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1. Δηζαγωγή 

Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί θαζήθνλ γηα ηελ ΠΤΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ 

Α.Δ., ηδηνθηήηξηα εηαηξεία ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ MEDITERRANEAN COSMOS. 

 

Η ιεηηνπξγία ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ, ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη 

ησλ ζρεηηθώλ θαλνληζκώλ, είλαη πξνηεξαηόηεηα ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη ε δηαρείξηζε 

θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. Πέξαλ απηνύ έρεη πηνζεηεζεί 

κηα πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζπλερώο 

αλαζεσξεί πξνο ην θαιύηεξν ηνπο ζηόρνπο θαη ηνπο ζθνπνύο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

εηαηξείαο. 

 

 

 

 

Η εηαηξεία ΠΤΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Δ. κε γλώκνλα ηηο αξρέο ηεο βηώζηκεο 

αλάπηπμεο θαη θαηαλνώληαο ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, έρεη 

πηνζεηήζεη ζπγθεθξηκέλεο αξρέο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ πεξηβαιινληηθά θηιηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ Δκπνξηθνύ Κέληξνπ. Γηα ην ζθνπό απηό έρεη αλαπηύμεη θαη εθαξκόδεη 

ύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο.  

 

ην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, 

ζπληάρζεθε ε παξνύζα Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη επηδόζεηο 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ γηα ην έηνο 2021, κε ζθνπό ηελ παξνρή 

ησλ πεξηβαιινληηθώλ πιεξνθνξηώλ πξνο ην θνηλό θαη πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν. Σα 

ζηνηρεία ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα έθζεζε αθνξνύλ ζηελ 
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πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, ζηηο επηδόζεηο θαη ζηα 

απνηειέζκαηα κε βάζε ηνπο πεξηβαιινληηθνύο ζηόρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί από ηελ 

εηαηξεία. 

 

2. ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Δκπνξηθνύ Κέληξνπ 

Σν Mediterranean Cosmos είλαη ην κεγαιύηεξν εκπνξηθό θέληξν ζηε Βόξεηα Διιάδα. 

ην εκπνξηθό θέληξν MEDITERRANEAN COSMOS είλαη εγθαηεζηεκέλα κεγάια 

θαηαζηήκαηα όπσο ππεξαγνξά ηξνθίκσλ, ππεξθαηαζηήκαηα (άγθπξεο), κηα πιήξεο 

ζεηξά από κηθξόηεξα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, εζηηαηόξηα θάζε είδνπο, θηλεκαηνγξάθνο 

θαη αξθεηνί ρώξνη άιισλ κνξθώλ αλαςπρήο. Έρεη αλεγεξζεί ζε θηήκα έθηαζεο 260 

πεξίπνπ ζηξεκκάησλ ζηελ εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρή ηνπ δήκνπ Ππιαίαο – Υνξηηάηε. Η 

θαηαζθεπή νινθιεξώζεθε θαη παξαδόζεθε πξνο ρξήζε ζην θνηλό ην θζηλόπσξν ηνπ 

2005. 

 

    

Δηθόλα 1: Θέζε ηνπ Mediterranean Cosmos 
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Δπηπξόζζεηα, ζην θηηξηαθό ζπγθξόηεκα έρεη ζπκπεξηιεθζεί κηα πιαηεία κε επίθεληξν 

ηνλ Ιεξό Ναό ηνπ Απ. Αλδξέα πνπ ζπκπεξηιακβάλεη εζηηαηόξηα, θαθεηέξηεο, ρώξνπο 

ςπραγσγίαο θαζώο θαη έλα κηθξό ακθηζέαηξν. 

 

Δπίζεο δηαζέηεη ππαίζξην ζηαζκό απηνθηλήησλ δεκνζίαο ρξήζεο κε 2.295 ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο θαη 4 ζέζεηο θόξηηζεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ. 

 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο πνηθίιεη, αλάινγα κε ηελ θάζε δξαζηεξηόηεηα. Γεληθά, ην 

εκπνξηθό θέληξν ιεηηνπξγεί ηηο θαζεκεξηλέο, ηα ζαββαηνθύξηαθα θαη ηηο αξγίεο από ηηο 

09:00 έσο ηηο 02:00. 

 

Όπσο γηα ην έηνο 2020, έηζη θαη γηα ην έηνο 2021 ζην νπνίν θαη αλαθέξεηαη ε παξνύζα 

πεξηβαιινληηθή έθζεζε, ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ ελ κέζσ παλδεκίαο Covid – 19, 

ην εκπνξηθό θέληξν Mediterranean Cosmos δελ ιεηηνύξγεζε αδηάιεηπηα γηα ην θνηλό, 

αθνινπζώληαο ηηο θξαηηθέο νδεγίεο θαη απνθάζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ην 

εκπνξηθό θέληξν επηζθέθηεθαλ ην 2021 4,5 εθαηνκκύξηα άηνκα, ελώ ην 2018 ν 

αληίζηνηρνο αξηζκόο αλεξρόηαλ ζε 7,9 εθαηνκκύξηα. 
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Δηθόλα 2: Δμωηεξηθνί ρώξνη ηνπ Mediterranean Cosmos 
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3. ύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

Η Γηνίθεζε ηεο ηδηνθηήηξηαο εηαηξείαο ΠΤΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Δ. έρεη θαζηεξώζεη 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δκπνξηθνύ Κέληξνπ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη εθαξκόδεη 

ύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Οη βαζηθνί ζηόρνη ηνπ πζηήκαηνο 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο είλαη: 

 

 Η αλάπηπμε θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηνπ Δκπνξηθνύ Κέληξνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπκκόξθσζήο ηνπ κε ηελ θείκελε εζληθή θαη θνηλνηηθή πεξηβαιινληηθή 

λνκνζεζία. 

