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Κοζάνη, 8 Νοεμβρίου 2010
Αριθμ. Πρωτ.: 102029/3906

Επέκταση - Συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων της Υφιστάμενης
Βιομηχανίας Ασβεστοπολτού και τσιμετοπροϊόντων της εταιρείας
«ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Τροποποίηση της με Α.Π.
43568/1347/19.05.2009 ΑΕΠΟ Γ.Γ.Π.Δ.Μ., λόγω υπαγωγής της
εγκατάστασης στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 96/61/ΕΚ (IPPC) «για
την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης από ορισμένες
βιομηχανικές εγκαταστάσεις» (εδάφιο 3.1 του Παραρτήματος ΙΙ του
άρθρου 5 της ΚΥΑ ΗΠ 15392/2332/02, παραγωγή > 50 τόνων ασβέστη
ημερησίως) καθώς και προσθήκης μονάδας παραγωγής υδράσβεστου με
ταυτόχρονη κατάργηση της μονάδας τυποποίησης, συσκευασίας και
διάθεσης δομικών υλικών (τσιμεντοπροϊόντων) και μετατροπής της σε
βιομηχανία παραγωγής ασβέστου, υδρασβέστου & ασβεστοπολτού, στο
Δ.Δ. Δρεπάνου του Δ. Ελλησπόντου, στο Ν. Κοζάνης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α).
2. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25.04.2002).
3. Το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68Α΄/11-3-05) περί ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
4. Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α / 6-08-01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 2647/19-10-98 (ΦΕΚ 22-12-98) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
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τοπική αυτοδιοίκηση και από 17/9/2001 αρ.πρωτ.21/6896 εισήγηση άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
107Α).
7. Την Οδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά με την ≪ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης ≫,
όπως τροποποιήθηκε με την oδηγία 2008/1/ΕΚ.
8. Την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Οκτωβρίου
2003 «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου
εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΕΕ L
275/32).
9. Την Απόφαση 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18 ης Ιουλίου 2007
(ΕΕ L 229/31.08.2007).
10. Την ΚΥΑ Η.Π. 54409/2632/2004 «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ…κλπ.» (τ.Β’1931/04),
άρθρο 5.
11. Την ΚΥΑ 52115/2970/Ε103/2008 (ΦΕΚ 2575Β/19.12.2008) για την έγκριση του Εθνικού
Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΚΔΕ) αερίων θερμοκηπίου περιόδου 2008-12.
12. Την ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/26.09.04 (ΦΕΚ 1391/29.09.04), που αναφέρεται στον «Καθορισμό
τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν
1650/1986 όπως αντικαταστήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν 3010/2002.»
13. Την ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678Β/25.10.1990).
14. Την ΚΥΑ 25535/3281/2002 «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α’
κατηγορίας σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ ‘Κατάταξη δημοσίων και
ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες κ.λ.π.’ (Β’ 1022)».

15. Την ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/05.08.2002 (ΦΕΚ 1022Β) που αναφέρεται στην

