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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                 ΘΕΜΑ 15ο 
Γνωµοδότηση για την Ανανέωση – Τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάµενης 
βιοµηχανίας παραγωγής απορρυπαντικών σε σκόνη, µε δ.τ. ‘’NILO A.B.E.E.’’ που εδρεύει επί της οδού 

Λόρδου Βύρωνος 3 στο αγροτεµάχιο 898 της ∆.Κ. Καλοχωρίου του ∆ήµου ∆έλτα, της M.E. Θεσσαλονίκης, 
Π.Κ.Μ. 

 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 15
ο
 θέµα ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση 

για την Ανανέωση – Τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάµενης βιοµηχανίας 
παραγωγής απορρυπαντικών σε σκόνη, µε δ.τ. ‘’NILO A.B.E.E.’’ που εδρεύει επί της οδού Λόρδου 

Βύρωνος 3 στο αγροτεµάχιο 898 της ∆.Κ. Καλοχωρίου του ∆ήµου ∆έλτα, της M.E. Θεσσαλονίκης, 
Π.Κ.Μ.» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1130/16-07-2020 διαβιβαστικό έγγραφο του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Αικ. Τζαφειροπούλου, υπάλληλο 

του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της ∆/νσης 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. 

Τζαφειροπούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 491380(11564)πε/13-07-2020 εισήγηση του 

Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της ∆/νσης 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε συνοπτικά στη λειτουργία της 
δραστηριότητας και εξήγησε τους λόγους ανανέωσης και τροποποίησης της υφιστάµενης ΑΕΠΟ. 

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: 05 Αυγούστου 2020 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχοµένου): 383898 (221) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 96/24-07-2020  

Απόσπασµα Πρακτικού αρ. 11/2020  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχοµένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 1130/16-07-2020                                                                                                                                

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 1902049426 

 

  

  
  ΠΡΟΣ : 

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

 

 

  (ηλεκτρονική υποβολή) 
 

ΑΔΑ: Ψ11Φ7ΛΛ-59Π



http://www.pkm.gov.gr 2  

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβα Γεώργιο και κ. Ιγνατιάδη 

Θεόδωρο, τακτικά µέλη, στις οποίες απάντησε η κ. Τζαφειροπούλου. Τον λόγο για ερωτήσεις ζήτησε και η 

κ. Χρ. Γεωργιάδου, Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆έλτα, η οποία συµµετέχει στην 
τηλεδιάσκεψη εκπροσωπώντας τον ∆ήµαρχο ∆έλτα. Ανέφερε ότι έχει ενηµερωθεί από την αρµόδια 

υπηρεσία του ∆ήµου πως υπάρχουν διάφορα θέµατα από την εταιρεία σχετικά µε την τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων, πως γνωρίζει ότι έχουν γίνει αυτοψίες από υπαλλήλους της Περιφέρειας, ωστόσο ο 

∆ήµος δεν είχε κάποια ενηµέρωση σχετικά µε το πώς προχώρησε το όλο θέµα. Οι ερωτήσεις της κ. 

Γεωργιάδου αφορούσαν τη διενέργεια αυτοψιών από υπαλλήλους της Περιφέρειας το τελευταίο χρονικό 

διάστηµα και την ύπαρξη ή όχι καταγγελιών για τη δραστηριότητα. Η κ. Τζαφειροπούλου απάντησε ότι 
έχουν γίνει πρόσφατα αυτοψίες από το Κλιµάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος. Επίσης, έχουν γίνει 
κοινές αυτοψίες µε τη συµµετοχή και εκπροσώπου του ∆ήµου ∆έλτα και δεν υπάρχουν πρόσφατες 
καταγγελίες για τη δραστηριότητα. Γι’ αυτό και η εισήγηση της υπηρεσίας είναι θετική µε έναν 

συγκεκριµένο όρο.  

Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη για να τοποθετηθούν. Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικό µέλος, ζήτησε την 

τοποθέτηση του ∆ήµου ∆έλτα επί του θέµατος προτού ψηφίσει. Η κ. Γεωργιάδου από τον ∆ήµο ∆έλτα 

πρότεινε τη θετική γνωµοδότηση από τη Μητροπολιτική Επιτροπή µε την προϋπόθεση της τήρησης του 

συγκεκριµένου όρου που θέτει η αρµόδια υπηρεσία της Μ.Ε.Θ. στην εισήγησή της. Στη συνέχεια ο κ. 

Ζέρβας δήλωσε ότι θα καταψηφίσει, διότι έχουν γίνει πολλές καταγγελίες και υπάρχουν παρατυπίες από 

µέρους της επιχείρησης. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε 
λευκό. Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά µε την προϋπόθεση να 

υιοθετήσει η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης τους όρους που θέτει η υπηρεσία της 
Μ.Ε.Θ.. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει και αιτιολόγησε την ψήφο 

του.  Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό. Συµφωνεί µε τον όρο 

που θέτει η υπηρεσία και σχολίασε επιγραµµατικά το περιεχόµενο της µελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων.  
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.: 491380(11564)πε/13-07-2020  

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. 
1130/16-07-2020 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 
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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  κατά  πλειοψηφία  

        (Οι κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος και κ. Ζέρβας Γεώργιος καταψήφισαν, οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ.  

                                                        Γκανούλης Φίλιππος τοποθετήθηκαν µε λευκό) 

                                                                                                             

Θετικά για την Ανανέωση – Τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάµενης 
βιοµηχανίας παραγωγής απορρυπαντικών σε σκόνη, µε δ.τ. ‘’NILO A.B.E.E.’’ που εδρεύει επί της οδού 

Λόρδου Βύρωνος 3 στο αγροτεµάχιο 898 της ∆.Κ. Καλοχωρίου του ∆ήµου ∆έλτα, της M.E. Θεσσαλονίκης, 
Π.Κ.Μ., σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στην εισήγηση που ακολουθεί. 
 

Περιγραφή της δραστηριότητας 
Αποτελεί µία νοµίµως υφιστάµενη λειτουργούσα αδειοδοτηµένη δραστηριότητα η οποία είναι εφοδιασµένη µε 
«Άδεια Λειτουργίας» από την ∆/νση Ανάπτυξης µε Α∆Α: ΩΑΩΗ7ΛΛ-ΒΡ∆, όπως επίσης και «Απόφαση 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων» από την ∆ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, 
∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Κεντρικής Μακεδονίας (∆ΙΠΕΧΩΣ Κ.Μ.) µε Αρ. Πρωτ.: 
780/19-02-2009. 

Με την παρούσα ΜΠΕ θα πραγµατοποιηθεί η ανανέωση των Περιβαλλοντικών όρων της µονάδος καθώς  και 
Τροποποίηση αυτής επειδή αφαιρείται η γραµµή παραγωγής απορρυπαντικών σε υγρή µορφή, και η 

υφιστάµενη εγκατεστηµένη ισχύς θα είναι της τάξης των 239,42 kw σε σχέση µε τον υφιστάµενο 

µηχανολογικό εξοπλισµό των 271,81  kw ( 364,50HP ) για τον οποίο και είναι αδειοδοτηµένη. 

 Ως  εκ τούτου θα ανήκει πλέον και στην χαµηλή όχληση. 

 

Εγκρίσεις - Άδειες 
 

� Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων – ∆ΙΠΕΧΩΣ Κ.Μ., που εκδόθηκε από το τµήµα 

Βιοµηχανιών, της ∆/νσης ΑΕΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε αριθ. Πρωτ. 49283/18-01-00. 