 Η ζέζπηζε θαη επίηεπμε ζθνπώλ θαη ζηόρσλ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο. 

 Η πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο, ε νξζνινγηθή ρξήζε πξώησλ πιώλ θαη ελέξγεηαο 

θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζπκβάλησλ, όπνπ απηό είλαη 

δπλαηόλ. 

 Η πξόιεςε θαη ν πεξηνξηζκόο ησλ επηπηώζεσλ πνπ νθείινληαη ζε έθηαθηα 

γεγνλόηα. 

 

Η νκάδα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο γηα ην Mediterranean Cosmos απνηειείηαη από: 

 

 Σνλ Τπεύζπλν Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θν Αζαλάζην Ληώξα, Τπεύζπλν 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Δκπνξηθνύ Κέληξνπ 

 Σνλ Αλαπιεξσηή Τπεύζπλν Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θν Νηνκηλίθ Μηράιηθ, 

Αλαπιεξσηή Τπεύζπλν Λεηηνπξγίαο ηνπ Δκπνξηθνύ Κέληξνπ. 

 

Σν ελδεηθηηθό νξγαλόγξακκα ηεο εηαηξείαο ΠΤΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Δ. παξαηίζεηαη 

ζην παξαθάησ ρήκα: 
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ρήκα 1: Δλδεηθηηθό Οξγαλόγξακκα ηνπ Mediterranean Cosmos 

 

Η αλαγλώξηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πιεπξώλ γίλεηαη από ηνλ 

Τπεύζπλν Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηεύζπλζε θαη γηα θάζε 

κία από ηηο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο πνπ αλαγλσξίδνληαη, αληρλεύνληαη θαη νη 

αληίζηνηρεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. Γηα ηελ αλίρλεπζή ηνπο, εμεηάδνληαη ελδεηθηηθά 

ηα παξαθάησ: 

 

 Παξαγόκελα ζηεξεά απόβιεηα 

 Παξαγόκελα πγξά απόβιεηα 

 Δθπνκπέο ζηνλ αέξα 

 Καηαλάισζε λεξνύ 

 Υξήζε Δλέξγεηαο 

 Δθπνκπέο ζνξύβνπ 

 Δπηπηώζεηο από ελδερόκελε ππξθαγηά 

 Δπηπηώζεηο από ελδερόκελε πιεκκύξα 

 Δπηπηώζεηο από ελδερόκελν ζεηζκό 

 Απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ 
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4. Απνξξίκκαηα  

Σν εκπνξηθό θέληξν Mediterranean Cosmos 

εθαξκόδεη ύζηεκα Γηαρείξηζεο ηεξεώλ 

Απνβιήησλ κε ζθνπό:  

 Σελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο 

απνβιήησλ.  

 Σν δηαρσξηζκό ζηελ πεγή ησλ αλαθπθιώζηκσλ απνβιήησλ, θαζώο θαη όζσλ 

απαηηνύλ εηδηθή δηαρείξηζε.  

 Σε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πνζνζηνύ απνβιήησλ πνπ δηαηίζεηαη πξνο αλαθύθισζε.  

 Σε δηαξθή ζπκκόξθσζε κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί ζηεξεώλ 

απνβιήησλ.  

 

 

   
 

Δηθόλα 3: Κάδνη ζπιινγήο αλαθπθιώζηκωλ απνξξηκκάηωλ γηα επηζθέπηεο θαη 

εξγαδόκελνπο ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ 
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Σα ζηεξεά απόβιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο δηαρσξίδνληαη ζε αλαθπθιώζηκα θαη κε 

αλαθπθιώζηκα. Σα κε αλαθπθιώζηκα απνξξίκκαηα ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ 

ζπιιέγνληαη ζε θιεηζηνύο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο εληόο ηνπ θηηξίνπ. ηνπο ρώξνπο 

απηνύο ππάξρεη αεξηζκόο θαη θιηκαηηζκόο εηδηθά ην θαινθαίξη, γηα ηελ απνθπγή 

δπζάξεζησλ νζκώλ ιόγσ αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4: Πηλαθίδεο γηα εηδηθνύο θάδνπο δηαρωξηζκνύ ηωλ απνξξηκκάηωλ  

ηωλ ζηεγαδόκελωλ επηρεηξήζεωλ 
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Σα αλαθπθιώζηκα απνξξίκκαηα ζπιιέγνληαη κε ηε ρξήζε αλεμάξηεησλ θάδσλ γηα 

ζπιινγή ραξηηνύ, γπαιηνύ θαη πιαζηηθνύ θαη άιισλ πιηθώλ. Από ηα ζεκεία απηά γίλεηαη 

ε απνθνκηδή θαη ελ ζπλερεία ε απόζεζε ζε πξέζεο ή ζθάθεο. Η ηειηθή παξαιαβή 

(όηαλ νη πνζόηεηεο γίλνπλ ηθαλέο γηα κεηαθνξά) πξαγκαηνπνηείηαη από αδεηνδνηεκέλεο 

εηαηξείεο. 

