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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                    ΘΕΜΑ 6ο 
Γνωµοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας “Eγκατάσταση και λειτουργία 

σταθµού ηλεκτροπαραγωγής µέγιστης ισχύος παραγωγής 997,5 KWe,” µε καύσιµο τα βιορευστά, από την 

εταιρεία “ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΡΥΣΙΟΥ 2 Ι.Κ.Ε.”, στο αγροτεµάχιο 1159 αγροκτήµατος Αγίας Παρασκευής, 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών, του ∆ήµου Θέρµης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 6
ο
 θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση 

για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας “Eγκατάσταση και λειτουργία σταθµού 

ηλεκτροπαραγωγής µέγιστης ισχύος παραγωγής 997,5 KWe,” µε καύσιµο τα βιορευστά, από την εταιρεία 

“ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΡΥΣΙΟΥ 2 Ι.Κ.Ε.”, στο αγροτεµάχιο 1159 αγροκτήµατος Αγίας Παρασκευής, της 
∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών, του ∆ήµου Θέρµης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1610/06-12-2019 

διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Π. 

Κυριακίδη, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Κυριακίδης έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 381978 (9014)/06-12-2019 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε επιγραµµατικά 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Γραµµατεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 
 

Ταχ. ∆/νση     : Β. Όλγας 198 

Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 

Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 

Τηλ.               : 2313 319 650 

Fax.               : 2313 319 723 

Email             : me@pkm.gov.gr 

  

 
Ηµεροµηνία: 18 Φεβρουαρίου 2020 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχοµένου): 819495 (441)/2019 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 13/12-02-2020  

Απόσπασµα Πρακτικού αρ. 2/2020  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχοµένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 1610/06-12-2019                                                                   

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 1901027225 

 

 

  

ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 
∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. 
Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού 

 

 

Στρωµνίτσης 53, 54248, Θεσ/νίκη 
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στην πρώτη ύλη που θα χρησιµοποιεί η µονάδα, στην απόσταση από οικισµούς, στην παραγωγική 

διαδικασία, τη διαχείριση των αποβλήτων και το βαθµό όχλησης. Επίσης ενηµέρωσε τα µέλη για τους 
όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται θετικά.  

Μετά την εισήγηση του κ. Κυριακίδη ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Εµ. Τουρπάλη, κάτοικο της 
περιοχής. Ο κ. Τουρπάλης είναι αρχιτέκτονας και η κατοικία του βρίσκεται σε απόσταση 535 µέτρων από 

το σηµείο που πρόκειται να εγκατασταθεί η µονάδα. Ενηµέρωσε το Σώµα ότι έχει καταθέσει και εγγράφως 
τις αντιρρήσεις του για την αδειοδότηση του έργου. Θεωρεί ότι η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει 
σηµαντικές ελλείψεις και ανακρίβειες. Ανέφερε επιγραµµατικά ότι στη Μ.Π.Ε. δεν γίνεται καµία αναφορά 

στο ΓΠΣ των Βασιλικών, στον ΧΥΤΑ που βρίσκεται σε απόσταση 1000 µέτρων καθώς και σε άλλες 
υφιστάµενες εγκαταστάσεις, ότι θα υπάρχει όχληση όσον αφορά τον θόρυβο που θα παράγεται και 
επιβάρυνση στο οδικό δίκτυο λόγω της κίνησης βυτιοφόρων για την τροφοδοσία της εγκατάστασης. 
Έκλεισε την παρέµβασή του λέγοντας ότι η µελέτη έχει προβλήµατα σε θέµατα ουσίας.    

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβα Γεώργιο, κ. Παπαστεργίου 

Χρήστο και κ. Αγγελίδη Άγγελο, τακτικά µέλη. Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Ηρ. Λάτσιος, Προϊστάµενος 
Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν 

ζήτησαν το λόγο τα µέλη για να τοποθετηθούν. Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος και η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, 

τακτικά µέλη, ανέφεραν ότι είναι αντίθετοι στην επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων σε µονάδες 
βιορευστών/βιοαερίων. Οι µονάδες αυτές πρέπει να αναπτύσσονται από τις ενεργειακές κοινότητες για να 

έχουν απόδοση για τους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στη γη της περιοχής. Θεωρούν επίσης ότι θα 

υπάρχουν σίγουρα περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για µονάδα καύσης. 
Πιστεύουν ότι τα ζητήµατα που δηµιουργούνται θα πρέπει θα επιλυθούν σε πολιτικό επίπεδο. ∆ήλωσαν ότι 
καταψηφίζουν απόλυτα το θέµα, ταυτιζόµενοι µε την αρνητική στάση τόσο του ∆ήµου όσο και των 

κατοίκων της περιοχής. Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος, ανέφερε ότι συµφωνεί απόλυτα µε 
τους προλαλήσαντες και λαµβάνοντας υπόψη την άρνηση τόσο του ∆ήµου όσο και του Τοπικού 

Συµβουλίου Αγίας Παρασκευής, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, 
δήλωσε ότι θα καταψηφίσει και κατέθεσε γραπτώς την τοποθέτησή του, η οποία έχει ως εξής: 

 «Είµαστε ως συνδυασµός απόλυτα αντίθετοι στην λεγόµενη «απελευθέρωση» της παραγωγής της 
ηλεκτρικής ενέργειας την παράδοσή της σε ιδιώτες «επενδυτές», ή οποιαδήποτε άλλη µορφή υπηρετεί 
την ίδια λογική (όπως πχ. οι ενεργειακές κοινότητες) επειδή όλη αυτή η πορεία έχει οδηγήσει σε όξυνση της 
ενεργειακής φτώχειας του λαού µας, την αύξηση του κόστους στον λαϊκό καταναλωτή προς χάριν της 
κερδοφορίας των επενδυτών µε εγγυηµένες τιµές µέσα από τα διάφορα τέλη ΑΠΕ, στη χειροτέρευση των 

όρων εργασίας για τους εργαζόµενους του κλάδου, σε απολύσεις οι οποίες δεν αντισταθµίζονται από τις 
όποιες προσλήψεις στις µονάδες ΑΠΕ, στην υπονόµευση της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας.  

