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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                    ΘΕΜΑ 7ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της ‘’Μονάδας αποθήκευσης 

επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων και επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)’’ της εταιρείας EDIL HELLAS S.A., στα αγροτ. 574-575 αγροκτήματος 

Νεοχωρούδας, Δ. Ωραιοκάστρου, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ: 2207799228) 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της ‘’Μονάδας αποθήκευσης επικινδύνων και μη 

επικινδύνων αποβλήτων και επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 

(Α.Ε.Κ.Κ.)’’ της εταιρείας EDIL HELLAS S.A., στα αγροτ. 574-575 αγροκτήματος Νεοχωρούδας, Δ. 

Ωραιοκάστρου, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ: 2207799228)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με 

αρ. πρωτ. 1476/13-09-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν 

έδωσε τον λόγο στην κ. Χρ. Αποστολίδου, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της 

Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. 

Αποστολίδου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 523625 (10944)/08-09-2022 εισήγηση του 

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

Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι πρόκειται για δραστηριότητα που είναι εφοδιασμένη με Α.Ε.Π.Ο. από το 2018, 

δεν έχει λειτουργήσει όμως ακόμη, και ότι ζητείται η τροποποίηση αυτής της Α.Ε.Π.Ο. λόγω προσθήκης 

επικίνδυνων και μη επικίνδυνων κωδικών αποβλήτων ΕΚΑ. Περιέγραψε συνοπτικά τη διαδικασία 

επεξεργασίας των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων, τον μηχανολογικό εξοπλισμό που 

απαιτείται, και αναφέρθηκε στους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται 

θετικά.  

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Τζόλλα Νικόλαο, τακτικά μέλη, 

καθώς και από τον Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Ζέρβα. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τζόλλας ρώτησε, μεταξύ 
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άλλων, εάν προβλέπονται από τη νομοθεσία εδαφολογικές αναλύσεις για την ιχνηλάτηση βαρέων 

μετάλλων, εφόσον μιλάμε για διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, εάν όχι, πρότεινε να προστεθεί η 

διενέργεια εδαφολογικών αναλύσεων στους όρους της γνωμοδότησης. Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. 

Αποστολίδου. Για το θέμα των εδαφολογικών αναλύσεων ενημέρωσε το Σώμα ότι στην ισχύουσα για την 

εγκατάσταση Α.Ε.Π.Ο. προβλέπεται η διενέργεια εδαφολογικών αναλύσεων μία φορά ανά δεκαετία. Μετά 

την απάντηση της εισηγήτριας, ο κ. Τζόλλας πρότεινε να προστεθεί στους όρους η μεγαλύτερη συχνότητα 

όσον αφορά τη διενέργεια εδαφολογικών αναλύσεων. Και η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής 

συμφώνησε με την πρόταση του κ. Τζόλλα και πρότεινε στην υπηρεσία την προσθήκη του ανωτέρω όρου. 

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. Ο κ. Ζέρβας συμφώνησε με την πρόταση του κ. Τζόλλα για την προσθήκη όρου που θα 

αφορά τη μεγαλύτερη συχνότητα στη διενέργεια εδαφολογικών αναλύσεων. Επίσης, εκφράζοντας την 

άποψη της παράταξής του, παρατήρησε ότι οι μονάδες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (μπαταρίες, 

κλπ.) θα έπρεπε να εγκαθίστανται σε βιομηχανικές ζώνες και όχι σε άλλες περιοχές.    

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

Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 

που θέτει η υπηρεσία στην εισήγησή της.  

Τα λοιπά μέλη του Σώματος επίσης 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 

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

 

 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.: 523625 (10944)/08-09-2022 

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

1476/13-09-2022 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 ομόφωνα  

                                                                                                                                                                                             
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της ‘’Μονάδας αποθήκευσης επικινδύνων και μη 

επικινδύνων αποβλήτων και επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 

(Α.Ε.Κ.Κ.)’’ της εταιρείας EDIL HELLAS S.A., στα αγροτ. 574-575 αγροκτήματος Νεοχωρούδας, Δ. 

