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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                     ΘΕΜΑ 6ο 
Γνωµοδότηση για την ανανέωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ‘’Κέντρο ∆ιαλογής 
Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ)’’, της ‘’Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.’’ που 

είναι εγκατεστηµένο στην Τ.Κ. Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης 
 

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

για την ανανέωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ‘’Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων 

Υλικών (Κ∆ΑΥ)’’, της ‘’Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.’’ που είναι 
εγκατεστηµένο στην Τ.Κ. Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 
1691/23-12-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το 

λόγο στον κ. Αν. Τσιούµα, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Τσιούµας έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: οικ.797018 (18910)/17-12-2019 εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 
Αναφέρθηκε στη λειτουργία της δραστηριότητας, παρουσίασε τα αποτελέσµατα της αυτοψίας που 

διενήργησε η υπηρεσία και ενηµέρωσε τα µέλη για τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η 

υπηρεσία εισηγείται θετικά. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβα 

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: 23 Ιανουαρίου 2020 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχοµένου): 819535 (444)/2019 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 06/17-01-2020  

Απόσπασµα Πρακτικού αρ. 1/2020  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχοµένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 1691/23-12-2019            

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: ----------- 
 

  

  

   ΠΡΟΣ : 

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

 

 

Στρωµνίτσης 53, 54248, Θεσ/νίκη 
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Γεώργιο, κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο, τακτικά µέλη, καθώς και από τον κ.  Γκανούλη Φίλιππο, Αντιπρόεδρο. Ο 

εισηγητής απάντησε σε όσες ερωτήσεις ενέπιπταν στην αρµοδιότητά του και σχετίζονταν µε την εφαρµογή 

της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Στο σηµείο αυτό ζήτησε το λόγο ο κ. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό 

µέλος, ο οποίος έδωσε κάποιες διευκρινίσεις σχετικά µε την ανακύκλωση µε σκοπό την καλύτερη 

κατανόηση του υπό συζήτηση θέµατος από τα µέλη της Επιτροπής. Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη για 

να τοποθετηθούν. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, ο κ. Ζέρβας Γεώργιος  και ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, 
τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά µε επιφυλάξεις. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, 
δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό και κατέθεσε γραπτώς την τοποθέτησή του, η οποία έχει ως εξής: 
«Θεωρούµε την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας που είναι το αντικείµενο των Κ∆ΑΥ ως µια αναγκαία 

διαδικασία µε θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα που µπορεί φυσικά να βελτιωθεί αν δοθεί µεγαλύτερη 

έµφαση στη διαλογή στην πηγή και κατά είδος υλικού. 

Επίσης θεωρούµε ότι είναι αναγκαίο η διαδικασία αυτή, όπως φυσικά και συνολικά η διαχείριση των 

απορριµµάτων, να γίνεται µέσα από ένα δηµόσιο, κοινωνικοποιηµένο και µε λαϊκό έλεγχο σύστηµα, µε 
κριτήριο το συνολικό κοινωνικό όφελος. 

Μόνο έτσι µπορεί να µεγιστοποιούνται η αποτελεσµατικότητα και τα οφέλη της, να περιορίζονται στο 

ελάχιστο οι όποιες αρνητικές συνέπειες, περιβαλλοντικές και άλλες, από τη διαχείρισή της, οι κίνδυνοι όπως 
πυρκαγιές κλπ., να διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζόµενων µε βάση τις σύγχρονες 
ανάγκες τους, η υγιεινή και η ασφάλειά τους, αλλά και να µην επιβαρύνεται µε πρόσθετο κόστος ο λαός. 

Σε αντίθεση µε ό, τι συµβαίνει δηλαδή σήµερα όπου συνολικά η διαδικασία ανεξάρτητα από το αν µέρος 
της είναι στη διαχείριση των δήµων λειτουργεί µε τη λογική του κόστους οφέλους και µε γνώµονα τα κέρδη 

των επιχειρηµατικών οµίλων που εµπλέκονται. 

Αυτό συµβαίνει και µε την ΕΕΑΑ ΑΕ που είναι ιδιωτική εταιρία ιδιοκτήτης του Κ∆ΑΥ και φυσικά και την 

ιδιωτική επιχείρηση στην οποία έχει αναθέσει τη λειτουργία του. Και ενώ η ΕΕΑΑ ΑΕ εισπράττει το τέλος 
ανακύκλωσης από το λαϊκό καταναλωτή προκαταβολικά µε την αγορά συσκευασµένων προϊόντων. 

