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ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

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

ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                    ΘΕΜΑ 14ο 
Γνωµοδότηση για την ανανέωση – τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της υφιστάµενης 
µονάδας παραγωγής ασετιλίνης, εµφιάλωσης βιοµηχανικών και ιατρικών αερίων, κέντρο επανελέγχου 

φιαλών, µε την επωνυµία ‘’ΠΑΝΤΟΓΚΑΖ Α.Τ.Β.Ε.Ε.’’, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 44 Β’ Φάση της ΒΙ.ΠΕ. 

Σίνδου Θεσσαλονίκης στο ∆ήµο ∆έλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. 

 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 14
ο
 θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση 

για την ανανέωση – τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της υφιστάµενης µονάδας 
παραγωγής ασετιλίνης, εµφιάλωσης βιοµηχανικών και ιατρικών αερίων, κέντρο επανελέγχου φιαλών, µε 
την επωνυµία ‘’ΠΑΝΤΟΓΚΑΖ Α.Τ.Β.Ε.Ε.’’, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 44 Β’ Φάση της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου 

Θεσσαλονίκης στο ∆ήµο ∆έλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. 

πρωτ. 1272/02-10-2019 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. 

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: 01 Νοεµβρίου 2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχοµένου): 617846 (349) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 123/17-10-2019  

Απόσπασµα Πρακτικού αρ. 14/2019  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχοµένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 1272/30-09-2019                                                                                                                                

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 1812012621 

 

 

  
  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, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Παπαδοπούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε 
αρ. πρωτ.: 555068 (12832)/26-09-2019 εισήγηση του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι πρόκειται για ανανέωση – τροποποίηση της υφιστάµενης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων. 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. Ζέρβα Γεώργιο 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. Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, 
τακτικό µέλος, διευκρίνισε ότι θα υπερψηφίσει το θέµα µε επιφύλαξη διότι η υπηρεσία δεν έχει γνώµη σε 
σχέση µε τη λειτουργία της επιχείρησης. 
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.: 555068 (12832)/26-09-2019 

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. 
1272/02-10-2019 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 υφιστάµενης µονάδας 
παραγωγής ασετιλίνης, εµφιάλωσης βιοµηχανικών και ιατρικών αερίων, κέντρο επανελέγχου φιαλών, µε την 

επωνυµία ‘’ΠΑΝΤΟΓΚΑΖ Α.Τ.Β.Ε.Ε.’’, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 44 Β’ Φάση της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου 

Θεσσαλονίκης στο ∆ήµο ∆έλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ., σύµφωνα µε την εισήγηση που ακολουθεί. 
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Κατηγοριοποίηση έργου 

Η κατάταξη της δραστηριότητα της µονάδος ως προς την όχληση της είναι:  
Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/12 (Β’ 1048) 

Α/Α 90 (Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών) 

κατατάσσεται στην Μέση Όχληση (Παραγωγή άλλων οργανικών χηµικών ουσιών π.δ.κ.α. µε χηµική 

µετατροπή) 

Ενώ όσον αφορά την κατάταξη της µονάδας περιβαλλοντικά: 
Σύµφωνα µε το  Αριθµ. ∆ΙΠΑ/οικ. 37674 αρ. φύλλου 2471 / 10-08-2016  

Οµάδα 9
η 
– ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Α/Α 90 (Παραγωγή βιοµηχανικών και ιατρικών αερίων) 

κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2 

(Με χηµική µετατροπή ή >1.000 kW & >150 µόρια ή ≤ 1.000 kW & > 200µόρια). 

 

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 
α/α Κριτήρια α/α Υποκριτήρια Μόρια

α Ρ V δ ε 
1.1 Επιχειρηµατικά Πάρκα και Οργανωµένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών 

∆ραστηριοτήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ ΑΊ43) 
10 

1.2 Συσσώρευση µε άλλα έργα ή δραστηριότητες (περιοχές άτυπης επαγγελµατικής συγκέντρωσης) 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (ΦΕΚΑΊ43) 

30 

1.3 Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας 70 
1.4 Γεωργική γη που δεν έχει χαρακτηρισθεί ως υψηλής παραγωγικότητας 40 
1.5 Εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού και εκτός ΓΠΣ 40 
1.6 Εντός εγκεκριµένου Ρυθµιστικού, ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ ή λοιπών σχεδίων καθορισµού χρήσεων γης 

κ.λπ. όπου προβλέπεται η χρήση 
20 

1.7 Οπου από το χωροταξικό ή πολεοδοµικό σχεδιασµό (εγκεκριµένα Ρυθµιστικά, ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ ή 
λοιπά σχέδια καθορισµού χρήσεων γης) προβλέπονται µεταβατικές ή άλλες διατάξεις για τη 
διατήρηση υφιστάµενων µονάδων 

50 

1 Χρήσεις γης 

1.8 Καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις 10 
2.1 Περιοχές του Ν. 3937/11 για τις οποίες οι χρήσεις γης ρυθµίζονται µε ειδική ΚΥΑ ή Π∆ 

(κατ'εξουσιοδότηση του Ν.3937/11 ή το Ν.1650/86) και όπου προβλέπεται η χρήση 
60 

2.2 Περιοχές του Ν. 3937/11 για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ειδική ΚΥΑ ή Π∆ προστασίας 100 
2.3 Θεσµοθετηµένοι υγρότοποι 80 
2.4 Παράκτια ζώνη 350 µέτρων εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ειδικών ευµενέστερων ρυθµίσεων π.χ. 

