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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                    ΘΕΜΑ 13ο 
Γνωµοδότηση για την ανανέωση – τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της βιοµηχανίας 
πλαστικών σωλήνων και εξαρτηµάτων, µε την επωνυµία ‘’PALAPLAST Α.Ε.’’, υφιστάµενη µονάδα 

πλαστικών σωλήνων και εξαρτηµάτων, που βρίσκεται στη Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης 
(ΒΙ.ΠΕ.Θ.), στο Ο.Τ. 30 της Γ’ Φάσης Σίνδου στο ∆ήµο ∆έλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. 

 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 13
ο
 θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση 

για την ανανέωση – τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της βιοµηχανίας πλαστικών 

σωλήνων και εξαρτηµάτων, µε την επωνυµία ‘’PALAPLAST Α.Ε.’’, υφιστάµενη µονάδα πλαστικών 

σωλήνων και εξαρτηµάτων, που βρίσκεται στη Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.), στο Ο.Τ. 

30 της Γ’ Φάσης Σίνδου στο ∆ήµο ∆έλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 

µε αρ. πρωτ. 1247/30-09-2019 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.: 557832 (12884)/17-09-2019 εισήγηση του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Γραµµατεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 
 

Ταχ. ∆/νση     : Β. Όλγας 198 

Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 

Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 

Τηλ.               : 2313 319 650 

Fax.               : 2313 319 723 

Email             : me@pkm.gov.gr 

  

 
Ηµεροµηνία: 30 Οκτωβρίου 2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχοµένου): 611296 (342) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 122/17-10-2019  

Απόσπασµα Πρακτικού αρ. 14/2019  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχοµένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 1247/30-09-2019                                                                                                

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 1903068128 

 

 

  
  ΠΡΟΣ : 

  Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 
  ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. 
  Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού 
 
 

  Στρωµνίτσης 53, 54248, Θεσ/νίκη 
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Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι πρόκειται για ανανέωση – τροποποίηση της υφιστάµενης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων λόγω κτιριακής και µηχανολογικής επέκτασης της δραστηριότητας. 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 ερωτήσεις απάντησαν 

η κ. Παπαδοπούλου και ο κ. Παν. Σπηλιόπουλος, µελετητής. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών, οι 
οποίες ήταν θετικές µε εξαίρεση αυτή του κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου, τακτικού µέλους, ο οποίος δήλωσε ότι 
θα ψηφίσει λευκό µετά τις απαντήσεις που έλαβε στις ερωτήσεις του και αιτιολόγησε την ψήφο του.  

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.: 557832 (12884)/17-09-2019 

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. 
1247/30-09-2019 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  οµόφωνα  
(σύµφωνα µε το αρ. 169 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 102 του Ν. 4555/2018) 

                               (Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, τοποθετήθηκε µε λευκό) 

                                                            
Θετικά για την ανανέωση – τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της βιοµηχανίας πλαστικών 

σωλήνων και εξαρτηµάτων, µε την επωνυµία ‘’PALAPLAST Α.Ε.’’, υφιστάµενη µονάδα πλαστικών 

σωλήνων και εξαρτηµάτων, που βρίσκεται στη Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.), στο Ο.Τ. 30 

της Γ’ Φάσης Σίνδου στο ∆ήµο ∆έλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ., σύµφωνα µε την εισήγηση που 

ακολουθεί. 
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Κατηγοριοποίηση έργου 
Η κατάταξη της δραστηριότητας της µονάδος, ως προς την όχληση, είναι µέση.  
Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/12 (Β’ 1048)  

 

 
 
 
Η περιβαλλοντική κατάταξη της δραστηριότητας της µονάδος είναι στην κατηγορία Α.   
Σύµφωνα µε την Αριθµ. ∆ΙΠΑ/οικ. 37674 αρ.φύλλου 2471/10-08-2016 

 

 
Υποκατηγορία: Α2   
Οµάδα: 9Η : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Α/Α (1-226) 112  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

Περιγραφή της δραστηριότητας 
Για την µονάδα του θέµατος έχουν εκδοθεί : 

� Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων µε αριθµ. πρωτ. οικ.2886/08.04.15 

από το Τµήµα  Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού, της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού Κεντρικής Μακεδονίας, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, µε την 

επωνυµία «Palaplast Α.Ε», Μονάδα πλαστικών σωλήνων και εξαρτηµάτων,. 
� Τροποποίηση άδειας λειτουργίας µε αρ. πρωτ. 15/Φ.14.2.23162/258452(7070)/23.06.15, από το 

Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, της ∆ιεύθυνσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, µε την επωνυµία «Palaplast Α.Ε», Μονάδα πλαστικών σωλήνων και εξαρτηµάτων. 

