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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                         ΘΕΜΑ 7ο 
Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε τη Μονάδα Ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. & Προσωρινής 
Αποθήκευσης, ∆ιαλογής και Επεξεργασίας Στερεών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων της “Χρήστος 
Τσοµπανίδης Χωµατουργικά Έργα Ι.Κ.Ε.”, µε το δ.τ. “ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Ι.Κ.Ε.”, 

που πρόκειται να εγκατασταθεί σε τµήµα του υπ' αρ. 509 αγροτεµαχίου ∆.Κ. Ωραιοκάστρου, ∆.Ε. 

Ωραιοκάστρου, ∆. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7
ο
 θέµα ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε τη Μονάδα Ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. & Προσωρινής Αποθήκευσης, ∆ιαλογής 
και Επεξεργασίας Στερεών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων της “Χρήστος Τσοµπανίδης Χωµατουργικά Έργα 

Ι.Κ.Ε.”, µε το δ.τ. “ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Ι.Κ.Ε.”, που πρόκειται να εγκατασταθεί σε 
τµήµα του υπ' αρ. 509 αγροτεµαχίου ∆.Κ. Ωραιοκάστρου, ∆.Ε. Ωραιοκάστρου, ∆. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 
1488/24-09-2020 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το 

λόγο στην κ. Π. Ιορδανίδου, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Ιορδανίδου 

έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 429217 (10112)/09-09-2020 εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
ενηµέρωσε το Σώµα για τη χωροθέτηση και τον τρόπο λειτουργίας της µονάδας καθώς και για τους όρους 
και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά. Κατόπιν ζήτησαν το λόγο για 

ερωτήσεις οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικά µέλη. Οι ερωτήσεις 
αφορούσαν την εποπτεία της τήρησης των όρων της υπηρεσίας και την ύπαρξη βεβαίωσης χρήσης γης. Οι 
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απαντήσεις δόθηκαν από την κ. Ιορδανίδου και έχουν αποτυπωθεί στο ηχογραφηµένο αρχείο της 
συνεδρίασης.   
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

και ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά, µε την επισήµανση να βρεθεί 
τρόπος παρακολούθησης της τήρησης των όρων που θέτει η υπηρεσία. Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, 
τακτικό µέλος, επίσης δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

θέτει η υπηρεσία. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέµα, υπέβαλε 
και γραπτώς την τοποθέτησή του, η οποία έχει ως εξής: « ∆εν κρίνουµε την αρτιότητα της µελέτης, ούτε το 

έργο των µελετητών και των ελεγκτών εργαζοµένων της Περιφέρειας. Έτσι κι αλλιώς όλοι είναι 
υποχρεωµένοι να λειτουργούν µέσα σε ένα πλαίσιο όπου η περιβαλλοντική νοµοθεσία καθορίζεται κατά 

βάση από το αν εξυπηρετεί ή όχι τους επιχειρηµατικούς οµίλους, αν είναι ευνοϊκή για υποψήφιους 
«επενδυτές». 

Σαν µέλη ενός πολιτικού οργάνου, είµαστε αναγκασµένοι να κρίνουµε και τη σκοπιµότητα του έργου αλλά 

και το συνολικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσεται και δεν είναι άλλο από την συνεχιζόµενη και 
διευρυνόµενη ιδιωτικοποίηση και εµπορευµατοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων. Κρίνουµε και την ίδια 

την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας αλλά και το πλαίσιο µέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι 
δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων. 

