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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                           ΘΕΜΑ 13ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την τροποποίηση, μέσω της διαδικασίας εκ νέου έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων, της υπ’ αρ. πρωτ. 8253/20-11-2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

για τη δραστηριότητα «Αποθήκευση συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων – Μονάδα αξιοποίησης 

ιλύος και ρυπασμένης γης» της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στo 

αγρ/χιo υπ’ αριθ. 1339 της Δ.Κ. Θέρμης (εντός ΒΙ.ΠΑ.), Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης, λόγω 

εγκατάστασης μονάδων φυγοκέντρησης και θερμικής εκρόφησης, εγκατάστασης μονάδων επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων και απαερίων και αύξησης της δυναμικότητας αποθήκευσης συσκευασμένων 

επικίνδυνων αποβλήτων 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την τροποποίηση, μέσω της διαδικασίας εκ νέου έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων, της υπ’ αρ. πρωτ. 8253/20-11-2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη 

δραστηριότητα «Αποθήκευση συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων – Μονάδα αξιοποίησης ιλύος και 

ρυπασμένης γης» της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στo αγρ/χιo υπ’ αριθ. 1339 

της Δ.Κ. Θέρμης (εντός ΒΙ.ΠΑ.), Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης, λόγω εγκατάστασης μονάδων 

φυγοκέντρησης και θερμικής εκρόφησης, εγκατάστασης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και 

απαερίων και αύξησης της δυναμικότητας αποθήκευσης συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων» και 

έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1183/21-07-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο στην κ. Π. Ιορδανίδου, υπάλληλο του Τμήματος 

Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 

προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Ιορδανίδου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 381088 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

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): 531172 (155) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 59/25-07-2022  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 10/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχομένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 1183/21-07-2022                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 2204760223 

 

  

  

   ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

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

 

 

ηλεκτρονική υποβολή 
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(7930)/21-07-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι πρόκειται για την ανανέωση και τροποποίηση των 

περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης δραστηριότητας που ασχολείται με την αποθήκευση και επεξεργασία 

ορισμένων κωδικών επικίνδυνων αποβλήτων. Η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά θέτοντας πολύ αυστηρούς 

όρους και προϋποθέσεις.   

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από την κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, σχετικά με το εάν υπόκειται η 

δραστηριότητα στην οδηγία SEVESO και σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων για την πρόληψη ατυχημάτων 

μεγάλης εμβέλειας. Επίσης εξέφρασε τον προβληματισμό της για τη θετική γνωμοδότηση του Δήμου 

Θέρμης. Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. Ιορδανίδου. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες 

στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. Όσον αφορά τους ελέγχους, η εισηγήτρια ενημέρωσε ότι 

διενεργήθηκε έλεγχος από την υπηρεσία και τα πορίσματά του είναι σε φάση επεξεργασίας. Ωστόσο, κατά 

την επιτόπου παρουσία της υπηρεσίας δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο που να την προβλημάτισε. Επίσης, η 

υπηρεσία έχει ζητήσει επιπλέον στοιχεία από την εταιρεία που της απεστάλησαν και επίσης εξετάζονται. 

Τέλος, η δραστηριότητα έχει ελεγχθεί και από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, η υπηρεσία δεν γνωρίζει 

τα πορίσματα του ελέγχου και προτίθεται να τα ζητήσει. 

 

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

Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν με λευκό. Εκτός από τον 

προβληματισμό τους για τη θετική γνωμοδότηση του Δήμου Θέρμης, θεωρούν ότι η μονάδα είναι 

επικίνδυνη, ωστόσο είναι υπάρχουσα και με την έννοια αυτή τοποθετούνται με λευκό, κυρίως για την 

επέκτασή της. 

Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά.   

Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί 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 Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

1.  Δήμος Θέρμης – Δ/νση Περιβάλλοντος 

& Πρασίνου 

28-06-2022      Μητροπολιτική  

    Επιτροπή Μ.Ε.Θ. 

 

 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.: 381088 (7930)/21-07-2022 

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

Θεσσαλονίκης του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 1183/21-07-2022 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 
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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  

     (Οι κ. Ζέρβας Γεώργιος, κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκαν με λευκό) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την τροποποίηση, μέσω της διαδικασίας εκ νέου έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων, της υπ’ αρ. πρωτ. 8253/20-11-2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 

τη δραστηριότητα «Αποθήκευση συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων – Μονάδα αξιοποίησης ιλύος και 

ρυπασμένης γης» της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στo αγρ/χιo υπ’ αριθ. 1339 της Δ.Κ. 

