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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                    ΘΕΜΑ 14ο 
Γνωµοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας ‘’Κ∆ΑΥ & Μονάδα 
παραγωγής στερεών δευτερογενών καυσίµων από στερεά µη επικίνδυνα απόβλητα’’ της επιχείρησης 
NORDECO A.E., που βρίσκεται στην περιοχή ‘’Μπεϊλίκ’’, Νεοχωρούδας ∆.Ε. Καλλιθέας ∆. 
Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 14ο θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση 
για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας ‘’Κ∆ΑΥ & Μονάδα παραγωγής 
στερεών δευτερογενών καυσίµων από στερεά µη επικίνδυνα απόβλητα’’ της επιχείρησης NORDECO 

A.E., που βρίσκεται στην περιοχή ‘’Μπεϊλίκ’’, Νεοχωρούδας ∆.Ε. Καλλιθέας ∆. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1497/14-11-2019 διαβιβαστικό έγγραφο 
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Κ. Χονδροµατίδου, 
υπάλληλο του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων 
της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. 
Χονδροµατίδου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 552226(12753)/14-11-2019 εισήγηση του 
Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της ∆/νσης 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι πρόκειται για τροποποίηση των 
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περιβαλλοντικών όρων υφιστάµενης δραστηριότητας. Ενηµέρωσε τα µέλη για τη λειτουργία της 
δραστηριότητας καθώς και ότι η υπηρεσία εισηγείται θετικά. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. 
Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο, τακτικά µέλη, στις οποίες απάντησαν η κ. 
Χονδροµατίδου και ο κ. Ιωαν. Σαµαράς, µηχανολόγος και συντάκτης της µελέτης. Κατόπιν ζήτησαν το 
λόγο τα µέλη για να τοποθετηθούν. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει 
την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας, όπως είχε κάνει και στην αρχική 
εισήγηση. Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και ο κ. Αγγελίδης 
Άγγελος, τακτικά µέλη, επίσης δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν το θέµα. Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικό 
µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό, δεδοµένου ότι κανείς δεν διασφαλίζει τον έλεγχο της λειτουργίας της 
δραστηριότητας και τόνισε ότι την ευθύνη πρέπει να την αναλάβει ο φορέας που θα πάρει την τελική 
απόφαση. Τα λοιπά µέλη της Επιτροπής δήλωσαν ότι θα υπερψηφίσουν το θέµα. 
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 Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων 

 

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.: 552226 (12753)/14-11-2019 
εισήγηση του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της 
∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 
1497/14-11-2019 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  

  (µειοψηφούντων των κ. Γκανούλη Φίλιππου, κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολής, κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου και     
    κ. Αγγελίδη Άγγελου που καταψήφισαν το θέµα - ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικό µέλος, ψήφισε λευκό) 
                                            
                         
Θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας ‘’Κ∆ΑΥ & Μονάδα παραγωγής 
στερεών δευτερογενών καυσίµων από στερεά µη επικίνδυνα απόβλητα’’ της επιχείρησης NORDECO A.E., 
που βρίσκεται στην περιοχή ‘’Μπεϊλίκ’’, Νεοχωρούδας ∆.Ε. Καλλιθέας ∆. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. 
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Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε την εισήγηση που ακολουθεί. 
 

H παρούσα εισήγηση αφορά την γνωµοδότηση επί της υποβληθείσας ΜΠΕ για την: 

 

"2η τροποποίηση της ΑΕΠΟ 732/16.02.2016 του Κ∆ΑΥ & Μονάδος Παραγωγής Στερεών ∆ευτερογενών 
Καυσίµων από Στερεά Μη Επικίνδυνα απόβλητα της επιχείρησης NORDECO AE, που λειτουργεί στα 
τµήµατα 10,11 του γεωτεµαχίου 22 Αναδασµού 1960 της κτηµατικής περιοχής "Μπεϊλίκ" της ∆.Κ 
Νεοχωρούδας, του ∆. Ωραιοκάστρου, Ν. Θεσσαλονίκης για α) γηπεδική επέκταση στο τµήµα 12 και β) αύξηση 
δυναµικότητας παραγωγής Σ∆Κ µε υπαγωγή στην Οδηγία IED (IPPC)" 

Έως σήµερα η αιτούσα έχει αδειοδοτήσει και λειτουργεί µόνον το τµήµα Παραγωγής Σ∆Κ και το υπο-

Τµήµα του Κ∆ΑΥ για ογκώδη. Μελλοντικά θα αναπτύξει σε πλήρη µορφή και τα άλλα δύο υπό-Τµήµατα 
του Κ∆ΑΥ( Α’ γενών συσκευασιών (µπλε κάδοι) και λοιπών αξιοποιήσιµων ), που προϋποθέτουν  την 
ανέγερση κτιρίου.  