Υπογραµµίζουµε για άλλη µια φορά την απόλυτη αντίθεση του συνδυασµού µας στις κατευθύνσεις των 

ΕΣ∆Α και ΠΕΣ∆Α που οδηγούν στην παράδοση της διαχείρισης αποβλήτων σε ιδιώτες «επενδυτές», 

µετακυλώντας ολοένα και περισσότερα τα βάρη αυτής της διαχείρισης στις πλάτες της λαϊκής οικογένειας.  
Επίσης δεν διαφεύγουν της προσοχής µας οι άθλιοι όροι εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόµενων 

στα εργοστάσια ανακύκλωσης.  
Επιπλέον εκτιµούµε ότι η άναρχη χωροθέτηση τέτοιων εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα έχει δηµιουργήσει 
πλήθος προβληµάτων περιβαλλοντικών και όχι µόνο. Η διασπορά και το πλήθος των πάσης φύσης 
εργοστασίων ανακύκλωσης δηµιουργεί µικρές, προσωρινές ή µονιµότερες µικρές χωµατερές, 
 Η, µε αυτούς τους όρους, γειτνίασή τους µε κατοικηµένες περιοχές µπορεί να συντελέσει στην υποβάθµιση 

του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος µιας περιοχής, να υποβαθµίσει την ποιότητα ζωής των 

κατοίκων. Το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή η προβληµατική λειτουργία πολλών 

τέτοιων εγκαταστάσεων, µε κορυφαία εκδήλωση του φαινοµένου τις αλλεπάλληλες, δεκάδες πυρκαγιές που 

εκδηλώνονται σε αυτές. 
Επισηµαίνουµε την ανάγκη για πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, την ολοκληρωµένη και πραγµατικά 

ορθολογική τους διαχείριση µε προώθηση της διαλογής στην πηγή, την αποτελεσµατική διαχείριση των 

επικίνδυνων και βιοµηχανικών αποβλήτων, µακριά από την λογική ότι τα απόβλητα είναι εµπορεύµατα.  

Γνώµονας της διαχείρισης πρέπει να είναι η κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και η προστασία 

του περιβάλλοντος, χωρίς να επιβαρύνεται η λαϊκή οικογένεια που σήµερα πληρώνει δυο και τρεις φορές 
για αυτήν. 

Ειδικά για το συγκεκριµένο έργο σηµειώνουµε ότι: 
1. Χωροθετείται σε περιοχή που δεν υπάρχουν θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, µε αποτέλεσµα να 

αναπτύσσονται ταυτόχρονα κατοικίες και βιοµηχανικές δραστηριότητες. Πρόκειται για κατεύθυνση:  

α) που εγκυµονεί κινδύνους για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και µπορεί να οδηγήσει µελλοντικά σε 
όξυνση της αντίθεσης µεταξύ των δυο τύπων χρήσεων,  

β) αντανακλά την ασυδοσία του κεφαλαίου και την άναρχη ανάπτυξη που προκαλεί αναζητώντας το 

µέγιστο κέρδος.   
2. Αν και χωροθετείται εκτός ζώνης υψηλού κινδύνου πληµµύρας, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 260-

300 µέτρων από πληµµυρική ζώνη περιόδου επαναφοράς Τ=50 ετών και επιπλέον, βρίσκεται ανάµεσα 

σε δυο χειµάρρους (Χείµαρρος Ασηµάκη (Μικρή Γέφυρα) και Χείµαρρος Γαλήνης. Προβληµατιζόµαστε 
για τις επιπτώσεις ενός πληµµυρικού φαινοµένου που θα πλήξει το έργο, δεδοµένου ότι επανειληµµένα 

έχει αποδειχθεί η έλλειψη αντιπληµµυρικής θωράκισης και η ακαταλληλότητα των Σχεδίων ∆ιαχείρισης 
Κινδύνου Πληµµύρας σε πολλές περιοχές, τόσο στη ΠΚΜ όσο και αλλού στη χώρα. 