Θέρμης (εντός ΒΙ.ΠΑ.), Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης, λόγω εγκατάστασης μονάδων φυγοκέντρησης και 

θερμικής εκρόφησης, εγκατάστασης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και απαερίων και αύξησης της 

δυναμικότητας αποθήκευσης συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 

 

Α. Είδος & Περιγραφή έργου 

Προτεινόμενη τροποποίηση: 

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις ως προς την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας (υπ’ 

αρ. πρωτ. 8523/20-11-2015 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 5444/17-07-2014 Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων), αφορούν στην εγκατάσταση Μονάδας Φυγοκέντρησης (ΜΦΚ) και Μονάδας 

Θερμικής Εκρόφησης υπό κενό (ΜΘΕ), με στόχο την επεξεργασία πετρελαιοειδών αποβλήτων, όπως: 

 αποβλήτων γεωτρήσεων πετρελαίου 

 

 ελαιωδών λασπών από καθαρισμούς δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαιοειδών ή λοιπούς 

εξοπλισμούς από διυλιστήρια, καθώς και από δεξαμενές εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων για 

εμπορία ή κατανάλωση 

 αποβλήτων ελαιοδιαχωριστών εγκαταστάσεων ή πρατηρίων υγρών καυσίμων 

 

 αποβλήτων από τέλματα αποθήκευσης πετρελαιοειδών λασπών. 

 

Διευκρινίζεται ότι η Μονάδα Φυγοκέντρησης θα αποτελεί Μονάδα προεπεξεργασίας αποβλήτων  τόσο 

για τη Μονάδα Θερμικής Εκρόφησης υπό κενό, όσο και για την υφιστάμενη Μονάδα Βιοεξυγίανσης. 

Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε., το ανόργανο στερεό υπόλειμμα που θα προκύπτει μετά από επεξεργασία με τη 

μέθοδο θερμικής εκρόφησης υπό κενό ενδεχομένως να χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας, εξαιτίας της 

συγκέντρωσης και της χημικής μορφής των βαρέων μετάλλων που περιέχει. Για το λόγο αυτό προτείνεται η 

εγκατάσταση κλειστού συστήματος ανάμειξης πλησίον της Μονάδας, στο οποίο θα πραγματοποιείται η 

διεργασία της σταθεροποίησης, όταν αυτή απαιτείται. Η διεργασία αυτή θα είναι ίδια με αυτή που 

πραγματοποιείται στην υφιστάμενη Μονάδα Σταθεροποίησης/Στερεοποίησης (ΣΣ). Δηλαδή θα στοχεύει σε 

μείωση της κινητικότητας των ανόργανων ρύπων (βαρέων μετάλλων), με τη χρήση διαφόρων μέσων 

σταθεροποίησης, που θα αλλάζουν τη χημική μορφή των βαρέων μετάλλων, και θα τα μετατρέπουν σε 

σταθερές και ελάχιστα υδατοδιαλυτές μορφές, όπως υδροξειδίων μετάλλων. 

Επιπλέον, η τροποποίηση περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας των παραγόμενων 

υδατικών υγρών αποβλήτων, τόσο από τις προαναφερόμενες νέες μονάδες της εγκατάστασης, όσο και από 

τις υφιστάμενες. Η Μονάδα αυτή θα πραγματοποιεί διαχωρισμό των υδρογονανθράκων, των αιωρουμένων 

στερεών και λοιπών ρύπων από τα υγρά απόβλητα, έτσι ώστε να είναι εφικτή η περαιτέρω διαχείρισή τους 

ως μη επικίνδυνων αποβλήτων. 

Η Μελέτη προκρίνει επίσης την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απαερίων από κρίσιμα σημεία των νέων 

Μονάδων, μέσω συστήματος εξαερισμού που θα οδηγεί τα απαγόμενα αέρια αρχικά σε μια στήλη 

απορρόφησης (πλυντηρίδα) και στη συνέχεια σε φίλτρο ενεργού άνθρακα. 