 

Σα απόβιεηα ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ, ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη 

ζπζζσξεπηώλ παξαδίδνληαη ζε θνξείο νη νπνίνη δηαζέηνπλ ζρεηηθή άδεηα γηα ηελ 

ζπιινγή, κεηαθνξά θαη δηαρείξηζή ηνπο. 

 

        

Δηθόλα 5: Κάδνη πξνζωξηλήο απνζήθεπζεο ζπζθεπώλ θαη ιακπηήξωλ 

 

 

Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01-01-2021 έσο θαη 31-12-2021 ζην εκπνξηθό θέληξν 

παξήρζεζαλ 1.041,581 ηόλνη απνξξηκκάησλ, από ηα νπνία 181,451 ηόλνη δόζεθαλ ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο εξγνιάβνπο πξνο αλαθύθισζε. ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ 

θαίλνληαη ηα απνξξίκκαηα ηνπ 2021 θαη ην πνζνζηό αλαθύθισζεο, ζε ζύγθξηζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ 2018 πνπ αλαθέξνληαλ ζηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ 

Δπηπηώζεσλ. 
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ρήκα 2: Πνζόηεηεο δεκνηηθώλ απνβιήηωλ θαη απνβιήηωλ πξνο αλαθύθιωζε 

 

 

ρήκα 3: Πνζνζηό αλαθύθιωζεο απνξξηκκάηωλ ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ 

 

Η κείσζε ζηηο πνζόηεηεο ησλ απνξξηκκάησλ θαηά ην έηνο 2021 ζε ζρέζε κε ηόζν κε 

ην έηνο 2018 όζν θαη κε ην έηνο 2020 νθείιεηαη θπξίσο ζηα πεξηνξηζηηθά κέηξα θαηά 

ηεο παλδεκίαο Covid – 19, ηα νπνία ζπλερίζηεθαλ θαη ην πξνεγνύκελν έηνο. 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη αλαιπηηθόηεξα νη θαηεγνξίεο θαη νη πνζόηεηεο 

ησλ ζηεξεώλ αλαθπθιώζηκσλ απνξξηκκάησλ ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ Mediterranean 

Cosmos. 

 

Πίλαθαο 1: Πνζόηεηεο αλαθπθιώζηκωλ ζηεξεώλ απνβιήηωλ αλά θαηεγνξία 

Κατηγορία ανακυκλώςιμου αποβλήτου Κ.Α.Δ. 
2021 
(tn) 

Συςκευαςία από χαρτί και χαρτόνι 15 01 01 84,820 

Πλαςτική ςυςκευαςία 15 01 02 19,580 

Ξφλινεσ ςυςκευαςίεσ 15 01 03 3,150 

Μεταλλική Συςκευαςία 15 01 04 0,150 

Γυάλινεσ Συςκευαςίεσ  15 01 07 0,000 

Σωλήνεσ φθοριςμοφ και άλλα απόβλητα περιζχοντα υδράργυρο 20 01 21* 0,000 

Απορριπτόμενοσ ηλεκτρικόσ και ηλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ 20 01 36 0,000 

Μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ 20 01 33* 0,051 

Μείγματα λιπών και ελαίων  19 08 09 73,700 

 

Καηά ην έηνο 2020 ζην εκπνξηθό θέληξν δελ ιεηηνπξγνύζαλ ππεξεζίεο εζηίαζεο ιόγσ 

ησλ εηδηθώλ κέηξσλ θαηά ηεο παλδεκίαο, νπόηε θαη δελ ππήξραλ απόβιεηα κεηγκάησλ 

από ιίπε θαη έιαηα. 

Σα ζηεξεά απόβιεηα, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, έρνπλ 

θαηαρσξεζεί ζην Ηιεθηξνληθό Μεηξών Απνβιήησλ γηα ην έηνο 2021. 

 

5. Τγξά απόβιεηα   

Σν εκπνξηθό θέληξν Mediterranean Cosmos εθαξκόδεη ύζηεκα 

Γηαρείξηζεο Τγξώλ Απνβιήησλ κε ηνπο εμήο ζηόρνπο:  

 Διαρηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο πγξώλ απνβιήησλ.  

 Γηαρσξηζκό ζηελ πεγή ησλ αλαθπθιώζηκσλ πγξώλ απνβιήησλ, 

θαζώο θαη όζσλ απαηηνύλ εηδηθή δηαρείξηζε.  

 Μεγηζηνπνίεζε ηνπ πνζνζηνύ απνβιήησλ πνπ δηαηίζεηαη πξνο αλαθύθισζε.  
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 Γηαξθή ζπκκόξθσζε κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί πγξώλ 

απνβιήησλ.  