«κατάταξη
δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002».
16. Την ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/20.03.2003 (ΦΕΚ 332Β) που αναφέρεται στη «διαδικασία
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 κ.λ.π.).
17. Την ΚΥΑ 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087Β/5-8-2003): «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα
πολεοδομικά διατάγματα».
18. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Ακινήτων»
19. Την ΚΥΑ Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα
επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων» (Β’ 604)».
20. Την ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β/30-06-06) «Έγκριση Γενικών Προδιαγραφών με την
διαχείριση επικινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινής
υπουργικής απόφασης…».
21. Την ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287Β/2-3-07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) …».
22. Το εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε Επίπεδο Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθμ. 19/02.12.1998/Περιφερειακό Συμβούλιο Απόφαση του
Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.
23. Το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών – Μη Επικίνδυνων – Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας με την υπ΄αριθ. 86625/2566/28.09.2009 Απόφαση Γ.Γ.Π.Δ.Μ.
24. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/22-1-65 «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
25. Την με Α.Π. οικ.122859/02.02.2004 Εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΧΩΔΕ «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ
11014/703/Φ104/14.03.2003 (ΦΕΚ 332Β/2003)», κεφάλαιο Α’.
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26. Την με Α.Π. 8878/14.12.2005 Απόφασης Γ.Γ. Π.Δ.Μ. περί ορισμού εισηγητών & μεταβίβαση
εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» κλπ. (ΦΕΚ 1826 τ. Β’ / 23.12.2005).
27. Την με Α.Π. 92448/2758/04.09.2008 (ΦΕΚ 2119Β/14.10.2008) απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας
Δυτ. Μακεδονίας με την οποία τροποποιείται η (26) σχετική Απόφαση.
28. Την με Α.Π. 2164/18-7-02 Απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
για την εγκατάσταση βιοτεχνίας παραγωγής, συσκευασίας και διάθεσης δομικών υλικών.
29. Την με Α.Π. 4786/14-1-08 Απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης τροποποίησης της έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων λόγω αλλαγής της επωνυμίας («Τσαβδαρίδης Κων/νος και Σια Ο.Ε.») της
βιοτεχνίας παραγωγής, συσκευασίας και διάθεσης δομικών υλικών, στοιχείων της παραγωγικής
ικανότητας της επιχείρησης και παράταση του χρόνου ισχύος της.
30. Την με Α.Π. 3941 (σχ. 4795, 4872, 5065)/9-12-2005 Απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης
Τροποποίησης της (29) σχετικής Α.Ε.Π.Ο. της εταιρείας «Τσαβδαρίδης Κων/νος και Σια Ο.Ε.»
λόγω προσθήκης υψικαμίνου για τη παραγωγή ασβέστου και λόγω προσθήκης μηχανημάτων.
31. Την με Α.Π. 6998/08-1-2008 Απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης Τροποποίησης λόγω προσθήκης
φίλτρου αποκονίωσης της (30) σχετικής Α.Ε.Π.Ο της εταιρείας «Τσαβδαρίδης Κων/νος και Σια
Ο.Ε.».
32. Την με Α.Π. 43568/1347 (σχετ. 42903/1315, 42881/1314, 36099/1136, 34895/1094, 34884/1093,
34749/1090, 1423/1011, 30500/979) / 19.05.2009 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
Γ.Γ.Π.Δ.Μ. για τη λειτουργία και την επέκταση του έργου : «Επέκταση υφιστάμενης μονάδας
παραγωγής ασβεστοπολτού και τυποποίησης, συσκευασίας και διάθεσης δομικών υλικών, στην
εκτός σχεδίου περιοχή του Δ. Δ. Δρεπάνου του Δήμου Ελλησπόντου» στο Ν. Κοζάνης,
ιδιοκτησίας της εταιρίας «Τσαβδαρίδης Κων/νος και Σ.Ι.Α. Ο.Ε.» με χρόνο ισχύος την
18.05.2019.
33. Την με Α.Π. ΤΒΚ Φ14.2/465/4/4884 /8/11/2006, άδεια λειτουργίας της βιοτεχνίας παραγωγής
ασβεστοπολτού και τσιμεντοπροϊόντων της «Τσαβδαρίδης Κων/νος & ΣΙΑ ΟΕ» στο Δ.Δ.
Δρεπάνου του Δ. Ελλησπόντου στο Ν. Κοζάνης, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Κοζάνης.
34. Την με Α.Π. 252/10.02/.010 Φ14.2/465/6 Απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης περί χορήγησης
προσωρινής άδειας λειτουργίας της ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ ΚΑΙ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ της ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..
35. Την με Α.Π. 398/10.02.2010 Φ14.2/465/7 Απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης περί χορήγησης
άδειας λειτουργίας, της ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ ΚΑΙ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ της ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
36. Την με Α.Π. οικ.166777/12-04-2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ περί χορήγησης Άδειας
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (Ε.Α.Θ) στον φορέα εκμετάλλευσης
«ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την εγκατάσταση του θέματος, από το Τμήμα
Γ.Ε.Δ.Ε. της Δ/νσης ΕΑΡΘ της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, με χρόνο ισχύος
την 31.12.2012.
37. Την με Α.Π. 3087/19-10-2010 βεβαίωση χρήσης γης σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δ/νσης
Πολεοδομίας Ν.Α. Κοζάνης.
38. Την υπ’ αριθμ. 164/17-10- 2006 Άδεια Οικοδομής.
39. Την υπ’ αριθμ. 107/23-07-2009 Άδεια Οικοδομής.
40. Το με Α.Π. 905 Φ.701.4/Α.Μ. 1507 Β πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης, 8ετούς διάρκειας.
41. Την με Α.Π. 4917 (σχ. 2965/0, 279) / 31.01.2005 άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων για τα υγρά
απόβλητα (αστικά λύματα) της μονάδας του θέματος.
42. Την με Α.Π. 4668/30.05.2005 Βεβαίωση Δημάρχου Ελλησπόντου περί υδροδότησης και
αποκομιδής των απορριμμάτων της μονάδας του θέματος.
43. Την από 29.10.2010 (Α.Π. ΔΙΠΕΧΩ/ΠΔΜ 102029/3906/01.11.2010) αίτηση της εταιρείας
«RESQ CONSULTING – Σ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» προς την Υπηρεσία μας, με
συνημμένα έξι (6) πανομοιότυπα αντίγραφα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(τροποποιητικής ΜΠΕ του κεφαλαίου Α. της σχετ. 22 Εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ) καθώς και
ηλεκτρονική μορφή (CD), τα οποία συμπεριλαμβάνουν τεχνική έκθεση εφαρμογής Βέλτιστων
Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ), έντυπο καταχώρησης στοιχείων ΜΠΕ έργων & δραστηριοτήτων
IPPC (e-smart) καθώς και ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων (επικίνδυνων και μη) της
μονάδας του θέματος για το έτος 2009.
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44. Το γεγονός ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στο είδος και την κατάταξη της δραστηριότητας
(αντιθέτως καταργείται η δραστηριότητα με Α/Α 156 και κωδικό ΕΣΥΕ 266.1 της σχετ. 15 ΚΥΑ)
σε σχέση με την σχετ. 32 Α.Ε.Π.Ο. Γ.Γ.Π.Δ.Μ., ούτε έχουν επιδεινωθεί οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις (εγκαθίστανται μηχανήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την προστασία του
περιβάλλοντος) και ούτε έχουν μεταβληθεί οι χρήσεις γης στην περιοχή του έργου, δεν απαιτείται
η τήρηση της διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης με την
εκπόνηση ΠΠΕ για το έργο του θέματος.
45. Το γεγονός ότι η δραστηριότητα του θέματος έχει υποχρέωση εφαρμογής Βέλτιστων Διαθέσιμων
Τεχνικών (ΒΔΤ) με βάση την Οδηγία 96/61/ΕΚ «για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο
της Ρύπανσης από ορισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις» - προς την οποία έγινε εναρμόνιση
της ελληνικής νομοθεσίας με τον Ν.3010/02 και ιδίως με τις ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/03 και
ΗΠ 15393/2332/02 – λόγω υπαγωγής της δραστηριότητας στην περίπτωση του εδαφίου 3.1 του
Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 96/61/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2008/1/ΕΚ.
46. Το γεγονός ότι η εγκατάσταση του θέματος εμπίπτει στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Η.Π.
54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931Β΄/ 27-12-04) σύμφωνα με την οποία δεν επιβάλλεται ο καθορισμός
οριακών τιμών για άμεσες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και έχει ενταχθεί στο Εθνικό
Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών (Ε.Σ.Κ.Δ.Ε.) για την περίοδο 2008 – 2012 (σχετ. 36).
Βάσει της κατανομής του Ε.Σ.Κ.Δ.Ε. για τα έτη 2008 -2012, τα ετήσια δικαιώματα εκπομπών της
εγκατάστασης ανέρχονται σε: 36.705 tn CO 2 για το 2010, 41.222 tn CO 2 για το 2011 και 41.222
tn CO2 για το 2012.
Αποφασίζουμε
Την Επέκταση και συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων της σχετ. 32 Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Π.Δ.Μ. για τη λειτουργία νομίμως υφιστάμενης Βιομηχανικής μονάδας
παραγωγής ασβέστου, υδράσβεστου και ασβεστοπολτού, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στο Δ.Δ. Δρεπάνου του Δήμου Ελλησπόντου στο Ν. Κοζάνης, λόγω
εκσυγχρονισμού της – μηχανολογική επέκταση (προσθήκη μονάδας παραγωγής υδρασβέστου και
τεχνολογιών αντιρρύπανσης), κατάργησης μονάδας παραγωγής δομικών υλικών (τσιμεντοπροϊόντων)
καθώς και υπαγωγής της στην Οδηγία 96/61/ΕΚ «για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της
Ρύπανσης από ορισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις» (IPPC).
Η έγκριση των κάτωθι Περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία της δραστηριότητας, βαρύνει το φορέα
λειτουργίας του («ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΚΩν/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»).
Η μονάδα του θέματος ανήκει στην 2η υποκατηγορία της 1ης κατηγορίας έργων (9η ομάδα – βιομηχανικές
εγκαταστάσεις) με Α/Α 153 & 154 και κωδικούς ΕΣΥΕ 265.2α και 265.2β αντίστοιχα, της ΚΥΑ
Η.Π.15393/2332/5-8-2002 και είναι μέσης όχλησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087
Β/5-8-2003).
Η δραστηριότητα του θέματος υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 96/61/ΕΚ ( IPPC) «για
την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης από ορισμένες βιομηχανικές
εγκαταστάσεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2008/1/ΕΚ (εδάφιο 3.1 του
Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 5 της ΚΥΑ Η.Π. 15392/2332/2002).
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :
Επωνυμία: ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Είδος Δραστηριότητας: Στις εγκαταστάσεις της εταιρίας «ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
παράγεται ασβέστης από την έψηση του ασβεστολίθου, υδράσβεστος από την ενυδάτωση του ασβέστη
και ασβεστοπολτός από το σβήσιμο του ασβέστη (Κωδ. ΣΤΑΚΟΔ 265.2α & 2652β)
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Δ/νση εταιρίας: Αριθ. αγροτ. 1735, Δ.Δ. Δρεπάνου Δ. Ελλησπόντου, Ν. Κοζάνης
Επιφάνεια γηπέδου: 14.870.006 m2
Χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης : 24 ώρες ημερησίως, 365 ημέρες ετησίως
Τηλ.: 24610-62030, Fax: 24610-62009, e-mail: ktsavdar@otenet.gr
Α.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ (ΥΠΆΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟ
ΈΡΓΟ) :
Οι εγκαταστάσεις που αφορούν στην υπάρχουσα κατάσταση και το προτεινόμενο έργο, συνολικής ισχύος
695,45 KW, περιλαμβάνουν:
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ
Συνολική ικανότητας παραγωγής 135 tn/ ημέρα, ως εξής:
i) Μονάδα Νο 1 παραγωγής ασβέστου :
Ικανότητα παραγωγής ορθοκαμίνου: 45 tn CaO/ 24 h
Περιλαμβάνει:
- Ορθοκάμινο
- Σιλό πέτρας και κάρβουνου(κοινά για τις μονάδες Νο1 & Νο2)
- Κόσκινο πέτρας
- Ταινία απορριμμάτων
- Τροφοδότη πέτρας
- Δονητικό κόσκινο και ζυγαριά κάρβουνου
- Αναβατόριο πέτρας
- Μεταφορική ταινία ασβέστη
- Φίλτρο αποκονίωσης Νο1, ανεμιστήρας, αεροσυμπιεστής και αεροφράκτης κονιοσυλλέκτη,
ii) Μονάδα Νο 2 παραγωγής ασβέστου :
Ικανότητα παραγωγής ορθοκαμίνου: 90 tn CaO/ 24 h
Περιλαμβάνει:
- Ορθοκάμινο
- Σιλό πέτρας και κάρβουνου (κοινά για τις μονάδες Νο1 & Νο2)
- Κόσκινο
- Ταινίες κάρβουνου, πέτρας και απορριμμάτων
- Ηλεκτρόβιντσο
- Τροφοδότες ασβέστη
- Μεταφορικές ταινίες ασβέστη
- Φίλτρο αποκονίωσης Νο1, ανεμιστήρας,αεροσυμπιεστής και αεροφράκτης κονιοσυλλέκτη .
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Στεγασμένος χώρος αποθήκευσης ασβέστου – υδρασβέστου επιφάνειας 660,115 τ.μ.
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ
Περιλαμβάνει:
i) Μονάδα Πολτοποίησης :
- Αντιδραστήρα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου
- Κοχλία μεταφοράς στερεών
- Δίκτυο παροχής νερού
- Κόσκινο
- Μεταφορική ταινία
- Σύστημα αντλιών μεταφοράς πολτού
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- Υποβρύχια αντλία
- Χώρο ωρίμανσης πολτού

