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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                        ΘΕΜΑ 10ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης 

δραστηριότητας ‘’Κ.Δ.Α.Υ. & Μονάδα Παραγωγής Δευτερογενών Καυσίμων από στερεά μη 

επικίνδυνα απόβλητα’’, της εταιρίας ‘’ECORECOVERY SA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’, που είναι εγκατεστημένη στα υπ΄ αριθ. 10, 11 τμήματα και θα επεκταθεί και στο αριθ. 

12 τμήμα του υπ’ αριθ. 22 γεωτεμαχίου εκούσιου αναδασμού της περιοχής ‘’ΜΠΕΪΛΙΚ’’ αγροκτήματος 

Νεοχωρούδας, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας 

‘’Κ.Δ.Α.Υ. & Μονάδα Παραγωγής Δευτερογενών Καυσίμων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα’’, 

της εταιρίας ‘’ECORECOVERY SA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’, που 

είναι εγκατεστημένη στα υπ΄ αριθ. 10, 11 τμήματα και θα επεκταθεί και στο αριθ. 12 τμήμα του υπ’ αριθ. 

22 γεωτεμαχίου εκούσιου αναδασμού της περιοχής ‘’ΜΠΕΪΛΙΚ’’ αγροκτήματος Νεοχωρούδας, Δ.Ε. 

Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. 

πρωτ. 1095/07-07-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε 

το λόγο στην κ. Κ. Χονδροματίδου, υπάλληλο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, 

Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 

προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Χονδροματίδου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 

422430 (7329)/04-07-2022 εισήγηση του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών 

Πόρων & Επαγγελμάτων της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. Ανέφερε ότι πρόκειται για 

υφιστάμενη ήδη αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά δραστηριότητα, η οποία θέλει να τροποποιήσει τους 
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περιβαλλοντικούς της όρους και εξήγησε τι αφορά η τροποποίηση αυτή. Η υπηρεσία εισηγείται θετικά επί 

της υπό συζήτηση Μ.Π.Ε.. 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Ζέρβα Γεώργιο, Αντιπρόεδρο, και κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό 

μέλος. Στις ερωτήσεις απάντησαν η κ. Χονδροματίδου και η κ. Κων. Κεσκιλίδου, εκπρόσωπος της 

μελετητικής εταιρείας ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. που συνέταξε την Μ.Π.Ε. της δραστηριότητας. Οι 

ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. 

 

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για να τοποθετηθούν. Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και η κ. 

Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν. Ο κ. Ζέρβας ανέφερε ότι πέρα 

από την αναγκαιότητα της λειτουργίας τέτοιων μονάδων υπάρχει το ειδικό ζήτημα της επιχειρηματικής 

σχέσης της μονάδας με την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ, όπως αυτό προέκυψε από τις ερωτήσεις – 

απαντήσεις που προηγήθηκαν. Ως παράταξη έχουν τοποθετηθεί αρνητικά στην καύση τέτοιων υλικών στον 

χώρο του ΤΙΤΑΝ και θεωρώντας ότι το ΤΙΤΑΝ είναι η βασική εταιρεία που προμηθεύεται το υλικό που 

παράγει η υπό συζήτηση δραστηριότητα καταψηφίζουν.  

Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος και ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικά μέλη, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν με 

λευκό. 

Τα λοιπά μέλη του Σώματος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.  

 

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

θετική γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 

 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

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

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ.: 422430 (7329)/04-07-2022  

εισήγηση του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων της 

Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 

1095/07-07-2022 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. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 

‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 

10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και 

Αντιπροέδρου 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.», το άρθρο 78 του ν.4954/2022 (λήψη 

αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού Covid-19 / ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) σύμφωνα με το οποίο η συνεδρίαση έλαβε χώρα ‘’με 

τηλεδιάσκεψη’’, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), γνωμοδοτεί επί του 

φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 

 

http://www.epresence.gov.gr/
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                                                           Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία  

      (Οι κ. Ζέρβας Γεώργιος και κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή καταψήφισαν, οι κ. Γκανούλης Φίλιππος και κ.  