ΖΟΕ, ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠ κ.λπ. 
60 

2.5 ∆άση και δασικές περιοχές σύµφωνα µε τη δασική νοµοθεσία 80 
2.6 Θεσµοθετηµένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σηµασίας. 80 
2.7 ∆ιάθεση αποβλήτων σε ευαίσθητους αποδέκτες ή αποδέκτες όπου ήδη καταστρατηγούνται τα 

περιβαλλοντικά πρότυπα της κοινοτικής ή εθνικής νοµοθεσίας 
80 

2 Ευαισθησία και 
αφοµοιωτική ικανότητα 
φυσικού περιβάλλοντος 

2.8 Καµία από τις πιο πάνω περιπτώσεις 10 
3.1 Πιθανότητα διασυνοριακών επιπτώσεων 80 
3.2 Εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισµού µε συντελεστή δόµησης > 0,8 60 
3.3 Εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισµού µε συντελεστή δόµησης < 0,8 50 
3.4 Σε απόσταση < 100 m από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλης ή από οικισµό προ του '23 40 
3.5 Σε απόσταση > 100 m και < 500 m από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλης ή από οικισµό προ του '23 30 
3.6 Σε απόσταση > 500 m από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλης ή από οικισµό προ του '23 10 

3 Έκταση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων 

3.7 Καµία από τις πιο πάνω περιπτώσεις 10 
 Σύνολο µοριοδότησης   30 
 Μέγιστη δυνατή µοριοδότηση βάσει κριτηρίων 1, 2 και 3 250 
 Ελάχιστη δυνατή µοριοδότηση βάσει κριτηρίων 1, 2 και 3 30 

 
 
Περιγραφή της δραστηριότητας 
 
Για την µονάδα του θέµατος έχουν εκδοθεί : 
• Aπόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων µε αριθµ. πρωτ. 15/382/02.04.09 από το Τµήµα Προστασίας 

Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης, της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης 

• Άδειας λειτουργίας µε αρ. πρωτ. Φ 6.159/οικ.106014/1442/03.10.2017, από τη ∆ιεύθυνση αδειοδότησης 
επιχειρήσεων και επιχειρηµατικών πάρκων, της Γενικής ∆ιεύθυνσης εφαρµογής κανονισµών, υποδοµών 

και ελέγχου, της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

• Βρίσκεται εντός της ΒΙΠΕΘ συνεπώς δεν απαιτείται χρήση γης. 
 

Η παρούσα µελέτη αφορά την  τροποποίηση της υπ’ αριθµ. πρωτ. 15/382/2-04-2009 ΑΕΠΟ του εργοστασίου 

εµφιάλωσης βιοµηχανικών και ιατρικών αερίων - παραγωγή ασετιλίνης - κέντρο επανέλεγχου φιαλών, µε την 

επωνυµία “ΠΑΝΤΟΓΚΑΖ  Α.T.Β.Ε.Ε.” που βρίσκεται στο Ο.Τ. 44 της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης στο 

∆ήµο ∆έλτα, λόγω µηχανολογικού εκσυγχρονισµού. 
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Λαµβάνει ως πρώτες ύλες Υγρό οξυγόνο, Υγρό αργό, Υγρό άζωτο, Υγρό CO2, Aνθρακικό ασβέστιο (καρβίδιο 

του ασβεστίου) και ως δευτερεύουσες ύλες φιάλες των 10, 20, 30, 40 και 50 λίτρων και παράγει τα ανωτέρω 

υγρά σε αέρια µορφή και από το ανθρακικό ασβέστιο, ασετυλίνη. Ακόµη γίνεται επανέλεγχος φιαλών. Στο 

κτίριο που εµφιαλώνονται τα αέρια γίνεται και ο έλεγχος και η συντήρηση κενών µεταλλικών  φιαλών. Η 

επιχείρηση, πέρα από την παραγωγή αερίων και ασετυλίνης και τον έλεγχο-επισκευή φιαλών, εµπορεύεται 
υδρογόνο, συνθετικό αέρα, και πρωτοξείδιο του αζώτου µε αντίστοιχες µέγιστες ετήσιες δυναµικότητες 0,5 tn, 

0,2 tn και 1,80 tn. 
 
Παράγονται µηνιαίως περίπου 32.000 κ.µ. οξυγόνο, 16.000 κ.µ. αργό ,10.500 κ.µ. άζωτο και 15.000 κ.µ.CO2 ή 

15.000 κ.µ.CO2 ή 1.100 κ.µ. οξυγόνο, 350 κ.µ. άζωτο,550 κ.µ. αργό  και 500 κ.µ.  CO2 ηµερησίως 
τουλάχιστον. Επίσης παράγονται 687,5 kg  ασετυλίνης και 2.200  κιλά υδρασβέστου ηµερησίως. Στην µονάδα 

απασχολούνται οκτώ (8) άτοµα προσωπικό. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η χωρητικότητα και το περιεχόµενο δεξαµενών-βαρελιών: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Α/Α ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

1 ∆ΕΞΑΜΕΝΗ 20
Α 26.325 LT ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ O2 

2 ∆ΕΞΑΜΕΝΗ 29 23.812 LT  ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΓΟΝ 

3 ∆ΕΞΑΜΕΝΗ 30
Α 22.638 LT ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΖΩΤΟ 

4 ∆ΕΞΑΜΕΝΗ 33 30.000 LT ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ CO2 

5 ΑΝΟΙΧΤΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ 1 120.000 KG Υ∆ΡΑΣΒΕΣΤΟΣ 

6 ΑΝΟΙΧΤΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ 2 70.000 KG Υ∆ΡΑΣΒΕΣΤΟΣ 

7 METAΛΛΙΚΟ ΒΑΡΕΛΙ 160 KG ΑΚΕΤΟΝΗ 

 

Το νερό χρησιµοποιείται για πόση, καθαριότητα, παραγωγή ασετυλίνης και πυρόσβεση. Στην µονάδα 

χρησιµοποιούνται περίπου 633 κ.µ νερού κατ’έτος (στοιχεία έτους 2017). Από αυτά τα 387 κ.µ. νερού 

χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την ασετυλίνη και τα υπόλοιπα για τις ανάγκες του 