3. Μας προβληµατίζουν ορισµένες ελλείψεις της ΜΠΕ, που διατυπώνει και η υπηρεσία της ΠΚΜ. Αυτές 
αφορούν τα επικίνδυνα απόβλητα που µπορεί να εισρεύσουν στην εγκατάσταση και θα χρειαστεί να 

αποθηκευτούν µέχρι να αποµακρυνθούν, αφού δεν πρόκειται να υποστούν επεξεργασία εκεί. 
Αναρωτιόµαστε για ποιό λόγο υπάρχει η αναντιστοιχία στους σχετικούς κωδικούς αποβλήτων ανάµεσα 

στη βεβαίωση χωροθέτησης και τη ΜΠΕ, την οποία επισηµαίνει η υπηρεσία στη γνωµοδότησή της. Η 

ύπαρξη τέτοιων υλικών στην εγκατάσταση, που γειτνιάζει µε κατοικηµένες περιοχές, πολλαπλασιάζει τις 
αρνητικές επιπτώσεις κατά τη λειτουργία της, αλλά και στην περίπτωση ατυχήµατος, πιθανής πυρκαγιάς 
που αναφέρεται ως υπαρκτός κίνδυνος στη ΜΠΕ ή πληµµύρας. Αντίστοιχα µας προβληµατίζουν οι 
παραλείψεις στον προσδιορισµό των εκποµπών θορύβου, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικότερα στη 

γνωµοδότηση της υπηρεσίας.  
Τέλος διατηρούµε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά µε τον έλεγχο εφαρµογής των όρων της ΜΠΕ αλλά και των 
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όρων που προτείνει η εισήγηση, µε δεδοµένο ότι η δραστηριότητα θα κινείται µε κίνητρο το κέρδος  και σε 
συνθήκες όπου  η αποδυνάµωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας αλλά και άλλων αρµόδιων υπηρεσιών σε 
στελεχικό δυναµικό, το ευρύτερο θεσµικό πλαίσιο  που θεσπίζει τη δράση τους στην ουσία καθιστά 

ανέφικτο κάτι τέτοιο.  

Με βάση όλα τα παραπάνω, ψηφίζουµε κατά». 

Ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό. Ο κ. Γκανούλης 
Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει. Τα λοιπά µέλη του Σώµατος δήλωσαν ότι θα 

ψηφίσουν θετικά.  

 Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη 

θετική γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(∆ΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας 
 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 ------------------ -----------------          -------------- 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σηµείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ.: 429217 (10112)/09-09-2020 

εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 1488/24-09-2020 διαβιβαστικό έγγραφο του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-

ΚΑΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την 

µε αρ. πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 109/2019 (Α∆Α: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) απόφαση της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύµφωνα µε την οποία δεν εµπίπτει σε έλεγχο 

νοµιµότητας η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου 

Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 125/2019 (Α∆Α: 

6ΧΠΒ7ΛΛ-3ΚΜ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου Προέδρου Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση 

του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισµού Γραµµατέα και αναπληρωτή Γραµµατέα της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020), την µε α.π.: Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2234/06-08-2020 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: Ψ6ΖΛ7ΛΛ-8ΧΚ), και την µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 

(Α∆Α: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής 
διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά µε την εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’,  

γνωµοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 
 

                                                              Γνωµοδοτεί  κατά  πλειοψηφία  

                     (Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος καταψήφισε, ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκε µε λευκό) 

                                                                                                            

Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε τη Μονάδα Ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. & Προσωρινής Αποθήκευσης, 
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∆ιαλογής και Επεξεργασίας Στερεών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων της “Χρήστος Τσοµπανίδης 
Χωµατουργικά Έργα Ι.Κ.Ε.”, µε το δ.τ. “ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Ι.Κ.Ε.”, που πρόκειται να 

εγκατασταθεί σε τµήµα του υπ' αρ. 509 αγροτεµαχίου ∆.Κ. Ωραιοκάστρου, ∆.Ε. Ωραιοκάστρου, ∆. 

Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που παρατίθενται στην εισήγηση που ακολουθεί. 
 