Επιπρόσθετα, προτείνεται αύξηση της δυναμικότητας αποθήκευσης συσκευασμένων επικίνδυνων 

http://www.epresence.gov.gr/
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αποβλήτων από 120 σε 240 tn, δημιουργώντας σταθμό μεταφόρτωσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων 

συσκευασμένων αποβλήτων, εμβαδού 375m
2 

. Τέλος, η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά και αλλαγές 

στους κωδικούς ΕΚΑ των αποβλήτων προς επεξεργασία σε σχέση με αυτούς που αναφέρει η ισχύουσα 

ΑΕΠΟ (Παράρτημα VIII της Μ.Π.Ε.). 

Η προτεινόμενη εγκατάσταση των δύο νέων Μονάδων, της Φυγοκέντρησης και της Θερμικής 

Εκρόφησης υπό κενό, αφενός θα οδηγήσει στην ανάκτηση πετρελαιοειδών, τα οποία στη συνέχεια θα 

μπορούν να οδηγηθούν προς επαναδιύλιση και επομένως θα λάβει χώρα ανάκτηση φυσικών πόρων και 

αφετέρου θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτιστοποίηση της απόδοσης της υφιστάμενης Μονάδας 

Βιοεξυγίανσης της επιχείρησης. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: 

α) η φυγοκέντρηση λασπών που πρόκειται να οδηγηθούν στη συνέχεια στη Μονάδα Βιοεξυγίανσης 

(ΜΒΞ), θα περιορίσει την περιεκτικότητά τους σε πετρελαιοειδή επιταχύνοντας σημαντικά τη 

διεξαγωγή της βιοεξυγίανσης 

β) λάσπες με υψηλό οργανικό περιεχόμενο που δεν είχαν τη δυνατότητα επεξεργασίας στη Μονάδα 

Βιοεξυγίανσης, ή που εξαιτίας της δυσκολίας αποικοδόμησης των ρύπων δημιουργούσαν 

καθυστερήσεις στην επεξεργασία τους, πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται στη 

Μονάδα Θερμικής Εκρόφησης υπό κενό. 

Οι συνοδές εγκαταστάσεις της προτεινόμενης τροποποίησης πρόκειται να χωροθετηθούν στα υπ’ αριθ. 

1342 και 1344 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια, τα οποία είναι διαδοχικά όμορα του υπ’ αριθ. 1339 αγροτεμαχίου 

της αδειοδοτημένης δραστηριότητας, σχηματίζοντας ένα ενοποιημένο αγροτεμάχιο με εμβαδό 11.057,75 τ.μ. 

Οι εγκαταστάσεις αυτές συνεπάγονται μεταβολή στις κτιριακές και μηχανολογικές κατασκευές της 

αδειοδοτημένης εγκατάστασης, καθώς και στη δυναμικότητα επεξεργασίας και αποθήκευσης αποβλήτων. 

Όπως αναφέρεται στην Μ.Π.Ε., η μονάδα υπάγεται στις διατάξεις της Οδηγίας περί βιομηχανικών 

εκπομπών [Οδηγία 2010/75/ΕΕ (“IED”)], η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. 

36060/1155/Ε.103/2013, για τον λόγο αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της Μ.Π.Ε. η εκπόνηση των 

σταδίων 1 ως 7 της Βασικής Έκθεσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας, σε 

συνδυασμό με το  Παράρτημα 3.1 της ΚΥΑ οικ. 170225/2014. 

Η μονάδα δεν υπάγεται στην υφιστάμενη ούτε στη μελλοντική της μορφή στις διατάξεις της Οδηγίας περί 

αντιμετώπισης των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες [Οδηγία 

2012/18/ΕΕ], η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ Β΄ 354)]. 

Όπως προαναφέρθηκε, για την προαναφερόμενη δραστηριότητα έχουν εκδοθεί: 

 Η υπ΄ αρ. πρωτ.  8523/20-11-2015 Τροποποίηση (ΑΔΑ:ΩΛΣΔΟP1Υ-ΚΘΒ) της με αριθ. πρωτ. 

5444/17-07-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Αποθήκευση 

συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων – Μονάδα αξιοποίησης ιλύος και ρυπασμένης γης» της 

εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» που είναι εγκατεστημένη στο αγροτ. 1339 εντός του ΒΙΠΑ Θέρμης, Δ. 

Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:7Ξ2ΝΟP1Υ-ΡΛΑ)  και  

 Η υπ’ αριθ. Φ.14.2.22644/οικ. 2389/11-05-2012 Απόφαση (Αδεια λειτουργίας) της Γενικής Δ/νσης 

Ανάπτυξης Π.Κ.Μ.. 