ii) Συσκευαστήριο ασβεστοπολτού :
- Αναδευτήρα πολτού
- Κοχλία μεταφοράς πολτού
- Αεροσυμπιεστή
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Πρόκειται για ισόγειο κτίριο, το οποίο περιλαμβάνει το Γραφείο Διοίκησης και το Λογιστήριο.
ΚΤΙΡΙΟ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Η συνολική εγκατάσταση καθώς και ο περιβάλλων χώρος υποστηρίζονται από υποσταθμό μέσης τάσης
660 KVA. Όλες οι εγκαταστάσεις λειτουργούν κανονικά και έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής
πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης (σχετ. 40).
Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν:
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΥ
Η συνολική ισχύς των μηχανημάτων που θα εγκατασταθούν είναι 223,30 KW. Η μονάδα παραγωγής
υδρασβέστου θα εγκατασταθεί πλησίον της αποθήκης ασβέστου - υδράσβεστου και περιλαμβάνει:
i) Μονάδα ενυδάτωσης:
- Ταινίες τροφοδοσίας ψημένης πέτρας
- Ταινία τροφοδότη
- Τροφοδότη
- Σφυρόμυλο
- Σιλό ασβέστη 0-4 mm και κοχλία πλήρωσης σιλό
- Αναβατόριο
- Ενυδατωτή
- Σακκόφιλτρο ενυδατωτή
- Μύλο τύπο CAGE και κοχλία τροφοδοσίας μύλου
- Αεροδιαχωριστή
- Κυκλώνας
- Σακκόφιλτρο και απορροφητήρα σακκόφιλτρου
- Κεντρικό απορροφητήρα
- Πνευματική μεταφορά έτοιμου προϊόντος
- Σιλό έτοιμου προϊόντος
- Φυσούνα φόρτωσης
ii) Συσκευαστήριο υδρασβέστου:
Θα χρησιμοποιηθεί ο αεροσυμπιεστής του καμινιού Νο2
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
Συνολική ισχύς υπό κατάργηση μονάδας : 52,9 KW
Ικανότητα παραγωγής 5.500 m2 κυβόλιθων όλων των τύπων και 7000 m σωλήνων ετησίως
Περιλαμβάνει:
i) Χώρο αποθήκευσης αδρανών
ii) Παρασκευαστήριο Μπετόν:
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- Αναδευτήρα μπετόν
- Κοχλία μεταφοράς τσιμέντου
- Μεταφορική ταινία αδρανών
- Κοχλία μεταφοράς αδρανών
iii) Επεξεργασία μπετόν :
- Πρέσα τσιμεντόλιθων
- Πρέσα κρασπέδων
- Σωληνιέρα
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ :
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:
ΜΗΧ/ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ:

525,05 KW
247,45 KW
277,60 KW

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ :
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:
ΜΗΧ/ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ :

223,30 KW
213,8 KW
9,5 KW

ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΙΣΧΥΣ:
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ :
ΜΗΧ/ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ:

52,9 KW
52,9 KW
--

Αναλυτικός κατάλογος της εγκατεστημένης ισχύος των μηχανημάτων που αφορούν στην υπάρχουσα
κατάσταση και στο προτεινόμενο έργο δίνεται στο Παράρτημα Γ’ της ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα
Απόφαση.
Α.3 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Δυναμικότητα μονάδας ως προς τα παραγόμενα προϊόντα :
Α/α

Ονομασία προϊόντος

1

Ασβέστης

2
3

Ασβεστοπολτός
Υδράσβεστος

Ενδιάμεσο

Ποσότητα

Ενδιάμεσο
& Τελικό
Τελικό
Τελικό
Σύνολο

135

Μονάδα
μέτρησης
(tn, Kg,
m3,κλπ)
tn

Μονάδα
χρόνου
(year, day
κλπ)
day

100
100
335

tn
tn
tn

day
day
day

Η δυναμικότητα της μονάδας ως προς τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες είναι η εξής :
Α/α

1

Ονομασία πρώτης ύλης

Ασβεστόλιθος
Σύνολο

Ποσότητα

240
240

Μονάδα
μέτρησης
(tn, Kg,
m3,κλπ)
tn
tn

Μονάδα
χρόνου
(year, day κλπ)
day
day

Α.4 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
Η υδροδότηση της μονάδας, τόσο για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού όσο και των αναγκών
της παραγωγής, γίνεται από το δίκτυο ύδρευσης του Δ. Δ. Δρεπάνου του Δήμου Ελλησπόντου (σχετ. 42
Βεβαίωση Δημάρχου Δήμου Ελλησπόντου).
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Κατανάλωση νερού γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
- Στις τουαλέτες του προσωπικού και στην κουζίνα
- Για καθαρισμό των γραφείων
- Για πότισμα των χώρων πρασίνου
- Για τη διαβροχή των υπαίθριων χώρων (χώρος κίνησης φορτηγών μεταφοράς α’ υλών και
προϊόντος, χώροι αποθήκευσης υλικών πέτρας κ.τ.λ.)
- Πυρόσβεση.
- Παραγωγή υδρασβέστου και ασβεστοπολτού

