
1 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Βάση του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 4014/2011 όπως εξειδικεύτηκε με το Παράρτημα 2 της ΚΥΑ υπ. αριθμ. 

170225/2014 μια από τις βασικές προδιαγραφές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατηγορίας Α 

είναι η μη-τεχνική περίληψη του έργου στην οποία θα συνοψίζεται το περιεχόμενο της μελέτες σε μη-τεχνική 

γλώσσα ώστε να είναι κατανοητή στο ευρύ κοινό. Ειδικότερα περιγράφονται με συνοπτικό τρόπο: 

➢ Γενικά στοιχεία του υπό μελέτη έργου (θέση, διοικητική υπαγωγή κτλ) 

➢ Αποστάσεις του έργου από όρια οικισμών, ΓΠΣ και προστατευόμενων περιοχών 

➢ Σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκληθούν 

➢ Μέτρα και δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον 

➢ Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου 

➢ Εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η μονάδα της επιχείρησης «REWASTE ΙΚΕ» χωροθετείται εντός οικοπέδου με συνολικό εμβαδόν 5.600 

m2 στη Α΄ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ του Δήμου Βόλου της Π.Ε. Μαγνησίας και αφορά στην δραστηριότητα 

«Εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασία R12,R13) -  

επεξεργασία θειικού σιδήρου» και φορέας αυτού είναι η εταιρεία REWASTE ΙΚΕ. 

Βασικός στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση μιας σειράς Α’ υλών, που στη σημερινή μορφή τους 

αποτελούν απόβλητα προβληματικής διαχείρισης και ακινητοποιημένο οικονομικό παράγοντα, για μια 

οικονομικά βιώσιμη, αειφορική και τεχνικά εφικτή αξιοποίηση. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

που θα προκύψουν από έργο καθώς και η περιγραφή των μέτρων αντιμετώπισης που ενδεχομένως θα 

πρέπει να ληφθούν ώστε να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατόν να εξαλειφθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις 

στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Να αναφερθεί ότι για την μονάδα έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. πρωτ. 3439/21-11-2019 Υπαγωγή σε Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Εν συνεχεία εκδόθηκε η Γνωστοποίηση Λειτουργίας (1154347 ver. 1) για την 

δραστηριότητα εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων. 

Για την δραστηριότητα επεξεργασίας του θειικού σιδήρου έχει κατατεθεί σχετικός φάκελος στη Δ/νση 

Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων (έχει εκδοθεί έγγραφο σχετικά με την υπαγωγή της 

δραστηριότητας στην περιβαλλοντική Κατηγορία Β’) και αναμένεται η ολοκλήρωση της έκδοσης 

Γνωστοποίησης Λειτουργίας (επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο). 



Βάσει των ανωτέρω παρατηρούμε ότι το έργο είναι υφιστάμενο και δεν αναμένεται να πραγματοποιηθούν 

εκτενείς εργασίες κατασκευής. Αναμένονται μόνο μικρές αλλαγές στα επιμέρους συστήματα διαμόρφωσης 

του χώρου. 

 

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του έργου είναι οι εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 

ΣΗΜΕΙΑ Χ Υ 

Α 402692.75 4358842.07 

Β 402726.46 4358914.63 

Β 402789.89 4358885.01 

Δ 402756.17 4358812.46 

 

1.1.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Η θέση του έργου είναι εντός οικοπέδου στην Α΄ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ του Δήμου Βόλου της Π.Ε. Μαγνησίας. 

Το γήπεδο που θα χρησιμοποιηθεί  είναι μισθωμένο (το μισθωτήριο επισυνάπτεται στο Παράρτημα).  

Εντός του γηπέδου εμβαδού 5.600τμ υπάρχει βιομηχανικό κτήριο εμβαδού περίπου 3.510τμ. Η 

δραστηριότητα θα πραγματοποιείται σε μέρος του κτηρίου που έχει μισθωθεί εμβαδού περίπου 2.816τμ. 

(βλ. Σχέδιο Γενικής Διάταξης & Μισθωτήριο, Παράρτημα). 