 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
Η µονάδα βρίσκεται στην κτηµατική περιοχή "Μπεϊλίκ" της Νεοχωρούδας, στην εκτός σχεδίου περιοχή της 
τ/κ Νεοχωρούδας, του δ. Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.  
Έχει πρόσβαση: 

• είτε από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Εδέσσης (οδ. Μοναστηρίου), µε κατεύθυνση προς Σίνδο 
και στροφή προς το Σ.Σ. Αγχιάλου, 

• είτε από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών και διέλευση από τον οικισµό της Σίνδου και 
κατεύθυνση προς το Σ.Σ. Αγχιάλου. 

 Η µονάδα στην υφιστάµενη µορφή της εκτείνεται στο σύνολο (~4,0 στρεµ) του αγρτ 11 και σε τµήµα 
~4,0 στρεµµάτων του αγρτ 10 (συν 7,85 στρεµ), δηλαδή αναπτύσσεται σε 8,0 στρεµ. ∆ιαθέτει ωφέλιµο 
τσιµεντοστρωµένο αύλιο αποθηκευτικό χώρο ~4,5 στρεµ και µη καλυµµένο ~2,0 στρεµ και δενδροφύτευση σε 
µεγάλο τµήµα της εκτεθειµένης περιµέτρου. 

 

Στο αγρτ 11 υφίστανται κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευασθεί µε την άδεια οικοδοµής 
2611/1980 και έχουν τακτοποιηθεί µε τη ∆ήλωση α/α 188837 του Ν. 4178/13: 

Στο αγρτ 10 δεν υφίσταται καµία κτιριακή ή άλλη εγκατάσταση. Για τη λειτουργία του Κ∆ΑΥ 
προβλέπεται η κατασκευή Κτιρίου ∆ιαλογής κάλυψης ~2.200 τµ. 
 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Σύµφωνα µε τη Βεβαίωση Χρήσεων Γης ∆Υ∆ 6026/02.07.2019 της ∆/νσης ∆όµησης δ. Ευόσµου-Κορδελιού 

τα υπ' αριθµ 10 & 11 & 12 τµήµατα του υπ' αριθµ. 22 γεωτεµαχίου εκούσιου Αναδασµού της περιοχής 
Μπειλίκ αγροκτήµατος Νεοχωρούδας  έτους  1960  εµπίπτουν εντός περιοχής ΠΕΠ∆ -ΑΑΒ1  του ΓΠΣ 
Καλλιθέας (ΦΕΚ 165 ΑΑΠ/2011) µε χρήση γης ''Περιοχή µεταποίησης  ΧΑΜΗΛΗΣ & ΜΕΣΗΣ 

ΟΧΛΗΣΗΣ . 

 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Η µονάδα είναι νοµίµως υφιστάµενη από τις 18.04.2016 και λειτουργεί µε την αριθµ. Πρωτ. 

Φ14.2.28577/201612(5039)/23-10-2017 άδεια λειτουργίας από την ∆/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

Προς το παρόν δεν έχει προβεί στη λήψη άδειας εγκατάστασης για την κατασκευή του Κ∆ΑΥ, η οποία 
προϋποθέτει την ανέγερση κτιρίου.  

Επισηµαίνεται ότι στη δραστηριότητα λειτουργεί κέντρο διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών Κ∆ΑΥ, από 

ογκώδη στερεά απόβλητα σε υπαίθριο χώρο. 

 

Η δραστηριότητα λειτουργεί µε το αριθµ. Πρωτ. 884/Φ701.4/11339/11-2-2016  πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας µε λήξη στις 11-2-2024. Το νερό για τις ανάγκες της πυρόσβεσης θα µεταφέρεται σε 
βυτιοφόρα και θα αποθηκεύεται σε δεξαµενές. 

 

1. Η ισχύουσα Περιβαλλοντική αδειοδότησή της περιλαµβάνει: 

2.  

3. Α) την ίδρυση Κέντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ), δυναµικότητας 40.000 tn/y 

που θα περιλαµβάνει 3 υπο-τµήµατα: 

α.1 άχρηστων συσκευασιών που συλλέγονται χωριστά από τους ΟΤΑ  σε συνεργασία µε την Ε.Ε.Α.Α. ΑΕ (βλ. 
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"µπλε κάδοι"), 

α.2 άχρηστων συσκευασιών και άλλων ανακυκλώσιµων υλικών που θα συλλέγει η ίδια από επαγγελµατικές 
εγκαταστάσεις (πχ βιοµηχανίες, αποθήκες, καταστήµατα), 

α.3 δηµοτικών ογκωδών. 