 

Η παρούσα Μ.Π.Ε. εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση των προτεινόμενων 

τροποποιήσεων, όπως αυτές περιγράφηκαν αναλυτικά πιο πάνω.  

 

Συμβατότητα με θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις  

Η δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη και νομίμως υφιστάμενη. Η προσθήκη των εν λόγω 

εργασιών δεν πρόκειται να επιφέρει μεταβολές στις χρήσεις γης, βάσει των οποίων αδειοδοτήθηκε η 

εγκατάσταση και λειτουργία της Μονάδας στο αγροτεμάχιο 1339 της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης, που 

βρίσκεται εντός του ΒΙ.ΠΑ..  

Τα αγροτεμάχια όπου πρόκειται να επεκταθεί η εγκατάσταση εμπίπτουν επίσης στην περιοχή “ΒΙ.ΠΑ.”, 

σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 21750/06-05-2021 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας Δ. Θέρμης. 

 

Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής  
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εκτός ορίων προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011, καθώς και εκτός 
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δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων. 

 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠ’ ΟΨΗ 

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης που ορίζουν οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας,  

διαβιβάστηκε στην αρμόδια Υπηρεσία η γνωμοδότηση του Δήμου Θέρμης, με την αποστολή της υπ’ αριθμόν 

21/2022 Απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Θέρμης (επισυνάπτεται στην παρούσα). 

Σύμφωνα με αυτή, το Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά υπέρ της προτεινόμενης τροποποίησης, βάσει 

της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.. 

 

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Η Υπηρεσία εισηγείται θετικά για την υλοποίηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων, στο πλαίσιο της 

παρούσας Μ.Π.Ε., με το σκεπτικό ότι η παρούσα τροποποίηση προκρίνει καταρχήν μία μέθοδο 

επεξεργασίας των αποβλήτων (θερμική εκρόφηση υπό κενό) που στοχεύει στην προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, οι οποίες αποτελούν προτιμώμενες κατευθύνσεις στην 

ιεράρχηση διαχείρισης των αποβλήτων. Αντιθέτως, οι εργασίες σταθεροποίησης/ στερεοποίησης, αλλά 

ακόμη και αυτή της βιοεξυγίανσης με τη χρήση μικροοργανισμών, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα να διασπούν 

πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες, αποτελούν ως επί το πλείστον υποστηρικτικές εργασίες προς την κατεύθυνση 

της ασφαλούς διάθεσης. Ως προς τις υπόλοιπες τροποποιήσεις, η επί τόπου επεξεργασία των αποβλήτων που 

προκύπτουν από τη διαδικασία (επεξεργασία υγρών αποβλήτων και απαερίων) με τις προτεινόμενες μεθόδους 

αποτελεί επίσης τεχνική η οποία προκρίνεται με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, ενώ η αύξηση της 

δυναμικότητας αποθήκευσης συσκευασμένων αποβλήτων δεν επιφέρει μεταβολές στις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της Μονάδας που έχουν ήδη εκτιμηθεί, εφόσον η Μονάδα εφαρμόζει ήδη τους περιορισμούς και 

τις προβλέψεις της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013. Τέλος, η δυνατότητα ανασυσκευασίας που προβλέπεται 

διευκολύνει τον εξορθολογισμό των αναγκαίων μεταφορών των αποβλήτων.  

Η θετική γνωμοδότηση της αρμόδια Υπηρεσίας δίνεται αυστηρά με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:  

1) Μετά από την κατάργηση του ν. 4042/12 και την αντικατάσταση του άρθρου 13 από το άρθρο 6 του ν. 

4819/21, εξειδικεύονται περαιτέρω οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 6 της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ όπως ισχύει (Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα, WFD) σχετικά με την διαδικασία 

αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων. Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα αποχαρακτηρισμού με 

Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών, ελλείψει εκτελεστικών πράξεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ σε περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί κριτήρια αποχαρακτηρισμού ούτε σε 

εθνικό επίπεδο, παρέχεται η δυνατότητα στον εκάστοτε φορέα διαχείρισης ή παραγωγό αποβλήτων να 

υποβάλει τεκμηριωμένο αίτημα προς τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Το 

αίτημα αυτό οφείλει να αναλύει, ανά κατηγορία αποβλήτου, την τήρηση των προϋποθέσεων των περ. α) 

έως και δ) της παρ. 1 του άρθρου 6, ακολούθως προς τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδει απόφαση το 

αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή σχετικού αιτήματος. 

