτουν από την πλύση, µε οξικό αιθυλεστέρα των 

εξαρτηµάτων που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. Τα περισσότερα εξαρτήµατα πλένονται σε ειδικό 
αυτόµατο πλυντήριο, το οποίο διαθέτει σύστηµα ανακύκλωσης των χρησιµοποιούµενων διαλυτών. Τα 
υπόλοιπα εξαρτήµατα πλένονται χειρονακτικά σε ειδικό πάγκο. Τα υγρά πλυσίµατος των εκτυπωτικών 
µηχανών είτε του αυτόµατου πλυντηρίου, είτε από το χειρωνακτικό πλύσιµο συλλέγονται και αποστάζονται σε 
µία αποστακτική στήλη για την ανάκτηση του διαλύτη, ο οποίος µετά την απόσταξή του ανακυκλώνεται στην 
παραγωγή και ουσιαστικά χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο για τις εργασίες πλύσης του εξοπλισµού. 
Στη διεργασία της απόσταξης των υγρών αποβλήτων πλύσεως, ο διαλύτης από τα πλυντήρια συγκεντρώνεται 
σε µία δεξαµενή του συστήµατος απόσταξης. Εν συνεχεία, το ρεύµα του κορεσµένου διαλύτη οδηγείται στον 
αποστακτήρα και όπως ο διαλύτης εξατµίζεται και ατµοί του οδηγούνται σε εναλλάκτη θερµότητας, ώστε να 
υγροποιηθούν και τέλος να αποθηκευτούν σε δεξαµενή καθαρού διαλύτη, προς περαιτέρω 
επαναχρησιµοποίηση από τα πλυντήρια (ανακύκλωση). 
Από τη διαδικασία της απόσταξης ο διαλύτης που ανακτάται επαναχρησιµοποιείται στην πλύση του 
εξοπλισµού και τα υπολείµµατα παραµένουν στον πυθµένα της δεξαµενής. Η λάσπη που προκύπτει λέγεται 
«µούργα» (το 70% αποτελείται από στερεά και το 30% από διαλύτη) και σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό 
Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Οδηγία 2014/955/ΕΕ), ο οποίος 
εναρµονίστηκε στην Ελληνική νοµοθεσία µε την Κ.Υ.Α. Αριθ. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 
4326/Β/30.12.2016) κατατάσσεται στην κατηγορία µε κωδικό 08 03 14* «λάσπες µελάνης που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες». Η «µούργα» αποτελεί ένα είδος λάσπης, το οποίο συλλέγεται σε µεταλλικά βαρέλια 220lt 
UΝ, τα οποία στοιβάζονται επάνω σε ξύλινες παλέτες και παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία προς 
περαιτέρω διαχείριση.  
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η συνολικά αποθηκευόµενη ποσότητα των επικινδύνων – 
εύφλεκτων αποβλήτων στη δραστηριότητα δεν θα ξεπερνάει ανά πάσα στιγµή τους 100tn. 
 
Αντίστοιχα, από τη διαδικασία εγχάραξης κυλίνδρων βαθυτυπίας, προκύπτουν υγρά απόβλητα, τα οποία 
επεξεργάζονται και ανακυκλώνονται και εν συνεχεία επιστρέφουν προς επαναχρησιµοποίηση στην 
παραγωγική διαδικασία. Συγκεκριµένα, η χάραξη των κυλίνδρων είναι κλειστό σύστηµα, στο οποίο εφόσον η 
συγκέντρωση των χηµικών (κυρίως του χρωµίου) που υπάρχουν στο διάλυµα των δεξαµενών επεξεργασίας, 
υπερβεί ένα συγκεκριµένο όριο, (το οποίο γίνεται µετά από την επεξεργασία αρκετών κυλίνδρων), τότε 
αυτόµατα το διάλυµα οδηγείται στο συγκρότηµα καθαρισµού των υδάτων, όπου επεξεργάζονται και εν 
συνεχεία τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα επιστρέφουν πίσω στη δεξαµενή για επαναχρησιµοποίηση, όπου 
εν συνεχεία προστίθενται τα απαραίτητα χηµικά για την δηµιουργία του νέου διαλύµατος για την 
αποχρωµίωση.  
Από τη διαδικασία καθαρισµού και αναγέννησης των διαλυµάτων προκύπτει µια ποσότητα αποβλήτου 
εγχάραξης, η οποία θα οδηγείται στην νέα µονάδα αδρανοποίησης – επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Η 
τεχνολογία που θα εφαρµοστεί στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων είναι η Γεωχηµική Μέθοδος 
επεξεργασίας GACS, ενώ τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα θα διατίθενται για περιορισµένη άρδευσης της 
περιµετρικής φύτευσης του γηπέδου της δραστηριότητας. Το εν λόγω οργανικό χηµικό διάλυµα της γραµµής 
εγχάραξης, το οποίο και οδηγείται προς επεξεργασία στην νέα µονάδα αδρανοποίησης κατατάσσεται στην 
κατηγορία µε κωδικό 16 05 07* «απορριπτόµενα ανόργανα χηµικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες 
ουσίες ή που τις περιέχουν». Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η υπό εξέταση δραστηριότητα 
διαθέτει ήδη ασφαλιστήριο συµβόλαιο περιβαλλοντικής ευθύνης και το οποίο θα επικαιροποιηθεί εφόσον 
απαιτηθεί για την λειτουργίας της νέας µονάδας αδρανοποίησης του υγρού αποβλήτου εγχάραξης.  
Επίσης, για τη χρωµίωση των εγχαραγµένων κυλίνδρων, χρησιµοποιείται διάλυµα χρωµίου, για την προστασία 
της εγχαραγµένης επιφάνειας. Το διάλυµα χρησιµοποιείται σε κλειστό αποµονωµένο κύκλωµα και ως 
απόβλητο µπορεί να υπάρξει µόνο σε περίπτωση διαρροής, το οποίο συλλέγεται µε κατάλληλα µέσα και 
οδηγείται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένη εταιρεία προς περαιτέρω διαχείριση. Το εν λόγω απόβλητο χρωµίου 
κατατάσσεται στην κατηγορία µε κωδικό 06 01 06* «άλλα οξέα». 
Τέλος, τα χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια που προκύπτουν συνήθως από τις συντηρήσεις των 
µετασχηµατιστών τάσης και συµπιεστών αέρος (περίπου 2tn σε ετήσια βάση), συλλέγονται σε βαρέλια και 
παραδίδονται σε αδειοδοτηµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης προς διαχείριση και αξιοποίηση / 

ΑΔΑ: ΩΩ6Ξ7ΛΛ-9Ο9



http://www.pkm.gov.gr 11  

αναγέννηση. Τα ορυκτέλαια του κυκλώµατος θερµικού λαδιού αλλάζουν σε δεκαετή βάση και τα 
χρησιµοποιηµένα διαχειρίζονται ως ανωτέρω. Τα χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια σύµφωνα µε τον Ε.Κ.Α. 
κατατάσσεται στην κατηγορία µε κωδικό 13 02 05* «µη χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης µε βάση τα ορυκτά».  
 
