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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                      ΘΕΜΑ 5ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με το έργο “Σφαγείο - τυποποιητήριο χοιρινών – αμνοεριφίων και 

βοοειδών με μονάδα μεταποίησης υλικών κατηγορίας 2 (rendering), αποτεφρωτήρα, μονάδα παραγωγής 

βιοαερίου και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και φωτοβολταϊκός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής” της 

εταιρίας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.», στα με αριθμό 999α, 1000 και 1001 εκτός 

σχεδίου αγροτεμάχια του αγροκτήματος Χαλάστρας, Δ.Κ. Χαλάστρας, Δ. Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί 

της Μ.Π.Ε. σχετικά με το έργο “Σφαγείο - τυποποιητήριο χοιρινών – αμνοεριφίων και βοοειδών με μονάδα 

μεταποίησης υλικών κατηγορίας 2 (rendering), αποτεφρωτήρα, μονάδα παραγωγής βιοαερίου και 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και φωτοβολταϊκός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής” της εταιρίας με την 

επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.», στα με αριθμό 999α, 1000 και 1001 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια 

του αγροκτήματος Χαλάστρας, Δ.Κ. Χαλάστρας, Δ. Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 473/01-04-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Διευκρίνισε ότι γι’ αυτή την Μ.Π.Ε. έχουν υποβληθεί εισηγήσεις από 

δύο τμήματα της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, 

Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων και το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, καθώς η 

δραστηριότητα εμπίπτει στις αρμοδιότητες και των δυο Τμημάτων. Κατόπιν έδωσε το λόγο στην κ. Κ. 

Χονδροματίδου, υπάλληλο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & 

Επαγγελμάτων της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το 

θέμα. Η κ. Χονδροματίδου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 101554 (2080) τ.τ./31-03-2022 

εισήγηση του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 
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Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 
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της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. και διευκρίνισε ότι στο σφαγείο-τυποποιητήριο που ανήκει 

στην αρμοδιότητα του Τμήματός της δεν γίνεται καμία τροποποίηση. Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στον κ. Γ. 

Αλεξίου, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.. Ο κ. Αλεξίου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 101554 (2080)/15-03-

2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος 

Μ.Ε.Θ.. Ενημέρωσε ότι η τροποποίηση στην οποία θα προβεί ο φορέας του έργου αφορά την αύξηση της 

δυναμικότητας της υπάρχουσας μονάδας βιοαερίου και την προσθήκη φωτοβολταϊκού σταθμού. Κατόπιν 

αναφέρθηκε στον τρόπο λειτουργίας της μονάδας και παρέθεσε τους όρους βάσει των οποίων η υπηρεσία 

εισηγείται θετικά.  

 

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

μέλος. Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Αλεξίου. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο 

ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. 

 

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

Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν με λευκό. Ο κ. Ζέρβας εξέφρασε 

τον προβληματισμό του σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού καθώς και την απουσία 

αντιδράσεων από την τοπική κοινωνία.  

Ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. 

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει, κατέθεσε και γραπτώς την 

τοποθέτησή του ως εξής: «Δεν κρίνουμε αποκλειστικά και μόνο την αρτιότητα της μελέτης και από αυτή τη 

σκοπιά 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, κρίνουμε και τη σκοπιμότητα του έργου αλλά και το συνολικό πλαίσιο 

μέσα στον οποίο εντάσσεται και δεν είναι άλλο από την «απελευθέρωση» – ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, 

τη λεγόμενη «πράσινη» ενεργειακή μετάβαση, την απολιγνιτοποίηση κλπ. Κρίνουμε και την ίδια την 

κατεύθυνση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι ίδιες οι 

ΑΠΕ. 

Επισημαίνουμε τα παρακάτω: 

• Καταθέτουμε την απόλυτη αντίθεση μας στον ενεργειακό σχεδιασμό (στον οποίο εντάσσεται και το εν 

λόγω έργο) ο οποίος κωδικοποιημένα περιλαμβάνει την απελευθέρωση της ενέργειας, λεγόμενη πράσινη 

μετάβαση, απολιγνιτοποίηση και υποαξιοποίηση και εγκατάλειψη εγχώριων ενεργειακών πηγών.. που 

υλοποιείται από διαδοχικές κυβερνήσεις με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης της περιφέρειας και άλλων 

παρατάξεων διότι:  

Αυτός ο ενεργειακός σχεδιασμός έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών πριν την κλιμάκωση των 

συγκρούσεων στην Ουκρανία, όξυνση της ενεργειακής φτώχειας του λαού μας, στη χειροτέρευση των όρων 

εργασίας για τους εργαζόμενους του κλάδου, σε απολύσεις οι οποίες δεν αντισταθμίζονται από τις όποιες 

προσλήψεις στις μονάδες ΑΠΕ, στην υπονόμευση της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας.  