Τα παραπάνω θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπ’ όψη και να προβλεφθούν στη νέα Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων της Μονάδας, δεδομένου ότι η προγραμματιζόμενη τροποποίηση στοχεύει κατά 

κύριο λόγο στην ανάκτηση χρήσιμων υλικών (προετοιμασία με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση ή/και επίχωση, σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 3 του ν. 4819/21). 

2) Σε συνέχεια των παραπάνω θα πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια τα τελικά προϊόντα τα οποία 

αναμένονται ανά κατηγορία αποβλήτου, τουλάχιστον με βάση τα συνηθέστερα εισερχόμενα απόβλητα 

στις υφιστάμενες Μονάδες, αλλά και τα αναμενόμενα εισερχόμενα απόβλητα στην προτεινόμενη Μονάδα 

θερμικής εκρόφησης. Από τα τελικά προϊόντα ανά κατηγορία επεξεργασμένου αποβλήτου είναι δυνατόν 

να προσδιοριστεί εάν ένα υλικό προορίζεται για αποχαρακτηρισμό από απόβλητο, σκοπός για τον οποίο θα 

πρέπει να ακολουθηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία στο σημείο (1) της παρούσας ή εάν ένα υλικό 

παραμένει απόβλητο, στην οποία περίπτωση θα πρέπει να εξεταστεί, μετά την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών επεξεργασίας, η επικινδυνότητά του ή μη, προκειμένου να αποδοθεί κωδικός ΕΚΑ με βάση 

τα προβλεπόμενα στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα (WFD), ούτως ώστε να καθοριστούν οι τελικές 

επιλογές για τη διάθεσή του.  

3) Δεδομένου ότι, για την εξέταση της επικινδυνότητας του αποβλήτου, δεν έχουν εφαρμογή τα κριτήρια 

αποδοχής των αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής της Οδηγίας 2003/33/ΕΚ, αλλά οι ιδιότητες του 

Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Απόβλητα (WFD) , τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην 
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ελληνική νομοθεσία με το Παράρτημα ΙΙΙ του ν. 4819/2021 αντίστοιχα, θα πρέπει εφ’ όσον ένα προϊόν 

χαρακτηριστεί ως απόβλητο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο (2) της παρούσας, να αποδειχθεί 

εάν διατηρεί κάποια ή περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες. Επομένως, αναλόγως με την προέλευση του 

αρχικού αποβλήτου, από το οποίο προέκυψε το επεξεργασμένο απόβλητο, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι 

επικίνδυνες ουσίες που ενδέχεται να παρουσιάζει με τις κατάλληλες μεθόδους δοκιμών. Έπειτα, ανάλογα 

με την παρουσία και την περιεκτικότητα μίας ή περισσότερων ουσιών που ταξινομούνται σε 

συγκεκριμένους κωδικούς επικινδυνότητας  του Κανονισμού 1272/2008 για την ταξινόμηση σήμανση και 

συσκευασία των επικίνδυνων ουσιών (CLP), θα προκύψει εάν το συγκεκριμένο απόβλητο εμφανίζει την ή 

τις συγκεκριμένες επικίνδυνες ιδιότητες αντίστοιχα. Τα παραπάνω κρίνεται σκόπιμο να διενεργούνται 

δειγματοληπτικά τουλάχιστον μία φορά ανά ορισμένο αριθμό κύκλων επεξεργασίας σε περίπτωση 

αποβλήτων με γνωστή προέλευση και συγκεκριμένη σύσταση (π.χ. απόβλητα ελαιωδών λασπών από 

δεξαμενές πρατηρίων υγρών καυσίμων) και κάθε φορά στην περίπτωση ενός νέου αποβλήτου, όπως ένα 

απόβλητο με γνωστή προέλευση και άγνωστη σύσταση (π.χ. απόβλητα ελαιωδών λασπών από δεξαμενές 

αποθήκευσης τελικού προϊόντος ενός διυλιστηρίου κλπ). Επομένως ο έλεγχος των αποβλήτων που 

προτείνεται στη σελ. 183 της Μ.Π.Ε. κρίνεται επαρκής ως προς τα εξερχόμενα απόβλητα από τις 

υφιστάμενες μονάδες, με την επιφύλαξη της συχνότερης διενέργειας δοκιμών στην περίπτωση της 

Μονάδας Θερμικής Εκρόφησης, ειδικά όταν πρόκειται για απόβλητα των οποίων η σύσταση ενδέχεται να 

ποικίλλει από παρτίδα σε παρτίδα. Για την αξιολόγηση των επικίνδυνων ιδιοτήτων και τις μεθόδους 

δοκιμών, που ενδείκνυνται, έχουν εφαρμογή τα παραρτήματα 3 και 4 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σχετικά με την  τεχνική καθοδήγηση για την ταξινόμηση των αποβλήτων. 

