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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                    ΘΕΜΑ 7ο 
Γνωµοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ‘’Προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων 
αποβλήτων – συσσωρευτών’’, της εταιρείας ‘’ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ’’ που θα εγκατασταθεί στο υπ’ 
αρ. Ο.Τ. 22, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7ο θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση 
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ‘’Προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων – 
συσσωρευτών’’, της εταιρείας ‘’ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ’’ που θα εγκατασταθεί στο υπ’ αρ. Ο.Τ. 22, 
στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 28/09-01-
2020 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. 
Ευ. Παπαδόπουλο, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & 
Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 694801 (16295)/19/08-01-2020 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, περιέγραψε συνοπτικά τη 
λειτουργία της δραστηριότητας και αναφέρθηκε στους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η 
υπηρεσία εισηγείται θετικά. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Πάλλα 
Κωνσταντίνο, κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο και κ. Αγγελίδη Άγγελο, τακτικά µέλη, στις οποίες απάντησε ο κ. 
Παπαδόπουλος. Περαιτέρω διευκρινίσεις επί των ερωτήσεων και της Μελέτης εν γένει έδωσε ο κ. Γρ. 
Χατζηκαµάρης, µελετητής. Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη για να τοποθετηθούν. Η κ. Αγαθαγγελίδου 
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Ανατολή, ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος και ο κ. Αγγελίδης Άγγελος, τακτικά µέλη, 
δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν µε λευκό. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα 
καταψηφίσει το θέµα και κατέθεσε γραπτώς την τοποθέτησή του, η οποία έχει ως εξής: «Ασφαλώς και είναι 
αναγκαία η ανακύκλωση τέτοιων υλικών όπως οι µπαταρίες µολύβδου οξέος. Κατά τη γνώµη µας κάτι 
τέτοιο θα έπρεπε να γίνεται µέσα από ένα δηµόσιο σύστηµα µε πλήρη κοινωνικό έλεγχο και αυστηρές 
προδιαγραφές µε κριτήριο το κοινωνικό όφελος και όχι από ιδιωτικές εταιρίες όπου πρυτανεύει το κριτήριο 
του κέρδους και γι’ αυτό το λόγο ανά πάσα στιγµή µπορεί να γίνονται «εκπτώσεις» που σηµατοδοτούν 
κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον συχνά και σοβαρούς όπως δείχνει η πείρα. 

Παίρνοντας υπόψη: 

Α. Την φύση των υλικών που διαχειρίζεται η µονάδα που είναι τοξικά και επιβλαβή ως και επικίνδυνα για 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και παράλληλα µπορούν να προκαλέσουν παραγωγή εκρηκτικών 
αερίων και άρα επικίνδυνα να προκαλέσουν σοβαρότατα προβλήµατα και για την ασφάλεια ανθρώπων και 
εγκαταστάσεων. Την ασάφεια ως προς τα υλικά που θα αποθηκεύονται σε παρακείµενους χώρους της 
επιχείρησης και σε γειτνιάζουσες επιχειρήσεις. Την µη υπαγωγή παρά την επικινδυνότητα στη SEVESO µε 
βάση φυσικά τη νοµοθεσία. 

Β. Την απουσία αυτοψίας και συνεπώς την τεκµηρίωση της εισήγησης µε όσα ο µελετητής ισχυρίζεται στην 
ΜΠΕ. 

Γ. Την αδυναµία ουσιαστικού έλεγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των πρόσθετων 
προϋποθέσεων που βάζει η υπηρεσία, όχι µε ευθύνη των εργαζοµένων αλλά λόγω και νοµικού πλαισίου και 
αποψίλωσης των υπηρεσιών ελέγχου από προσωπικό και µέσα.  Τοποθετούµαστε µε κατά ».  