Κάπως έτσι επιβλήθηκε και το πανάκριβο εισαγόμενο φυσικό αέριο ως στρατηγικό καύσιμο για την 

ηλεκτροπαραγωγή,  

Για την ΠΚΜ το μπαράζ τεράστιων έργων ΦΒ και ανεμογεννητριών, οι πολλές μονάδες παραγωγής 

ενέργειας από βιοαέριο, οδηγούν σε αλλαγές χρήσης γης με σοβαρή επίδραση στην αγροτοκτηνοτροφία και 

τη διατροφική επάρκεια της χώρας, στη μετατροπή της υπαίθρου και των ορεινών όγκων σε βιομηχανικές 

ζώνες παραγωγής ενέργειας. 

Δημιουργεί προβληματισμό ο χαρακτηρισμός των ενσιρωμάτων καλαμποκιού και σιτηρών ως βιοαπόβλητα 

και η χρησιμοποίηση τους και στη εν λόγω μονάδα, τη στιγμή που είναι μια άριστη ζωοτροφή και η 

μεγαλύτερη αναλογία σε σχέση με το παρελθόν με την οποία συμμετέχουν στο μίγμα παραγωγής αερίου 

προς καύση στις μονάδες. Η εκτόξευση των τιμών των ζωοτροφών αναδεικνύει ακόμα μια φορά τα 

αδιέξοδα της εφαρμοζόμενης πολιτικής. 

Όσον αφορά τη διαχείριση των βιοαποβλήτων σα «Λαϊκή Συσπείρωση» προκρίνουμε την αερόβια χώνεψη 

και κομποστοποίηση με όρους που να επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση, στο πλαίσιο ενός 

ολοκληρωμένου σχεδιασμού χωροθέτησης μονάδων και διάθεσης του τελικού εδαφοβελτιωτικού υλικού. 

Επίσης, εκτός από τις παρατηρήσεις, της κατά τα άλλα θετικής Εισήγησης του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. της Π.Κ.Μ. και σύμφωνα με τα στοιχεία 

που βρίσκονται αναρτημένα στο ΗΠΜ,  δυο από τις αρμόδιες για γνωμοδότηση υπηρεσίες εντοπίζουν 

αντιφάσεις και ελλείψεις στη ΜΠΕ και ζητούν συμπληρωματικά στοιχεία.  

 

Συγκεκριμένα αναφέρουν: 
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Η Δ/νση Κτηνιατρικής ΠΚΜ, Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας: 

• Ασάφειες και αντιφατικές αναφορές, σχετικά με την αιτούμενη τροποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας 

της μονάδας παραγωγής βιοαερίου. Ειδικότερα δεν διευκρινίζεται η διαδρομή των πρώτων υλών, τα είδη, οι 

ποσότητες και ο τρόπος που θα οδηγούνται στις νέες δεξαμενές χώνευσης, καθώς και ο χώρος αποθήκευσης 

και ο τρόπος εξυγίανσης της ξηρής κόπρου πουλερικών. Για τα ανωτέρω στοιχεία υπάρχουν αντιφατικές 

αναφορές σε διάφορα σημεία της μελέτης (π.χ. σελ. 92, 97). 

• Δεν αποτυπώνονται στο διάγραμμα της εγκατάστασης, οι αντίστοιχοι χώροι πλύσης για όλες τις 

δραστηριότητες που αφορούν στην διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων (βιοαέριο, αποτεφρωτήρα, μονάδα 

μεταποίησης), καθώς και δεν περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης των υγρών πλύσης, λαμβάνοντας υπ` όψιν 

ότι περιέχουν ζωικά υποπροϊόντα αντίστοιχων κατηγοριών. Αντίστοιχες αναφορές και υπολογισμοί 

απαιτείται να γίνουν και για τον καθαρισμό των χώρων, όπου γίνονται οι δραστηριότητες διαχείρισης ΖΥΠ. 

