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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                ΘΕΜΑ 14ο 
Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. της επιχείρησης ‘’Βαφεία – Τυπωτήρια υφασµάτων’’, της ΒΙΟΣΤΑΜΠ 

ΑΒΕΕ, που λειτουργεί στο Ο.Τ. 34 της ΒΙ.ΠΕ.Θ. – ∆ήµος ∆έλτα – Νοµός Θεσσαλονίκης 
 

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

επί της Μ.Π.Ε. της επιχείρησης ‘’Βαφεία – Τυπωτήρια υφασµάτων’’, της ΒΙΟΣΤΑΜΠ ΑΒΕΕ, που 

λειτουργεί στο Ο.Τ. 34 της ΒΙ.ΠΕ.Θ. – ∆ήµος ∆έλτα – Νοµός Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 986/23-06-2020 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 

Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Κ. Χονδροµατίδου, υπάλληλο του Τµήµατος Χορήγησης 
Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της ∆/νσης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Χονδροµατίδου έθεσε υπόψη 

της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 733966(17402)/2019/19-06-2020 εισήγηση του Τµήµατος Χορήγησης 
Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της ∆/νσης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης και αναφέρθηκε συνοπτικά στη λειτουργία της δραστηριότητας. 
Κατόπιν ζήτησε το λόγο η κ. Χρ. Γεωργιάδου, Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆έλτα, η οποία 

συµµετέχει στην τηλεδιάσκεψη εκπροσωπώντας τον ∆ήµαρχο ∆έλτα. Η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι ο ∆ήµος 
δεν έχει αντίρρηση για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Επεσήµανε ωστόσο ότι ο ∆ήµος δεν έχει λάβει 
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κάποιο ενηµερωτικό έγγραφο σχετικά µε τη διαδικασία αδειοδότησης της συγκεκριµένης δραστηριότητας. 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ενηµέρωσε την κ. Γεωργιάδου ότι το έγγραφο σχετικά µε τη 

δηµοσιοποίηση και την έναρξη της δηµόσιας διαβούλευσης για τη Μ.Π.Ε. της υπό συζήτηση 

δραστηριότητας εστάλη από τη Γραµµατεία της Μητροπολιτικής Επιτροπής µε ηλεκτρονικό µήνυµα στον 
∆ήµο στις 20-11-2020 και ότι µπορεί να γίνει προώθησή του. Ακολούθησε ερώτηση της κ. Αγαθαγγελίδου 

Ανατολής, τακτικού µέλους, στην οποία απάντησε η κ. Χονδροµατίδου.  

Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη για να τοποθετηθούν. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε 
ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό και αιτιολόγησε την ψήφο του.  Τα λοιπά µέλη της Επιτροπής δήλωσαν ότι θα 

ψηφίσουν θετικά.  

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη 

θετική γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ∆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.: 733966(17402)/2019/19-06-2020  

εισήγηση του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Επαγγελµάτων της 
∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 
986/23-06-2020 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 αριθµ. 125/2019 

(Α∆Α: 6ΧΠΒ7ΛΛ-3ΚΜ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου Προέδρου 

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.», την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/03/2020 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020) και τη µε α.π.: οικ.852/13-03-2020 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: Ω0ΜΣ7ΛΛ-Γ4Θ), την µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (Α∆Α: 

ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και 
οδηγιών σχετικά µε την εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, γνωµοδοτεί επί του 

φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 
 

                                                              Γνωµοδοτεί  οµόφωνα  

                                          (Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος τοποθετήθηκε µε λευκό) 

                                                                                                             

Θετικά επί της Μ.Π.Ε. της επιχείρησης ‘’Βαφεία – Τυπωτήρια υφασµάτων’’, της ΒΙΟΣΤΑΜΠ ΑΒΕΕ, που 
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λειτουργεί στο Ο.Τ. 34 της ΒΙ.ΠΕ.Θ. – ∆ήµος ∆έλτα – Νοµός Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που παρατίθενται στην εισήγηση που ακολουθεί. 
 