τελικού

Για την ενυδάτωση ενός (1) τόνου ασβέστη για την παραγωγή υδρασβέστου καταναλώνονται 0,7 m 3
νερού ενώ για το σβήσιμο ενός (1) τόνου ασβέστη και την παραγωγή ασβεστοπολτού καταναλώνονται
1,6 m3 νερού.
Οι ημερήσιες καταναλώσεις νερού (συνολική κατανάλωση 140,30 m3 ύδατος ημερησίως) δίνονται στον
παρακάτω πίνακα :
Α/α

Προέλευση

Χρήση

Ποσότητα

Μονάδα
μέτρησης
(m3, lt κλπ)

1

Δίκτυο ύδρευσης

0,3

m3

2α

Δίκτυο ύδρευσης

60

m3

day

2β

Δίκτυο ύδρευσης

70

m3

day

2γ

Δίκτυο ύδρευσης

Ανάγκες
υγιεινής
προσωπικού
Παραγωγή
ασβεστοπολτού
Παραγωγή
υδράσβεστου
Διαβροχή
περιβάλλοντος
χώρου

Μονάδα
χρόνου
(h, min, sec,
κλπ)
day

10

m3

day

Η συνολική κατανάλωση νερού εξαρτάται από το ημερήσιο πρόγραμμα παραγωγής που διαμορφώνεται
ανάλογα με την ζήτηση έκαστου προϊόντος.
Α.5 ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Η εγκατάσταση είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της εταιρείας «ΔΕΗ Α.Ε.». Για την
εγκατάσταση του θέματος οι καταναλώσεις ενέργειας είναι :
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας : 4050 KWh/24h ή 30 KWh/tn CaO
Κατανάλωση πετρελαϊκού κωκ (pet coke) : 140 Kg/tn CaO ή 19 tn/24h
Ειδική κατανάλωση καυσίμου ορθοκαμίνου : 4550 MJ/tn CaO
i) Χρήση εναλλακτικού καύσιμου:
Η εταιρία θα προχωρήσει στην χρήση εναλλακτικών καυσίμων και να αντικαταστήσει μερικώς το
συμβατικό καύσιμο (πετρελαϊκό κωκ - pet coke) με εναλλακτικό καύσιμο βιομάζας προερχόμενης από
πυρηνόξυλο κλπ. Στοιχεία για τις καταναλώσεις pet coke και βιομάζας, για διαφορετικά ποσοστά
υποκατάστασης του συμβατικού καυσίμου, σε ενεργειακή βάση, δίνονται στην παράγραφο 6.2.7.6 Κατανάλωση εναλλακτικού καυσίμου - της ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
ii) Κατανάλωση ενέργειας στην παραγωγή υδρασβέστου και ασβεστοπολτού:
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Η διεργασία ενυδάτωσης είναι εξώθερμη, ενώ προστίθεται επιπλέον νερό για το έλεγχο της
θερμοκρασίας. Η περίσσεια του νερού μετατρέπεται σε ατμό, ο οποίος εκλύεται στην ατμόσφαιρα, μαζί
με μία μικρή ποσότητα αέρα που εισάγεται στον ενυδατωτή για να αποτρέψει τυχόν διαρροή υγρασίας ή
σκόνης στην εγκατάσταση τροφοδοσίας της ασβέστου, και να βοηθήσει την εξάτμιση της περίσσειας
αέρα. Η κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία του ενυδατωτή, των διαχωριστήρων αερίων και του
εξοπλισμού μεταφοράς φτάνει περίπου τους 5 -10 KWh/τόνο ασβέστου.
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι ημερήσιες καταναλώσεις ενέργειας – καυσίμου :
Α/α
1
2
3
4
5
6

Είδος
ενέργειας/καυσίμου
Ηλεκτρική ενέργεια
Φυσικό αέριο
Diesel
Μαζούτ
Pet coke
Βιομάζα (πυρηνόξυλο
κλπ) για 20 %
υποκατάσταση
συμβατικού καυσίμου

Ποσότητα
4050
20

Μονάδα μέτρησης
(KW, m3, lt, tn
κλπ)
kWh

Μονάδα χρόνου
(h, min, sec,
κλπ)
day

tn

day

tn

day

6

A.6 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ


Σωματιδιακές εκπομπές :
α) Σημειακές εκπομπές σωματιδίων από την επεξεργασία της πρώτης ύλης καθώς και από τα
καυσαέρια της παραγωγικής διαδικασίας της καμίνευσης και της παραγωγής υδράσβεστου
β) Διάχυτες εκπομπές σωματιδίων από κυκλοφορία οχημάτων, υπαίθρια
αποθήκευση και διακίνηση των πρώτων υλών (ασβεστολιθικής πέτρας ) και καυσίμου ως προς τη
λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς (ταινίες και κοχλίες) ειδικά στα σημεία αλλαγής
συστημάτων και πτώσης υλικών



Αέριοι ρύποι στα καυσαέρια των κλιβάνων από την παραγωγική διαδικασία της καμίνευσης και
της παραγωγής υδράσβεστου : οξείδια του αζώτου (NOχ), οξείδια του θείου (SOχ), οξείδια του
άνθρακα (CO, CO2) καθώς και σωματίδια σκόνης (IPPC – BREF Lime Industry, Φεβρουάριος
2009).

Οι εκπεμπόμενες στην ατμόσφαιρα ποσότητες αερίων ρυπαντών σε ετήσια βάση από τη λειτουργία της
επιχείρησης, δίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Κωδικός
ρύπου
SO2
NOX
NO2
H2S
VOC’s
HC
CΟ
CO2
PM

Ονομασία
Διοξείδιο του θείου
Οξείδια του αζώτου
Διοξείδιο του
αζώτου
Υδρόθειο
Πτητικές οργανικές
ενώσεις
Υδρογονάνθρακες
Μονοξείδιο του
άνθρακα
Διοξείδιο του
άνθρακα
Αιωρούμενα

Ποσότητα
εκπομπής
55,85
44,67
Βλέπε NOX

Μονάδα
μέτρησης
tn
tn

Μονάδα χρόνου

Αμελητέα

-

-

698,5

tn

year

61.098

tn

year

2,53

tn

year

year
year
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σωματίδια με μέτρα
αντιρρύπανσης

Α.7 ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ – ΕΞΟΔΟΙ ΑΠΑΕΡΙΩΝ
Πηγή εκπομπής

Υψος
(m)

Διάμετρος
(m)

Ορθοκάμινος Νο1

18

2,0

Παροχή
απαερίων
(Nm3/h)
4.250

Ορθοκάμινος Νο2

26

2,25

8.500

Ενυδατωτής

Ταχύτητα
απαερίων
(m/sec)

Θερμοκρασί
α απαερίων
(0C)

Υγρασία
απαερίων
(gr/m3)

4.150

Τα συστήματα αντιρρύπανσης που εγκαθίστανται για τις ανωτέρω πηγές εκπομπής απαερίων δίνονται
στον παρακάτω πίνακα:
Πηγή εκπομπής
Ορθοκάμινος Νο1
Ορθοκάμινος Νο2
Ενυδατωτής
Αεροδιαχωριστής

Περιγραφή συστήματος αντιρρύπανσης
Φίλτρο Νο 1 τύπου BD-SP-1-132-3000
Φίλτρο Νο 2 τύπου BD-SP-2-132-4000
Σακκόφιλτρο
Κυκλώνας, Σακκόφιλτρο