Ωραιοκάστρου, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ: 2207799228), σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις 

της εισήγησης που ακολουθεί και με τον επιπλέον όρο να διενεργούνται εδαφολογικές αναλύσεις, ει δυνατόν, 

συχνότερα από μία φορά ανά δεκαετία που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/13. 

 

Α. Είδος και Περιγραφή του έργου σύμφωνα με τη ΜΠΕ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την δραστηριότητα όπου θα έχει ως έργο την Επεξεργασία Αποβλήτων Εκσκαφών 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και Αποθήκευση Επικινδύνων και μη επικινδύνων Αποβλήτων, 

που βρίσκεται στα αγροτεμάχια 574 και 575, Τ.Κ. Νεοχωρούδας, Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ωραιοκάστρου 

της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.  

Η δραστηριότητα είναι εφοδιασμένη με την υπ’ αριθ. 9012/30-10-2018 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων της ΑΔΜ-Θ (ΑΔΑ: 7Σ27ΟΡ1Υ-Α6Ο). Η δραστηριότητα δεν έχει λειτουργήσει ακόμη και δεν 

παρουσιάζει κάποιο έργο.  

Η προσθήκη επικινδύνων και μη επικινδύνων κωδικών αποβλήτων ΕΚΑ, η αύξηση της ολικής χωρητικότητας 

των αποθηκευόμενων επικίνδυνων αποβλήτων από 145 t σε 230 t και η αφαίρεση του α/α 218 «Εγκαταστάσεις 

τεμαχισμού αποβλήτων μετάλλων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μετά από 

επεξεργασία και απορρυπασμένων οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)», τροποποιούν την παραπάνω 

ΑΕΠΟ χωρίς να αλλάζει η περιβαλλοντική κατηγορία της δραστηριότητας, η οποία παραμένει Α2.  Ως εκ 

τούτου, η παρούσα μελέτη αφορά την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

(Α.Ε.Π.Ο.) της «Μονάδας Αποθήκευσης Αποβλήτων και Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών 

και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)» με δ.τ. «HELLAS EDIL S.A.», ΑΔΑ: 7Σ27ΟΡ1Υ-Α6Ο η οποία θα 

εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια 574-575 του Δήμου Ωραιοκάστρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης στη Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω προσθήκης κωδικών Ε.Κ.Α και αύξησης της δυναμικότητας.  

 

Η δραστηριότητα διαθέτει τις παρακάτω άδειες:  

 Υπ’ αριθμ. πρωτ. 15/19757/24-12-2010 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το Τμήμα Προστασίας 

Περιβάλλοντος & Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ.  

 Υπ’ αριθμ. Πρωτ. 15/202300πε/04-02-2011 Άδεια διαχείρισης (προσωρινή αποθήκευσης και μεταφόρτωσης) 

από το Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Π.Κ.Μ.  

 Υπ’ αριθμ. Φ.28443/230274(6492)/ 19-06-2015 (ΑΔΑ: 6ΓΡΧ7ΛΛ-2Δ6) Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης 

Επαγγελματικού Εργαστηρίου με προσωρινή αποθήκευση – μεταφόρτωση – επεξεργασία (δεματοποίηση) μη 

επικινδύνων αποβλήτων & προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση ΑΕΚΚ από την Διεύθυνση Ανάπτυξης 

Π.Ε Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενάργειας & Φυσικών Πόρων  

 Υπ’ αριθμ. 2225/29-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΔ65ΟΡ1Υ-ΚΙΗ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της 

«Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων».  

 ΦΕΚ Δ 361/23-11-2017 «Επικύρωση Καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στα όρια των 

αγροτεμαχίων 574 και 575 αγροκτήματος Νεοχωρούδας, στο Δήμο Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»  

 Υπ’ αριθμ. 9012/30-10-2018 της ΑΔΜ-Θ (ΑΔΑ: 7Σ27ΟΡ1Υ-Α6Ο) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων της «Μονάδας Αποθήκευσης Αποβλήτων και Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων.  