Η αντίθεσή µας δεν έχει να κάνει µε την αντίθεσή µας στην χρήση των ΑΠΕ (σηµειώνουµε ότι και  
έχουν και αυτές περιβαλλοντική επιβάρυνσή που µεγιστοποιείται µε τη χρήση τους µε κριτήρια 

καπιταλιστικής κερδοφορίας). Έχει να κάνει µε την ριζικά διαφορετική αντίληψή µας για το ποιος έχει 
την ιδιοκτησία τους, ποιος καθορίζει τις προτεραιότητες ανάπτυξής τους και τη θέση τους στο 

ενεργειακό µείγµα ανά κατηγορία ΑΠΕ και µε τι σκοπό, πως χωροθετούνται, κατασκευάζονται και 
λειτουργούν και πως εντάσσονται σε µια συνδυασµένη ανάπτυξη όλων των παραγωγικών κλάδων 

 Για να γίνουν όλα αυτά  προς όφελος των λαϊκών αναγκών  απαιτείται άλλη κοινωνία και εξουσία µε 
κοινωνική ιδιοκτησία τους κεντρικό επιστηµονικό σχεδιασµό και εργατικό λαϊκό έλεγχο.  

Με βάση αυτή τη λογική είµαστε αντίθετοι και την προωθούµενη «απολιγνιτοποίηση» στην παραγωγή 

ενέργειας που οδηγεί ολόκληρες περιοχές σε οικονοµικό µαρασµό και χιλιάδες στην ανεργία. Πέρα από τα 

προφανή οφέλη για την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας, ο λιγνίτης µε τα κατάλληλα µέτρα, σε µονάδες 
υπερκρίσιµου κύκλου µπορεί να αξιοποιηθεί µε µεγαλύτερη απόδοση και χαµηλότερο αποτύπωµα στο 

περιβάλλον σε σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση. 

∆εν κρίνουµε την αρτιότητα της µελέτης, ούτε το έργο των µελετητών και των  εργαζοµένων της 
Περιφέρειας που ελέγχουν και εισηγούνται. Έτσι κι αλλιώς όλοι τους είναι υποχρεωµένοι να λειτουργούν 

µέσα σε ένα πλαίσιο περιβαλλοντικής νοµοθεσίας που καθορίζεται κατά βάση από το αν εξυπηρετεί ή όχι 
τους επιχειρηµατικούς οµίλους, αν είναι ευνοϊκή για υποψήφιους «επενδυτές». 

Κρίνουµε την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας αλλά και το πλαίσιο µέσα στο οποίο 

αναπτύσσονται οι ίδιες οι ΑΠΕ. Και επίσης κρίνουµε τη σκοπιµότητα του κάθε  έργου και το συνολικό 

πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσεται που εν προκειµένω είναι η «απελευθέρωση» – ιδιωτικοποίηση της 
ενέργειας.   

Η άναρχη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε όλη τη χώρα έχει δηµιουργήσει επίσης πλήθος 
προβληµάτων περιβαλλοντικών και όχι µόνο. 
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Επισηµαίνουµε την ανάγκη να υπάρχει µια ολοκληρωµένη καταγραφή για το σύνολο των αδειοδοτήσεων 

ανά µορφή ΑΠΕ µε ταυτόχρονη συνολική καταγραφή των εκτάσεων που αλλάζουν χρήση ή καλλιέργεια.  

Σηµαντικό ζήτηµα που προκύπτει από την επέκταση της εγκατάστασης τέτοιων µονάδων (παραγωγής 
ενέργειας από βιορευστά) αποτελεί η τροποποίηση καλλιεργειών και η αλλαγή χρήσης αγροτικής γης έτσι 
ώστε να παράγεται πρώτη ύλη για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από βιορευστά. Σε µια χώρα 

άκρως ελλειµµατική σε αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα διατροφής. 

Είναι ανάγκη επίσης να συνοδεύονται οι ΜΠΕ από συγκεκριµένη τεκµηρίωση όσον αφορά τις εκτάσεις 
καλλιέργειας ελαιοκράµβης ή άλλων ενεργειακών φυτών.  

Επιπλέον διατηρούµε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά µε τον έλεγχο εφαρµογής των όρων  και 
προϋποθέσεων της εισήγησης προκειµένου να γνωµοδοτήσει θετικά (14 στο θέµα 6). Αφού η 

αποδυνάµωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας αλλά και άλλων αρµόδιων υπηρεσιών σε στελεχικό 

δυναµικό, και το συνολικό πλαίσιο διεξαγωγής των ελέγχων (συχνά καταλήγει στον αυτοέλεγχο) 

περιορίζουν δραµατικά τον ουσιαστικό έλεγχο και στην ουσία καθιστά  του όρους αυτούς ανεφάρµοστο 

ευχολόγιο.   

