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«Γνωμοδότηση επί  της  μελέτης  περιβαλ-
λοντικών  επιπτώσεων  για  το  «Εργο-
στάσιο  επεξεργασίας  οπωροκηπευτικών
και  παραγωγής  τυποποιημένων  τροφί-
μων» της εταιρίας «Χαλβατζής Μακεδονι-
κή Α.Β.Ε.Ε.» που βρίσκεται στο υπ’ αριθ.
539 και  τμήματα των με αριθ.  772  & 798
αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  Ριζού
του Δήμου Σκύδρας της Π.Ε.Πέλλας και τε-
λεί υπό εγκατάσταση και στα 785 και τμή-
μα του  538 αγροτεμάχια  του ιδίου αγρο-
κτήματος,  με  Περιβαλλοντική  Ταυτότητα
(ΠΕΤ) 2010382022» 

Αριθμ. Συνεδρίασης  7η/28-05-2021
Αριθμ. Απόφασης: 39 / 2021
      
Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  28  Μαϊου  2021,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  11:30
συνήλθαν  σε  τακτική  συνεδρίαση  με  τηλεδιάσκεψη τα  μέλη  της  Επιτροπής
Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αρ.
πρ.  οικ. 299469(393)/24-05-2021  έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  της,
Αντιπεριφερειάρχη  Ανάπτυξης  &  Περιβάλλοντος  της  Π.Κ.Μ.,  κ.  Κωνσταντίνου
Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 24-05-2021 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις  του  άρθρου  164  του  Ν.3852/2010,  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει  σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020  Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ. Α).
Από  τα  δεκατέσσερα  (14)  μέλη  της  Επιτροπής   Ανάπτυξης,  Καινοτομίας  και
Αγροτικής  Οικονομίας  παραβρέθηκαν  δώδεκα  (12)  τακτικά  μέλη  και  ένα  (1)
αναπληρωματικό :  

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος    1. Γιαννούλης Χρήστος-Τακτικό μέλος
2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος              2. Τεκτερίδης Γαβριήλ-Τακτικό μέλος
3.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος           
4. Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος      
5. Μαλλιαρας Αθανάσιος-Τακτικό μέλος   

6. Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος            
7. Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος        

   8.   Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος        
   9.    Αγγελίδης  Θεόδωρος-Τακτικό μέλος

10.  Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος

11.  Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος

12. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος
  13 . Θωμά Δήμητρα-Αναπληρωματικό μέλος

             Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ανέφερε ότι η συνεδρίαση
της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας  πραγματοποιείται
«με  τηλεδιάσκεψη»,  όπως  ορίζεται  στην  παρ.  1  του  άρθρου  10  της   Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει  «Κατά το διάστημα
λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των
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αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί
να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67
και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με
κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης
των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». 

            