Α.8 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Δεν παράγονται υγρά απόβλητα κατά τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας παρά μόνο υγρά απόβλητα
της τάξεως των 0,3 m3 ημερησίως από τα λύματα του προσωπικού τη επιχείρησης (λύματα αστικού
τύπου) τα οποία και οδηγούνται σε διάταξη σηπτικού - απορροφητικού βόθρου (σχετ. 41 άδεια διάθεσης
λυμάτων).
Α.9 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (σχετ. 18 ΚΥΑ) :
Είδος αποβλήτου

6-ψήφιος
κωδικός
ΕΚΑ

Ποσότητα

Μονάδα
μέτρησης
(tn, Kg κλπ)

Μονάδα χρόνου
Year, day κλπ)
(5)

Ανάμεικτα δημοτικά
απόβλητα
Λάσπη σηπτικής
δεξαμενής
Απόβλητο μείγμα
προπαρασκευής πριν τη
θερμική κατεργασία
Στερεά απόβλητα από
την επεξεργασία αερίων

20.03.01

2

Kg

day

20.03.04

0,3

m3

year

10.13.01

12

tn

day

10.13.13

250

Kg

day

Επικίνδυνα απόβλητα (σχετ. 19 ΚΥΑ) :
Είδος αποβλήτου

6-ψήφιος
κωδικός
ΕΚΑ

Ποσότητα

Μονάδα
μέτρησης
(tn, Kg κλπ)

Μονάδα
χρόνου
Year, day κλπ)
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Συνθετικά έλαια μηχανής
κιβωτίου ταχυτήτων και
λίπανσης