Συµµεριζόµαστε τις ορθές και σοβαρές επιφυλάξεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της  Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του δήµου Θέρµης  καθώς και της κοινότητας της Αγ. Παρασκευής αλλά και των 

κατοίκων όπως εκφράστηκαν και στη συνεδρίαση ανεξάρτητα από το αν ο νόµος τις δικαιώνει η όχι. Η µη 

δικαίωσή εξάλλου επιβεβαιώνει την εκτίµησή µας για την κατεύθυνση και το περιεχόµενο της 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.   

Με βασικό κριτήριο την θέση µας ενάντια στην λεγόµενη «απελευθέρωση» σε όλη την αλυσίδα της 
παραγωγής - εµπορίας ενέργειας, αλλά και µε τις επιµέρους επισηµάνσεις που αναφέραµε, ψηφίζουµε 
κατά.».  

Ο κ. Αγγελίδης Άγγελος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι τοποθετείται µε λευκό µέχρι να υλοποιηθούν όλες οι 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εισήγηση.  

Ο κ. Φ. Γκανούλης, Αντιπρόεδρος, ανέφερε ότι ουσιαστικά πρόκειται για µονάδα ΑΠΕ. Ως παράταξη δεν 

είναι κατά των ΑΠΕ, ωστόσο στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει ΓΠΣ, αλλά και χωροταξικός εθνικός 
σχεδιασµός για τις ΑΠΕ. Θεωρεί ότι δεν εκπληρώνεται ο κοινωνικός άξονας όσον αφορά την επένδυση, ότι 
το νοµικό πλαίσιο σχετικά µε την πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται από αυτές τις µονάδες είναι χαλαρό 

καθώς και ότι η επένδυση δεν θα είναι µακροπρόθεσµα βιώσιµη. Λαµβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη και την 

άρνηση της τοπικής κοινωνίας δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέµα. 

Τα λοιπά µέλη δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.  

 

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., διευκρίνισε 
ότι η Μητροπολιτική Επιτροπή µόνο γνωµοδοτεί βάσει συγκεκριµένων προϋποθέσεων, δεν αποφασίζει. Η 

υπηρεσία λοιπόν της Μ.Ε.Θ. κάνει τη δουλειά της όσο µπορεί πιο σωστά εντός του υφιστάµενου νοµικού 

πλαισίου και εισηγείται θετικά για τη συγκεκριµένη µονάδα ελέγχοντας αυτά που προβλέπονται από την 

περιβαλλοντική νοµοθεσία. Ο φορέας που αποφασίζει και αδειοδοτεί τις µονάδες αυτές είναι η 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. Πρότεινε λοιπόν τη θετική µε πλειοψηφία γνωµοδότηση 

επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υπό συζήτηση δραστηριότητας και η Μητροπολιτική 

Επιτροπή θα παρακολουθεί την αδειοδότηση ή µη της µονάδας από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και τη 

βιωσιµότητα αυτής σε περίπτωση έγκρισης της εγκατάστασης και λειτουργίας της. 
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 

 1.   ∆ήµος Θέρµης – Γραφείο ∆ηµάρχου 

 

         12/07/2019    Μητροπολιτική      

  Επιτροπή Μ.Ε.Θ. 
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 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.: 381978 (9014)/06-12-2019 

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

Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 1610/06-12-2019 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.», γνωµοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων ως εξής: 
 

                                                              Γνωµοδοτεί  κατά  πλειοψηφία  

     (Οι κ. Γκανούλης Φίλιππος, κ. Ζέρβας Γεώργιος, κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Παπαστεργίου     

   Χρήστος και κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά, ο κ. Αγγελίδης Άγγελος τοποθετήθηκε µε λευκό) 

                                                            
Θετικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας “Eγκατάσταση και λειτουργία σταθµού 

ηλεκτροπαραγωγής µέγιστης ισχύος παραγωγής 997,5 KWe,” µε καύσιµο τα βιορευστά, από την εταιρεία 

“ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΡΥΣΙΟΥ 2 Ι.Κ.Ε.”, στο αγροτεµάχιο 1159 αγροκτήµατος Αγίας Παρασκευής, της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Βασιλικών, του ∆ήµου Θέρµης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω.  

Η υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αναφέρεται στην εγκατάσταση και  λειτουργία 

µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αξιοποίηση βιορευστών  ισχύος 0,995 ΜWe  από την 

εταιρεία “ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΡΥΣΙΟΥ 2 Ι.Κ.Ε.”, στο αγροτεµάχιο 1159 του αγροκτήµατος Αγίας Παρασκευής, της 
∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών, του ∆ήµου Θέρµης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

4.1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο σύµφωνα µε την Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) κατατάσσεται 
• για την ηλεκτροπαραγωγή στην Οµάδα 10 «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» , α/α 5 «Ηλεκτροπαραγωγή από 

σταθµούς βιορευστών και βιοκαυσίµων».  (υποκατηγορία Α2), και  
• για την αποθήκευση υγρών καυσίµων στην Οµάδα 9 «Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς 

εγκαταστάσεις», α/α 201 «Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίµων και χηµικών 

προϊόντων (εκτός επικινδύνων)» (κατηγορία Β).  

Για την τελική κατάταξη του έργου λαµβάνεται υπόψη η δραστηριότητα µε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις στο 

περιβάλλον  συνεπώς το εν λόγω έργο κατατάσσετε στην κατηγορία Α2. 

