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«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
λατομείου αδρανών υλικών ειδικών 
χρήσεων και συνοδών έργων στη θέση 
«Μπάτσοβο», Δ.Ε. Πολυκάστρου, Δήμου 
Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς,  με φορέα του έργου 
την « ΤΕΡΝΑ Α.Ε. »  (έργο που ανήκει στην 
υποκατηγορία Α1 – ομάδα 5η  ΄ Εξορυκτικές 
και συναφείς δραστηριότητες΄,  με α/α 4).» 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 6η/13-07-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  59  / 2022 

   
    Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 13 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 
π.μ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα 
μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., 
κατόπιν της με αρ. πρ. οικ. 494785 (469)/08-07-2022 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. 
Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 08-07-2022 σε όλα τα μέλη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

     

     
Από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής 
Οικονομίας παραβρέθηκαν δέκα τρία (13) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος     1.Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος       
 2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος         2.Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος 
 3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος        
 4.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος        

 5. Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

      6.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

      7. Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

 8.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

 9.  Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

     10. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     11. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος        

     12. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     13. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος        

     14. Γούλα Όλγα-Χριστίνα-Αναπλ. μέλος  

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

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, εισήγαγε για συζήτηση το 4ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του λατομείου αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων και συνοδών 
έργων στη θέση «Μπάτσοβο», Δ.Ε. Πολυκάστρου, Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς,  
με φορέα του έργου την « ΤΕΡΝΑ Α.Ε. »  (έργο που ανήκει στην υποκατηγορία 
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Α1 ομάδα 5η Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες΄, με α/α 4)» και έδωσε 
το λόγο στην κα. Σωτηριάδου Αναστασία Περιφερειακή Σύμβουλο Π.Ε. Κιλκίς, η 
οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 277835(1005)/01-07-2022 
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κιλκίς η οποία 
έχει ως εξής: 

“2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 
Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
1. Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   «Για την προστασία του 
περιβάλλοντος» 
2.Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209 / Α / 21-09-2011) « Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 
3. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/ 21-02-2022 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΦΕΚ841/Β/24-02-2022), όπως τροποποίησε και κωδικοποίησε την   ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού 
Περιβάλλοντος και  Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/β/10-08-2016). « Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 
υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 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  » (Β’ 2471). 
4. ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-01-14) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και 
τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση 
κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε 
άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 
5. Απόφαση υπ. αριθμ. Δ7/Α/οικ.12050/2223  (ΦΕΚ 1227/Β/11.06.2011) «Κανονισμός Μεταλλευτικών 
και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) » 

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αναφέρεται στην εκμετάλλευση (επέκταση)   λατομείου 
αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων και συνοδών έργων αυτού, το οποίο αναπτύσσεται σε έκταση που 
αποτελεί  τμήμα ιδιόκτητης έκτασης συνολικού εμβαδού 805.502,06 τ.μ. στη  θέση « Μπάτσοβο», Δ.Ε. 
Πολυκάστρου, Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς,  με φορέα του έργου την « ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 
Στην ΜΠΕ γίνεται περιγραφή της υπάρχουσας αδειοδοτημένης δραστηριότητας και της προτεινόμενης 
επέκτασης αυτής.  
Όσο αφορά την υπάρχουσα δραστηριότητα ισχύουν τα ακόλουθα : 
Πρόκειται για λατομείου αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων και συνοδών έργων, το οποίο λειτουργεί 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Τ.Β.Κ.Ι.167πε 28-05-04 άδεια εκμετάλλευσης - Απόφαση του Νομάρχη 
Κιλκίς, διάρκειας 20 ετών που λήγει την 27-05-2024,  η οποία  τροποποιήθηκε ως προς την επωνυμία με 
την υπ. αριθμ. Δ.Α.ΚΙ.Φ.ΛΑΤ/οικ.1393/03-12-2009 Απόφαση Νομάρχη Κιλκίς . Για το  υφιστάμενο 
λατομείο έχει εκδοθεί η  υπ’  αριθμ. 123038/2261/16-07-09 ΚΥΑ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
ΌρωνΚΥΑ ισχύος μέχρι 16-07-2019, η οποία τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε με την υπ. αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/118908/7796/10-12-2020 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του 
ΥΠΕΝ, ισχύος μέχρι την 10-12-2036. 
Το υφιστάμενο έργο αναπτύσσεται σε έκταση εμβαδού 419.499,43 τ.μ.  που αποτελεί μέρος ιδιόκτητης 
έκτασης συνολικού εμβαδού 805.502,06 τ.μ.  και περιλαμβάνει : 

1. Χώρο εξόρυξης - εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων σε έκταση  
95.304,63 τ.μ.  