 

Σα ιύκαηα ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ζπιιέγνληαη ζε αλεμάξηεην 

δίθηπν απνρέηεπζεο κε ιηπνζπιιέθηεο όπνπ θαη θαηαθξαηνύληαη ηα ιίπε θαη έιαηα. ηε 

ζπλέρεηα νδεγνύληαη ζηνπο πέληε θεληξηθνύο ιηπνζπιιέθηεο ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ θαη 

ηέινο ζην δίθηπν ηεο απνρέηεπζεο ηεο ΔΤΑΘ. Σα ιίπε θαη έιαηα πνπ έρνπλ 

θαηαθξαηεζεί ζηνπο ιηπνζπιιέθηεο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ θεληξηθώλ 

ιηπνζπιιεθηώλ παξαιακβάλνληαη από αδεηνδνηεκέλεο εηαηξίεο δηαρείξηζεο 

αληηζηνίρσλ απνβιήησλ. 

 

Δληόο ηνπ 2021 πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο αλαιύζεηο ιπκάησλ από πηζηνπνηεκέλε 

εηαηξεία αλαιύζεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ εληόο ησλ λόκηκσλ νξίσλ. 

 

Σα βξώζηκα έιαηα θαη ιίπε πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο εληόο ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ παξαδίδνληαη από ηα ίδηα ηα 

θαηαζηήκαηα ζε ζπλεξγαδόκελεο εηαηξείεο, κε δηθή ηνπο επζύλε. Παξόια απηά, ην 

εκπνξηθό θέληξν παξέρεη εηδηθό θάδν αλαθύθισζεο βξώζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπώλ ζε 

πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θαηαζηεκαηάξρεο ην πξνηηκήζεη. 

 

6. Αέξηεο εθπνκπέο 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ παξάγνληαη 

αέξηνη ξύπνη από ηηο εζηίεο θαύζεο θπζηθνύ αεξίνπ 

ζέξκαλζεο θαη από ηηο θακηλάδεο ησλ θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο  

Γίλεηαη ζπληήξεζε θαη ηαθηηθόο έιεγρνο ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ 

απνθπγή έθιπζεο αέξησλ εθπνκπώλ θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη έμνδνη απαεξίσλ ζπκκνξθώλνληαη πιήξσο κε ηελ ηζρύνπζα εζληθή 

θαη επξσπατθή λνκνζεζία ζε όηη αθνξά ηα όξηα εθπνκπώλ θαη πξαγκαηνπνηνύληαη 

κεηξήζεηο έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη ηεξνύληαη νη νξηαθέο ηηκέο ζηα θαπζαέξηα. 
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Δληόο ηνπ 2021 πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο κεηξήζεηο θαπζαεξίσλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα βξέζεθαλ εληόο ησλ λόκηκσλ νξίσλ.  

 

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ξύπσλ, ζηηο εμόδνπο ησλ θακηλάδσλ 

ησλ καγεηξείσλ θαη ησλ ιεβήησλ είλαη ηνπνζεηεκέλα εηδηθά θίιηξα ζπγθξάηεζεο 

αεξίσλ ξύπσλ. 

 

7. Κπθινθνξηαθή δηαρείξηζε 

Η πξόζβαζε ζην εκπνξηθό θέληξν Mediterranean 

Cosmos πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξεηο ηξόπνπο:  

 Με απηνθίλεην 

 Με ηαμί 

 Με Μέζν Μαδηθήο Μεηαθνξάο 

 

Οη ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζην εκπνξηθό θέληξν δηακνξθώζεθαλ ζύκθσλα κε ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ λα πξνζηεζνύλ ζέζεηο ζηάζκεπζεο ειεθηξνθίλεησλ 

νρεκάησλ. Η ειαθξά κείσζε ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζην ζηαζκό δεκνζίαο ρξήζεο  

πξνέθπςε ιόγσ ησλ ζέζεσλ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 

Οη δώλεο ζηάζκεπζεο παξακέλνπλ ζπλνιηθά 7, κε ζπλνιηθά πάλσ από 3.000 ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο ηνπ Parking 7 πνπ αθνξά 

ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο ησλ ΑΜΔΑ ζην  Parking 6 θαζώο θαη ηηο 

ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ρξήζε από ην super market ΜΑΟΤΣΗ. 

 

ύκθσλα κε ην όξν 28 ηεο Απόθαζεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ, νη ζπλνιηθέο 

ζέζεηο ζηάζκεπζεο δελ πξέπεη λα ππνιείπνληαη ησλ ειάρηζησλ απαηηνύκελσλ (1428 

ζέζεηο). 

 

πλνιηθά δηακνξθώλνληαη 2.295 ζέζεηο ζηάζκεπζεο θαη 4 ζέζεηο θόξηηζεο 

ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ζην ζηαζκό δεκνζίαο ρξήζεο, 603 ζέζεηο ζηάζκεπζεο 

(parking 7) , 22 ζέζεηο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηνλ ειεύζεξν ρώξν ζηάζκεπζεο Ρ 6, 90 
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ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ρξήζε από ην super market ΜΑΟΤΣΗ θαη 10 ζέζεηο 

ζηάζκεπζεηο ιεσθνξείσλ ( πλνιηθά 3024 ) 

 

 

 Οη ρώξνη ζηάζκεπζεο είλαη πξνζβάζηκνη θαη βξίζθνληαη θνληά ζηηο εηζόδνπο ηνπ 

εκπνξηθνύ θέληξνπ. Γηα ηελ απνθπγή άζθνπσλ κεηαθηλήζεσλ εληόο ησλ ρώξσλ 

ζηάζκεπζεο, ν επηζθέπηεο κπνξεί λα ειέγμεη ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ ρώξσλ πξηλ 

εηζέιζεη ζε απηνύο κε ην απηνθίλεηό ηνπ.  

