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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                            

                                                                        ΘΕΜΑ 12ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Εγκατάσταση και 

λειτουργία νέου κέντρου υπερ-υψηλής τάσης (ΚΥΤ) 400kV/M.T. στην Τ.Κ. Προχώματος της Δ.Ε. 

Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνας και των νέων γραμμών μεταφοράς 400 kv Σύστημα (ΚΥΤ Λαγκαδά – 

ΚΥΤ Αμύνταιο) – ΚΥΤ ‘’Πρόχωμα’’ 400 kv ΚΥΤ ‘’Πρόχωμα’’ – Σύστημα (ΚΥΤ Λαγκαδά – ΚΥΤ 

Αμύνταιο)’’ (ΠΕΤ: 2205764620) 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Εγκατάσταση και λειτουργία νέου 

κέντρου υπερ-υψηλής τάσης (ΚΥΤ) 400kV/M.T. στην Τ.Κ. Προχώματος της Δ.Ε. Κουφαλίων του Δήμου 

Χαλκηδόνας και των νέων γραμμών μεταφοράς 400 kv Σύστημα (ΚΥΤ Λαγκαδά – ΚΥΤ Αμύνταιο) – ΚΥΤ 

‘’Πρόχωμα’’ 400 kv ΚΥΤ ‘’Πρόχωμα’’ – Σύστημα (ΚΥΤ Λαγκαδά – ΚΥΤ Αμύνταιο)’’ (ΠΕΤ: 

2205764620)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1151/15-07-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον κ. Ηρ. Λάτσιο, Προϊστάμενο του 

Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Λάτσιος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. 

πρωτ.: 434252 (8983)/15-07-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης 

Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι πρόκειται για αναγκαίο έργο που είναι 

συνοδό των φωτοβολταϊκών έργων που έχουν εγκριθεί και έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν στον 

νομό Θεσσαλονίκης, τα οποία με την κατασκευή ενός ΚΥΤ θα συνδεθούν με το εθνικό δίκτυο. Την 

κατασκευή αυτού του ΚΥΤ την αναλαμβάνει ο εκάστοτε ιδιώτης. Η υπηρεσία εισηγείται θετικά θέτοντας 

περιβαλλοντικούς όρους και προϋποθέσεις.  
 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 

 

Ταχ. Δ/νση     : Β. Όλγας 198 

Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 

Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 

Τηλ.               : 2313 319 650 

Email             : me@pkm.gov.gr 

  

 
Ημερομηνία: 29 Ιουλίου 2022 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχομένου): 515787 (149) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 58/25-07-2022  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 10/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχομένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 1151/15-07-2022                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 2205764620 

  

  

   ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. 
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού 

 

 

ηλεκτρονική υποβολή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΘΣ17ΛΛ-Α1Κ



http://www.pkm.gov.gr 2 

τακτικό μέλος, σχετικά με τον φορέα του έργου, τη χρήση του παραγόμενου ρεύματος και τον κίνδυνο 

πλημμύρας στην περιοχή. Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Λάτσιος. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι 

καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. 

 

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για τοποθετήσεις.  

Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα 

ψηφίσουν θετικά. Ως παράταξη έχουν τοποθετηθεί κριτικά στην άναρχη τοποθέτηση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων στο Κιλκίς και στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα 

κατασκευής του ΚΥΤ και μετά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας και ότι το ρεύμα θα 

διατίθεται για δημόσια χρήση υπερψηφίζουν.   

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

θετικά, ομοίως και τα λοιπά μέλη του Σώματος.  

 

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 Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

 

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.: 434252 (8983)/15-07-2022 

εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 

1151/15-07-2022 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: 

 

                                                           Γνωμοδοτεί ομόφωνα  

  
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Εγκατάσταση και λειτουργία 

νέου κέντρου υπερ-υψηλής τάσης (ΚΥΤ) 400kV/M.T. στην Τ.Κ. Προχώματος της Δ.Ε. Κουφαλίων του 

Δήμου Χαλκηδόνας και των νέων γραμμών μεταφοράς 400 kv Σύστημα (ΚΥΤ Λαγκαδά – ΚΥΤ Αμύνταιο) – 

ΚΥΤ ‘’Πρόχωμα’’ 400 kv ΚΥΤ ‘’Πρόχωμα’’ – Σύστημα (ΚΥΤ Λαγκαδά – ΚΥΤ Αμύνταιο)’’ (ΠΕΤ: 