2. Χώρο λειτουργίας  σπαστηροτριβείου - συγκροτήματος θραύσης έκτασης 7.042,53 τ.μ. 
3. Χώρο απόθεσης των υλικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων (γραφείων, αποθηκών, δρόμων 

πρόσβασης κ.λπ. ) έκτασης 317.152,27  τ.μ.  
Από τον λατομικό χώρο εξορύσσονται σκληρά αδρανή υλικά κατάλληλα για ειδικές χρήσεις (σκύρα ΟΣΕ 
– αντολισθηρά υλικά) για τα οποία υπάρχει μεγάλη έλλειψη στην αγορά.  Φορέας του έργου είναι η 
εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., η οποία απορρόφησε την προηγούμενη εκμεταλλεύτρια εταιρεία ΛΙΘΟΣ Α.Ε., η 
οποία είχε αναλάβει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις  που προέκυπταν από την αρχική άδεια 
εκμετάλλευσης που είχε εκδοθεί το 2004 στον Λιάπη Κωνσταντίνο. 
Η περιοχή όπου λειτουργεί το λατομείο αδρανών υλικών  βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής 
του δικτύου Natura 2000 με κωδικό  GR 1220010 «Δέλτα Αξιού – Λουδία  - Αλιάκμονα – αλυκή Κίτρους» 
SPA -  Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) και  με κωδικό GR 1220002 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – 
Αλιάκμονα – Ευρύτερη Περιοχή – Αξιούπολη» SCI – Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) . Απέχει 2,5 χλμ 
από τον οικισμό Πευκόδασος και 12 χλμ από το Πολύκαστρο. 
Η  εκμετάλλευση γίνεται από πάνω προς τα κάτω με τη μέθοδο των ορθών ανοιχτών βαθμίδων από το 
υψόμετρο των 250 μ ως το υψόμετρο των 160 μέτρων.  Προβλέπεται η δημιουργία συνολικά 9 βαθμίδων 
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εκμετάλλευσης ύψους 10 μέτρων και πλάτους 12-13 μέτρων η καθεμιά, καθώς επίσης και η δημιουργία 
περιμετρικά του λατομείου  ζώνης  προστασίας 8 μέτρων. Λόγω της σκληρότητας του πετρώματος η 
εξόρυξη  γίνεται με τη χρήση εκρηκτικών υλών και το κλασικό σχήμα διάτρηση – γόμωση – πυροδότηση.  
Από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του λατομείου έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν τέσσερις βαθμίδες 
εκμετάλλευσης σε υψόμετρα 250μ., 240μ, 230μ., και 220μ. και άλλες μικρές ενδιάμεσες βαθμίδες σε 
χαμηλότερα ύψη που προσωρινά εξυπηρετούν την εκμετάλλευση, ενώ η τελική πλατεία θα διαμορφωθεί 
σε υψόμετρο 160μ..  
Στις δύο υψηλότερες βαθμίδες Β250 και Β240 έχει ολοκληρωθεί η εξόρυξη και έχει γίνει η αποκατάσταση 
τους. Η αποκατάσταση έγινε με την διάστρωση στείρων υλικών της εκμετάλλευσης και στη επιφάνειά 
τους έχει διαστρωθεί φυτική γη  που συλλέχθηκε κατά την αποκάλυψη του πετρώματος. Έχουν φυτευτεί 
σε φυτευτικό σύνδεσμο 2Χ2 διάφορα δενδρύλλια τα οποία και αναπτύσσονται με μεγάλη επιτυχία (η 
επιτυχία των φυτεύσεων είναι μεγαλύτερη του 80%).   
Η αμέσως χαμηλότερη βαθμίδα Β230μ. έχει και αυτή εξοφληθεί, έχουν διαστρωθεί στείρα υλικά της 
εκμετάλλευσης και η διάστρωση φυτικής γης χωρίς όμως να έχει γίνει η δενδροφύτευση η οποία 
υπολογίζεται να ξεκινήσει στην επόμενη φυτευτική περίοδο.  
Η εκμετάλλευση προχωρεί από πάνω προς τα κάτω σύμφωνα με την εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη, και 