� Υπ. Αριθ. 15/Φ.14.2.5901/19/10147/13-12-01 Ενιαία Άδεια εγκατάστασης – λειτουργίας από την 

∆/νση Βιοµηχανίας και Ορυκτού Πλούτου της Ν.Α. Θεσσαλονίκης 

� Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων από την ∆ΙΠΕΧΩΣ Κ.Μ. µε αρ. πρωτ. 
780 και ηµεροµηνία 19/02/2009 

� Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας από την Περιφερειακή ∆ιοίκηση Πυρ/κων 
Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας, ∆ιοίκηση Π.Υ. Θες/νίκης µε αριθ. Πρωτ. 1791/Φ.701.4/1068 

(Χ.Π.Ε. 18015) και ηµεροµηνία 23/02/2016, όπου έχει ισχύ µέχρι 23/02/2024. 

� Παράταση διάρκειας ισχύος των Περιβαλλοντικών όρων από την ∆ΙΠΕΧΩΣ Κ.Μ. µε αρ. πρωτ. 
6593 και ηµεροµηνία 08/09/2016 και Α∆Α:7877ΟΡ1Υ-ΚΕΞ 

� Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας από την Γενική ∆/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος – ∆/νση 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης µε αρ. πρωτ. Φ 14.2.5901/342441/7909 και 
ηµεροµηνία 18-08-2017. 

 

Οι στεγασµένοι χώροι του εργοστασίου αντιστοιχούν: 

Α/Α Περιγραφή Στάθµη Σύνολο επιφανειών κτίσµατος 
1 Κεντρικό κτήριο ισόγειο 2.938,33 τ.µ. 

2 Κεντρικό κτήριο Α’ όροφος 1.374,87 τ.µ. 

3 Κεντρικό κτήριο Β’ Όροφος 592,95 τ.µ. 

4 Κεντρικό κτήριο Πύργος καµινάδας 95,76 τ.µ. 
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5 φυλάκιο ισόγειο 4.71 τ.µ. 

6 Υποσταθµός ∆ΕΗ ισόγειο 19,51 τ.µ. 

7 Αποθήκη ισόγειο 5,56 τ.µ. 

 

• Στον ισόγειο χώρο είναι τα κυρίως µηχανήµατα. Ειδικά υπάρχουν τα εξής τµήµατα: 
Γραφεία  

Εστιατόριο 

Χώρος αποθήκευσης υλικών συσκευασίας 
Τµήµα συσκευασίας τελικών προϊόντων 

Μηχανουργείο  

Τµήµα παραγωγής απορρυπαντικής σκόνης πύργου  

Λεβητοστάσιο (1 ατµολέβητας και 1 αερόθερµο) 

Πυροσβεστικό συγκρότηµα 

Χώρος αποθήκευσης τελικών προϊόντων 

Χώρος αποθήκευσης πρώτων υλών  

 

1. Ο 1
ος

 όροφος περιλαµβάνει: 
• Γραφεία  

• Χώρους υγιεινής  

• Χωλ  

• Αρχείο  

• Αποδυτήρια  

• Τµήµα πύργου ξήρανσης 

• Τµήµα ξηρής ανάµειξης 

• Χώρο µε σιλό αποθήκευσης σκόνης πύργου  

• Χώρο αποθήκευσης διαφόρων 

 

     ●     Ο 2
ος

 όροφος περιλαµβάνει: 
Χώρο µε σιλό αποθήκευσης σκόνης πύργου 

Τµήµα ζύγισης πρώτων υλών προς ξηρή ανάµειξη 

 

! Στον 3 ο όροφο συνεχίζεται η εγκατάσταση του πύργου ξήρανσης. 
Πιο αναλυτικά η βιοµηχανία αποτελείται από τις εξής µονάδες: 

• Μονάδα παραγωγής και συσκευασίας απορρυπαντικών προϊόντων σε σκόνη 

• ∆εξαµενές αποθήκευσης πρώτων υλών σε υγρή µορφή 

• Χώρος αποθήκευσης πρώτων υλών (στερεών / υγρών) 