4) Εφ’ όσον τα επεξεργασμένα απόβλητα πρόκειται να οδηγηθούν προς διάθεση σε χώρους υγειονομικής 

ταφής, οι κατάλληλες μέθοδοι δοκιμών που αναφέρονται στο σημείο (3) της παρούσας προσδιορίζονται 

από την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2003/33/ΕΚ [δοκιμές εκπλυσιμότητας για την πλήρωση 

των κριτηρίων αποδοχής σε χώρους υγειονομικής ταφής (Waste Acceptance Criteria, WAC)], όπως 

προβλέπεται από την Α.Ε.Π.Ο. και εφαρμόζεται από την εταιρεία μέχρι σήμερα.  

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την  τεχνική καθοδήγηση για την 

ταξινόμηση των αποβλήτων (2018/C 124/01) και ειδικότερα σύμφωνα με το πλαίσιο 5: “τα σταθερά, 

μη ενεργά επικίνδυνα απόβλητα μπορούν να διατίθενται σε χώρους ταφής για μη επικίνδυνα 

απόβλητα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας περί 

υγειονομικής ταφής των αποβλήτων και στα WAC. Στο προσάρτημα Β της απόφασης 2003/33/ΕΚ του 

Συμβουλίου προσδιορίζεται με σαφήνεια ο ρόλος του “βασικού χαρακτηρισμού” και των σχετικών 

συμπερασμάτων όσον αφορά την επικινδυνότητα, την αποδοχή σε κατηγορία χώρων ταφής, ενώ η εν 

λόγω προσέγγιση απεικονίζεται στο σχήμα 1.”. 

Στην προκειμένη περίπτωση επισημαίνεται, βεβαίως, ότι, ακόμη και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

για την αποδοχή των επεξεργασμένων αποβλήτων σε χώρους ταφής για μη επικίνδυνα απόβλητα,  θα 

πρέπει να είναι αποδεκτοί οι συγκεκριμένοι κωδικοί από τον εκάστοτε Χ.Υ.Τ.Α. σύμφωνα με την 

αδειοδότησή του, π.χ. τα απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων και υπογείων υδάτων (με τετραψήφιο 

κωδικό 1913) δεν μπορούν εξ’ ορισμού να γίνουν αποδεκτά από τον Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης, σύμφωνα 

με την Έγκριση Λειτουργίας του [α.π.: 95664(291)/13-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΟ6Ψ7ΛΛ-3ΣΩ)]. Στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να δοθεί επίσης σημασία στον προσδιορισμό της υγρασίας του επεξεργασμένου 

αποβλήτου, ώστε να αποδοθεί ο κατάλληλος κωδικός ΕΚΑ, δηλ. θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν 

πρόκειται για στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων (κωδικός ΕΚΑ: 191302) ή λάσπες από 

την εξυγίανση χωμάτων (κωδικός 191304). Σύμφωνα με την περιγραφή της Μ.Π.Ε., το στερεό 

υπόλειμμα από τη Μονάδα Θερμικής Εκρόφησης θα μπορούσε να λάβει τον κωδικό 191302, ενώ κατά 

την άποψή μας θα έπρεπε να εξετάζεται ειδικά για την περίπτωση των αποβλήτων από τη Μονάδα 

Σταθεροποίησης, π.χ., λόγω της απαίτησης για υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία που έχουν τα 

συγκεκριμένα απόβλητα κατά την επεξεργασία τους (βλ. σελ. 69 της Μ.Π.Ε.).  