κατά αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται η διαδικασία για την εξόφληση και αποκατάσταση των αμέσως 
χαμηλότερων βαθμίδων μέχρι το τελικό δάπεδο του λατομείου σε υψόμετρο 160μ. 
Περιμετρικά του λατομικού χώρου έχει αφεθεί ζώνη προστασίας 8 μ., σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
Τεχνική μελέτη. 
Για τις ανάγκες της εξόρυξης έχει κατασκευαστεί δίκτυο δρόμων εσωτερικής μεταφοράς πλάτους πάνω 
από 12μ. που εξυπηρετεί τις ανάγκες μεταφορά του υλικού από τις βαθμίδες εκμετάλλευσης προς το 
συγκρότημα θραύσης. 
Η ετήσια παραγωγή της μονάδας είναι περίπου 250.000 κ.μ. 
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Τεχνική μελέτη, τα βεβαιωμένα απολήψιμα αποθέματα είχαν υπολογιστεί σε 
3.500.000 κυβικά μέτρα in situ. Από την μέχρι τώρα εκμετάλλευση του λατομείου έχουν αποληφθεί 
περίπου 2.000.000 κυβικά μέτρα υλικών. Άρα το υπόλοιπο των αποθεμάτων από την εκμετάλλευση των 
95.304,63 τ.μ.  υπολογίζεται σε 1.500.000 κυβικά μέτρα.  
Το υλικό που εξορύσσεται μεταφέρεται στο συγκρότημα θραύσης που αποτελεί  συνοδό έργο του 
λατομείου και   βρίσκεται εντός έκτασης εμβαδού 7.042,53 τ.μ. που είναι όμορη με την έκταση των 
95.304,63 τ.μ. του λατομείου. Το συγκρότημα θραύσης έχει εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό 
ισχύος 539 KW.  Τα στάδια επεξεργασίας είναι τα ακόλουθα  : α). τροφοδοσία – προδιαλογή – 
πρωτογενής θραύση σε σπαστήρα τύπου σιαγώνα  β). κοσκίνιση με δονούμενα κόσκινα γ). 
δευτερογενής θραύση με κωνικό σπαστήρα.  
Τα επεξεργασμένα και έτοιμα προς πώληση υλικά αποτίθενται εντός έκτασης 317.152,27 τ.μ. που 
αποτελούν το υπόλοιπο του συνόλου των 419.499,43 τ.μ.    που αφορούν την υφιστάμενη αδειοδοτημένη 
δραστηριότητα.  
Όσο αφορά την επέκταση της υπάρχουσας  δραστηριότητας  ισχύουν τα ακόλουθα : 
Η συνολική δραστηριότητα (υφιστάμενη και επέκταση) καθώς και τα συνοδά έργα , θα αναπτύσσεται σε 
έκταση 429.821,38 τ.μ.  που αποτελεί  τμήμα ιδιόκτητης έκτασης συνολικού εμβαδού 805.502,06 τ.μ. και 
θα περιλαμβάνει : 
1. Τον υφιστάμενο και ήδη αδειοδοτημένο  χώρο εξόρυξης - εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών 
ειδικών χρήσεων σε έκταση  94.204,90 τ.μ. (εμβαδόν που προκύπτει μετά από κτηματολογικό πίνακα) 
2. Χώρο νέας εκμετάλλευσης λατομείου (επέκταση) έκτασης   264.995,65 τ.μ.  
3. Χώρο λειτουργίας σπαστηροτριβείου έκτασης  7.042,53 τ.μ.  
4. Υπόλοιποι βοηθητικοί χώροι έκτασης 63.578,30 τ.μ.  
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, το λατομείο άρχισε να λειτουργεί το 2004 και τα βέβαια απολήψιμα αποθέματα 
που απομένουν να ληφθούν ακόμα από την αρχική άδεια εκμετάλλευσης ανέρχονται σε 1.500.000 
κυβικά μέτρα , και με την εκμετάλλευση του νέου χώρου της επέκτασης τα απολήψιμα αποθέματα 
υπολογίζονται σε 6.000.000 κυβικά μέτρα in situ, και υπολογίζοντας μέση ετήσια παραγωγή 250.000 
κυβικά μέτρα  γίνεται σαφές ότι το λατομείο ειδικών χρήσεων θα λειτουργήσει για πάνω από πενήντα 
χρόνια. 
Όσο αφορά τον τρόπο εκμετάλλευσης μετά και από την επέκταση , στην ΜΠΕ αναφέρονται τα ακόλουθα   