Υγρά απόβλητα της υπό µελέτη µονάδας, κατάταξη κατά ΕΚΑ, ποσότητες και τρόπος διαχείρισης 
Περιγραφή αποβλήτου Κατάταξη 

κατά ΕΚΑ 
Σηµείο Παραγωγής ∆ιαχείριση 

Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά 
πλασίµατος και µητρικά υγρά 

07 01 04* 

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

08 01 11* 

Μείγµατα διαλυτών που 
προκύπτουν από τυχόν 
δυσλειτουργία ή περίοδο 
συντήρησης του 
συστήµατος ανάκτησης 

Κατάλληλα αδειοδοτηµένη 
εταιρεία (R12) 

λάσπες µελάνης που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

08 03 14*  λάσπη απόσταξης από τη 
διαδικασία πλύσης 
εξαρτηµάτων 
παραγωγικής διαδικασίας 

Κατάλληλα αδειοδοτηµένη 
εταιρεία (R12) 

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

16 05 07* Απόβλητα τα οποία 
προκύπτουν από τη 
διαδικασία καθαρισµού 
και αναγέννησης των 
διαλυµάτων της 
διαδικασίας εγχάραξης 
και η οποία θα οδηγείται 
στην νέα µονάδα 
αδρανοποίησης – 
επεξεργασίας  

Επεξεργασία στη νέα µονάδα 
αδρανοποίησης – επεξεργασίας  

- - Επεξεργασµένα υγρά 
απόβλητα από τη νέα 
µονάδα αδρανοποίησης 
(νέο ρεύµα)  
 

∆ιάθεση προς άδρευση 
 

άλλα οξέα 06 01 06* Ατυχηµατική διαρροή- 
διάλυµα χρωµίου 

Κατάλληλα αδειοδοτηµένη 
εταιρεία (R12) 
 

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα 
άλλως 

13 02 05* Συντήρηση εξοπλισµού Κατάλληλα αδειοδοτηµένη 
εταιρεία (R12) 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται -βάσει της ετήσια έκθεσης αποβλήτων για το έτος 2017- τα υγρά 
επικίνδυνα απόβλητα της υπό µελέτη µονάδας,  η ποσότητα αυτών, η κατάταξή τους σύµφωνα µε τον 
Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) και ο τρόπος διαχείρισης αυτών, ενώ επισηµαίνονται και οι όποιες 
διαφοροποιήσεις αναµένεται να επέλθουν στη παρουσία αποβλήτων από την υλοποίησης των αιτούµενων µε 
την παρούσα τροποποιήσεων.  

Περιγραφή Αποβλήτου 
Περιγραφή Κωδικού 

ΕΚΑ Κατάταξη κατά ΕΚΑ 
Ποσότητα 
έτους 2017 

(tn) 
∆ιαχείριση 

άλλοι οργανικοί 
διαλύτες, υγρά 
πλυσίµατος και µητρικά 
υγρά/  

07 01 04*  

Μείγµατα διαλυτών 

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

08 01 11* 56,65 

Κατάλληλα 
αδειοδοτηµένη εταιρεία 

(R12) 

Μούργα από την απόσταξη 
υγρών πλύσης εξοπλισµού 

λάσπες µελάνης που 
περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

08 03 14* 81,5 
Κατάλληλα 

αδειοδοτηµένη εταιρεία 
(R12 

Οργανικό χηµικό διάλυµα 
της γραµµής εγχάραξης, 
(το οποίο και θα οδηγείται 
προς επεξεργασία στην νέα 
µονάδα αδρανοποίησης µε 

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

16 05 07* - 

Κατάλληλα 
αδειοδοτηµένη εταιρεία 
(R12)/ (επεξεργασία στη 

νέα µονάδα 
αδρανοποίησης µε την 
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την υλοποίηση αιτούµενων 
τροποποιήσεων) 

υλοποίηση αιτούµενων 
τροποποιήσεων) 

Επεξεργασµένα υγρά 
απόβλητα από τη νέα 
µονάδα αδρανοποίησης 
(νέο ρεύµα)  
 

- - - 
∆ιάθεση προς άδρευση 

 
 

∆ιάλυµα χρωµίου άλλα οξέα 06 01 06* 0,63 
Κατάλληλα 

αδειοδοτηµένη εταιρεία 
(R12) 

Απόβλητα Λιπαντικών 
Ελαίων 

απόβλητα µη 
προδιαγραφόµενα 
άλλως 

13 02 05* - 
Κατάλληλα 

αδειοδοτηµένη εταιρεία 
(R12) 

Εκροές Στερεών Αποβλήτων  
Στα στερεά επικίνδυνα απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας συγκαταλέγονται τα πανιά που έχουν 
εµποτιστεί µε µελάνες κατά την καθαριότητα των εκτυπωτικών µηχανών, ή ακόµη και σε περίπτωση τυχόν 
διαρροής. Τα απόβλητα αυτά συλλέγονται σε µεταλλικά βαρέλια 220lt UN, τα οποία παραµένουν στους 
χώρους παραγωγής ή πλυντηρίων έως ότου εξατµιστούν οι παραµένοντες διαλύτες και εν συνεχεία 
στοιβάζονται επάνω σε ξύλινες παλέτες, και παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρία προς περαιτέρω 
διαχείριση και αξιοποίηση. Τα εν λόγω απορροφητικά υλικά, σύµφωνα µε τον Ε.Κ.Α. κατατάσσεται στην 
κατηγορία µε κωδικό 15 02 02* «απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (συµπεριλαµβανοµένων των φίλτρων 
ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσµατα σκουπίσµατος, προστατευτικός ρουχισµός που έχουν 
µολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες». Επίσης, στα στερεά επικίνδυνα απόβλητα συγκαταλέγονται οι 
παλετοδεξαµενές και τα βαρέλια UN από µελάνια ή διαλυτοδιαλυτές κόλλες ή διαλύτες, τα οποία, όµως, 
επαναχρησιµοποιούνται για ιδία χρήση ως περιέκτες είτε επικινδύνων αποβλήτων, είτε προσωρινής 
αποθήκευσης διαλυτών. Σε διαφορετική περίπτωση, προωθούνται σε αδειοδοτηµένη εταιρία προς περαιτέρω 
διαχείριση και αξιοποίηση. Τα εν λόγω απόβλητα, σύµφωνα µε τον Ε.Κ.Α. κατατάσσεται στην κατηγορία µε 
κωδικό 15 01 10* «συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί από αυτές». 
Τέλος, στα στερεά επικίνδυνα απόβλητα συγκαταλέγεται και ο Απορριπτόµενος Ηλεκτρονικός και Ηλεκτρικός 
Εξοπλισµός, όπως µπαταρίες οικιακού τύπου, λαµπτήρες φθορισµού, τηλέφωνα, φαξ, εκτυπωτές κ.λπ. Η 
εταιρεία συνεργάζεται µε υφιστάµενα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων. Τα εν 
λόγω απόβλητα σύµφωνα µε τον Ε.Κ.Α. κατατάσσονται στην κατηγορία µε κωδικό: 

• 16 02 15* «επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόµενο εξοπλισµό»  

• 16 02 16 «συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόµενο εξοπλισµό, εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στο 16 02 15».  

• 20 01 35* «απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχουν επικίνδυνα στοιχεία» 

• 20 01 36 «απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 που περιέχουν επικίνδυνα στοιχεία» 

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται -βάσει της ετήσιας έκθεσης αποβλήτων για το έτος 2017- τα στερεά 
επικίνδυνα απόβλητα της υπό µελέτη µονάδας, η ποσότητα αυτών, η κατάταξή τους σύµφωνα µε τον 
Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) και ο τρόπος διαχείρισης αυτών ενώ επισηµαίνονται και οι όποιες 
διαφοροποιήσεις αναµένεται να επέλθουν στη παρουσία αποβλήτων από την υλοποίησης των αιτούµενων µε 
την παρούσα τροποποιήσεων. 