κέντρου ελέγχου φιαλών και τις ανάγκες του προσωπικού. Μεγάλο τµήµα του απαιτούµενου νερού για την 

παραγωγή ασετυλίνης ανακυκλώνεται από τις υπαίθριες δεξαµενές της υδρασβέστου. Για τη πλήρη αντίληψη 

των ποσοτήτων νερού που απαιτούνται µηνιαίως  και βάσει της στοιχειοµετρικής αντίδρασης, αρκεί να 

αναφερθεί πως για τη παραγωγή 1 kg ασετυλίνης απαιτείται 1,385 kg νερό, χρησιµοποιείται, ως πρώτη ύλη, 

2,46 kg καρβίδιο του ασβεστίου και παράγονται 2,85 kg υδράσβεστος. Εποµένως εφόσον η µέγιστη ηµερήσια 

δυναµικότητα της µονάδας για παραγωγή ασετυλίνης είναι 687,50 kg, χρησιµοποιούνται 1.691,25 kg καρβίδιο 

του ασβεστίου και 952,19 kg νερό τα οποία παράγουν 1.959,38 kg υδράσβεστο. (ποσότητες που αναφέρονται 
σε συνθήκες εκκίνησης του αντιδραστήρα). Στην πραγµατικότητα όµως, κι αν εξαιρεθεί η εναρκτήρια γραµµή 

παραγωγής ασετυλίνης, προκειµένου να παραχθεί η µέγιστη ηµερήσια δυναµικότητα των 687,50 kg 

απαιτούνται 2.200 kg καρβίδιο του ασβεστίου, 1.238,90 kg νερό ενώ θα παραχθεί και 2.550,60 kg 

υδράσβεστου. Κοινώς στις κανονικές συνθήκες λειτουργίες για τη παραγωγή 1 kg ασετυλίνης απαιτούνται 3,2 

kg ανθρακασβέστιο και 1,385 kg νερό ενώ θα παραχθούν 2,85 kg υδράσβεστος. 
 

Η κινητήρια ισχύς της µονάδας είναι τώρα 121,71 KW και η θερµική για την παραγωγική διαδικασία 17,00 

KW. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος γίνεται για τον φωτισµό της εγκατάστασης και την ηλεκτροδότηση του 

µηχανολογικού εξοπλισµού της µονάδας. Στην µονάδα χρησιµοποιούνται περίπου 12.000,00 kwh ηλεκτρικού 

ρεύµατος κατ έτος. Χρήση ενέργειας γίνεται για τον µηχανολογικό εξοπλισµό και για τις ανάγκες του κτιρίου.   
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Α/Α ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ 
(HP) 

KINHTHΡΙΑ 
ΙΣΧΥΣ 
(KW) 

ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ 
(ΚW) 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ 

1 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ 4 BAR 2,00 1,50 - 

2 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ C2H2 80M3/h 25,00 18,75 - 

3 ΣΥΣΤΗΜΑ ACETON - - - 

4 ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑΣ 150 KG/h ΑΕΡΙΟ 
ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΟΣ 
ΑΝΘΡΑΚΑΣΒΕΣΤΟΥ 

- - - 

5 ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ 
ΠΙΕΣΤΙΚΟ 4 BAR 

13,00 9,75 - 

6 ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ 
ΠΙΕΣΤΙΚΟ 4 BAR 

13,00 9,75 - 

7 ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΜΙΞΕΡ 1,50 1,125 - 

8 ΑΥΞΟΜΕΙΩΤΗΡΑΣ 2,00 1,50 - 

ΣΥΝΟΛΟ 1 56,50 42,37 - 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

1 ΚΛΕΙ∆Ι(ΒΙ∆ΩΜΑ ΞΕΒΙ∆ΩΜΑ ΦΙΑΛΩΝ) 3,00 2,10 - 

2 ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 6 ΦΙΑΛΩΝ - - 8,00 

3 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΙΑΛΩΝ 400 BAR 

1,50 1,125 - 

4 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 1,00 0,75 - 

5 ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ 15M3/h 1,20 0,90 - 

6 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 1,00 0,75 - 

7 ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ 1Μ3 ΜΕ ∆ΥΟ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 

- - 2x4,50=9,00 

8 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣ 12 ΒAR 10,00 7,50 - 

9 ΑΝΤΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 500L/h 
 220 BAR 

15,00 11,25 - 

10 ΑΝΤΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 600L/h 
 220 BAR 

15,00 11,25 - 

11 ΑΝΤΛΙΑ ΑRGON 500L/h 
 220 BAR 

15,00 11,25 - 

12 ΑΝΤΛΙΑ ΑRGON 600L/h 
 220 BAR 

15,00 11,25 - 

13 ΑΝΤΛΙΑ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 80Μ3/h  
200BAR 

3,50 2,625 - 

14 ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ  
CO2 200 ΚG/h 

6,80 5,10 - 

15 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 
60 Μ3/h 110 BAR 

25,00 18,75 - 

16 ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΑΙ VENTILATER 2,00 1,50 8,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2 115,00 86,25 25,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ 171,50 128,47 25,00 

 
 
 
Στην παραγωγή ασετυλίνης αντικαταστάθηκαν το πιεστικό νερού 4bar, το σύστηµα ACETON ,οι δύο αντλίες 
νερού και ο αντιδραστήρας ασετυλίνης (1,5+0+9,75χ2=21kw) µε αυτά που αναφέρονται στο συνηµµένο νέο 

υπόµνηµα (µε ισχύ 4+5+3χ4,5=22,50kw) και προστέθηκε ο εξαερισµός. ∆ιορθώνεται και η ισχύς του 

συµπιεστή C2H2 από 18,75 σε 18,5 kw. Οπότε η συνολική ισχύς των µηχανηµάτων παραγωγής ασετυλίνης 
αυξήθηκε από 42,37 kw σε 42.37-21+22.50+4.4 =0.25=48 kw. 