Το προς εκμετάλλευση πέτρωμα είναι επιφανειακό, καταλαμβάνει την πλαγιά ενός λόφου με μέτριες 
κλίσεις και εκτείνεται σε αρκετά μεγάλο βάθος. Η μέθοδος των ορθών διαδοχικών βαθμίδων είναι η 
απλούστερη τεχνικά και η πιο πρόσφορη οικονομικά για την εκμετάλλευση ενός τέτοιου κοιτάσματος. 
Τόσο η συνοχή του και η συνεκτικότητά του πετρώματος επιτρέπουν την εξόρυξη σε βαθμίδες αρκετά 
μεγάλου ύψους. Το πλάτος των βαθμίδων πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει την ασφαλή κίνηση 
του μηχανολογικού εξοπλισμού. Έτσι το ύψος των βαθμίδων ορίζεται στα 10 μέτρα και το αρχικό πλάτος 
τους στα 12-13 μέτρα.  
Θα διαμορφωθούν συνολικά 9 βαθμίδες εκμετάλλευσης ύψους 10 μέτρων , στην επέκταση της 
εκμετάλλευσης, η πρώτη σε υψόμετρο 340μ. και οι άλλες σε 330μ., 320μ., 310μ., 300μ., 290μ., 280μ., 
270μ., 260μ. ενώ η ενδιάμεση πλατεία σε υψόμετρο 250μ. 
Επιπλέον στο ήδη διαμορφωμένο από την υφιστάμενη άδεια εκμετάλλευσης χώρο εξόρυξης, θα 
διαμορφωθούν ακόμη 9 βαθμίδες εκμετάλλευσης ύψους 10μ., η πρώτη σε υψόμετρο 250μ., 240μ., 
230μ., 220μ., 210μ., 200μ., 190μ., 180μ., 170μ. ενώ η τελική πλατεία σε υψόμετρο 160μ. Η γωνία 
πρανούς των βαθμίδων θα είναι 73-75  μοίρες και η εκμετάλλευση θα προχωράει από πάνω προς τα 
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κάτω. 
Οι τελικές βαθμίδες θα έχουν ύψος 10 μ, πλάτος 6 μ και θα σχηματίζουν γωνία πρανούς 55 μοίρες 
περίπου, θα τερματίζουν δε σε απόσταση 8 μ από τα όρια του λατομικού χώρου. Όταν κάποια βαθμίδα 
πλησιάζει στην τελική της θέση θα εκμεταλλεύεται και το τμήμα του δρόμου εσωτερικής μεταφοράς που 
εξυπηρετεί τη βαθμίδα αυτή. 
Η προσπέλαση των βαθμίδων εκμετάλλευσης θα γίνεται με τη βοήθεια οφιοειδούς δρόμου, μήκους 
900μ., πλάτους 12μ. και ακτίνα καμπυλότητας μεγαλύτερη των 25 μ στα σημεία των ελιγμών. Λόγω της 
σκληρότητας του πετρώματος η εξόρυξη γίνεται με τη χρήση εκρηκτικών υλών και με το κλασσικό 
σχήμα διάτρηση- γόμωση - πυροδότηση.  
Επειδή το έργο βρίσκεται εντός περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 , στο παράρτημα της ΜΠΕ 
περιέχεται Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης , της οποίας η σύνοψη των συμπερασμάτων είναι 
ότι η δραστηριότητα δεν επηρεάζει την οικολογική ισορροπία ούτε μεταβάλλει το φυσικό τοπίο της 
περιοχής. 
Στο παράρτημα της ΜΠΕ υπάρχει Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων στο οποίο γίνεται ο 
σχεδιασμός και η περιγραφή της διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από την εκμετάλλευση του 
λατομείου.    
Το έργο σύμφωνα με την Απόφαση  ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/ 21-02-2022 του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ841/Β/24-02-2022), όπως τροποποίησε και κωδικοποίησε την   
ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/β/10-08-2016),  ανήκει στην 
υποκατηγορία Α1 της 5ης ομάδας έργων και δραστηριοτήτων (Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες 
), με α/α 4  (εξόρυξη αδρανών υλικών  έκτασης άνω των 250 στρεμμάτων ).  
Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι : 