Η δραστηριότητα είναι εφοδιασμένη με Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Επαγγελματικού Εργαστηρίου με 

προσωρινή αποθήκευση – μεταφόρτωση – επεξεργασία (δεματοποίηση) μη επικινδύνων αποβλήτων & 

προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση ΑΕΚΚ από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Θεσσαλονίκης με ΑΔΑ: 

6ΓΡΧ7ΛΛ-2Δ6 και ημερομηνία 19/06/2015.  

Η δραστηριότητα δεν έχει εφοδιαστεί ακόμη με Έγκριση Λειτουργίας από την Δ/νση Περιβάλλοντος της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης για την αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων και δεν παράγει έργο. Με την έκδοση της 

Τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο. θα αιτηθεί Έκδοση Έγκρισης Λειτουργίας από την αρμόδια Δ/νση.  

Παράλληλα, η δραστηριότητα θα εφοδιαστεί με πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία. Ακόμη θα προβεί και στην καταχώρηση της δραστηριότητας στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Αποβλήτων (Η.Μ.Α.)», ώστε να λάβει συγκεκριμένο αριθμό στο μητρώο (Αριθμός ΗΜΑ εταιρείας 1521).  

 

Στην δραστηριότητα θα καταφτάνουν απόβλητα κωδικών αποβλήτων του Κεφαλαίου «17»-«Απόβλητα από 

κατασκευές και Κατεδαφίσεις- ΑΕΚΚ», του Κεφαλαίου «20»- «Δημοτικά Απόβλητα (Οικιακά απόβλητα και 
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Παρόμοια απόβλητα από εμπορικές Δραστηριότητες, Βιομηχανίες και Ιδρύματα) περιλαμβανόμενων μερών 

χωριστά συλλεγέντων» και του κεφαλαίου «16»- «Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα αλλιώς στον κατάλογο» 

όπου αναλυτικά οι κωδικοί περιγράφονται στη ΜΠΕ. 

 

i)  Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

Η μονάδα θα διαχειρίζεται Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Ακολουθώντας μία 

αρχική διαδικασία διαλογής διαχωρίζονται σε υλικά με πολλά ανομοιογενή πρόσμικτα και σε περισσότερο 

καθαρά. Τα επιδεχόμενα επεξεργασία απόβλητα ΑΕΚΚ, θα αποθηκεύονται με τον συνήθη τρόπο που 

αποθηκεύονται τα αδρανή υλικά, δηλαδή σε υπαίθριους σωρούς μη εφαπτόμενους μεταξύ τους.  

Τα υλικά μεταφέρονται με οχήματα (φορτηγά) στο χώρο όπου, με τη βοήθεια ενός σπαστήρα, γίνεται η 

θραύση τους. Στη συνέχεια με φορτωτή συλλέγονται και μεταφέρονται στο κόσκινο για την απομάκρυνση 

υλικών μικρότερων από 35mm. Σε αυτό το στάδιο απομακρύνεται το χώμα. Το χώμα το οποίο διαχωρίζεται 

πέφτει στο κάτω μέρος του κοσκίνου και ακολούθως συλλέγεται και στέλνεται σε διακριτούς υπαίθριους 

χώρους αποθήκευσης. Τα συγκρατούμενα υλικά της προηγούμενης φάσης οδηγούνται στον χώρο 

χειρωνακτικής διαλογής όπου αφαιρούνται ξύλα, πλαστικά και μέταλλα τα οποία και οδηγούνται σε ξεχωριστά 

κέντρα ανακύκλωσης.  

ii) Διαχείριση  Επικινδύνων αποβλήτων 

Στο χώρο της δραστηριότητας θα υπάρχει  στεγασμένος, κλειστός χώρος αποθήκευσης, με στεγανό δάπεδο 

βιομηχανικού τύπου, όπου θα αποθηκεύονται στύλοι των δικτύων Τηλεπικοινωνίας και Ηλεκτρικής ενέργειας, 

στρωτήρες και μπαταρίες.  