2205764620), σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 

http://www.epresence.gov.gr/
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Α. Είδος και Περιγραφή του έργου  
 

Το υπό μελέτη έργο αφορά στην εγκατάσταση και σύνδεση ΚΥΤ με υφιστάμενες γραμμές υπερυψηλής τάσης 

(400 kV) του ΕΣΜΗΕ. Το ΚΥΤ θα συνδέσει 77 Φ/Β Σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) με 

εγκατεστημένη ισχύ 65,74057MW. Οι Φ/Β Σταθμοί ανήκουν σε ενεργειακές κοινότητες, σε ιδιώτες και σε 

ΙΚΕ. Ωστόσο, το ΚΥΤ θα έχει τη δυνατότητα σε δεύτερη φάση να συνδέσει στο ΕΣΜΗΕ μονάδες ΑΠΕ με 

συνολική ισχύ 680MW. H καθαρή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που θα εισέρχεται στο ενεργειακό 

σύστημα της Χώρας μέσω του ΚΥΤ εκτιμάται ότι θα καλύπτει 17.000 νοικοκυριά ετησίως, ενώ στην πλήρη 

ανάπτυξή του, 176.000 νοικοκυριά ετησίως. Κατ’ επέκταση, αναμένεται ετήσια μείωση των εκπομπών του 

CO2 περίπου 91.000 τόνους μέχρι και 941.300 τόνους αντιστοίχως.  

Η εγκατάσταση του ΚΥΤ θα γίνει σε αγροτεμάχια της Τ.Κ. Προχώματος της Δ.Ε. Κουφαλίων, Δήμου 

Χαλκηδόνας που ανήκει στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για τη 

σύνδεση του ΚΥΤ θα εγκατασταθούν νέοι πυλώνες και εναέριες γραμμές μεταφοράς ΥΥΤ 400 kV. Το 

συνολικό εμβαδόν του γηπέδου εγκατάστασης του ΚΥΤ και των νέων Γραμμών Μεταφοράς ανέρχεται σε E= 

87.732,74 τ.μ. (αγροτεμάχια 748, 833, 834).  

Ο βασικός εξοπλισμός του ΚΥΤ θα περιλαμβάνει 2 μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης 400/33-33kV 340/170-

170 MVA (Α΄Φάση Κατασκευής) και 2 αυτομετασχηματιστές 400/150/30 kV ισχύος ~340MVA έκαστος (Β΄ 

Φάση Κατασκευής). Οι μετασχηματιστές/αυτομετασχηματιστές θα είναι κατάλληλοι για υπαίθρια 

εγκατάσταση.  

Επιπλέον περιλαμβάνονται Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου, Προστασίας, Μετρήσεων, Σημάνσεων και 

Τηλεπικοινωνίας καθώς και συστήματα βοηθητικών παροχών διανομής ΧΤ (ΕΡ 400/230 V και ΣΡ 220 V) για 

τα βοηθητικά κυκλώματα του ΚΥΤ (Βοηθητικοί Μετασχηματιστές 30/0,4 kV, Πίνακες ΕΡ, ΣΡ, φορτιστές, 

μπαταρίες).  

Το κύριο έργο, που αφορά στο ΚΥΤ συνοδεύεται από το έργο εγκατάστασης νέων πυλώνων και σύνδεσης 

εναέριας γραμμής μεταφοράς ΥΥΤ400 kV, διπλού κυκλώματος στην υφιστάμενη ΓΜ ΥΥΤ 400 kV που 

διέρχεται πλησίον του γηπέδου εγκατάστασης του ΚΥΤ.  

Τα λοιπά βοηθητικά έργα που είναι απαραίτητα για την κατασκευή και λειτουργία του Υ/Σ ΚΥΤ παρατίθενται 

ως ακολούθως:  

  Η τοποθέτηση της περίφραξης των εγκαταστάσεων του Υποσταθμού ΚΥΤ.  

  Το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας  

 

Τα βασικά σημεία των κατασκευαστικών φάσεων παρατίθενται ενδεικτικά ως ακολούθως:  

  Κατασκευή των κτιρίων του νέου Υποσταθμού Υψηλής Τάσης εντός του γηπέδου μαζί με τον 

ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό  

 Τοποθέτηση καλωδιώσεων εντός του γηπέδου  

  Κατασκευή περίφραξης (στην Α’ φάση κατασκευής)  

  Τοποθέτηση συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

 Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς Υπερυψηλής Τάσης 400 kV, με τοποθέτηση πυλώνων.  