                                                    Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκαν με λευκό) 

                                                                                                                                                                                             
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας 

‘’Κ.Δ.Α.Υ. & Μονάδα Παραγωγής Δευτερογενών Καυσίμων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα’’, της 

εταιρίας ‘’ECORECOVERY SA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’, που είναι 

εγκατεστημένη στα υπ΄ αριθ. 10, 11 τμήματα και θα επεκταθεί και στο αριθ. 12 τμήμα του υπ’ αριθ. 22 

γεωτεμαχίου εκούσιου αναδασμού της περιοχής ‘’ΜΠΕΪΛΙΚ’’ αγροκτήματος Νεοχωρούδας, Δ.Ε. Καλλιθέας, 

Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ., σύμφωνα με την εισήγηση που ακολουθεί. 

 

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υποβάλλεται για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

9774/23.12.2019 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

της δραστηριότητας με τίτλο: "«Κ.Δ.Α.Υ. & Μονάδα Παραγωγής Δευτερογενών Καυσίμων από στερεά μη 

επικίνδυνα απόβλητα», στα υπ΄ αριθ. 10, 11& 12 τμήματα του υπ’ αριθ. 22 γεωτεμάχιου εκούσιου 

αναδασμού της περιοχής «ΜΠΕΪΛΙΚ» αγροκτήματος Νεοχωρούδας, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, 

Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.". 

Για την υπό μελέτη δραστηριότητα έχουν εκδοθεί η υπ’ αριθ. πρωτ. Φ14.2.28577/201612(5039)/23.10.2017 

(ΑΔΑ: Ω8Δ77ΛΛ-6ΣΝ) Άδεια Λειτουργίας του Τμήματος Χορήγησης Αδειών βιομηχανίας Ενέργειας 

Φυσικών Πόρων και Επαγγελμάτων της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης & έπειτα 

οι: υπ’ αρίθμ. 1134066/11.11.2019 Γνωστοποίησης Εγκατάστασης, για γηπεδική επέκταση στο τμήμα 12 του 

αγρ. 22 και αύξησης δυναμικότητας παραγωγής ΣΔΚ σε 40.000tn/έτος από τον παλιό φορέα (NORDECO), υπ. 

αρίθμ. 1153319/08.04.2020 Γνωστοποίησης Λειτουργίας, για αλλαγή στο νέο φορέα (ECORECOVERY) & 

υπ. αρίθμ. 1204209/10.06.2021 Γνωστοποίησης Εγκατάστασης, για αλλαγή στο νέο φορέα 

(ECORECOVERY). 

Με την Μ.Π.Ε. αιτείται η αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας παραγωγής του Τμήματος ΣΔΚ από 

40.000tn/y σε 60.000 tn/έτος μετά από επεξεργασία 60.700 tn/έτος αποβλήτων. 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/17185/1069/24.02.2022 (ΦΕΚ 841/Β/2022) Υ.Α., καθώς και με την αριθμ. οικ. 

92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833/Β/09.09.2020) ΚΥΑ. η υπό εξέταση μονάδα κατατάσσεται περιβαλλοντικά στην 

κατηγορία Α2.  

1) Είδος και μέγεθος του έργου 

Η υπό μελέτη δραστηριότητα αποτελεί υφιστάμενη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα η οποία 

σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 9774/23.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΒΙΠΟΡ1Υ-Υ9Ω) ΑΕΠΟ, η οποία τροποποιήθηκε με 

την αριθμ. πρωτ. 5814/24.08.2020 (ΑΔΑ: 6558ΟΡ1Υ-Ι2Θ) ΑΕΠΟ, η οποία αφορά στην αλλαγή του Φορέα 

λειτουργίας και σε κτιριακές επεκτάσεις εντός του οικοπέδου του έργου,  είναι σε ισχύ καθώς λήγει στις 23-

12-2034 και  περιλαμβάνει τα κάτωθι Τμήματα: 

-Τμήμα Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που περιλαμβάνει τα κάτωθι υποτμήματα: 

3. άχρηστων συσκευασιών που συλλέγονται χωριστά από τους ΟΤΑ σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. 