Κατά την παραλαβή των Επικινδύνων αποβλήτων από τη δραστηριότητα, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης θα 

ελέγχει τα συνοδευτικά έγγραφα του φορτίου των Επικινδύνων αποβλήτων και η παραλαβή θα 

πραγματοποιείται εφόσον η εγκατάσταση διαθέτει την απαιτούμενη άδεια για την αποθήκευση των 

συγκεκριμένων αποβλήτων.  

Κατά την είσοδο θα πραγματοποιείται έλεγχος των ποσοτήτων, που θα περιλαμβάνει έλεγχο του όγκου και του 

βάρους τους, καθώς και ταυτοποίησή τους.  

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της ταυτοποίησης διαπιστωθεί ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ του προς 

παραλαβή αποβλήτου και των συνοδευτικών εγγράφων τα απόβλητα δεν θα γίνονται δεκτά από την 

εγκατάσταση.  

Επίσης θα τηρείται μητρώο εγκατάστασης αποθήκευσης και θα γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή της Ετήσιας 

Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Η.Μ.Α, που θα περιλαμβάνει τα 

συγκεντρωτικά πρωτογενή και επεξεργασμένα αποτελέσματα. Σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών, βλάβης 

η αστοχιών, που μπορεί να παρουσιαστούν στην εγκατάσταση, η δραστηριότητα, θα πρέπει να περιορίσει ή να 

αναστείλει τη λειτουργία της μέχρι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες 

του ΥΠΕΝ, του Υπουργείου Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.  

Σε κάθε περίπτωση παύει η τροφοδοσία της εγκατάστασης με επικίνδυνα απόβλητα, μέχρι η αρμόδια 

περιβαλλοντική αρχή να επιτρέψει πάλι την αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων στην εγκατάσταση.  

Η μονάδα αποθήκευσης επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα στεγάζεται στο ισόγειο κτίριο. Τα γραφεία και η 

τουαλέτα στεγάζονται εντός προκατασκευασμένου οικίσκου. Στον υπαίθριο χώρο θα υπάρχει 

γεφυροπλάστιγγα.  

Στην δραστηριότητα θα απασχολείται προσωπικό τεσσάρων (4) ατόμων.  

 

 

Πίνακας 1: Κωδικοί ΕΚΑ που προστίθενται 

Κωδ. 

ΕΚΑ  

Περιγραφή 

Αποβλήτω

ν  

Χαρακτηρισ

μός  

Εργασίες R/D  Τρόπος 

Αποθήκευσης  

Προέλευση  Αποδέκτης  

16 06 01*  Μπαταρίες 

μολύβδου  

Επικίνδυνα  R13 Αποθήκευση 

αποβλήτων εν 

αναμονή μιας από τις 

εργασίες που 

αναφέρονται στα 

σημεία R1 έως R12.  

Εντός στεγανών 

συσκευασιών σε 

κλειστό 

διαμορφωμένο 

χώρο εντός του 

χώρου 

αποθήκευσης  

Συνεργεία 

αυτοκινήτων,  

Καταστήματα 

ηλεκτρολογικών 

υλικών 

αυτοκινήτων,  

Εισαγωγείς 

συσσωρευτών 

αυτοκινήτων,  

Βιομηχανίες,  

Καταστήματα 

ηλεκτρικών 

ειδών,  

κλπ  

Πρόθεση 

συνεργασίας με 

Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ 

Re-battery και 

ΑΦΗΣ Α.Ε.  

16 06 02*  Μπαταρίες Ni 

– Cd  

Επικίνδυνα  R13 Αποθήκευση 

αποβλήτων εν 

αναμονή μιας από τις 

εργασίες που 

Εντός στεγανών 

συσκευασιών σε 

κλειστό 

διαμορφωμένο 

Πρόθεση 

συνεργασίας με 

Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ 

Re-battery και 
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αναφέρονται στα 

σημεία R1 έως R12.  

χώρο εντός του 

χώρου 

αποθήκευσης  

ΑΦΗΣ Α.Ε.  

16 06 03*  Μπαταρίες 

που περιέχουν 

υδράργυρο  

Επικίνδυνα  R13 Αποθήκευση 

αποβλήτων εν 

αναμονή μιας από τις 

εργασίες που 

αναφέρονται στα 

σημεία R1 έως R12.  