Το συνοδό έργο είναι η νέα εναέρια γραμμή μεταφοράς Υπερυψηλής Τάσης 400 kV, διπλού κυκλώματος, που 

θα συνδέει τον νέο Υποσταθμό με το σύστημα ΕΣΜΗΕ μέσω της υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς 400 kV 

«Λαγκαδά – Αμύνταιο.  

Οι εναέριες Γραμμές Μεταφοράς σχεδιάστηκαν για τη διασύνδεση 77 Φωτοβολταϊκών Σταθμών 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ», συνολικής ισχύος 65,74057 MW, που θα εγκατασταθούν στη Δ.Ε. Κουφαλίων, 

Δήμου Χαλκηδόνας, μέσω του νέου ΚΥΤ 400/33 kV Πρόχωμα με το σύστημα ΕΣΜΗΕ.  

Ειδικότερα, έχουν σχεδιαστεί δύο Γραμμές Μεταφοράς 400 kV διπλού κυκλώματος σύμφωνα με την 

προδιαγραφή TR-5 του ΑΔΜΗΕ. Για την είσοδο, η Γ.Μ. 400 ΚV ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ- ΚΥΤ 

ΑΜΥΝΤΑΙΟ)-ΚΥΤ ΠΡΟΧΩΜΑ, με κατάληξη στο νέο ΚΥΤ 400/33 kV Πρόχωμα και διασύνδεση με την 

υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 KV ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟ. Για την έξοδο, η Γ.Μ. 400 

ΚV ΚΥΤ ΠΡΟΧΩΜΑ – ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟ), με αρχή το νέο ΚΥΤ 400/33kV 

Πρόχωμα και διασύνδεση με την υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 KV ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΚΥΤ 

ΑΜΥΝΤΑΙΟ. Το συνολικό μήκος των Γραμμών Μεταφοράς ανέρχεται στα 206,166 m για την είσοδο και στα 

235,664 για την έξοδο. 

 
Φάση κατασκευής  

 Απαιτήσεις σε νερό  

Πριν την κατασκευή του έργου θα γίνει αίτηση σύνδεσης του γηπέδου με το δίκτυο ύδρευσης για την παροχή 
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νερού για τις ανάγκες λειτουργίας του εργοταξίου και έπειτα της λειτουργίας του ΚΥΤ. Εφόσον δεν υπάρξει 

δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης ή μέχρι να γίνει αυτό, ο Φορέας του ΄Εργου θα συμβάλει με 

προμηθευτή πόσιμου νερού ώστε αυτό να έρχεται στο γήπεδο του έργου με κατάλληλα βυτία.  

Για την κατασκευή του έργου δεν απαιτείται σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης, καθώς θα εγκατασταθούν 

χημικές τουαλέτες. Κατά τη φάση λειτουργίας οι τουαλέτες που θα εγκατασταθούν δύναται να είναι χημικές. 

Σε αντίθετη περίπτωση θα κατασκευαστεί συπτικός βόθρος η θέση και το μέγεθος του οποίου θα 

οριστικοποιηθεί μετά την έγκριση της Καταλληλότητας από τον ΑΔΜΗΕ. 

Υγρά απόβλητα 

Τα υγρά απόβλητα που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου σχετίζονται με τα αστικά λύματα του 

εργατικού δυναμικού που θα απασχοληθεί σ’αυτήν, και το οποίο εκτιμάται σε 40 περίπου άτομα συνολικά. 

Στερεά απόβλητα  

Αστικά στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από το εργατικό δυναμικό που θα εργάζεται στις φάσεις της 

κατασκευής του έργου.  

Απόβλητα συσκευασιών όμως θα προκύψουν κυρίως από τα πάσης φύσεως υλικά που θα χρησιμοποιηθούν 

κατά την κατασκευή του έργου  

Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευής και καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ) θα προκύψουν από τη διαμόρφωση του γηπέδου 

του έργου καθώς θα απαιτηθεί απομάκρυνση χωμάτων (εδαφικό υλικό) της τάξης των 55.000 - 60.000m3.  