 

4. Β) το υφιστάµενο τµήµα Παραγωγής Στερεών ∆ευτερογενών Καυσίµων (Σ∆Κ), που 
επεξεργάζεται µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα προκειµένου να καταστούν κατάλληλα για ενεργειακή 
αξιοποίηση στη Τσιµεντοβιοµηχανία και σε άλλες αδειοδοτηµένες για το σκοπό αυτό µονάδες (π.χ. 
ασβεστοποιία).  

 

Ως ∆ευτερογενή Καύσιµα χαρακτηρίζονται τα εναλλακτικά καύσιµα που προκύπτουν από την 
επεξεργασία αποβλήτων, ώστε να µπορούν -υπό προϋποθέσεις- να χρησιµοποιηθούν για την αξιοποίηση της 
περιεχόµενης σε αυτά Θερµογόνου ∆ύναµης. 

Τα Σ∆Κ συντίθενται από διάφορα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (µείγµα υλικών) που χωρίζονται 
στις εξής βασικές κατηγορίες: 

i. υπόλειµµα διαλογής Κ∆ΑΥ, είτε από αυτό της µονάδος όταν κατασκευασθεί, είτε από άλλα Κ∆ΑΥ, 

ii. άχρηστα προϊόντα από καουτσούκ (ελαστικά, ιµάντες), 

iii. βιοµάζα: 

φυσική ξυλεία χωρίς επιστρώσεις (βερνίκια, χρώµατα), ρητά απαγορευµένης της κάθε µορφής 
βιοµηχανικής ξυλείας (MDF, NOVOPAN, κόντρα πλακέ), 

φυτικά απόβλητα γεωργίας, δασοκοµίας, φυτικά απόβλητα από βιοµηχανίες µεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων (πυρήνες, τσάµπουρα κ.ά.). 

iv. ρούχα, υφάσµατα, 

v. άλλα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα,  

Η µονάδα δεν θα παραλαµβάνει σύµµεικτα αστικά απορρίµµατα (20.03.01). 

Από την ισχύουσα αλλά και την αιτούµενη ΕΠΟ, επιτρέπεται η χρήση µόνο µη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων για την παραγωγή δευτερογενών στερεών καυσίµων. 

 

Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων στην τσιµεντοβιοµηχανία είναι µία πρακτική που εφαρµόζεται από 
µακρόν σε πολλές ανεπτυγµένες χώρες του δυτικού κόσµου. Ειδικότερα στην Ευρώπη, η χρήση των 
∆ευτερογενών καυσίµων στη τσιµεντοβιοµηχανία θεωρείται ως Βέλτιστη ∆ιαθέσιµη Τεχνική (Β∆Τ-BMPs) και 
ξεπερνά ετησίως τους 6.000.000 τν. 

Η εταιρία τροφοδοτεί µε Σ∆Κ τις εξής µονάδες παραγωγής τσιµέντου: 

� ΤΙΤΑΝ, εργοστάσιο Θεσσαλονίκης 

� ΤΙΤΑΝ, εργοστάσιο Καµαρίου Βοιωτίας 

� ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, εργοστάσιο Αγριάς Βόλου 

 

5. Ο πλήρης κατάλογος των ρευµάτων (ΕΚΑ εργασίες) που χρησιµοποιεί η µονάδα προς παραγωγή 
Στερεών ∆ευτερογενών Καυσίµων δεν τροποποιείται σε σχέση µε την ισχύουσα ΑΕΠΟ. Επισηµαίνεται ότι 
αξιοποιεί µη ανακυκλώσιµα υπολείµµατα από Παραγωγούς και Ανακυκλωτές αποβλήτων, ενώ µετά την 
κατασκευή και του ιδιόκτητου Κ∆ΑΥ θα παραλαµβάνει και το παραγόµενο από αυτό υπόλειµµα. 

 
� Στόχος & σκοπιµότητα µονάδας  παραγωγής Σ∆Κ 

 
Ο Περιβαλλοντικός στόχος του τµήµατος αυτού παραµένει: 
1. η εκτροπή από διάθεση σε ΧΥΤΥ, 
2. µεγάλων ποσοτήτων µη επικίνδυνων, µη ανακυκλώσιµων στερεών αποβλήτων, 
3. µέσω της χρήσης τους ως α' ύλες στην παραγωγή στερεών δευτερογενών καυσίµων  
4. για ενεργειακή αξιοποίηση (R1) στη Τσιµεντοβιοµηχανία ή άλλη κατάλληλα αδειοδοτηµένη 

εγκατάσταση. 
 