5) Εάν τα επεξεργασμένα απόβλητα προορίζονται για άλλο τρόπο αξιοποίησης (π.χ. χρήση ως καύσιμο στην 

τσιμεντοβιομηχανία, που αναφέρεται στην Μ.Π.Ε. / εργασία R1), τότε οι προαναφερόμενες δοκιμές της 

Απόφασης 2003/33/ΕΚ ενδεχομένως δεν αρκούν και θα πρέπει τα απόβλητα να υποβάλλονται σε δοκιμές 

ανάλογα με όσα ορίζει η Α.Ε.Π.Ο. της εκάστοτε εγκατάστασης, στην οποία προορίζεται να οδηγηθούν για 

καύση. 

6) Με αφορμή όλα τα παραπάνω θα πρέπει να διευκρινιστεί στην Α.Ε.Π.Ο., επομένως, η ιεράρχηση στην 

πορεία που θα πρέπει να ακολουθούν τα απόβλητα προς επεξεργασία εντός της εγκατάστασης. Δεδομένου 

ότι, όπως αναφέρθηκε στην αρχή, προτεραιότητα στη διαχείριση οφείλουν να έχουν η προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση, θα πρέπει να προκριθεί, κατά την άποψη της Υπηρεσίας, η 

ανάγκη εφαρμογής της διαδικασίας αποχαρακτηρισμού, τουλάχιστον των αποβλήτων εκσκαφών 
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(ρυπασμένων χωμάτων) τα οποία εισέρχονται για απορρύπανση σε μία από τις υφιστάμενες ή 

προτεινόμενες Μονάδες. Κατά την άποψή μας, τα απόβλητα αυτά (απόβλητα του Κεφαλαίου 17 του ΕΚΑ) 

εφ’ όσον αποδειχθεί ότι δεν εμφανίζουν μετά από την επεξεργασία τους (με την οποία καθίστανται 

απόβλητα του Κεφαλαίου19) μία από τις επικίνδυνες ιδιότητες, θα μπορούν στη συνέχεια, εφ’ όσον η 

αρχική τους προέλευση είναι από εκσκαφές (ΑΕΚΚ), να εισέλθουν στο ΣΣΕΔ ώστε να  χρησιμοποιηθούν 

εκ νέου για επιχώσεις, προκειμένου να πληρωθεί ο ορισμός της ανάκτησης υλικών του άρθ. 3 του ν. 

4819/21. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι τα επεξεργασμένα χώματα (τα οποία 

καθίστανται, όπως προαναφέρθηκε, απόβλητα του Κεφαλαίου 19 του ΕΚΑ μετά την επεξεργασία τους), 

μπορούν να εισέλθουν στο ΣΣΕΔ για την εκ νέου χρήση τους, αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία 

αποχαρακτηρισμού τους. 

 Στην προκειμένη περίπτωση εκτιμάται ότι η χρήση του απορρυπασμένου χώματος (μετά από τη 

διαδικασία αποχαρακτηρισμού του) ως υλικού επικάλυψης για τις καθημερινές ανάγκες του ΧΥΤΑ, θα 

μπορούσε να είναι μια λύση προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με την ανάκτηση του φυσικού πόρου, 

εφ’ όσον το χώμα αυτό αποδειχθεί ότι πληροί, βεβαίως, τις ειδικότερες απαιτήσεις που θέτει η σχετική 

νομοθεσία (ΚΥΑ 90439/1846/2021, ΦΕΚ 4514 Β), ώστε να ικανοποιείται η προϋπόθεση (γ) που θέτει η 

παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4819/21 για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων (“η ουσία ή το αντικείμενο 

πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τους συγκεκριμένους σκοπούς και συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία και 

τα πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα”). 

7) Ως προς την περιγραφή των νέων εγκαταστάσεων, παρατηρείται ότι η τελική διαστασιολόγηση και οι 

λεπτομέρειες σχεδιασμού της μονάδας επεξεργασίας απαερίων δεν αποσαφηνίζονται στην Μ.Π.Ε. (παρ. 

6.2.7). Για τον λόγο αυτό η Υπηρεσία θεωρεί ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται 

στην παρ. 2 του άρθ. 7 του ν. 4014/11, σύμφωνα με την οποία οι εγκαταστάσεις και οι εργασίες που 

προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό έργων ή δραστηριοτήτων σε στάδιο που έπεται της έκδοσης 

ΑΕΠΟ αυτών, όπως εξειδίκευση τεχνικών μέτρων και όρων της ΑΕΠΟ του έργου, εγκρίνονται με την 

υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) στην αρμόδια για την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 

που αναφέρονται στη συγκεκριμένη παράγραφο. 