13.02.06

200

Kg

year

Η αποκομιδή των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (Α.Σ.Α.) γίνεται από τον Δήμο Ελλησπόντου (σχετ.
42 Βεβαίωση Δημάρχου). Το απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία διατίθεται σε
χωματουργικές εταιρείες ενώ τα στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων επαναχρησιμοποιούνται
στην παραγωγική διαδικασία (ανακυκλώνονται). Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) διατίθενται στο
σημείο συλλογής τους και παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένο συλλέκτη του συλλογικού συστήματος
διαχείρισης «ΕΛΤΕΠΕ».
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Β.1 Επιτρεπόμενες οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων στην ατμόσφαιρα σχετιζόμενες με
Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (BAT-AELs) σύμφωνα με την νομοθεσία και το Τελικό Κείμενο
Αναφοράς (BREF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βιομηχανία Παραγωγής Ασβέστου
(Φεβρουάριος 2009):
- Εκπομπή καπνού στα καυσαέρια [δείκτης αιθάλης ≤ 1 κλίμακας Ringelmann (Π.Δ 1180/81 αρ.2)].
- Εκπομπή σκόνης στα καυσαέρια : 20 mg/Νm3 (μέση ημερήσια τιμή)
- Εκπομπές σκόνης προερχόμενες από τις υπόλοιπες διεργασίες : 10 mg/Νm 3 (μέση τιμή μισής ώρας).
- Εκπομπές οξειδίων του αζώτου εκφρασμένων σε NO2: 100 – <350 mg/Νm3 (μέση ημερήσια τιμή)
- Εκπομπές οξειδίων του θείου εκφρασμένων σε διοξείδιο του θείου: <50 – 200 mg/Νm 3 (μέση ημερήσια
τιμή)
- Εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) εκφρασμένων σε ολικό άνθρακα (TOC): <30 mg/Νm3
(μέση ημερήσια τιμή)
- Εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα (CO) : <500 mg/Νm3 (μέση ημερήσια τιμή)
- Εκπομπές φθορίου εκφρασμένων σε υδροφθόριο: 10 mg/Νm3 (μέση ημερήσια τιμή)
- Εκπομπές χλωρίου εκφρασμένων σε υδροχλώριο: 30 mg/Νm3 (μέση ημερήσια τιμή)
Β.2 Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων:
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου κατά τη λειτουργία του έργου καθορίζεται σε 65 dB(A)
μετρούμενο στα όρια του γηπέδου της εγκατάστασης (άρθρο 2 § 5 του Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ
293Α/06.10.1981).
Β.3 Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του
περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν:
Β.3.1 Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές
Η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόζει Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (Β.Δ.Τ), όπως αυτές
περιγράφονται κατωτέρω (παράγραφοι από Β.3.2 έως Β.3.8), σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.
11014/704/Φ103 και την Οδηγία IPPC.
Β.3.2 Σημειακές εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων
3.2.1 Στην περίπτωση κατά την οποία από τα αποτελέσματα των μετρήσεων στα καυσαέρια
διαπιστώνεται υπέρβαση των ορίων εκπομπής ρύπων (παρ. Β1 της παρούσας Απόφασης), να ληφθούν
πρόσθετα μέτρα μείωσης των εκπομπών στα επιτρεπτά όρια.
3.2.2 Να χρησιμοποιούνται σακόφιλτρα για την κατακράτηση των εκπομπών σκόνης στις εγκαταστάσεις
της μονάδας. Να γίνεται προληπτική συντήρηση των συστημάτων αντιρρύπανσης σύμφωνα με τις
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οδηγίες του κατασκευαστή.
3.2.3 Να πραγματοποιούνται εβδομαδιαίες, με ειδική συσκευή που πρέπει να διαθέτει η εταιρία,
μετρήσεις στα καυσαέρια ως προς την παροχή και θερμοκρασία τους καθώς και την περιεκτικότητα τους
σε αιθάλη, NOX και SOΧ.
3.2.4 Να πραγματοποιείται:
o ανά τρίμηνο, μέτρηση των εκπομπών σκόνης στην έξοδο του συστήματος αποκονίωσης
o ανά εξάμηνο μέτρηση των εκπομπών σκόνης στη γραμμή παραγωγής.
3.2.5 Για τις μετρήσεις της παρ. 3.2.3 & 3.2.4 να ακολουθούνται πρότυπες μέθοδοι κατά ΕΛΟΤ ή CEN ή
ISO, ιεραρχούμενες με την προαναφερόμενη σειρά προτίμησης, ή άλλη μέθοδο ισότιμη προς το
αντίστοιχο πρότυπο κατά ΕΛΟΤ ή CEN ή ISO. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων να εκφράζονται βάσει
της εκάστοτε αντίστοιχης πρότυπης μεθόδου. Όλες οι μετρήσεις πρέπει να διενεργούνται σε συνθήκες
κανονικής λειτουργίας της μονάδας και με παραγωγή μεγαλύτερη του 50 % της δυναμικότητας και αφού
έχει ειδοποιηθεί η Δ/νση Περιβάλλοντος και η Δ/νση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Κοζάνης, ώστε να παρίσταται εφόσον το κρίνει σκόπιμο. Οι αναλύσεις να γίνονται από εργαστήριο που
εφαρμόζει το πρότυπο ISO 17025. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων και οι συνθήκες μέτρησης να
καταγράφονται σε ημερολόγιο με αριθμημένες και θεωρημένες σελίδες από την αρμόδια υπηρεσία
Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης ή να διατηρείται ηλεκτρονικό αρχείο.
3.2.6 Να γίνεται βαθμονόμηση των συστημάτων μέτρησης ποιότητας καυσαερίων από διαπιστευμένο
εργαστήριο και σε συχνότητα που ορίζει ο κατασκευαστής. Nα τηρούνται τα σχετικά παραστατικά.
3.2.7 Να πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα καθαρισμός των αγωγών καυσαερίων και μια φορά το
εξάμηνο καθαρισμός των καπνοδόχων.
3.2.8 Να αποστέλλονται μία φορά τον χρόνο δείγματα των πρώτων υλών για χημικές αναλύσεις σε
διαπιστευμένο για τις αναλύσεις αυτές εργαστήριο ή στο Ι.Γ.Μ.Ε. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων να
κοινοποιούνται στη Δ/νση ΠΕΧΩ/ΠΔΜ.
3.2.9 Να γίνεται τακτική συντήρηση των καυστήρων των ορθοκαμίνων.
3.2.10 Η λειτουργία των καμίνων να ελέγχεται εφόσον αυτό είναι εφικτό, ηλεκτρονικά. Να γίνει
βελτιστοποίηση της καμπύλης θέρμανσης ώστε να μειωθούν οι εκπομπές οξειδίων του θείου.
3.2.11 Σε περίπτωση υπερβάσεων των ορίων εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων θα πρέπει να
ενημερώνεται άμεσα η Δ/νση ΠΕΧΩ/ΠΔΜ και η Δ/νση Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης της Ν.Α. Κοζάνης.
3.2.12 Τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων εκπομπών ρύπων να ανάγονται σε:
- Ξηρό αέριο
- Θερμοκρασία 273 Κ και Πίεση 1013 hΡa
3.2.13 Η επιχείρηση οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 54409/2632/2004
σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Αερίων Θερμοκηπίου στο μέρος που την αφορά
[παρακολούθηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), υποβολή εκθέσεων, σύστημα διαχείρισης
δεδομένων με εξακρίβωση – επαλήθευση]. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους να υποβάλλεται στο ΥΠΕΚΑ
Ετήσια Έκθεση εκπομπών CO2 κατ΄εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ.
Β.3.3 Διάχυτες εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων
3.3.1 Οι πρώτες ύλες (ασβεστόπετρα) να μεταφέρονται με φορτηγά οχήματα καλυμμένα, προς αποφυγή
διαρροών και εκπομπών σκόνης.
3.3.2 Το υλικό που χρησιμοποιείται ως καύσιμο (pet coke & βιομάζα) να μεταφέρεται στην μονάδα με
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κλειστά ή σιλοφόρα οχήματα. Η αποθήκευση του θα γίνεται σε κλειστό χώρο ή σε σιλό το οποίο θα είναι
εφοδιασμένο με σακόφιλτρο.
3.3.3 Να λειτουργεί σταθερό ή κινητό σύστημα διαβροχής το οποίο να καλύπτει τον χώρο φόρτωσης –
εκφόρτωσης υλικών και το οδικό δίκτυο κίνησης των οχημάτων.
3.3.4 Να επιβληθεί χαμηλό όριο ταχύτητας για την κίνηση των οχημάτων εντός του Εργοστασίου (10
km/h).
3.3.5 Το οδικό δίκτυο εντός του εργοστασίου να είναι ασφαλτοστρωμένο ή τσιμεντοστρωμένο. Να
διατηρούνται οι χώροι της μονάδας μονίμως καθαροί. Να γίνεται τακτική χρήση του συστήματος
διαβροχής ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
3.3.6 Ο χώρος περιμετρικά του γηπέδου της μονάδας να είναι δεντροφυτεμένος με αειθαλή δέντρα
επιλεγμένα από είδη με δυνατότητα προσαρμογής στο περιβάλλον της περιοχής, σε τέτοια διάταξη και
πυκνότητα ώστε να συγκρατείται η σκόνη, να μειώνεται ο θόρυβος και να εμποδίζεται η θέα προς το
εσωτερικό της μονάδας. Η εταιρία οφείλει να μεριμνά για τη διατήρηση της ζώνης πρασίνου όπως
περιγράφεται παραπάνω.
3.3.7 Οι εργασίες που προκαλούν σκόνη να πραγματοποιούνται πάντοτε εντός στεγασμένου χώρου.
3.3.8 Να αποφεύγεται η συσσώρευση κατάλοιπων σκόνης στους κλειστούς χώρους της μονάδας.
Β.3.4 Υγρά απόβλητα
3.4.1 Τα λύματα του προσωπικού να διατίθενται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής και απορροφητικού
βόθρου κατόπιν Άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία της Ν.Α. Κοζάνης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Υγειονομική 9ιάταξη Ε1β/221/22.1.65.
3.4.2. Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά διάθεσης των λυμάτων. Ο βόθρος να συντηρείται επαρκώς
και να είναι επισκέψιμος.
Β.3.5 Στερεά και ελαιώδη απόβλητα
3.5.1 Τα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν από την δραστηριότητα να συλλέγονται και
να διαχωρίζονται σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό
κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα να δίδονται για ανακύκλωση σε αδειοδοτημένες
εγκαταστάσεις, τα δε μη-αξιοποιήσιμα να απομακρύνονται για διάθεση είτε από τα συνεργεία του
οικείου ΟΤΑ, είτε από εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών
αποβλήτων.
3.5.2 Η περισυλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και η εν γένει διαχείριση των στερεών αποβλήτων, να
γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας, να
τηρούνται δε οι διατάξεις των πιο κάτω αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν:
- K.Y.A 50910/2727/2003 ( ΦΕΚ 1909Β΄/22-12-2003 ) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση
Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός»
- ΚΥΑ Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα
απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων» (Β’ 604)».
3.5.3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01
(ΦΕΚ 179Α’) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας),
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είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα, Π.Δ, που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου Νόμου. Ειδικότερα:
- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να
παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη
εγκατάσταση.
- Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) να συλλέγονται και να παραδίδονται μέσω κατάλληλα
αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννηση τους. Η διαχείριση τους να γίνεται
σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α').
- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), των
χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών
οχημάτων της εταιρείας να γίνεται μέσω των εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ.: 117/04 (ΦΕΚ 82A’/04) όπως τροποποιήθηκε
με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12Α’/06), 115/04 (ΦΕΚ 80Α’/04) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α’/04) αντίστοιχα.
3.5.4.

Να τηρούνται με ακρίβεια οι διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 και ιδιαίτερα:
α) Απαγορεύεται κάθε απόρριψη λιπαντικών ελαίων στα επιφανειακά και υπόγεια νερά και στα
νερά των αποχετευτικών συστημάτων.
β) Τα ΑΛΕ (Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων) θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση του ή των
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 6 του ανωτέρω σχετικού
Π.Δ.
γ) Εντός του χώρου της εγκατάστασης θα πρέπει να υπάρχει σημείο συλλογής ΑΛΕ, το οποίο θα
πρέπει να υποδεικνύεται εμφανώς στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή.
δ) Θα πρέπει να συμπληρώνεται έντυπο αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (άρθρο 5
του Π.Δ. 82/2004), στο οποίο περιγράφονται τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων κατά είδος και
προέλευση, όπως αυτά προσδιορίζονται ενδεικτικά στον Πίνακα του Παραρτήματος Δ του
παραπάνω Π.Δ. Αντίγραφο του εντύπου θα πρέπει να φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια.
ε) Απαγορεύεται η διακίνηση λιπαντικών ελαίων τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης.
στ) Θα πρέπει να τηρείται μητρώο στο οποίο να σημειώνονται οι ποσότητες, οι κατηγορίες, τα
χαρακτηριστικά, η προέλευση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Το περιεχόμενο του
μητρώου αυτού καθορίζεται στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της ΚΥΑ
13588 /725 / 2006 (ΦΕΚ 383 τ.Β’ / 28.03.2006). Το μητρώο πρέπει να διατηρείται για δέκα
χρόνια και σε κάθε περίπτωση καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