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος εκφώνησε  το  3ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
«Γνωμοδότηση  επί  της  μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  για  το
«Εργοστάσιο  επεξεργασίας  οπωροκηπευτικών  και  παραγωγής
τυποποιημένων  τροφίμων»  της  εταιρίας  «Χαλβατζής  Μακεδονική  Α.Β.Ε.Ε.»
που  βρίσκεται  στο  υπ’  αριθ.  539  και  τμήματα  των  με  αριθ.  772  &  798
αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Ριζού του Δήμου Σκύδρας της Π. Ε. Πέλλας
και τελεί  υπό εγκατάσταση και στα 785 και τμήμα του 538 αγροτεμάχια του
ιδίου  αγροκτήματος,  με  Περιβαλλοντική  Ταυτότητα  (ΠΕΤ)  2010382022» και
έδωσε το  λόγο στoν  κ.  Ζέρζη Πέτρο,  Περιφερειακό Σύμβουλο  της  ΠΕ Πέλλας,  ο
οποίος έθεσε  υπόψη  της  Επιτροπής  την  αριθμ.  πρωτ.  159798(459)/10-05-2021
εισήγηση  του  Τμήματος  Χορήγησης  Αδειών,  Βιομηχανίας,  Ενέργειας,  Φυσικών
Πόρων & Επαγγελμάτων της Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής: 
” 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Α/Α ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
 -Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
 -Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
-  Ν.  4042/2012  (ΦΕΚ  Α΄24)  «Ποινική  προστασία  του  περιβάλλοντος  -Εναρμόνιση  με  την  Οδηγία
2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ -
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
- Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επαγγελματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
- Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α΄68), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών -
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
- Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ (Α΄230), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
- Υ.Α. οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ Β΄2471), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Τροποποίηση και κωδικοποίη-
ση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε  κατηγορίες  και  υποκατηγορίες  σύμφωνα  με  το  άρθρο  1  παράγραφος  4  του  Ν.
4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ Β΄1048), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και και ισχύει.
«Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριο-
τήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά
διατάγματα».
- Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167) - Μέρος Ζ΄ «Βιομηχανικές δραστηριότητες».  «Επενδύω στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις».
- Κ.Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ Β΄3833) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις
διατάξεις  της  υπό  στοιχεία  3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄1048)  κοινής υπουργικής  απόφασης,  όπως
ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)».
- Υ.Α. Φ.15/483/35/2012 (ΦΕΚ Β΄158), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Καθορισμός τύπου, δικαιολο-
γητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του
Ν._3982/2011 (ΦΕΚ_Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και
την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση».
- Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β΄1022), μόνο ως προς το Παράρτημα ΙΙ. «Κατάταξη δημοσίων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν._1650/1986, όπως
αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 του Ν._3010/2002 (ΦΕΚ Α΄91/2002)».
- Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β΄332) «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής
εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το
άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160/18-10-1986), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
3010/2002 (ΦΕΚ Α΄91/2002)».
- Υ.Α. 48963/2012 (ΦΕΚ Β΄2703) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντι-
κών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’  αριθ. 1958/13-1-2012 απόφα-
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σης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄21), όπως ισχύει, σύμφωνα με
το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)».
- Υ.Α. 170225/2014 (ΦΕΚ Β΄135), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Εξειδίκευση των περιεχομένων των
φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας A’ της απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄21) όπως ισχύει,
σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4014/2011 (Α ́ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
- Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ Β΄678), μόνο ως προς το περιεχόμενο των ειδικών περιβαλλοντικών
μελετών «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές
συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986».
- Κ.Υ.Α. Η.Π. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ Β΄1391) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του
κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και των δραστηριοτήτων σύμφω-
να με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160/18-10-1986) όπως αντικαταστάθηκε με τις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ Α΄91/2002)».
- Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ Β΄1077) Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρι-
σης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις
διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β
της υπουργικής απόφασης με αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21/13-1-2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.
4014/2011».
-  Κ.Υ.Α. Η.Π. 37338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄1495), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την
Κ.Υ.Α. Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ Β΄415) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση
της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, “Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών”, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας
Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ».
- Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνι-
κός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
-  Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ Β΄1016) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
- Υπ’ αριθ. 129043/4335/8-7-2011 εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 4ΑΣΨΟ-ΚΘΣ)
«Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
- Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β΄383) Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου
της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφα-
σης “Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων” (Β΄604)».
- Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β΄791) «Έγκριση γενικών τεχνικών προδιαγραφών για την διαχεί-
ριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. Β της υπ’ αριθ. 13588/725 κοινής υπουργι -
κής απόφασης…».
- Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ Β΄287) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων
(ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης
“Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.” (Β΄383) και σε συμμόρφω-
ση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ’ αριθ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης
Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης “Μέτρα όροι
και  περιορισμοί  για  την  διαχείριση  επικινδύνων  αποβλήτων…  κ.λπ.”  (Β΄383)  και  της  υπ’  αριθ.
24944/1159/2006 κοινής υπουργικής απόφασης  “Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων… κ.λπ.” (Β΄791)».
- Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ Α΄94) Περί συσκευασιών
και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλ-
λακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις»
- Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ Α΄94) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευα-
σιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
-  Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ Α΄64) «Αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 98012/2001/1996 (ΦΕΚ Β΄40) “Καθορισμό .
μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων”. Μέτρα, όροι και πρόγραμμα
για την διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων».
- Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ Α’75) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελα-
στικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».
- Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ Α΄80) «Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης “Δια-
χείριση ηλεκτρικών στηλών και  συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες” (Β΄781)
και19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης “τροποποίηση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής
απόφασης κ.λπ.” (Β΄963) – Μέτρα,  όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποι-
ημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών».
-  Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β΄1312) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
-  Π.Δ. 211/2006 (ΦΕΚ Α΄211) «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών
κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο».
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- Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α΄293) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουρ-
γίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ
τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει».
- Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ Β΄328) «Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συ-
ναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες
καύσης».
- Κ.Υ.Α.11294/1993 (ΦΕΚ Β΄264) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλή-
των από βιομηχανικούς λέβητες, ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με
καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο».
-  Υ.Α. 189553/2011(ΦΕΚ Β΄2654) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών
καύσης για θέρμανση κτιρίων και νερού».
-  Κ.Υ.Α. 6164/2018 (ΦΕΚ Β΄1107) «Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα
από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕL 313/1/28.11.2015)».
- Yπ’ αριθ. οικ. 3610/10-12-1984 απόφαση του Νομάρχη Πέλλας (ΦΕΚ Β΄912) «Όροι διάθεσης λυμάτων
και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμός των ανώτερων επιτρεπτών
ορίων».
-  Κ.Υ.Α. 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄354), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Καθορισμός μέτρων, όρων και
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις»
- Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β΄192) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αστικών λυμάτων».
- Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση ς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
-  Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ Α΄226), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 81320 & 77909 από 1-12-2016
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ Β΄4302)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
-Υπ΄ αριθ.  ΠΚΜ οικ._602161(8148)/2019 απόφαση  του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ
Β΄3745) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή
εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  "ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΡΧΗ"».
- Υπ’ αριθ. 138595(183)/5-3-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Π.Κ.Μ.,
το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία αμς στις 17-3-2021 με αριθ. πρωτ. 159798(459). Κοινοποίηση στην
υπηρεσία μας της ανακοίνωσης της δραστηριότητας του θέματος, μαζί με ένα τεύχος της υποβληθείσας
Μ.Π.Ε., προκειμένου να προβούμε σε γνωμοδότηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας επί της διαδικασίας έκδοσης απόφασης έγκρισης  περιβαλλοντικών όρων.
3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης  έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου.
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Α) Από την εξέταση των στοιχείων της κατατεθείσας Μ.Π.Ε., σημειώνονται τα κάτωθι:
Αμέσως μετά την αρχική κατάθεση της Μ.Π.Ε. δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ
Β΄3833) για την περιβαλλοντική κατάταξη των βιοτεχνικών - βιομηχανικών δραστηριοτήτων, με την οποία
ταυτόχρονα καταργήθηκε και η κατάταξή τους ως προς το βαθμό όχλησης που αναφέρεται στα πολεοδο-
μικά διατάγματα, ο οποίος ταυτίστηκε με την περιβαλλοντική κατηγορία.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. δραστηριότητες για τις οποίες έχει κατατεθεί Μελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) πριν την έναρξη ισχύος της, αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής εκτός εάν ο φορέας των εν λόγω δραστηριοτήτων αιτηθεί
εγγράφως την υπαγωγή του στις διατάξεις της.
Και με τη νέα Κ.Υ.Α. όμως η μονάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται στην κατηγορία Α2 για κάποιες από
τις δραστηριότητές της, οπότε και συνολικά στην κατηγορία Α2.
Είδος, θέση, μέγεθος και κατάταξη της μονάδας
Πρόκειται  για  υφιστάμενη  μονάδα  «επεξεργασίας  οπωροκηπευτικών και  παραγωγής  τυποποιημένων
τροφίμων» της εταιρίας «Χαλβατζής Μακεδονική Α.Β.Ε.Ε.» που βρίσκεται στο υπ’ αριθ. 539 και τμήματα
των με αριθ. 772 & 798 αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Ριζού του Δήμου Σκύδρας της Π. Ε. Πέλλας και
τελεί υπό εγκατάσταση και στα 785 και τμήμα του 538 αγροτεμάχια του ιδίου αγροκτήματος.
Η μονάδα λειτουργεί βάση της με αριθ. πρωτ. Φ.14.2/1322/15/1957 από 4-11-2011 άδειας λειτουργίας
που εκδόθηκε από την Δ/νση Ανάπτυξης της Π._Ε. Πέλλας (ΑΔΑ: 45767ΛΛ-4ΨΛ), όπως αυτή τροποποι-
ήθηκε με τις με αριθ. πρωτ. Φ.14.2/1322/16/25644(166) από 19-1-2016 και Φ.14.2/1322/17/83137(507)
από 25-2-2016 υπεύθυνες δηλώσεις συνέχισης λειτουργίας της μονάδας
λόγω αλλαγών/τροποποιήσεων που υποβλήθηκαν από το φορέα.
Περαιτέρω η μονάδα έλαβε την με αριθ. Φ.14.2/1322/19/94957(9458) από 27-3-2017 άδεια εγκατάστα-
σης  από  την  Δ/νση  Ανάπτυξης  &  Περιβάλλοντος  της  Π._Ε.  Πέλλας  για  κτιριακή  και  μηχανολογική
επέκταση/εκσυγχρονισμό,  η  οποία  τροποποιήθηκε  με  την  αριθ.  πρωτ.Φ.14.2/1322/21/416928(2290)
από 16-10-2017απόφαση της ίδιας υπηρεσίας.
Στη συνέχεια έλαβε την με αριθ. πρωτ. Φ.14.2/1322/23/101369(542) από 16-3-2018 έγκριση εγκατάστα-
σης, για επέκταση του γηπέδου του εργοστασίου με την προσθήκη δύο νέων όμορων αγροτεμαχίων
(785 και τμήμα του 538) του αγροκτήματος Ριζού.
Η μονάδα έχει προβεί πρόσφατα και σε συμπληρωματική προς την περιγραφείσα στην ανωτέρω απόφα-
ση κτιριακή και μηχανολογική επέκταση/εκσυγχρονισμό, για την οποία, σύμφωνα με την παρ. 1β
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του άρθρου 48Γ του Κεφαλαίου Θ του Ν. 4442/2016, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 158 του
Ν._4512/2018, δεν απαιτείται η λήψη νέας έγκρισης εγκατάστασης, που συνίσταται στην ανακατασκευή
της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με την προσθήκη νέων δεξαμενών και μηχανολογικού
εξοπλισμού.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την Μ.Π.Ε., η επιχείρηση προτίθεται να προβεί στην προσθήκη νέων αντικει-
μένων δραστηριότητας στο εργοστάσιο και συγκεκριμένα στην προσθήκη των ΚΑΔ (σσ. Κωδικός
Αντικειμένου Δραστηριότητας) 10.82, 10.84, 10.85, 10.86 και 82.92 καθώς και σε αύξηση της ημερήσιας
δυναμικότητας αναφορικά με τον ΚΑΔ 10.39.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά την υποβολή της Μ.Π.Ε. η μονάδα κατατασσόταν στην Α2
κατηγορία και ως μέσης όχλησης μετά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της (αύξηση δυναμικότητας,
προσθήκη νέων αντικειμένων δραστηριότητας κ.λπ.).
Σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία εξακολουθεί να κατατάσσεται στην κατηγορία Α2.
Στην περιοχή δεν υπάρχει Γ.Π.Σ. άρα και θεσμοθετημένες χρήσεις γης και η χωροθέτηση των βιομηχανι -
κών εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με το από 24-4/3-5-1985 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ΄181), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο στη ζώνη των 500 m από τα όρια οικισμού δεν επιτρέπεται η ανέγερση
εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης (άρθρο 7, παρ. 3). Κατά παρέκκλιση
των ανωτέρω, σύμφωνα με την ίδια διάταξη, επιτρέπεται η μείωση του πλάτους της ζώνης αυτής στα
200 m για στάσιμους οικισμούς. Με βάση τα ανωτέρω έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 7032 από 17-10-
2019 απόφαση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Κ.Μ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ Δ'721) για τη «Μείωση του πλάτους της περι-
μετρικής ζώνης απαγόρευσης ανέγερσης βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης και υψη-
λής όχλησης σε τμήμα της περιμέτρου του οικισμού Ριζού του Δήμου Σκύδρας της Π.Ε. Πέλλας, για την
εγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τυποποιημένων τροφίμων της εταιρεί-
ας "Χαλβατζής Μακεδονική A.B.Ε.Ε."».
Πρώτες ύλες - Παραγόμενα προϊόντα
Α. Υφιστάμενη κατάσταση
Οι πρώτες ύλες που επεξεργάζεται το εργοστάσιο σε ετήσια βάση σύμφωνα με την υφιστάμενη
κατάσταση, καθώς και η αναμενόμενη ποσότητα τελικών προϊόντων, παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ / ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Α/Α Είδος α΄ύλης Α' ύλη
(τoν./έτος)

Ημέρες
επεξεργασίας

Α' ύλη
(τoν./ημ.)