 

 

Δηθόλα 6: Κεληξηθή ειεθηξνληθή πηλαθίδα δηαζεζηκόηεηαο ζέζεωλ ζηάζκεπζεο 

γηα όιεο ηηο δώλεο ζηάζκεπζεο 
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Δηθόλα 7: Ηιεθηξνληθή πηλαθίδα δηαζεζηκόηεηαο ζέζεωλ ζηάζκεπζεο ζηελ 

είζνδν ζπγθεθξηκέλεο δώλεο ζηάζκεπζεο 

Σα ηαμί θάλνπλ ηέξκα ζηνλ xώξν ζηάζκεπζεο P6, όπνπ βξίζθεηαη θαη ν ηεξκαηηθόο 

ζηαζκόο ησλ γξακκώλ ιεσθνξείσλ πνπ εμππεξεηνύλ ην Mediterranean Cosmos. 

Τπάξρνπλ δύν γξακκέο ιεσθνξείσλ ε Γξακκή 36 θαη ε Γξακκή 45 θαη γηα ηε 

δηεπθόιπλζε ησλ επηζθεπηώλ παξέρνληαη νδεγίεο πξόζβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

εκπνξηθνύ θέληξνπ.  
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Δηθόλα 8: Πξόζβαζε ζην Mediterranean Cosmos 

 

Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01-01-2021 έσο θαη 31-12-2021 ην εκπνξηθό θέληξν 

επηζθέθζεθαλ πεξίπνπ 1.516.015 νρήκαηα, παξνπζηάδνληαο ειάρηζηε αύμεζε 

ζπγθξηηηθά κε ηελ επηζθεςηκόηεηα ηνπ 2020, ε νπνία ήηαλ 1.099.000 νρήκαηα. 

Τπελζπκίδεηαη όηη 2018 (Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ) ν αξηζκόο νρεκάησλ 

αλεξρόηαλ ζε 2.153.000 νρήκαηα. Η κείσζε ηνπ θόξηνπ θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ νθείιεηαη ζηα πεξηνξηζηηθά κέηξα θαηά ηεο παλδεκίαο Covid– 

19.  

 

8. Νεξό 

Η θαηαλάισζε λεξνύ ζην εκπνξηθό θέληξν πεξηνξίδεηαη κε ηελ ιήςε 

θαηάιιεισλ κέηξσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα θάησζη:  
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 Γίλεηαη ηαθηηθόο έιεγρνο ηνπ δηθηύνπ πδξνδόηεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Δκπνξηθνύ Κέληξνπ θαη επηδηνξζώλεηαη άκεζα νπνηαδήπνηε βιάβε ζε απηό πξνο 

απνθπγή απσιεηώλ λεξνύ.  

 Ρπζκίδεηαη ε πνζόηεηα ηνπ παξερόκελνπ λεξνύ γηα ηελ άξδεπζε ηνπ πεξηβάιινληα 

ρώξνπ, αλάινγα κε ηηο βξνρνκεηξηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. 

 Λεηηνπξγνύλ ζηνπο ρώξνπο πγηεηλήο ζπζηήκαηα πνπ ειαρηζηνπνηνύλ ηελ άζθνπε 

θαηαλάισζε λεξνύ. 

 Αλαθύθισζε ηνπ λεξνύ ησλ ηερλεηώλ ιηκλώλ 

 

   

Δηθόλα 9: πζηήκαηα εμνηθνλόκεζεο λεξνύ ζην Mediterranean Cosmos 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01-01-2021 

έσο θαη 31-12-2021 ζην εκπνξηθό θέληξν θαηαλαιώζεθαλ 67.918 m3 λεξνύ, ελώ ζηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2020 ε θαηαλάισζε ηνπ λεξνύ ήηαλ 74.953 m3 λεξνύ. Γηα ην 

έηνο 2018 ε αληίζηνηρε θαηαλάισζε λεξνύ ήηαλ 97.745 m3.  
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ρήκα 4: Καηαλάιωζε λεξνύ ζην εκπνξηθό θέληξν  

 

Η κείσζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνύ ζην εκπνξηθό θέληξν νθείιεηαη ζηα πεξηνξηζηηθά 

κέηξα θαηά ηεο παλδεκίαο Covid – 19. 