3.5.5 Το απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία να διατίθεται σε χωματουργικές
εταιρείες τηρώντας τα αντίστοιχα παραστατικά ενώ τα στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων και
η σκόνη που συλλέγεται από τα σακκόφιλτρα να επαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.
3.5.6. Η διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας που περιγράφονται με κωδικό Ε.Κ.Α. 13 02 06 να
γίνεται σύμφωνα με την νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα {Κ.Υ.Α. 13588/725 (ΦΕΚ 383Β΄/28-306)}.
3.5.7 Όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα να αποθηκεύονται ξεχωριστά σε χώρο, ο
οποίος πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος της Κ.Υ.Α. Η.Π.
24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β).
3.5.8 Τα χρησιμοποιημένα, ακατάλληλα προς χρήση, σακόφιλτρα να μην διατίθενται μαζί με τα οικιακά
απόβλητα, αλλά να διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων
αποβλήτων. Απαγορεύεται η χύδην αποθήκευση των επικινδύνων και η ανάμιξη τους με άλλα υλικά.
3.5.9 Να υποβάλλεται στη Δ/νση ΠΕΧΩ Π.Δ.Μ. καθώς και στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της
Ν.Α. Κοζάνης, το Φεβρουάριο κάθε έτους, ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων (επικίνδυνων και μη)
σύμφωνα με το άρθρο 11 § 4.γ της Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) σε συνδυασμό με τα οριζόμενα
στην ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β/30-06-06) «Έγκριση Γενικών Προδιαγραφών με την
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διαχείριση επικινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινής υπουργικής
απόφασης…» και ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287Β/2-3-07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης
Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) …».
3.5.10 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την
παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για
επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και
μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ
383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β).
Β.3.6 Χρήση νερού
3.6.1 Να διατηρούνται οι εγκαταστάσεις σε καλή κατάσταση ώστε να αποφεύγονται απώλειες νερού.
Τυχόν βλάβες να επισκευάζονται άμεσα.
3.6.2 Η εταιρεία οφείλει να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την προστασία των υδάτων από
κάθε είδους ρύπανση (Ν. 1650/86).
Β.3.7 Εξοικονόμηση ενέργειας
3.7.1 Να επιδιωχθεί με την προϋπόθεση ότι είναι εφικτό, ο κατάλληλος σχεδιασμός των προϊόντων και η
χρήση κατάλληλων προσθέτων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.
3.7.2 Να εφαρμόζεται εφόσον αυτό είναι εφικτό, αυτόματη ρύθμιση της προσθήκης νερού στον
ενυδατωτή για την επίτευξη της επιθυμητής αναλογίας ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση νερού και
ενέργειας.
Β.3.8 Θόρυβος
3.8.1 Τα μηχανήματα που προκαλούν θόρυβο να βρίσκονται σε κλειστούς χώρους.
3.8.2 Η στάθμη θορύβου σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει τα 65 dB(A), μετρούμενη στα όρια του
γηπέδου της μονάδας (παράγραφος Β.2 της παρούσας Απόφασης). Σε περίπτωση υπέρβασης του
παραπάνω ορίου να γίνει ηχομόνωση των χώρων.
Β.3.9 Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι
3.9.1 Να γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού της βιομηχανίας ως προς τον έλεγχο της ρύπανσης.
3.9.2 Σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών ρύπανσης ή βλάβης του εξοπλισμού αντιρρύπανσης και
εφόσον δεν αποκαθίσταται άμεσα η κανονική λειτουργία, να ενημερώνονται με αποστολή σχετικής
τηλεμοιοτυπίας (Fax) εντός 24 ωρών οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Ν.Α. Κοζάνης.
Σχετική ενημέρωση να πραγματοποιείται και μετά την αποκατάσταση της βλάβης.
3.9.3 Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού από εξειδικευμένο προσωπικό.
3.9.4 Να υπάρχει διαμορφωμένος χώρος στάθμευσης και οργάνωση δρομολογίων προς αποφυγή των
οχλήσεων κατά την κίνηση των οχημάτων.
3.9.5 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του εργοστασίου από την εταιρία ή από τυχόν άλλο
φορέα που θα τη διαδεχτεί, ο κάτοχος των εγκαταστάσεων οφείλει να απομακρύνει τυχόν
αποθηκευμένες / συσσωρευμένες πρώτες ύλες , προϊόντα και απόβλητα και να προβεί σε έργα
αποκατάστασης του χώρου της μονάδας. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν,
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εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
3.9.6 Για όλες τις χημικές ουσίες που διακινούνται και αποθηκεύονται στη μονάδα και αφορούν προϊόντα
και πρώτες ύλες, να υπάρχουν αρχειοθετημένα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των Υλικών (Material
Safety Data Sheets) στην πλέον ενημερωμένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που
αναφέρονται σε αυτά για την ασφαλή αποθήκευση και τον περιορισμό ή την εξάλειψη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από τυχόν διαρροή.
3.9.7 Να υποβληθεί άμεσα στη Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ του ΥΠΕΚΑ συμπληρωμένο το έντυπο Καταχώρησης
στοιχείων Μ.Π.Ε σε μορφή Access σύμφωνα με την 156722/26-10-05 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ.
3.9.8 Απαγορεύεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 η καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε
στεγασμένους χώρους ελαστικών, πλαστικών, ή οποιωνδήποτε άλλων υλικών που προκαλούν
αξιοσημείωτη ρύπανση στο περιβάλλον.
3.9.9 Να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη από
την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης.
3.9.10 Για την αποθήκευση υγρών καυσίμων να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15
Α΄/17-2-87).
3.9.11 Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου / αμιαντοτσιμέντου [Κ.Υ.Α. 82/2003 (ΦΕΚ 1045Β)]. Σε
περίπτωση παρουσίας αμιάντου / αμιαντοτσιμέντου, η απομάκρυνση αυτών να πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας [Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138Β)].
3.9.12 Να μη χρησιμοποιούνται έλαια που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια ή τριφαινύλια (PCBs ή
PCTs).
3.9.13 Η εταιρία να εξετάσει την δυνατότητα εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
(ΣΠΔ) κατά ISO 14001 ή κατά ΕΜΑS ( Ευρωπαϊκός Κανονισμός Διαχείρισης και Ελέγχου) με αναφορά
στα ακόλουθα:
 Προσδιορισμός περιβαλλοντικής πολιτικής
 Σχεδιασμός και καθορισμός στόχων και αντικειμένων
 Εφαρμογή και λειτουργία διαδικασιών
 Ενέργειες ελέγχου και διόρθωσης
 Διαχειριστική Επιθεώρηση
 Σύνταξη περιβαλλοντικής δήλωσης ανά τακτά διαστήματα
 Επικύρωση από πιστοποιημένο φορέα ή εξωτερικό ελεγκτή του συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης (Environmental Management System)
 Σύγκριση με πρότυπα (benchmarking)
3.9.14 Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους η εταιρεία να υποβάλλει στο ΥΠΕΚΑ, στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, στη Δ/νση ανάπτυξης & στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κοζάνης
έκθεση, η οποία να περιλαμβάνει επεξεργασμένα στοιχεία των μετρήσεων/αναλύσεων εκπομπών,
συγκρίσεις των στοιχείων αυτών με τις αναφερόμενες στην παρούσα Απόφαση οριακές τιμές ή τυχόν
άλλες (π.χ. της διεθνούς βιβλιογραφίας) για τις παραμέτρους, για τις οποίες δεν αναφέρονται οριακές
τιμές στην παρούσα Απόφαση, καθώς και τυχόν προτάσεις για βελτίωση των συστημάτων
αντιρρύπανσης. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία να αφορούν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
 Τις μετρήσεις των εκπομπών των ατμοσφαιρικών ρύπων
 Τις τυχόν υπερβάσεις των ορίων εκπομπών, καθώς και τις ημερομηνίες καταγραφής των
υπερβάσεων, τις ενδεχόμενες αιτίες και τα τυχόν επανορθωτικά μέτρα
 Στοιχεία χρήσης νερού
 Την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων
 Έκθεση παρακολούθησης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (CO2)