(μπλε κάδοι) 

4. άχρηστων συσκευασιών και άλλων αξιοποιήσιμων υλικών που θα συλλέγει η ίδια από επαγγελματικές 

εγκαταστάσεις (πχ βιομηχανίες, αποθήκες, καταστήματα) 

5. ογκωδών 

- Τμήμα Παραγωγής Στερεών Δευτερογενών Καυσίμων (ΣΔΚ), 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). Η αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά 

δυναμικότητα του Τμήματος ανέρχεται σε παραγωγή ΣΔΚ περί τα 40.000tn/y.  

Οι α΄ ύλες / απόβλητα, που αξιοποιούνται χωρίζονται στις κάτωθι βασικές κατηγορίες: 

1. Υπόλειμμα διαλογής ΚΔΑΥ, είτε της εταιρίας είτε από άλλες μονάδες 

2. Άχρηστα προϊόντα από καουτσούκ (ελαστικά, ιμάντες) 

3. Βιομάζα από:  

4. Φυσική ξυλεία χωρίς επιστρώσεις (βερνίκια, χρώματα), ρητά απαγορευμένης της κάθε μορφής 

βιομηχανικής ξυλείας (MDF, NOVOPAN, κόντρα πλακέ) 

5. Φυτικά απόβλητα γεωργίας, δασοκομίας 

6. Φυτικά απόβλητα από βιομηχανίες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (πυρήνες, τσάμπουρα κ.α.) 

7. Ρούχα, υφάσματα 

8. Άλλα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που περιέχονται στην Α.Ε.Π.Ο. του κάθε χρήστη / πελάτη 
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Η υπό μελέτη τροποποίηση αφορά μόνο το Τμήμα Παραγωγής Στερεών Δευτερογενών Καυσίμων (ΣΔΚ) 

της εγκατάστασης και ειδικότερα στην αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας του από 40.000tn/έτος σε 

60.000tn/έτος  μετά από επεξεργασία 60.700 tn/έτος  αποβλήτων, έναντι των αδειοδοτημένων 40.500tn/έτος  

αποβλήτων. Η σκοπιμότητα της αιτούμενης τροποποίησης προκύπτει από πλήθος παραγόντων οι οποίοι 

αναφέρονται παρακάτω και αναλύονται σε Κεφάλαια της Μ.Π.Ε.: 

1. Κατευθύνσεις του Νέου Σχεδίου Δράσης της χώρας για την κυκλική οικονομία αναφορικά με την 

εναλλακτική διαχείριση και το νομοθετικό πλαίσιο για τα απόβλητα 

2. Κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού 

Σχεδίου Αποβλήτων 2020-2030 

3. Κατευθύνσεις του «Εθνικού Σχέδιου για την Ενέργεια και το Κλίμα» (ΕΣΕΚ)  

4. Κάλυψη αναγκών για συχνότερη τροφοδοσία των μονάδων παραγωγής τσιμέντου 

5. Κάλυψη νέων αναγκών της αγοράς σε ΣΔΚ και άλλους της κλάδους της μεταποίησης, όπως 

κεραμοποιίες, ασβεστοποιίες κ.λπ. 

 

Η εν λόγω δραστηριότητα εμπίπτει στις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450Β/2013). 

Ειδικότερα η δραστηριότητα υπάγεται στο εδάφιο 5[5.3(β):ii] του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω ΚΥΑ 

«Ανάκτηση ή συνδυασμός ανάκτησης και διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων ημερήσιας δυναμικότητας άνω 

των 75 τόνων για τη δραστηριότητα: προεπεξεργασία αποβλήτων προς αποτέφρωση ή συναποτέφρωση».  

Η περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη δραστηριότητα με την αριθμ. πρωτ. 9774/23.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΒΙΠΟΡ1Υ-

Υ9Ω) ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και για δυναμικότητα 40.000tn/ έτος είχε ήδη υπαχθεί στις 

διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ. Στο σχεδιασμό του συνόλου των εγκαταστάσεων της δραστηριότητας 

λαμβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ- Best Available Techniques) όπως αυτές 

ορίζονται από την οδηγία 2010/75/ΕΕ και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία, οι οποίες επικαιροποιούνται σε 

Παράρτημα της Μ.Π.Ε.  