Στην παραγωγή βιοµηχανικών αερίων αντικαταστάθηκαν η µια αντλία νερού και η αντλία υγρού αζώτου µε 

µεγαλύτερη (0.75+2.625=3,375 kw σε 0,37 + 9=9,37 kw) ,διορθώθηκε η ισχύς των αντλιών οξυγόνου και 
δηλώνεται τώρα η αναγραφόµενη ισχύς τους (από 11,25x4=45 kw σε 11x4=44 kw),καταργήθηκαν το ψυκτικό 

µηχάνηµα και ο συµπιεστής αερίου αζώτου (µε ισχύ 1,5+18,75=20,25 kw)και προστέθηκε ο οµοιογενοποιητής 
αερίων 4 θέσεων µε ισχύ 3kw. Η ισχύς των µηχανηµάτων παραγωγής βιοµηχανικών αερίων µειώθηκε 
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συνολικά από 86,25-3.375-1-20.25+3+9.37=73.71 kw όπου περιέχονται και µικροδιορθώσεις που έγιναν από 

τις αναγραφόµενες τιµές ισχύος επί των µηχανηµάτων που τώρα λειτουργούν. Ταυτόχρονα µειώθηκε και η 

θερµική ισχύς από 25 kw σε 17 kw από την κατάργηση του ψυκτικού. 

 
Έτσι προκύπτει ο κάτωθι πίνακας  
 
 
Μηχανήµατα  Παραγωγικής  ∆ιαδικασίας Κινητήρια Ισχύς  

(KW) 
Θερµική Ισχύς  

(KW) 
ΚΛΕΙ∆Ι (ΒΙ∆ΩΜΑ  ΞΕΒΙ∆ΩΜΑ ΦΙΑΛΩΝ) 2,20 - 
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 6 ΦΙΑΛΩΝ - 8,00 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΑΛΩΝ 400 BAR 1,00 - 
ANTΛΙΑ ΝΕΡΟΥ                                                                                    0,37 - 
ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ 15Μ

3
/h 0,90 - 

ANTΛΙΑ ΝΕΡΟΥ                                                                                    0,74 - 
∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ 1Μ3 ΜΕ ∆ΥΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ - 9,00 
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣ 12 B AR 7,50 - 
ANTΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 500L/h 220BAR 11,00 - 
ANTΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 600L/h 220BAR 11,00 - 
ANTΛΙΑ ARGON 500L/h 220BAR 11,00 - 
ANTΛΙΑ ARGON 600L/h 220BAR  11,00 - 
ANTΛΙΑ  ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 80 M

3
/h200 BAR                            9,00 - 

ANTΛΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ CO2 200 KG/h 5,00 - 
ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ 3,00 - 
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ 4 ΒΑR 4,00 - 
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ C2H2 80M

3
/h 18,50  - 

ΣΥΣΤΗΜΑ ACETON 5,00 - 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑΣ 150KG/h ΑΕΡΙΟ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΟΣ 
ΑΝΘΡΑΚΑΣΒΕΣΤΟΥ 4,50 - 

ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ 4 BAR 4,50 - 
ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ 4 BAR 4,50 - 
MEIΩΤΗΡΑΣ ΜΙΞΕΡ 1,10 - 
ΑΥΞΟΜΕΙΩΤΗΡΑΣ 1,50 - 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 4,40 - 

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 121,71 KW 17,00 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκ παραδροµής στην εκδοθείσα άδεια λειτουργίας του 2017 η συνολική κινητήρια ισχύς των 

µηχανηµάτων αναγράφηκε λανθασµένα σε 121,865 kW ενώ στη πραγµατικότητα και όπως αποδεικνύεται από 

τα παραπάνω στοιχεία, η συνολική και πραγµατική κινητήρια ισχύς των µηχανηµάτων ανέρχεται στα 121,71 

kW 
 

Η δυναµικότητα της µονάδας ως προς τις πρώτες ύλες, τα παραγόµενα προϊόντα και τα προϊόντα που 

διακινούνται, ανέρχεται περίπου: 
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ CAS NUMBER- 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΤΑ CLP 

ΜΟΡΦΗ Α 
ΥΛΗ/ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 
ΠΡΟΪΟΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΛΤ)  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(KG)  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

1 ΚΑΡΒΙ∆ΙΟ ΤΟΥ 
ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 

75-20-7 ΣΤΕΡΕΗ Α ΥΛΗ - 40000,00 ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΕΓΟ 