8) Η Υπηρεσία διατυπώνει μία επιφύλαξη ως προς τις ποσότητες των εισερχόμενων αποβλήτων, τις οποίες 

δύναται να επεξεργάζεται η Μονάδα, εφ’ όσον επιθυμεί να παραμείνει στην κατηγορία Α2. Ακόμη και αν 

η παραδοχή των 350 ημερών γίνει δεκτή στην περίπτωση της σταθεροποίησης ή/και της βιοεξυγίανσης, 

όπου τα απόβλητα εισέρχονται στον κύκλο επεξεργασίας και παραμένουν, ανεξαρτήτως εργάσιμων 

ημερών, θα πρέπει ενδεχομένως να μειωθεί η ποσότητα των εισερχόμενων αποβλήτων προς επεξεργασία 

στη Μονάδα Θερμικής Εκρόφησης, δεδομένου ότι εκεί δεν μπορεί να γίνει δεκτή η ακραία παραδοχή των 

350 ημερών. Οι διεργασίες αυτές μπορούν να υλοποιηθούν σε εργάσιμες ημέρες, επομένως θα πρέπει η 

ετήσια ποσότητα των αποβλήτων να επιμεριστεί σε λιγότερες ημέρες για να υπολογιστεί η μέση ημερήσια 

δυναμικότητα της Μονάδας. Με τα παρόντα δεδομένα σχεδιασμού, η ημερήσια δυναμικότητα των 20tn 
υπερβαίνεται, αν αναχθούν οι εργασίες θερμικής εκρόφησης στις εργάσιμες ημέρες. 

9) Ως προς τις προτεινόμενες αλλαγές των όρων της ΑΕΠΟ (παρ. 3 του Παραρτήματος XVIII) που 

αναφέρονται στη Μ.Π.Ε., η Υπηρεσία προτείνει τα εξής: 

i. Θεωρεί επιβεβλημένη την απαλοιφή όλων των κατοπτρικών εγγραφών των επικίνδυνων αποβλήτων 

που επεξεργάζεται η Μονάδα (δηλ. των εγγραφών για τα αντίστοιχα μη επικίνδυνα), την οποία προτείνει 

και η εταιρεία, δεδομένου ότι δεν σχετίζονται με κάποιο τρόπο με την παραγωγική ή αποθηκευτική 

διαδικασία της Μονάδας. 

ii. Θεωρεί ότι οι αναλύσεις των εισερχόμενων αποβλήτων θα μπορούσαν να γίνονται από το 

διαπιστευμένο εργαστήριο της εταιρείας και και για τις περιπτώσεις των αναλύσεων που δεν 

περιλαμβάνονται στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου, αντίστοιχες αναλύσεις να διενεργούνται 

τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις μήνες και σε ένα εξωτερικό εργαστήριο, διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 

17025:2017. Κατά την άποψή μας, ωστόσο, θα είναι σκόπιμο να διεξάγονται οι αναλύσεις στα εξερχόμενα 

απόβλητα σε εξωτερικά, διαπιστευμένα εργαστήρια ή τουλάχιστον να ακολουθηθεί μία διαδικασία 

παράλληλων ελέγχων από το εργαστήριο της εταιρείας και εξωτερικά εργαστήρια, για ένα διάστημα, ως 

προς τις παραμέτρους που εμπίπτουν στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου της INTERGEO Ε.Π.Ε.. 

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας, οι δειγματοληψίες στα απόβλητα, προκειμένου να ακολουθήσουν οι 

επιβεβλημένες αναλύσεις και δοκιμές, θα μπορούσαν να διενεργούνται από το διαπιστευμένο προσωπικό 

της ίδιας της εταιρείας.  

iii. Συμφωνεί με τον έλεγχο της παραμέτρου VOC (πτητικές οργανικές ενώσεις) για τον έλεγχο ποιότητας 

του υπόγειου αέρα και τον έλεγχο των παραμέτρων CO2 και O2 μόνο σε περίπτωση που σημειωθεί 
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υπέρβαση του 1 ppm στη συγκέντρωση των VOC (προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 4.4.1 της ΑΕΠΟ), 

διαφωνεί ωστόσο με την προτεινόμενη διενέργεια των αναλύσεων των υπογείων υδάτων από το 

εργαστήριο της εταιρείας (προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 4.5.1). Κρίνεται σκόπιμο οι συγκεκριμένες 

αναλύσεις να διεξάγονται από εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια. 

 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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