Περιγραφή αποβλήτου Κατάταξη κατά ΕΚΑ Ποσότητα έτους 
2017 (tn) ∆ιαχείριση 

συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα 
επικινδύνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί 
από αυτές 

15 01 10* - Κατάλληλα αδειοδοτηµένη 
εταιρεία (R12 

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

15 02 02* 43,45 Κατάλληλα αδειοδοτηµένη 
εταιρεία (R12) 

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

16 02 15* - Κατάλληλα αδειοδοτηµένη 
εταιρεία (R12) 

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

20 01 35*(νέος κωδικός) - 
Κατάλληλα αδειοδοτηµένη 

εταιρεία (R12) 

Ως κύριες κατηγορίες στερεών µη επικίνδυνων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία, 
θεωρούνται: 
� Τα απορρίµµατα που προκύπτουν από το καθάρισµα και κόψιµο των άκρων των ρολών των α’ υλών 
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(ξάκρισµα)  
� Από τη διαδικασία εγχάραξης κυλίνδρων βαθυτυπίας αναµένεται να προκύψουν επιπλέον ποσότητες 

χαλκού, οι οποίες θα παραδίδονται προς ανακύκλωση σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρείες 
� Τα εκτός προδιαγραφών ενδιάµεσα και τελικά προϊόντα  
� Οι συσκευασίες των πρώτων και βοηθητικών υλών  
� Τα υπολείµµατα της πολυµερισµένης κόλλας µαζί µε τα δοχεία τους (µεταλλικά)  
� Χαρτί από υπολείµµατα µαδρέν  
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στερεά µη επικίνδυνα απόβλητα, η κατάταξή τους σύµφωνα µε 
τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.), οι ποσότητες αυτών για τα τελευταία έτη, καθώς και ο τρόπος 
διαχείρισης αυτών. 
 

Στερεό µη επικίνδυνο 
απόβλητο 

Κωδικός 
ΕΚΑ 2016 2017 ∆ιαχείριση 

Αποξέσµατα και προϊόντα 
τόρνευσης πλαστικών 

(νέος κωδικός) 
12 01 15 - - Κατάλληλα αδειοδοτηµένη 

εταιρεία (R13) 

Χαρτί (tn) 15 01 01 12,40 7,46 Κατάλληλα αδειοδοτηµένη 
εταιρεία (R13) 

Ανακυκλώσιµα πλαστικά (tn) 15 01 02 337,28 527,74 Κατάλληλα αδειοδοτηµένη 
εταιρεία (R13) 

Ξύλο (tn) 15 01 03 693,46 753,08 Κατάλληλα αδειοδοτηµένη 
εταιρεία (R13) 

Μεταλλική συσκευασία (tn) 15 01 04  48,95 Κατάλληλα αδειοδοτηµένη 
εταιρεία (R13) 

Μεικτή συσκευασία (tn) 15 01 06  92,735 Κατάλληλα αδειοδοτηµένη 
εταιρεία (R13) 

Απορρίµµατα (tn) 20 03 01 993,4 608,63 
Παραλαβή από την Υπηρεσία 
καθαριότητας του οικείου ∆ήµου 

και διάθεση σε ΧΥΤΑ 
Απορριπτόµενος ηλεκτρικός 
και ηλεκτρονικός εξοπλισµός, 
εκτός εκείνων που αναφέρονται 
στο 20 01 21, 20 01 23 και 20 
01 35 που περιέχουν 
επικίνδυνα στοιχεία (νέος 
κωδικός) 

20 01 36   
Κατάλληλα αδειοδοτηµένη 

εταιρεία (R13) 

προϊόντα λιµαρίσµατος και 
τόρνευσης σιδηρούχων 
µετάλλων (νέος κωδικός) 

12 01 01  6,52 Κατάλληλα αδειοδοτηµένη 
εταιρεία (R13) 

προϊόντα λιµαρίσµατος και 
τόρνευσης µη σιδηρούχων 
µετάλλων. (νέος κωδικός) 

12 01 03  7,236 Κατάλληλα αδειοδοτηµένη 
εταιρεία (R13) 

Λάσπες από φυσικοχηµικές 
κατεργασίες εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 19 02 05 
(αδρανοποιηµένη Ιλύς (από τις 
κλίνες ξήρανσης –µονάδας 
αδρανοποίησης / επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων εγχάραξης 
κυλίνδρων) (νέος κωδικός) 

19 02 06  

 

Κατάλληλα αδειοδοτηµένη 
εταιρεία (R13) 

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

20 01 36  

 

Κατάλληλα αδειοδοτηµένη 
εταιρεία (R13) 

Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται οι πηγές παραγωγής στερεών αποβλήτων στην εγκατάσταση, καθώς και 
ο τρόπος διαχείρισής τους. 

Κατηγορία Πηγή ∆ιαχείριση 

Φύρα σταδίου κοπής (λωρίδες)  Παραγωγή 
Κοπή σε τεµάχια <5cm, πρεσάρισµα και συλλογή σε 
κάδους αδειοδοτηµένης εταιρίας προς τελική διάθεση 
σε ΧΥΤΑ 

Ρολά δοκιµών και εκτός 
προδιαγραφών  Παραγωγή Προς αξιοποίηση-ανακύκλωση από πιστοποιηµένες 

εταιρείες διαχείρισης 

Φύλλα αλουµινίου  Παραγωγή Επιστροφή των εκτός προδιαγραφών και πώληση 
της φύρας στους προµηθευτές 

Χαρτί, χαρτόνια, χάρτινα µαδρέν  Αποθήκευση- παραγωγή- 
συσκευασία- γραφεία 

Συλλογή σε κάδους αδειοδοτηµένης εταιρίας προς 
ανακύκλωση 

Ξυλεία  Αποθήκευση 
1. Επαναχρησιµοποίηση των παλετών 
2.Συλλογή σε κάδους αδειοδοτηµένης εταιρίας προς 
ανακύκλωση 
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Κόλλες (στεγνές / πολυµερισµένες)  Παραγωγή Συλλογή σε κάδους αδειοδοτηµένης εταιρίας προς 
τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ 

Μεταλλικά δοχεία  Παραγωγή Επαναχρησιµοποίηση (π.χ. για συσκευασία 
αποβλήτων) ή/ και ανακύκλωση 

Πλαστικά δοχεία  Παραγωγή Επαναχρησιµοποίηση ή/και ανακύκλωση 
Υπολείµµατα κλισέ / 
Κατεστραµµένα κλισέ  

Προεκτυπωτικό στάδιο 
φλεξογραφίας 

Συλλογή σε κάδους αδειοδοτηµένης εταιρίας προς 
αξιοποίηση/διάθεση (πάντα πολυµερισµένα) 

Απορροφητικά υλικά για κόλλες 
(πανιά, άµµος)  Παραγωγή 

Συλλογή σε κάδους αδειοδοτηµένης εταιρίας προς 
αξιοποίηση/διάθεση. Σε περίπτωση υψηλής 
παρακράτησης µελανών διαχειρίζονται ως επικίνδυνα 
απόβλητα 

Χαλκός  Παραγωγή 
Συλλογή σε κάδους αδειοδοτηµένης εταιρίας προς 
αξιοποίηση/διάθεση 
 

Αστικού τύπου  Παραγωγή-Χώροι υγιεινής Συλλογή σε κάδους αδειοδοτηµένης εταιρίας προς 
διάθεση στη χωµατερή 

Υλικά Συσκευασίας τελικών 
προϊόντων  Γραφεία - Αποθήκες Σύµβαση µε αδειοδοτηµένη εταιρεία 

ΑΗΗΕ(νέος κωδικός) Γραφεία - Παραγωγή Σύµβαση µε αδειοδοτηµένη εταιρεία 

Αδρανοποιηµένη Ιλύς  
Κλίνη Ξήρανσης –Μονάδα 

αδρανοποίησης/επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων εγχάραξης 

κυλίνδρων 
Σύµβαση µε αδειοδοτηµένη εταιρεία 

Μέταλλα σιδηρούχα και µη Μηχανουργείο Σύµβαση µε αδειοδοτηµένη εταιρεία 

Εκποµπές ρύπων και  αέριων του θερµοκηπίου στον αέρα από τη λειτουργία του έργου 
Αναφορικά µε τα αέρια απόβλητα της µονάδας, που προκύπτουν από την λειτουργία της δραστηριότητας είναι 
τα εξής: 

� Πτητικές οργανικές ενώσεις, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση των διαλυτών στις µηχανές 
εκτύπωσης, λαναρίσµατος και τις πλύσεις των µηχανηµάτων,  

� Καυσαέρια από τη λειτουργία των λεβήτων και των οχηµάτων µεταφοράς 
� Λοιπές αέριες εκποµπές (όζον) 