Ενώ ο λαϊκός καταναλωτής επιβαρύνεται πέρα από το τέλος ανακύκλωσης και µε τσουχτερά δηµοτικά τέλη 

παρατηρούνται µια σειρά από προβλήµατα που εµφανίζονται και στην περίπτωσή µας. 

 ∆ηλαδή υπάρχει ανεπάρκεια κάδων ανακύκλωσης, στόλου οχηµάτων και συχνότητας αποκοµιδής και µε 

ευθύνη της ΕΕΑΑ ΑΕ (για τις υποχρεώσεις της για κάποια από αυτά) αλλά και των δήµων λόγω των 

υποστελεχωµένων και κακώς εξοπλισµένων υπηρεσιών καθαριότητας που κάνουν τη διακοµιδή τόσο των 

µπλε όσο και των πράσινων κάδων. Αυτό µαζί µε ελλιπή καµπάνια ενηµέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού 

και του προσωπικού διακοµιδής και εντατικοποίησης της δουλειάς έχει ως αποτέλεσµα οι πρώτοι συχνά να 

γεµίζουν µε περιεχόµενο για τους δεύτερους και το υπόλειµµα να ξεπερνά το 30% και κατά περιόδους ως 
και 40% του συνόλου των διαχειριζόµενων απορριµµάτων. Και ενώ αυτά δεν αντιµετωπίζονται υπάρχει 
σχεδιασµός πρόσθετης επιβάρυνσης του λαού για την δήθεν αντιµετώπιση του προβλήµατος.  

∆ε διασφαλίζεται επίσης πάντα η διάθεση των ανακυκλώσιµων υλικών. Γι’ αυτό και τα κοντέινερ µε το 

χαρτί «ξεχειλίζουν» εκτός εγκατάστασης και στα διπλανά χωράφια. 

Στο συγκεκριµένο Κ∆ΑΥ παρατηρείται διαρροή σκουπιδιών στον περιβάλλοντα χώρο που συχνά 

ρυπαίνουν και χωράφια και µέρος από το γήπεδο της αεροπορικής βάσης 113 Π.Μ. ΣΕ∆ΕΣ). Παρατηρείται 
ιδιαίτερα µετά την πυρκαγιά στο Κ∆ΑΥ δυτικού τοµέα µεγάλη υπερφόρτωση που αντιµετωπίζεται και µε 
εντατικοποίηση της εργασίας.  

Και είναι σύνηθες φαινόµενο εταιρίες του χώρου να βασιλεύει η εντατικοποίηση της εργασίας, να γίνονται 
εκπτώσεις στα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας και συνολικότερα τήρησης της εργατικής νοµοθεσίας κάτι που 

είναι διαπιστωµένο τουλάχιστο κατά το παρελθόν και στην συγκεκριµένη εγκατάσταση. Η δε εργατική 

νοµοθεσία είναι κατεξοχήν αντιδραστική. Αφού ούτε καν αναγνωρίζει την εργασία ως βαριά και ανθυγιεινή 

ενώ οι εργαζόµενοι δεν έχουν ειδική σύµβαση και αµείβονται κυρίως µε τον κατώτατο µισθό.  

Βλέπουµε πως και η υπηρεσία διαπιστώνει κάποιες σοβαρές ελλείψεις συµµόρφωσης στους 
περιβαλλοντικούς όρους (π.χ. την έλλειψη ηλεκτρογεννήτριας, µακρόχρονη παραµονή των προς 
ανακύκλωση υλικών, ενηµερωτικές πινακίδες). 

Στην προκειµένη περίπτωση επίσης είχαµε και πολεοδοµικές αυθαιρεσίες (τακτοποιηµένες). Λείπει εξάλλου 

επαρκής περιµετρική δενδροφύτευση. 

Με βάση τα παραπάνω και το γεγονός ότι υπάρχει αδυναµία ελέγχου πλήρους τήρησης των 

περιβαλλοντικών όρων από την υπηρεσία τοποθετούµαστε µε λευκό.».  