Όσον αφορά στον βαθµό όχλησης σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 3137/191/ Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048Β’ /4-4-2012) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το έργο κατατάσσεται: 
• για την ηλεκτροπαραγωγή στην κατηγορία «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας»,  α/α 303_β,  «Σταθµοί 

ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση βιοµάζας ή αγροτικών παραπροϊόντων» µικρότερη ή ίση των 5MW  και µεγαλύτερη 

των 0,5MW  (κατηγορία χαµηλής όχλησης). 
• για την αποθήκευση υγρών καυσίµων (ΦΕΚ 2604/Β΄/30-9-2014) κατατάσσεται στον α/α 280 «Χερσαίες 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίµων και χηµικών προϊόντων (εκτός 

επικινδύνων)»,αποθηκευτικής ικανότητας µικρότερης των 300κυβ. µέτρων (κατηγορία χαµηλής όχλησης). 
Άρα τελικά, η συνολική δραστηριότητα, κατατάσσεται στις δραστηριότητες χαµηλής όχλησης. 
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 28518/17-8-2019 Βεβαίωση χρήσης γης  που εκδόθηκε από την ∆/νση 
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Πολεοδοµίας Εφαρµογών & Σχεδίου Πόλης του ∆ήµου Θέρµης στην περιοχή που βρίσκεται το 1159 

αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Αγίας Παρασκευής δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης από τα ισχύοντα 

διατάγµατα ρυµοτοµίας. Η ίδια βεβαίωση αναφέρει απαγορεύσεις εγκατάστασης σε σχέση µε τα τις 
αποστάσεις από οικισµούς αλλά για δραστηριότητες µέσης και υψηλής όχλησης. Στην περίπτωση του θέµατος 
έχουµε δραστηριότητα χαµηλής όχλησης. Τέλος σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 65 Πρακτικό (26-6-2018) της 
Επιτροπής Χωροταξίας Περιβάλλοντος της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης το υπ’ αριθµ. 1519 αγροτεµάχιο του 

αγροκτήµατος Αγίας Παρασκευής χαρακτηρίζεται ως Γεωργική Γη Απλή (Γ.Γ.Α.). 

 

4.2 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 

        Η  έκταση του αγροτεµαχίου στο οποίο βρίσκεται η δραστηριότητα είναι 4.764 τ.µ. ενώ εκτιµάται ότι η 

συνολική έκταση που θα καταληφθεί για την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας 368,40 m
3
 

Η πρόσβαση στο γήπεδο που προτείνεται να εγκατασταθεί η δραστηριότητα, εξασφαλίζεται µέσω 

υφιστάµενου αγροτικού οδικού δικτύου, στον οποίο σύµφωνα µε τα συµπληρωµατικά στοιχεία που 

κατατέθηκαν κατόπιν απαίτησης της υπηρεσίας µας, θα γίνουν “απλές χωµατουργικές εργασίες 
διαµόρφωσης”, οι οποίες  ”δεν θα υπερβαίνουν σε συνολικό µήκος τα 100m”, ενώ οι αποστάσεις σε ευθεία 

από τους κοντινότερους γειτονικούς οικισµούς είναι:  
 

 2.160  µέτρα νοτιοανατολικά από τον οικισµό της Αγίας Παρασκευής. 
 2.500 m από νοτιοδυτικά από τον οικισµό  της Σουρωτής. 
 

Συντεταγµένες κορυφών γηπέδου εγκατάστασης σε ΕΓΣΑ 87: 

 

Κορυφή α/α Χ Ψ 

A 419870,54 4479028,41 

Β 420000,97 4478949,48 

Γ 419984,62 4478922,62 

∆ 419856,23 4479000,26 

 

4.3 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Η διαµόρφωση του προτεινόµενου για την εγκατάσταση του σταθµού γηπέδου θα απαιτήσει εργασίες. Η 

προβλεπόµενη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών είναι 6 µήνες . Κατά την φάση της κατασκευής θα 

χρησιµοποιηθεί χηµική τουαλέτα  Η φάση κατασκευής του έργου περιλαµβάνει τα κάτωθι στάδια :  

-  Έργα διαµόρφωσης του χώρου διαµόρφωση γηπέδου, κατασκευή βόθρου,  κατασκευή  κτιρίου στέγασης 
µηχανηµάτων(µικτού τύπου αποτελούµενο από τοιχίο από οπλισµένο σκυρόδεµα µε µικρό ύψος και από το 

σηµείο εκείνο µεταλλική κατασκευή και κάλυψη από πάνελ πολυουρεθάνης), εγκατάσταση  των τριών 

µεταλλικών δεξαµενών αποθήκευσης διαστάσεων (4,5mΧ2,40mχ2,40m)=25,92 m
3
, τοποθέτηση δεξαµενής 

ηµερήσιας κατανάλωσης και δεξαµενής βιοντήζελ όγκου 1m
3
 , κατασκευή  περιµετρικής λεκάνης ασφαλείας, 

κατασκευή βόθρου για τα λύµατα του προσωπικού όγκου 11,025 m
3 .εγκατάσταση  του ηλεκτροπαραγωγού 

ζεύγους  και των βοηθητικών διατάξεων. 

- Εγκατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού υποσταθµού ανύψωσης τάσης, έργα διασύνδεσης µε το 

δίκτυο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του διαχειριστή του δικτύου.  

