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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ – EPE Environmental Protection 

Engineering, αριθμεί περισσότερα από 40 χρόνια στον κλάδο Ναυτιλίας και 

Βιομηχανίας, επενδύοντας στην έρευνα, στην Κυκλική Οικονομία, στη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει 

πρωτοποριακά μηχανήματα επεξεργασίας νερού και λυμάτων, προσφέροντας  

υπηρεσίες περιβαλλοντικής προστασίας, αφοσιωμένη στις ανάγκες της βιομηχανίας 

και της ναυτιλίας, με σεβασμό στη διεθνή, ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, 

επενδύοντας σε φιλόδοξα  έργα, παρέχοντας παγκοσμίως αξιόπιστες και καινοτόμες 

λύσεις για υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος, καθώς και για ναυπηγικό και 

βιομηχανικό εξοπλισμό. 

Η παρούσα έκθεση αφορά στην εκπόνηση μετρήσεων κατά τα έτη 2019 και 2020, 

για την κατάσταση περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Τεχνική 

Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε» στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου Κρήτης, με τις ακόλουθες 

δραστηριότητες: 

- Μονάδα Επεξεργασίας Ελαιωδών Καταλοίπων 

- Προσωρινή αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων (Σταθμός Μεταφόρτωσης). 

Στην  παρούσα έκθεση παρατίθενται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων αυτών, από τα οποία τεκμηριώνεται η ορθή τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων της Απόφαση Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων με 

αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/47238/3035/30-07-2019.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η δραστηριότητα του διαχωρισμού ελαιωδών καταλοίπων, για παραγωγή υγρών 

εναλλακτικών καυσίμων (δυναμικότητας εισερχόμενων: 12.000tn/y), λόγω 

έλλειψης εισερχόμενων αποβλήτων προς επεξεργασία, τα οποία κυρίως 

προέρχονταν από πλοία που καταπλέουν στους λιμένες της Κρήτης, καθώς και 

από εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής υγρών καυσίμων, δεν λειτουργεί 

τα τελευταία δέκα χρόνια και δεν έχει παράξει απόβλητα. Ωστόσο, βρίσκεται σε 

ετοιμότητα ως προς τη λειτουργία της.  

Κατά συνέπεια, στην εγκατάσταση λειτουργεί μόνο ο σταθμός μεταφόρτωσης (3 

freight containers), με αποθηκευτική ικανότητα τους 80tn, όπως έχει περιγραφεί 

αναλυτικά και στην εγκεκριμένη Μελέτη περιβάλλοντος.  
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ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

Λόγω του είδους και της κλειστής διαδικασίας επεξεργασίας των ελαιωδών 

καταλοίπων, δεν αναμένεται οι ατμοσφαιρικές εκπομπές να ξεπεράσουν τις 

επιτρεπόμενες οριακές τιμές συγκέντρωσης ρυπαντικών φορτίων. 

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των ελαιωδών καταλοίπων, μετρείται περιοδικά 

στις θέσεις εργασίας, με φορητό όργανο ανίχνευσης και μέτρησης, η συγκέντρωση 

των οργανικών αερίων και το L.E.L.  

Ειδικότερα, για τον έλεγχο αερίων εκπομπών:  

1. Διενεργούνται σε ετήσια βάση μετρήσεις της συγκέντρωσης TOC και HC στην 

έξοδο του φίλτρου ενεργού άνθρακα της μονάδας επεξεργασίας ελαιωδών 

καταλοίπων, καθώς και μετρήσεις συγκέντρωσης P.M. και NOx στην έξοδο 

των απαερίων από το χώρο του καυστήρα του ελαιοθέρμου (σε περίοδο 

λειτουργίας) 

2. Διενεργούνται, μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων και μετρήσεις 

συγκέντρωσης VOC στις εξόδους των φίλτρων του συστήματος επεξεργασίας 

των αερίων ρύπων, μια φορά το τρίμηνο (σε περίοδο λειτουργίας). 

Σχετικά με τον Σταθμό μεταφόρτωσης, οι αέριες εκπομπές, σε περίπτωση διαρροής, 

λόγω της φύσης των διαχειριζόμενων αποβλήτων (non volatile), εκτιμώνται ως 

αμελητέες. 

Κατά την περίοδο μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ 2019, όπως έχει προαναφερθεί, το 

σύστημα επεξεργασίας ελαιωδών καταλοίπων δεν λειτούργησε, οπότε δεν 

διενεργήθηκαν οι ανωτέρω έλεγχοι κατά τα έτη 2019 και 2020. 