Για το βιομηχανικό κτίριο έχει εκδοθεί η υπ. Αριθμ. 341/91 Άδεια Οικοδομής και η με Α/Α 11114011 Δήλωση 

Ένταξης στο Ν. 4495/2017. 

Η βασική παραγωγική διαδικασία της εγκατάστασης πραγματοποιείται σε 2 επιμέρους τμήματα: 

• Στο πρώτο τμήμα (Αίθουσα 1 και Αίθουσα 4 εμβαδού 1188m2 και 224m2 αντίστοιχα), 

πραγματοποιείται η  πρώτη δραστηριότητα αφορά την προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία 

στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασία R12, R13).  

• Στο δεύτερο τμήμα (Αίθουσα 2 εμβαδού 1188m2) πραγματοποιείται η δεύτερη δραστηριότητα 

αφορά την επεξεργασία θειικού σιδήρου. 

• Για τις ανάγκες του προσωπικού και της δραστηριότητας υφίστανται χώροι γραφείων και 

αποδυτήριων/wc όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο Σχέδιο Γενικής Διάταξης. 

 

1.1.2 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Το έργο αποτελείται από δύο βασικές η δραστηριότητες: 



➢ Η πρώτη δραστηριότητα αφορά την προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία στερεών μη 

επικίνδυνων αποβλήτων (εργασία R12, R13).  

➢ Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά την επεξεργασία θειικού σιδήρου.  

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου η διαδικασία σε γενικές γραμμές είναι η εξής: 

Η πρώτη δραστηριότητα αφορά την προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία στερεών μη επικίνδυνων 

αποβλήτων (εργασία R12, R13). Περιληπτικά η εν λόγω δραστηριότητα περιλαμβάνει: 

I. Είσοδος φορτίων στην εγκατάσταση 

II. Ζύγιση – Έλεγχος φορτίων 

III. Διαλογή αποβλήτων 

IV. Διάνοιξη σάκων όπου απαιτείται 

V. Κοσκίνιση/τεμαχισμός όπου απαιτείται 

VI. Προσωρινή αποθήκευση 

VII. Προώθηση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 

Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά την επεξεργασία θειικού σιδήρου. Περιληπτικά η εν λόγω δραστηριότητα 

περιλαμβάνει: 

I. Είσοδος φορτίων θειικού σιδήρου FeSO4 (ανομοιόμορφος) 

II. Τροφοδοσία στον μεταφορικό κοχλία 

III. Κοσκίνηση κλειστού κυκλώματος 

IV. Αποθήκευση κοσκινισμένου υλικού σε σιλό 

V. Συλλογή χονδρόκοκκου κλάσματος σε big bags 

VI. Προώθηση υλικών σε ειδικά κλειστά φορτηγά 

VII. Προώθηση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 

 

1.2 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

Το κτίριο της δραστηριότητας (εμβαδού περίπου 3.510 m2 από το οποίο μισθώνονται 2.816 m2) βρίσκεται 

στη Α’ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ του Δήμου Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Το εν λόγω γήπεδο, 

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 75694/10-09-2019 βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/νσης Πολεοδομίας του 

Δήμου Βόλου,  ευρίσκεται στο ΟΤ 15 & 16 εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Βιοτεχνικού 

Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Βόλου της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου της ΔΕ Αισωνίας του Δήμου Βόλου του Ν. Μαγνησίας όπως 

εγκρίθηκε με το Ν.3212/03 άρθρο 19 (ΦΕΚ 308/Α/2003). 

Τα ΟΤ 15 & 16 αποτελούν τμήμα των ήδη εγκεκριμένων υπ αρ. 1-52 βιοτεχνικών οικοπέδων με το ΠΔ 11-

12-1980 (ΦΕΚ 12/Δ/81) σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης για τα 



οικόπεδα, που εντάσσονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Ως εκ τούτου εξ ορισμού επιτρέπονται οι 

βιοτεχνικές χρήσεις. Επιπροσθέτως η ευρύτερη περιοχή της Α ΒΙΠΕ Βόλου υπάγεται στις διατάξεις της υπ. 