Είδος & Περιγραφή του έργου 

Η µονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σε διαιρετό τµήµα του αγροτεµαχίου 509 της διανοµής Ωραιοκάστρου 

εµβαδού 8.000τ.µ.. Τα εισερχόµενα Aπόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) καθώς 
και τα συναφή µε τα Α.Ε.Κ.Κ. Απόβλητα, θα οδηγούνται στο συγκρότηµα επεξεργασίας το οποίο θα αποδίδει: 

• επεξεργασµένα αδρανή τα οποία χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή 

τσιµέντου ή άλλων υλικών και ως «προϊόντα δοµικών κατασκευών» σε έργα που καλύπτουν τόσο τα 

κτίρια όσο και τα έργα υποδοµής, εφόσον είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται και 
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και 

• αδρανή κατάλοιπα που προκύπτουν από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, καθώς και χώµατα, 

πέτρες και µπάζα εκσκαφών (κατηγορίες 170504 και 170506 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων) τα 

οποία αξιοποιούνται µε τη χρήση τους σε εργασίες επιχωµατώσεων, αποκαταστάσεις ανενεργών και εν 

ενεργεία λατοµείων, αποθεσιοθαλάµων κ.ο.κ. 

Σύµφωνα µε την ΜΠΕ, από τη διαδικασία προσωρινής αποθήκευσης θα προκύπτουν απόβλητα που δεν θα 

επιδέχονται επεξεργασία από τη µονάδα (π.χ. γυαλί, µέταλλα, πλαστικά κ.λ.π.) αλλά έπειτα από προδιαλογή 

(R12) ή/και προεπεξεργασία (προανάµειξη, φυσική ξήρανση, σύνθλιψη κ.ο.κ.) θα αποθηκεύονται προσωρινά 

σε αυτήν και θα οδηγούνται σε αδειοδοτηµένους φορείς ανακύκλωσης για επεξεργασία και αξιοποίηση, ενώ 

όσα κρίνεται ότι δεν είναι αξιοποιήσιµα θα διατίθενται προς τελική διάθεση σε αδειοδοτηµένους παραλήπτες. 

Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της εγκατάστασης είναι: 
α) Η συνολική ισχύς του (παραγωγικού) µηχανολογικού εξοπλισµού επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η οποία θα είναι 
200kW. 

β) Η συνολική µέγιστη ηµερήσια εισροή της αδειοδοτούµενης εγκατάστασης, η οποία θα είναι 2.000t 

εισερχοµένων αποβλήτων / ηµέρα, που ισοδυναµεί µε 500.000t / έτος, για οκτάωρη βάρδια λειτουργίας και 
250 ηµέρες λειτουργίας ετησίως. 
Οι απαιτήσεις σε νερό προσδιορίζονται σε 830 m

3
 / έτος ενώ οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια εκτιµώνται 

σε 277.200kWh / έτος.  
Για τα µεν απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων προβλέπονται επιγραµµατικά οι εξής 
διαδικασίες: θραύση / τεµαχισµός – κοσκίνισµα – διαλογή – προσωρινή αποθήκευση, ενώ για τα υπόλοιπα 

απόβλητα σε γενικές γραµµές προβλέπεται αρχικά προδιαλογή και διαχωρισµός τους, καθώς και µία 

προεπεξεργασία που θα υφίστανται πριν την αποθήκευση και την τελική τους διάθεση. 

Στη σελ. 44 της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αναφέρεται εκτίµηση των εισερχόµενων 

ποσοτήτων αποβλήτων ηµερησίως και ετησίως, ανά γενική κατηγορία (Α.Ε.Κ.Κ., ανακυκλώσιµα απόβλητα 

που δεν έχουν υποστεί διαλογή στην πηγή, ιλύες και λοιπά απόβλητα), καθώς και των «βοηθητικών υλών» 

(βιοµάζα, ζεόλιθος κ.λ.π.), οι οποίες δηλώνεται ότι θα χρησιµοποιούνται κατά την προεπεξεργασία των ιλύων 

και λοιπών αποβλήτων που θα οδηγούνται στην ιδιόκτητη µονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών του φορέα, 

µε σκοπό την εξάλειψη των οσµών και τη διατήρηση του επιθυµητού επιπέδου υγρασίας όσο διαρκεί η 

αποθήκευσή τους. Θα ακολουθεί µεταφορά τους στη σχετική ιδιόκτητη µονάδα που βρίσκεται σε κοντινή 

απόσταση. 