Απόβλητα αποξήλωσης υφιστάμενων πυλώνων και γραμμών μεταφοράς.  

 

Εκπομπές ρύπων  

Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου θα προκύψουν αέριοι ρύποι, κυρίως από την κυκλοφορία των 

βαρέων οχημάτων και τη λειτουργία των μηχανημάτων, τόσο στο οδικό δίκτυο πρόσβασης όσο και στον χώρο 

του γηπέδου. 

 

 Φάση λειτουργίας  Απόβλητα  

 

Υγρά Απόβλητα   

Κατά τη φάση λειτουργίας του ΚΥΤ αναμένεται παραγωγή αστικών υγρών αποβλήτων από το προσωπικό που 

θα εργάζεται. Τα υγρά λύματα από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού και την καθαριότητα των χώρων 

υπολογίζονται ετησίως σε 34,6 m3 και θα καταλήγουν σε χημικές τουαλέτες ή σε σηπτικό βόθρο. Τα λύματα 

θα συλλέγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα μεταφέρονται στην πλησιέστερη Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυμάτων προς τελική επεξεργασία και διάθεση, από κοινού με τα αστικά λύματα του Δήμου, με 

ευθύνη του Φορέα του Έργου. 

 
Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.)]. Κωδικός ΕΚΑ  Κατηγορία αποβλήτου  
13 03  Απόβλητα έλαια μόνωσης και μεταφοράς 

θερμότητας  
13 03 06*  Χλωριωμένα έλαια μόνωσης ή μεταφοράς 

θερμότητας με βάση τα ορυκτά  
13 03 07*  Μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφορά 

θερμότητας με βάση τα ορυκτά  
13 03 08*  Συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς 

θερμότητας  
13 03 09*  Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και 

μεταφοράς θερμότητας  
13 03 10*  Άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας  

 
Στερεά απόβλητα 
Κατάλογος παραγόμενων στερεών αποβλήτων κατά τη λειτουργία του σταθμού. 

Κωδικός ΕΚΑ  Περιγραφή αποβλήτων  

16 02  Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμός (ΗΗΕ)  

16 02 13*  Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία εκτός  
PCBs, HFCs και αμίαντου.  

16 06  Μπαταρίες και συσσωρευτές  
16 06 01*  Μπαταρίες μολύβδου  
16 06 05  Άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές  
16 06 02*  Μπαταρίες Ni-Cd  
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16 06 03*  Μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο  
16 06 04  Αλκαλικές μπαταρίες (εκτός από 16 06 03)  
16 06 06*  Ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από 

μπαταρίες και συσσωρευτές  
17 02  Ξύλο, γυαλί και πλαστικό  
17 02 01  Ξύλο  
17 02 02  Γυαλί  
17 02 03  Πλαστικό  
17 04  Μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων 

τους)  
17 04 01  Χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος  
17 04 02  Αλουμίνιο  
17 04 05  Σίδηρος και χάλυβας  
17 04 06  Κασσίτερος  
17 04 07  Ανάμεικτα μέταλλα  
20 01  Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 

01)  
20 01 08  Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων 

ενδιαίτησης  
20 03  Άλλα δημοτικά απόβλητα  
20 03 01  Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα  

 
 Αέριες εκπομπές  

Κατά τη φάση της λειτουργίας του ΚΥΤ, όχι μόνο δεν θα παράγονται ρύποι και αέρια του θερμοκηπίου, αλλά 

αντίθετα, θα συμβάλει στην εθνική προσπάθεια για απορρόφηση «καθαρής» ενέργειας από ηλιακή 

ακτινοβολία. 

Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης  

Η υπό μελέτη έκταση βρίσκεται εκτός δασικών εκτάσεων, όπως προκύπτει από το μερικώς κυρωμένο δασικό 

χάρτη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 83561/20-12-2017 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ Δ΄ 71).  

Το γήπεδο του υπό μελέτη έργου, καθώς και η περιοχή 1.000μ. γύρω από αυτό, που αποτελεί τη ζώνη άμεσης 

επιρροής του έργου, βρίσκονται εκτός προστατευόμενων περιοχών του Εθνικού Συστήματος του Ν. 

3937/2011. 

Σύμφωνα με τον διαδικτυακό τόπο του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, αλλά και την προσφάτως εγκεκριμένη 

και δημοσιευμένη σε ΦΕΚ μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Κουφαλίων, δεν 

υπάρχει κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. 