αριθμ. 3018/1670955-10-2016 Απόφασης της ΓΓΑΔ Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας περί έγκρισης της 

Αναθεώρησης και επέκτασης του ΓΠΣ Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου (ΦΕΚ 237/ΑΑΠ/2016). 

 

1.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Μορφολογία – Έδαφος – Τοπίο 

Δεν αναμένονται μεταβολές στο τοπίο και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, λόγω του μεγέθους του έργου 

και της φύσης των εργασιών που θα πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση, καθώς και λόγω της θέσης 

της εγκατάστασης σε περιοχή απομακρυσμένη από κατοικίες. Δεν αναμένεται επίσης η οπτική όχληση 

λόγω συγκέντρωσης αποβλήτων εντός της εγκατάστασης. Επίσης, δεν υπάρχουν κατοικίες πλησίον της 

εγκατάστασης του έργου. 

Όλες οι άλλες εργασίες θα γίνονται σε κλειστά συστήματα. Άρα δεν αναμένεται η οπτική όχληση λόγω 

συγκέντρωσης αποβλήτων εντός της εγκατάστασης. Επίσης, δεν υπάρχουν κατοικίες πλησίον της 

εγκατάστασης του έργου παρά μόνο σε μεγάλη απόσταση και χωρίς οπτική επαφή με τη μονάδα.  

Επιπλέον, η διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου αλλά και οι φυτεύσεις πρασίνου και οι υπόλοιπες εργασίες 

συντήρησης θα μετατρέψει το χώρο σε μία καλαίσθητη μονάδα. 

Υδατικοί πόροι 

Στη φάση λειτουργίας του υπό μελέτη έργου δεν αναμένονται ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις στους 

υδατικούς πόρους. Η κατανάλωση νερού αφορά κυρίως τις ανάγκες υγιεινής του προσωπικού και η 

τροφοδοσία θα πραγματοποιείται από το δίκτυο. 

Τα υγρά απόβλητα αφορούν λύματα λόγω της χρήσης των εγκαταστάσεων υγιεινής από το προσωπικό 

της μονάδας. Τα λύματα του προσωπικού, θα διαχειρίζονται στο δίκτυο λυμάτων της ΒΙΠΕ. 

Η χρήση λιπαντικών, ορυκτελαίων και υδραυλικών λαδιών πραγματοποιείται εντός κλειστού κυκλώματος 

(μηχανολογικός εξοπλισμός), οπότε δεν υφίσταται θέμα διάθεσής τους στο περιβάλλον κατά την χρήση. 

Μετά τη χρήση, δεν θα απορρίπτονται στο έδαφος ή στη θάλασσα, αλλά θα γίνεται διαχείρισή τους 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40 Β) και το Π.Δ. 82/2004. 

Οι χώροι παραγωγικής διαδικασίας θα είναι καλυμμένοι με αδιαπέρατο δάπεδο. Άρα, δεν αναμένεται η 

ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων εξαιτίας της κατείσδυσης υγρών αποβλήτων των χώρων.  

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι, η υλοποίηση του έργου αναμένεται να επιδράσει θετικά στους υδατικούς 

πόρους της ευρύτερης περιοχής δεδομένου ότι θα περιορίσει την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων στο 

περιβάλλον.  



Οικοσυστήματα – Χλωρίδα - Πανίδα 

Οι επιπτώσεις που αναμένονται κατά τη φάση λειτουργίας της εγκατάστασης δεν αναμένονται σημαντικές, 

δεδομένης της φύσης και του μεγέθους της δραστηριότητας.  

Αντίθετα, η υλοποίηση της δραστηριότητας αναμένεται να επιδράσει θετικά στο φυσικό περιβάλλον της 

περιοχής δεδομένου ότι σε πρώτη φάση θα περιορίσει την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων στα 

οικοσυστήματα και θα επιμηκύνει το χρονικό διάστημα στο οποίο θα μπορούν να λειτουργήσουν οι 

υφιστάμενοι χώροι διάθεσης των αποβλήτων (ΧΥΤΑ). 

Δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. Η θέση 

του έργου βρίσκεται εκτός προστατευόμενης περιοχής δικτύου NATURA 2000 και δεν διαθέτει σπάνια ή 

υπό εξαφάνιση χλωρίδα. Ούτε η πανίδα της περιοχής μελέτης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε κάθε 

περίπτωση δεν αναμένονται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και στην πανίδα της περιοχής, 

στη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου.  

Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Στη φάση λειτουργίας της υπόψη εγκατάστασης οι οχλήσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον θα οφείλονται 

στην εκπομπή ρύπων από την κυκλοφορία και τη λειτουργία οχημάτων μεταφοράς και μηχανημάτων που 

σχετίζονται με την μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων προς και από την εγκατάσταση καθώς 

επίσης και από την εκπομπή σωματιδίων λόγω της εκφόρτωσης των εισερχόμενων αποβλήτων και υλικών. 

Ρύπανση από προϊόντα καύσης των κινητήρων των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων θα υπάρχει 

αλλά δεν αναμένεται να είναι αξιόλογη λόγω των μικρών ποσοτήτων εκπομπών που θα προέρχονται από 

περιορισμένο αριθμό οχημάτων και μηχανημάτων σε σχέση με την έκταση της περιοχής του έργου και το 

καθεστώς χρήσης αυτής.  

Για τον περιορισμό της εκπομπής καυσαερίων στην ατμόσφαιρα από τις εργασίες της δραστηριότητας, 

προτείνεται η ρύθμιση και η επιμελής συντήρηση των κινητήρων των οχημάτων μεταφοράς και των 

μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και η χρήση καυσίμων υψηλών προδιαγραφών. 

Επίσης, απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων μηχανημάτων 

και οχημάτων μεταφοράς των εργοταξίων. Οι βασικές σχετικές κανονιστικές διατάξεις είναι οι ακόλουθες: 

i. ΥΑ 37353/2375 (ΦΕΚ 543/Β/18.04.2007), «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης 

Σεπτεμβρίου 2005 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης 

με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από 

κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και 

χρησιμοποιούνται σε οχήματα", καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 



2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, II, III, IV και "V" της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης 

Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της Οδηγίας 

2005/78/ΕΚ.» 

ii. ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), μέτρα κατά εκπομπών αερίων από πετρελαιοκινητήρες 

προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων. 

iii. ΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91), καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση 

της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου. 

Αν τηρηθούν τα παραπάνω, οι συγκεντρώσεις των κύριων αερίων ρύπων δεν αναμένεται να υπερβούν τα 

όρια που έχουν καθοριστεί από την Ελληνική νομοθεσία (Απόφαση Η.Π. 14122/549/Ε.103 – ΦΕΚ 

488/B/2011 «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008», για 

διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου, ΑΣ10, ΑΣ2,5, μόλυβδος, βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα). 

Από τη λειτουργία της δραστηριότητας αποθήκευσης αποβλήτων, ο κύριος αέριος ρύπος που αναμένεται 

είναι η εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων. Θα χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός για την κατακράτηση 

αιωρούμεων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα για την ελαχιστοποίηση των αιωρούμενων σωματιδίων 

προβλέπεται διαχωριστής αέρα και φιλτρομονάδα επεξεργασίας αέρα σφαιρόμυλου. 

Από την λειτουργίας της δραστηριότητας επεξεργασίας θειικού σιδήρου να αναφερθεί ότι για την 

ελαχιστοποίηση των αιωρούμενων σωματιδίων προβλέπονται τα κάτωθι: 

• Κόσκινα κλειστού κυκλώματος 

• Διάταξη φίλτρου αποκονίωσης και βαλβίδα ασφαλείας στο σιλό αποθήκευσης 

• Ειδικά κλειστά φορτηγά φόρτωσης υλικού 

• Παραλαβή υλικού με κλειστή αεραντλία αναρόφησης η οποία είναι εγκατεστημένη στα φορτηγά 

• Ύπαρξη φίλτρου συγκράτησης σκόνης (NEDERMAN FLEX PAK 1000) στη διάταξη τροφοδοσίας 

μεταφορικού κοχλία εισαγωγής πρώτης ύλης. 