2 ΑΡΓΟΝ 7440-37-1 
Η280 

ΥΓΡΗ Α ΥΛΗ 23.812 19.049,60 ∆ΕΞΑΜΕΝΗ 29 

3 ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ  

124-38-9 
Η280 

ΥΓΡΗ Α ΥΛΗ 30000 20.000,00 ∆ΕΞΑΜΕΝΗ 33 

4 ΜΙΓΜΑ ΑΡΓΟΥ 
ΚΑΙ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

7440-37-1 Και 124-38-9 
Η270,Η280 

ΜΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 700,00 Κ.Μ. ΦΙΑΛΕΣ 

5 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 
ΑΕΡΑΣ 

- ΑΕΡΙΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ 200 KG ΦΙΑΛΕΣ 

6 ΑΡΓΟΝ 7440-37-1 
Η280 

ΑΕΡΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 500(Κ.Μ.) ΦΙΑΛΕΣ 

7 Υ∆ΡΟΓΟΝΟ 1333-74-0 
Η220 

ΑΕΡΙΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ 500 KG ΦΙΑΛΕΣ 

8 ΗΛΙΟΝ 7440-59-7 
Η280 

ΑΕΡΙΑ Α ΥΛΗ 80,00 Κ.Μ. ΦΙΑΛΕΣ 

9 ΜΙΓΜΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΡΓΟΝ 

7440-59-7 ΚΑΙ 7440-37-1 
Η280 

ΜΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 300,00 Κ.Μ. ΦΙΑΛΕΣ 

10 ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ  

124-38-9 
Η280 

ΑΕΡΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 1.000 KG ΦΙΑΛΕΣ 

11 ΟΞΥΓΟΝΟ  7782-44-7 
Η270-Η281 

ΥΓΡΗ Α ΥΛΗ 26.325 25.350 ∆ΕΞΑΜΕΝΗ 20
Α 

12 ΟΞΥΓΟΝΟ  7782-44-7 
Η270 

ΑΕΡΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 2.200 (Κ.Μ.) ΦΙΑΛΕΣ 

13 ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ 74-86-2 
Η220 

ΑΕΡΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 400,00(Κ.Μ.) ΦΙΑΛΕΣ 

14 ΑΖΩΤΟ 7727-37-9 
Η281 

ΥΓΡΗ Α ΥΛΗ 22.638 17.895 ∆ΕΞΑΜΕΝΗ 30
Α 

15 ΠΡΩΤΟΞΕΙ∆ΙΟ 10024-97-2 ΑΕΡΙΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ 1.853 KG ΦΙΑΛΕΣ 
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ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ H270 
16 ΑΖΩΤΟ 7727-37-9 

Η280 
ΑΕΡΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 1000(Κ.Μ.) ΦΙΑΛΕΣ 

17 ΜΙΓΜΑ ΑΖΩΤΟΥ 
ΚΑΙ CO2 

7727-37-9 
124-38-9 Η280 

ΑΕΡΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 1.000 (Κ.Μ.) ΦΙΑΛΕΣ 

 
Αέρια απόβλητα  

Στο περιβάλλον  απελευθερώνονται αµελητέες µη µετρήσιµες  ποσότητες αερίων  λυµάτων  από την 

παραγωγική διαδικασία. 
 

Εκροές υγρών αποβλήτων 
Απόβλητα δηµιουργούνται από τα λύµατα προσωπικού, πλύση φιαλών, παραγωγή ασετυλίνης, όµβρια, έκτατη  

ανάγκη (πυρόσβεση, πληµµύρα κ.λ.π.) 
Στόχος είναι να µη δηµιουργούνται απόβλητα από τον καθαρισµό των δεξαµενών. Οι δεξαµενές καθαρίστηκαν 

από το ίδιο το υγρό που περιέχουν σε κατάλληλη θερµοκρασία και πίεση στο πρώτο γέµισµα και έκτοτε  ποτέ 
επειδή κάθε φορά γεµίζουν µε αέριο της ίδιας περιεκτικότητας  και ουδέποτε παρέµειναν άδειες. Συνεπώς υγρά 

απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία εµφιάλωσης αερίων  δεν υπάρχουν.  
Το νερό που προκύπτει από τον υδροστατικό έλεγχο, θα παροχετεύεται σε στεγανή δεξαµενή που υπάρχει 
κάτω από την εγκατάσταση υδροστατικού ελέγχου. Εκεί θα καθιζάνει η σκουριά που θα φεύγει από τις φιάλες 
και το καθαρό νερό θα αποµακρύνεται και θα επαναχρησιµοποιείται στην παραγωγή ασετυλίνης. Η 

χωρητικότητα της εν λόγω δεξαµενής θα είναι 1,9m x 1,00m x 40cm = 0,76 κ.µ.. 
Η υδράσβεστος που προκύπτει  από την παραγωγή ασετυλίνης  τοποθετείται στις δυο υπαίθριες δεξαµενές 
στον ακάλυπτο του οικοπέδου και το νερό εξατµίζεται στην ατµόσφαιρα µε τη µορφή υδρατµών αλλά το 

µεγαλύτερο τµήµα του επαναχρησιµοποιείται για νέο κύκλο παραγωγής ασετυλίνης. 
Τα λύµατα προσωπικού διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΑΘ όπου γίνεται και η επεξεργασία 

τους. 
Τα όµβρια δεν επιβαρύνονται µε προϊόντα από την παραγωγική διαδικασία και απορρέουν στο έδαφος το 

οποίο έχει διαµορφωθεί κατάλληλα ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση οµβρίων γύρω από το κτίριο και τους 
χώρους όπου παραµένουν φιάλες έτοιµες για πώληση.  
Τα νερά από πυρόσβεση ή πληµµύρα και γενικά από έκτατη ανάγκη που πιθανόν να προκύψουν αντλούνται 
και αποµακρύνονται από τη βιοτεχνία µε βυτίο αδειοδοτηµένο για µεταφορά υγρών λυµάτων.  
Εκροές στερεών αποβλήτων 
Ο στερεοποιηµένος ασβέστης (υδράσβεστος) συσκευάζεται σε σάκους και πωλείται σε κτηνοτροφικές    
µονάδες και χρησιµεύει ως µέσο απολύµανσης. Τα φορτία στερεού ασβέστη που φεύγουν από τη βιοτεχνία 

συνοδεύονται από τα νόµιµα παραστατικά. Τα µεταλλικά δοχεία  από το ανθρακασβέστιο, η σκουριά από το 

νερό των φιαλών καθώς και οι ακατάλληλες φιάλες αποµακρύνονται από τη βιοτεχνία µε πιστοποιηµένες για 

κάθε είδος εταιρίες ανακύκλωσης µετάλλων. Οι φιάλες ασετυλίνης διαχωρίζονται από τις υπόλοιπες και 
παραδίδονται σε εταιρία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 
 
Ονοµασία αποβλήτου Κωδικός ΕΚΑ διάθεση 
Σκουριά από το εσωτερικό των φιαλών 10  02  02 Εταιρία ανακύκλωσης 
Μεταλλικά βαρέλια  
[Κενές φιάλες ακατάλληλες για χρήση (πλην 
των κενών φιαλών ασετυλίνης)] 