Η επιχείρηση µε την επωνυµία «ΒΙΟΣΤΑΜΠ ΑΒΕΕ» είναι υφιστάµενη και περιλαµβάνει τις ακόλουθες 
δραστηριότητες: βαφείο, τυπωτήριο, φινιριστήριο. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις είναι εγκατεστηµένες σε 
οικόπεδο συνολικού εµβαδού 23.400 m

2
, το οποίο βρίσκεται στο ΟΤ 34 της ΒΙΠΕ Σίνδου του ∆ήµου ∆ΕΛΤΑ, 

της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
 

• έγκριση περιβαλλοντικών όρων µε αριθµό πρωτοκόλλου : 11943/22-11-2010, η οποία εκδόθηκε 
από τη ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ./Π.Κ.Μ. 

• άδεια λειτουργίας (τροποποίηση λόγω αλλαγής φορέα) αορίστου χρόνου µε  αριθµό πρωτοκόλλου 

15/Φ.14.2.8474/11/3255 της 26/2/2009. 

•  εγγραφή στο ηλεκτρονικό µητρώο αποβλήτων µε κωδικό 14438 για την εταιρεία και 14438-1 για 

την εγκατάσταση. 

 Η καθυστέρηση στην υποβολή της ανανέωσης, οφείλεται στην καθυστέρηση που υπήρξε στην έγκριση 

διάθεσης αποβλήτων από την ΕΥΑΘ η οποία εγκρίθηκε στις 5-4-2016 µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆ΕΠΕ 

478/6509. Με στόχο την έκδοση νέας ΑΕΠΟ υποβάλλεται νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
προκειµένου να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 4 του ν.4014/11. 

Στην επιχείρηση: 

� ∆εν έχει µεταβληθεί το µίγµα της παραγωγής 
� ∆εν υπάρχουν κτιριακές αλλαγές 
� ∆εν έχουν γίνει αλλαγές στον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό 

Απαιτούµενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναµενόµενες ποσότητες αποβλήτων κλπ. 

Η επιχείρηση επεξεργάζεται προϊόντα µέσω των παρακάτω διεργασιών: 
� Λεύκανσης 
� Βαφής 
� Φινιρίσµατος 

� Τυπώµατος 

Για τις διεργασίες αυτές χρησιµοποιεί νερό, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο για την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών και πρώτες ύλες για την παραγωγική διαδικασία. Από τα δεδοµένα καταναλώσεων για 

το 2016,  προκύπτει: 

� Παραγωγή 9,5 tn/day < 12 tn/day δυναµικότητας 

� Κατανάλωση νερού ~ 400 m3/day < 1.000 m3/day δυναµικότητας αποβλήτων 

� Ειδικές καταναλώσεις: 1,34 kWh ηλεκτρικής ενέργειας / kg προϊόντος  

  180 kWh θερµικής ενέργειας / kg προϊόντος 

Τονίζεται ότι κατά την παραγωγική διαδικασία δεν γίνεται χρήση οργανικών διαλυτών. 

 

Οι αναλώσεις υπολοίπων πρώτων και βοηθητικών υλών παρατίθενται στον επόµενο πίνακα: 

Πίνακας 1. Αναλώσεις βοηθητικών υλών 
Υλικό  Ποσότητες tn/χρόνο 

Χρώµατα 25 

∆ιαβρέκτες (σαπούνια) 3 

Αλάτι 710 

Μυρµηγκικό οξύ 25 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου 45 

Καυστική σόδα 40 

 