• Φίλτρο συγκράτησης σκόνης εκτόνωσης πλήρωσης φορτηγών 

Η σκόνη από τα φίλτρα αποκονίωσης συλλέγεται και αποθηκεύεται προσωρινά εντός μεταλλικών δοχείων 

καλά κλεισμένων (καπάκι ασφαλισμένο), τοποθετημένα σε ξυλοπακέτα και τυλιγμένα με stretch film σε 

προκαθορισμένο χώρο της εγκατάστασης μέχρι να παραδοθεί σε εγκαταστάσεις περαιτέρω διαχείρισης. 

Συνεπώς με την τήρηση των άνωθεν διατάξεων ελαχιστοποιείται πλήρως η εκπομπή αιωρούμενων 

σωματιδίων. 



Ακουστικό περιβάλλον 

Η επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος στην άμεση περιοχή της δραστηριότητας θα είναι μέση ενώ 

σε απόσταση 50 m η όχληση θα είναι μικρή και το επίπεδο θορύβου εντός των ορίων που καθορίζει το 

Π.Δ. 1180/81. Οι αρνητικές επιπτώσεις από το θόρυβο χαρακτηρίζονται περιορισμένες καθώς και μερικώς 

αντιμετωπίσιμες δεδομένου ότι δύναται να ληφθούν μέτρα μείωσης του εκπεμπόμενου θορύβου. 

Σημειώνεται ότι στον παραπάνω πίνακα εκτιμάται η εκπομπή θορύβου υπό δυσμενές σενάριο, ενώ, 

επιπλέον, η χρήση μηχανημάτων εντός της εγκατάστασης θα είναι περιορισμένη.  

Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον 

Αναμένονται σημαντικές θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον λόγω της βελτίωσης της 

διαχείρισης - αξιοποίησης  αποβλήτων και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 

Λοιπές επιπτώσεις 

Τέλος να αναφερθεί ότι κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναμένονται επιπτώσεις στα κλιματικά στοιχεία, στις 

χρήσεις γης και στις υποδομές της περιοχής.  

1.4 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Μορφολογία – Έδαφος – Τοπίο 

Το μέγεθος της μονάδας είναι τέτοιο ώστε δεν θα επηρεάσει το τοπίο της περιοχής και δεν απαιτούνται 

ιδιαίτερα μέτρα εναρμόνισης της εγκατάστασης με το τοπίο πέραν της διατήρησης της εγκατάστασης και 

των χώρων αυτής καθαρών.  

Υδατικοί πόροι 

Τα υγρά απόβλητα αφορούν λύματα λόγω της χρήσης των εγκαταστάσεων υγιεινής από το προσωπικό 

της μονάδας. Τα λύματα του προσωπικού, θα διαχειρίζονται στο δίκτυο λυμάτων της ΒΙΠΕ. 

Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια που θα προκύπτουν στα πλαίσια συντήρησης του εξοπλισμού θα 

διαχειρίζονται σύμφωνα το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/02-03-2004). Ο φορέας του έργου θα συλλέγει 

προσωρινά και θα διαθέτει τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης και θα 

τηρεί αρχείο με τα Δελτία αποστολής. Σε ειδικό, θεωρημένο  βιβλίο, θα καταγράφονται οι παραδόσεις αυτές 

(ημερομηνίες, ποσότητες, κλπ.). 

Τέλος, τυχόν διαρροές καυσίμων ή λιπαντικών θα αντιμετωπίζονται με τη χρήση διαφόρων απορροφητικών 

υλικών (π.χ. πριονίδι, άμμος), που είναι αποθηκευμένα εντός του βιομηχανικού κτιρίου πλησίον των 

ραφιών αποθήκευσης των προϊόντων της απορρύπανσης, μέσω των οποίων θα επιδιώκεται η 

προσρόφηση και κατά συνέπεια η συγκράτηση των διαρρεόντων καυσίμων και λιπαντικών. Μετά από τη 

χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά θα συλλέγονται προσεκτικά και θα διατίθενται προς ταφή από 

κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες. 