Εντός στεγανών 

συσκευασιών σε 

κλειστό 

διαμορφωμένο 

χώρο εντός του 

χώρου 

αποθήκευσης  

Πρόθεση 

συνεργασίας με 

Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ 

Re-battery και 

ΑΦΗΣ Α.Ε.  

20 01 33*  Μπαταρίες και 

συσσωρευτές 

που 

περιλαμβάνον

ται στα σημεία 

16 06 01*, 16 

06 02* ή 16 

06 03* και 

μεικτές 

μπαταρίες και 

συσσωρευτές 

που περιέχουν 

τις εν λόγω 

μπαταρίες.  

Επικίνδυνα  R13 Αποθήκευση 

αποβλήτων εν 

αναμονή μιας από τις 

εργασίες που 

αναφέρονται στα 

σημεία R1 έως R12.  

Εντός στεγανών 

συσκευασιών σε 

κλειστό 

διαμορφωμένο 

χώρο εντός του 

χώρου 

αποθήκευσης  

Πρόθεση 

συνεργασίας με 

Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ 

Re-battery και 

ΑΦΗΣ Α.Ε.  

20 02 01  Βιοαποικο-

δομήσιμα 

απόβλητα  

Μη Επικίνδυνα  R12,R13 Ανταλλαγή 

αποβλήτων για να 

υποβληθούν σε 

κάποια από τις 

εργασίες R1 ως R11  

Υπαίθρια  Θρυμματισμένο 

υλικό αποβλήτων 

κήπων και 

πάρκων (πράσινα 

απόβλητα)  

Μονάδα 

κομποστοποίησης  

 

 

Πίνακας 2: Εισερχόμενα Απόβλητα, Κατάταξη και Δυναμικότητα αυτών 

Εργασία  ΕΚΑ  Χαρακτηρισμός  Δυναμικότητα  

α/α 7α Εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης στερεών μη 

επικινδύνων αποβλήτων 

(εργασίες R12, R13,  

D13, D15), πλην των 

αναφερόμενων στους α/α 8, 

9  

20 02 01 (2) 

20 02 02  

20 02 03  

20 03 07  

Μη Επικίνδυνα  Εισερχόμενη ποσότητα: 117 tn/d ή ~ 28.000 tn/yr  

 

(Πράσινα Απόβλητα: 15 tn/d ή 3600 tn/yr) 

α/α 16  
Εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας ΑΕΚΚ 

(εργασία R5, R12 και R13)  

17 01 01 (1) 

17 01 02  

17 01 03  

17 01 07  

17 02 01  

17 02 02  

17 02 03  

17 03 02  

17 04 01  

17 04 02  

17 04 03  

17 04 04  

17 04 05  

17 04 06  

17 04 07  

17 04 11  

17 05 04  

17 05 06  

17 05 08 

17 06 04 

17 08 02 

17 09 04 

Μη Επικίνδυνα  Εισερχόμενη ποσότητα : 60 tn/d ή ~ 14.500 tn/yr  

 

Η επεξεργασία των αδρανών θα αντιστοιχεί στο 80% της 

εισερχόμενης ποσότητας τους  δεδομένου ότι γίνεται εφόσον 

τα υλικά είναι στεγνά και καθαρά, χωρίς προσμίξεις 
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α/α 3 Εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης και 

μεταφόρτωσης 

επικίνδυνων αποβλήτων 

(εργασία R12, R13, D13, 

D15) εξαιρουμένης της 

προσωρινής αποθήκευσης, 

εν αναμονή της συλλογής 

στο χώρο παραγωγής των 

αποβλήτων 

16 06 01* 

16 06 02* 

16 06 03* 

17 02 04* 

20 01 33* 

20 01 37* 

 Επικίνδυνα  Εισερχόμενη ποσότητα: 30 tn/d ή ~ 7.200 tn/yr  

 