Για τη βέλτιστη δυνατή λειτουργία της µονάδας θα γίνει χωροθέτηση των πεδίων διαχείρισης αποβλήτων των 

παραπάνω δραστηριοτήτων (επεξεργασίας, προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων) σε διακριτούς χώρους, οι 
οποίοι παρουσιάζονται στο σχέδιο µε τίτλο : «Χάρτης Εγκατάστασης – Πεδίων Αποθήκευσης». Ειδικότερα, ως 
προς το τµήµα της µονάδας που αφορά στην επεξεργασία των Α.Ε.Κ.Κ., προβλέπεται η ύπαρξη χώρου αρχικής 
εναπόθεσης (εκφόρτωσης) των εισερχόµενων αποβλήτων, χώρος εγκατάστασης του µηχανολογικού 

εξοπλισµού και χώρος παραµονής των προϊόντων επεξεργασίας, αλλά και χώρος παραµονής µη αξιοποιήσιµων 

ΑΕΚΚ και υλικών εκτός προδιαγραφών. Ως προς το τµήµα της µονάδας που αφορά στις εργασίες 
αποθήκευσης (R12, R13, D13, D15) των υπόλοιπων στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων, προβλέπεται η 

ύπαρξη χώρου αρχικής εναπόθεσης ιλύων µε µικρά ποσοστά υγρασίας, όπου θα λαµβάνει χώρα η προανάµειξή 

τους µε άλλα υλικά (βιοµάζα, ζεόλιθος κ.ο.κ.) καθώς και χώρου αποθήκευσης των προαναµεµειγµένων ιλύων, 

ενώ θα υπάρχουν επίσης διακριτοί χώροι αποθήκευσης µε στεγανούς κάδους ή δάπεδο για τα υπόλοιπα στερεά 

µη επικίνδυνα απόβλητα, όπως αυτά περιγράφονται, κατά κωδικό ΕΚΑ, στην ενότητα 7.5.1 της ΜΠΕ.  

Μετά την είσοδο και καταγραφή των φορτίων εισερχόµενων αποβλήτων στη µονάδα θα ακολουθεί οπτικός 
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έλεγχος για τον εντοπισµό τυχόν ξένων, επικίνδυνων ουσιών ή/και υλικών εκτός προδιαγραφών, προδιαλογή 

στα απόβλητα που δεν έχουν υποστεί διαλογή στην πηγή και εν συνεχεία ο χειρισµός τους ανάλογα µε το είδος 
του αποβλήτου. Ως προς τα ΑΕΚΚ θα υπάρχει θραύση – τεµαχισµός των αποβλήτων, αεροδιαχωρισµός και 
διαχωρισµός µε χρήση ηλεκτροµαγνήτη και, τέλος, η κοσκίνισή τους. Ως προς τις ιλύες θα λαµβάνει χώρα η 

προανάµειξη µε βοηθητικές ύλες, όπως προαναφέρθηκε, για την πρόληψη των οσµών και η φυσική ξήρανση 

εν αναµονή µεταφοράς στην ιδιόκτητη µονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών, ενώ ως προς τα ανακυκλώσιµα 

είδη και λοιπά απόβλητα αυτά θα υφίστανται, όπου απαιτείται, περαιτέρω διαχωρισµό (ή/και προεπεξεργασία) 

και θα αποθηκεύονται κατάλληλα ως τη διάθεσή τους ή την περαιτέρω επεξεργασία τους από ειδικά 

αδειοδοτηµένες µονάδες, αναλόγως µε τον κωδικό του αποβλήτου. 