Οικοσυστήματα – Χλωρίδα – Πανίδα 

Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων κατά τη φάση λειτουργίας της δραστηριότητας, πέραν αυτών που 

αναφέρονται στις αντίστοιχες ενότητες για το έδαφος, τους υδάτινους πόρους, την ατμόσφαιρα και το 

ακουστικό περιβάλλον εκτός της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων πυροπροστασίας, καθώς δεν 

αναμένονται επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. 

Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Από την παραγωγική διαδικασία δεν προκύπτουν αέρια απόβλητα, ατμοί ή αερολύματα που να 

επηρεάζουν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.  

Οι εκπομπές από τη λειτουργία των οχημάτων θα περιορίζονται με τη σωστή και τακτική συντήρηση τους. 

Πηγές δημιουργίας σκόνης όπως η κίνηση των οχημάτων για την εκτέλεση των διαδικασιών παραγωγής 

ελαχιστοποιούνται καθώς η κίνηση θα γίνεται σε στεγανοποιημένο έδαφος.  

Από τη λειτουργία της δραστηριότητας αποθήκευσης αποβλήτων, ο κύριος αέριος ρύπος που αναμένεται 

είναι η εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων. Θα χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός για την κατακράτηση 

αιωρούμεων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα για την ελαχιστοποίηση των αιωρούμενων σωματιδίων 

προβλέπεται διαχωριστής αέρα και φιλτρομονάδα επεξεργασίας αέρα σφαιρόμυλου. 

Να  αναφερθεί ότι στην εγκατάσταση δεν αναμένονται οχλήσεις από οσμές καθώς στην εγκατάσταση δεν 

πραγματοποιείται διαχείριση οργανικών αποβλήτων. 

Από την λειτουργία της δραστηριότητας επεξεργασίας θειικού σιδήρου να αναφερθεί ότι για την 

ελαχιστοποίηση των αιωρούμενων σωματιδίων προβλέπονται τα κάτωθι: 

• Κόσκινα κλειστού κυκλώματος 

• Διάταξη φίλτρου αποκονίωσης και βαλβίδα ασφαλείας στο σιλό αποθήκευσης 

• Ειδικά κλειστά φορτηγά φόρτωσης υλικού 

• Παραλαβή υλικού με κλειστή αεραντλία αναρρόφησης η οποία είναι εγκατεστημένη στα φορτηγά 

• Ύπαρξη φίλτρου συγκράτησης σκόνης (NEDERMAN FLEX PAK 1000) στη διάταξη τροφοδοσίας 

μεταφορικού κοχλία εισαγωγής πρώτης ύλης.  

• Φίλτρο συγκράτησης σκόνης εκτόνωσης πλήρωσης φορτηγών 

Πέρα των ανωτέρω εντός του κτηρίου προβλέπεται κατάλληλο σύστημα εξαερισμού με φίλτρα ενεργού 

άνθρακα και κατακράτησης αιρούμενων σωματιδίων ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των 

εργαζομένων. Σχετικές λεπτομέρειες του συστήματος δίνονται σε προηγούμενο κεφάλαιο (Κεφ. 6) 

Συνεπώς με την τήρηση των άνωθεν διατάξεων ελαχιστοποιείται πλήρως η εκπομπή αιωρούμενων 

σωματιδίων. 



 Ακουστικό περιβάλλον 

Πρέπει να τηρούνται τα όρια του ΠΔ 1180/81. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα διαθέτουν όλες 

τις κατά το νόμο πιστοποιήσεις και άδειες και θα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 

37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418 Β), ‘Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από 

εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους’, όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ ΗΠ 9272/471/2007 

(ΦΕΚ 286 Β). 