Παραγόμενο προϊόν Τελικό
προϊόν

(τoν./έτος)

Τελικό
προϊόν

(τoν./ημ.)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ (ΚΑΔ 10.39.22.02)

1 Δαμάσκηνα 3,5 12 0,29 Μαρμελάδα 3 0,25
2 Πορτοκάλια 15 77 0,19 Μαρμελάδα 12,5 0,16
3 Ακτινίδια 2 11 0,18 Μαρμελάδα 1,5 0,14
4 Φράουλες 120 137 0,88 Μαρμελάδα 115 0,84
5 Κεράσια 68 104 0,65 Μαρμελάδα 64 0,62

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΛΥΚΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ (ΚΑΔ 
10.39.22.02)

6 Σύκα 12 64 0,19 Γλυκό κουταλιού 12 0,19
7 Κυδώνια 8 34 0,24 Γλυκό κουταλιού 7,5 0,22
8 Νεράτζια 6 22 0,27 Γλυκό κουταλιού 5,5 0,25
9 Μανταρίνια 4 27 0,15 Γλυκό κουταλιού 3,5 0,13
10 Κεράσια 30 89 0,34 Γλυκό κουταλιού 23 0,26

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΞΥΔΙ 
(ΚΑΔ 10.39.18)
11 Παντζάρια 1100 145 7,59 Διατηρούμενα λαχανικά 1000 6,90
12 Κουνουπίδια 35 10 3,50 Διατηρούμενα λαχανικά 34 3,40
13 Καρότα 60 30 2,00 Διατηρούμενα λαχανικά 55 1,83
14 Τομάτες 2,5 2 1,25 Διατηρούμενα λαχανικά 2,5 1,25

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΞΥΔΙ (ΚΑΔ 10.39.17)
15 Καλαμπόκια 122 70 1,74 Διατηρούμενα λαχανικά 116 1,66
16 Κολοκύθες 35 59 0,59 Διατηρούμενα λαχανικά 32 0,54

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ (ΚΑΔ 10.39.22.01)
17 Δαμάσκηνα 30 12 2,50 Κομπόστα 20 1,67

ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑΔ 
10.39) 1.653 1.507

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ (ΚΑΔ 10.32.12 & 10.32.19)
18 Πορτοκάλια 20 40 0,50 Συμπυκνωμένος χυμός 17 0,43
19 Βύσσινα 10 10 1,00 Συμπυκνωμένος χυμός 8 0,80

ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑΔ 
10.32) 30 25

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.683 1.532
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Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας α΄ ύλης για τον ΚΑΔ 10.39 παρουσιάζεται τον μήνα
Αύγουστο όταν το εργοστάσιο εργάζεται σε διπλή βάρδια και υπολογίζεται ως εξής:
α) Παραγωγή μαρμελάδων ΚΑΔ 10.39.22.02 (φράουλες + κεράσια + δαμάσκηνα) = 1,82 τόνοι (σε μια
μέρα μπορούν να παραχθούν μέχρι 3 είδη μαρμελάδας)
β) Παραγωγή γλυκών κουταλιού ΚΑΔ 10.39.22.02 (νεράτζια + κεράσια + κυδώνια) = 0,85 τόνοι
(σε μια μέρα μπορεί να ξεκινήσει η παραγωγή μέχρι 3 είδη γλυκών του κουταλιού)
γ) Παραγωγή διατηρούμενων λαχανικών ΚΑΔ 10.39.18 και ΚΑΔ 10.39.17 (παντζάρια + καλαμπόκια) =
9,33 τόνοι
Σύνολο ΚΑΔ 10.39 = 12 τον/ημέρα (max).
Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων για το ίδιο διάστημα υπολογίζεται για
τον ΚΑΔ 10.39 σε 11 τον/ημέρα (max).
Β. Μετά την σχεδιαζόμενη τροποποίηση
Μετά την σχεδιαζόμενη τροποποίηση που συνίσταται στην προσθήκη νέων αντικειμένων
δραστηριότητας στο εργοστάσιο και συγκεκριμένα στην προσθήκη των ΚΑΔ 10.82, 10.84, 10.85, 10.86
και 82.92 καθώς και σε αύξηση της ημερήσιας δυναμικότητας αναφορικά με τον ΚΑΔ 10.39 «Άλλη__
επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών», από 12 τον/ημέρα που είναι σήμερα σε 18
τον/ημέρα, οι πρώτες ύλες που θα επεξεργάζεται το εργοστάσιο σε ετήσια βάση, καθώς και η
αναμενόμενη ποσότητα τελικών προϊόντων, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ / ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Α/Α Είδος α΄ύλης Α' ύλη

(τoν./έτος)
Ημέρες

επεξεργασίας
Α' ύλη

(τoν./ημ.)
Παραγόμενο προϊόν Τελικό προϊόν

(τoν./έτος)
Τελικό
προϊόν

(τoν./ημ.)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ (ΚΑΔ 10.39.22.02)

1 Δαμάσκηνα 5 5 1,00 Μαρμελάδα 4 0,80
2 Πορτοκάλια 20 20 1,00 Μαρμελάδα 15 0,75
3 Ακτινίδια 5 5 1,00 Μαρμελάδα 4 0,80
4 Φράουλες 120 90 1,33 Μαρμελάδα 90 1,00
5 Κεράσια 80 70 1,14 Μαρμελάδα 60 0,86
6 Βύσσινα 20 20 1,00 Μαρμελάδα 15 0,75
7 Ροδάκινα 40 40 1,00 Μαρμελάδα 30 0,75
8 Βερίκοκα 80 60 1,33 Μαρμελάδα 50 0,83
9 Μούρα 30 30 1,00 Μαρμελάδα 25 0,83

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΛΥΚΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ (ΚΑΔ 
10.39.22.02)
10 Σύκα 30 50 0,60 Γλυκό κουταλιού 25 0,50
11 Κυδώνια 12 34 0,35 Γλυκό κουταλιού 10 0,29
12 Νεράντζια 8 22 0,36 Γλυκό κουταλιού 7 0,32
13 Μανταρίνια 9 27 0,33 Γλυκό κουταλιού 8 0,30
14 Κεράσια 40 50 0,80 Γλυκό κουταλιού 33 0,66
15 Βύσσινα 40 50 0,80 Γλυκό κουταλιού 33 0,66
16 Πορτοκάλια 22 43 0,51 Γλυκό κουταλιού 15 0,35
17 Περγαμόντο 10 30 0,33 Γλυκό κουταλιού 8 0,27

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΞΥΔΙ (ΚΑΔ 
10.39.18)
18 Πιπεράκια 80 40 2,00 Διατηρούμενα λαχανικά 75 1,88
19 Πίκλες 60 50 1,20 Διατηρούμενα λαχανικά 55 1,10
20 Αγγουράκια 75 60 1,25 Διατηρούμενα λαχανικά 70 1,17
21 Κουνουπίδια 10 5 2,00 Διατηρούμενα λαχανικά 8 1,60
22 Καρότα 3 3 1,00 Διατηρούμενα λαχανικά 2 0,67
23 Ρέβα 10 5 2,00 Διατηρούμενα λαχανικά 9 1,80
24 Τομάτες 8 4 2,00 Διατηρούμενα λαχανικά 7 1,75
25 Λάχανο 25 10 2,50 Διατηρούμενα λαχανικά 21 2,10
26 Κάπαρη 25 20 1,25 Διατηρούμενα λαχανικά 23 1,15
27 Παντζάρια 100 40 2,50 Διατηρούμενα λαχανικά 90 2,25

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΞΥΔΙ (ΚΑΔ 10.39.17)
28 Παντζάρια 800 100 Διατηρούμενα λαχανικά 750 7,50
29 Καλαμπόκια 120 60 Διατηρούμενα λαχανικά 110 1,83
30 Καρότα 17 10 Διατηρούμενα λαχανικά 15 1,50
31 Κολοκύθες 35 25 Διατηρούμενα λαχανικά 30 2,25

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΚΑΔ 10.39.17.02)
32 Παντζάρια 600 60 10,00 Κονσέρβες λαχανικών 550 9,17

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ (ΚΑΔ 10.39.22.01)
33 Δαμάσκηνα 30 15 2,00 Κομπόστα 26 1,73

ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑΔ 
10.39): 2.569 2.273
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ / ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ (ΚΑΔ 
10.32.12)
34 Πορτοκάλια 50 20 2,50 Συμπυκνωμένος χυμός 45 2,25

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ (ΚΑΔ 
10.32.19)
35 Βύσσινα 10 4 2,5 Συμπυκνωμένος χυμός 6 1,50

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ (ΚΑΔ 
10.32.13)
36 Γκρέιπφρουτ 10 4 2,50 7 1,75

ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑΔ 
10.32): 70 58

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΔ 10.85.13)
37 Φασόλια γίγ. 20 10 2,00 Έτοιμο γεύμα 18 1,80

38
Κρεμμύδια 
(στιφάδο) 40 20 2,00 Έτοιμο γεύμα 30 1,50

ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑΔ 
10.85): 60 48

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚΑΟ & ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ (ΚΑΔ 10.82)
39 Κεράσια 8 4 2,00 7 1,75
40 Βύσσινα 6 4 1,50 5 1,25
41 Πορτοκάλια 3 2 1,50 2 1,00
42 Σύκα 3 2 1,50 2 1,00

ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑΔ 
10.82): 20 16

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ (10.86)
43 Βερίκοκα 6 15 0,40 Μαρμελάδα 5 0,33
44 Φράουλες 8 16 0,50 Μαρμελάδα 7 0,44
45 Μούρα 3 3 1,00 Μαρμελάδα 2 0,67

ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑΔ 
10.86):

17 14

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 10.89)
46 Μέλι 20 40 0,50 20 0,50
47 Ταχίνι 10 20 0,50 10 0,50

ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑΔ 
10.89): 30 30

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ & ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΔ 10.84)
48 Τοματοπολτός 40 20 2 Κέτσαπ 36 1,80

ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑΔ 
10.84): 40 36

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2.806 2.475
Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας α΄ ύλης για τον ΚΑΔ 10.39 θα παρουσιάζεται τον μήνα
Αύγουστο όταν εργάζεται σε διπλή βάρδια και υπολογίζεται ως εξής:
α) Παραγωγή μαρμελάδων ΚΑΔ 10.39.22.02 (φράουλες + κεράσια + βερίκοκα) = 3,8 τόνοι
(σε μια μέρα μπορούν να παραχθούν μέχρι 3 είδη μαρμελάδας)
β) Παραγωγή γλυκών κουταλιού ΚΑΔ 10.39.22.02 (σύκα + κεράσια + βύσσινα) = 2,2 τόνοι
(σε μια μέρα μπορεί να ξεκινήσει η παραγωγή μέχρι 3 είδη γλυκών του κουταλιού)
γ) Παραγωγή διατηρούμενων λαχανικών ΚΑΔ 10.39.17.02 & 10.39.17 (παντζάρια + καλαμπόκια) = 12
τόνοι
Σύνολο ΚΑΔ 10.39 = 18 τον/ημέρα (max).
Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων για το ίδιο διάστημα υπολογίζεται για
τον ΚΑΔ 10.39 σε ~ 14 τον/ημέρα (max).
Παραγωγική διαδικασία
Το εργοστάσιο παράγει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων διατροφής (μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού,
σακχαρώδη, διατηρούμενα λαχανικά, κομπόστες, χυμούς κ.λπ.). Η παραγωγική διαδικασία ποικίλει από
είδος σε είδος προϊόντος και περιγράφεται αναλυτικά στην Μ.Π.Ε.
Κτιριακές εγκαταστάσεις
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του εργοστασίου, σύμφωνα με την υποβληθείσα Μ.Π.Ε., περιλαμβάνουν:
α) κτίσματα εμβαδού κάλυψης και δόμησης 6.018,57 m2 τα οποία ανεγέρθηκαν με τις 337/1965,
631/1971, 148/2004 και 276/2006 οικοδομικές άδειες,
β) αυθαίρετες κτιριακές κατασκευές εμβαδού κάλυψης 195,51 m2 και εμβαδού δόμησης 307,75 m2 για
τις οποίες έχει υποβληθεί η με α/α 3631457 δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν._4178/2013 προς
νομιμοποίηση και 
γ) αυθαίρετες κτιριακές κατασκευές εμβαδού κάλυψης και δόμησης 84,51 m2 οι οποίες έχουν
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συμπεριληφθεί στην με α/α 3631457 δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν._4178/2013 προς
τακτοποίηση για τριάντα (30) έτη.
Σύμφωνα με την με αριθ. Φ.14.2/1322/19/94957(9458) από 27-3-2017 άδεια εγκατάστασης που έλαβε η
επιχείρηση από την Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π._Ε. Πέλλας έχει προβεί μεταξύ άλλων σε
κτιριακή επέκταση η οποία συνίστατο στην κατασκευή α) μιας αποθήκης 40,00 x 15,00 = 600,00 m2 (Νο
4) και β) ψυγείων 28,65 x 5,40 + 16 x 37,30 = 779,49 m2, για την οποία, μετά την έκδοση της άδειας
εγκατάστασης, εκδόθηκε η με αριθ. 31/15-9-2017 άδεια δόμησης από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας, κατόπιν και της με αριθ. πρωτ. 4939 από 28-7-2017 έγκρισης
παρέκκλισης από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της
Αποκεντρωμένης Δ/κσης Μακεδονίας - Θράκης.
Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.14.2/1322/21/416928(2290) από 16-10-2017 τροποποίηση της
ανωτέρω άδειας εγκατάστασης η κτιριακή επέκταση αφορούσε επιπλέον στην κατεδάφιση του
υφιστάμενου μηχανουργείου, εμβαδού 78,00_m2, στη θέση του οποίου θα κατασκευαζόταν νέο κτίριο,
ιδίου εμβαδού και όγκου, για την αποθήκευση λαχανικών. Τελικά το μηχανουργείο δεν κατεδαφίστηκε και
κατασκευάστηκε ισόγεια αποθήκη λαχανικών (προσθήκη κατ’ επέκταση) εμβαδού 390,24_m2, κατόπιν
αναθεώρησης της υπ’ αριθ. 31/2017 άδειας δόμησης.
Επιπλέον, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.14.2/1322/23/101369(542) από 16-3-2018 έγκριση
εγκατάστασης που έλαβε στη συνέχεια η επιχείρηση από την Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της
Π. Ε. Πέλλας, έχει προβεί στην επέκταση του γηπέδου του εργοστασίου με την προσθήκη δύο νέων
όμορων αγροτεμαχίων  (785  και  τμήμα  του  538)  κατόπιν  αγοράς  αυτών.  Η επιχείρηση έχει  προβεί
πρόσφατα και σε συμπληρωματική προς την ανωτέρω περιγραφείσα κτιριακή επέκταση, για την οποία,
σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 48Γ του Κεφαλαίου Θ του Ν. 4442/2016, όπως αυτό προστέθηκε
με το άρθρο 158 του Ν._4512/2018, δεν απαιτείται η λήψη νέας έγκρισης εγκατάστασης, που συνίσταται
στην  κατασκευή  νέων δεξαμενών στη  μονάδα  επεξεργασίας  υγρών αποβλήτων  συνολικού  εμβαδού
108,3 m2, σύμφωνα με το διάγραμμα δόμησης που συνοδεύει την Μ.Π.Ε.
Για όλες τις ως άνω κτιριακές μεταβολές η επιχείρηση προέβη σε α΄ και β΄ αναθεώρηση της 31/15-9-
2017 άδειας δόμησης.
Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. η επιχείρηση προτίθεται να προβεί περαιτέρω στις εξής κτιριακές μεταβολές:
μείωση του εμβαδού της αποθήκης Νο8 και αλλαγή χρήσης αυτής σε βιομηχανικό χώρο, προσθήκη κατ’
επέκταση στην αποθήκη Νο4, αλλαγή χρήσης τμήματος στην αποθήκη Νο3 σε γραφεία (διώροφα),
προσθήκη προβόλου στο λεβητοστάσιο, νομιμοποίηση με το αρ. 94 παρ. 3β του Ν.4495/17
ημιυπαίθριων χώρων και διαμόρφωση εισόδου στον χώρο παραγωγής 1, συνολικού εμβαδού δόμησης
186,73 m2.
Μετά και τις προτεινόμενες μεταβολές η συνολική επιφάνεια κάλυψης του εργοστασίου θα ανέρχεται σε
8.506,52 m2 και η συνολική επιφάνεια δόμησης σε 9.284,69 m2, εκ των οποίων όγκος ψυκτικών
θαλάμων: 6.328,06 m3 και αποθηκευτικός όγκος χωρίς ψύξη: 21.129,56 m3.
Το συνολικό εμβαδόν του γηπέδου του εργοστασίου ανέρχεται, σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε., σε 30.694,00
m2.
Ισχύς Μηχανολογικού εξοπλισμού
Η κινητήρια ισχύς του παραγωγικού εξοπλισμού του εργοστασίου σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του
ανέρχονταν σε 305,5 KW, των μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος σε 92 KW και του μη παραγω-
γικού εξοπλισμού σε 26 KW (συνολική κινητήρια ισχύς 423,5 KW).
Η επιχείρηση έχει λάβει την με αριθ. Φ.14.2/1322/19/94957(9458) από 27-3-2017 άδεια εγκατάστασης
από την Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π. Ε. Πέλλας, η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθ.
πρωτ.  Φ.14.2/1322/21/  416928(2290)  από  16-10-2017  απόφαση,  καθώς  και  την  με  αριθ.  πρωτ.
Φ.14.2/1322/23/101369(542) από 16-3-2018 έγκριση εγκατάστασης από την ίδια υπηρεσία και προέβη
σε μηχανολογική επέκταση/εκσυγχρονισμό του εργοστασίου από την οποία η τελική κινητήρια ισχύς του
ανήλθε σε 573,42 KW (455,42 KW παραγωγικός εξοπλισμός, 92 KW εξοπλισμός προστασίας περιβάλ-
λοντος και 26 KW μη παραγωγικός εξοπλισμός).
Πέραν των αναφερομένων στην ως άνω έγκριση εγκατάστασης, η επιχείρηση μετά την μηχανολογική
επέκταση προέβη πρόσφατα και σε τροποποίηση/αναδιάταξη της μονάδας επεξεργασίας υγρών απο-
βλήτων του εργοστασίου, για την οποία, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 48Γ του Κεφαλαίου Θ
του Ν. 4442/2016, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 158 του Ν. 4512/2018, δεν απαιτείται η λήψη
νέας έγκρισης εγκατάστασης, μετά την οποία η κινητήρια ισχύς της μονάδας επεξεργασίας υγρών απο-
βλήτων διαμορφώθηκε (μειώθηκε) από 92 KW σε 79,62 KW.
Η συνολική ισχύς του εργοστασίου μετά και την επερχόμενη μηχανολογική επέκταση, σύμφωνα με την
Μ.Π.Ε., παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:__