9. Δλέξγεηα 

Σν εκπνξηθό θέληξν ζεξκαίλεηαη κε θεληξηθό ζύζηεκα ζέξκαλζεο κε 

ιέβεηεο θπζηθνύ αεξίνπ. Η ειεθηξνδόηεζε ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ππνζηαζκώλ κέζεο ηάζεο ηνπ ΓΔΓΓΗΔ γηα ηα 

κηθξόηεξα θαηαζηήκαηα θαη κέζσ ηδησηηθώλ ππνζηαζκώλ γηα ηα κεγάια 

θαηαζηήκαηα. Όινη νη ππνζηαζκνί βξίζθνληαη ζην ππόγεην ηεο 

εγθαηάζηαζεο.  
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Δηθόλα 20: Λέβεηαο αεξίνπ ζην Mediterranean Cosmos 

 

ην πιαίζην ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ε δηνίθεζε ηνπ εκπνξηθνύ 

θέληξνπ ιακβάλεη κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη: 

 

 Δθαξκνγή πζηήκαηνο Παξαθνινύζεζεο Λεηηνπξγίαο Κηηξίνπ (B.M.S.) 

 Η ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ ζηηο ζύξεο εηζόδνπ / εμόδνπ ηνπ θνηλνύ, 

ώζηε λα πεξηνξίδεηαη ε αληαιιαγή ζεξκηθνύ θνξηίνπ κεηαμύ εζσηεξηθνύ θαη 

εμσηεξηθνύ ρώξνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Η κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ θσηηζκνύ 

 Η βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο κε ηελ θαηάιιειε δηακόξθσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρώξνπ.  

 Η εθαξκνγή πξαθηηθώλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο όπσο ρξήζε ιακπηήξσλ 

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

 Ο ζπζηεκαηηθόο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ κε ζηόρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο  

 ε πεξίπησζε ξηδηθήο αλαθαίληζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δκπνξηθνύ Κέληξνπ 

ιακβάλνληαη κέηξα αλαβάζκηζεο ηεο ελεξγεηαθήο ηνπ απόδνζεο. 
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Δηθόλα 31: B.M.S. ζην Mediterranean Cosmos 

 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01-01-2021 

έσο θαη 31-12-2021 ε θαηαλάισζε θπζηθνύ αεξίνπ ζην εκπνξηθό θέληξν αλήιζε ζε 

3.708,894 MWh, ειάρηζηα απμεκέλε κε απηή ηνπ αληίζηνηρνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο γηα 

ην έηνο 2020, πνπ ήηαλ 2.289 MWh. Η αληίζηνηρε θαηαλάισζε γηα ην έηνο 2018 ήηαλ 

3.138 MWh. 

 

 

ρήκα 5: Καηαλάιωζε θπζηθνύ αεξίνπ ζην εκπνξηθό θέληξν  

 

ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα ην έηνο 2021 

θαη επεηδή ε ζπγθέληξσζε ησλ επηκέξνπο θαηαλαιώζεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ 



  

ΔΣΗΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

ΔΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ:  2021 

ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ «MEDITERRANEAN COSMOS» 

 

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑΓΗ  &  ΤΝΔΡΓΑΣΔ ελ. 23 από 29 
 

 

θαζπζηεξεί ιόγσ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ζην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη νη 

θνηλόρξεζηεο θαηαλαιώζεηο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Η θαηαλάισζε ξεύκαηνο γηα ην έηνο 

2021 ήηαλ 8.092,293 MWh, παξνπζηάδνληαο ειάρηζηε αύμεζε ζπγθξηηηθά κε ην 

αληίζηνηρν ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ έηνπο 2020, όπνπ ήηαλ 6.909 MWh., ελώ παξέκεηλε 

ρακειόηεξε από ηα αληίζηνηρα επίπεδα ηνπ 2018, όπνπ ήηαλ 8.734 MWh. 

Η ηδηνκνξθία  απηή ζηελ θαηαλάισζε ηνπ ξεύκαηνο νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ ιόγσ ηεο παλδεκίαο, όπσο απηέο δηακνξθώλνληαλ 

ζην ρξνληθό απηό δηάζηεκα. 

 

 

ρήκα 6: Καηαλάιωζε ξεύκαηνο ζην εκπνξηθό θέληξν  

 

Η κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζην εκπνξηθό θέληξν θαηά ην έηνο 2021 

νθείιεηαη θπξίσο ζηα πεξηνξηζηηθά κέηξα θαηά ηεο παλδεκίαο Covid – 19. 

 

10. Θόξπβνο                      

 

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ εθπνκπώλ ζνξύβνπ ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ, 

πξαγκαηνπνηείηαη αλά δηεηία δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο ζηάζκεο ζνξύβνπ ζε ελδεηθηηθά 
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ζεκεία ζηα όξηα ηνπ γεπέδνπ θαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηόδνπο. Από ηηο 

κεηξήζεηο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ην 2019, πξνέθπςε όηη ε ζηάζκε ζνξύβνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηα όξηα ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. Δληόο ηνπ έηνπο 2021 

πξαγκαηνπνηήζεθε εθ λένπ δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο ζηάζκεο ζνξύβνπ, ζύκθσλα κε 

ηνλ νπνίν ε ζηάζκε ζνξύβνπ ζπλερίδεη λα κελ ππεξβαίλεη ηα όξηα ηεο ηζρύνπζαο 

λνκνζεζίαο.  