15  01  04 
 
 
 

Εταιρία ανακύκλωσης 

Κενές φιάλες ασετυλίνης 15.01.10* Εταιρία ανακύκλωσης 
Υδράσβεστος  06 02 01 Επαναχρησιµοποίηση µέσω 

κτηνοτροφικών µονάδων 
Οικιακά απόβλητα (µπαταρίες µολύβδου µε 
κωδικό ΕΚΑ 16 06 01) 

20 01 33 Εταιρία ανακύκλωσης 

Υλικά συσκευασίας(χαρτιά χαρτόνια) 20 01 01 Εταιρία ανακύκλωσης 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπως προκύπτουν από τα παραπάνω αναγραφόµενα, οι κενές φιάλες της επιχείρησης θα πρέπει 
να διαχωρίζονται σε εκείνες της ασετυλίνης και όλες τις υπόλοιπες-µη επικίνδυνες και να δίνονται για 

µεταφορά και διαχείριση σε εταιρίες που έχουν τον συγκεκριµένο κωδικό ΕΚΑ για κάθε απόβλητο στην άδειά 

τους. Απαγορεύεται ρητώς η µεταφορά και η διαχείριση των κενών φιαλών ασετυλίνης-επικίνδυνο απόβλητο 

από εταιρίες που δεν έχουν αδειοδοτηθεί για τον κωδικό ΕΚΑ 15 01 10*. 
Εκποµπές ρύπων και αερίων του θερµοκηπίου στον αέρα 
Αποβάλλεται υγρασία και µικροποσότητες καθαρού οξυγόνου και αργού περίπου µισό κυβικό ανά κύκλο 

παραγωγής  λόγω της διαφοράς πίεσης από τον εναλλάκτη στις ράµπες εµφιάλωσης. Τα  αέρια  που 

εκτονώνονται στην ατµόσφαιρα δεν προέρχονται από διεργασία είναι καθαρά και δεν περιλαµβάνονται στους 
πίνακες των µετρήσιµων ρύπων. ∆εν υπάρχουν αέρια θερµοκηπίου και κανένας αντιρρυπαντικός  εξοπλισµός 
δεν εφαρµόζεται. 
Εκποµπές θορύβου και δονήσεων 
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Η ένταση του θορύβου είναι σταθερή, χωρίς αιχµές και δεν ενοχλεί το προσωπικό που απασχολείται. Από 

µετρήσεις που έγιναν από τους κατασκευαστικούς οίκους προµήθειας των µηχανηµάτων, σε κανονική 

λειτουργία δεν είναι µεγαλύτερη από 55 dba. 
Εκποµπές ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας δεν υπάρχουν. 
 

Η χρήση των φυσικών πόρων (νερό, ενέργεια κτλ) λόγω της κλίµακας τους, που είναι αρκετά χαµηλή, δεν έχει 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
 

Η µονάδα δεν εµπίπτει στην συνθήκη SEVESO III. 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
�Ελέγχεται συνεχώς η στάθµη θορύβου ώστε να µην υπερβαίνει τα 50db. 
�Ελέγχεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα ο περιβάλλων χώρος και γίνεται ο καθαρισµός από άχρηστες 

φιάλες και σκουριά που συλλέγεται από τη στεγανή δεξαµενή στο κέντρο ελέγχου φιαλών. Τα υλικά 

αυτά αποτελούν ειδικά απόβλητα και παραλαµβάνονται από υπηρεσία πιστοποιηµένης ανακύκλωσης.  
�Επιβάλλεται ο τακτικός έλεγχος για την καλή κατάσταση των διαδρόµων κίνησης και των χώρων 

αποθήκευσης φιαλών.  
�Η διακίνηση των προς πώληση φιαλών γίνεται µε αδειοδοτηµένα αυτοκίνητα (σχετικά πιστοποιητικά 

υπάρχουν στο φάκελο αδειοδότησης στην αρµόδια υπηρεσία). Υπάρχουν τα σχετικά ΑDR για τα 

φορτηγά . 
�∆εν γίνεται χρήση πετρελαίου για θέρµανση των γραφείων. Οι χώροι αυτοί θερµαίνονται µε αντλίες 

θερµότητας διαιρούµενου τύπου (απλά κλιµατιστικά, για τη συντήρηση και τον έλεγχο των οποίων 

καλείται τεχνικός ο οποίος παραλαµβάνει και τυχόν απόβλητα)  για αποφυγή επιβάρυνσης της 
ατµόσφαιρας µε καυσαέριο θέρµανσης.  

�Τα στερεά απόβλητα (ασβέστης) αποµακρύνονται ασφαλώς από την βιοτεχνία. Καταγράφονται οι 
ποσότητες και η µεταφορά συνοδεύεται µε νόµιµα έγγραφα.  

�Το νερό που δεν εξατµίζεται από την υδράσβεστο και το νερό που παραµένει στη δεξαµενή του κέντρου 

ελέγχου φιαλών ανακυκλώνεται και επαναχρησιµοποιείται για την παραγωγή ασετυλίνης. Τα αστικά 

λύµατα διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΑΘ.  
�Τα βαρέλια  που αποµένουν από το ανθρακασβέστιο παραδίδονται σε υπηρεσία ανακύκλωσης. Μέχρι 

την παράδοση συλλέγονται σε χώρο προστατευµένο και εύκολα προσπελάσιµο από την εταιρεία 

ανακύκλωσης. 
�Τα ορυκτέλαια και τα υλικά από τα φίλτρα που απορρέουν από τη συντήρηση των συµπιεστών 

συλλέγονται σε κατάλληλους κάδους και παραδίδονται σε φορέα ανακύκλωσης. Η παράδοση και η 

µεταφορά καταγράφεται και τηρείται αρχείο µε ποσότητες και ηµεροµηνίες αποµάκρυνσης. 
�Οι αέριες µικροποσότητες Ο2 –αργού και Ν2 δεν επηρεάζουν σηµαντικά την ατµόσφαιρα. Γίνονται όµως 

συνεχώς µετρήσεις µετά το σηµείο εκροής οι οποίες καταγράφονται και συγκρίνονται µε τα 

επιτρεπόµενα όρια.  
 