• Χώρος αποθήκευσης υλικών συσκευασίας 

• Χώρος αποθήκευσης έτοιµων προϊόντων  

 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ  

 

Α/Α Α' ΥΛΗ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(kg/year) 
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1 Αλκυλοβενζολοσουλφονικό οξύ 142.000 

2 Λιπαρά οξέα  37.300 

3 ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου 58.000 

4 ∆ιάλυµα πυριτικού νατρίου  260.000 

5 

Επτανάτριο άλας 
διαιθυλενοτριαµινοπενταµεθυλενοφωσφωνικού 

οξέος 
2.700 

6 Αιθοξυλιωµένες λιπαρές αλκοόλες 59.000 

7 Άλας νατρίου καρβοξυµεθυλοκυτταρίνης 10.000 

8 Πενταενυδροµεταπυριτικό νάτριο 4.100 

9 Τριφωσφορικόπεντανάτριο 35.000 

10 

Πολυµερές βασισµένο σε µετά νατρίου άλας του 

µαλεϊκού οξέος και µετά νατρίου άλας του 

ακρυλικού οξέος 
94.000 

11 Ζεόλιθοι  238.000 

12 Γλουκονικό νάτριο  2.100 

13 Υπερλευκαντικές ουσίες 900 

14 Θειικό νάτριο  1.010.000 

15 Ανθρακικό νάτριο  780.000 

16 
Ένωση ανθρακικού νατρίου µε υπεροξείδιο του 

υδρογόνου 162.000 

17 Τετρακετυλοαιθυλενοδιαµίνη 13.400 

18 Ένζυµα 3.000 

19 Αντιαφριστικό 4.650 

20 Έγχρωµοι κόκκοι θειικού νατρίου 1.596 

21 Άρωµα 4.000 

 

Σηµειώνεται ότι τοξικές ουσίες δεν χρησιµοποιούνται σε καµία φάση της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά ούτε 
και αποθηκεύονται. 
 

 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

Τα παραγόµενα προϊόντα είναι τεσσάρων ειδών: 

 

• Σκόνη πλυντηρίου ρούχων  

• Σκόνη πλυσίµατος στο χέρι 

• Σόδα πλύσεως (απλή συσκευασία α’ ύλης) 

• Λευκαντικό (µόνο ξηρή ανάµειξη α’ υλών και συσκευασία)  

Όσον αφορά τη χρήση ύδατος και ενέργειας από την δραστηριότητα έχουµε: 
 

Περιγραφή Ποσότητα 

Χρήση νερού Παραγωγική ∆ιαδικασία 1-2 m
3
/ηµέρα 

Χρήση νερού υγιεινής Προσωπικού 0,10-0,20 m
3
/ηµέρα 

Ηλεκτρική ενέργεια 770 Kwh/ηµέρα 

Υγραερίου LPG καυστήρα  103.0 kg/έτος 
 

 Από τον ανώτερο πίνακα πρώτων υλών προκύπτει και η µη υπαγωγή της µονάδας στις διατάξεις της ΚΥΑ 

172058/2016  (SEVESO III). 

Η δραστηριότητα  δεν εντάσσεται σε κλάδο της χηµικής βιοµηχανίας, ο οποίος εµπίπτει στην κατηγορία έργων 

και δραστηριοτήτων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/2013) 
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– Οδηγία IED. ( ΙPPC)  

H εταιρεία γενικά τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν τεθεί, έχει εγγραφεί στο Η.Μ.Α. και 
καταθέτει ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων. Σηµείο τριβής αποτελεί η εκποµπή σκόνης και 
πραγµατοποιούνται µετρήσεις . 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
Η παραγωγική διαδικασία βασίζεται στην λειτουργία του πύργου ξήρανσης, όπου πραγµατοποιείται η 