 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Από τη μονάδα διαχωρισμού ελαιωδών καταλοίπων, διενεργείται περιοδικώς  λήψη 

δειγμάτων του επεξεργασμένου νερού από τη δεξαμενή συγκέντρωσης αυτού, πριν 

τη διοχέτευσή τους στο υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων που τροφοδοτεί 

τη Μονάδα Κατεργασίας Βιομηχανικών Λυμάτων (Μ.Κ.Β.Λ) της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου. Το 

επεξεργασμένο νερό αναλύεται ως προς τη χημική του σύσταση. Οι συνιστώμενες 

παράμετροι ελέγχου του επεξεργασμένου νερού προς διάθεση είναι: αγωγιμότητα, 

θερμοκρασία, pH, BOD, COD, HC, TOC, βαρέα μέταλλα και TSS. Συχνότητα 

αναλύσεων: μια φορά το μήνα. (σε περίοδο λειτουργίας) 

Για τα έτη 2019 και 2020, η εγκατάσταση δεν διαχειρίστηκε ελαιώδη κατάλοιπα 

λόγω έλλειψης εισροών, και ως εκ τούτου δεν προέκυψαν υγρά απόβλητα προς 

http://www.epe.gr/


 

www.epe.gr  4 

διοχέτευση στην Μ.Κ.Β.Λ. της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου. Στην Μ.Κ.Β.Λ. οδηγήθηκαν μόνο τα 

αστικού τύπου λύματα του προσωπικού. 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

Σε συμμόρφωση με τον όρο 4.5.2.4., παρ. β), εδάφιο ii) της υπ’ αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/47238/3035/30-07-2019 Απόφασης Τροποποίησης Περιβαλλοντικών 

Όρων, η εταιρεία θα προβεί στην κατασκευή υδρογεώτρησης μικρής διαμέτρου για 

την παρακολούθηση και επιτήρηση του υπόγειου νερού, που κατά τον 

συγκεκριμένο όρο θα πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον μια φορά ανά πενταετία. 

Κατά τον περιοδικό έλεγχο της συστάσεως των υπογείων υδάτων, τα δείγματα 

υπόγειου νερού θα ληφθούν προς ανάλυση των παραμέτρων: αγωγιμότητα, 

θερμοκρασία, pΗ, BOD, COD, TPH, PAHs, TOC, TSS, βαρέα μέταλλα. (σε περίοδο 

λειτουργίας). 

Κατά την εκτίμηση δυνατότητας ρύπανσης (Στάδιο 3) στην Βασική Έκθεση που 

εκπονήθηκε και καταθέσαμε στην Υπηρεσία σας τον Ιανουάριο του 2020, εξήχθη το 

συμπέρασμα ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται καθιστούν αδύνατη την ρύπανση 

του εδάφους και των υπογείων υδάτων, καθώς συγκεκριμένα για τον Σταθμό 

Μεταφόρτωσης που λειτουργεί, ισχύουν τα παρακάτω σε περίπτωση ατυχηματικής 

διαρροής: 

- Όλο το δάπεδο της εγκατάστασης είναι βιομηχανικού τύπου και κατάλληλης 

στιλπνότητας, με αποτέλεσμα να υπάρχει προστασία έναντι της ενδεχόμενης 

ρύπανσης του εδάφους και υπεδάφους. 

- Επίσης είναι διαμορφωμένο με μικρή κλίση ώστε σε περίπτωση διαρροής, 

λόγω αστοχίας ή υπερχείλισης, τα απόβλητα να οδηγούνται στο φρεάτιο 

συλλογής και κατόπιν με την βοήθεια αντλίας να γίνεται απάντληση σε 

κατάλληλη δεξαμενη. 

- Όλες οι συσκευασίες στις οποίες κα βρίσκονται όλα τα απόβλητα του σταθμού 

μεταφόρτωσης, είναι UN approved και κατάλληλων προδιαγραφών, με 

αποτέλεσμα, υπό φυσιολογικές συνθήκες, να μην προκαλείται διαρροή. 

Επιπροσθέτως, όλες οι συσκευασίες θα βρίσκονται εντός των τριών freight 

container, τα οποία κα διαθέτουν κατάλληλη εσωτερική επίστρωση από HDPE 

υλικό, ώστε να συγκρατείται κάθε τυχόν διαρροή εντός των container. 

Κατά τα έτη 2019 και 2020, δεν έγινε έλεγχος υπόγειων υδάτων, καθώς δεν έχει 

παρέλθει η πενταετία, αλλά επίσης δεν έχει προκληθεί κάποιο ατύχημα διαρροής 

στον Σταθμό μεταφόρτωσης, ούτε εντός των containers, ούτε εντός του γηπέδου της 

εγκατάστασης. 

http://www.epe.gr/
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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Στα όρια του γηπέδου της εγκατάστασης διενεργείται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με 

τον όρο 4.5.1.3 της ΑΕΠΟ 2019, δειγματοληψία επιφανειακού χώματος από 2 

σημεία, προκειμένου να ελέγχεται η κατάσταση του εδάφους. 