Είδος εξοπλισμού Κινητήρια ισχύς (KW) Θερμική ισχύς (KW)
Παραγωγικός εξοπλισμός 482,40 8.530
Προστασίας περιβάλλοντος 79,62
Μη παραγωγικός 
εξοπλισμός

26,00

ΣΥΝΟΛΟ: 588,02 8.530
Ενέργεια
Οι απαιτήσεις του εργοστασίου σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ
μέσω ενός υποσταθμού με (1) μετασχηματιστή ισχύος 800 KVA που βρίσκεται εντός του γηπέδου του
εργοστασίου. Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με την υφιστάμενη ισχύ του
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μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου και για 200 ημέρες λειτουργίας, σύμφωνα με στοιχεία της
τριετίας 2017-2019 ανέρχεται σε 600.000 KWh. Μετά την σχεδιαζόμενη τροποποίηση, η κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να ανέλθει σε 750.000 KWh/έτος.
Η επιχείρηση για τις ανάγκες της παραγωγής σε ατμό χρησιμοποιεί δύο ατμολέβητες με ικανότητα
ατμοπαραγωγής 5.000kg/h και 6.000kg/h. Η ετήσια κατανάλωση μαζούτ της επιχείρησης ανέρχεται σε
260t. Το μαζούτ αποθηκεύεται σε δύο δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 40 m3.
Κατανάλωση νερού
Για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, σύμφωνα με την Μ.Π.Ε., απαιτούνται περίπου 90 m3/h
νερού (720 m3/d για 8 h λειτουργίας ή 1.440 m3/d για 16 h λειτουργίας ημερησίως). Όσον αφορά στις
ανάγκες νερού που προκύπτουν από τη χρήση των εργαζομένων για λόγους υγιεινής και καθαριότητα-
ςαυτές υπολογίζονται για έναν αριθμό 50 εργαζομένων (σε δύο βάρδιες), με μια μέση κατανάλωση 50
lit/άτομο∙ημέρα, σε 2,5 m3/d.
Δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Σκύδρας. Το απαιτούμενο νερό
εξασφαλίζεται από τις δύο υπάρχουσες γεωτρήσεις της βιομηχανίας, συνολικής παροχής περίπου 100
m3/h, που βρίσκονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου (539 αγροτεμάχιο). Για τις γεωτρήσεις αυτές
έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 36572/3-12-2019 άδεια χρήσης νερού από τη Διεύθυνση Υδάτων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία λήγει στις 31-12-2022.
Οι συντεταγμένες των γεωτρήσεων (ΕΓΣΑ 87) είναι οι εξής:

α/α γεώτρησης Χ Ψ
1η γεώτρηση 342050 4509945
2η γεώτρηση 342037 4509789

Με βάση την υφιστάμενη άδεια χρήσης νερού η μέγιστη αντλούμενη ποσότητα νερού ανέρχεται σε
177.100 m3/έτος. Χαρακτηρισμός νερού: κατάλληλο για βιομηχανική και υδρευτική χρήση. Η
απαιτούμενη ετήσια ποσότητα νερού για συνολική διάρκεια παραγωγικής διαδικασίας 200 ημέρες τον
χρόνο προκύπτει για χρήση 90 m3/h νερού για 8ωρη λειτουργία για 160 μέρες/ έτος και 16ωρη
λειτουργία για 40 μέρες/έτος (το καλοκαίρι), συν το απαιτούμενο νερό για χρήσεις προσωπικού, ως εξής:
Q = (160 x 720) + (40 x 1.440) + (2,5 x 200) = 173.300 m3/έτος < 177.100 m3/έτος
Επομένως η ετήσια απολήψιμη ποσότητα ύδατος που προβλέπεται στην άδεια χρήσης νερού επαρκεί
για την παραγωγική διαδικασία συμπεριλαμβανομένης και της σχεδιαζόμενης τροποποίησης. Οι
γεωτρήσεις έχουν εγκατεστημένους μετρητές παροχής (υδρόμετρα).
Αέρια απόβλητα
Οι εκπομπές αερίων ρύπων συνίστανται κυρίως στα καυσαέρια των δύο ατμολεβήτων. Οι ατμολέβητες
συντηρούνται τακτικά, ώστε τα παραγόμενα καυσαέρια να πληρούν τις οριακές τιμές εκπομπών της
Κ.Υ.Α. οικ. 11294/1993 (ΦΕΚ Β΄264) και της Κ.Υ.Α. 6164/2018. Διεξάγονται μετρήσεις των καυσαερίων
σε κάθε βάρδια, τα αποτελέσματα των οποίων καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο - μητρώο, θεωρημένο
από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται μετρήσεις των καυσαερίων που αναφέρονται στην Μ.Π.Ε.:__

Χαρακτηριστικά καύσιμου & καυσαερίων ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ Α (ΑΡΤΕΜΙΣ)

Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ Β΄328)
Χρησιμοποιούμενο καύσιμο Μαζούτ  
Μέση παροχή καυσίμου 80 kg/h  
% περιεχόμενο σε S 0,973 w/w  

Κ  .  Υ  .  Α  .  11294/1993 (ΦΕΚ Β΄264) Τιμή Όριο
CO2 10,2 % κ.ο. ≥ 10 % κ.ο.
Αιθάλη 2,1 κλίμακα Bacharach < 3

Κ.Υ.Α.   6164/2018 (ΦΕΚ Β΄1107) Τιμή Όριο
NOX 340,6 mg/Nm3  ≤ 650 mg/Nm3

SO2 288,4 mg/Nm3  ≤ 350 mg/Nm3

Σκόνη 24,51 mg/Nm3 (ξηρ.)  ≤ 50 mg/Nm3

Χαρακτηριστικά καύσιμου & καυσαερίων ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ Β (DELTA ΤΗΕRΜ)

Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ Β΄328)
Χρησιμοποιούμενο καύσιμο Μαζούτ  
Μέση παροχή καυσίμου 75 kg/h  
% περιεχόμενο σε S 0,973 w/w  

Κ  .  Υ  .  Α  .  11294/1993 (ΦΕΚ Β΄264) Τιμή Όριο
CO2 10,3 % κ.ο. ≥ 10 % κ.ο.
Αιθάλη 2,1 κλίμακα Bacharach < 3

Κ.Υ.Α.   6164/2018 (ΦΕΚ Β΄1107) Τιμή Όριο
NOX 380,9 mg/Nm3  ≤ 650 mg/Nm3

SO2 275,6 mg/Nm3  ≤ 350 mg/Nm3

Σκόνη 31,75 mg/Nm3 (ξηρ.)  ≤ 50 mg/Nm3
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Υγρά απόβλητα
Η μέγιστη ποσότητα υγρών αποβλήτων εκτιμάται σε 1.440 m3/ημέρα για 16 ώρες λειτουργίας
ημερησίως. Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα, λόγω της φύσης της παραγωγικής διαδικασίας,
παρουσιάζουν υψηλό οργανικό φορτίο, καθώς περιέχουν σάκχαρα, πηκτίνες, υπολείμματα φρούτων
κ.λπ., ενώ δεν αναφέρεται στη βιβλιογραφία η ύπαρξη τοξικών χημικών ενώσεων σε αυτά. Σε ότι αφορά
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αποβλήτου οι τιμές των κυριοτέρων παραμέτρων του παρουσιάζονται-
στον παρακάτω πίνακα:

α/α Παράμετρος Μονάδα Τιμή

1 COD mg/lt 1.400
2 BOD5 mg/lt 450,00
3 SS mg/lt 545,00
4 Ολικό Ν2 mg/lt 127,00
5 Ολικό Ρ2 mg/lt 32,50
6 pH Μονάδες pH 6,50

Τα απόβλητα επεξεργάζονται σε μονάδα επεξεργασίας εντός του γηπέδου του εργοστασίου και
αποβάλλονται σε παρακείμενη στραγγιστική τάφρο με τελικό αποδέκτη την Τάφρο 66. Πληρούν δε τα
ανώτερα επιτρεπτά όρια διάθεσης της με αριθ. πρωτ. οικ._3610/1984 απόφασης του Νομάρχη Πέλλας
(ΦΕΚ Β΄912) περί «Όροι διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς
αποδέκτες και της με αριθ. πρωτ. 45000/06/5-02-2007 απόφασης της Δ/νσης Περιβάλλοντος,
Βιομηχανίας & Φυσικών Πόρων της Ν. Α. Πέλλας περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του
εργοστασίου, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. πρωτ. Φ.14.6/192/85/19.03.2012 απόφαση της
Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πέλλας περί τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων αυτού (ΑΔΑ:
Β4ΩΛ7ΛΛ-ΡΡ4) και συγκεκριμένα:

Παράμετρος Όρια
ΒOD5 40 mg/l
COD 120 mg/l
Αιωρούμενα στερεά (ss) 40 mg/l
pH 6,5-8,5
Ολικά κολοβακτηριοειδή 500 Κ/100 ml
Κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή 100 K/100 ml

Οι τελευταίες μετρήσεις που έγιναν στην εκροή της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από την
υπηρεσία μας στις 9-9-2020 φαίνονται παρακάτω:

Παράμετρος Τιμή
ΒOD5 4 mg/l
COD 11 mg/l
Αιωρούμενα στερεά (ss) 4,2 mg/l
pH 7,8
Ολικά κολοβακτηριοειδή Μ.Α.
Κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή Μ.Α.