Συµβατότητα µε θεσµοθετηµένες χωρικές και πολεοδοµικές δεσµεύσεις  

Σύµφωνα µε την υπ' αρ. ∆Υ∆/13434/08-11-2019 Βεβαίωση χρήσεων γης της ∆/νσης Πολεοδοµίας – 

Υπηρεσιών ∆όµησης ∆ήµου Κορδελιού – Ευόσµου, η θέση της µονάδας εντοπίζεται σε περιοχή όπου δεν 

υπάρχουν θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, οι δε επιτρεπόµενες χρήσεις γης διέπονται από την εφαρµογή των 

άρθρων του από 31-5-1985 Π.∆. (ΦΕΚ 270 ∆) και των ισχυόντων άρθρων του Π.∆. 6/17-10-1978 (ΦΕΚ 538 

∆).  

Για τη χωροθέτηση της µονάδας ακολουθήθηκε η διαδικασία που ορίζεται στο ΦΕΚ 436 Β΄/14-02-2019, βάσει 
των προδιαγραφών που αφορούν σε «Χωροθέτηση εκτός πολεοδοµηµένων περιοχών και περιοχών προς 
πολεοδόµηση, εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισµών κάτω των 2000 κατοίκων και 
οικισµών προϋφιστάµενων του 1923 (εκτός οικιστικού ιστού/εξωαστικός χώρος)» της στήλης (ΣΤ) του Πίνακα 

«ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 4
ης

 ΟΜΑ∆ΑΣ».  

Σύµφωνα µε την 4099 (68)/15-05-2020 Βεβαίωση Χωροθέτησης που εκδόθηκε από την Υπηρεσία µας κατ' 
εφαρµογή των προϋποθέσεων του άρθ. 5 § 2 της Κ.Υ.Α. 11936/836/2019, η εν λόγω δραστηριότητα, όπως 
περιγράφηκε στο φάκελο που υποβλήθηκε, δύναται να χωροθετηθεί στην εν λόγω θέση καθώς δεν πληροί 
κάποιο κριτήριο αποκλεισµού ούτε έρχεται σε αντίθεση µε τα εγκεκριµένα Σχέδια ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, το 

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο ή κάποιο από τα Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια. 

Σηµειώνεται ότι η Βεβαίωση Χωροθέτησης εκδόθηκε για µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ κατηγορίας Β και 
αποθήκευσης στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων κατηγορίας Α2. 

 

Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής  
Η περιοχή µελέτης βρίσκεται εκτός ορίων προστατευόµενων περιοχών του Ν. 3937/2011. 

 

 

Σκοπιµότητα και οφέλη από την υλοποίηση του προτεινόµενου έργου 

Ως προς τα ΑΕΚΚ, µέσω της λειτουργίας του έργου ο φορέας λειτουργίας σκοπεύει στην αποκατάσταση 

τµήµατος του οργανωµένου χώρου διάθεσης αδρανών υλικών που διαθέτει στην Τ.Κ. Καβαλαρίου, ∆.Ε. 

Λαγκαδά (Α∆Α Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων: ΩΣΡΧΟΡ1Υ-ΩΚΟ), ενώ η υλοποίηση του 

έργου αναµένεται να συντελέσει, ως ένα βαθµό, στην αποτροπή του φαινοµένου ανεξέλεγκτης απόρριψης των 

συγκεκριµένων αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες της περιοχής. Ως προς τις ιλύες και τα υπόλοιπα οργανικά 

κλάσµατα (βιοµάζα κ.λ.π.) ο φορέας σκοπεύει να τροφοδοτεί την µονάδα ανοιχτού συστήµατος παραγωγής 
εδαφοβελτιωτικού (τύπου «κοµπόστ») που διαθέτει στα αγροτεµάχια 1144β και 1145 ∆.Κ. Ωραιοκάστρου 

(Α∆Α Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων : 6ΜΣΜ4653Π8-ΘΧΘ). 