διεργασία κοκκοποίησης και ξήρανσης του πολτού – slurry (υγρό µείγµα Α΄ υλών) προς παραγωγή της 
βασικής σκόνης (απορρυπαντική σκόνη). Από το πάνω µέρος του πύργου ξήρανσης ψεκάζεται ο πολτός-slurry 

και από τη µέση του πύργου ξήρανσης γίνεται εισαγωγή του θερµού αέρα. Ο θερµός αέρας έχοντας χάσει 
µέρος της θερµοκρασίας του, λόγω της επαφής του µε την υγρή τροφοδοσία, απάγεται από το πάνω µέρος του 

πύργου ξήρανσης,(ψυχρός αέρα πύργου)µέσω ενός ανεµιστήρα ισχύος 30 kW, ενώ η παραγόµενη βασική 

σκόνη εξέρχεται από το κάτω µέρος του πύργου ξήρανσης όπου µέσω του “Airlift” µεταφέρεται σε σιλό 

αποθήκευσης. Από τη διεργασία αυτή προκύπτουν διάφορα ρεύµατα αέρα, τα οποία ενώνονται και εφόσον 

υποστούν κάποια προ-επεξεργασία, µέσω κυκλώνων, καταλήγουν όλα µαζί στο φίλτρο καταιονισµού. Η 

λειτουργία του φίλτρου καταιονισµού βασίζεται στον ψεκασµό καθαρού νερού µέσω επτά (7) ακροφυσίων – 

µπεκ ειδικής αντιφρακτικής τεχνολογίας. Τρία (3) από τα επτά (7) ακροφύσια – µπεκ έχουν δέσµη σχήµατος 
γεµάτου κώνου γωνίας 60

ο
 και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) έχουν δέσµη σχήµατος γεµάτου κώνου γωνίας 115

ο
. Ο 

ψεκασµός του νερού µέσω των ακροφυσίων – µπεκ γίνεται κατ’ αντιρροή και κάθετα µε το εισερχόµενο ρεύµα 

αέρα, το οποίο αποτελεί άθροισµα των επιµέρους ρευµάτων. Το νερό από το φίλτρο καταιονισµού µε τα ίχνη 

σκόνης που δεσµεύονται, ανακυκλώνονται στη διεργασία, ενώ από το πάνω µέρος του φίλτρου καταιονισµού 

εξέρχεται κορεσµένος σε υγρασία αέρας (ατµός). 
Τα ρεύµατα αέρα που ενώνονται και καταλήγουν στο φίλτρο καταιονισµού είναι τρία και υφίστανται µια 

επεξεργασία πριν καταλήξουν στον τελικό αποδέκτη (το φίλτρο καταιονισµού), όπως περιγράφονται 
παρακάτω. 

 

1
ο
 ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΑ 

Το «1
ο
 Ρεύµα» αέρα είναι, πρακτικά, ο ψυχρός αέρας που προκύπτει από τη διεργασία της ξήρανσης και 

απάγεται από το πάνω µέρος του πύργου ξήρανσης. Το «1
ο
 Ρεύµα» απάγεται από τον πύργο ξήρανσης µέσω 

του ανεµιστήρα ισχύος 30 kW και οδηγείται, αρχικά, σε συστοιχία τεσσάρων (4) κυκλώνων. Στη βάση των 

τεσσάρων κυκλώνων γίνεται η ανάκτηση των µικρών σωµατιδίων σκόνης (ψιλή σκόνη), που έχουν 

συµπαρασυρθεί, από την απαγωγή του ψυχρού αέρα. Η σκόνη που κατακρατούν οι κυκλώνες ανακυκλώνεται 
στην διεργασία. Τελικά, ο αέρας που εξέρχεται από το πάνω µέρος των τεσσάρων (4) κυκλώνων καταλήγει στο 

φίλτρο καταιονισµού νερού ώστε να αποδεσµευτεί από τα τελευταία, τυχόν, υπολείµµατα ψιλής σκόνης. 
 