Ακόμη, σε Παράρτημα της Μ.Π.Ε. περιλαμβάνεται Έκθεση με αντικείμενο την εφαρμογή των προβλεπόμενων 

στο άρθρο 18 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450Β), με βάση τη διαδικασία που ορίζεται στην 

Εγκύκλιο οικ. 153914/2-12-2015 της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ με θέμα: 

«Εφαρμογή του άρθρου 18 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450Β) σχετικά με την υποχρέωση 

υποβολής βασικής έκθεσης». Η ως άνω Έκθεση είχε υποβληθεί στα πλαίσια της έκδοσης της Α.Ε.Π.Ο. (2019) 

και με την Μ.Π.Ε. επαναυποβάλλετε και επικαιροποιείται για την πληρότητα του φακέλου. 

Ακόμη, στην εν λόγω Μ.Π.Ε. έχουν προστεθεί τα απαιτούμενα στα Κεφάλαια της Μ.Π.Ε. (Κεφάλαια 6.7, 8.14 

& 9.14), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Απόφαση 1915 (ΦΕΚ 304/Β/02-02-2018), που αφορούν στην 

εκτίμηση & αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την ευπάθεια των έργων ή δραστηριοτήτων σε 

κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων και φυσικών καταστροφών. 

 

Σκοπός της Μ.Π.Ε. είναι η παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη υλοποίηση της 

τροποποίησης και από τη λειτουργίας της δραστηριότητας. 

Από την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας των τροποποιήσεων του Τμήματος 

Παραγωγής Στερεών Δευτερογενών Καυσίμων (ΣΔΚ) της δραστηριότητας δεν αναμένονται σημαντικές 

αρνητικές, μη αναστρέψιμες και μη αντιμετωπίσιμες επιπτώσεις τόσο στην άμεση περιοχή του έργου, 

όσο και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. 

Ειδικότερα, δεν αποτιμώνται αρνητικές επιπτώσεις στη φάση λειτουργίας των υπό μελέτη τροποποιήσεων 

αλλά αντιθέτως εκτιμώνται θετικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου στο κοινωνικοοικονομικό 

περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. 

2) Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας  

Η δραστηριότητα είναι υφιστάμενη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα η οποία σύμφωνα με την ισχύ 

Α.Ε.Π.Ο. της, περιλαμβάνει τα κάτωθι Τμήματα: 

Τμήμα Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που περιλαμβάνει τα κάτωθι υποτμήματα: 

 άχρηστων συσκευασιών που συλλέγονται χωριστά από τους ΟΤΑ σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. 

(μπλε κάδοι) 

 άχρηστων συσκευασιών και άλλων αξιοποιήσιμων υλικών που θα συλλέγει η ίδια από επαγγελματικές 

εγκαταστάσεις (πχ βιομηχανίες, αποθήκες, καταστήματα) 

 ογκωδών 

Εκ των ανωτέρω υποτμημάτων έως σήμερα έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί μόνο το υποτμήμα Ογκωδών. 

Στο Τμήμα ΚΔΑΥ δεν προτείνετε καμία τροποποίηση με την Μ.Π.Ε. 

 

Τμήμα Παραγωγής Στερεών Δευτερογενών Καυσίμων (ΣΔΚ), που επεξεργάζεται μη επικίνδυνα στερεά 

απόβλητα προκειμένου να καταστούν κατάλληλα για ενεργειακή αξιοποίηση στη Τσιμεντοβιομηχανία και σε 
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άλλες αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό μονάδες (π.χ. Ασβεστοποιία).  

Ως Δευτερογενή Καύσιμα ονομάζονται τα εναλλακτικά καύσιμα που προκύπτουν από την επεξεργασία 

αποβλήτων, ώστε να μπορούν - υπό προϋποθέσεις- να χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίηση της περιεχόμενης 

σε αυτά Θερμογόνου Δύναμης. 