Σύμφωνα με τον καθορισμό γενικών όρων και περιορισμών, καθώς και μεταβατικών διατάξεων, της υπ’ αρ. 

ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/35974/1452/14-4-2021 απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Δ΄ 266) 

έγκρισης του Γ.Π.Σ., οι εγκαταστάσεις καθώς και τα δίκτυα ενέργειας δύνανται να χωροθετούνται σε όλες τις 

περιοχές, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των προϋποθέσεων και των όρων των σχετικών κείμενων διατάξεων 

της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  

Η περιοχή μελέτης δεν διέπεται από καθεστώς Z.Ο.Ε. (Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου) και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 

(Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων). 

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνεται στην εκτεταμένη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 

(ΖΔΥΚΠ) «Χαμηλή ζώνη λεκανών περιφερειακής τάφρου Τ66, ποταμών Λουδία, Αξιού, 

συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της πρώην λίμνης Αρτζάν, και Γαλλικού, παραλίμνιες εκτάσεις λίμνης 

Δοϊράνης, χαμηλή ζώνη λεκάνης λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, χαμηλή ζώνη Πολεοδομικού συγκροτήματος 

Θεσσαλονίκης και ρέματος Ανθεμούντας (GR10RAK0008)». 

Το γήπεδο που θα εγκατασταθεί ο Υποσταθμός ΚΥΤ βρίσκεται πλησίον τμήματος υδατορεύματος με αρ. 340 

της διανομής αγροκτήματος Προχώματος. Το υδατόρευμα αυτό γειτνιάζει με αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 748 της 

Τ.Κ. Προχώματος της Δ.Ε. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνας της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Εξαιτίας της 

εγγύτητας του αγροτεμαχίου που θα εγκατασταθεί τμήμα του Υ/Σ ΚΥΤ (αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 833) και του 

αγροτεμαχίου που θα διέρχεται η εναέρια γραμμή μεταφοράς Υψηλής Τάσης 400 kV (αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 

748), έχει προηγηθεί υδραυλική μελέτη προσωρινής οριοθέτησης του τμήματος του υδατορεύματος αυτού. Οι 

γραμμές πλημμύρας  απέχουν οριζοντιογραφικά από τις γραμμές εναέριας μεταφοράς κατ’ ελάχιστον 60 m και 

από τον Υποσταθμό κατ’ ελάχιστον 120 m. Δηλαδή, η πλημμυρική γραμμή εκτιμάται σε τέτοια θέση που δεν 

επηρεάζει το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης και την εναέρια γραμμή μεταφοράς, καθώς τα έργα απέχουν αρκετά 
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από τις πλημμυρικές γραμμές του ρέματος. Εξάλλου, όπως προέκυψε και από τη μελέτη προσωρινής 

οριοθέτησης του ρέματος, χάρη στο σχετικά μεγάλο βάθος των πρανών, το ρέμα παροχετεύει ικανοποιητικά 

και με ασφάλεια την εκτιμηθείσα πλημμυρική παροχή που υπολογίστηκε για περίοδο επαναφοράς Τ = 50 

ετών.  

  

Οφέλη από την υλοποίηση του έργου (γραμμένο) 

 

Η κατασκευή του ΚΥΤ εντάσσεται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022-2031 

του ΑΔΜΗΕ (ΔΠΑ)11, στο οποίο προβλέπεται η κατασκευή νέων Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ για την απορρόφηση της 

παραγώμενης ισχύος από Σταθμούς παραγωγής από ΑΠΕ.  

 

Κατ’ επέκταση η κατασκευή και λειτουργία του ΚΥΤ, συμβάλλει στον γενικότερο στόχο του εφοδιασμού της 

χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο και στη μακροχρόνια 

ικανότητα του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό οικονομικά βιώσιμες συνθήκες, προς όφελος της 

κοινωνίας και του περιβάλλοντος.  

Η κατασκευή ΚΥΤ όπως και εναέριων ΓΜ, υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων, Υ/Σ κ.α. αποτελούν έργα 

υψηλού επενδυτικού κόστους με ένταση κεφαλαίου και ένταση εργασίας που συντελούν στην ενίσχυση της 

οικονομικής ανάπτυξης και στην τόνωση της απασχόλησης, με αποτέλεσμα σημαντική συμβολή στον διεθνή 

στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 8  

Σε εθνικό επίπεδο το νέο ΚΥΤ καθώς θα διαθέτει υπερσύγχρονη τεχνολογία, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του 

ΕΣΜΗΕ ώστε αυτό να είναι οικονομικά βιώσιμο και αξιόπιστο. 