Κύκλος βαφής  
Ο κάθε κύκλος βαφής περιλαµβάνει διάφορα στάδια όπως προλεύκανσης, λεύκανσης, βαφής και φινιρίσµατος. 
Η διαδικασία χρήσης διαφόρων σταδίων εξαρτάται από το προϊόν, το τύπο βαφής, τις προδιαγραφές βαφής, 
κλπ. Το κάθε στάδιο απαιτεί κάποιο χρόνο υλοποίησης, ο οποίος εξαρτάται από το χρόνο πλήρωσης, 
διαδικασίας και ξεπλύµατος.  
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Προλεύκανση 
Η προλεύκανση των υφασµάτων (εάν απαιτείται), γίνεται µε την προσθήκη υπεροξειδίου του 

υδρογόνου και καυστικού νατρίου. Κατά την διεργασία αυτή αποµακρύνονται οι ξένες προσµείξεις και 
οι ακαθαρσίες που βρίσκονται πάνω στο ύφασµα, καθώς επίσης και ένα µέρος του χρώµατος. Η 

διαδικασία αυτή εφαρµόζεται για την προετοιµασία του υφάσµατος, είτε για την κυρίως λεύκανση είτε 
για την βαφή. Ο απαιτούµενος χρόνος παραµονής στο µπάνιο, είναι περίπου 2 ώρες και η διαδικασία 

γίνεται κάτω από συνθήκες έντονου βρασµού. 

Λεύκανση 
Σκοπός της λεύκανσης είναι η επίτευξης ζωηρών αποχρώσεων. Η λεύκανση γίνεται µε 

υπεροξείδιο του υδρογόνου, καυστικό νάτριο και τεταρτογενές άλας του Αµµωνίου, ως µαλακτικό. Η 

διάρκεια της λεύκανσης είναι τρίωρη, µπορεί όµως µειωθεί ο χρόνος, αν αυξηθεί η θερµοκρασία της 
διεργασίας, αλλά τότε υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της ίνας. 
Βαφή 

Οι βαφικές µηχανές που χρησιµοποιούνται είναι τύπου ‘Jet’. Η αναλογία υφάσµατος προς νερό, 

που χρησιµοποιείται στα µπάνια βαφής είναι περίπου 1:4 – 1:6. Η βαφή των υφασµάτων γίνεται µε 
χρώµατα και πρόσθεση στο λουτρό βαφής και άλλων χηµικών ουσιών, των οποίων ο ρόλος 
χαρακτηρίζεται από βοηθητικός έως απαραίτητος. Άλλα από αυτά τα πρόσθετα χρησιµοποιούνται 
στην λεύκανση και άλλα στην κυρίως βαφή και έχουν σκοπό να αυξήσουν τη διαλυτότητα του 

χρώµατος στην κυτταρινούχο ίνα του βαµβακερού υφάσµατος, στο οµαλό στρώσιµο του χρώµατος και 
γενικότερα στην ποιότητα βαφής. 
Φινίρισµα (Στερέωµα – Μαλάκωµα) 

Μετά τη βαφή του υφάσµατος ακολουθεί το στερέωµα του χρώµατος, που γίνεται µε την 
προσθήκη στερεωτικών υγρών και µαλακτικών. Το φινίρισµα αποσκοπεί στην βελτίωση ορισµένων 
ιδιοτήτων βαµµένου υφάσµατος. Στην συνέχεια γίνεται στέγνωµα και σιδέρωµα του υφάσµατος µε 
ατµό. Το στάδιο διαρκεί περίπου 0,5 ώρες. 

 

Οι διεργασίες που αναφέρθηκαν προηγουµένως δεν γίνονται πάντα όλες. Ακολουθούνται διάφορα σενάρια 

αλληλουχίας, τα οποία ορίζουν χρόνους και αριθµούς ξεπλυµάτων. Επειδή, η διαδικασία βαφής είναι αδύνατο 