Ο κ. Φ. Γκανούλης, Αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει το θέµα. Οµοίως θετικά δήλωσαν ότι θα 
ψηφίσουν  και τα λοιπά µέλη.  
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.: 694801 (16295)/19/08-01-2020 
εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 28/09-01-2020 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 
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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  

                   (Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος ψήφισε κατά, οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβας Γεώργιος, κ.  
                                  Παπαστεργίου Χρήστος και κ. Αγγελίδης Άγγελος τοποθετήθηκαν µε λευκό) 
                                               
Θετικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ‘’Προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων – 
συσσωρευτών’’, της εταιρείας ‘’ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ’’ που θα εγκατασταθεί στο υπ’ αρ. Ο.Τ. 22, στη 
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται 
κατωτέρω. 
 

4.1 Είδος και περιγραφή έργου  

Η επιχείρηση περιλαµβάνει την αποθήκευση υλικών για τις δραστηριότητες της επιχείρησης (χρησιµοποιείται 
ως επαγγελµατική αποθήκη), τα οποία αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και 
χρησιµοποιούνται για ιδία χρήση σε κατασκευές.  

Η επιχείρηση, επίσης, περιλαµβάνει την προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων – συσσωρευτών, 
δηλαδή µπαταριών για τροφοδοσία τηλεφωνικών εγκαταστάσεων.  

Στους συσσωρευτές δεν γίνεται κανενός είδους επεξεργασία, γίνεται µόνο δευτερογενής αποθήκευση. Στη 
συνέχεια, οι συσσωρευτές δίνονται προς ανακύκλωση σε κατάλληλα αδειοδοτηµένη εταιρία, µε την οποία έχει 
γίνει σύµβαση συνεργασίας (SUNLIGHT RECYCLING Α.Ε.). Τα υγρά επικίνδυνα απόβλητα (υγρά 
συσσωρευτών, νερά από πλυσίµατα του χώρου αποθήκευσης) θα δίνονται προς ανακύκλωση σε κατάλληλα 
αδειοδοτηµένη εταιρία (ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ Α.Ε.) µε την οποία έχει γίνει πρόθεση συνεργασίας και µε την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση θα γίνει και η σύµβαση συνεργασίας. Επίσης, έχει γίνει πρόθεση συνεργασίας 
της επιχείρησης µε εγκεκριµένο Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Πανελλαδικής 
Εµβέλειας (COMBATT Α.Ε.) και κατά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης θα γίνει και η αντίστοιχη 
σύµβαση συνεργασίας. 

Η επιχείρηση είναι εγκατεστηµένη στο Ο.Τ. 22 στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, µε συνολικό εµβαδό 4.978,81m2. 

Με βάση την συνηµµένη κάτοψη των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, οι κτιριακές εγκαταστάσεις στις οποίες 
γίνεται αποθήκευση υλικών της επιχείρησης για ιδία χρήση είναι 997,34m2. Το µέγιστο ύψος των κτιρίων είναι 
3,20m. 

Εποµένως, ο µέγιστος αποθηκευόµενος όγκος των υλικών είναι,  997,34 x 3,20 = 3.191,50m3. 

Λόγω του µέγιστου αποθηκευόµενου όγκου υλικών της επιχείρησης (3.191,502m3) και επειδή η 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας Οµάδα 9η – α/α 222 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
εµπορευµάτων µ.α.κ. µε ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη» ορίζεται από 5.000m3 και πάνω, η συγκεκριµένη 
δραστηριότητα στην εν λόγω επιχείρηση δεν αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και εποµένως δεν εξετάζεται 
περαιτέρω στην παρούσα µελέτη και δεν αναφέρεται στον τίτλο του έργου. 

Οι συσσωρευτές που αποθηκεύονται στην επιχείρηση είναι συσσωρευτές µολύβδου – οξέος και 
παραλαµβάνονται από την επιχείρηση από εξωτερικές πηγές µέσω κατάλληλα αδειοδοτηµένων εταιριών. Η 
αποθήκευση γίνεται στον κλειστό και ειδικά διαµορφωµένο χώρο της επιχείρησης (στην συνηµµένη κάτοψη 
εµφανίζεται ως «χώρος προσωρινής αποθήκευσης συσσωρευτών»), µέσα σε ειδικά box διαστάσεων 1 x 1 x 
1m, χωρητικότητας δηλαδή περίπου 1tn (πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 1.000 λίτρων έκαστος). Η µέγιστη 
ποσότητα των συσσωρευτών που αποθηκεύονται είναι 30 tn (ή 30.000 λίτρα σε όγκο).  