� Οικοδοµικές άδειες µε αρ. 4548/23.05.02, 4269/14.03.06 από το Πολεοδ. Γραφ. ∆υτ. 
Θεσσαλονίκης, της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, µε 
την επωνυµία «Palaplast Α.Ε», Μονάδα πλαστικών σωλήνων και εξαρτηµάτων, 

� Οικοδοµικές άδειες µε αρ. άδειας δόµησης 4041/07.04.17 και αρ. έγκρισης δόµησης 37/05.04.17 

από το Τµήµα Έκδοσης Αδειών ∆όµησης της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας, του ∆ήµου ∆έλτα, µε την 

επωνυµία «Palaplast Α.Ε», Μονάδα πλαστικών σωλήνων και εξαρτηµάτων. 
� Βρίσκεται εντός της ΒΙΠΕΘ συνεπώς δεν απαιτείται χρήση γης. 

 

 

Η βιοµηχανία παραγωγής πλαστικών σωλήνων και εξαρτηµάτων µε την επωνυµία “Palaplast Α.Ε.” 

είναι εγκατεστηµένη σε βιοµηχανικό γήπεδο εκτάσεως 97.905,90 τµ. εντός της ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, στο 

Ο.Τ. 30 της Γ’ Φάσης Σίνδου του ∆ήµου ∆έλτα στο Νοµό Θεσσαλονίκης. Η εταιρία, είναι εγκατεστηµένη σε 
ένα κτιριακό συγκρότηµα συνολικής κάλυψης 28.721,92 τ.µ. και καλύπτεται από τις αρ. 4548/2001, αναθεωρ. 

4548/2001, 4269/2006 οικοδοµικές άδειες, την Α/Α 3493268 δήλωση ένταξης αυθαιρέτων και την αρ. 37/05-

04-2017 έγκριση δόµησης και την αρ.4041 άδεια δόµησης. Η εν λόγω βιοµηχανία θα προβεί σε κτιριακή 

επέκταση, συνολικού εµβαδού 2.828,56 τ.µ., µέσω ανέγερσης δύο κτιρίων, επιφάνεια η οποία 

συµπεριλαµβάνεται στην προαναφερθείσα κάλυψη. Πέρα από την κτιριακή επέκταση, η εταιρία θα προβεί 
και σε µηχανολογική επέκταση της τάξεως των 2.595,40 kW κινητήρια ισχύ και 809,40 kW θερµική ισχύ, 

αλλά και σε µηχανολογικό εκσυγχρονισµό έχοντας πια ως συνολική κινητήρια ιπποδύναµη τα 6.864,02 kW και 
θερµική τα 2.189,95 kW. Μετά τη µηχανολογική και κτιριακή επέκταση, η παραγωγική ικανότητα εκτιµάται 
σε 19.300 tn / έτος σωλήνες, 3.100 tn / έτος εξαρτήµατα, χρησιµοποιώντας τις εξής ποσότητες πρώτων υλών:  

 

ΑΔΑ: ΩΙ9Ρ7ΛΛ-ΗΗ9



http://www.pkm.gov.gr 4  

                             
 

Στην επιχείρηση θα απασχολούνται 268 άτοµα, 24 ώρες, 5 ηµέρες. 
Η µονάδα δεν υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/16 ΦΕΚ 354Β/17-0216, το οποίο αποδεικνύεται από 

τα φύλλα δεδοµένων ασφαλείας στα οποία αναγράφεται η µη κατάταξη των πρώτων υλών της επιχείρησης, ως 
επικίνδυνες ύλες σύµφωνα µε τον ΕΚ 1272/2008. 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ   
Η παραγωγική διαδικασία, περιλαµβάνει τις εξής δύο διεργασίες-γραµµές παραγωγής: Η παραγωγική 

διαδικασία των πλαστικών εξαρτηµάτων, περιλαµβάνει ένα σύνολο διεργασιών, οι οποίες διενεργούνται µε την 

εξής σειρά. Αφενός η όλη διαδικασία ξεκινά µε την παραλαβή και την προσωρινή αποθήκευση των πρώτων 

υλών, τη τακτοποίηση και τη προετοιµασία τους εντός των αποθηκών. Σε περίπτωση κατασκευής καλουπιού 