Σε κάθε περίπτωση εντός του κλειστού χώρου αποθήκευσης, 

η αποθηκευμένη ποσότητα επικινδύνων αποβλήτων δεν θα 

ξεπερνά τους 230 tn 

 
(1)   κωδικός 17   «Απόβλητα από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις»  
(2) κωδικός 20 «Δημοτικά Απόβλητα (Οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και 

ιδρύματα) περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγέντων»  

 

Πίνακας 3 Στερεά Επικίνδυνα Απόβλητα 

17 02 04*  γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτά  

20 01 37*  ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες  

16 06 01*  Μπαταρίες μολύβδου  

16 06 02*  Μπαταρίες Ni – Cd  

16 06 03*  Μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο  

20 01 33*  Μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01*, 16 06 02* ή 16 06 03* και 

μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες  

 

Οι κωδικοί αποβλήτων που πρόκειται να προστεθούν στην δραστηριότητα προς αποθήκευση αποτελούνται 

από μπαταρίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.  

Οι κωδικοί επικινδύνων αποβλήτων (που κυρίως θα παραλαμβάνει και διαχειρίζεται) αντιστοιχούν κυρίως 

στους στύλους των δικτύων διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (π.χ. στύλοι ΔΕΗ), στο υπέργειο 

Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, στους στρωτήρες τους σιδηροδρομικού δικτύου, όπου προκύπτουν ως απόβλητα 

κατά τις εργασίες συντήρησης των εν λόγω δικτύων (κωδικός ΕΚΑ 17 02 04*) και σε μπαταρίες.  

H μέγιστη ημερήσια εισερχόμενη ποσότητα Επικινδύνων και μη Επικινδύνων αποβλήτων δεν θα ξεπερνά τους 

207 tn/d και η ετήσια 50.000 tn/yr  

 

Α3. Φάση λειτουργίας- Απόβλητα 
 

Κατά την λειτουργία της δραστηριότητας δεν θα παράγονται υγρά απόβλητα εκτός των λυμάτων του 

προσωπικού που θα οδηγούνται σε στεγανό βόθρο , χωριστό από τη δεξαμενή συλλογής των στραγγιδίων.  Σε 

περίπτωση που υπάρχουν από τα μηχανήματα ορυκτέλαια θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία 

και θα δίνονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς.  

Ακόμη, συνέπεια ατυχήματος εντός του χώρου αποθήκευσης μπορεί να παρουσιαστεί διαρροή υγρών από 

μπαταρίες, πχ από αστοχία του δοχείου μεταφοράς. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι κατά την παραλαβή των 

κωδικών αυτών δεν θα παραλαμβάνει δοχεία τα οποία στον οπτικό έλεγχο θα παρουσιάζουν σημαντικές 

φθορές. Σε περίπτωση εμφάνισης στραγγιδίων ή υγρών από μπαταρίες θα συλλέγονται με απορροφητικά 

υλικά, όπου θα τοποθετούνται αυτά σε κλειστά δοχεία και θα δίνονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς 

για τη διαχείρισή τους.  

Από τη δραστηριότητα δεν αναμένεται παραγωγή αέριων αποβλήτων.  

Αναλυτικά για την δραστηριότητα έχουμε:  

 Αέριες εκπομπές:    Δεν υπάρχουν  

 Υγρές εκπομπές: Δεν υπάρχουν στο χώρο των μπαταριών καθώς θα βρίσκονται τοποθετημένες σε 

στεγανά δοχεία, μόνο σε περίπτωση εμφάνισης υγρού στύλου από τα καιρικά φαινόμενα.  

  Στερεά απόβλητα: Δεν υπάρχουν καθώς είναι συμπαγή κορμοί στρογγυλής ξυλείας και στην 

δραστηριότητα δεν γίνονται εργασίες κοπής ή άλλης επεξεργασίας πλην της αποθήκευσης. Δεν υπάρχουν 

στερεά απόβλητα από την αποθήκευση μπαταριών.  

 Οσμές: Καθόλου ή ελαφριά παρουσία οσμών στην εμποτισμένη ξυλεία και καθόλου οσμές από τα 

δοχεία που περιέχουν μπαταρίες. Τα βιοαποικοδομήσιμα υλικά δεν εμφανίζουν οσμές, παρόλα αυτά οι 

συνθήκες αποθήκευσης αυτών θα σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται φαινόμενα 

σήψης.   