Η Οικονοµική σκοπιµότητα έγκειται: 
στην κάλυψη των µεγάλων ενεργειακών αναγκών ενός στρατηγικής σηµασίας κλάδου -αυτόν της 

Τσιµεντοβιοµηχανίας- που έχει αποφασίσει τον περιορισµό της χρήσης ορυκτών καυσίµων. 
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1.1.4 Στόχος & σκοπιµότητα µονάδας  Κ∆ΑΥ 

Ο Περιβαλλοντικός στόχος του τµήµατος αυτού παραµένει: 
 η ανάκτηση χρήσιµων υλικών από ανάµεικτα απόβλητα, για ανακύκλωση ή  υποκατάσταση άλλων 

υλικών που η παραγωγή τους εξαντλεί µη ανανεώσιµους φυσικούς πόρους  
 

Η Οικονοµική σκοπιµότητα έγκειται: 

στην πώληση καθαρών/αµιγών ανακυκλώσιµων υλικών στη Βιοµηχανία. 

 ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Το περιεχόµενο της αιτούµενης επέκτασης & τροποποίησης αφορά αποκλειστικά τις ανάγκες λειτουργίας 
του Τµήµατος Παραγωγής Σ∆Κ. Περιλαµβάνει τα εξής σηµεία: 

1. Αύξηση της δυναµικότητος σε παραγόµενα ∆ευτερογενή Στερεά Καύσιµα (∆ΣΚ) από 21.000 tn/y 
σε ~40.000 tn/y, που οδηγεί το Τµήµα Παραγωγής Σ∆Κ σε υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας IPPC/IED. 
Στη ΜΠΕ καθορίζονται οι Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές (Β∆Τ) που θα πρέπει να υιοθετηθούν σε 
λειτουργικό και τεχνικό επίπεδο. 

2. Γηπεδική επέκταση µε την προσάρτηση του όµορου προς ∆ γεωτεµαχίου 22.12, από το οποίο έχει 
απαλλοτριωθεί τµήµα ~320 τµ στη Β∆ γωνία του, λόγω της διέλευσης του κεντρικού αγωγού της ΕΥΑΘ. 
Απαιτείται για την αύξηση των χώρων αποθήκευσης α' υλών και προϊόντος (Σ∆Κ). 

3. Περιγραφή των διαδικασιών από-δεµατοποιήσης (de-baling) ήδη περιτυλιγµένων Σ∆Κ. 

4. ∆ιευκρίνηση ότι τα παραγόµενα Σ∆Κ κατατάσσονται κατά ΕΚΑ στην κατηγορία 19.12.10 και 
εναλλακτικά στην 19.12.12. 

5. Τεκµηρίωση ότι δεν απαιτείται η εκτέλεση δειγµατοληψιών κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 14899 κι εν 
συνεχεία χηµικές αναλύσεις, όταν τα παραγόµενα Σ∆Κ ταξινοµούνται κατά ΕΚΑ 19.12.12 αντί της 
κατοπτρικής 19.12.11*. 

6. Προσθαφαίρεση µηχανολογικού εξοπλισµού στο Τµήµα Παραγωγής Σ∆Κ. 

7. Καθορισµό 20 σηµείων δειγµατοληψίας για την παρακολούθηση της ποιότητας του εδάφους ως 
επακόλουθο της υπαγωγής στις διατάξεις της Οδηγίας IPPC/IED. 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ως απόρροια της υπαγωγής στις διατάξεις της Οδηγίας IPPC/IED η ΜΠΕ πρέπει να περιλαµβάνει τ' 
απαιτούµενα στοιχεία/προδιαγραφές του Παραρτήµατος 3.1 της ΥΑ οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135 Β/14): 

1. Έκθεση Εφαρµογής Β∆Τ, δηλαδή: 

2. προσδιορισµό των εφαρµόσιµων Β∆Τ για το προφίλ της µονάδος, 

3. περιγραφή του τρόπου εφαρµογής τους, 

4. επισήµανση των σηµείων εφαρµογής τους στα συνηµµένα σχέδια  

5. Σύνταξη Βασικής Έκθεσης που περιορίζεται στα προβλεπόµενα Στάδια 1 - 3, αφού 
προκύπτει το συµπέρασµα ότι δεν απαιτείται η εκπόνηση πλήρους Β.Ε. λόγω µικρής 
δυνατότητας σηµαντικής ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων. 