 η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
 ότι κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας, μέσα 

στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία . 
 Ο Δήμος Παιονίας με την υπ. αριθμ. πρωτ. 64/2022  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που 

είναι διαθέσιμη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ 97ΝΒΩΞΡ-ΧΨΠ), αποφασίζει κατά πλειοψηφία ως προς 
τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, «θετικά εφόσον η ανωτέρω διαδικασία 
αδειοδότησης ελεγχθεί από τις υπηρεσίες που έχουν την επάρκεια και την αρμοδιότητα ».   

 Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α -  Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο 
της δημόσιας διαβούλευσης για την ΜΠΕ του έργου, με το υπ. αριθμ. πρωτ. 5550/29-04-2022 
έγγραφο του  εισηγείται θετικά ως προς την αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου, θέτοντας 
δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίησή του.  

  Στο άρθρο 3, παράγραφος 25, της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/47695/2669 (ΦΕΚ 294/Δ/21-08-2018) 
«Όροι και περιορισμοί για την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 με κωδικό 
GR1220002 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Ευρύτερη περιοχή - Αξιούπολη», με κωδικό 
GR1220010 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους» και με κωδικό GR1250004 
«Αλυκή Κίτρους - Ευρύτερη περιοχή », όπως συμπληρώθηκε με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ 
ΔΝΕΠ/57193/3079 (ΦΕΚ 317/Δ/04-09-2018)  και παρατάθηκε με την ΥΑ 
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/66388/2906 (ΦΕΚ 455/Δ/06-08-2020) η οποία παρατάθηκε με την ΥΑ 
ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/72678/2330 (ΦΕΚ507/Δ/30-07-2021), αναγράφονται τα έργα - δραστηριότητες 
οι οποίες επιτρέπονται ρητά στην περιοχή του δικτύου Natura 2000, μεταξύ των οποίων και   «η 
συνέχιση της λειτουργίας των λοιπών νομίμως υφιστάμενων εγκαταστάσεων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων». 

  για τις αρνητικές ή αμφίσημες  γνωμοδοτήσεις  των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, η αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή, δηλαδή για την ΜΠΕ του θέματος η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, εφαρμόζει την διαδικασία του άρθρου 5, παράγραφος Β, της ΚΥΑ 
οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/19-04-2013), αναφορικά με την ενημέρωση του φορέα του 
έργου, την αξιολόγηση και την στάθμισή τους από την παραπάνω περιβαλλοντική αρχή και την 
σύνταξη σχεδίου ΑΕΠΟ ή απορριπτικής απόφασης.    

σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΜΠΕ που μας απεστάλη και 
γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται  στην ΜΠΕ,  ενώ επιπροσθέτως της κείμενης 
Νομοθεσίας, προτείνονται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις : 
 ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ  ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. Δ7/Α/ΟΙΚ.12050/2223 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ( ΦΕΚ 

1227/Β/11.06.2011) «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Κ.Μ.Λ.Ε.)»,  ΟΠΩΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ . 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους-προϋποθέσεις 

που παρατίθενται στο σημείο 4 της παρούσας”    

 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας 

υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών 

της και έχοντας υπόψη: 
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α) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 

81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 

β) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές 

περιφερειακού συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

γ) την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που 

διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023, 

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-

2022) (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους 

Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , 

ε) την υπ' αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του 

Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει». . 

      στ) 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”. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Γνωμοδοτεί θετικά  επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του λατομείου 
αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων και συνοδών έργων στη θέση «Μπάτσοβο», Δ.Ε. 
Πολυκάστρου, Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς,  με φορέα του έργου την « ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 
»  (έργο που ανήκει στην υποκατηγορία Α1 – ομάδα 5η  ΄ Εξορυκτικές και συναφείς 
δραστηριότητες΄,  με α/α 4), σύμφωνα με τους όρους-προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην με την  αρ. πρωτ. 277835(1005)/01-07-2022 εισήγηση του 
Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κιλκίς. 

Κατά ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος. 

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Γκανούλης Φίλιππος. 

 H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    
ως ακολούθως :  
 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
 
 

 
 

         Η Γραμματέας 
         Ηρώ Κουκίδου 
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