 
4.2 Κατάταξη: σύµφωνα µε την 
∆ΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 
ΦΕΚ:2471/Β/10-8-2016 όπως 
τροποποιήθηκε 

Οµάδα 4
η
, «Συστήµατα Περιβαλλοντικών Υποδοµών» 

α/α 2 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και µεταφόρτωσης επικίνδυνων 
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και ισχύει µε την ΥΑ οικ: 
2307/26-01-2018 (ΦΕΚ 439 
Β/14-02-2018) 

αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), εξαιρούµενης της 
προσωρινής αποθήκευσης εν αναµονή της συλλογής στο χώρο 
παραγωγής αποβλήτων» : Q = 30 tn < 250 tn  

Υποκατηγορία Α2,  
 

 

4.3 Η µονάδα βρίσκεται εκτός προστατευόµενης περιοχής και εκτός ευπρόσβλητης ζώνης από την 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. 

Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης των συσσωρευτών µολύβδου – οξέος είναι κλειστός χώρος, εντός του 
οποίου τοποθετούνται box χωρητικότητας περίπου 1tn, µέσα στα οποία βρίσκονται οι συσσωρευτές. Η 
µετακίνηση των box γίνεται µε την βοήθεια περονοφόρου οχήµατος (κλαρκ). Σε αυτούς τους συσσωρευτές δεν 
γίνεται καµία επεξεργασία 

 

Περιγραφή Κωδικός 
ΕΚΑ 

Κωδικός UN 

Μπαταρίες Μολύβδου 16 06 01* 2794 

 
Όσον αφορά την δραστηριότητα των χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών, οι συσσωρευτές µεταφέρονται στην 
επιχείρηση µε όχηµα κατάλληλα αδειοδοτηµένων εταιριών. Οι συσσωρευτές αποθηκεύονται σε ειδικούς 
κάδους για την αποφυγή διαρροών προς το περιβάλλον. Στη συνέχεια, δίνονται προς ανακύκλωση στην 
κατάλληλα αδειοδοτηµένη εταιρία (SUNLIGHT RECYCLING Α.Ε.), η οποία αναλαµβάνει την µεταφορά 
τους από την επιχείρηση. 
 
Η επιχείρηση συλλέγει συσσωρευτές, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για την τροφοδοσία τηλεφωνικών 
εγκαταστάσεων, τους οποίους αποθηκεύει στα box, χωρητικότητας περίπου 1tn. Τα box τοποθετούνται στο 
χώρο αποθήκευσης, χωρίς να γίνεται στοίβαξη αυτών. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η µετακίνηση και η 
αποµάκρυνσή τους όταν απαιτηθεί να µεταφερθούν προς ανακύκλωση.  
 
Η αποµάκρυνση των συσσωρευτών πραγµατοποιείται όταν: 
Α. Συγκεντρωθούν 15 tn (δηλαδή 15 box) ώστε να µπορεί να πραγµατοποιηθεί η µεταφορά τους στις 
κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρίες ανακύκλωσης (SUNLIGHT RECYCLING Α.Ε.). 
Β.  Έχει παρέλθει το µέγιστο επιτρεπτό διάστηµα αποθήκευσης των συσσωρευτών βάσει της ισχύουσας 
νοµοθεσίας (ένα έτος), οπότε και η επιχείρηση υποχρεούται να τα αποµακρύνει από τον χώρο αποθήκευσης 
µέσω κατάλληλα αδειοδοτηµένων εταιριών προς ανακύκλωση (SUNLIGHT RECYCLING Α.Ε.).  
Η µεταφορά των box µέσα στα οποία είναι αποθηκευµένοι οι συσσωρευτές γίνεται µε την βοήθεια κλαρκ, το 
οποίο έχει την δυνατότητα να ελίσσεται εντός του χώρου προσωρινής αποθήκευσης των συσσωρευτών. 