2
ο
 ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΑ 

Το «2
ο
 Ρεύµα» αέρα προκύπτει από τη µεταφορά της παραγόµενης βασικής σκόνης του πύργου ξήρανσης 

µέσω“Airlift” προς τα σιλό αποθήκευσής της. Η βασική σκόνη, εφόσον εξέλθει του πύργου ξήρανσης, 
αναρροφάται από ανεµιστήρα ισχύος 11 kW, ώστε να χάσει µέρος της θερµότητάς της και τελικά να 

αποθηκευτεί, πριν τη χρήση της. Κατά την αναρρόφηση, η βασική σκόνη οδηγείται, αρχικά, σε έναν κυκλώνα 

ώστε να διαχωριστεί από το ρεύµα αέρα και ύστερα σε κόσκινο προς διαχωρισµό µεγάλων συσσωµατωµάτων, 

πριν την αποθήκευση. Το ρεύµα του αέρα που προκύπτει από την αναρρόφηση της βασικής σκόνης, εξέρχεται 
του βασικού κυκλώνα και οδηγείται σε τέσσερις (4) κυκλώνες προς καθαρισµό του από τη ψιλή σκόνη που 

έχει συµπαρασύρει. Από τη βάση των τεσσάρων κυκλώνων ανακτώνται τα µικρότερα σωµατίδια βασικής 
σκόνης, που έχουν συµπαρασυρθεί, τα οποία ενώνονται µε το κύριο ρεύµα βασικής σκόνης πριν την είσοδο 

της στο κόσκινο. Ο εναποµείναν αέρας, που εξέρχεται από τους τέσσερις κυκλώνες, στη συνέχεια, ενώνεται µε 
το «1

ο
 Ρεύµα» του ψυχρού αέρα και οδηγείται µαζί του στη συστοιχία τεσσάρων κυκλώνων και τελικά στο 

φίλτρο καταιονισµού, ώστε να αποφορτιστούν από τυχόν υπολείµµατα ψιλής σκόνης.     
 

3
ο
 ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΑ 

Το «3
ο
 Ρεύµα» αέρα προκύπτει από το σύστηµα αποκονίωσης της διεργασίας ξήρανσης. Το σύστηµα 

αποκονίωσης αναρροφά σκόνη από την βάση του πύργου ξήρανσης, που εξέρχεται η βασική σκόνη, και από τα 

σιλό αποθήκευσής της, κατά την εναπόθεσή της σε αυτά. Το σύνολο των ρευµάτων αναρρόφησης 
“δηµιουργούν” το «3

ο
 Ρεύµα», το οποίο οδηγείται, αρχικά, µέσω ανεµιστήρα ισχύος 15 kW, σε δύο (2) 

κυκλώνες διαχωρισµού. Στη βάση των κυκλώνων, ανακτάται η σκόνη, η οποία αναρροφάται, µαζί µε τη 

βασική σκόνη, από το σύστηµα του “Airlift”, όπου ακολουθείται η διεργασία που περιγράφηκε ανωτέρω. Ο 

αέρας που εξέρχεται των δύο κυκλώνων οδηγείται εν τέλη στο φίλτρο καταιονισµού προς αποφόρτισή του από 

τυχόν ψιλή σκόνη που έχει εναποµείνει στο 3
ο
 αυτό ρεύµα αέρα.  

 

Από τη διεργασία παραγωγής σκόνης πύργου καθώς και από τις διεργασίες ανάµειξης και συσκευασίας 
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δεν πρέπει να προκύπτουν αιωρούµενα στερεά άνω των ορίων που τίθενται από την κείµενη νοµοθεσία.  

Τα συστήµατα συγκράτησης σωµατιδίων θα πρέπει να είναι ικανά ώστε να µην εκπέµπονται στο 

περιβάλλον αιωρούµενα στερεά άνω των 100 mg/m3.  