Ο στόχος είναι η προαγωγή ενός καθετοποιηµένου συστήµατος διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων, τόσο 

στον κλάδο των ΑΕΚΚ όσο και των οργανικών υπολειµµάτων / βιοµάζας. 
 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠ’ ΟΨΗ 

Κατά τη διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης δεν υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία απόψεις ή αντιρρήσεις του 

κοινού. 

Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Λόγω του προϋπάρχοντος σχεδιασµού των χρήσεων στην περιοχή (ως περιοχή αστικών κεντρικών 

λειτουργιών και υποδοµών) σύµφωνα µε το σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος της ΖΟΕ περιαστικής 
περιοχής Θεσσαλονίκης, που είχε εγκριθεί µε την 3/11/30-5-03 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του Οργανισµού Θεσσαλονίκης, η περιοχή διαθέτει µία φυσιογνωµία όπου επικρατούν σχεδόν εξ' ίσου 

το αστικό και βιοµηχανικό στοιχείο. Άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι η µονάδα δύναται να 

χωροθετηθεί και να λειτουργήσει αποκλειστικά υπό τον όρο ότι η δραστηριότητα της επεξεργασίας 
ΑΕΚΚ (α/α 16 της 4ης Οµάδας) δε θα υπερβεί το όριο της ισχύος που θα την κατέτασσε σε υψηλότερη 
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κατηγορία περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Α2). 

2. Η ΜΠΕ του έργου περιλαµβάνει όλους τους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων οι 
οποίοι αναφέρονται στη βεβαίωση χωροθέτησης, µε εξαίρεση τους κωδικούς 060314 (στερεά άλατα 

και διαλύµατα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα σηµεία 060311 και 060313, της υποκατηγορίας 06 

03: «απόβλητα από την Π∆ΠΧ αλάτων και διαλυµάτων τους, καθώς και µεταλλικών οξειδίων») και 
110110 (λάσπες και πλάκες φίλτρων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 110109, της υποκατηγορίας 
11 01: «απόβλητα από τη χηµική επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη µετάλλων και άλλων 
υλικών (π.χ. διεργασίες γαλβανισµού, διεργασίες επιψευδαργύρωσης, διεργασίες καθαρισµού µε οξύ, 

χαραγής µε οξύ, φωσφορικής επικάλυψης, αλκαλικής απολίπανσης, οξειδώσεως διά ανοδικής 
επεξεργασίας)»). 

Η Υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για την αποθήκευση αποβλήτων των ανωτέρω κωδικών, παρ' ότι δεν είχαν 

συµπεριληφθεί στην αρχική αίτηση χωροθέτησης, µε την προϋπόθεση ότι, όπως και για τα υπόλοιπα 

απόβλητα τα οποία εµφανίζονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων µε ζεύγος κωδικών (δηλ. ως 
επικίνδυνα και µη), θα εξασφαλίζεται ότι το αντίστοιχο φορτίο αποβλήτων έχει συλλεχθεί χωριστά και 
συνοδεύεται από πιστοποιηµένη ανάλυση διαπιστευµένου εργαστηρίου σχετικά µε τον µη επικίνδυνο 

χαρακτήρα του, µε ευθύνη του αρχικού παραγωγού του αποβλήτου (ιδίως για τα βιοµηχανικά απόβλητα). 

3. Κατά την αρχική εναπόθεση ή/και αποθήκευση όλων των εισερχόµενων αποβλήτων, καθώς και των 

προϊόντων που προκύπτουν από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 

στη χρήση κατάλληλου καλύµµατος σε όσα υλικά, λόγω της κοκκοµετρίας τους, υπόκεινται εύκολα σε 
αεροµεταφορά, ώστε να αποτρέπεται κατά το δυνατόν η διασπορά τους στις γύρω θέσεις όπου 

επικρατεί το αστικό στοιχείο. 