- ∆ιασύνδεση σταθµού µε το ηλεκτρικό σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  
-  ∆οκιµαστική περίοδος λειτουργίας.  
- Αποκατάσταση και προστασία περιβάλλοντος (τελική διαµόρφωση χώρου σταθµού, δενδροφύτευση, 

περίφραξη, φωτισµός κ.λπ.). 

 

4.4 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Σύµφωνα µε την Μ.Π.Ε. η λειτουργία της µονάδας  θα γίνεται είτε χρησιµοποιώντας ως πρώτη ύλη για 

καύσιµο τα φυτικά έλαια και θα απαιτούνται  1847,417 τόνους πρώτης ύλης(φυτικά έλαια)και περίπου 213,64 

κιλά βιοντίζελ για τις περιόδους προγραµµατισµένων συντηρήσεων των ΜΕΚ.. Οι ανάγκες σε νερό ανά έτος 
υπολογίζονται σε 45,63 κυβ, µέτρα για τις ανάγκες του προσωπικού και περίπου 5 κυβ. µέτρα για το πότισµα 

των φυτεύσεων και θα  καλύπτονται µε δεξαµενή χωρητικότητας 4 κ.µ. από πολυαιθυλένιο, η οποία θα 

γεµίζεται µε βυτιοφόρο όχηµα. Όσον αφορά στην παραγωγική διαδικασία αυτή δεν απαιτεί κατανάλωση νερού 

αλλά χρήση και ανακυκλοφορία εντός κλειστού κυκλώµατος της µηχανής που σχετίζεται µε την ψύξη της.  
Επίσης στη µονάδα σύµφωνα µε την Μ.Π.Ε. θα απασχολούνται 6 άτοµα σε µόνιµη βάση. 
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Η παραγωγική διαδικασία της προτεινόµενης δραστηριότητας είναι η ακόλουθη: 

-   Προµήθεια και αποθήκευση βιορευστών στις µεταλλικές δεξαµενές, οι οποίες θα περιέχουν εναλλάκτη 

θερµότητας εντός του οποίου θα κυκλοφορεί το νερό ψύξης των κινητήρων, το οποίο θα χρησιµοποιείται για 

την προθέρµανση των βιορευστών, ώστε να έχουµε µείωση του ιξώδους για καλύτερη καύση και αποφυγή 

τυχόν φαινοµένων στερεοποίησης ειδικά τους χειµερινούς µήνες. 
-   Μεταφορά βιορευστού στην δεξαµενή ηµερήσιας κατανάλωσης όγκου 9,26 m

3
 η οποία θα είναι 

στεγασµένη  και από εκεί στην είσοδο του κινητήρα εσωτερικής καύσης. 
-   Καύση πρώτης ύλης βιορευστού. 

-   Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις ηλεκτρογεννήτριες. 
-   ∆ιαµόρφωση, µετατροπή και διάθεση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας µέσω Μ/Σ 

    υποσταθµού Μ.Τ. στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής της ∆ΕΗ. 

 

        Η προµήθεια των βιορευστών (κυρίως κραµβέλαιου) θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε 
βυτιοφόρα οχήµατα και η αποθήκευσή τους θα γίνεται σε τρεις (3) µεταλλικές δεξαµενές διπλού τοιχώµατος 
χωρητικότητας περίπου 25,92  m

3
 η κάθε µία. Στην περίµετρο της βάσης εγκατάστασης των δεξαµενών θα 

κατασκευαστεί εξωτερική λεκάνη ασφαλείας για τυχόν διαρροές.  
 

       Από την δεξαµενή ηµερήσιας κατανάλωσης µέσω ειδικών σωληνώσεων, θα τροφοδοτείται ο κινητήρας 
εσωτερικής καύσης βιορευστών σε ολοήµερη βάση όπου υλοποιείται το τελικό στάδιο  ενεργειακής 
αξιοποίησής και το οποίο περιλαµβάνει την παραγωγή ηλεκτρισµού σε µηχανή εσωτερικής καύσης.  

     Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι σχεδιασµένο να παίρνει την θερµική ενέργεια από την καύση του 

βιορευστού και να παράγει ηλεκτρικό ρεύµα συχνότητας 50Hz, στα 400V. Στη συνέχεια µέσω του 

υποσταθµού χαµηλής – µέσης τάσης που θα βρίσκεται σε κατάλληλα διαµορφωµένο οικίσκο,  η τάση θα 

ανυψώνεται σε 20.000 Volt, οπότε και η ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο µέσης τάσης.  
Ο σταθµός θα συνδεθεί µε το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής µε κατασκευή νέου δικτύου εναέριας 

γραµµής µέσης τάσης. 
     ∆ε θα γίνεται αποθήκευση ενέργειας σε µπαταρίες αλλά η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια θα διοχετεύεται 

απευθείας στο δίκτυο.  

 
4.5 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΘΟΡΥΒΟΣ 

• Σύµφωνα µε την Μελέτη που κατατέθηκε στην υπηρεσία µας οι αέριοι ρύποι που θα παράγονται από τις 
ΜΕΚ προβλέπεται να είναι εντός των ορίων της κείµενης νοµοθεσίας. Οι σηµαντικότερες αέριες εκποµπές που 

αφορούν την εκποµπή των κλασσικών ρύπων και συνδέονται µε την καύση σε κινητήρα εσωτερικής καύσης 
(ΜΕΚ) είναι τα οξείδια του Αζώτου, οξείδια του θείου, µονοξείδιο του άνθρακα και τα σωµατίδια. Η 

ποσότητα των οξειδίων του Θείου που παράγεται όταν χρησιµοποιείται ως καύσιµη ύλη φυτικό έλαιο, φυτικά 

έλαια είναι πολύ µικρή. 