να διακοπεί στη µέση, πριν ολοκληρωθούν όλα τα στάδια και επειδή, όπως είναι ευνόητο, απαιτείται και 
κάποιος χρόνος για τις προετοιµασίες των διαδικασιών, µέσα στο 8ωρο µπορεί να περατωθεί το πολύ ένας 
κύκλος παραγωγής. 
∆ιαδικασία τυπώµατος 
Η παραγωγική διαδικασία περιλαµβάνει το τύπωµα βαµβακερών, βισκόζης, πολυαµιδικών (nylon) και 
κυτταρινούχων (τόσο φυσικής προέλευσης όπως τα βαµβακερά, όσο και χηµικής προέλευσης όπως γη βισκόζη 

/ ραιγιόν και το modal) και πολυεστερικών. 
Τύπωµα βαµβακερών  

Για το τύπωµα βαµβακερών, βισκόζης, modal και εν γένει υφασµάτων µε βάση την κυτταρίνη 

χρησιµοποιούνται δύο ποιότητες χρωµάτων: 
a) Pigment 

b) Reactive (αντιδρώντα µε την ίνα). 

Η χρήση χρωµάτων pigment έχει το πλεονέκτηµα ότι το ύφασµα για να παραδοθεί δεν περνά από 

διαδικασία πλύσης. Ακολουθούνται δύο βασικά σενάρια: 

Σενάριο 1: Τύπωµα, µαλάκωµα, στέγνωµα, ράµµα. Χρησιµοποιείται µε χρώµατα pigment των οποίων 
βασικοί προµηθευτές είναι οι BASF, BAYER, BF EIDODRICH και CIBA SPECAZTY CHEMICALS 

Σενάριο 2: Τύπωµα, άτµισµα, πλύσιµο, στέγνωµα, ράµµα, στην περίπτωση των reactive χρωµάτων 
(αντιδρώντα µε την ίνα), µε κύριους προµηθευτές CIBA και DYSTARC 

Τα υλικά και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές για το περιβάλλον. 
Tυποβαφή NYLON (POLYAMIDE) υφασµάτων 

H διαδικασία που ακολουθείται είναι όµοια των reactive χρωµάτων: Τύπωµα, άτµισµα, πλύσιµο, 

στέγνωµα, ράµµα. Βασικοί προµηθευτές NYLON χρωµάτων είναι η CIBA SPECIALTY 

CHEMICALS µε τη σειρά χρωµάτων LANASET καθώς και τις απαιτούµενες συνεργιστικές ύλες και 
πρόσθετα (διαβρέκτες κ.τ.λ.). 

Τύπωµα Πολυεστέρα  

Ακολουθείται η διαδικασία: Τύπωµα, πλύσιµο, στέγνωµα, ράµµα. Οι κύριοι Προµηθευτές είναι οι 
DYSTAR (ΣΕΙΡΑ DIANIX) και DOHMEN (DOROSBERS) 

 

Εγκατάσταση παραγωγής θερµότητας  
Για την κάλυψη των απαιτήσεων µε θερµική ενέργεια υπάρχει λεβητοστάσιο µε 3 εγκατεστηµένους λέβητες, 
δίκτυο ατµού και συµπυκνωµάτων, δεξαµενή συµπυκνωµάτων και εγκαταστάσεις αυτοµατισµού σε 
συνδυασµό µε κατάλληλα βοηθητικά δίκτυα. Το καύσιµο που χρησιµοποιείται είναι φυσικό αέριο  
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Εγκατάσταση ανάκτησης θερµότητας  
Στην επιχείρηση υπάρχει εγκατεστηµένο σύστηµα ανάκτησης θερµότητας, το οποίο εκµεταλλεύεται στην 
θερµότητα απόρριψης των βαφικών µηχανών, προθερµαίνοντας νερό για χρήση στις βαφικές. 
 

Εκροές υγρών αποβλήτων και διαχείριση αυτών 

Εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων  
Στην βιοµηχανία υπάρχει εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων 
Η υφιστάµενη ΜΕΥΑ έχει τη δυνατότητα να απορροφά τα ανάµικτα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τις 
διεργασίες της βαφής και του τυπώµατος και έχει σχεδιασθεί για το µέγιστο της πιθανής παροχής που είναι 
1.000 m

3
/day σύµφωνα µε την έγκριση της ΕΥΑΘ. Λειτουργεί µε τη µέθοδο της ενεργής ιλύος µέσω των 

σταδίων της εξισορρόπησης, αερισµού και καθίζησης. 