Πτητικές οργανικές ενώσεις 
Η υπό µελέτη µονάδα παραγωγής εύκαµπτων υλικών συσκευασίας, υπάγεται στις διατάξεις της Οδηγίας 
2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 «περί 
βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)», η οποία εναρµονίστηκε στη 
Ελληνική Νοµοθεσία µε την Κ.Υ.Α. 36060/1155 /Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/14-6-2013) «Καθορισµός 
πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ 
"περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010"». 
Λόγω των χαρακτηριστικών τους, η χρήση οργανικών διαλυτών προκαλεί έκλυση οργανικών ενώσεων στον 
ατµοσφαιρικό αέρα, οι οποίες µπορούν να βλάψουν τη δηµόσια υγεία, ή/και συντελεί στον σχηµατισµό 
φωτοχηµικών οξειδωτικών παραγόντων στο οριακό στρώµα της τροπόσφαιρας, οι οποίοι προκαλούν ζηµιές σε 
φυσικούς πόρους ζωτικής σηµασίας για το περιβάλλον και σε ορισµένες συνθήκες έκθεσης, έχουν βλαβερή 
επίδραση στην υγεία του ανθρώπου. 
Οι διαλύτες που χρησιµοποιούνται στην υπό µελέτη µονάδα είναι κυρίως οξικός αιθυλεστέρας. Από τη χρήση 
των διαλυτών στις µηχανές εκτύπωσης, στη διεργασία λαµιναρίσµατος και τις πλύσεις των µηχανηµάτων, 
προκύπτουν πτητικές οργανικές ενώσεις, για την διαχείριση των οποίων όµως λειτουργεί σύστηµα ανάκτησης 
διαλυτών.  
Λαµβάνοντας υπόψη το µηχανολογικό εξοπλισµό της υπό µελέτη µονάδας, στον πίνακα που ακολουθεί 
παρουσιάζεται µία εκτίµηση της εκποµπής των πτητικών οργανικών ουσιών από την παραγωγική διαδικασία, 
θεωρώντας ταυτόχρονη λειτουργία του συνόλου του εξοπλισµού που σχετίζεται µε την έκλυση εκποµπών 
VOC’s. 
Πηγές εκποµπής πτητικών οργανικών ενώσεων. 

Είδος εξοπλισµού  Ποσότητα Εκποµπή VOC΄s 
m

3
/hr 

Βαθυτυπία 9χρωµη ROTO 42  1 10.000 

Βαθυτυπία 10χρωµη NEW ROTO 43  1 20.000 

Λαµιναριστική 51  1 7.000 

Πλυντήρια – Αποστακτήρας  2 8.000 

Λαµιναριστική 52  1 7.000 
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Βαθυτυπία 10χρωµη BOBST ROTOMEC 4003 MP/1300  
ROTO 44  1 20.000 

Πλυντήριο 1 4.000 

Λαµιναριστική 55  1 7.000 

Βαθυτυπία 10χρωµη 1 20.000 

Συνολική παροχή  103.000 

 
Στην υπό µελέτη εγκατάσταση έχει εγκατασταθεί σύστηµα ανάκτησης των διαλυτών, το οποίο µετά από τις 
απαιτούµενες παρεµβάσεις αναβάθµισης και επέκτασης έχει πλέον δυναµικότητα 180.000m3/hr, που 
υπερκαλύπτει τις ανάγκες της µονάδας. Η λειτουργία της εν λόγω µονάδας ανάκτησης διαλυτών περιγράφεται 
αναλυτικά σε προγενέστερη ενότητα της παρούσας. 
Εποµένως, δεδοµένου ότι στην υπό µελέτη µονάδα παραγωγής εύκαµπτων υλικών συσκευασίας λειτουργεί 
σύστηµα ανάκτησης διαλυτών από τις Πτητικές Οργανικές Ενώσεις και οι χώροι της παραγωγής της 
εγκατάστασης λειτουργούν σε συνθήκες κλειστού περιβάλλοντος, ήτοι δεν υπάρχουν σηµεία εξόδου 
ανεξέλεγκτων εκποµπών, δεν αναµένονται σηµαντικές επιπτώσεις στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής 
από την επέκταση του µηχανολογικού εξοπλισµού της µονάδας.  
Καυσαέρια 
Η υπό µελέτη βιοµηχανική µονάδα χρησιµοποιεί φυσικό αέριο για τις ανάγκες της παραγωγής και της 
θέρµανσης του χώρου γραφείων. Επίσης, καυσαέρια προκύπτουν και από τα οχήµατα της εταιρείας που 
κινούνται στο χώρο της µονάδας παραγωγής. Η χηµική σύσταση των καυσαερίων συνίσταται στην ύπαρξη 
κυρίως CO2 και υδρατµών και κατά δεύτερο λόγο στην παρουσία NOx, CO και σωµατιδίων. Εν τούτοις, από 
την λειτουργία της υπό εξέταση µονάδας, η παρουσία καυσαερίων δεν αναµένεται να επηρεάσει το 
ατµοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής.  
Λοιπές αέριες εκποµπές 
Μικρές επιβαρύνσεις αέριων εκποµπών συνιστά και το όζον που εκλύεται κατά την περιοδική λειτουργία των 
τρεταριτικών συστηµάτων στις εκτυπωτικές και λαµιναριστικές µηχανές και το οποίο οδηγείται µε απαγωγό 
στην ατµόσφαιρα. Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµανθεί ότι η παρουσία των προαναφερόµενων εκποµπών 
είναι σηµαντικά περιορισµένη και δεν δύναται να επηρεάσει το ατµοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής.  
Εκποµπές θορύβου και δονήσεων από την λειτουργία του έργου: Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της υπό 
µελέτη µονάδας, πηγές θορύβου είναι ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός που διαθέτει, καθώς και τα 
οχήµατα µεταφοράς α’ υλών και προϊόντων και οι διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης α’ υλών και παραγόµενων 
προϊόντων. Οι επιπτώσεις από τον θόρυβο κατά τη λειτουργία της µονάδας δεν είναι σηµαντικές, καθώς το 
σύνολο του εξοπλισµού της µονάδας υφιστάµενος και προς επέκταση, εγκαθίσταται εντός υφιστάµενων 
κτιριακών εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση δεν αναµένεται αύξηση του θορύβου στα όρια της µονάδας και 
ούτε πρόκειται να επηρεασθούν τα επίπεδα θορύβου της περιοχής. Τα όρια επιτρεπόµενου θορύβου, αναλόγως 
της χρήσεως γης, προβλέπονται στο άρθρο 2, παρ. 5, του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.1981) (Π.∆. περί 
ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει). 
Σύµφωνα µε το ανωτέρω Π.∆. το ανώτατο όριο θορύβου σε περιοχές όπου το επικρατέστερο στοιχείο είναι το 
βιοµηχανικό στοιχείο (όπως παρατηρείται στην περιοχή µελέτης), είναι τα 65dBA, µετρούµενα επί του ορίου 
του ακινήτου επί του οποίου κείται η εγκατάσταση, τα οποία και δεν αναµένεται ξεπεράσει η δραστηριότητα 
65dBA. 
Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία: ∆εν προκύπτουν εκποµπές ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας κατά την 
λειτουργία της υπό µελέτη µονάδας. 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 
Για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής, λαµβάνονται τα 
κάτωθι µέτρα:  

• Στην εγκατάσταση λειτουργεί σύστηµα ανάκτησης διαλυτών από τις Πτητικές Οργανικές Ενώσεις, 
που απάγονται από τις βαθυτυπικές µηχανές.  

• Οι χώροι της παραγωγής της εγκατάστασης λειτουργούν σε συνθήκες κλειστού περιβάλλοντος, που 
σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν σηµεία εξόδου ανεξέλεγκτων εκποµπών (π.χ. παράθυρα). Επίσης, κατά το 
άνοιγµα των ρολών της εγκατάστασης εφαρµόζεται τείχος αέρα που αποκλείει τη διαφυγή εκποµπών 
οργανικών ενώσεων.  