 

 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλεη ε εηαηξεία γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ εθπνκπώλ ζνξύβνπ ζην 

Mediterranean Cosmos ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνπλ:  

 

 Σελ ερεηηθή κόλσζε όισλ ησλ ζνξπβσδώλ εγθαηαζηάζεσλ.  

 Έιεγρνο θαη ηαθηηθή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ 

εθπεκπόκελνπ ζνξύβνπ.  

 Σα κεραλήκαηα πνπ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο δύλαηαη λα πξνθαιέζνπλ 

δνλήζεηο, εδξάδνληαη ζε θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλε αληηθξαδαζκηθή βάζε. 

 Έιεγρνο ηεο έληαζεο κνπζηθήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ςπραγσγίαο. 

 

11. Έθηαθηεο πεξηπηώζεηο  

ην εκπνξηθό θέληξν πιεξνύληαη θαη εθαξκόδνληαη όιεο νη ηζρύνπζεο λνκνζεζίεο 

ζρεηηθά κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο από ελδερόκελνπο έθηαθηνπο θηλδύλνπο, όπσο 

ππξθαγηά, πιεκκύξα θαη ζεηζκό.  

ε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ γίλεηαη ηαθηηθόο έιεγρνο 

ππξνπξνζηαζίαο από ηνπο ππεύζπλνπο ησλ νκάδσλ ππξνπξνζηαζίαο όζν θαη από 

ηνπο ππεύζπλνπο κεραληθνύο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Δληόο ηνπ έηνπο 

2021 πξαγκαηνπνηήζεθε εζσηεξηθή εθπαίδεπζε θαη άζθεζε. Λόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

θαηαζηάζεσλ κε ηελ παλδεκία, δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θεληξηθέο εθπαηδεύζεηο κε 

επίβιεςε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζηαο. 
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12. Πεξηβάιιωλ ρώξνο 

Ο θνξέαο ηεο δξαζηεξηόηεηαο, κε θξηηήξην ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθώλ 

επηπηώζεσλ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηελ αηζζεηηθή 

ελζσκάησζε ηνπ έξγνπ ζην πεξηβάιινλ, κεξηκλά γηα ηελ 

αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ ηνπ εκπνξηθνύ 

θέληξνπ.  

 

Η θύηεπζε ζπκβάιιεη ζηελ εμάιεηςε ηεο νπηηθήο όριεζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ. ην εκπνξηθό θέληξν Mediterranean Cosmos έρεη ήδε θπηεπηεί 

κεγάιν κέξνο ησλ δηαζέζηκσλ ρώξσλ. Οη θπηεκέλνη ρώξνη ζπληεξνύληαη ηαθηηθά θαη 

αλαθπηεύνληαη εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην. Γηα ηε ζπληήξεζε ησλ θπηώλ έρνπλ ιεθζεί, 

κεηαμύ άιισλ, ηα παξαθάησ πξνιεπηηθά κέηξα: 

 Η πνζόηεηα ηνπ παξερόκελνπ λεξνύ γηα ηελ άξδεπζε ξπζκίδεηαη αλάινγα κε ηηο 

βξνρνκεηξηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. 

 Η ρξήζε ιηπαζκάησλ ή θπηνθαξκάθσλ πεξηνξίδεηαη ζηηο απνιύησο 

απαξαίηεηεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ππό θαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. 

απνθεύγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα βξνρνπηώζεσλ ή όηαλ επηθξαηνύλ ηζρπξνί 

άλεκνη).  

 Η ιίπαλζε ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ γίλεηαη όζν ην δπλαηό κε νξγαληθά ιηπάζκαηα.  

Δπίζεο, πξαγκαηνπνηείηαη εβδνκαδηαίνο θαζαξηζκόο ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ θαη ησλ 

ρώξσλ ζηάζκεπζεο. 

Η δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξνγξακκαηίδεη ηελ επέθηαζε ηεο θύηεπζεο ζε επηπιένλ 

πεξηνρέο ηνπ γεπέδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη γηα ην ιόγν απηό έρεη εθπνλεζεί εηδηθή 

θπηνηερληθή κειέηε. Δληόο ηνπ έηνπο 2021 πξαγκαηνπνηήζεθε θύηεπζε 50 δέληξσλ 

ζην Parking 3 θαη ζην Parking 4, ζε ζέζεηο πνπ ππήξραλ πξνβιεκαηηθά δέληξα ηα 

νπνία είραλ μεξαζεί.  

Ο θάθεινο θπηνηερληθήο κειέηεο έρεη θαηαηεζεί ζην ΤΠΔΝ θαη βξίζθεηαη ζε θάζε 

δεκνπξάηεζεο.   
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Δηθόλα 42: Φπηεύζεηο ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ Mediterranean Cosmos 
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13. πκπεξάζκαηα 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά κεξηθά από ηα απνηειέζκαηα 

ηεο πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο πνπ εθαξκόδεηαη ζην εκπνξηθό θέληξν. 