Η υδροδότηση της επιχείρησης γίνεται στο σύνολο µέσω της ΕΤΒΑ Α.Ε. από την Ε.Υ.Α.Θ. περιοχής.  

Στην δραστηριότητα δεν υπάρχει µηχανολογικός εξοπλισµός (όπως αναφέρεται και παραπάνω), εποµένως οι 
ανάγκες σε ενέργεια αφορούν µόνο στον φωτισµό της αποθήκης. 

Κατά την αποθήκευση των συσσωρευτών υπάρχει το ενδεχόµενο διαρροής υγρών από αυτούς (κωδικός ΕΚΑ: 
16 06 06* - ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από µπαταρίες και συσσωρευτές), τα οποία αποτελούν 
επικίνδυνα απόβλητα. Για τον λόγο αυτό, το δάπεδο της αποθήκης έχει ελαφριά κλίση (1‰), έτσι ώστε να 
πραγµατοποιείται η συγκέντρωση των υγρών µπαταρίας σε συγκεκριµένο σηµείο και από εκεί να οδηγούνται 
µέσω φρεατίου σε ειδική δεξαµενή. Ακολουθεί η παραλαβή τους από κατάλληλα αδειοδοτηµένη εταιρία 
(ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ Α.Ε., σύµβαση µε την οποία θα γίνει αµέσως µετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση) προς 
ανακύκλωση. Η ενδεχόµενη αυτή ποσότητα των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων εκτιµάται πως αν υπάρξει θα 
είναι πολύ µικρή. 

Οι µπαταρίες µολύβδου παράγουν υδρογόνο, το οποίο σε αναλογία µε τον αέρα είναι έντονα εκρηκτικό. Γι 
αυτό η χρονική διάρκεια αποθήκευσης των επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να είναι η µικρότερη δυνατή. Σε 
κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του ενός (1) έτους πριν από την διάθεση των αποβλήτων. 
Στο χώρο αποθήκευσης υπάρχει ο προβλεπόµενος εξοπλισµός ασφαλείας, ο οποίος σχετίζεται µε την 
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πυροπροστασία (σύµφωνα µε τον Κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων Π.∆. 41/2018 – ΦΕΚ 80/Α/07-05-
2018) και περιλαµβάνει: 

• Σήµανση εξόδων κινδύνου 
• Όδευση διαφυγής 
• Επαρκής φωτισµός και εξαερισµός του χώρου 
• Χώρος φύλαξης υλικών πυρόσβεσης 

Επιπλέον, στην επιχείρηση λαµβάνονται και οι ελάχιστες απαιτήσεις αντιπυρικής προστασίας, βάσει της ΥΑ 
ΗΠ 24944/1159 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) σχετικά µε την Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Έτσι σύµφωνα µε την µελέτη: 

• Γύρω από την εγκατάσταση και µέχρι την περίφραξη, υπάρχει κενός τσιµεντοστρωµένος χώρος, 
πλάτους 10m, ο οποίος λειτουργεί ως αντιπυρικός χώρος. 

• Το κτίσµα είναι πυράντοχα χωρισµένο από τους υπόλοιπους χώρους της επιχείρησης που 
χρησιµοποιούνται για άλλες δραστηριότητες.  

• Εντός του χώρου αποθήκευσης, υπάρχει αποθήκη εδαφικού υλικού για την χωµατοκάλυψη εστιών 
πυρκαγιάς. Επίσης, υπάρχουν προσροφητικά υλικά, όπως κατάλληλα πανιά, πριονίδι και άµµος για την 
περίπτωση ενδεχόµενων διαρροών από τους συσσωρευτές, ώστε να µπορούν εύκολα και γρήγορα να 
αντιµετωπιστούν. 