Η μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου είναι μία μονάδα φυσικοχημικής επε-
ξεργασίας με τη μέθοδο της προσρόφησης σε γεωπολυμερή υλικά.
Υφίστανται επίσης λύματα προσωπικού, τα οποία, σύμφωνα με την Μ.Π.Ε., θα οδηγούνται σε στεγανό
βόθρο.
Στερεά απόβλητα
Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. τα στερεά απόβλητα από τη λειτουργία του εργοστασίου, όπως καταχωρήθηκαν
στη δήλωση στο Η.Μ.Α. (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) για το έτος αναφοράς 2019, παρατίθενται
στον παρακάτω πίνακα:

6ψήφιος
κωδικός
Ε.Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ

ΠΟΣΟΤΗ-
ΤΑ (tn)

1η εγκατάσταση
παραλαβής

Εργασία
ανάκτησης/διάθεσης

02.03.05
Λάσπες από επιτόπου 
επεξεργασία υγρών 
εκροής

170,960
ΒΙ.ΠΕ.Λ. Α.Ε.-

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
R3

17.01.07
Μείγμα σκυροδέματος, 
τούβλων, πλακιδίων 
και κεραμικών 

6,810 Μίχος Χρυσοβαλάντης R13

15.01.01
Συσκευασία από χαρτί 
και χαρτόνι

21,140 Μίχος Χρυσοβαλάντης R13

15.01.02
Πλαστικά υλικά 
συσκευασίας

6,650 Μίχος Χρυσοβαλάντης R13

15.01.04
Μεταλλικά υλικά 
συσκευασίας

1,060 Μίχος Χρυσοβαλάντης R13

20.03.07 Ογκώδη απόβλητα 129,440 ΧΥΤΑ Έδεσσας D1
20.03.07 Ογκώδη απόβλητα 7,080 Μίχος Χρυσοβαλάντης R13

Θόρυβος
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Όπως αναφέρεται στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε., το επίπεδο του παραγόμενου θορύβου βρίσκεται εντόςτων
ορίων του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α΄293). Το εργοστάσιο βρίσκεται μακριά από κατοικημένη περιοχή
και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό του παραγόμενου θορύβου (π.χ.
τοποθέτηση εξοπλισμού σε αντικραδασμικές βάσεις κ.λπ.).
Ασφάλεια
Λόγω της φύσης της παραγωγικής διαδικασίας που επιτελείται στο εργοστάσιο, δεν αναμένεται
πρόκληση επικίνδυνων καταστάσεων κατά τη λειτουργία του οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν
σημαντικής έκτασης και έντασης ατυχήματα, ζημιές ή και καταστροφές στο φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον. Στο εργοστάσιο δεν αποθηκεύονται επικίνδυνα χημικά ή εκρηκτικές ύλες, ενώ ο κίνδυνος
πυρκαγιάς είναι μικρός. Επίσης δεν υφίστανται εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τη
λειτουργία του.
Το εργοστάσιο δεν ανήκει στα έργα/δραστηριότητες που εντάσσονται στην συνθήκη SEVESO.
Από άποψη πυρασφάλειας η μονάδα κατατάσσεται στην κατηγορία κινδύνου Α της Κ.Υ.Α.
136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ Β΄6210) «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις
μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων».
Β) Η Μ.Π.Ε. αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας στις 17-3-2021 και δεν
υποβλήθηκαν ενστάσεις.
Γ) Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:
Τη θετική γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας «Εργοστάσιο επεξερ-
γασίας οπωροκηπευτικών και παραγωγής τυποποιημένων τροφίμων» τηςεταιρίας «Χαλβατζής
Μακεδονική Α.Β.Ε.Ε.» που βρίσκεται στο υπ’ αριθ. 539 και τμήματα των με αριθ. 772 & 798 αγροτεμαχί-
ων του αγροκτήματος Ριζού του Δήμου Σκύδρας της Π. Ε. Πέλλας και τελεί υπό εγκατάσταση
και στα 785 και τμήμα του 538 αγροτεμάχια του ιδίου αγροκτήματος, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ)
2010382022, με την προϋπόθεση ότι θα τεθούν στην ΑΕΠΟ που θα εκδοθεί όλοι οι όροι και οι περιορι-
σμοί για την εύρυθμη λειτουργία της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας και ειδικότερα:
Όσον αφορά στα αέρια απόβλητα
Να τηρούνται τα ανώτερα όρια εκπομπής που προβλέπονται από το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α΄293), την
Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ Β΄264), την Κ.Υ.Α. 6164/2018 και κάθε ειδικότερη για κάθε περίπτωση διάτα-
ξη.
Να πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο για κάθε περίπτωση αναλύσεις αερίων αποβλή-
των και να τηρείται σχετικό βιβλίο καταγραφής μαζί με τα σχετικά παραστατικά.
Να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας και έκλυσης οσμών.
Να προβλεφθεί ρητά ότι απαγορεύεται η καύση παύσης φύσεως υλικών εντός ή εκτός της εγκατάστασης.
Όσον αφορά στα υγρά απόβλητα
Να τηρούνται οι όροι της με αριθ. οικ. 3610/10-12-1984 απόφασης του Νομάρχη Πέλλας (ΦΕΚ Β΄912)
απόφασης του Νομάρχη Πέλλας όσον αφορά στα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα που διοχετεύονται
στο περιβάλλον.
Να καθοριστεί επακριβώς η ελάχιστη συχνότητα αναλύσεων των εξερχόμενων αποβλήτων. Να τηρείται
βιβλίο καταγραφής των αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά παραστατικά.
Σε περίπτωση που η ΜΕΥΑ της μονάδας αδυνατεί να επεξεργαστεί ικανοποιητικά τα παραγόμενα υγρά
απόβλητα, η επιχείρηση να υποχρεούται να προσαρμόσει ή και να διακόψει την παραγωγή της έως ότου
λυθεί το πρόβλημα.
Να μην λιμνάζουν και να μην διαφεύγουν εντός και εκτός της εγκατάστασης κανενός είδους νερά πλύσης
ή άλλου είδους υγρά απόβλητα.
Η εκκένωση του σηπτικού βόθρου συλλογής των λυμάτων προσωπικού να γίνεται από κατάλληλα
αδειοδοτημένη επιχείρηση και να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά.
Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα
Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001
(ΦΕΚ Α΄179), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του
αντιστοίχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα: Οι
συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας να παραδίδονται
σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε πε-
ρίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχει-
ριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύ-
στημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ιδία υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που δια-
θέτει στην αγορά.
- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιούμε-
νων στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκρι-
μένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/2004
(ΦΕΚ Α΄82) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ Α΄12) και Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ Α΄75), κα-
θώς και της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄1625), όπως ισχύουν.
- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού της μο-
νάδας ή και των οχημάτων της εταιρίας να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι
ασφάλειας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμε-
να στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β΄791) όπως ισχύει και περιοδικά να
παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχεί-
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ρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνε-
ται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ Α΄64) όπως ισχύει.
- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ
Α΄81).
- 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 (ΦΕΚ Β΄1312) όπως
ισχύει.
Να μην εναποτίθενται στερεά απόβλητα ή άλλου είδους άχρηστα υλικά στο γήπεδο της εγκατάστασης.
Όσον αφορά τις υδρογεωτρήσεις
Να τηρείται θεωρημένο βιβλίο ισοζυγίου νερού σε καθημερινή βάση.
Γενικοί όροι για την εγκατάσταση
Τα κτίρια στα οποία στεγάζεται η επιχείρηση να υφίστανται νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομι-
κές διατάξεις.
Η δραστηριότητα της επιχείρησης να είναι συμβατή με τις χρήσεις γης και κάθε ειδικότερη για το θέμα
αυτό διάταξη.

       5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με τους όρους-
προϋποθέσεις που παρατίθενται στο σημείο 4 της παρούσας.”

Στη συνέχεια  τοποθετήθηκε  θετικά επί  του  θέματος ο κ.  Τόσκας Λάζαρος με την
προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι που θέτει στην εισήγησή της η υπηρεσία της
ΠΚΜ.
Έπειτα δόθηκε ο λόγος στον κ. Αβραμόπουλο Σωτήριο, ο οποίος ανέφερε ότι δεν
κρίνουνε την αρτιότητα της μελέτης, ούτε το έργο των μελετητών και των ελεγκτών
εργαζομένων  της  Περιφέρειας.  Έτσι  κι  αλλιώς  όλοι  είναι  υποχρεωμένοι  να
λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο όπου η περιβαλλοντική νομοθεσία καθορίζεται κατά
βάση από το αν εξυπηρετεί ή όχι τους επιχειρηματικούς ομίλους, αν είναι ευνοϊκή για
υποψήφιους «επενδυτές». Σαν μέλη ενός πολιτικού οργάνου, είναι αναγκασμένοι να
κρίνουμε και την ίδια την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και το
πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι βιομηχανίες στη χώρα, εντός κι εκτός ΒΙ.ΠΕ..