6. τα Αναγκαία Μέτρα Αποκατάστασης µετά την παύση λειτουργίας, µε στόχο την 
αποµάκρυνση, τον έλεγχο, τη συγκράτηση ή τη µείωση σχετικών επικίνδυνων ουσιών, 
ούτως ώστε ο χώρος -λαµβανοµένης υπόψη της τρέχουσας ή της εγκεκριµένης µελλοντικής 
χρήσης του- να παύει να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, 
λόγω της ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων ως αποτέλεσµα των 
επιτρεπόµενων δραστηριοτήτων και λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών του χώρου της 
εγκατάστασης, 

7. τα µέτρα Αντιµετώπισης Μη Κανονικών Συνθηκών Λειτουργίας. 

8. Πρόγραµµα Παρακολούθησης Εδάφους και Υπόγειων Υδάτων στη σ. 118 

 

 

Α) K∆ΑΥ 

Η υποβληθείσα ΜΠΕ δεν περιέχει τροποποιήσεις για το Κ∆ΑΥ  

 

Β) Τµήµα παραγωγής στερεών δευτερογενών καυσίµων 

Στη ΜΠΕ δίνονται απολογιστικά στοιχεία από την παραγωγή Σ∆Κ κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας (2016-
2018). Πέραν των καταναλωθέντων ποσοτήτων δίνονται ενδεικτικές συνταγές Σ∆Κ. 
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Με βάσει αυτά τα στοιχεία και λαµβάνοντας υπόψη την επιθυµητή αύξηση της παραγωγής, τεκµηριώνεται η 
επάρκεια των χώρων µετά την προσάρτηση του αγρτ 22.12. 

 

Στην µονάδα θα χρησιµοποιείται κατά βάση ο ήδη εγκατεστηµένος Π/Ε που περιλαµβάνει: 

! τεµαχιστές & αλεστικά 

! ταινιοµεταφορείς 

! κόσκινα 

! περιορισµένο δίκτυο πνευµατικής µεταφοράς συνδεδεµένο µε το σύστηµα αποκονίωσης 

! δεµατοποιητή για την περιτύλιξη παραγόµενων Σ∆Κ και ελαφρών α' υλών 

και προβλέπεται η προσθήκη: 

! από-δεµατοποιητή για την διάρρηξη των δεµάτων πριν την φόρτωση των Σ∆Κ ή την 
τροφοδοσία των ελαφρών α' υλών στη γραµµή παραγωγής. 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Στην υποβληθείσα ΜΠΕ περιλαµβάνεται πίνακας µε τις εφαρµόσιµες και απαιτούµενες Β∆Τ που θα 
πρέπει να υιοθετηθούν. Η υποχρεωτική υλοποίησή τους να τεθεί ως Π.Ο. στην ΑΕΠΟ. 

 Υγρά  απόβλητα 
Οι πηγές δηµιουργίας υγρών αποβλήτων και τα αντίστοιχα µέτρα αντιµετώπισης είναι: 
 
1. οι καθηµερινές συνήθειες και ανάγκες του προσωπικού, 
 Στο κτίριο παραγωγής ∆ευτερογενών καυσίµων υφίσταται στεγανή δεξαµενή λυµάτων. 
 Για το Κ∆ΑΥ θα κατασκευαστεί ανεξάρτητη στεγανή δεξαµενή. Η διάθεση των λυµάτων θα γίνεται σε 
ΕΕΛ. 
 
2. η πλύση του δαπέδου στο κτίριο του Κ∆ΑΥ, όταν κατασκευαστεί. 
 Το δάπεδο του Κ∆ΑΥ θα διαθέτει επιδαπέδιες σχάρες για τη συλλογή τυχόν διαρροών από τις 
συσκευασίες υγρών (ελαιόλαδα, απορρυπαντικά), που θα καταλήγουν σε δεύτερη στεγανή δεξαµενή.  
 
3. οι µικρο-διαρροές υγρών κατά τη δεµατοποίηση πλαστικών φιαλών στο Κ∆ΑΥ. 
 Για τη συλλογή των διαρροών θα κατασκευαστούν σχάρες πέριξ του δεµατοποιητή, που θα συνδεθούν 
µε τη στεγανή δεξαµενή αποπλυµάτων του δαπέδου. ∆εν είναι δυνατός ο προσδιορισµός της ετήσιας 
ποσότητας. 
 