4. Κατά την επεξεργασία των ΑΕΚΚ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις εκποµπές θορύβου από 

τον παραγωγικό εξοπλισµό, οι οποίες δεν εξετάζονται στην παράγραφο 10.10 (σελ. 99) της ΜΠΕ. 

∆ηλαδή,  στην παράγραφο 10.10 αναφέρεται ότι γίνεται εκτίµηση της ισοδύναµης στάθµης θορύβου 

σε απόσταση 50m και 100m από την περιοχή λειτουργίας των µηχανηµάτων µε τη χρήση του 

βρετανικού προτύπου BS 5228 (Noise and vibration control on construction open sites), χωρίς να είναι 
προφανές πώς προκύπτουν οι τιµές που αναφέρονται. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, από τον πίνακα που 

παρατίθεται προκύπτει ότι οι εκτιµώµενες ισοδύναµες στάθµες [που εκφράζονται προφανώς σε dB(A)] 

αφορούν στη λειτουργία  φορτηγού και φορτωτή, ενώ εξ' ίσου σηµαντική πηγή ηχητικής όχλησης σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. είναι ο εγκατεστηµένος παραγωγικός εξοπλισµός (π.χ. 

θραυστήρας – τεµαχιστής) ο οποίος δεν εξετάζεται στη συγκεκριµένη παράγραφο, στη λειτουργία του 

οποίου, ωστόσο, αναφέρονται οι ανώτερες επιτρεπόµενες τιµές του Π.∆. 1180/81. Κατά την 

εγκατάσταση και χρήση του εξοπλισµού θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε ο εκπεµπόµενος θόρυβος 
στα όρια του γηπέδου να µην υπερβαίνει τα 55dB(A). 

5. Άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι η εγκατάσταση της συγκεκριµένης δραστηριότητας πρόκειται να 

επιφέρει µεταβολές στις υπάρχουσες (µη θεσµοθετηµένες) χρήσεις γης της εγγύς περιοχής, εποµένως 
διαφέρει από την άποψη που διατυπώνεται στην ΜΠΕ ότι δεν αναµένεται κανένας τύπος όχλησης στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής. Ωστόσο εκτιµάται ότι, παρά τη βέβαιη εµφάνιση της 
συγκεκριµένης επίπτωσης, αυτή θα είναι µέτριας έντασης και χαµηλής επαναληπτικότητας, οπότε δεν 

αντιτίθεται στη λειτουργία της µονάδας υπό όρους επαρκούς προστασίας των υπόλοιπων αστικών 

λειτουργιών και χρήσεων της περιοχής (επιµελής συντήρηση της δενδροφύτευσης για οπτική 

αποµόνωση, λήψη όλων των ενδεικνυόµενων αντιθορυβικών µέτρων, συστηµατική διαβροχή ή χρήση 

καλύµµατος, όπου επιβάλλεται,  κ.λ.π.). 

 

Κατά τα λοιπά, η Υπηρεσία συµφωνεί µε τα µέτρα που προτείνει η ΜΠΕ για την αντιµετώπιση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες αναµένεται να προκύψουν από την υλοποίηση του έργου, στο 
περιβάλλον, την ατµόσφαιρα κ.ο.κ. κατά τη φάση της κατασκευής, καθώς και κατά τη φάση της λειτουργίας. 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ  

Χ 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 ∆. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 
2. Γούλα Όλγα-Χριστίνα 

3. ∆ωρής Σωκράτης 
4. Κίκης Αθανάσιος 
5. Πάλλας Κωνσταντίνος 
6. Τζόλλας Νικόλαος 
7. Χαριστέας Άγγελος 
8. Γκανούλης Φίλιππος 
9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

10. Ζέρβας Γεώργιος 
11. Παπαστεργίου Χρήστος 
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
13. Χρυσοµάλλης Νικόλαος 
14. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 
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