 

Η εταιρία, έχοντας υπόψη τους περιορισμούς και τις προθέσεις των υποψήφιων αποδεκτών, στοχεύει στην 

παραγωγή Στερεών Δευτερογενών Καυσίμων από Μη Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα, δηλαδή αποτελούμενα 

από μείγμα υλικών. Στην περίπτωση αυτή διακρίνονται δύο υπό-επιλογές: 

 θα επεξεργάζεται το υπόλειμμα διαλογής του ΚΔΑΥ, που προκύπτει ως μείγμα υλικών, 

 θα διαχειρίζεται και άλλα απόβλητα τα οποία δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, ωστόσο μπορούν να βρουν 

χρήση ως καύσιμη ύλη σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση. 

Με το σχεδιασμό αυτό επιτυγχάνει: 

1.Ισόποση εκτροπή αποβλήτων από διάθεση σε ΧΥΤΥ και 

2.Αξιοποίηση (R1) της περιεχόμενης θερμογόνου δύναμης από τη Τσιμεντοβιομηχανία μεγάλων ποσοτήτων: 

i) μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και 

ii) υπολείμματος διαλογής, το οποίο συντίθεται από διάφορα απορρίμματα (σ.σ. αντικείμενα) που ενδεχομένως 

να είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά η σταθερή μεταξύ τους σύνδεση καθιστά αδύνατη 

την ανάκτηση αμιγών υλικών. 

Σημειώνεται ότι το Τμήμα παραγωγής Δευτερογενών Καυσίμων δεν πρόκειται να χρησιμοποιεί σύμμεικτα 

αστικά (20 03 01) απορρίμματα ως α' ύλη. 

Για την παραγωγή ΣΔΚ για ενεργειακή αξιοποίηση σε αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό μονάδες θα πρέπει η 

εταιρία ακολουθεί τις εξής προδιαγραφές στην παραγωγική της διαδικασία: 

1. Την απομάκρυνση των ανεπιθύμητων υλικών 

2. Τη μείωση του μεγέθους σε διαστάσεις <5cm 

3. Την ομογενοποίηση των υλικών 

4. Τη διενέργεια αναλύσεων στο τελικό προϊόν/ΣΔΚ 

 

Η αιτούμενη τροποποίηση σχετίζεται μόνο με το Τμήμα ΣΔΚ της δραστηριότητας και αφορά μόνο στην 

αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής του από 40.000tn/έτος  σε 60.000 tn/έτος  μετά από επεξεργασία 

60.700 tn/y αποβλήτων και δεν αφορά τον τρόπο λειτουργίας του, ο οποίος και θα παραμείνει ίδιος 

σύμφωνα με τους όρους με της υπ. αριθμ. πρωτ. 9774/23.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΒΙΠΟΡ1Υ-Υ9Ω) ΑΕΠΟ, όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 5814/24.08.2020 (ΑΔΑ: 6558ΟΡ1Υ-Ι2Θ) ΑΕΠΟ της δραστηριότητας. 

 

Από την έως άνω προτεινόμενη τροποποίηση δεν αναμένονται αλλαγές στις εισροές υλικών και νερού κατά τη 

λειτουργία του έργου, πέραν της αναμενόμενης αύξησης των α΄ υλών για την αύξηση της δυναμικότητας, ενώ 

αναμένεται μικρή αύξηση στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης των 2.500ΜWh/έτος . 

Ακόμη, δεν προβλέπεται καμία ουσιαστική αλλαγή στις εκροές υγρών και στερεών αποβλήτων. Με την 

Μ.Π.Ε. επικαιροποιείται η ποσότητα των στερεών αποβλήτων της δραστηριότητας βάσει των πρόσφατων 

ΗΜΑ αυτής, η οποία και δεν αναμένεται να μεταβληθεί από την αιτούμενη αύξηση της δυναμικότητας. 

Ακόμη, δεν αναμένεται καμία αλλαγή στις εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου καθώς και στις 

εκπομπές θορύβου και δονήσεων. Σημειώνεται επίσης, ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν 

μεταβάλλεται η περιοχή επέμβασης, δηλαδή το αδειοδοτημένο γήπεδο της εγκατάστασης, ενώ δεν 

προβλέπεται και καμία απολύτως αλλαγή στις κτιριακές υποδομές και στο μηχανολογικό εξοπλισμό της 

εγκατάστασης. 