[16/19 ]

ΑΔΑ : 4ΙΗΣΙΑΛ-Τ
Οι ετήσιες εκθέσεις να φυλάσσονται στην εταιρεία επί μία πενταετία.
3.9.15 Να οριστεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης και την
εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης, με ειδικότητα όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 3 του Π.Δ. 274/97 (ΦΕΚ 125Α).

3.9.16 Η εταιρία οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα,
μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους
ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία. Τα εν λόγω στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του εργοστασίου.

3.9.17 Η εταιρία υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα των αρμοδίων αρχών για χορήγηση
στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήματα προστασίας
περιβάλλοντος και να συμμορφώνεται σε συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων
τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

3.9.18 Η εταιρία οφείλει να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στην υποβληθείσα μελέτη, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα Απόφαση και
εφόσον δεν παραβιάζουν την εκάστοτε ισχύουσα σχετική Νομοθεσία, τις Κοινοτικές Οδηγίες και
Κανονισμούς, καθώς και τους Διεθνείς Κανονισμούς.

3.9.19

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα αναφερόμενα στις σχετικές Άδειες των αρμόδιων
Υπηρεσιών καθώς και οι παρόντες Περιβαλλοντικοί Όροι, καθώς και οι όροι της σχετ. 32 ΑΕΠΟ
Γ.Γ.Π.Δ.Μ.

Γ.1 Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες
Δεν υπάρχουν
Γ.2 Μέτρα και έργα για την διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων
Αρκούν τα μέτρα της παραγράφου Β), που θα πρέπει να τηρηθούν με σχολαστικότητα.
Δ. Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων –
Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 18/05/2019 (χρόνος ισχύος τη σχετ. 32
ΑΕΠΟ) και με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται επακριβώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην
εγκριθείσα ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα. Για τη συνέχιση των εργασιών πέραν της παραπάνω
ημερομηνίας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εφοδιαστεί με νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Η παρούσα απόφαση καθορισμού των περιβαλλοντικών όρων και η σχετική ΜΠΕ που τη συνοδεύει θα
πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στο έργο και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την
κείμενη Νομοθεσία. H παρούσα Απόφαση αφορά το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.
Η απόφαση αυτή είναι δυνατόν να προσβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο με προσφυγή ενώπιον του
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ είτε απ’ ευθείας είτε δια της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (Δ/νση ΠΕΧΩ)
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 για τη διοικητική αποκέντρωση όπως ισχύει, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίησή της, μόνο για παράβαση Νόμου (λάθος
ερμηνεία η εφαρμογή νόμου, παράβαση ουσιώδους τύπου διοικητικής διαδικασίας που πρέπει να τηρηθεί
και όχι της ουσίας).
Άρση ισχύος της παρούσης απόφασης είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά την λειτουργία του έργου

[17/19 ]

ΑΔΑ : 4ΙΗΣΙΑΛ-Τ
προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται πρόσθετοι
περιβαλλοντικοί όροι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 69269/5387/24.10.90 (ΦΕΚ
678/Β/90).

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης ή η καθ’ υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και
δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων
που προβλέπονται από τις άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των
προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 28,29 και 30 του Ν. 1650/86 κυρώσεων, όπως το άρθρο 30
παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/25.04.2002). Τυχόν θέματα, που
ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής,
επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνική και κοινοτική) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, βάσει
όλων των Μ.Π.Ε., των Τεχνικών Εκθέσεων και των συμπληρωματικών τους στοιχείων που έχουν
υποβληθεί για το εξεταζόμενο εργοστάσιο.
Η παρούσα απόφαση αναφέρεται μόνο στις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη
λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας του θέματος χωρίς να εξετάζονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας, δεν
αφορά θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας & υγιεινής του
προσωπικού και δεν απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση εφοδιασμού της με άλλες
άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί των προηγούμενων Αποφάσεων
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων [σχετ. (32] εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα
Απόφαση.
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση μαζί με φάκελο ΜΠΕ,
υποχρεούται στη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 και το παράρτημα Α’ του
άρθρου 8 της ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391Β/29.09.2003) (προθεσμία 5 ημερών ).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Αποδέκτες:

1. Ν.Α. Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης
Διοικητήριο – 50100 Κοζάνη
(για τη σχετική δημοσίευση)
2. Δ/νση Περιβάλλοντος Ν.Α. Κοζάνης,
Διοικητήριο – 50100 Κοζάνη
3. Δ/νση Ανάπτυξης Ν.Α. Κοζάνης
Διοικητήριο – 50100 Κοζάνη
4. Δ/νση Υγείας – Πρόνοιας Ν.Α. Κοζάνης
Διοικητήριο – 50100 Κοζάνη
5. Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Γενική Δ/νση Περ/ντος
Δ/νση ΕΑΡΘ, Τμήμα Βιομηχανιών
Πατησίων 147, Τ.Κ. 11251, ΑΘΗΝΑ
6. Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος
Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Πατησίων 147, Τ.Κ. 11251, ΑΘΗΝΑ
7. RESQ CONSULTING
Σ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Μακεδονομάχων 3Β
Τ.Κ. 16233 – Καρέας Ν. Αττικής
8. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Βιομηχανία παραγωγής ασβέστου, υδράσβεστου και
ασβεστοπολτού
50100 – Δρέπανο Δ. Ελλησπόντου
Ν. Κοζάνης
9. Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας
Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Ενταύθα

Εσωτερική διανομή:
1. Αρχείο (Περιβάλλον)
2. Χρονολογικό Αρχείο
3. Αρμόδιος Υπάλληλος
Συνημμένα:
Από έναν (1) θεωρημένο φάκελο Μ.Π.Ε. στους αποδέκτες: (1), (3), (5) & (7).
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ:
AEL : Associated Emission Levels
BAT : Best Available Techniques
BREF: Best Available Techniques Reference Document
IPPC : Integrated Prevention Pollution Control
TOC: Total Organic Carbon
VOC : Volatile Organic Carbon
ΒΔΤ : Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές
ΕΚΑ : Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων
ΜΠΕ: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
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