νέου προϊόντος κι αφού αποπερατωθεί ο σχεδιασµός του, το σχέδιο αυτού διαβιβάζεται στο µηχανουργείο 

καλουπιών, όπου σχεδιάζονται τα καλούπια των πλαστικών αντικειµένων. Τα καλούπια κατασκευάζονται από 

ατσάλι υψηλής ποιότητας. Για την κατασκευή απαιτούνται εργασίες τόρνευσης, φρεζαρίσµατος, διάνοιξης 
οπών και ηλεκτροδιάβρωσης ανάλογα µε την γεωµετρία του υπό κατεργασία ανταλλακτικού του καλουπιού.  
Για τον σκοπό αυτό το  µηχανουργείο καλουπιών είναι εξοπλισµένο µε κέντρα κατεργασίας CNC, 

τορνόφρεζες CNC, ηλεκτροδιαβρώσεις βύθισης καθώς επίσης και µε συµβατικές φρέζες και τόρνους. Όσον 

αφορά τον όγκο του δοχείου βύθισης που περιέχει έλαιο µηχανής (µη χλωριωµένο), ανέρχεται σε 200 lt και 
αντικαθίσταται µετά το πέρας της διαδικασίας που πραγµατοποιείται µία µε δύο φορές το χρόνο. Μετά τη 

κατασκευή ακολουθεί η  δοκιµή του παραγόµενου εξαρτήµατος για τη διασφάλιση της ποιότητας, γεγονός και 
διαδικασία που πραγµατοποιείται µία και µοναδική φορά στη ζωή του εκάστοτε νέου προϊόντος. Για την 

αυτόµατη και την ηµιαυτόµατη παραγωγή πλαστικών εξαρτηµάτων ακολουθεί προγραµµατισµός της 
παραγωγής και πραγµατοποιείται αλλαγή καλουπιών της µηχανής injection. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για 

ηµιαυτόµατη παραγωγή πλαστικών εξαρτηµάτων, το οποίο εξαρτάται από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των 

παραγγελιών. Σε αυτή τη περίπτωση πραγµατοποιείται η αποθήκευση ηµιετοίµων προϊόντων και η 

συναρµολόγησή τους, όπου στη συνέχεια ενώνονται µε τα έτοιµα προϊόντα της αυτόµατης παραγωγής και 
ακολουθεί η συσκευασία τους. Μετά τη συσκευασία, τα έτοιµα προϊόντα  αποθηκεύονται και διατίθενται στο 

εκάστοτε αγοραστικό κοινό. Μετά το πέρας της παραγωγικής διαδικασίας, ακολουθεί η συλλογή τυχόν 

ελαττωµατικών τεµαχίων και ρεταλιών που προκύπτουν τα οποία µεταφέρονται στα κτίρια Ν και Ο, όπου 

πραγµατοποιείται το άλεσµα των προαναφερθέντων υποπροϊόντων στο σπαστήρα. Μετά το στάδιο του 

αλέσµατος, το υποπροϊόν ανακτάται και επαναχρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη.  
 
Από όλη την παραγωγική διαδικασία δε δηµιουργούνται υγρά και αέρια απόβλητα. Το µόνο στερεό απόβλητο 

που προκύπτει είναι το σκραπ µετάλλου (που προκύπτει από τα γρέζια και τα ρινίσµατα) από τη κατασκευή 

καλουπιών. Η διαδικασία παραγωγής σωλήνων και σταλακτηφόρων σωλήνων, περιλαµβάνει ένα σύνολο 

διεργασιών, οι οποίες διενεργούνται µε την εξής σειρά: Αφενός η όλη διαδικασία ξεκινά µε την παραλαβή και 
την προσωρινή αποθήκευση των πρώτων υλών, τη τακτοποίηση και τη προετοιµασία τους εντός των 

αποθηκών. Για την αυτόµατη παραγωγή πλαστικών σωλήνων ακολουθεί προγραµµατισµός της παραγωγής και 
πραγµατοποιείται αλλαγή καλουπιών της µηχανής extruder. Το λειωµένο πλαστικό εξέρχεται από την µήτρα 

του extruder υπό µορφή σωλήνος, ο οποίος αφού ψυχθεί κατά µήκος της γραµµής παραγωγής, τυλίγεται σε 
κουλούρες ή συσκευάζεται σε δέµατα ευθύγραµµων τµηµάτων. Κατά την παραγωγή σταλακτηφόρων 

σωλήνων το λειωµένο πλαστικό εξέρχεται από την µήτρα του extruder υπό µορφή σωλήνος. Η συσκευή 