Ο κ. Φ. Γκανούλης, Αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό και σχολίασε ότι ως κράτος 
είµαστε πολύ πίσω στην ανακύκλωση και ότι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. έχει 
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µεγάλο µερίδιο ευθύνης σε αυτό.  

Τα λοιπά µέλη 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 

 1.   ∆ήµος Θέρµης – ∆/νση 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

 

         01/11/2018    Π.Κ.Μ. – ∆/νση 

∆ιοίκησης – Τµήµα 

Συλλογικών Οργάνων 

 

 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.: οικ.797018 (18910)/17-12-2019 

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

Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 1691/23-12-2019 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  οµόφωνα  

                    (Ο Γκανούλης Φίλιππος και ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος τοποθετήθηκαν µε λευκό) 

                                                            
Θετικά για την ανανέωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ‘’Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων 

Υλικών (Κ∆ΑΥ)’’, της ‘’Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.’’ που είναι εγκατεστηµένο 

στην Τ.Κ. Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται 
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κατωτέρω. 

 

Είδος και περιγραφή του Έργου:   

Η παρούσα ΜΠΕ αφορά σε ανανέωση / τροποποίηση της µε Α∆Α 45ΠΑΟΡ1Υ-ΡΦΕ ΑΕΠΟ για το έργο 

“Kέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ)” της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης ΑΕ, που είναι εγκατεστηµένο στην ΤΚ Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης. Η εν λόγω ΑΕΠΟ είχε 
ισχύ µέχρι 31-12-2016 και, όπως προκύπτει κι από το υπ’αριθµ.6997/24-08-2018 έγγραφο της Α∆ΜΘ µε το 

οποίο διαβιβάστηκε η «νέα» ΜΠΕ στη Μητροπολιτική Επιτροπή ΜΕΘ, ο φορέας του έργου αιτήθηκε εγκαίρως 
την ανανέωση της. 

Η Υπηρεσία πραγµατοποίησε έλεγχο – αυτοψία στις εγκαταστάσεις του Κ∆ΑΥ στις 10-12-2019, προκειµένου 

να ελέγξει/καταγράψει διαφοροποιήσεις της προαναφερθείσας προς ανανέωση ΑΕΠΟ σε σχέση µε την 
υφιστάµενη κατάσταση της δραστηριότητας. 

To Kέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ.∆.Α.Υ.) είναι εγκατεστηµένο στο αγροτεµάχιο 1479γ (όπως 

αναφέρεται στην ΜΠΕ αλλά και στα σχέδια που υπέβαλε ο µελετητής, κι όχι στο 1479β όπως εκ παραδροµής 

γράφτηκε στο κείµενο της υποβληθείσας ΜΠΕ). Η έκταση του αγροτεµαχίου που καταλαµβάνεται από τις 
διαστάσεις του Κ∆ΑΥ είναι 7000.39m

2
. 

Το Κ∆ΑΥ εξυπηρετεί τις ανάγκες πληθυσµού που ανέρχεται σε 500.835 κατοίκους σύµφωνα µε την απογραφή 

της ΕΛΣΤΑΤ του 2011, ήτοι της περιοχής από τoυς 4 ΟΤΑ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης αλλά και ΟΤΑ της 
ΠΕ Χαλκιδικής. Στην προς ανανέωση ΜΠΕ αναφέρεται πως «η εγκατάσταση µε βάση την ετήσια παραγωγή 

ανακυκλώσιµων υλικών ανά κάτοικο έχει ισοδύναµο πληθυσµό ίσο µε 506.024 κατοίκους». Στην υποβληθείσα 

ΜΠΕ αναφέρεται πως «ο µέγιστος πληθυσµός που θα κληθεί να εξυπηρετήσει το Κ∆ΑΥ Θέρµης για την περίοδο 

2018-2038 είναι 620.836 κάτοικοι.» Ωστόσο, στην ΜΠΕ – και συγκεκριµένα στην παράγραφο 1.4.2. αυτής – 

δε γίνεται µνεία ή υπολογισµός του ισοδύναµου πληθυσµού της περιόδου 2018-2038. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία δραστηριότητας ή έργου στην 4
η
 Οµάδα µε α/α έργου 10β «Εγκαταστάσεις 

ανάκτησης υλικών από µη επικίνδυνα σύµµεικτα µέσω µηχανικής ή/και χειρωνακτικής διαλογής (Κ∆ΑΥ) 

(εργασίες R12)», στην υποκατηγορία –Α2. 