Σύµφωνα µε την Μελέτη που κατατέθηκε στην υπηρεσία µας θα ληφθούν µέτρα για τη µείωση των αερίων 

εκποµπών οξειδίων του αζώτου NOx και των αιωρούµενων σωµατιδίων Ρ/Μ. Για τον περιορισµό των 

εκποµπών NOx θα εγκατασταθεί σε κάθε ΜΕΚ σύστηµα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (Selective 

Catalytic Reduction). Το σύστηµα SCR που θα τοποθετηθεί, θα είναι το προτεινόµενο από την προµηθεύτρια 

εταιρεία του εξοπλισµού (MAN SCR system). Όσον αναφορά τα σωµατίδια Ρ/Μ θα χρησιµοποιηθούν ειδικά 

φίλτρα.  

O σταθµός καύσης βιορευστών θα εξοπλιστεί µε σύστηµα ανάλυσης αερίων ρύπων. Στην εξάτµιση του 

κινητήρα θα τοποθετηθεί όργανο συνεχούς  καταγραφής των βασικότερων αερίων ρύπων (CO, ΝΟx και 
αιωρούµενα σωµατίδια). Το προτεινόµενο σύστηµα, θα αποτελείται από διάταξη δειγµατοληψίας, µεταφοράς 
και επεξεργασίας του αέριου δείγµατος, καθώς και από αναλυτές αερίων τύπου SIEMENS ULTRAMAT 23 

για τον υπολογισµό και τη µέτρηση των ζητούµενων αερίων.  

Σε περίπτωση που µετρηθεί υπέρβαση των θεσµοθετηµένων ορίων των αερίων εκποµπών θα γίνεται διακοπή 

λειτουργίας της µονάδας και επαναλειτουργία της µόνο µετά την κατάλληλη ρύθµιση από τους τεχνικούς της 
µονάδας και την οριστική τη λύση του προβλήµατος.  
Επίσης, η πιθανή ύπαρξη δυσµενών οσµηρών ουσιών περιστασιακά, προϋποθέτει κακή καύση του µίγµατος 
και διοχέτευση στο περιβάλλον Η/C από την εξάτµιση. Σε αυτή την περίπτωση θα ανιχνευθεί αµέσως η 

παραγωγή οσµών από τον αναλυτή αερίων τύπου SIEMENS ULTRAMAT 23 και θα γίνει διακοπή της 
λειτουργίας της µονάδας.  
Η επαναλειτουργία της µονάδας θα γίνει µόνο µετά την κατάλληλη ρύθµιση έτσι ώστε να επιτευχθεί η τέλεια 

καύση της µονάδας και σταµατήσει η εκποµπή των Η/C , άρα και η εκποµπή οσµηρών ουσιών. 
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• Τα εκτιµώµενα παραγόµενα υγρά απόβλητα κατά την παραγωγική διαδικασία είναι :  
- Λύµατα του προσωπικού (6 άτοµα) τα οποία εκτιµώνται σε περίπου 45 m

3
/έτος, τα οποία θα οδηγούνται σε 

στεγανό βόθρο όγκου 11,025m
3 
. 

- Λιπαντικά έλαια από τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού της µονάδας, τα οποία εκτιµώνται σε ποσότητες < 

1,5 tn/έτος και υπόκεινται σε διαχείριση µε βάση την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

 

• Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα και τα απορρίµµατα που θα παράγονται κατά τη λειτουργία του 

προτεινόµενου σταθµού, είναι απορρίµµατα αστικού τύπου (µη επικίνδυνα). Τα παραγόµενα µη επικίνδυνα 

αστικού τύπου στερεά απόβλητα, όπως είναι τα απόβλητα συσκευασίας και απορρίµµατα προσωπικού (<3 

kg/ηµέρα), θα αποθηκεύονται σε κάδους απορριµµάτων. Στην συνέχεια τα απόβλητα συσκευασίας 
διαχωρίζονται θα οδηγούνται για ανακύκλωση ενώ τα λοιπά απορρίµµατα  θα µεταφέρονται από το φορέα 

διαχείρισης στο Χ.Υ.Τ.Α. της περιοχής. Επίσης έχουµε και µικρή ποσότητα στερεού υπολείµµατα φίλτρανσης 
που συλλέγεται σε ενσωµατωµένους συλλέκτες του φίλτρου. Το στερεό αυτό υπόλειµµα φίλτρανσης και τα 

όποια πιθανά βιοµηχανικά απόβλητα συσκευασίας, θα αποθηκεύονται εντός του χώρου της προτεινόµενης 
µονάδας, θα διαχωρίζονται ανά κατηγορία υλικού και θα παραλαµβάνονται άµεσα (εντός δύο ηµερών) από 

αδειοδοτηµένες εταιρείες για περαιτέρω διαχείριση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. ∆ιάφορα απόβλητα 

όπως ηλεκτρικές στήλες θα συλλέγονται σε ειδικούς χώρους και θα παραλαµβάνονται από ειδικά 

αδειοδοτηµένες εταιρίες. 
 