• Τηρείται πλήρες σύστηµα παρακολούθησης των εκποµπών ΠΟΕ και συνεχής µέτρησης των 
συγκεντρώσεων για να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 
(ΦΕΚ 1450/Β/14.06.2013). 
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ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ Υ∆ΑΤΑ 
Τρόπος επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών 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. 

 
 
 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Από τη λειτουργία της µονάδας προκύπτουν στερεά απόβλητα, τα οποία 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.  Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο φορέας του έργου 
ήδη διατηρεί τις διαδικασίες, που διασφαλίζουν τη σωστή διαχείριση των υγρών αποβλήτων της µονάδας, δεν 
απαιτείται εφαρµογή επιπλέον µέτρων αντιρρύπανσης. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΩΝ 
Η εταιρεία διαθέτει διαδικασίες ελέγχου και τήρηση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων. Αξίζει 
να επισηµανθεί ότι ο φορέας του έργου διαθέτει και εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO 9001, Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων σύµφωνα µε το 
πρότυπο BRC/IoP και Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO 14001. 
Επίσης, στο σηµείο αυτό τονίζεται ότι κατά την αποθήκευση των µελανιών και των διαλυτών, που 
συνιστούν εν δυνάµει κινδύνους λόγω των εύφλεκτων ιδιοτήτων τους, λαµβάνονται τα ακόλουθα 
µέτρα: 

• Η αποθήκευση γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους όπου τηρούνται τα εγκεκριµένα 
      µέτρα πυροπροστασίας 
• Υπάρχει ενδεδειγµένη σήµανση των επικίνδυνων ουσιών 

• ∆ίνονται οδηγίες εργασίας σχετικά µε το χειρισµό των επικίνδυνων ουσιών και συγκεκριµένα 
      για την προµήθεια, παραλαβή, αποθήκευση και χρήση τους 
• Λαµβάνονται προληπτικά µέτρα για την αντιµετώπιση πιθανού ατυχήµατος κατά τη χρήση 
      των επικίνδυνων ουσιών 

• ∆ίνεται ενηµέρωση από τους προµηθευτές για τις προδιαγραφές αποθήκευσης, µέσω των 
      MSDS 

• Πραγµατοποιείται συνεχώς έλεγχος των αποθεµάτων 

• Η αποθήκευση γίνεται σε στεγασµένους και τσιµενταρισµένους χώρους οι οποίοι διαθέτουν 
      κλίση και περιµετρικό φρεάτιο ασφαλείας µε σχάρα για περίπτωση διαρροής 
• Το σύνολο του περιβάλλοντος χώρου είναι ασφαλτοστρωµένο 

• Στο χώρο εγκατάστασης των Ink Mixing Systems, της παραγωγής και των αποθηκών το δάπεδο 
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      είναι βιοµηχανικό και αδιαπέραστο, ενώ τα βαρέλια που περιέχουν τα µελάνια τοποθετούνται 
      επάνω σε µεταλλικές βάσεις µε ρόδες που διευκολύνει το χειρισµό τους 
• Επίσης, κατά τη χρήση των µελανιών και των διαλυτών η επιχείρηση µεριµνά για την απαραίτητη 
      διάθεση των παρακάτω: 

• ∆ελτία δεδοµένων ασφαλείας, οδηγιών πρόληψης ατυχηµάτων καθώς και ενηµερωτικών 
      φυλλαδίων για τις ιδιότητες των ουσιών αυτών. 

• Τοποθέτηση δεξαµενών υποδοχής στα σηµεία όπου στάζουν ή αποθηκεύονται οι ουσίες και 
      στεγανοποίηση του δαπέδου µε µονωτικά ανθεκτικά υλικά. 

• Εφαρµογή µέτρων για την αντιµετώπιση του στατικού ηλεκτρισµού (µονώσεις, χρήση 
      αντιστατικών µπαρών κα) 

• Υλικά κατάσβεσης της φωτιάς ή δέσµευσης των χηµικών ουσιών. 

• Οδηγίες λειτουργίας / εργασίας για το χειρισµό επικίνδυνων ουσιών. 

• Επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού. 
 

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 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 (Β∆Τ) αξιοποίησης των αποβλήτων που παράγονται 
από µονάδες παραγωγής εύκαµπτων υλικών συσκευασίας 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 αναλυτικά οι Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές του κλάδου επεξεργασίας 
επιφανειών µε την χρήση διαλυτών, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using 
Organic Solvents, EC, August 2007, §21.2.2) διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ποιες είναι οι βέλτιστες διαθέσιµες 
τεχνικές και ποιος ο τρόπος εφαρµογής τους στην υπό εξέταση δραστηριότητα.  
 
α/α Βέλτιστη ∆ιαθέσιµη Τεχνική Τρόπος Εφαρµογής 
Γενικές Β∆Τ 
� Σχεδιασµός, κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης.  
Η Β∆Τ είναι η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης και των εκποµπών (ιδίως στο έδαφος, στα ύδατα και υπόγεια ύδατα, καθώς και 
στην ατµόσφαιρα) µε: 

� εφαρµογή και υιοθέτηση περιβαλλοντικών και άλλων συστηµάτων 
διαχείρισης, ανεξαρτήτως του κατά πόσον έχουν επικυρωθεί από εξωτερικό 
φορέα. Τα εν λόγω συστήµατα περιλαµβάνουν σχεδιασµό της συνεχούς 
µείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εγκατάστασης 
(συµπεριλαµβανοµένων ενεργειών και επενδύσεων), συγκριτική 
αξιολόγηση της κατανάλωσης και των εκποµπών (µε την πάροδο του 
χρόνου, βάσει εσωτερικών και εξωτερικών στοιχείων), εξέταση του 
ενδεχοµένου οριστικού παροπλισµού κατά το σχεδιασµό νέων 
εγκαταστάσεων ή αναβαθµίσεων κ.λπ.  

Η εταιρεία εφαρµόζει σύστηµα 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 
14001:2015. 
Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί δικά της 
αρχεία και εκθέσεις τις οποίες 
επικαιροποιεί και αναθεωρεί σε ετήσια 
βάση (περιβαλλοντική ανάλυση). 

� χρήση απλής διαχείρισης κινδύνων κατά το σχεδιασµό, την κατασκευή και 
τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, από κοινού µε τεχνικές που 
περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και στο BREF για την αποθήκευση, 
κατά την αποθήκευση και χρήση χηµικών ουσιών και πρώτων υλών των 
διεργασιών. Αυτές οι Β∆Τ βοηθούν στον παροπλισµό της µονάδας 
παραγωγής µε µείωση των απρόβλεπτων εκποµπών, καταγραφή του 
ιστορικού της χρήσης χηµικών ουσιών προτεραιότητας και επικίνδυνων 
χηµικών ουσιών και µε άµεση αντιµετώπιση της δυνητικής µόλυνσης 

Η εταιρεία εφαρµόζει σύστηµα ορθής 
λειτουργίας της δραστηριότητας, ενώ 
διατηρεί τυποποιηµένες διαδικασίες για 
την αποθήκευση και χρήση χηµικών 
ουσιών και πρώτων υλών των 
διεργασιών. Πέραν των ανωτέρω ο 
φορέας του έργου εφαρµόζει διαδικασία 
ιχνηλασιµότητας. 

� χρήση τεχνικών λειτουργίας, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται ο 
αυτοµατισµός, η κατάρτιση και οι γραπτές διαδικασίες λειτουργίας και 
συντήρησης.  