Η αιτούμενη τροποποίηση από τη φύση της δεν σχετίζεται με φάση της κατασκευής, καθώς το σύνολο των 

περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων υποδομών της δραστηριότητας δύναται να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της 

αύξησης της δυναμικότητας, ενώ επιπλέον -όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται στο Κεφάλαιο 9 της Μ.Π.Ε. - δεν 

αποτιμώνται αρνητικές επιπτώσεις στη φάση λειτουργίας της υπό μελέτη τροποποίησης αλλά αντιθέτως 

εκτιμώνται θετικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου κυρίως στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της 

ευρύτερης περιοχής. 

Στην υφιστάμενη κατάσταση η δραστηριότητα είναι αδειοδοτημένη για να παράγει 40.000tn/έτος . Η εν λόγω 

εγκατάσταση όπως έχει αδειοδοτηθεί επαρκούσε να καλύψει τις ανάγκες των τσιμεντοβιομηχανιών της 

περιοχής, οι οποίες κατά το χρόνο της τότε αδειοδότησης απαιτούσαν την τροφοδοσία τους με ΣΔΚ κάθε 2ο 

μήνα. Παρόλα αυτά η μονάδα αδειοδοτήθηκε για να λειτουργεί και να παράγει ΣΔΚ συνεχόμενα στο χρόνο, 

αλλά με τεκμηρίωση της επάρκειας των αποθηκευτικών της χώρων λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 

απαιτούνταν να αποθηκεύει το παραγόμενο ΣΔΚ μέχρι την παράδοσή του στους χρήστες κάθε 2ο μήνα, κάτι 

που οδηγούσε την εγκατάσταση υποχρεωτικά στη δημιουργία αποθεμάτων και σε α’ ύλες και σε έτοιμο 

προϊόν. 

Από την έως σήμερα λειτουργία της δραστηριότητας και δεδομένου των ολοένα αυξημένων αναγκών των 

τσιμεντοβιομηχανιών, όπως αυτές καταγράφονται στα ΗΜΑ τις τελευταίας τριετίας της παρούσας 
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δραστηριότητας, έχει αποτυπωθεί ανάγκη για συχνότερη τροφοδοσία των τσιμεντοβιομηχανιών, δηλαδή οι 

απαιτήσεις των εν λόγω μονάδων σε εναλλακτικά καύσιμα είναι αφενός αυξημένες και αφετέρου ο ρυθμός 

απορρόφησης τους συχνότερος.  

Δεδομένου των ως άνω καταγράφεται μια αυξανόμενη ζήτηση ΣΔΚ την τελευταία τετραετία. Επιπλέον, 

καθίσταται σαφές πως ετησίως το σύνολο του παραγόμενου ΣΔΚ ανέρχεται στο άνω όριο της εκάστοτε 

αδειοδοτημένης δυναμικότητας της εγκατάστασης, ενώ επιπλέον το σύνολο αυτών τροφοδοτεί τις ανάγκες της 

αγοράς. Συνεπώς η ζήτηση του ΣΔΚ είναι διαρκώς αυξανόμενη την τελευταία τετραετία, ενώ το σύνολο της 

αδειοδοτημένης δυναμικότητας της δραστηριότητας καλύπτει άμεσα τις ανάγκες της «ζήτησης», με άμεσο 

αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται αποθέματα του προϊόντος και να παραμένει μεγάλο μέρος του 

αποθηκευτικού χώρου ελεύθερο. 

Επομένως στις νέες προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας της μονάδας, αφενός θα υπάρχει η δυνατότητα 

αξιοποίησης της ονομαστικής δυναμικότητας του αδειοδοτημένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού η οποία 

έχει αποδειχθεί ότι είναι 15tn/h (απορρόφηση α’ υλών) και αφετέρου οι συχνότερες παραδόσεις των 

παραγόμενων ΣΔΚ θα ελαχιστοποιήσουν την ανάγκη σε αποθηκευτικούς χώρους για τη δημιουργία 

αποθεμάτων, με αποτέλεσμα οι υφιστάμενοι αποθηκευτικοί χώροι της μονάδας να επαρκούν για την αύξηση 

της δυναμικότητας. 

3) Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της δραστηριότητας θα παραμείνει όπως έχει αδειοδοτηθεί όπως απεικονίζεται 

στον κάτωθι Πίνακα. 

Τμήμα  Δευτερογενή καύσιμα  Κ.Δ.Α.Υ.  Σύνολο  

Ισχύς  

Κινητήριος (kW)  1131,4  241,0  1372,4  

Θερμική (kW)  -  15,0  15,0  

Προστασία Περιβάλλοντος (kW)  57,2  16,1  72,3  

Βοηθητικός (kW)  27,2  3,0  30,2  

 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Όπως έχει αναφερθεί το τμήμα ΣΔΚ έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί, ενώ από το τμήμα ΚΔΑΥ της 

δραστηριότητας έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί μόνο το υποτμήμα Ογκωδών. Η παρούσα τροποποίηση 

αφορά στην αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας παραγωγής του Τμήματος ΣΔΚ. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες 

που αφορούν το τμήμα ΚΔΑΥ και έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά δεν θα υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον, 

καθώς ο Φορέας του έργου έχει εστιάσει στην μεταποιητικής δραστηριότητα και στην παραγωγή του 

εναλλακτικού καυσίμου σύμφωνα με τις επιταγές της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

4) Πρώτες ύλες – προϊόντα 

Δεδομένου ότι η αιτούμενη τροποποίηση αφορά στην αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας του Τμήματος ΣΔΚ 

συμπεραίνεται ότι θα υπάρξει αύξηση της ποσότητας των πρώτων υλών και των προϊόντων της 

δραστηριότητας. Ειδικότερα η παρούσα αφορά στην αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας του από 

40.000tn/έτος  σε 60.000tn/ έτος μετά από επεξεργασία 60.700 tn/ έτος αποβλήτων, έναντι των 

αδειοδοτημένων 40.500tn/ έτος αποβλήτων. 

5) Χρήση νερού και ενέργειας 

Η ετήσια ποσότητα του νερού που απαιτείται για την λειτουργία της δραστηριότητας, δεν πρόκειται να 

μεταβληθεί από την αιτούμενη τροποποίηση. Η αντλούμενη ποσότητα νερού θα παραμείνει ίδια και θα γίνεται 

με υδροφόρα. Συνεπώς, η μέγιστη συνολική κατανάλωση νερού στην δραστηριότητα ακόμα και μετά την 

αιτούμενη τροποποίηση δεν πρόκειται να ξεπερνάει τα 330m3 για το ΚΔΑΥ & τα 450m3 για το ΣΔΚ. Στο 

σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι η εταιρία εφαρμόζει πρακτικές εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας. 

Ακόμη, οι λοιπές ανάγκες της δραστηριότητας σε νερό θα καλύπτονται σύμφωνα με τους εν ισχύ 

περιβαλλοντικούς όρους της δραστηριότητας, από υδροφόρα. 

 

Εκροές υγρών & στερεών αποβλήτων 
Δεν υφίστανται αλλαγές στη διαχείριση των αποβλήτων της δραστηριότητας σε σχέση με την Α.Ε.Π.Ο., όπως 

αυτές αναφέρονται στις εγκεκριμένες Μ.Π.Ε. 
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Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 
Δεν υφίστανται αλλαγές στις εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου στον αέρα από τη λειτουργία του 

έργου σε σχέση με την Α.Ε.Π.Ο. από την αιτούμενη τροποποίηση. 

 

Εκπομπές θορύβου 
Δεν υφίστανται αλλαγές στις εκπομπές θορύβου και δονήσεων από τη λειτουργία του έργου σε σχέση με την 

Α.Ε.Π.Ο. από την αιτούμενη τροποποίηση. Οι πηγές θορύβου και η διάχυση τους παραμένουν ως ισχύουν. 