4. η αλλαγή των υδραυλικών ελαιών από το δεµατοποιητή του Κ∆ΑΥ και γενικά το µηχανολογικό 
εξοπλισµό που διαθέτει υδραυλικά κυκλώµατα ισχύος. 
 Τα υδραυλικά έλαια θ' αποθηκεύονται σε IBCs µέχρι την παραλαβή τους από ανακυκλωτή ΑΛΕ. Τα 
µέσα συλλογής θα τοποθετούνται εντός λεκάνης ασφαλείας.   

∆εν πλένονται τα φορτηγά και τα µηχανήµατα έργου εντός της εγκατάστασης. 
 

Η διαχείριση των οµβρίων  

Συνοπτικά ο  αύλιος χώρος θα διαθέτει 2 όµοια συστήµατα συλλογής των οµβρίων. Θ' αποτελούνται 
από αύλακα διαµορφωµένο επί του gross betton, που θα καταλήγει σε φρεάτιο εσχάρωσης για τη σύλληψη 
τυχόν παρασυρθέντων υλικών. Πέραν των 2 δικτύων θα συνεχίζει να "λειτουργεί" και το υφιστάµενο σύστηµα 
ελαιολασποσυλλέκτη-απορροφητικών βόθρων από την προηγούµενη χρήση του ακινήτου ως ∆ιαλυτήριο 
ΟΤΚΖ Η διάθεση των οµβρίων θα γίνεται σε τάφρο που θα διαµορφωθεί στη Ν πλευρά του αγροτεµαχίου 10. 
Θα φυτευθεί µε υδροχαρή φυτά (καλάµια, πλατάνια κ.ά.) και χλόη για επίτευξη σταθερότητας των πρανών, 
ταχύτερης απορρόφησης και φιλτραρίσµατος των οµβρίων. 
 
Στερεά απόβλητα 

 
Τα ακατάλληλα υλικά για την παραγωγή Σ∆Κ αφαιρούνται κατά την επεξεργασία τους. Αυτά λογίζονται ως 
απόβλητα παραγωγής. Εκτιµώνται σε ~500 tn/y. 
∆εν συµπεριλαµβάνονται ρεύµατα που αποτελούν υλικά "στόχο" για το Κ∆ΑΥ, πχ: χαρτιά, πλαστικά. 
 

Παρατηρήσεις 
6. Επειδή δεν παραλαµβάνονται απόβλητα µε ελαιώδεις ρύπους (πχ µηχανικά µέρη οχηµάτων), δεν 

εµφανίζονται τα ρεύµατα 13.05.02*, 13.05.06*, 13.05.08* στον ελαιολασποσυλλέκτη οµβρίων. 
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7. Επειδή η συλλεγόµενη σκόνη στα 2 σακκόφιλτρα: 
a. αποτελείται κυρίως από µικρά τεµάχια πλαστικών και χαρτιού, 
b. όπως αυτά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή Σ∆Κ και όχι από αδρανή όποως στην 

περίπτωση των ΑΕΚΚ, 
c. βρίσκεται σε πολύ µικρή κοκκοµετρία που πληροί τις διαστατικές προδιαγραφές των 

παραληπτών Σ∆Κ, 
µπορεί: 

� να καταταγεί κατά ΕΚΑ στην κατηγορία 19.12.12, 
� ν' αποστέλλεται προς ενεργειακή αξιοποίηση µαζί µε το κυρίως προϊόν. 

 
Η σκόνη από τα σακκόφιλτρα να αποστέλλεται προς ενεργειακή αξιοποίηση. 
 
Αέρια - Ατµοί - Αερολύµατα 
Καµία από αυτές τις µορφές αέριων ρύπων. 
 

Σωµατίδια – καπνός - σκόνη 
Οι χώροι διοίκησης και οι εξέδρες διαλογής του Κ∆ΑΥ θα θερµαίνονται µε αντλίες θερµότητας, συνεπώς δεν 
θα εκλύονται καυσαέρια. 
 
Υπάρχουν µόνο πηγές έκλυσης σκόνης: 
1. Τα σηµεία πτώσης των υλικών (βλ. αποβλήτων) από ορισµένους ταινιοµεταφορείς και τα δύο 
αλεστικά  στο τµήµα παραγωγής Σ∆Κ. 