Η αρχή λειτουργίας της παραγωγής 
βασίζεται σε αυτοµατοποιηµένες 
διαδικασίες ενώ εν γένει υπάρχουν 
γραπτές οδηγίες και πρόγραµµα 
παρακολούθηση των συντηρήσεων και 
λειτουργίας της µονάδας. Επιπλέον η 
µονάδα διαθέτει σύστηµα διαχείρισης 
ποιότητος (πιστοποίηση µε ISO 
9001:2015 και µε BRC/IoP) 

� Παρακολούθηση. 
Η Β∆Τ είναι η παρακολούθηση των εκποµπών διαλυτών, ώστε να καταστεί δυνατή η ελαχιστοποίησή τους µε: 

� χρήση σχεδίου διαχείρισης διαλυτών, που είναι ουσιαστικής σηµασίας για 
τον υπολογισµό των διαφευγουσών ή συνολικών εκποµπών: αυτό πρέπει 
να γίνεται τακτικά, αν και µπορούν να καθοριστούν βασικές παράµετροι για 
συγκριτική αξιολόγηση και τακτικό έλεγχο. Πρέπει να εκτελούνται άµεσες 
µετρήσεις σύµφωνα µε τις αναφερόµενες τεχνικές  

Λαµβάνουν χώρα συνεχείς µετρήσεις των 
εκποµπών στην έξοδο του συστήµατος 
ανάκτησης διαλυτών προκειµένου να 
τηρούνται οι προβλέψεις της 
ΚΥΑ36060/2013, ενώ επίσης 
εφαρµόζονται τεχνικές υπολογισµού των 
διάχυτων εκποµπών 
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� διασφάλιση της τακτικής συντήρησης του εξοπλισµού που είναι 
αποφασιστικής σηµασίας για τους υπολογισµούς εκποµπών, καθώς και της 
αναβαθµονόµησής του, όταν χρειάζεται.  

Γίνονται προγραµµατισµένες εργασίες 
συντήρησης του εξοπλισµού. 

� Μείωση της κατανάλωσης νερού ή/και διατήρηση πρώτων υλών σε διεργασίες επεξεργασίας υδατικής βάσης.  
Οι Β∆Τ είναι η χρήση: 

� τεχνικών όπως η έκπλυση εν σειρά (πολλαπλή), η ιονανταλλαγή ή ο 
διαχωρισµός µε µεµβράνη  

∆εν είναι εφαρµόσιµη 

� µέτρων ελέγχου για την ελαχιστοποίηση της χρήσης ψυκτικών υδάτων  Γίνεται τακτικός έλεγχος της ορθής 
λειτουργίας του εξοπλισµού και των 
σωληνώσεων του ψυκτικού κυκλώµατος 

� κλειστών συστηµάτων ψύξης ή/και εναλλακτών θερµότητας. Εφαρµόζεται, καθώς όλα τα συστήµατα 
ψύξης είναι κλειστού τύπου. 

� Ελαχιστοποίηση της χρήσης ενέργειας.  
Οι Β∆Τ είναι η εφαρµογή των περιγραφόµενων τεχνικών, ιδίως: ελαχιστοποίηση των όγκων αέρα που θα µετακινηθούν, 
ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας αντιδράσεων, έλεγχος των υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων για την εκκίνηση του 
εξοπλισµού, χρήση ενεργειακώς αποδοτικού εξοπλισµού κ.λπ.  
Στην υπό εξέταση δραστηριότητα ο εξοπλισµός είναι νέας τεχνολογίας, µε αποτέλεσµα να είναι αποδοτικότερη η λειτουργία της 
µονάδας και να παρουσιάζει δείκτες εξοικονόµησης ενέργειας και πόρων.  
� ∆ιαχείριση πρώτων υλών.  
Οι Β∆Τ είναι οι εξής: 

� ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εκποµπών κατά 
την επιλογή κατάλληλων πρώτων υλών 

Η επιλογή των πρώτων υλών είναι 
συνάρτηση της ασφάλειας χρήσης, της 
ποιότητας των προϊόντων και του 
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος τους 

� ελαχιστοποίηση της χρήσης πρώτων υλών µε την εφαρµογή µίας από τις 
περιγραφόµενες τεχνικές ή συνδυασµού αυτών. 

Γίνεται ανάκτηση και ανακύκλωση και 
χρήση στη παραγωγική διαδικασία (όταν 
αυτό είναι εφικτό) των χρησιµοποιηµένων 
– ανακτώµενων διαλυτών 

� Συστήµατα για επιφανειακή επεξεργασία, απόθεση και ξήρανση/σκλήρυνση.  
Οι Β∆Τ είναι η ελαχιστοποίηση των εκποµπών ΠΟΕ και της κατανάλωσης ενέργειας και η µεγιστοποίηση της απόδοσης των 
πρώτων υλών (δηλαδή ελαχιστοποίηση των αποβλήτων) µε την επιλογή συστήµατος, που συνδυάζει αυτούς τους στόχους. Αυτό 
ισχύει για τις νέες εγκαταστάσεις ή σε περίπτωση αναβάθµισης. 
Στην υπό εξέταση δραστηριότητα εφαρµόζεται: 

• χρήση διαλυτών µόνο για τις απολύτως απαραίτητες διαδικασίες.  

• αποφυγή έκθεσης διαλυτών (άνοιγµα συσκευασιών – µέσων αποθήκευσης διαλυτών µόνο τη χρονική στιγµή χρήσης 

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

• σύστηµα παρακολούθησης και σχεδίου δράσης µείωσης φύρας  

� Καθαρισµός.  
Η Β∆Τ είναι η χρήση των περιγραφοµένων τεχνικών µε σκοπό: 

� τη διατήρηση πρώτων υλών και τη µείωση των εκποµπών διαλυτών µε την 
ελαχιστοποίηση των αλλαγών χρωµάτων και του καθαρισµού  

Εφαρµόζεται από το τµήµα 
προγραµµατισµού της δραστηριότητας 

� τη µείωση των εκποµπών διαλυτών µε συλλογή και επαναχρησιµοποίηση 
των διαλυτών που εκκενώνονται κατά τον καθαρισµό των πιστολιών 
ψεκασµού 

∆εν υφίστανται στη µονάδα πιστόλια 
ψεκασµού 

� ελαχιστοποίηση των εκποµπών ΠΟΕ µε την επιλογή µίας ή περισσότερων 
τεχνικών ανάλογα µε τη διεργασία και τον εξοπλισµό, την εµµονή της 
ρύπανσης και το κατά πόσον πρόκειται για καθαρισµό του εξοπλισµού ή 
του υποστρώµατος. 

Εφαρµόζεται 

� Χρήση λιγότερο επικίνδυνων ουσιών (υποκατάσταση).  
Οι Β∆Τ είναι οι εξής: 

� χρήση τεχνικών µε µηδενικά ή χαµηλά επίπεδα διαλύτη για καθαρισµό, 
όπως περιγράφεται στα γενικά, και για παραγωγή, όπως περιγράφεται για 
τις ειδικές βιοµηχανίες  

Υπάρχει πρόγραµµα καθαρισµού για την 
ελεγχόµενη χρήση διαλυτών   

� ελαχιστοποίηση των δυσµενών επιδράσεων στη φυσιολογία µε 
αντικατάσταση των ουσιών που συνοδεύονται από τις φράσεις κινδύνου 
R45, R46, R49, R60 και R61 σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 6 της 
οδηγίας 1999/13/EΚ του Συµβουλίου  

Στην υπό εξέταση δραστηριότητα δεν 
χρησιµοποιούνται ουσίες µε τις 
συγκεκριµένες φράσεις κινδύνου 

� ελαχιστοποίηση των δυσµενών οικοτοξικών επιδράσεων µε αντικατάσταση 
των ουσιών που συνοδεύονται από τις φράσεις κινδύνου R58 και R50/53, 
στις περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος εκποµπών στο περιβάλλον και 
διατίθενται εναλλακτικές λύσεις  