Το Κ∆ΑΥ έχει δυναµικότητα 42.000 τόνων ετησίως (10 τόνοι/ώρα) και σύµφωνα µε την προς ανανέωση 

ΑΕΠΟ λειτουργεί σε 2 βάρδιες. Από τον πίνακα 2.1.1.3 της ΜΠΕ προκύπτει ότι οι εισερχόµενες ποσότητες τη 
περίοδο 2008-2017 είναι εµφανώς µικρότερες της δυναµικότητάς του. 

Τα επιµέρους τµήµατα στα οποία χωρίζεται ο χώρος διαδικασίας διαλογής του Κ∆ΑΥ, επιγραµµατικά, είναι το 

τµήµα εισόδου υλικών, το τµήµα τροφοδοσίας-προδιαλογής, το τµήµα κυρίως διαλογής και το τµήµα 

προώθησης των υλικών συσκευασίας προς κατανάλωση. Σύµφωνα µε την ΜΠΕ, για την εξυπηρέτηση του 

Κ∆ΑΥ λειτουργούν στον ίδιο χώρο γραφεία, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, αίθουσα εστίασης των εργαζοµένων 

και αίθουσα συνεδριάσεων – επισκεπτών. Η αίθουσα εστίασης των εργαζοµένων και η αίθουσα συνεδριάσεων 
– επισκεπτών δεν µνηµονεύονταν στην προς ανανέωση ΑΕΠΟ. 

Όσον αφορά δε στα λοιπά έργα που έχουν κατασκευαστεί στο οικόπεδο που καταλαµβάνει η δραστηριότητα, 

υπάρχει διαφοροποίηση στην αναφορά τους στην υποβληθείσα ΜΠΕ σε σχέση µε όσα µνηµονεύονται στην 

προς ανανέωση ΑΕΠΟ. Συγκεκριµένα έχουν προστεθεί: 

• Πύλη εισόδου και πύλη εξόδου των οχηµάτων (σ.σ. προς επίρρωση του όρου 2.2. της ΑΕΠΟ) 

• Υπόγειος χώρος µε δύο δεξαµενές νερού για το δίκτυο πυρόσβεσης (τροφοδοσία κρουνών – 

πυροσβεστικών φωλέων) 

• Υπόγεια στεγανή δεξαµενή συλλογής απορροών και εκπλύσεων κατασκευασµένη από οπλισµένο 

σκυρόδεµα 

• Υπόγεια στεγανή δεξαµενή συλλογής λυµάτων προσωπικού κατασκευασµένη από οπλισµένο 

σκυρόδεµα 

• Σύστηµα αυτόµατου ποτίσµατος 

Συνεχίζοντας, από τη σύγκριση µεταξύ της ΑΕΠΟ και της υποβληθείσας ΜΠΕ, προκύπτει ότι δεν υπάρχει 
διαφοροποίηση ως προς τα υπολογιζόµενα µεγέθη του κυκλοφοριακού φόρτου, της κατανάλωσης νερού (σ.σ. 
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εφόσον δεν έχει διαφοροποιηθεί κι ο αριθµός των εργαζοµένων στο Κ∆ΑΥ), ενώ παρά την αύξηση της 
εγκατεστηµένης ισχύος (λόγω της προσθήκης µηχανολογικού εξοπλισµού) που µνηµονεύεται στην ΜΠΕ, αυτή 

εξακολουθεί να είναι σηµαντικά µικρότερη από αυτήν που προβλέπεται στην προς ανανέωση ΑΕΠΟ. 

Συγκεκριµένα, στην ΑΕΠΟ µνηµονεύεται πως η εγκατεστηµένη ισχύς στο Κ∆ΑΥ θα ανέρχεται στα 370,3 
KW, ενώ στην παράγραφο 3.4. της ΜΠΕ η ισχύς υπολογίζεται στα 216,80 KW.  

Μια παράλειψη στην ΜΠΕ σε σχέση µε την ΑΕΠΟ αφορά στην εκτίµηση της κατανάλωσης του πετρελαίου 

κίνησης για τη λειτουργία του συνοδού εξοπλισµού του Κ∆ΑΥ. Στην ΑΕΠΟ εκτιµάται ότι η ετήσια 

κατανάλωση πετρελαίου κίνησης ανέρχεται στα 30.000 lt, ωστόσο στην νέα ΜΠΕ δε γίνεται καµία σχετική 
αναφορά/εκτίµηση. 