Εκροές στερεών αποβλήτων και διαχείριση αυτών 

 

Για τη διαχείριση των αποβλήτων η επιχείρηση έχει συνάψει συµβάσεις µε αδειοδοτηµένες εταιρείες οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό. 

Όσον αναφορά την παραγόµενη λάσπη από τη µονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της µονάδας, αυτή 

αποτελεί µη επικίνδυνο απόβλητο. 

 

Σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που µπορεί να προκαλέσει η δραστηριότητα 

Η επιχείρηση έχει τις παρακάτω σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις: 

• Υπάγεται στο Παράρτηµα I της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) και εποµένως πρέπει να 

εφαρµόζονται οι Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές, που αναλύονται στο ακόλουθο κείµενο αναφοράς 
(BREF) του Ευρωπαϊκού Γραφείου, για την Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης 
«Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available 

Techniques for the Textiles Industry, July 2003 

• ∆ιαθέτει µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της οποίας τα επεξεργασµένα απόβλητα οδηγούνται 
στο δίκτυο της ΕΥΑΘ. Θα πρέπει να παρακολουθείται η µονάδα σύµφωνα µε όσα ορίζει η νοµοθεσία. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να συντηρείται και να ορισθεί υπεύθυνος λειτουργίας της µονάδας 

• ∆ιαθέτει λέβητες για την παραγωγή ατµού που χρησιµοποιείται στην παραγωγή µε καύσιµο φυσικό 

αέριο. Θα πρέπει να παρακολουθούνται, συντηρούνται και να καταγράφονται οι µετρήσεις σε 
θεωρηµένο βιβλίο 

Μέτρα και δράσεις για την µείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
� Εξαιτίας της υπαγωγής των δραστηριοτήτων της επιχείρησης στο Παράρτηµα I της ΚΥΑ 

36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) να εφαρµόζονται οι Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές, που 

αναλύονται στο ακόλουθο κείµενο αναφοράς (BREF) του Ευρωπαϊκού Γραφείου, για την 
Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης: «Integrated Pollution Prevention and Control 

(IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry, July 2003» 

� Ο φορέας του έργου υποχρεούται, βάσει του άρθρου 157 του Νόµου 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α/27-05-

2016), να προχωρήσει σε ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Αποβλήτων (ΗΜΑ). Με την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του ΗΜΑ, υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά οι ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους µέχρι το τέλος Μαρτίου του επόµενου έτους. 
Ειδικά για το πρώτο έτος λειτουργίας του, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης 
αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 µέχρι την 31η Μαΐου 2017. 

� Να τηρεί αρχείο µε τιµολόγια, συµβάσεις, παραστατικά, µετρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις, 
ποσότητες παραγόµενων αποβλήτων, καταναλώσεις νερού και ενέργειας κλπ., βάσει του οποίου θα 

ελέγχεται η συµµόρφωση του φορέα µε την ΑΕΠΟ. 

� Για τις εκποµπές αερίων αποβλήτων από βιοµηχανικούς λέβητες της µονάδας να τηρούνται τα 

αναφερόµενα στην ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/15-04-93).  

� Τα επίπεδα του παραγόµενου θορύβου στα όρια των γηπέδων να µην ξεπερνούν τα 65 dBA, 

ικανοποιώντας το ανώτατο όριο θορύβου του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06-10-81). 

� Τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα στην έξοδο προς διάθεση, οφείλουν να πληρούν τα ανώτατα 

επιτρεπτά όρια του φορέα υποδοχής (ΕΥΑΘ). Ο φορέας λειτουργίας της µονάδας και Φορέας Παροχής 
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του ανακτηµένου νερού, υποχρεούται: 

� Να ορίσει υπεύθυνο λειτουργίας της µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, τα στοιχεία του 

οποίου να κοινοποιεί στην αρµόδια Υπηρεσία. 