Στη δραστηριότητα χρησιµοποιείτα µόνο 
ένα µελάνι το οποίο διαθέτει φράση 
κινδύνου R50/53 (ήτοι Η410) και ο φορέας 
του έργου διερευνά το ενδεχόµενο 
αντικατάστασης του. Σε κάθε περίπτωση 
η χρήση του είναι τόσο σηµαντικά 
περιορισµένη  
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� µείωση της καταστροφής του στρατοσφαιρικού όζοντος (ανώτερο στρώµα) 
µε αντικατάσταση των ουσιών που συνοδεύονται από τη φράση κινδύνου 
R59. Ειδικότερα, οι πλήρως ή εν µέρει αλογονωµένοι διαλύτες της φράσης 
κινδύνου R59 που χρησιµοποιούνται για καθαρισµό πρέπει να 
αντικαθίστανται ή να ελέγχονται όπως περιγράφεται 

∆εν γίνεται χρήση ουσιών που 
συνοδεύονται από τη φράση κινδύνου 
R59 

� ελαχιστοποίηση του σχηµατισµού τροποσφαιρικού όζοντος (κατώτερο 
στρώµα) µε τη χρήση ΠΟΕ ή µιγµάτων µε χαµηλότερο δυναµικό 
σχηµατισµού όζοντος (OFP), στις περιπτώσεις όπου άλλα µέτρα δεν 
µπορούν να αποδώσουν τις συνδεόµενες µε τις Β∆Τ τιµές εκποµπών ή δεν 
είναι εφαρµόσιµα από τεχνική άποψη (όπως εκείνα που έχουν δυσµενείς 
επιδράσεις σε πολλαπλά στοιχεία του περιβάλλοντος) και όταν γίνεται 
υποκατάσταση, όπως περιγράφεται παραπάνω. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει 
για πολύπλοκα σκευάσµατα, όπως οι βαφές αυτοκινήτων, και για ειδικά 
συστήµατα µε ένα διαλύτη, για τα οποία δεν υπάρχουν ακόµη 
υποκατάστατα, όπως η εκδοτική βαθυτυπία. Εφόσον δεν αυξάνεται το OFP, 
µπορούν να χρησιµοποιούνται για την υποκατάσταση διαλύτες µε σηµείο 
ανάφλεξης >55 ºC. 

- 

� Εκποµπές στην ατµόσφαιρα και επεξεργασία αερίων αποβλήτων.  
Οι Β∆Τ είναι (κατά το σχεδιασµό, τη λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης) οι εξής: 

� ελαχιστοποίηση των εκποµπών στην πηγή, ανάκτηση διαλυτών από 
εκποµπές ή καταστροφή διαλυτών σε αέρια απόβλητα. Παρέχονται τιµές 
εκποµπών για επιµέρους βιοµηχανίες. (Η χρήση υλικών µε χαµηλή 
περιεκτικότητα σε διαλύτη µπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικές ενεργειακές 
απαιτήσεις για τη λειτουργία θερµών οξειδωτήρων. Οι οξειδωτήρες 
µπορούν να παροπλίζονται όπου οι αρνητικές επιδράσεις σε πολλαπλά 
στοιχεία του περιβάλλοντος εξουδετερώνουν τα οφέλη της καταστροφής 
των ΠΟΕ)    

Υπάρχει εγκατεστηµένο και λειτουργεί 
σύστηµα ανάκτησης διαλύτων, που 
προκύπτουν από τα συστήµατα ξήρανσης 
µελανών και διαλυτοδιαλυτών κολλών. 
Επίσης, γίνεται απόσταξη βρώµικου 
µείγµατος διαλυτών , που προκύπτει από 
τα πλυσίµατα µηχανών και εξαρτηµάτων 
τους και επανάχρηση του καθαρού 
αποστάγµατος. 

� αναζήτηση δυνατοτήτων ανάκτησης και χρήσης της πλεονάζουσας 
θερµότητας που εκλύεται κατά την καταστροφή των ΠΟΕ και 
ελαχιστοποίηση της ενέργειας που χρησιµοποιείται κατά την εκχύλιση και 
καταστροφή των ΠΟΕ 

υπάρχει σύστηµα εξοικονόµησης 
ενέργειας στο σύστηµα ανάκτησης 

� µείωση των εκποµπών διαλυτών και της κατανάλωσης ενέργειας µε τη 
χρήση των περιγραφόµενων τεχνικών, συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης 
του εκχυλιζόµενου όγκου και της βελτιστοποίησης ή/και αύξησης της 
περιεκτικότητας σε διαλύτες.  

εγκατάσταση και   λειτουργία συστηµάτων 
ανάκτησης – αναγέννησης και 
επανάχρηση διαλυτών σε όλες τις φάσεις 
της παραγωγής.  

� Σωµατίδια που ελευθερώνονται στην ατµόσφαιρα από βαφή µε ψεκασµό. –  
Η Β∆Τ είναι η χρήση συνδυασµού των περιγραφόµενων τεχνικών. Οι σχετικές τιµές εκποµπών είναι: 

- 5 mg/m
3
 ή λιγότερο για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις  

- 3 mg/m
3
 ή λιγότερο για τις νέες εγκαταστάσεις. 

∆εν αφορά την υπό εξέταση δραστηριότητα 
� Λύµατα.  
Οι Β∆Τ είναι οι εξής: 

� ελαχιστοποίηση των εκποµπών σε ύδατα µε τη χρήση τεχνικών 
ελαχιστοποίησης του νερού, προεπεξεργασία και επεξεργασία λυµάτων 
όπως περιγράφεται 

∆εν προκύπτουν υγρά απόβλητα από την 
παραγωγή της υπό εξέταση 
δραστηριότητας  

� παρακολούθηση των πρώτων υλών και των εκροών µε σκοπό την 
ελαχιστοποίηση της έκχυσης υλικών τοξικών για τα ύδατα και µείωση των 
επιδράσεών τους όπου υπάρχει κίνδυνος επαφής µε νερό, µε µία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες µεθόδους: χρήση λιγότερο επιβλαβών 
υλικών, µείωση της χρήσης υλικών και των απωλειών κατά τις κατεργασίες 
στο πλαίσιο των διεργασιών και µε διαρροές και επεξεργασία λυµάτων 

Κατά τον σχεδιασµό της υπό εξέταση 
µονάδας ενσωµατώθηκαν όλα τα 
απαραίτητα µέτρα αποφυγής της 
οιασδήποτε έκχυσης χηµικών ουσιών στο 
υδάτινο περιβάλλον. Πέραν αυτού όπως 
περιγράφεται αναλυτικά και στη παρούσα 
ο φορέας του έργου δροµολογεί την 
εγκατάσταση συστήµατος επεξεργασίας 
και αδρανοποίησης των επικινδύνων 
υγρών αποβλήτων που προέρχονται από 
τη διαδικασία καθαρισµού των µητρών 
των εκτυπωτικών µηχανών της µονάδας, 
τα οποία µετά την επεξεργασία τους, θα 
διατίθενται για περιορισµένη άρδευση 
χώρου πρασίνου µε καλλωπιστικά φυτά. 

� στις περιπτώσεις όπου οι διαλύτες µπορεί να έλθουν σε επαφή µε το νερό, 
πρόληψη των επικίνδυνων επιπέδων στην ατµόσφαιρα των αποχετευτικών 
αγωγών υποδοχής µε τη διατήρηση ασφαλούς επιπέδου έκχυσης 

Εφαρµόζεται 

� για τα βαφεία που χρησιµοποιούν νερό, χρήση των περιγραφόµενων 
τεχνικών. Οι συνδεόµενες µε τις Β∆Τ τιµές εκποµπών για την έκχυση σε 
επιφανειακά ύδατα είναι COD 100 - 500 mg/l και αιωρούµενα στερεά 5 - 30 
mg/l 

∆εν γίνεται χρήση νερού κατά τη 
παραγωγική διαδικασία 

� για τα συστήµατα υγρών πλυντρίδων, µείωση της κατανάλωσης νερού και 
της έκχυσης και επεξεργασίας λυµάτων µε βελτιστοποίηση της µεταφοράς 
της βαφής, ώστε να ελαχιστοποιείται η συσσώρευση ιλύος βαφής 
Τεχνικές για βιολογική επεξεργασία λυµάτων παρατίθενται στο CWW 
BREF. Άλλες τεχνικές και οι συνδεόµενες µε αυτές τιµές εκποµπών 
εξετάζονται στο STM BREF. 