Είναι γνωστή σε όλους και τραγική οικολογική κατάσταση κατάσταση της Τάφρου 66
και των συμβαλλόντων σε αυτήν ρεμάτων και επίσης κοινός τόπος το γεγονός ότι σε
αυτή την κατάσταση αποφασιστική συμβολή έχει η λειτουργία και η συμπεριφορά και
των μονάδων επεξεργασίας τροφίμων της ευρύτερης περιοχής για τα υγρά απόβλητα
των οποίων είναι ο τελικός αποδέκτης. Όπως τέτοιος αποδέκτης είναι και για την
συγκεκριμένη βιομηχανία. Με βάση τα στοιχεία της ΜΠΕ της εισήγησης και όσων
συνημμένων  ήταν  διαθέσιμα  στο  Ηλεκτρονικό  Περιβαλλοντικό  Μητρώο  για  την
συγκεκριμένη περίπτωση έχουνε να παρατηρήσουμε ως σημαντικότερα τα εξής:

Α1) Με βάση τη μελέτη της ΕΕΛ της εταιρίας η ανακατασκευή  έγινε ώστε το νέο
σύστημα να είναι πλήρως λειτουργικό κάτι που ουσιαστικά είναι έμμεση παραδοχή
για την μη επαρκή λειτουργία της πριν.  Η προβλεπόμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ
είναι για 1600 κ.μ. αποβλήτων ενώ η μέγιστη μέση παραγωγική δυναμικότητα της
μονάδας 1440 κ.μ. μόλις 10% μικρότερη κάτι που δημιουργεί βάσιμα ερωτηματικά για
το τι θα γίνει αν για λόγους που έχουν σχέση με την υπέρβασή της μέγιστης μέσης
δυναμικότητας  (πχ  υπερωριακή  απασχόληση  κλπ  γίνει  υπέρβαση  αυτού  της
δυναμικότητας. Αυτή μάλιστα η οριακή κατάσταση γίνεται χειρότερη αν δει κανείς την
ξεχωριστή ικανότητα των δεξαμενών στα διάφορα στάδια. Έτσι παραμένει  οριακή
κατά  10%  μεγαλύτερη   πχ  στις  δεξαμενές  Γεωχημικής  επεξεργασίας  Χημικής
οξείδωσης  είναι  ακριβώς  η  ίδια  για  την  δεξαμενή  κροκίδωσης  και  επίσης  «που
εκτιμάται  ότι  επαρκεί  για  την  ημερήσια  παραγόμενη  ποσότητα  ιλύος»  χωρίς  να
μπαίνει στον κόπο να εξηγήσει τι θα γίνει σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν θα
είναι δυνατή για μια έστω μέρα η διάθεσή της στον τελικό αποδέκτη. 

Α2) Από τη μελέτη της ΕΕΛ φαίνεται  ότι  η διάθεσή της ιλύος θα γίνεται  με  τρεις
τρόπους:  1.  Σε  αδειοδοτημένο  φορέα  διαχείρισης,  ο  οποίος  θα  αναλαμβάνει  την
τελική  διαχείρισή  της  2.  Ως  πρώτη  ύλη  σε  μονάδες  βιοαερίου  3.Σε  κατάλληλα
αδειοδοτημένο Χ.Υ.Τ.Α. για τελική διάθεση. Στην ΜΠΕ και την εισήγηση φαίνεται ως
αποδέκτης η ΒΙ.ΠΕ.Λ α.ε. του Δήμου Πέλλας. Πάντως στα συνημμένα της ΜΠΕ στη
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ΗΠΜ δεν φαίνεται πουθενά να υπάρχει κάποια τεκμηρίωση για τη δυνατότητά της να
τα  παραλαμβάνει  (σχετική  βεβαίωση)  ειδικά  σε  περιόδους  παραγωγικής  αιχμής.
Αντίστοιχη  τεκμηρίωση  δεν  υπάρχει  ούτε  για  τις  άλλες  εναλλακτικές  που
παρουσιάζονται  στη  μελέτη  της  ΕΕΛ  (προθέσεις  συνεργασίας  κλπ)  και  άρα
δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά για την τελική ασφαλή και ορθή διάθεσή της. 

Με αυτές τις συνθήκες φαντάζουν ως ευχολόγιο χωρίς αντίκρισμα η παραίνεση της
διεύθυνσης υδάτων διακοπή της διάθεσης των υγρών αποβλήτων στον αποδέκτη
ρέμα «Παλιομάνα» και τελικά στην Τάφρο 66 και της εισήγησης (σελ 12) για διακοπή
της παραγωγής της μονάδας σε περίπτωση αδυναμίας επεξεργασίας τους με βάση
της  απαιτήσεις  διάθεσής  τους  που  καθορίζονται  από  3610/1984  απόφασης  του
Νομάρχη  Πέλλας  (ΦΕΚ  Β΄912)  περί  «Όροι  διάθεσης  λυμάτων  και  υγρών
βιομηχανικών  αποβλήτων  σε  φυσικούς  αποδέκτες  και  της  με  αριθ.  πρωτ.
45000/06/5-02-2007 απόφασης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας & Φυσικών
Πόρων της  Ν.  Α.  Πέλλας περί  έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου,
όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. πρωτ. Φ.14.6/192/85/19.03.2012 απόφαση της
Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πέλλας. 

Τη  στιγμή  μάλιστα  που  ούτε  στη  ΜΠΕ  ούτε  στη  Μελέτη  της  ΕΕΛ  όπως  και  η
υπηρεσία διαπιστώνει

Α3) Στην μελέτη της ΕΕΛ δεν γίνεται καμιά συγκεκριμένη αναφορά στα ακριβή είδη
του γεωπολυμερούς υλικού, του χημικού οξειδωτικού μέσου, του νανοκροκιδωτικού
μέσου και του νανοσυσσωματωτή (πολυηλεκτρολύτη) ώστε να μπορεί να κριθεί τόσο
η αποτελεσματικότητα όσο και η ασφάλεια της χρήσης τους με επιστημονικό τρόπο. 

Α4) Είναι σημαντικό σε αυτές τις συνθήκες όχι μόνο ο μη καθορισμός χρόνου και
συχνότητας των δειγματοληψιών που επισημαίνει η υπηρεσία αλλά και το ποιος και
με ποιους όρους τους διεξάγει και σίγουρα δεν μπορεί να αποτελέσει εγγύηση για το
λαό η σχέση πελάτη προμηθευτή με τα εργαστήρια ελέγχου ή η σχέση εξαρτημένης
εργασίας για την εγκυρότητα αυτών των μετρήσεων.

Β1) Από τη ΜΠΕ διαπιστώνουμε πως «Ένα μικρό τμήμα όμως του γηπέδου του
εργοστασίου και συγκεκριμένα το με αριθ. 798 αγροτεμάχιο υπήρξε παλαιότερα η
απαρχή ενός ρέματος, το οποίο όμως έχει αποχαρακτηριστεί από ρέμα με την με
αριθ.  πρωτ.  92643/(773/6692)/6-3-2014  Απόφαση  (Παράρτημα  ΙΙ)  και  έχει
παραχωρηθεί στην επιχείρηση. Με την υπ’ αριθ. πρωτ 1892/10-10-2019 απόφαση
(Παράρτημα ΙΙ)  έχει  γίνει  η  οριοθέτησή του,  η  οποία φαίνεται  και  στα συνημμένα
διαγράμματα.»  Αυτά  τεκμηριώνονται  και  στα  παραπάνω  σχετικά  στο  ΗΠΜ.  Στα
έγγραφα αυτά όμως φαίνεται ότι  ο αποχαρακτηρισμός του ρέματος στηρίχτηκε σε
μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της εταιρίας όπως μας λέει το 1ο έγγραφο
και  μάλιστα  μας  πληροφορεί  ότι  τα  έργα  αποχέτευσης  ομβρίων  λειτουργούν
ικανοποιητικά στο εν λόγω αγροτεμάχιο αν και διαπιστώνει συσσώρευση νερών στο
χαμηλό της ιδιοκτησίας και προτείνει και προτείνει την κατασκευή αγωγού όμβριων
προς την υφιστάμενη τάφρο. Στο έγγραφο δεν πληροφορούμαστε καν αν αυτά έχουν
κατασκευαστεί.  Ούτε  πως  προέκυψε  τη  συσσώρευση  των  νερών  (προφανώς
μπάζωμα).  Το 2ο έγγραφο μας πληροφορεί  ότι  η τοπική οριοθέτηση του ρέματος
έγινε  προκειμένου  να  εκδοθεί  οικοδομική  άδεια  χωρίς  να  μας  πληροφορεί  αν  η
σχετική μελέτη εκπονήθηκε και αυτή για λογαριασμό της εταιρίας.Βέβαια υπάρχει και
η πικρή πείρα για τη διαχειριση των ρεμάτων πανελλαδικά. 