Θα γίνεται τακτικός έλεγχος συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Σε περίπτωση μη τήρησης του ορίου θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα προστασίας ώστε να 

επιτευχθεί η συμμόρφωση με αυτό, ενδεικτικά αναφέρονται τέτοια μέτρα όπως η περιμετρική 

δεντροφύτευση του γηπέδου ή η χρήση ηχοπετασμάτων. 

Επίσης για την προστασία των εργαζομένων στην δραστηριότητα θα πρέπει να ικανοποιούνται οι οριακές 

τιμές έκθεσης των εργαζομένων σε θόρυβο που τίθενται από το ΠΔ 149/2006 (ΦΕΚ 159 Α), «Ελάχιστες 

προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους 

προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ». 

Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον 

Όσον αφορά στην κοινωνικοοικονομική ζωή του τόπου, δεν απαιτείται η λήψη μέτρων πέραν του 

προγραμματισμού των δρομολογίων των οχημάτων μεταφοράς πρώτων υλών και αποβλήτων. 

Λοιπά μέτρα 

Τέλος να αναφερθεί ότι κατά τη φάση λειτουργίας δεν απαιτείται λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση 

επιπτώσεων στα κλιματικά στοιχεία, στις χρήσεις γης και στις υποδομές της περιοχής 

1.5 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο για την τοπική κοινωνία, όσο και 

για την εθνική οικονομία. Τα οφέλη από την λειτουργία της προτεινόμενης εγκατάστασης είναι πολλαπλά. 

Η υλοποίηση του προτεινόμενου εγχειρήματος, εκτός από την οικονομική διάσταση που βεβαίως έχει για 

τους επενδυτές, θα συμβάλλει εκτός των άλλων και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, λόγω των 

θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, τόσο κατά το στάδιο της υλοποίησης του έργου, όσο και κατά τη 

λειτουργία του. 

Με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου η εταιρεία στοχεύει σε  πολλαπλά οφέλη, που συνοψίζονται 

στα ακόλουθα: 

• Επωφελής διαχείριση στερεών αποβλήτων 

• Επωφελής διαχείριση των υπολειμμάτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή με συνέπεια 

την αύξηση του χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ 



• Τόνωση της εμπορικής - οικονομικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο τουλάχιστον κατά το 

στάδιο υλοποίησης του έργου με αποτέλεσμα την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα αυτού.   

• Ύπαρξη νέων θέσεων εργασίας 

• Το παραγόμενο προϊόν θειικού σιδήρου θα καλύψει τις ανάγκες της αγοράς (πχ 

τσιμεντοβιομηχανία, λιπάσματα κτλ) 

• Η διαρκής και αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πελατών, ακολουθώντας τις τεχνολογικές 

προόδους του κλάδου. 

• Εναρμόνιση με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης 

Με βάση όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η λειτουργία της εξεταζόμενης μονάδας θα συμβάλει στην 

προστασία του περιβάλλοντος και την τόνωση της εμπορικής αγοράς και θα δημιουργήσει 

πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική οικονομία της ευρύτερης περιοχής της εγκατάστασής της. 

 

1.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Ως εναλλακτικές λύσεις εξετάζονται: 

I. Ως προς τη θέση 

i. Η κατασκευή εγκατάστασης, στον προτεινόμενο χώρο 

ii. Η κατασκευή εγκατάστασης, σε άλλη θέση  

II. Ως προς το μέγεθος 

III. Η μηδενική λύση 

1.6.1 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ 

1.6.1.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ 

Η μονάδα προτείνεται να εγκατασταθεί στην συγκεκριμένη θέση λόγω της καταλληλόλητας της περιοχή 

διότι πρόκειται για οργανωμένη βιομηχανική περιοχή που καλύπτει της ανάγκες μιας σύγχρονης 

βιομηχανικής μονάδας. Πέρα αυτού η εγκατάσταση έχει ήδη αδειοδοτηθεί για τη δραστηριότητα στον εν 

λόγω χώρο. 