• Ο θόρυβος στην εγκατάσταση προέρχεται βασικά από τα τµήµατα του ηλεκτροµηχανολογικού (Η/Μ) 

εξοπλισµού, όπως κινητήρας εσωτερικής καύσης, γεννήτρια κ.λπ. και αντιστοιχεί σε τυπικό εργοστασιακό 

θόρυβο. Τα αναµενόµενα επίπεδα θορύβου στον κύριο χώρο παραγωγής, σύµφωνα µε την εκτίµηση της 
Μ.Π.Ε.  θα είναι (70-80) dB(A), ενώ στα όρια τoυ γηπέδου δε θα υπερβαίνουν τα (55) dB(A).  Ο συνολικά 

εκπεµπόµενος θόρυβος κατά τη φάση λειτουργίας είναι δυνατόν να περιοριστεί µε µέτρα όπως η τοποθέτηση 

όλων των µηχανών που ευθύνονται για την παραγωγή των υψηλότερων ηχοσταθµών σε ηχοµονωµένους 
χώρους, την περιµετρική φύτευση του σταθµού κλπ.  

 

  4.6. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
  Ζητήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 458873(10816)/10-09-2019 έγγραφο της 
αρµόδιας υπηρεσίας της Μ.Ε.Θ. και η εταιρία απάντησε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 687613(16112)/4-11-2019 

έγγραφο-απάντηση. Κατά την διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης διατυπώθηκαν αντιρρήσεις για την 

εγκατάσταση της δραστηριότητας από ιδιώτες κατοίκους της περιοχής. Αρνητικές ήταν και διάφορες 
υπηρεσίες του ∆ήµου Θέρµης όπως η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης (απόφαση 26/2009), του 

Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής (απόφαση 8/2009) αλλά και του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου Θέρµης (οµόφωνη απόφαση 271/25-7-2009) συνοδευόµενη από το έντυπο ∆11 

υπογραµµένο από τον ∆ήµαρχο του ∆ήµου Θέρµης. Οι κυριότερες αντιρρήσεις αναφέρονταν στις αποστάσεις 
από µεµονωµένες κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις αλλά µε δεδοµένο ότι οι εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα ισχύος µέχρι και 5MW θεωρούνται χαµηλής όχλησης, δεν υπάρχει 
κατώτατο όριο ως προς την απόσταση από οικισµούς-πολύ δε περισσότερο από µεµονωµένες κατοικίες-. 
Όσον αφορά τον σωλήνα ύδρευσης που περνάει από το αγροτεµάχιο η υπηρεσία θέτει τον όρο όλες οι 
εργασίες να γίνουν µε ενηµέρωση και συνεργασία µε την ∆ΕΥΑ του ∆ήµου Θέρµης.  Επίσης θέτει τον όρο οι 
εταιρείες παραγωγής και διανοµής πρώτης ύλης να είναι πιστοποιηµένες µε επικαιροποιηµένα πιστοποιητικά 

αειφορίας και η πρώτη ύλη να τηρεί τα κριτήρια αειφορίας των βιοκαυσίµων και βιορευστών που προβλέπει η 

νοµοθεσία. Ζητείται επίσης τυχόν παρεµβάσεις που θα γίνουν στον αγροτικό δρόµο που θα χρησιµοποιείται 
για την µεταφορά της πρώτης ύλης να γίνουν µε την συνεργασία και υπό τις οδηγίες των τεχνικών υπηρεσιών 

του ∆ήµου Θέρµης. 
     Σε συνέχεια του γεγονότος ότι η δηµοσιοποίηση της µελέτης έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας και λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά, µε τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 
(α) να υπάρχει περιβαλλοντικός όρος, που να αναφέρει ότι ο εξοπλισµός που θα εγκατασταθεί, να διαθέτει 
έγκριση τύπου, να είναι εντός των προδιαγραφών της ΕΕ και να έχει ενσωµατωµένα κατάλληλα συστήµατα, 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (π.χ. καταλύτες, φίλτρα κλπ) για την µείωση των εκποµπών, οξειδίων του 

αζώτου,  σωµατιδίων, πτητικών οργανικών ενώσεων κ.λ.π. Σύµφωνα µε την Μελέτη που κατατέθηκε τα 

προαναφερθέντα προβλέπονται. 
 (β) Ο κινητήρας (µηχανή εσωτερικής καύσης) να ελέγχεται και να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.  Για κάθε εργασία συντήρησης-ρύθµισης να υπογράφεται από τον 

συντηρητή το προβλεπόµενο φύλλο συντήρησης-ρύθµισης και να κρατείται αρχείο. Για τον έλεγχο καλής 
λειτουργίας του, θα πρέπει  να γίνονται µετρήσεις των εκποµπών του, τουλάχιστον κάθε δίµηνο(CO, NΟx,   και 
άκαυστοι υδρογονάνθρακες) και αυτές να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο µετρήσεων, το οποίο θα είναι 
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διαθέσιµο στις αρχές. 

(γ) Να ληφθεί µέριµνα αντιπυρικής προστασίας και πυροπροστασίας,  σύµφωνα µε τις υποδείξεις  της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά την λειτουργία του έργου (π.χ.  

αντικεραυνική προστασία, εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης, αποψίλωση εδάφους) η οποία και να 

επικαιροποιείται κάθε έτος.  

(δ) Κατά την διάρκεια κατασκευής της δραστηριότητας να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη 

µείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκποµπών, ενώ απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του 

εργοταξίου εργασία συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού και των οχηµάτων (εργοταξιακά οχήµατα, 

οχήµατα µεταφοράς προσωπικού και υλικών). 