• Με την αδειοδότηση της δραστηριότητας και την έναρξη λειτουργίας της, θα πραγµατοποιηθεί 
εγκατάσταση συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) τύπου ενισχυµένου ιονισµού σύµφωνα 
µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197 (2 αλεξικέραυνα τύπου ενισχυµένου ιονισµού ηλεκτρονικά µη ραδιενεργά)  

• Τηρούνται όλες οι οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που συνοδεύουν το Πιστοποιητικό 
Πυροπροστασίας της επιχείρησης (σχέδιο αντιµετώπισης) 

Απ’ τη βεβαίωση χρήσεων γης µε αρ. πρωτ. ∆Υ∆/8317/08-07-2019 της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας, Υπηρεσιών 
∆όµησης – ∆ήµος Κορδελιού – Ευόσµου προκύπτει ότι από άποψη χρήσεων γης η δραστηριότητα του θέµατος 
µπορεί να εγκατασταθεί. 

Έλεγχος για υπαγωγή σε SEVESO III  

Όπως προκύπτει από την Μ.Π.Ε. και εξετάζοντας µεµονωµένα τον µόλυβδο ως στερεό – επικίνδυνη ουσία, 
αυτός δεν ξεπερνά την αντίστοιχη τιµή ποσότητας απαιτήσεων κατώτερης βαθµίδας. Από τον έλεγχο 
κατώτερης βαθµίδας, προκύπτει ότι άθροισµα Q των αντίστοιχων κλασµάτων των ποσοτήτων είναι µικρότερο 
της µονάδας και εποµένως η εγκατάσταση δεν εµπίπτει στην διαδικασία SEVESO. 

   

Σε συνέχεια του γεγονότος ότι η δηµοσιοποίηση της µελέτης έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας και ότι κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρµόδια υπηρεσία 
µέσα στην οριζόµενη από το νόµο προθεσµία, η υπηρεσία δεν έχει αντιρρήσεις για το περιεχόµενο της ΜΠΕ 
και γνωµοδοτεί θετικά για τη λειτουργία και αναβάθµιση του έργου, εφόσον τηρηθούν τα µέτρα 
αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι προδιαγραφές, που αναφέρονται στην εν λόγω 
ΜΠΕ, µε τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Να υπογραφεί σύµβαση συνεργασίας µε τις αδειοδοτηµένες εταιρίες οι οποίες θα παραλαµβάνουν τα 
επικίνδυνα απόβλητα.  

2. Να τηρείται µητρώο καταγραφής εισερχοµένων και εξερχοµένων αποβλήτων. 

3. Η δραστηριότητα οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιµολόγια, συµβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, βιβλία 

καταγραφής στοιχείων κλπ), βάσει των οποίων θα αποδεικνύονται οι ποσότητες και ο φορέας 

συλλογής/µεταφοράς στον οποίον παραδίδονται τα απόβλητα και γενικά η συµµόρφωση της 

δραστηριότητας µε τους περιβαλλοντικούς όρους. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο 

της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδια ελεγκτική αρχή. 

4. Να εφαρµόζεται η ισχύουσα Νοµοθεσία σχετικά µε την αντιµετώπιση ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης και 

γενικότερα όσον αφορά την υγιεινή, την ασφάλεια των εργαζοµένων και την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

5. Να τηρείται πρόγραµµα προληπτικής επιθεώρησης του εξοπλισµού της εγκατάστασης (φωτισµός, 

εξοπλισµός πυρασφάλειας) µε σκοπό την ετοιµότητά του σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήµατος µεγάλης 

έκτασης. 

6. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.  

7. Να αποφευχθεί η πάσης φύσεως υποβάθµιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου. 
8. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση κάθε είδους αποβλήτου σε ρέµατα, σε χειµάρρους, 

σε αρδευτικές τάφρους, σε δασικές εκτάσεις, σε ιδιωτικούς, δηµόσιους ή κοινόχρηστους (αστικούς και 
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µη)  χώρους και γενικά σε κάθε φυσικό αποδέκτη της περιοχής.  
9. Να τηρούνται οι εκάστοτε κείµενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 

 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. 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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