1.6.1.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΕ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ 

Στην περίπτωση της κατασκευής της  εγκατάστασης, σε άλλη θέση: 

• Η κατασκευή της εγκατάστασης σε άλλη θέση προϋποθέτει ότι η εν λόγω  εναλλακτική ικανοποιεί τα 

ίδια κριτήρια με το υφιστάμενο χώρο της δραστηριότητας γεγονός αρκετά δύσκολο. 



• Η εταιρεία θα δυσκολευτεί να ανταπεξέλθει στις  οικονομικές απαιτήσεις αγοράς/ενοικίασης ενός νέου 

οικοπέδου 

1.6.2 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 

Η εταιρεία όπως προαναφέρθηκε έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά για την δραστηριότητα αποθήκευσης 

(εργασία R12, R13) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (υπ. αριθμ. πρωτ. 3439/21-11-2019 Υπαγωγή 

σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.). 

Να αναφερθεί ότι για την μονάδα έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. πρωτ. 3439/21-11-2019 Υπαγωγή σε Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Εν συνεχεία εκδόθηκε η Γνωστοποίηση Λειτουργίας (1154347 ver. 1) για την 

δραστηριότητα εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων. 

Για την δραστηριότητα επεξεργασίας του θειικού σιδήρου έχει κατατεθεί σχετικός φάκελος στη Δ/νση 

Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων (έχει εκδοθεί έγγραφο σχετικά με την υπαγωγή της 

δραστηριότητας στην περιβαλλοντική Κατηγορία Β’) και αναμένεται η ολοκλήρωση της έκδοσης 

Γνωστοποίησης Λειτουργίας (επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο). 

Η εταιρεία με τον εν λόγω φάκελο προτίθενται να επεκτείνει την δραστηριότητα της όσον αφορά κυρίως τη 

δραστηριότητα της προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων. Η εταιρεία με τον εν 

λόγω φάκελο προτίθενται αφενός να αυξήσει το μέγεθος της εν λόγω δραστηριότητας (πιο συγκεκριμένα 

τη δυναμικότητα των πρώτων υλών σε σχέση την περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη δραστηριότητα) και 

αφετέρου να προχωρήσει σε προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Βάση του εν λόγω σχεδιασμού δυναμικότητας των πηγών πρώτων υλών για το έργο αλλά και βάση των 

οικονομικών δεδομένων και του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας η εγκατάσταση θα μπορεί να 

διαχειρίζεται περίπου 100.000tn/έτος μη επικινδύνων αποβλήτων ήτοι περίπου 330tn/ημέρα καθώς και να 

επεξεργάζεται 15.000tn/έτος θειικού σιδήρου. 

Η συγκεκριμένη πρόταση που αφορά το μέγεθος του έργου είναι η μόνη λύση με την οποία καθίσταται 

βιώσιμη η υπόψη εγκατάσταση σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης των αναγκών του 

έργου στη συγκεκριμένη περιοχή. 

1.6.3 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 

Στην περίπτωση της μηδενικής λύσης δεν θα γίνεται διαχείριση των υπολειμμάτων και των υποπροϊόντων  

των μονάδων και ενδεχομένων θα συνεχιστεί να επιβαρύνονται με επιπλέον απόβλητα οι ΧΥΤΑ και οι 

ΧΑΔΑ. Η μηδενική λύση παρουσιάζει αρνητικές επιπτώσεις με Περιβαλλοντικά αλλά και Αναπτυξιακά και 

Κοινωνικά κριτήρια. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Δεν θα πραγματοποιείται επαρκής διαχείριση στερεών αποβλήτων με αποτέλεσμα να 

οδηγούνται προς υγειονομική ταφή με συνέπεια την μείωση του χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ 



• Δεν θα υπάρξει αύξηση και τόνωση της εμπορικής - οικονομικής δραστηριότητας σε τοπικό 

επίπεδο τουλάχιστον κατά το στάδιο υλοποίησης του έργου με αποτέλεσμα την κοινωνική και 

οικονομική βιωσιμότητα αυτού.   

• Δεν θα βοηθηθεί ο στόχος της εναρμόνισης με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης 

• Δεν θα βοηθηθεί η επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο Εθνικό αλλά και στο 

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
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