εισαγωγής σταλακτών προωθεί τους σταλάκτες διαµέσου της µήτρας εντός του λειωµένου σωλήνα όπου και 
θερµοκολούνται. Ο σωλήνας αφού ψυχθεί κατά µήκος της γραµµής παραγωγής, τυλίγεται σε κουλούρες. Μετά 

το πέρας της παραγωγικής διαδικασίας, ακολουθεί η συλλογή τυχόν ελαττωµατικών τεµαχίων και ρεταλιών 

που προκύπτουν τα οποία µεταφέρονται στο κτίριο Ο, όπου πραγµατοποιείται το άλεσµα των 
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προαναφερθέντων υποπροϊόντων στο σπαστήρα. Μετά το στάδιο του αλέσµατος, το υποπροϊόν ανακτάται και 
επαναχρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη. Από όλη την παραγωγική διαδικασία δε δηµιουργούνται υγρά και αέρια 

απόβλητα. 
 
Το νερό χρησιµοποιείται για πόση, καθαριότητα, πυρόσβεση και  ψύξη καλουπιών και σωλήνων.  
Στην µονάδα χρησιµοποιούνται περίπου 1.400,00 κ.µ νερού κατ’έτος. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως το 60% της 
προαναφερόµενης ετήσιας καταναλισκόµενης ποσότητας νερού προορίζεται για τις ανάγκες του προσωπικού 

και άλλες µη παραγωγικές δραστηριότητες ενώ το 40% στην αναπλήρωση του κλειστού κυκλώµατος ψύξης 
στο τοµέα της παραγωγικής διαδικασίας.  
Η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος γίνεται, για τον φωτισµό της εγκατάστασης και για την ηλεκτροδότηση του 

µηχανολογικού εξοπλισµού της µονάδας 
 

Υγρά απόβλητα και λύµατα  
∆εν δηµιουργούνται υγρά απόβλητα καθώς δεν χρησιµοποιείται νερό στην παραγωγική διαδικασία.Το νερό 

που χρησιµοποιείται για την ψύξη των καλουπιών των µηχανών injection και extruder, ανακυκλώνεται 
δεδοµένου ότι κινείται εντός στεγανού δικτύου σωληνώσεων. Τα λύµατα της εγκατάστασης αφορούν µόνο 

στους χώρους υγιεινής και υπολογίζονται σε 2,5 κ.µ./ηµέρα. Τα λύµατα έχουν τυπικά αστικά χαρακτηριστικά 

ποιότητας και θα διοχετεύονται στο υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙΠΕ προς την υπάρχουσα ΕΕΛ. Ως 
υγρό απόβλητο θα µπορούσε να θεωρηθεί το λάδι βύθισης (απόβλητο που προκύπτει 1-2 φορές τον χρόνο) και 
τα λάδια των µηχανών και κλαρκ.  
Στερεά απόβλητα – απορρίµµατα   
Τα στερεά απόβλητα είναι τα ελαττωµατικά τεµάχια πλαστικού και τα ρετάλια που δηµιουργούνται από την 

παραγωγή των πλαστικών εξαρτηµάτων και των σωλήνων. Τα εν λόγω υποπροϊόντα ανακτώνται, εντός των 

κτιρίων που λαµβάνει χώρα η ανακύκλωση, καθώς οδηγούνται σε σπαστήρα και στη συνέχεια εισάγονται και 
πάλι στην παραγωγική διαδικασία ως α’ ύλη. Ως στερεά απόβλητα θεωρούνται οι συσκευασίας πρώτων υλών 

και παραγόµενων προϊόντων, όπως οι πλαστικοί σάκοι, χάρτινες συσκευασίες, stretch film και παρεµφερή 

υλικά συσκευασίας, τα λιπαντικά και οι µπαταρίες που προκύπτουν από τα κλαρκ, το σκραπ µέταλλο, και 
συγκεκριµένα ρινίσµατα και γρέζια, που προκύπτουν από την κατασκευή των καλουπιών, η σκόνη πλαστικού 

και τα σακκόφιλτρα τα οποία δίνονται σε αδειοδοτηµένες εταιρίες παραλαβής και διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων ή σε πιστοποιηµένους ανακυκλωτές.  
 