(ε)  Για τη µείωση των αιωρούµενων σωµατιδίων κατά την διάρκεια των εργασιών διαµόρφωσης  του χώρου  

όπου θα στεγαστεί η δραστηριότητα και που προβλέπεται να διαρκέσουν 6 µήνες, να τηρούνται τα ακόλουθα: 

1) Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής, των αποθηκευµένων αδρανών και γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου 

να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους  2) Τα φορτηγά µεταφοράς των αδρανών 

υλικών και των προϊόντων εκσκαφής που τυχόν προκύψουν, να είναι καλυµµένα µε κατάλληλα µέσα και να 

αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους  ενώ η αποµάκρυνση διαφόρων υλικών εκσκαφών ή κατεδάφισης, που 

τυχόν  υπάρχουν  ή  προκύψουν στην δραστηριότητα, πρέπει να γίνει σύµφωνα  µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 

36259/1757Ε103/2010 (ΦΕΚ1312/Β/24-08-2010),  που αφορά, την συλλογή-µεταφορά και διάθεση των 

(ΑΕΚΚ).  

     (στ) Οι πρώτες ύλες που θα προµηθεύεται ο φορέας του έργου, θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια 

αειφορίας των βιοκαυσίµων και βιορευστών, του άρθρου 20, του Ν. 4062/2012(ΦΕΚ 70/30-3-2012),  

όπως καθορίζεται µε την ΚΥΑ  οικ. 175700/2016(ΦΕΚ 1212 Β' /26-04-2016) (Σύστηµα αειφορίας 

βιοκαυσίµων και βιορευστών) . 
      (ζ) Οι εταιρείες παραγωγής και διανοµής πρώτης ύλης να είναι πιστοποιηµένες µε επικαιροποιηµένα 

πιστοποιητικά αειφορίας. 
     (η) Να οριστεί από το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας υπεύθυνος µε κατάλληλη κατάρτιση για 

την παρακολούθηση της εφαρµογής των περιβαλλοντικών όρων για όλο τον κύκλο ζωής του έργου ή της 
δραστηριότητας (κατασκευή, λειτουργία, παύση λειτουργίας). 

(θ) Η στάθµη θορύβου στα όρια του οικοπέδου της δραστηριότητας, κατά την λειτουργία της, να µην ξεπερνά 

όρια που προβλέπονται στο Π.∆.1180/81(ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981). Σε περίπτωση υπέρβασης, παρά τα µέτρα 

που προβλέπονται στην Μ.Π.Ε. (δενδροφύτευση, χρήση ηχοφραγµάτων κατά την κατασκευή κλπ), να 

παρθούν πρόσθετα µέτρα (π.χ. τοποθέτηση πρόσθετων ηχοµονωτικών πάνελ, γύρω από τον κινητήρα). 

      (ι) Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια, καύσιµα, κ.λ.π., 

καθώς και η απόρριψη των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων στο έδαφος. Τα προς χρήση ορυκτέλαια να 

φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία  σε στεγασµένο χώρο ενώ τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια ή τυχόν διαρροές 
τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται  σύµφωνα µε το Π.∆. 82/25.2.2004(ΦΕΚ64/Α/2.3.2004), την 

ΚΥΑ 13588/725/2006(ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006) και την ΚΥΑ 8668/2.3.07 (ΦΕΚ 287/Β/2007). 

      ια) Να υπάρχουν στον χώρο της δραστηριότητας πάντα προσροφητικά υλικά (άµµος, ροκανίδι), για την 

άµεση αντιµετώπιση τυχόν έκτακτων διαρροών ελαίων ή καυσίµων, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
ρύπανσης των επιφανειακών στρωµάτων του εδάφους ή των απορροών των οµβρίων. 

ιβ) Τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, να διαχειρίζονται σύµφωνα µε την Η.Π. 

23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/9-5-2014) . 

ιγ) Οι κατασκευές και θεµελιώσεις -όπως ο σηπτικός βόθρος- να γίνουν σε αποστάσεις µεγαλύτερες των 

προβλεπόµενων ορίων από τον σωλήνα ύδρευσης που περνάει µέσα από το αγροτεµάχιο 1159 και 
κατόπιν συνεννόησης µε την ∆ΕΥΑ Θέρµης. 

ιδ) Οι επεµβάσεις που θα γίνουν στον αγροτικό δρόµο να γίνουν σε συνεννόηση και µε τις οδηγίες της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Θέρµης. 

 

Να τηρηθούν τα µέτρα αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι προτεινόµενοι 
περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στη ΜΠΕ,  (εκτός και αν έρχονται σε αντίθεση µε τους 
προτεινόµενους όρους από την αρµόδια υπηρεσία).  

 

     Η θετική γνωµοδότηση της υπηρεσίας δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε βεβαίωση αποτελεσµατικής λειτουργίας 
της εγκατάστασης και οποιασδήποτε έγκρισης πέραν της περιβαλλοντικής γνωµοδότησης. Επίσης, λόγω του 

είδους της εγκατάστασης να ληφθούν µέτρα για την ασφαλή λειτουργία της. 
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 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 

∆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. Κεφαλάς Γεώργιος 
5. Κίκης Αθανάσιος 
6. Πάλλας Κωνσταντίνος 
7. Τζόλλας Νικόλαος 
8. Γκανούλης Φίλιππος 
9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

10. Ζέρβας Γεώργιος 
11. Παπαστεργίου Χρήστος 
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
13. Αγγελίδης Άγγελος 
 

 

Χ 
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