Ως προς τα ανακυκλούµενα υλικά που διαχειρίζονται στο Κ∆ΑΥ αλλά και ως προς τα παραγόµενα απόβλητα, 

δεν υπάρχει καµία διαφοροποίηση. Σηµειώνεται απλώς για τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), η 

διαχείριση των οποίων στην προς ανανέωση ΑΕΠΟ δε µνηµονεύεται ευκρινώς, πως η ΜΠΕ «ξεκαθαρίζει» πως 
τα ΑΛΕ είναι περίπου 100 κιλά/έτος, συλλέγονται αρχικά σε ειδική δεξαµενή και εν συνεχεία αποµακρύνονται 
από το Κ∆ΑΥ από προσωπικό αδειοδοτηµένης εταιρείας για τη διαχείρισή τους.  

Από τον έλεγχο της υπηρεσίας µας στις εγκαταστάσεις του Κ∆ΑΥ και στην τήρηση των περιβαλλοντικών 

όρων της προς ανανέωση ΑΕΠΟ, προέκυψε (και επισηµάνθηκε κατά την αυτοψία προφορικά στους υπεύθυνους 

της δραστηριότητας) ότι δεν τηρείται ο όρος 3.9: «Στην είσοδο των εγκαταστάσεων του Κ∆ΑΥ να αναρτηθεί 

πίνακας που θα αναγράφονται: το όνοµα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του υπεύθυνου φορέα λειτουργίας, η 

αρµόδια αρχή, η απόφαση άδειας λειτουργίας, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και άδειας διαχείρισης, οι ώρες 

λειτουργίας και τα τηλέφωνα επείγουσας ανάγκης». Επίσης στον όρο 2.6 µνηµονεύεται µεταξύ άλλων πως «για 

την περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά τη φάση λειτουργίας να ληφθεί µέριµνα για την 

εγκατάσταση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ή συσσωρευτών», ωστόσο κατά την αυτοψία ενηµερωθήκαµε 
από τους υπευθύνους της δραστηριότητας πως αυτή η πρόβλεψη δεν έχει υλοποιηθεί. Από τους ίδιους 
ενηµερωθήκαµε, επίσης, πως κάποιες φορές τα εισερχόµενα υλικά στο Κ∆ΑΥ παραµένουν περισσότερο των 2 

ηµερών, όπως ορίζεται ως χρονικό όριο στον όρο 3.28. 

Κατά τα λοιπά, όπως προκύπτει από τη µελέτη της υποβληθείσας ΜΠΕ, η τροποποίηση της προς ανανέωση 

ΑΕΠΟ αφορά κυρίως σε ζητήµατα πολεοδοµικού χαρακτήρα, τα οποία τακτοποιήθηκαν µε τη δήλωση Α/Α 

29494123 του Ν.4178/2013 ή νοµιµοποιήθηκαν και προστέθηκαν µε την άδεια δόµησης 65/2016. Αυτές όµως 
οι νοµιµοποιήσεις ή προσθήκες είναι συµβατές µε τους περιβαλλοντικούς όρους της προϊσχύουσας ΑΕΠΟ.  

Εν κατακλείδι, η αρµόδια υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά ως προς την ανανέωση/τροποποίηση της ΑΕΠΟ, 

καθόσον δεν προκύπτει επιβάρυνση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της δραστηριότητας σε σχέση µε τα 

όσα προδιαγράφηκαν και περιγράφηκαν στην ΑΕΠΟ που ήταν σε ισχύ µέχρι τις 31/12/2016, µε την 
επιφύλαξη της τήρησης ή τροποποίησης και των όρων 2.6, 3.9 και 3.28, αλλά και την επικαιροποίηση 

των αλλαγών που καταγράφονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ και για τους οποίες ήδη έχει γίνει µνεία και 
επισήµανση στο παρόν. 

 

 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
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Ε. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
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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. Πάλλας Κωνσταντίνος 
6. Τζόλλας Νικόλαος 
7. Χαριστέας Άγγελος 
8. Γκανούλης Φίλιππος 
9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

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