 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός 
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Όσον αφορά τον εξοπλισμό που θα διαθέτει η δραστηριότητα αντιστοιχεί σε κινητό πετρελαιοκίνητο 

μηχανολογικό εξοπλισμό τον οποίο θα μισθώνει από άλλες αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Ο 

εξοπλισμός θα αξιοποιείται κατά περιόδους, όταν η μονάδα θα πραγματοποιεί επεξεργασία ΑΕΚΚ. Ενδεικτικά 

ο εξοπλισμός θα αντιστοιχεί σε κινητό πετρελαιοκίνητο σπαστήρα ισχύος 250 Kw και κόσκινο ισχύος 40 Kw. 

Κατά περίπτωση ανάγκης, η ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού θα διαφοροποιείται.  

 

Απαιτήσεις σε νερό και ενέργεια  
Στη δραστηριότητα δεν απαιτείται και δεν θα γίνεται χρήση νερού για την παραγωγική διαδικασία. Η 

κατανάλωση νερού θα προέρχεται κυρίως από τους εργαζόμενους για την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών 

και περιβαλλοντικούς όρους - τη διαβροχή του χώρου για τον περιορισμό της σκόνης. Οι απαιτήσεις σε νερό 

θα καλυφθούν με την χρήση βυτιοφόρου οχήματος. Για την αποθήκευση του νερού θα χρησιμοποιηθούν 

πλαστικές δεξαμενές και εκτιμάται ότι η συνολική ετήσια ποσότητα νερού που απαιτείται θα είναι 2.250 

m3/έτος.  

Οι ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα στη δραστηριότητα θα καλύπτονται από το δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.  

 

Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης  
Η περιοχή της δραστηριότητας υπάγεται στο ΦΕΚ 485 Δ /20-08-2020 «Έγκριση αναθεώρησης του 

Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Περιβαλλοντική 

Έγκριση αυτού» και  απέχει από τους πλησιέστερους οικισμούς:  

 Οικισμός Πενταλόφου περίπου 2χλμ  

 Οικισμός Νεοχωρούδας περίπου 3,2 χλμ  

 Ωραιόκαστρο περίπου 8,7 χλμ  

 Οικισμός Νέας Φιλαδέλφειας περίπου 8,8 χλμ  

 Οικισμός Μεσαίο περίπου 8,5 χλμ  

 Οικισμός Μονόλοφου περίπου 10,5 χλμ  

•           Οικισμός Πετρωτού περίπου 11,000 χλμ  

Χρήσεις Γης: διέπεται από το Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Καλλιθέας, όπου βρίσκεται στην ζώνη «ΑΑΒ» με περιγραφή 

ως «Περιοχή Εγκατάστασης της Μεταποίησης Χαμηλής και μέσης όχληση». 

Τα γήπεδα της εγκατάστασης είναι χαρακτηρισμένα ως μη δασικά.  

Η δραστηριότητα βρίσκεται εκτός ζωνών ειδικής προστασίας ή άλλων προστατευόμενων περιοχών.  

Δεν εντάσσεται σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως Περιοχή Ιστορικού Τόπου και ούτε υπάρχουν πλησίον 

κηρυγμένα νεώτερα μνημεία.  

 

Στόχοι- Σκοπιμότητα του έργου.  
Το έργο συνάδει απόλυτα με τους στόχους της εφαρμοζόμενης περιβαλλοντικής πολιτικής διαχείρισης των 

αποβλήτων δεδομένου ότι η δραστηριότητα προσανατολίζεται στην ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση 

των συλλεγόμενων αποβλήτων ενδυναμώνοντας την επιχειρηματικότητα στο τομέα αξιοποίησης 

ανακυκλώσιμων υλικών με την άμεση και έμμεση δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στον κλάδο της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Ειδικότερα, η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης βιοαποβλήτων θεωρείται επιβεβλημένη και αναγκαία, στο 

πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων.  