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

 

1. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας δηµοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέµατος και έως σήµερα ∆ΕΝ 

εκφράστηκαν στην υπηρεσία εγγράφως αντιρρήσεις ενδιαφερόµενων πολιτών ή φορέων, αν και για τη 

συγκεκριµένη επιχείρηση έχουν υποβληθεί στην ∆/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. καταγγελίες για 

εκποµπή αιωρούµενων σωµατιδίων. Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για την κατάθεση απόψεων των 

πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίστηκε η 11 - 09-2019.  

Επισηµαίνεται επίσης ότι έως σήµερα δεν εκφράσθηκε άποψη του ∆ήµου ∆έλτα, αν και από µέρους του 

υπήρχαν συχνές καταγγελίες για αιωρούµενα σωµατίδια. 

2.  Οι µετρήσεις εκποµπών σωµατιδιακής ύλης στην έξοδο των απαερίων της εγκατάστασης, µε τιµές 
µετρήσεων 24,63 mg/m

3
, που αναφέρονται στην σελίδα 8 και 50 της Περιβαλλοντικής Μελέτης, έγιναν στα 

πλαίσια διενέργειας ελέγχου της εν λόγω µονάδας από το Κ.Ε.Π.ΠΕ., κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Τα 

προαναφερόµενα αποτελέσµατα των µετρήσεων δεν έγιναν αποδεκτά καθόσον κρίθηκε ότι, κατά τη 

δειγµατοληψία και τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης αιωρούµενων σωµατιδίων, δεν εφαρµόστηκε  
πρότυπη µέθοδος αναφοράς που να συµµορφώνεται µε κατάλληλο εθνικό ή ευρωπαϊκό ή διεθνές αντίστοιχο 

πρότυπο. Ζητήθηκε από την εταιρεία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διενεργηθούν νέες 
µετρήσεις, οι οποίες θα γίνουν βάση των προτεινόµενων από το Κ.Ε.Π.ΠΕ. προτύπων ή άλλων αποδεδειγµένα 

ισοδύναµων. 

Επισηµαίνεται πως διαπιστώθηκε ότι οι υφιστάµενες υποδοµές της µονάδας (διαστάσεις- σχήµα εξόδου 

απαερίων του φίλτρου καταιονισµού) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εφαρµογή των προτεινόµενων 

από το Κ.Ε.Π.ΠΕ. προτύπων. Προκειµένου να εφαρµοστεί ένα από τα ενδεδειγµένα πρότυπα µέτρησης 
στερεών αιωρούµενων σωµατιδίων θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί σε κατασκευή νέου, κατάλληλου για την 

εφαρµογή των προαναφερόµενων προτύπων, αγωγού εξόδου απαερίων. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται για τη θετική γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ, µε την 

προϋπόθεση να τεθεί όρος, τεχνικά εφικτός και επιστηµονικά αποδεκτός, προκειµένου να διενεργούνται από 

διαπιστευµένο εργαστήριο τακτικές µετρήσεις, η συχνότητα των οποίων θα οριστεί συγκεκριµένα, ώστε να 

αποδεικνύεται ότι ''η συγκέντρωση των αιωρουµένων στερεών (σκόνες) από τον πύργο ξήρανσης µετά τα 

συστήµατα παρακράτησης σωµατιδίων και τα λοιπά σηµεία της παραγωγικής διαδικασίας όπου εκπέµπεται 
σκόνη δεν υπερβαίνουν τα 100 mg/m

3
 ''. 

Σε περίπτωση υπερβάσεων θα ληφθούν επί πλέον µέτρα στα συστήµατα συγκράτησης της σκόνης ώστε να 

τηρείται η ειδική οριακή τιµή των 100 mg/m
3
 (Π.∆.1180/81, ΦΕΚ 293Α/06.10.1981). 

 

 

 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 

 

Χ 
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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 
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