Οι χημικοί παράγοντες που προσδιορίζονται είναι: TPH, PAHs, VOCs, TOC, Βαρέα 

μέταλλα. Οι θέσεις δειγματοληψίας εδάφους επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τη 

μορφολογία του γηπέδου, τις υπολογιζόμενες διόδους διαφυγής των πιθανών 

ρύπων, τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων και την κάλυψη του εδάφους.  

Οι θέσεις δειγματοληψίας εδάφους επιλέγονται σε κάποιο σημείο του παρτεριού, 

πλάτους 50cm, που υπάρχει περιμετρικά, εντός του οικοπέδου και απεικονίζεται με 

πράσινη συνεχόμενη γραμμή στην κάτοψη, που παρατίθενται παρακάτω. 

Για το έτος 2019, μέρος των αναλύσεων διεξήχθησαν στο διαπιστευμένο 

εργαστήριο της εταιρίας POLYECO A.E., ακολουθώντας εσωτερικές μεθόδους 

βασισμένες στην ΕΡΑ 200.7 rev5:2001 και μέρος αυτών στο εξωτερικό 

διαπιστευμένο εργαστήριο “SGS Berlin”, τα οποία και παρουσιάζονται στον 

αντίστοιχο πίνακα του Παραρτήματος 1. 

Ενώ για το έτος 2020, μέρος των αναλύσεων διεξήχθησαν στο διαπιστευμένο 

εργαστήριο της εταιρίας POLYECO A.E., και μέρος αυτών από την εταιρία 

«Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.», τα οποία επίσης παρουσιάζονται στον 

Πίνακα του Παραρτήματος 1. 

 

http://www.epe.gr/


 

www.epe.gr  6 

 
Εικόνα 1 Κάτοψη οικοπέδου εγκατάστασης 

 

ΘΟΡΥΒΟΣ 

Η στάθμη θορύβου, σε όλα τα σημεία των ορίων της εγκατάστασης, δεν υπερβαίνει 

τα 65 dB(A) και τηρούνται σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί 

θορύβου (ΠΔ 1180/81). Επομένως, κατά την λειτουργία δεν προκαλούνται 

σημαντικές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της άμεσης και ευρύτερης 

περιοχής από τη λειτουργία της Μονάδας. (σε φάση λειτουργίας) 

Σχετικά με την λειτουργία του Σταθμού μεταφόρτωσης, η κύρια πηγή ηχορύπανσης 

αφορά στην κυκλοφορία των οχημάτων κατά την φάση της φορτοεκφόρτωσης και 

δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια. 

http://www.epe.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ 
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Πίνακας 1 Αναλύσεις Εδάφους για τα έτη 2019-2020 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 30/12/19 30/12/19 30/12/19 30/12/19 22/12/20 22/12/20 22/12/20 22/12/20 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ s195147 s195148 s195147 s195148 s205080 s205081 s205080  s205081 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ POLYECO SGS POLYECO Α.Ε.Α. 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΟΡΙΑ* 

 

Στερεό Υπόλειμμα (105οC) % κ.β.  87,1 86,1 89,1 83,4 87,3 85,8 - - 

Ολικός οργανικός άνθρακας 
(TOC) 

% κ.β. ξ.ο. 
 0,7 0,7 0,6 <0,1 0,4 0,6 - - 

Ολικοί πετρελαϊκοί 
Υδρογονάνθρακες (TPH) 

mg / kg ξ.ο. 
5000 150 110 45 

(C10-C40) 

23 
(C10-C40) 

- - 66 
(C10-C40) 

54 
(C10-C40) 

As % κ.β. 76 4,32 4,27 - - <4,0 5,64 - - 

Cd mg / kg  ξ.ο. 13 <1,0 <1,0 - - 1,35 1,63 - - 

Cr mg / kg  ξ.ο. 180 19,7 25,9 - - 24,9 33,9 - - 

Cu mg / kg  ξ.ο. 190 13,4 14,0 - - 17,3 16,8 - - 

Hg mg / kg  ξ.ο. 4 <0,3 <0,3 - - <0,3 <0,3 - - 

Ni mg / kg  ξ.ο. 100 22,6 28,3 - - 33,0 36,8 - - 

Pb mg / kg  ξ.ο. 530 8,1 8,38 - - <4,0 6,32 - - 

Zn mg / kg  ξ.ο. 720 39,2 48,0 - - 111,0 65,2 - - 

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί 
Υδρογονάνθρακες (PAHs) 

mg / kg  ξ.ο. 
40 - - ND ND - - 0,014 ND 

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις 
(VOCs) 

mg / kg  ξ.ο. 
 - - ND ND - - 18,041 10,475 

 

 

 
*Οριακές τιμές ως αναφέρονται στην Νέα Ολλανδική Λίστα (Dutch list) 
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