 

 

Β.  ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης δεν κατατέθηκαν απόψεις από άλλους φορείς, κατοίκους ή 

ενδιαφερόμενους σχετικά με το υπό εξέταση έργο. 

 

Γ.  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα η υπηρεσία συμφωνεί με όσα αναφέρονται στην ΜΠΕ και 

εισηγείται θετικά με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 

 

1. Να οριστεί υπεύθυνος για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και να ενημερωθεί εγγράφως η 

αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά αρχή. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 4819/2021 

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

2. Πριν την έναρξη λειτουργίας να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις.  

3. Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας καθώς και αποφυγής 

μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, όπου απαιτείται.  

4. Να τηρούνται αρχεία σχετικά με τις ποσότητες, τη φύση (κωδικοί ΕΚΑ), την προέλευση και ανάλογα 
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με την περίπτωση, τον τρόπο μεταφοράς, τη συχνότητα συλλογής, τον τελικό αποδέκτη και τη μέθοδο 

επεξεργασίας, για τουλάχιστον τρία έτη, για τα επικίνδυνα απόβλητα και για τουλάχιστον ένα έτος  

για τα μη επικίνδυνα. Επίσης, τα αρχεία που αφορούν σε εργασίες διαχείρισης των μη επικινδύνων 

αποβλήτων πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον ένα έτος. Σε περίπτωση παράδοσης αποβλήτων 

σε τρίτους να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης 

των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. 

5. Τα υγρά λύματα από το προσωπικό να συλλέγονται στη στεγανή δεξαμενή που εξυπηρετεί την 

υφιστάμενη εγκατάσταση και να οδηγούνται για επεξεργασία στην πλησιέστερη εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά. 

6. Να εγκατασταθεί περιμετρική φύτευση  με χρήση ενδημικών αειθαλών φυτών σε όλο μήκος της 

περιμέτρου. Να εξασφαλισθεί η συντήρηση και η ανάπτυξη των φυτών. 

7. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή έκλυσης και διασποράς δυσάρεστων 

οσμών με συγκεκριμένη αναφορά στις πηγές και τους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης. 

8. Να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους, οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής 

και των αποθηκευμένων αδρανών, για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων. 

9. Τυχόν επικίνδυνα απόβλητα που θα προκύψουν από την δραστηριότητα (πχ. διαρροή από μπαταρίες) 

να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/06). 

10. Να τεθούν όρια θορύβου στα όρια του γηπέδου της δραστηριότητας βάσει του ΠΔ 1180/81( ΦΕΚ Α’ 

293). Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων να ληφθούν άμεσα κατάλληλα μέτρα αντιθορυβικής 

προστασίας από τον φορέα λειτουργίας της μονάδας. Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί 

κινητά μηχανήματα σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις 

υποχρεώσεις εφαρμογής της Κοινοτικής νομοθεσίας, συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του 

Καν. ΕΚ 219/2009 και των αναθεωρήσεων τους. 

11. Για την προστασία των επιφανειακών υδάτων, ρεμάτων και εδαφών που βρίσκονται πέριξ της 

εγκατάστασης, να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση των όμβριων υδάτων εντός του γηπέδου της 

εγκατάστασης με την κατασκευή συστήματος συλλογής και διαχείρισης των όμβριων υδάτων ώστε η 

διάθεση αυτών να είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή.  

12. Μετά το πέρας του κύκλου ζωής του έργου να γίνει αποξήλωση του συνόλου των κατασκευών και να 

γίνει αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση. 

13. Να διενεργούνται εδαφολογικές αναλύσεις, ει δυνατόν, συχνότερα από μία φορά ανά δεκαετία που 

προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/13. 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

Χ 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 

2. Ασλανίδης Δημήτριος 

3. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

4. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

5. Κίκης Αθανάσιος 

6. Κούης Κωνσταντίνος 

7. Τζόλλας Νικόλαος 

8. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

10. Ζέρβας Γεώργιος  

11. Γκανούλης Φίλιππος 

12. Χρυσομάλλης Νικόλαος 
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