� Να προβαίνει στην ελάχιστη απαιτούµενη συχνότητα δειγµατοληψιών και αναλύσεων. 

� Να καταγράφει τα αποτελέσµατα αναλύσεων των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων της µονάδας σε σελιδοµετρηµένο και θεωρηµένο βιβλίο από 

την Αρµόδια Υπηρεσία και να καταχωρούνται σε αυτό τυχόν συµβάντα κατά τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων, καθώς και οι ενέργειες που έγιναν για την επαναφορά του συστήµατος στην ορθή 

λειτουργία του. 

� Να υλοποιεί τα προγράµµατα παρακολούθησης που έχουν καθοριστεί από τις σχετικές µελέτες και 
τις εγκρίσεις των αρµόδιων υπηρεσιών. 

� Ο φορέας λειτουργίας του έργου να πραγµατοποιεί όλους τους απαιτούµενους ελέγχους και τις 
εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων. 

� Ο φορέας λειτουργίας του έργου είναι υπεύθυνος για την παροχή εκπαίδευσης προς τους εργαζόµενους 
των επιµέρους εγκαταστάσεων, σχετικής µε τους κανόνες και τα µέτρα ασφαλείας που επιβάλλεται να 

εφαρµόζονται κατά την λειτουργία τους. 

� Απαγορεύεται ρητά η ελεύθερη απόρριψη και καύση των στερεών αποβλήτων. 

� Η διαχείριση των στερεών απορριµµάτων να γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 

50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) και το Ν. 4042/12. 

� Η διαχείριση των ΑΗΗΕ, των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των 
µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων να γίνεται µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις αντίστοιχα της ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 

1184Β/09-05-2014), της ΚΥΑ 41624/2057/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010) και του Π∆ 

109/2004 (ΦΕΚ 75Α/05-03-2004).  

� Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) να αποθηκεύονται προσωρινά, συσκευασµένα σε κατάλληλα 

δοχεία σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β/30-06-2006) και να 

παραδίδονται ακολούθως, µέσω κατάλληλα αδειοδοτηµένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε 
εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, µε προτεραιότητα την 
αναγέννησή τους. Η διαχείριση να γίνεται σύµφωνα µε το Π∆ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/02-03-2004). 

� Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την 
παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. 

� Να υπάρχει φροντίδα για την καθαριότητα και τη συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου των 
εγκαταστάσεων. 

� Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

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

Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας δηµοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέµατος δεν εκφράστηκαν εγγράφως  
αντιρρήσεις ενδιαφερόµενων πολιτών ή φορέων. Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για την κατάθεση 

απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίστηκε η 13.01.2020. 
 

Γνωµοδοτήσεις φορέων είναι αναρτηµένες στο ΗΠΜ. 

 

 Τέλος διευκρινίζεται ότι η παραπάνω άποψη  αφορά µόνο τη ΜΠΕ και δε δεσµεύει τη ∆/νση Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος κατά τη χορήγηση σχετικής άδειας της µονάδας, η οποία θα εξεταστεί υπό τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Ν. 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

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

 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 
2. Γούλα Όλγα-Χριστίνα 

3. ∆ωρής Σωκράτης 
4. Κίκης Αθανάσιος 
5. Πάλλας Κωνσταντίνος 
6. Τζόλλας Νικόλαος 
7. Γκανούλης Φίλιππος 
8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

9. Ζέρβας Γεώργιος 
10. Παπαστεργίου Χρήστος 
11. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
12. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

13. Μήττας Χρήστος 
 

 

Χ 
 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ψ747ΛΛ-ΗΔΗ


		2020-08-05T12:36:29+0300
	Athens