Θόρυβος - οχλήσεις    
Αναµένεται µικρή αύξηση του θορύβου στην περιοχή µε την λειτουργία των εγκαταστάσεων και την έλξη 

νέων µετακινήσεων. ∆εν θα δηµιουργηθούν όµως οχλήσεις πρώτον διότι δεν υπάρχει πληθυσµός που διαβιεί 
και δεύτερον διότι κατά τις µετακινήσεις θα γίνεται χρήση των οδικών συνδέσεων εκτός αστικών χωρών. Οι 
οχλούσες δραστηριότητες,  όπως συµπιεστές αέρα και βιοµηχανικοί ψύκτες, βρίσκονται σε κλειστό 

µηχανοστάσιο όπου δεν απασχολείται προσωπικό. Οι αντλίες κενού βρίσκονται εκτός παραγωγικών κτιρίων 

στεγασµένες σε οικίσκους. Στα σηµεία όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα ανεκτά επίπεδα όπως στους θραυστήρες 
πλαστικού στο κτίριο ανακύκλωσης το προσωπικό χρησιµοποιεί τα προβλεπόµενα Μέσα Ατοµικής 
Προστασίας (Μ.Α.Π.). 
Έκθεση αποβλήτων για το διαχειριστικό έτος 2017 
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ΕΚΡΟΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
Απόβλητα δηµιουργούνται από τα λύµατα προσωπικού, όµβρια, έκτακτη  ανάγκη (πυρόσβεση, πληµµύρα 

κ.λ.π.). Τα λύµατα προσωπικού διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΤΒΑ όπου γίνεται και η 

επεξεργασία τους.  Τα όµβρια δεν επιβαρύνονται µε προϊόντα από την παραγωγική διαδικασία και απορρέουν 

στους αγωγούς όµβριων οι οποίοι συνδέονται µε την στραγγιστική τάφρο της ΒΙΠΕΘ.   

 
Εκροές στερεών αποβλήτων 

 
 
Εκποµπές ρύπων και αερίων του θερµοκηπίου στον αέρα  

 

Οι µόνοι αέριοι ρύποι για τους οποίους µπορεί να γίνει αναφορά είναι εντός των κτιρίων ανακύκλωσης, οι 
οποίοι, λόγω των σακκόφιλτρων που έχουν τοποθετηθεί στα µηχανήµατα, είναι αµελητέοι. Αέριοι ρύποι 
προκαλούνται επίσης από τη διακίνηση των διάφορων οχηµάτων εντός της επιχείρησης, οι οποίοι και αυτοί µε 
τη σειρά τους θεωρούνται αµελητέοι.  
 

Εκποµπές θορύβου και δονήσεων: Η ένταση του θορύβου είναι σταθερή, χωρίς αιχµές και δεν ενοχλεί το 

προσωπικό που απασχολείται.  

ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΙ9Ρ7ΛΛ-ΗΗ9



http://www.pkm.gov.gr 8  

Εκποµπές ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας δεν υπάρχουν. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Για όλες τις πρώτες ύλες και όλα τα παραγόµενα προϊόντα υπάρχουν τα φύλλα ασφαλείας στη διάθεση των 

υπευθύνων και των ελεγκτών και φυσικά των αρµοδίων της παραγωγής.   
Από  πλευράς κατασκευής έχουν  υλοποιηθεί οι ενδεικνυόµενοι και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές περιορισµοί 
για την αποφυγή διατάραξης του περιβάλλοντος. Από την παραγωγική διαδικασία δε προκύπτει καµίας µορφής 
απόβλητο, παρά µόνο το σκραπ µετάλλου, το οποίο συλλέγεται και παραδίδεται σε αδειοδοτηµένη εταιρία 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων.  

Ο σχεδιασµός της εγκατάστασης προβλέπει και την ασφάλεια τόσο της παραγωγής όσο και της µεταφοράς. Τα 

αυτοκίνητα µεταφοράς είναι πιστοποιηµένα για αυτό το σκοπό και διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα.   

Έχει ληφθεί µέριµνα από τον τεχνικό ασφαλείας για την πρόληψη και την καταστολή πυρκαγιάς σε περίπτωση 

που υπάρξει ατύχηµα. Λαµβάνεται µέριµνα από την επιχείρηση τόσο για την καλή λειτουργία των συστηµάτων 

πυρόσβεσης, µε την έγκαιρη και σωστή συντήρηση και τον διαρκή έλεγχο τους. Υπάρχει πιστοποιητικό 

πυρασφάλειας το οποίο προσκοµίζεται, για το σύνολο των εγκαταστάσεων εκτός των κτιρίων επέκτασης, και η 

εταιρία βρίσκεται σε διαδικασία παρέκκλισης για τις κτιριακές επεκτάσεις και το σύνολο των εγκαταστάσεων 

που επικοινωνούν µαζί τους.  
 