 
2. Η περιοχή εκφόρτωσης των εισερχόµενων αποβλήτων τόσο στο Κ∆ΑΥ όσο και στο Τµήµα Σ∆Κ. 
 Η σκόνη από τις πηγές  θ' αντιµετωπισθεί µε την τοποθέτηση: 
α. δικτύου απαγωγής σκόνης από τα αλεστικά και τα κόσκινα συνολικής παροχής 10.000 m3/h που θα 
καταλήγει σε σακκόφιλτρο 60 στοιχείων Ø160x2500. Η ταχύτητα του ρεύµατος αέρα θα ανέρχεται σε 0,037 
m/s. Το σύστηµα θα λειτουργεί καθ' όλο το ωράριο λειτουργίας (8 h/d, 300d/y) µε σταθερή παροχή για 
αποφυγή δηµιουργίας επικαθίσεων στο εσωτερικό των αγωγών (bulid-up), 
β. την τοποθέτηση βιοµηχανικών κουρτινών στις εισόδους του κτιρίου Σ∆Κ. 
3. Η ροή των υλικών (βλ. απόβλητα) κατά τη διέλευσή τους από τους ταινιοµεταφορείς που θα 
εγκατασταθούν στον αύλιο χώρο. 
 Η σκόνη  θ' αντιµετωπισθεί µε την τοποθέτηση: 
α. καλυµµάτων καθ' όλο το µήκος των υπαίθριων ταινιών για την αποφυγή διασποράς ελαφρών 
αποβλήτων (χαρτιά, πλαστικά). 
β. καλύµµατος (hood) στην έξοδο του trommel στο Κ∆ΑΥ 
4. Η κίνηση των Μ.Ε. και των οχηµάτων στον αύλιο χώρο. 
 ∆εν θα εκδηλωθεί ρύπανση από τον ανωτέρω παράγοντα, γιατί: 
 
α. ο αύλιος χώρος θα καλυφθεί -ούτως ή άλλως- µε αδιαπέραστο δάπεδο (gross betton ή άσφαλτος) για 
την προστασία του εδάφους, β. θα διαβρέχονται οι διάδροµοι κίνησης στο αγρτ 22.12 κατά τους ξηρούς 
µήνες. 
5. Οι ΜΕΚ των Μ.Ε. και του φορητού σπαστήρα. 
 Οι διάχυτες εκποµπές θα είναι οι συνήθεις που εµφανίζονται από τέτοιου είδους µηχανήµατα. 
6. Η εκτόνωση των σακκόφιλτρων. Ειδικότερα: 
α. Λόγω υπαγωγής του Τµήµατος Σ∆Κ στις διατάξεις της Οδηγίας IPPC, θα πρέπει στην εκτόνωση του 
σακκόφιλτρου του να επιτυγχάνεται το όριο  2-5 mg/Nm

3
, είτε ως µέση ηµερήσια τιµή, είτε ως µέση τιµή 

κατά τη διάρκεια δειγµατοληψίας. 
β. Για το σακκόφιλτρο του Κ∆ΑΥ θα ισχύει το εθνικό όριο των 100 mg/m

3
. 

 
 

SEVESO - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η εγκατάσταση στη νέα της µορφή θα συνεχίσει να µην υπάγεται στις διατάξεις της Οδηγίας 
SEVESO. 

∆εν κινδυνεύει από τις χαρακτηρισµένες ως "µονάδες SEVESO" της περιαστικής περιοχής της 
Θεσσαλονίκης, αφού βρίσκεται ακόµη κι εκτός της "Ζώνης Προστασίας από ∆ιασπορά Καυσαερίων" της 
πλησιέστερης εγκατάστασης. 

Το µοναδικό σενάριο εκτεταµένου ατυχήµατος/καταστροφής που µπορεί να προβλεφθεί είναι αυτό της 
πυρκαϊάς. 
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Λόγω της γηπεδικής επέκτασης και της αύξησης της παραγωγής σε Σ∆Κ απαιτούνται: 

• η αύξηση των αποθεµάτων νερού πυρόσβεσης από 30,0 κµ σε 90,0 κµ µε τοποθέτηση επιπλέον δεξαµενών 

• η επέκταση του δικτύου πυρόσβεσης ώστε να καλύπτει και το προσαρτώµενο αγρτ 

• η τήρηση µεγαλύτερου αποθέµατος χώµατος για κάλυψη καιγόµενων α' υλών, που θα βρεθεί από τις 
χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης του προσαρτώµενου αγρτ.  

 

Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 
Το Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της µονάδος θα βασίζεται σε 4 άξονες: 

8. Α. Επικοινωνία µε τους συνεργαζόµενους Παραγωγούς (βλ. προµηθευτές) αποβλήτων για: 

1. ενηµέρωση για τον τρόπο/αιτία παραγωγής των αποβλήτων τους που παραλαµβάνει η µονάδα 
προς αξιοποίηση, 

2. τη σύσταση των αποβλήτων τους, 

9. Β. Ποιότητα Σ∆Κ 

1. πρόληψη διαφυγής µη αποδεκτών υλικών στα παραγόµενα Σ∆Κ.  