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
� Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας σε ισχύ. 
� Τήρηση αρχείου για την συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού. 
� Πιστοποίηση και έλεγχος φιαλών αποθήκευσης αερίων και δεξαµενών αποθήκευσης. 
� Τήρηση αρχείου µε ποσότητες και ηµεροµηνίες αποµάκρυνσης ασβέστη 
� Τήρηση αρχείου για τον έλεγχο του µηχανολογικού εξοπλισµού και την συλλογή ορυκτελαίων 
� Υπογραφή συµβάσεων µε πιστοποιηµένους φορείς ανακύκλωσης και τήρηση παραστατικών 

στην βιοµηχανία. 
� Τακτικός καθαρισµός του ακαλύπτου χώρου και των διαδρόµων ασφαλείας. 
� Επιµελής και συνεχής µέτρηση και καταγραφή µετρήσεων αερίων ρύπων. 
� Σχολαστική συλλογή και αποθήκευση υλικών φίλτρων, κενών σάκων και κενών φιαλών σε 

ασφαλή και ελεγχόµενα σηµεία που προσεγγίζονται από τους φορείς  ανακύκλωσης για την 

αποµάκρυνση τους από το χώρο της βιοτεχνίας. 
� Ανακύκλωση του νερού που δεν εξατµίζεται από τις δεξαµενές νερού και επαναχρησιµοποίηση 

στην παραγωγική διαδικασία. 
� Tήρηση των προδιαγραφών και των οδηγιών που προβλέπονται από τα φύλλα ασφαλείας των  

πρώτων υλών τόσο κατά την µεταφορά προς τη βιοτεχνία όσο και κατά την αποθήκευση και 
µεταποίηση τους. 

� Ανάρτηση σε εµφανή σηµεία σχεδίων και διαγραµµάτων ώστε να ενηµερώνονται οι 
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εργαζόµενοι  για τις ενέργειές τους σε οποιαδήποτε φάση της παραγωγικής διαδικασίας καθώς 
και οδηγίες για την περίπτωση ατυχήµατος. 

 

Η χρήση Β∆Τ στις διεργασίες λειτουργίας της δραστηριότητας αποτελεί το κύριο µέτρο κατά των 

επιπτώσεων. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την χρήση νερού και ενέργειας και την διαχείριση των αποβλήτων.  Mε 
την εφαρµογή Β∆Τ, οι ποσότητες νερού και ενέργειας που χρησιµοποιούνται ελαχιστοποιούνται, καθώς και η 

ρύπανση των νερών και εδαφών της περιοχής όπως και οι εκποµπές αέριων ρύπων (εκποµπή πτητικών 

ουσιών/ενώσεων, δυσοσµίας, σκόνης, θορύβου, κλπ.). Μέτρο κατά των επιπτώσεων αποτελεί επίσης η 

εφαρµογή των κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής και ως εκ τούτου προτείνεται: 
 

o Εκπαίδευση και εξειδίκευση των ατόµων που θα προσληφθούν και θα εργάζονται στη βιοµηχανική 

εγκατάσταση, σε θέµατα περιβαλλοντικά. Πλήρης ετοιµότητα για κάλυψη των κανόνων ασφαλείας. 
o Καθηµερινή παρακολούθηση της λειτουργίας των συστηµάτων, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν την  ελα- 

χιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
o Κατάρτιση και εφαρµογή εβδοµαδιαίου, µηνιαίου και ετήσιου προγράµµατος συντήρησης του 

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 
o Τακτική αποκοµιδή τυχόν αποβλήτων 
o Παρακολούθηση και άµεση αντιµετώπιση προβληµάτων στην λειτουργία ηλεκτροµηχανολογικού 

εξοπλισµού. 
o Η πιστή τήρηση των όρων που εκάστοτε ισχύουν και ενσωµατώνονται στην σχετική Πολεοδοµική Άδεια 

καθώς και στην Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων. 
 

Έκθεση εφαρµογής Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών (Β∆Τ) 
Η εγκατάσταση εµπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ (IED) για την ολοκληρωµένη πρόληψη 

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

νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013. Η δραστηριότητα, η οποία λαµβάνει χώρα στην 

εγκατάσταση, είναι εξ’ ορισµού φιλική προς το περιβάλλον, αφού αφορά στην αξιοποίηση στερεού 

αποβλήτου (ίζηµα εσβεσµένης ασβέστου) που προκύπτει κυρίως από την παραγωγή ασετιλίνης. 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 βιοµηχανικών και 
ιατρικών αερίων και από παραγωγή άλλων ανόργανων ή οργανικών χηµικών ουσιών µ.α.κ. µε χηµική 

µετατροπή.  
 