Ο χώρος έχει περιφραχθεί για την ασφάλεια της εγκατάστασης και µέσα στο οικόπεδο υπάρχουν διάδροµοι και 
ενδείξεις διαφυγής για την ασφαλή κίνηση και διαφυγή των εργαζοµένων.  

Η ύπαρξη της περίφραξης και η συνεχής συντήρηση των περιµετρικών δένδρων συµβάλλει στην µείωση του 

κινδύνου µετάδοσης κάποιου ατυχήµατος (πυρκαγιάς ή διαρροής) προς τον περιβάλλοντα χώρο .  

 

Η υποχρεωτική κατασκευή µηχανισµών διακοπής παραγωγής έχει σκοπό τη διακοπή κυρίως της παραγωγής σε 
περίπτωση ανάγκης, προκειµένου να αποφευχθεί κάποιο ατύχηµα. Επίσης όλα τα µηχανήµατα διαθέτουν 

προστατευτικά ασφαλείας, προκειµένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια και η ακεραιότητα των εργαζοµένων, 

παρόλο που πρόκειται για µια πλήρως αυτόµατη και καθετοποιηµένη γραµµή παραγωγής.  
 

Η συνεχής φροντίδα αποµάκρυνσης στερεών αποβλήτων και η παραλαβή τους από φορείς που θα τα 

ανακυκλώσουν επιτείνει την µέριµνα της δραστηριότητας για τη µείωση παραµονής αποβλήτων στο 

χώρο της επιχείρησης.   
 

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  
 1. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας σε ισχύ κι εκκρεµεί έγκριση παρέκκλισης από το ΥΠΕΧΩ∆Ε για τα κτίρια 

της επέκτασης. Προσωρινό πιστοποιητικό πυρ/σιας για το σύνολο των εγκαταστάσεων διάρκειας ενός έτους.  
2. Τήρηση αρχείου για την συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού.  

3. Τήρηση αρχείου για τον έλεγχο του µηχανολογικού εξοπλισµού και την συλλογή λαδιών µηχανηµάτων και 
συµπιεστών  

4. Υπογραφή συµβάσεων µε πιστοποιηµένους φορείς ανακύκλωσης και τήρηση παραστατικών στην 

βιοµηχανία. 

5. Τακτικός καθαρισµός του ακαλύπτου χώρου και των διαδρόµων ασφαλείας.  
6. Σχολαστική συλλογή και αποθήκευση υλικών φίλτρων, κενών σάκων σε ασφαλή και ελεγχόµενα σηµεία 

που προσεγγίζονται από τους φορείς  ανακύκλωσης για την αποµάκρυνση τους από το χώρο της βιοµηχανίας.  
7. Τήρηση των προδιαγραφών και των οδηγιών που προβλέπονται από τα φύλλα ασφαλείας των πρώτων υλών 

τόσο κατά την µεταφορά προς τη βιοµηχανία όσο και κατά την αποθήκευση και µεταποίηση τους.  
8. Ανάρτηση σε εµφανή σηµεία σχεδίων και διαγραµµάτων ώστε να ενηµερώνονται οι εργαζόµενοι για τις 
ενέργειές τους σε οποιαδήποτε φάση της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και οδηγίες για την περίπτωση 

ατυχήµατος.  
9. ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας  
10. µέριµνα σύνταξης σχεδίου εκκένωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
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Σε συνέχεια των ανωτέρω η αρµόδια υπηρεσία εισηγείται θετικά για την Ανανέωση – Τροποποίηση της 
Α.ΕΠΟ του θέµατος µε την υποχρέωση να τηρούνται οι προβλεπόµενοι περιβαλλοντικοί όροι καθ΄ 
υπαγόρευση της αρµόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, και την έκδοση άδειας διάθεσης υγρών 

αποβλήτων στο δίκτυο της ΕΥΑΘ για το πιθανό υγρό απόβλητο (λάδι βύθισης, λάδια µηχανών κλαρκ). 
 

∆ΕΝ εκφράστηκαν στην υπηρεσία εγγράφως αντιρρήσεις ενδιαφερόµενων πολιτών ή άλλων φορέων. 

Ηµεροµηνία λήξης της  προθεσµίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους 
ορίστηκε η 26.06.19.  

 
 

 

 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 

 

Χ 
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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. Παπαστεργίου Χρήστος 
13. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
14.Αγγελίδης Άγγελος 
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