2. διενέργεια αναλύσεων   

10. Γ. Επικοινωνία µε υποψήφιους & υφιστάµενους χρήστες Σ∆Κ για τις ποιοτικές απαιτήσεις κάθε 
χρήστη, 

11. ∆. Τακτικός έλεγχος υποδοµών 

1. µηνιαίος οπτικός έλεγχος ακεραιότητας Π/Ε - σακκόφιλτρων, προγραµµατισµός συντήρησης ή/και 
επεµβάσεων, ακεραιότητας των στοιχείων του δικτύου οµβρίων, καθαρισµός σχαρών/φρεατίων, 
σίτας συγκράτησης ελαφρών υλικών στη Λεκάνη 

12. Ε. Μετρήσεις ρύπανσης 
1. Ηχοµέτρηση µετά την τοποθέτηση του υπαίθρου εξοπλισµού, στα όρια του γηπέδου, ανά 6µηνο. 

Οι µετρήσεις θα γίνονται µε τη βοήθεια διακριβωµένου οργάνου. 

2. Μέτρηση σκόνης από τις πιθανές πηγές εκποµπής που απαριθµούνται στη ΜΠΕ.  

 Μετά την υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας IPPC/IED η απόδοση των σακκόφιλτρων θα 
πρέπει να ελέγχεται  

• εκτέλεση µίας (1) µέτρησης σκόνης ανά 6µηνο µε το πρότυπο ΕΝ 13284-1  

• επίτευξη στην εκτόνωσή τους  το όριο των 2-5 mg/Nm
3,  

Επίσης, θα εκτελούνται έκτακτες µετρήσεις σκόνης στις περιπτώσεις αναδιάταξης της γραµµής 
παραγωγής ή προφανούς δυσλειτουργίας. 

3. Αναλύσεις ποιότητας εδάφους ανά 10ετία στα ίδια σηµεία που θα γίνει δειγµατοληψία κατά τον 
τρέχοντα χρόνο. Τα δείγµατα θα υποβάλλονται σε χηµική ανάλυση για προσδιορισµό 
συγκεκριµένων παραµέτρων. 

4. Αναλύσεις ποιότητας υδάτων δεν απαιτούνται γιατί η εταιρία δεν παράγει και συνεπώς δεν 
διαθέτει υγρά απόβλητα. 

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων θα υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα Αρχή προς ενηµέρωσή της. Θα 
συγκρίνονται τα µελλοντικά αποτελέσµατα µε τα σηµερινά και σε περίπτωση σοβαρών υπερβάσεων θα 
αξιολογούνται και θα λαµβάνονται επανορθωτικά µέτρα, ενδεχοµένως και αποκατάστασης των ρυπασµένων 
περιοχών. 

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ/ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σ∆Κ 

Τα µέτρα που θα υιοθετήσει για τη διασφάλιση της καταλληλότητας/ποιότητας είναι: 
13. 1. ∆ιενέργεια αναλύσεων στο παραγόµενα δευτερογενή καύσιµα βάσει: 

α. του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 15359:2011, 

β. των επιπλέον απαιτήσεων του κάθε αποδέκτη για τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά. 

2.    Επανεπεξεργασία ακατάλληλων παρτίδων. Εφόσον και πάλι δεν επιτευχθούν οι προδιαγραφές τότε θ' 
απορρίπτονται (σ.σ. οι παρτίδες) σε ΧΥΤΑ. 

14. Η εταιρεία έχει εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ µε α/α 451 και υποβάλει 
Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων ανά έτος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 

15. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται θετικά επί της  ΜΠΕ. 

Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας δηµοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέµατος δεν εκφράστηκαν εγγράφως  
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αντιρρήσεις ενδιαφερόµενων πολιτών ή φορέων. Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για την κατάθεση 

απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίστηκε η 19.09.2019. 
 
 Τέλος διευκρινίζεται ότι η παραπάνω άποψη αφορά µόνο τη ΜΠΕ και δεν δεσµεύει τη ∆/νση Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος κατά τη χορήγηση σχετικής άδειας της µονάδας, η οποία θα εξεταστεί υπό τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Ν. 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 
 

 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. Χαριστέας Άγγελος 
9. Γκανούλης Φίλιππος 
10. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 
11. Ζέρβας Γεώργιος 
12. Παπαστεργίου Χρήστος 
13. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
14. Αγγελίδης Άγγελος 
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