Το νέο ΚΥΤ αποτελεί τον κρίκο διασύνδεσης των μονάδων ΑΠΕ της περιοχής με το ΕΣΜΗΕ και κατ’ 

επέκταση, έργο οικονομικής ανάπτυξης για τους Φορείς τους.  

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

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 που της 

απεστάλη. 

Συνεπώς, συμφωνεί με όσα αναφέρονται στην ΜΠΕ και  γνωμοδοτεί θετικά για την εγκατάσταση και  

λειτουργία του έργου του θέματος με τις εξής  προϋποθέσεις : 

1. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, με σκοπό 

να τηρούνται οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να αποφευχθεί η 

οιαδήποτε ρύπανση των επιφανειακών νερών και του περιβάλλοντος χερσαίου χώρου, τόσο κατά το 

στάδιο της κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας. 

2. Στο σύνολο των εγκαταστάσεων του έργου να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας που 

προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες. Σε περίπτωση που εκπονηθεί 

μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, να εγκριθεί από την αρμόδια πυροσβεστική αρχή. Απαγορεύεται 

σε κάθε περίπτωση η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών, είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους 

χώρους. 

Κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας  να τηρούνται οι ακόλουθες δεσμεύσεις: 

1. Τα απαιτούμενα αδρανή υλικά για την κατασκευή οποιουδήποτε έργου της παραγωγικής 

δραστηριότητας να εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της ευρύτερης περιοχής του 

υποσταθμού, εφοδιασμένα με ισχύουσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ή εν ισχύ ΠΠΔ. 

2. Τα εργοτάξια που θα εγκατασταθούν να καταλαμβάνουν τη μικρότερη δυνατή έκταση και σε όλη τη 

διάρκεια της κατασκευής των έργων και ο κατά περίπτωση Ανάδοχος να λαμβάνει μέριμνα για τον 

περιορισμό των διάχυτων εκπομπών σωματιδίων από τη διαχείριση των αδρανών υλικών με ψεκασμό τους 

και συχνή διαβροχή των υπαίθριων χώρων των εργοταξίων, ιδίως κατά την ξηρή περίοδο του έτους. Η 

σκάφη των φορτηγών οχημάτων κατά τη μεταφορά των υλικών να είναι καλυμμένη και να υπάρχει 

κατάλληλος προγραμματισμός για την αποφυγή μεταφορών σε ώρες αιχμής και κοινής ησυχίας, εφόσον 

αυτά διέρχονται από κατοικημένες περιοχές. 

3. Απαγορεύεται εντός του εργοταξίου η πλύση των μηχανημάτων των Αναδόχων του έργου. Κάθε 

είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια κ.λ.π. Να συλλέγονται να 

απομακρύνονται από το χώρο των εργοταξίων, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

4. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, ανεξάρτητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του: 

i)  να απομακρυνθούν άμεσα οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, 

περιφράξεις κλπ)  και να αποκατασταθεί πλήρως, το σύνολο των εργοταξιακών χώρων. 
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ii). να  απομακρυνθεί το σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών και να διαχειριστεί κατάλληλα 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

iii) να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλων χώρος του εργοταξίου. 

5. Η τυχόν υλοτόμηση δασικών δένδρων και θάμνων, καθώς και η διάθεση των υλικών που θα προκύψουν, να 

γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας.  

6. Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων, για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την 

αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται 

καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά). 

7. Στην εγκατάσταση θα πρέπει να τηρείται μητρώο (συνοδευόμενο από αρχείο των αντίστοιχων 

παραστατικών στοιχείων) των πάσης φύσεως αποβλήτων, στο οποίο να σημειώνεται: η ποσότητα, η φύση, 

η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο 

προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς καθώς και η μέθοδος και ο χώρος επεξεργασίας 

των αποβλήτων σύμφωνα με  τα αναφερόμενα στο Ν. 4819/2021. 