 

6) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Όπως προκύπτει από την Μ.Π.Ε., η προτεινόμενη τροποποίηση (αύξηση της δυναμικότητας του Τμήματος 

ΣΔΚ της δραστηριότητας) θα επιφέρει αμελητέες διαφοροποιήσεις στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 

δραστηριότητας, καθότι: 

 Είναι περιορισμένη σε σχέση με το μέγεθος του έργου και τις εργασίες που πραγματοποιούνται στην 

δραστηριότητα 

 Θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και δεν θα πραγματοποιηθεί καμία μηχανολογική ή 

κτιριακή επέκταση  

 Δεν θα επηρεάσει την ποιότητα ή την ποσότητα των αερίων εκπομπών από την λειτουργία της 

δραστηριότητας  

 Δεν θα επηρεάσει την ποιότητα ή ποσότητα των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από την λειτουργία 

της μονάδας.  

 Δεν θα επιφέρει αύξηση των επιπέδων θορύβου κατά την λειτουργία της δραστηριότητας 

 

Συνεπώς, δεν αναμένονται σημαντικές αρνητικές, μη αναστρέψιμες και μη αντιμετωπίσιμες επιπτώσεις τόσο 

στην άμεση περιοχή του έργου, όσο και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. από τη φάση λειτουργίας των υπό 

μελέτη τροποποιήσεων αλλά αντιθέτως εκτιμώνται θετικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου στο 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. 

 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η εφαρμογή της προτεινόμενης τροποποίησης στη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεν προκαλεί οιασδήποτε μορφής περιβαλλοντικές μεταβολές από αυτές που 

προβλέπονται στις εγκεκριμένες μελέτες περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου από τις προτεινόμενη τροποποίηση δεν 

αναμένεται διαφοροποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συνολικού έργου προς το δυσμενέστερο σε 

σχέση με αυτές που εκτιμήθηκαν και αντιμετωπίζονται με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και δεν 

απαιτείται η λήψη επιπλέον μέτρων αντιμετώπισης, πέραν αυτών που έχουν ληφθεί με την υπ. αριθμ. πρωτ. 

9774/23.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΒΙΠΟΡ1Υ-Υ9Ω) ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

5814/24.08.2020 (ΑΔΑ: 6558ΟΡ1Υ-Ι2Θ) ΑΕΠΟ. 

 

7) Περιβαλλοντική Διαχείριση & Παρακολούθηση  

Η εταιρία ECORECOVERY SA για τις εγκαταστάσεις της ακολουθεί τα κάτωθι: 

i. του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 

ii. του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001:2015 

iii. του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018 

και ως εκ τούτου υπάρχει ήδη Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.  

 

Η επιτυχής εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έγκειται κυρίως στην τήρηση των 

σχετικών περιβαλλοντικών νομικών απαιτήσεων, αλλά και στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων της επιχείρησης. 

Επιπλέον, η εταιρία, στο πλαίσιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης της υπό μελέτη δραστηριότητας, θα τηρεί 

το σχετικό πρόγραμμα παρακολούθησης που της έχει επιβληθεί με την υπ. αριθμ. πρωτ. 9774/23.12.2019 

(ΑΔΑ: ΩΒΙΠΟΡ1Υ-Υ9Ω) ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 5814/24.08.2020 (ΑΔΑ: 

6558ΟΡ1Υ-Ι2Θ) ΑΕΠΟ. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία θετικά για την ΜΠΕ του θέματος. 

 

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος  ΔΕΝ εκφράστηκαν στην 

υπηρεσία εγγράφως αντιρρήσεις ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων.  
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Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων 

εκπροσώπησής τους ορίστηκε η 06.07.2022. 

 

Τέλος διευκρινίζεται ότι η παραπάνω άποψη αφορά μόνο τη ΜΠΕ και δε δεσμεύει τη Δ/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 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 

2. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

3. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

4. Κίκης Αθανάσιος 

5. Κούης Κωνσταντίνος 

6. Τζόλλας Νικόλαος 

7. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

9. Ζέρβας Γεώργιος  

10. Γκανούλης Φίλιππος 

11. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

12. Μήττας Χρήστος 
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