�� Β∆Τ για τη βελτιστοποίηση των διεργασιών διαχείρισης αποβλήτων 

α/α Προτεινόµενη Β∆Τ Εφαρµογή στην εγκατάσταση Πλεονεκτήµατα 
1 Πλήρης γνώση των ποσοτήτων και της 

σύστασης των εισερχόµενων αποβλήτων 
Γίνεται πλήρης καταγραφή των 
ποσοτήτων, του είδους και της σύστασης 
των αποβλήτων κατά την είσοδό τους 
στην εγκατάσταση 

! Επεξεργασία των κατάλληλων 
αποβλήτων 

! Μέγιστη παραγωγή δευτερογε- 
νών προϊόντων 

Μειωµένες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις 

2 Εφαρµογή διαδικασίας 
αποδοχής αποβλήτων 

Κατά την είσοδο των αποβλήτων στην 
εγκατάσταση γίνεται πλήρης έλεγχος των 
εγγράφων που τα συνοδεύουν και 
λαµβάνουν χώρα δειγµατοληπτικές 
µετρήσεις 

• Επεξεργασία των κατάλληλων 
αποβλήτων 

• Μέγιστη παραγωγή δευτερογε- 
νών προϊόντων 

• Μειωµένες περιβαλλοντικές επι- 
πτώσεις 

3 Αξιοποίηση των υπολειµµάτων µιας 
διαδικασίας σαν πρώτη ύλη για άλλη 

Η εγκατάσταση λειτουργεί έτσι ώστε να 
αξιοποιούνται τα στερεά απόβλητα στο 
µέγιστο βαθµό, µε διαδοχικές διαδικασίες 
επεξεργασίας 

- Μείωση των ποσοτήτων των 
αποβλήτων που οδηγούνται σε 
απόθεση 

Β∆Τ για τη µείωση των ατµοσφαιρικών ρυπών 
 

α/α Προτεινόµενη Β∆Τ Εφαρµογή στην εγκατάσταση Πλεονεκτήµατα   

1 Εκποµπές σκόνης µικρότερες από 20-50 

mg/Nm3 
Οι εκποµπές σκόνης από την 
εγκατάσταση δεν ξεπερνούν σε κανένα 

σηµείο το όριο των 5-20mg/Nm3 

-Μείωση της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης 

  

2 Αποθήκευση των αποβλήτων σε σωρούς 
παράλληλους προς τους ανέµους 

Οι αποθηκευµένες πρώτες ύλες 
αποθηκεύονται κατάλληλα προκειµένου 
να µειώνονται οι διαφυγούσες εκποµπές 
σκόνης 

-Μείωση της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης 
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3 Μείωση των κινδύνων από τη µεταφορά 
των αποβλήτων 

Η  µεταφορά  των  αποβλήτων  γίνεται µε 
κατάλληλα µεταφορικά µέσα ώστε να 
αποφεύγεται  η  παραγωγή δευτερογενών 
αέριων εκποµπών. Η µεταφορά των 
αποβλήτων εντός της εγκατάστασης 
γίνεται µε κατάλληλες κλειστές και 
ανοιχτές µεταφορικές ταινίες 

-Μείωση της παραγωγής 
δευτερογενών αέριων εκποµπών 

  

4 ∆ιακίνηση αποβλήτων υπό συνθήκες 
άπνοιας 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η 
µεταφορά των αποβλήτων από και προς 
την εγκατάσταση καθώς και εντός αυτής 
γίνονται όταν ο αέρας είναι χαµηλής 
έντασης 

-Μείωση της παραγωγής 
δευτερογενών αέριων εκποµπών 

 

 
3. Β∆Τ 
α/α Προτεινόµενη Β∆Τ Εφαρµογή στην εγκατάσταση Πλεονεκτήµατα 
1 Εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικών 

προτύπων 
Η εγκατάσταση είναι πιστοποιηµένη κατά 
ISO 9001/2015 

-Γενική βελτίωσητων 
περιβαλλοντικών επιδόσεων της 

εγκατάστασης 
- ∆έσµευση της ∆ιοίκησης 
-Συνειδητοποίηση των 

εργαζοµένων 
2 Παροχή πληροφοριών προς τις αρµόδιες 

αρχές αναφορικά µε τις δραστηριότητες 
που λαµβάνουν χώρα εντός της 
εγκατάστασης 

Η εγκατάσταση παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες προς τις 
αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε τα όσα 
περιγράφονται στην ισχύουσα Απόφαση 
Ε.Π.Ο. 

-Έλεγχος και τήρηση της 
νοµοθεσίας 
- Βελτιώσεις όπου αυτό κρίνεται 
σκόπιµο 

3 Συνεργασία µε τους παραγωγούς 
αποβλήτων ώστε αυτοί να διαχωρίζουν 
τα απόβλητα και να προµηθεύουν την 
εγκατάσταση µε απόβλητα κατάλληλης 
ποιότητας 

Η εγκατάσταση βρίσκεται σε στενή 
συνεργασία µε τους προµηθευτές της 

-Βελτιστοποίηση των 
διαδικασιών διαχείρισης των 
αποβλήτων 
� Μέγιστη αξιοποίηση των 
αποβλήτων 
� Παραγωγή δευτερογενών 
προϊόντων 

-Μειωµένες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις 

4 Μείωση της οπτικής όχλησης Η εγκατάσταση έχει προχωρήσει στην 
δεντροφύτευση κυρίως περιφερειακά  

-Γενική µείωση της 
προκαλούµενης όχλησης από 
την εγκατάσταση στη γύρω 
περιοχή 

5 Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων 

Η εγκατάσταση διεξάγει περιοδικές 
χηµικές αναλύσεις των επεξεργασµένων 
στερεών αποβλήτων. Γίνονται περιοδικά 
πολλές µετρήσεις που αφορούν στη 
σύσταση όλων των εισερχόµενων 
ρευµάτων στερεών αποβλήτων 

-Συνεχής παρακολούθηση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων της 
εγκατάστασης 

 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  
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. Επισηµαίνεται ότι θα λάβει χώρα µηχανολογικός εκσυγχρονισµός και όχι 
µηχανολογική επέκταση και επιπλέον στη ΜΠΕ έχουν καταχωρηθεί η σωστή χωρητικότητα των δεξαµενών 

καθώς και η ύπαρξη ακετόνης ενώ στην προηγούµενη άδεια λειτουργίας( υφιστάµενη) ήταν καταγεγραµµένες 
λανθασµένα εκ παραδροµής (από το Υπουργείο Ανάπτυξης: η τότε Αδειοδοτούσα αρχή). 
 

Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας δηµοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέµατος ∆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 20.03.19. 

 
 

 

 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 

 

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