 

Πίλαθαο 2: Παξαθνινύζεζε ηόρωλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

Παρακολοφθηςη Στόχων  
Περιβαλλοντικήσ 

Διαχείριςησ 

2018  
(ΜΠΕ) 

2020 2021 

Ποςοςτό ανακφκλωςησ 
απορριμμάτων/αποβλήτων 

18,97% 20,16% 17,42% 

Συνολική ποςότητα 
παραγόμενων 
απορριμμάτων/αποβλήτων 

1.773,88 tn/year 998,43 tn/year 1.041,581 tn/year 

Απόβλητα από 
καταςκευαςτικά ζργα 

δεν παρήχθηςαν δεν παρήχθηςαν δεν παρήχθηςαν 

Διαχείριςη υγρών 
αποβλήτων 

αναλφςεισ λυμάτων 
εντόσ νόμιμων ορίων 

αναλφςεισ λυμάτων 
εντόσ νόμιμων ορίων 

αναλφςεισ λυμάτων 
εντόσ νόμιμων ορίων 

Εκπομπζσ ςτον αζρα 
μετρήςεισ 

καυςαερίων εντόσ 
νόμιμων ορίων 

μετρήςεισ καυςαερίων 
εντόσ νόμιμων ορίων 

μετρήςεισ καυςαερίων 
εντόσ νόμιμων ορίων 

Κυκλοφοριακόσ φόρτοσ 

αριθμόσ οχημάτων 
που επιςκζφθηκαν 
το εμπορικό κζντρο 

2,153 εκ./year 

αριθμόσ οχημάτων που 
επιςκζφθηκαν το 

εμπορικό κζντρο 1,099 
εκ./year 

αριθμόσ οχημάτων 
που επιςκζφθηκαν το 

εμπορικό κζντρο 1,516 
εκ./year 

Κατανάλωςη νεροφ 

ςυνολική 97.745 
m³/year 

ςυνολική 74.953 
m³/year 

ςυνολική 67.918 
m³/year 

  
άρδευςη 

560m³/year/ςτρζμμα 
φφτευςησ 

άρδευςη 6.007m³/year 

Χρήςη Ενζργειασ 

ηλ. ρεφμα 8.734 
MWh/year 

ηλ. ρεφμα 6.909 
MWh/year 

ηλ. ρεφμα 8.092,293 
MWh/year 

φυςικό αζριο 3.138 
MWh/year 

φυςικό αζριο 2.289 
MWh/year 

φυςικό αζριο 
3.708,894 MWh/year 

Θόρυβοσ   

προηγοφμενεσ 
μετρήςεισ το 2019 

(εντόσ νόμιμων ορίων) 
επόμενεσ μετρήςεισ το 

2021 

προηγοφμενεσ 
μετρήςεισ το 2021 

(εντόσ νόμιμων ορίων) 
επόμενεσ μετρήςεισ το 

2022 
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Αντιμετώπιςη 
περιςτατικών ζκτακτησ 
ανάγκησ 

δεν ςημειώθηκε 
κανζνα ςοβαρό 

περιςτατικό 
εκτακτησ ανάγκησ 

δεν ςημειώθηκε κανζνα 
ςοβαρό περιςτατικό 

εκτακτησ ανάγκησ 

δεν ςημειώθηκε 
κανζνα ςοβαρό 

περιςτατικό εκτακτησ 
ανάγκησ 

Αποκατάςταςη του τοπίου 

φυτεμζνη ζκταςη 
16,2 ςτρζμματα 
ςυντήρηςη και 

αναφυτεφςεισ όπου 
κρίθηκε απαραίτητο 

φυτεμζνη ζκταςη 16,2 
ςτρζμματα 

ςυντήρηςη και 
αναφυτεφςεισ όπου 
κρίθηκε απαραίτητο 

2021: Φφτευςη 
(αντικατάςταςη) 50 

δζντρων ςτο Parking 3 
& ςτο Parking 4 ςε 

θζςεισ που υπήρχαν 
προβληματικά δζντρα 

που είχαν ξεραθεί 

 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, θαζώο θαη όια ηα πξναλαθεξζέληα ζηελ παξνύζα 

ηερληθή έθζεζε, ηα πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο γηα ην εκπνξηθό θέληξν Mediterranean Cosmos γηα ην 

έηνο 2021 πξνθύπηνπλ πεξίπνπ ίδηα κε ην 2020, θπξίσο ιόγσ ηνλ ηδηαίηεξσλ 

ζπλζεθώλ ηεο παλδεκία, θαη ζαθώο βειηησκέλα, ζε ζύγθξηζε κε ην έηνο 2018. 

 

Όπσο γηα ην 2020, έηζη θαη γηα ην 2021 ε ιεηηνπξγία ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ δελ ππήξμε 

αδηάιεηπηε, ιόγσ ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ θαηά ηεο παλδεκίαο Covid – 19. 

Δπνκέλσο, ηα εηήζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο δε 

ζεσξνύληαη ελδεηθηηθά θαη ε ζύγθξηζή ηνπο κε ην έηνο 2018 πξέπεη λα ιακβάλεη ππ’ 

όςε ηεο ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα. 

 

Παξόια απηά, ε δηνηθήηξηα εηαηξεία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζπλερίδεη απξόζθνπηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ώζηε λα ειέγρεη ηελ 

πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηνπ Δκπνξηθνύ Κέληξνπ θαη λα πξνιακβάλεη ελδερόκελεο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. 

 