8. Τόσο οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων, που θα προκύπτουν εντός 

έκαστου έτους, όσο και ο τρόπος διαχείρισής τους, να αποτυπώνονται στην Ετήσια Έκθεση Παραγωγού 

Αποβλήτων, η οποία να υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές   σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις  του ν. 

Ν. 4819/2021 όπως εκάστοτε ισχύουν.  

9.  Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου κατά την 

κατασκευή του έργου. 

10.  Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας να μην περιέχουν τοξικά υλικά (π.χ. αμίαντο). 

11. Περιμετρικά του γηπέδου να υπάρχει πλήρης και υψηλή περίφραξη και να συντηρείται κατάλληλη 

βλάστηση (δενδροφύτευση, θαμνοκάλυψη).  

13. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε από τη λειτουργία της εγκατάστασης, να μην δημιουργούνται οχλήσεις στις 

όμορες ιδιοκτησίες. 

14. Να τηρούνται στα όρια του οικοπέδου της μονάδας οι ειδικές οριακές στάθμες θορύβου, όπως ορίζονται 

στο Π.Δ. 1180/81 (Α’ 293), όπως ισχύει, καθώς και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 

15. Τα μηχανήματα που τυχόν χρησιμοποιούνται εξωτερικά κατά την διάρκεια της λειτουργίας του έργου, και 

οι συσκευές εργοταξίου, που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου, να φέρουν 

σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ’ 

αριθμ. 37393/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1418/2003) Κοινή Υπουργική Απόφαση και στην υπ’ αριθμ.9272/2007 (ΦΕΚ 

Β΄286/2007) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

16. Διαπιστωθείσα υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου θορύβου στα όρια του γηπέδου της εγκατάστασης, να 

επιφέρει τη λήψη συμπληρωματικών αντιθορυβικών μέτρων σε επί μέρους τμήματα του έργου 

17. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας καθορίζονται στις ακόλουθες διατάξεις: 

. Κ.Υ.Α.με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (ΦΕΚ B΄ 488/2011), με την οποία καθορίζονται μέτρα για 

τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

. Κ.Υ.Α. με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (ΦΕΚ Β΄ 920/2007), με την οποία καθορίζονται τιμές − 

στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του 

νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

 18.  Για τις σημειακές εκπομπές στερεών σε αιώρηση (σκόνες) από τα εργοτάξια και τις εγκαταστάσεις του    

έργου, ισχύει το καθοριζόμενο όριο στο άρθρο 2 (§ δ) του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α΄ 293/1981) ή οι 

εκάστοτε ειδικότερες διατάξεις. 

19. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων υγρών 

αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος, υδάτινος αποδέκτης). 

20. Εφόσον στην περιοχή εγκατάστασης του υποσταθμού υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης, τα αστικά λύματα 

από τους χώρους υγιεινής της μονάδας να διοχετεύονται σε αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, τα αστικά 

λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης, να διοχετεύονται, είτε σε σύστημα σηπτικής 

δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ Β’ 

354/2011), όπως ισχύει, είτε σε στεγανή δεξαμενή και στη συνέχεια να διατίθενται σε νομίμως 

λειτουργούσα εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. 

21. Σε περίπτωση που τα αστικά υγρά απόβλητα διοχετεύονται σε κατάλληλα σχεδιασμένη στεγανή σηπτική 

δεξαμενή, να τηρούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 369 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας 

1999 (ΦΕΚ Δ’ 580/1999), όπως εκάστοτε ισχύει και να έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε 

μονάδα επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων. 

22. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (ελαστικά, πλαστικά, χρησιμοποιούμενα λιπαντικά, στουπιά 

κ.α.), η οποία μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη ρύπανση του περιβάλλοντος (σύμφωνα με την ΚΥΑ 

11535/93 (ΦΕΚ Β΄ 328/1993) «Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς 

εγκαταστάσεις, στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοιχτές εστίες καύσης»  

και η απόρριψη στερεών αποβλήτων στο έδαφος, στο υπέδαφος ή σε υδάτινο αποδέκτη. 
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23. Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-07-2021) όπως εκάστοτε ισχύουν.  

24. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001 

(ΦΕΚ Α’ 179/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, τις 

κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και 

προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΝ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

Ειδικότερα: 

-  Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών, που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να 

παραδίδονται σε αδειοδοτημένο συλλέκτη, προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε 

περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος 

διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο 

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που 

διαθέτει στην αγορά.  Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών 

οχημάτων, να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ Α’ 82/2004), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 

Α’ 12/2006) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ Α’ 75/2004), καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ Β’1625/2010), όπως ισχύουν. 

- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του 

υποσταθμού να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να 

φυλάσσονται εντός του γηπέδου του υποσταθμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή 

Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ Β’ 791/2006), όπως ισχύει και περιοδικά να 

παραδίδονται, μέσω αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς 

περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα 

με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004), όπως ισχύει. 

- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), να γίνεται 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103/2010 (Β’1312), 

όπως ισχύει. 

26. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών Υπουργικών 

Αποφάσεων 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β’ 383/2006), 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β’ 791/2006), 8668/2007 

(ΦΕΚ Β’ 287/2007) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α’ 24/2012), όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά 

παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας. 

27. Στις νέες εγκαταστάσεις, οι μετασχηματιστές να υπέρκεινται κατάλληλων στεγανών λεκανών ασφαλείας 

με στεγανό δάπεδο, και χωρητικότητας τουλάχιστον ίσης με το ελαιώδες περιεχόμενό τους. Να 

τηρούνται οι προδιαγραφές λειτουργίας και συντήρησης των μετασχηματιστών και ειδικά εκείνες που 

αφορούν στην αποφυγή διαρροών (ελαίων κλπ), στην ασφαλή λειτουργία τους και στην αποφυγή 

ηλεκτρικών τόξων (προστασία από πυρκαγιά). 

28.  Να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι στους μετασχηματιστές και στις συνδέσεις τους με το ηλεκτρικό 

δίκτυο, για την επισήμανση τυχόν διαρροών (ελαίων κλπ), φθορών και άλλων σημείων, που χρήζουν 

συντήρησης. 

29. Διαρροές από τους μετασχηματιστές, να ανακτώνται και να υφίστανται, κατά περίπτωση, διαχείριση, ως 

επικίνδυνα απόβλητα. 

30. Απαγορεύεται η χρήση συσκευών και οργάνων που περιέχουν PCBs και PCTs. Σε περίπτωση 

υφιστάμενων μηχανημάτων, συσκευών και οργάνων που περιέχουν PCBs και PCTs, να  

αντικατασταθούν και η διαχείρισή τους, να γίνει βάσει των διατάξεων των ΚΥΑ 7589/731/2000 (ΦΕΚ 

Β΄514/2000) και 18083/1098Ε.103/2003 (ΦΕΚ Β΄ 606/2003). 

31.  Να εξασφαλιστεί με την κατασκευή κατάλληλης σταθερής περίφραξης, (για την αποφυγή 

ατυχημάτων, αλλά και ζημιών της εγκατάστασης), η μη προσέγγιση ατόμων και ζώων στο χώρο και να 

γίνει τοποθέτηση πινακίδων ειδικής σήμανσης, σε κάθε πλευρά της περίφραξης, με την επισήμανση 

κινδύνου ζωής και ηλεκτρικού ρεύματος. 

32.  Να τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία του σταθμού που αναφέρονται 

στην ΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238/2002 (ΦΕΚ Β΄512/2002), όπως αυτή διορθώθηκε στο (ΦΕΚ Β’ 759/2002) και 

όπως εκάστοτε ισχύουν. 

33. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας της εγκατάστασης, ο κύριος του έργου να προβεί στην 

αποκατάσταση του χώρου και στην ανάπλαση των χώρων, που θα αποδεσμευτούν. Για το σκοπό αυτό, 

έξι (6) μήνες πριν την οριστική παύση λειτουργίας του έργου, να εκπονηθεί και να υποβληθεί σχετική 

μελέτη με εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου αποκατάστασης.  

34.  Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τυχόν αποθηκευμένα καύσιμα και πρόσθετα υλικά να αξιοποιηθούν 

κατά τo δυνατόν, στο σύνολό τους, ανακυκλούμενα και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενα σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΔΑ: 6ΘΣ17ΛΛ-Α1Κ



http://www.pkm.gov.gr 9 

  35. Σε περίπτωση που υπάρχουν χώροι αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, να εξυγιανθούν – 

        αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β’ 383/2006) και  

        24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β’ 791/2006), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

 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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