∆εν υπάρχουν εγκατεστηµένες 
πλυντηρίδες 

� Ανάκτηση υλικών και διαχείριση αποβλήτων.  
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Η Β∆Τ είναι η µείωση της χρήσης και των απωλειών υλικών και η ανάκτηση, επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση υλικών, όπως 
περιγράφονται. – εφαρµόζεται στην εν λόγω δραστηριότητα 
 

� Όχληση λόγω οσµών. 
Εφόσον επηρεάζεται ένας ευαίσθητος δέκτης, η Β∆Τ είναι , η χρήση τεχνικής ελέγχου των εκποµπών ΠΟΕ, όπως η χρήση 
λιγότερο δύσοσµων υλικών ή/και διεργασιών, ή/και η επεξεργασία των αερίων αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων των υψηλών 
καπνοδόχων. 
Στην εν λόγω δραστηριότητα, γίνεται επεξεργασία των αερίων ρύπων – ΠΟΕ – της εν λόγω δραστηριότητας, ενώ επίσης δεν 
εντοπίζεται ευαίσθητος αποδέκτης στη περιοχή µελέτης. 
� Θόρυβος.  
Η Β∆Τ είναι ο εντοπισµός των σηµαντικών πηγών θορύβου και των δυνητικών ευαίσθητων δεκτών στην εγγύς περιοχή. Στις 
περιπτώσεις όπου ο θόρυβος µπορεί να έχει επιπτώσεις, η Β∆Τ είναι η χρήση τεχνικών ορθής πρακτικής, όπως το κλείσιµο των 
θυρών, η ελαχιστοποίηση των παραδόσεων ή/και η χρήση τεχνικών µέσων ελέγχου, όπως οι σιγαστήρες σε µεγάλους 
ανεµιστήρες. 
Στην εν λόγω µονάδα εγκαταστάθηκε υποδοµή περιορισµού θορύβου σε ιδιαίτερα θορυβώδη µηχανολογικό εξοπλισµό (ενδεικτικά 
αναφέρεται κοπτικό ALU Lids)    
� Προστασία των υπόγειων υδάτων παροπλισµός – αποκατάσταση µονάδων παραγωγής.  
Η Β∆Τ για την αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων παρατίθεται παραπάνω, στις Β∆Τ για τον σχεδιασµό, την κατασκευή και τη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων. 
Ειδικές κατά βιοµηχανία B∆T 
� Εκτύπωση σε εύκαµπτη συσκευασία µε φλεξογραφία και βαθυτυπία συσκευασίας. 
Η Β∆Τ είναι:  
η χρήση συνδυασµού των περιγραφόµενων τεχνικών για τη µείωση του αθροίσµατος των διαφευγουσών και µη διαφευγουσών 
εκποµπών ΠΟΕ. Οι συνδεόµενες µε τη Β∆Τ τιµές εκποµπών για τα τρία σενάρια που παρατηρούνται στη βιοµηχανία είναι (βάσει 
των εκποµπών αναφοράς που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΒ της ΟΕ∆): 

�  (Σενάριο 1) Εγκαταστάσεις όπου όλες οι µηχανές παραγωγής λειτουργούν 
µε διαλύτες και συνδέονται µε εξοπλισµό µείωσης των εκποµπών: 

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

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

εκποµπών αναφοράς 

Εφαρµόζεται. 
Η υφιστάµενη δραστηριότητα διαθέτει 
σύστηµα ανάκτησης διαλυτών  

� (Σενάριο 2) Υπάρχουσες εγκαταστάσεις, που διαθέτουν εξοπλισµό 
µείωσης των αερίων αποβλήτων, αλλά δεν συνδέονται µε αυτόν όλες οι 
µηχανές παραγωγής που λειτουργούν µε διαλύτες: 

(2.1) για τις µηχανές που συνδέονται µε τον εξοπλισµό µείωσης: 
- µε αποτέφρωση: συνολικές εκποµπές 7,5 – 12,5 % των 

εκποµπών αναφοράς για τις µηχανές αυτές 
µε ανάκτηση διαλύτη: συνολικές εκποµπές 10,0 - 15,0 % των 
εκποµπών αναφοράς για τις µηχανές αυτές 
(2.2) για τις µηχανές που δεν συνδέονται µε εξοπλισµό επεξεργασίας 
αερίων αποβλήτων, η Β∆Τ είναι µία από τις ακόλουθες: 
- χρήση προϊόντων µε χαµηλή ή µηδενική περιεκτικότητα σε 

διαλύτη στις συγκεκριµένες µηχανές  
- σύνδεση µε τον εξοπλισµό µείωσης των αερίων αποβλήτων, όταν 

το επιτρέπει η διαθέσιµη δυναµικότητα 
κατά προτίµηση, εκτέλεση των εργασιών που εµπεριέχουν υψηλή 
περιεκτικότητα σε διαλύτες σε µηχανές που συνδέονται µε εξοπλισµό 
µείωσης των αερίων αποβλήτων.  

∆εν αφορά την υπό εξέταση 
δραστηριότητα 

� (Σενάριο 3) Στις περιπτώσεις όπου οι εγκαταστάσεις δεν διαθέτουν 
εξοπλισµό µείωσης των αερίων αποβλήτων και εφαρµόζουν 
υποκατάσταση, οι Β∆Τ είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης των µελανών, 
βερνικιών και κολλών µε ή χωρίς διαλύτη και η συνεχής µείωση του όγκου 
των καταναλισκόµενων διαλυτών. 

∆εν αφορά την υπό εξέταση 
δραστηριότητα 

� Στα σενάρια 1 και 2.1, εφόσον µια εγκατάσταση έχει αναλογία στερεών: 
διαλύτη υψηλότερη από 1:5,5 για το σύνολο των µελανών, βερνικιών και 
κολλών µε διαλύτη, οι τιµές εκποµπών µπορεί να µην είναι εφικτές. Στην 
περίπτωση αυτή, η Β∆Τ είναι η κάλυψη των χοανών έγχυσης µελάνης ή η 
χρήση λεπίδων καθαρισµού της µελάνης του θαλάµου, καθώς και η 
εφαρµογή κατάλληλου συνδυασµού άλλων τεχνικών, όπως περιγράφεται. 
Β∆Τ είναι επίσης: 

! η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας όταν βελτιστοποιείται η 

επεξεργασία των αερίων αποβλήτων σε όλες τις µονάδες παραγωγής  

! η αναζήτηση δυνατοτήτων ανάκτησης και χρήσης τυχόν 

πλεονάζουσας ενέργειας σε όλες τις µονάδες παραγωγής. 

Εφαρµόζεται η κάλυψη των χοανών 
έγχυσης µελάνης και η χρήση λεπίδων 
καθαρισµού της µελάνης του θαλάµου. 
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Σε συνέχεια των ανωτέρω η αρµόδια υπηρεσία εισηγείται θετικά επί της ΜΠΕ µε την υποχρέωση να 
τηρούνται οι προβλεπόµενοι περιβαλλοντικοί όροι καθ΄ υπαγόρευση της αρµόδιας υπηρεσίας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.  
 
Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας δηµοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέµατος ∆ΕΝ εκφράστηκαν στην αρµόδια 
υπηρεσία, εγγράφως αντιρρήσεις ενδιαφερόµενων πολιτών ή άλλων φορέων. Ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίστηκε η 7/8/2019. 
 
 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΛΑΣ 
 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 
 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 
2. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 
3.∆ωρής Σωκράτης 
4. Κεφαλάς Γεώργιος 
5. Κίκης Αθανάσιος 
6. Μητράκας Θεόδωρος 
7. Τζόλλας Νικόλαος 
8. Χαριστέας Άγγελος 
9. Γκανούλης Φίλιππος 
10. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 
11. Ζέρβας Γεώργιος 
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
13.Αγγελίδης Άγγελος 
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