Β2)  Πολύ  δε  περισσότερο  που  σύμφωνα  με  το  έγγραφο  γνωμοδότησης  της
διεύθυνσης υδάτων της ΑΔΜΘ 21/05/21 Α.Π.  82574 (ΗΠΜ) η  περιοχή που είναι
κατασκευασμένο  το  εργοστάσιο  σύμφωνα  με  το  ΣΔΚΠ  των  Λεκανών  απορροής
Ποταμών  του  Υδατικού  Διαμερίσματος  Δυτικής  Μακεδονίας  (σημ.2)   η  περιοχή
μελέτης  χωροθετείται  εντός  ζώνης  δυνητικά  υψηλού  κινδύνου  πλημμύρας
9(GR09RAK001) και εντός κατάκλυσης για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη και Τ=100
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έτη κάτι που η ΜΠΕ παρακάμπτει με άλλες αναφορές σε σχέση με αυτές της Λεκάνες
που αφορούν μόνο τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Γ) Είναι σημαντική επίσης η γνωμοδότηση της Εφορείας αρχαιοτήτων Πέλλας Α.Π.
86921 της  16- 03- 2021, που δεν λαμβάνεται υπόψη από την εισήγηση ,σύμφωνα με
την  οποία  οι  ισχυρισμοί  της  ΜΠΕ στη σελίδα  17  υποενότητα  5.1.5.  και  σελ  62
υποενότητα 8.6.3 ότι δεν υφίστανται αρχαιολογικοί χώροι ή ιστορικά μνημεία στην
περιοχή του εργοστασίου δεν στέκουν αφού μεταξύ άλλων σημειώνονται τα εξής: 

«σε ανασκαφική  έρευνα που πραγματοποιήθηκε  κατά  το διάστημα  Ιούνιος-Αύγουστος  του 2020,  με
αφορμή την εκσκαφή για την ανέγερση τριώροφου κτιρίου γραφείων, εντός του αγροτεμαχίου 539, του
εργοστασίου  αποκαλύφθηκαν  κινητά  ευρήματα  και  τμήμα  θεμελίωσης  τοίχου  ακίνητου  μνημείου  της
υστεροκλασικής-πρώιμης ελληνιστικής περιόδου (δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ.), ενώ κατά τη διενέργεια
δοκιμαστικών τομών το 2016, εντός του τεμαχίου 798 του εργοστασίου, στο πλαίσιο παραχώρησής του
από τον Δήμο Σκύδρας, εντοπίστηκαν κινητά ευρήματα της Νεότερης Νεολιθικής ΙΙ περιόδου (5.300-
4.500 π.Χ.). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τηρηθούν οι όροι της υπ’ αριθμ. 2779/19-01-
2021  ισχύουσας  Απόφασης  της  Διεύθυνσης  Προϊστορικών  και  Κλασικών
Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α. (ΑΔΑ: ΡΟΔΧ4653Π4-ΕΕΖ),  η  οποία εκδόθηκε ύστερα
από γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, και να
γίνουν  οι  σχετικές  αλλαγές  τόσο  στη  μελέτη  όσο  και  στα  σχέδια.Σημειωτέον  ότι
εκκρεμεί η κατάθεση τροποποιημένων σχεδίων σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση
για θεώρηση από την προαναφερθείσα Διεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ.Α.

2) Η Υπηρεσία μας δεν έχει ελέγξει τις εκσκαφές θεμελίων των αυθαίρετων κτιριακών

κατασκευών,  που αναφέρονται στη σελίδα 19 της μελέτης και  στα συνοδά σχέδια
αυτής,για τυχόν ανεύρεση αρχαιοτήτων και ως εκ τούτου δεν έχει γνωμοδοτήσει για
αυτές.

3) Η Υπηρεσία μας δεν έχει δεχτεί αιτήσεις για την κατασκευή προσθήκης προβόλου
στο  λεβητοστάσιο  και  διαμόρφωσης  εισόδου  στον  χώρο  παραγωγής  1,  που
αναφέρονται στις σελίδες 19-20, 21 της μελέτης και στα συνοδά σχέδια αυτής και ως
εκ τούτου δεν έχει γνωμοδοτήσει για αυτές.  Τα παραπάνω δημιουργούν τουλάχιστο
σοβαρά  ερωτηματικά  ως  προς  τη   συμπεριφορά  της  εταιρίας  απέναντι  στην
πολιτιστική κληρονομιά του λαού μας.

Δ1) Υπάρχουν εκτεταμένες πολεοδομικές παραβάσεις που σημειώνει και η εισήγηση.

Δ2) Υπάρχει χαριστική ρύθμιση ως προς τις αποστάσεις από τους οικισμούς με την
7032 17.10.2019 απόφαση του Συντονιστή της ΑΔ (κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) για μείωση
της  επιτρεπόμενης  αποστασης από τα  500 στα  200  μέτρα από τον  οικισμό  των
Ριζών που νομιμοποιεί την εγκατάσταση της εταιρίας. Το σχετικό ΠΔ που καθορίζει
τις  επιτρεπόμενες  αποστάσεις  ισχύει  από  το  1985  και  με  βάση  τη  ΜΠΕ  το
εργοστάσιο  στη  συγκεκριμένη  θέση  φτιάχτηκε  το  1997  εν  γνώσει  και  της
συγκεκριμένης παραβίασης. 

Με βάση τα παραπάνω  διατηρούνε και σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον έλεγχο
εφαρμογής των   όρων που προτείνει η εισήγηση και  ακόμα περισσότερων όρων της
ΜΠΕ,  αφού  η  αποδυνάμωση  των  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  αλλά  και  άλλων
αρμόδιων  υπηρεσιών  σε  στελεχικό  δυναμικό,   και  το  συνολικό  νομικό  πλαίσιο
ελέγχου στην ουσία καθιστά ανέφικτο και ευχολόγιο κάτι τέτοιο. 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη
τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
α)  το  άρθρο  164  παρ.  2  του  Ν.  3852/2010  “Επιτροπές  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
β)  την  αριθμ.7281/2019  (21-06-2019)  απόφαση  του  μονομελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών
της  26ης  Μαΐου  2019  και  την  ανάδειξη  του  Περιφερειάρχη  και  των  τακτικών  και
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αναπληρωματικών  Περιφερειακών  Συμβούλων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023
γ) την αρ.169/2019 απόφαση του Π.Σ.Κ.Μ. περί “ Σύστασης και εκλογής μελών των
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” .
δ)  την  αρ.  Πρωτ.  Οικ.  681593(483)/31-10-2019  Απόφαση  του  Εκτελεστικού
Γραμματέα  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  “Ορισμού  Γραμματέα  και
αναπληρωτή  Γραμματέα  της  Επιτροπής  Ανάπτυξης  Καινοτομίας  &  Αγροτικής
Οικονομίας”.
ε) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης
Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/τ.Α΄/11-3-2020)  “Κατεπείγοντα  μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”,
στ) την με αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών περί  “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων,  των
Περιφερειών  και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα
λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,
ζ)  την  με  αριθμ.  Πρωτ.  1822/16-3-2020  (ΑΔΑ:  ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)  εγκύκλιο  του
Υπουργού  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  περί  “Παροχής  διευκρινήσεων  και  οδηγιών
σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”.
η)  την  με  αρ.  πρωτ  :  Γ.Π.Κ.Μ.  οικ.  3193/5-11-2020  απόφασης  Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : 62857ΛΛ-0ΙΠ)
θ)  το  με  αρ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ.  20764/07-11-2020 (ΑΔΑ:  Ψ48Γ46ΜΤΛ6-
ΛΣΡ) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου
Εσωτερικών

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί   θετικά επί  της  μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων για  το
«Εργοστάσιο  επεξεργασίας  οπωροκηπευτικών  και  παραγωγής  τυποποιημένων
τροφίμων» της εταιρίας «Χαλβατζής Μακεδονική Α.Β.Ε.Ε.» που βρίσκεται στο υπ’
αριθ. 539 και τμήματα των με αριθ. 772 & 798 αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Ριζού
του Δήμου Σκύδρας της Π. Ε. Πέλλας και τελεί υπό εγκατάσταση και στα 785 και
τμήμα του 538 αγροτεμάχια του ιδίου αγροκτήματος, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα
(ΠΕΤ) 2010382022,  σύμφωνα με τους όρους-προϋποθέσεις   που αναφέρονται στο
έντυπο  τυποποιημένης  γνωμοδότησης-Δ9  (αρ.  πρωτ.  159798(459)/10-05-2021)
εισήγηση  του  Τμήματος  Χορήγησης  Αδειών,  Βιομηχανίας,  Ενέργειας,  Φυσικών
Πόρων & Επαγγελμάτων της Π.Ε. Πέλλας).

Κατά ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος.

 H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται
ως ακολούθως: 

 

 Ο Πρόεδρος            
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας

Η Γραμματέας
Κουκίδου Ηρώ                  
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