• Να ληφθούν μέτρα για την προστασία του στερεού κλάσματος του καταλοίπου διάσπασης, κατά την 

διάρκεια της αποθήκευσής του. 

• Η αναφορά στη σελίδα 88 για «αντικατάσταση του υφιστάμενου αποτεφρωτήρα με αποτεφρωτήρα 

μεγαλύτερης δυναμικότητας» , δεν φαίνεται να αντιστοιχεί στις λοιπές αναφορές της μελέτης. 

 

Το Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων της Δ/σης Υδάτων Κ. Μακεδονίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης: 

• Να διευκρινιστεί η διαχείριση του υγρού υπολείμματος που συσσωρεύεται στη νέα λιμνοδεξαμενή 

αποθήκευσης χωνεμένου υπολείμματος. 

• Να διευκρινιστεί ο τρόπος διαχείρισης των υγρών πλύσης και των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από 

τη λειτουργία του σφαγείου. 

• Να προσκομιστεί βεβαίωση της ΕΥΑΘ για τις θέσεις των πλησιέστερων υδρευτικών έργων υδροληψίας 

(γεωτρήσεις/πηγές) πόσιμου ύδατος σε σχέση με το υπ. αριθμ. 999Α, 1000 και 1001 αγροτεμάχια του 

αγροκτήματος Χαλάστρας, του Δ.Κ. Χαλάστρας, του Δήμου Δέλτα. 

Επιπλέον διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής των όρων της ΜΠΕ, αφού η 

αποδυνάμωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας αλλά και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών σε στελεχικό 

δυναμικό, στην ουσία καθιστά ανέφικτο κάτι τέτοιο.  

Με βασικό κριτήριο την θέση μας ενάντια στην λεγόμενη «απελευθέρωση» σε όλη την αλυσίδα της 

παραγωγής - εμπορίας ενέργειας την οποία αναπτύξαμε πριν, αλλά και με τις επιμέρους επισημάνσεις που 

αναφέραμε, ψηφίζουμε κατά.». 

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

Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό. 

Τα λοιπά μέλη του Σώματος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.  

 

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη 

θετική γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 

 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων 

 

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.: 101554 (2080)/15-03-2022 

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

Θεσσαλονίκης και την με αρ. πρωτ.: 101554 (2080)τ.τ./31-03-2022 εισήγηση του Τμήματος Χορήγησης 

Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος 
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Π.Ε. Θεσσαλονίκης του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 473/01-04-2022 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 67 του ν.4830/2021 (ΦΕΚ Α’ 169), την υπ’ αριθμ. 642/24-

09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) και την με αρ. πρωτ. 1822/16-03-

2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί ‘’Παροχής 

διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, 

γνωμοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 

 

                                                           Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία  

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

                                                    ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος καταψήφισε) 

                                                                                                                                                                                             
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με το έργο “Σφαγείο - τυποποιητήριο χοιρινών – αμνοεριφίων και βοοειδών 

με μονάδα μεταποίησης υλικών κατηγορίας 2 (rendering), αποτεφρωτήρα, μονάδα παραγωγής βιοαερίου και 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και φωτοβολταϊκός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής” της εταιρίας με την 

επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.», στα με αριθμό 999α, 1000 και 1001 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια 

του αγροκτήματος Χαλάστρας, Δ.Κ. Χαλάστρας, Δ. Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των δύο εισηγήσεων που ακολουθούν. 
 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

 

Είδος & Περιγραφή έργου 

Στην υπό μελέτη μονάδα λειτουργεί μια σύγχρονη μονάδα σφαγείου-τυποποιητηρίου χοιρινών, αμνοεριφίων 

και βοοειδών με μονάδα μεταποίησης υλικών κατηγορίας 2, αποτεφρωτήρα και μονάδα παραγωγής βιοαερίου. 

Η λειτουργία της εν λόγω μονάδας δεν θα μεταβληθεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως 

αυτή λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Η μόνη τροποποίηση στην οποία στοχεύει ο φορέας του έργου είναι η 

αύξηση της δυναμικότητας της υπάρχουσας μονάδας Βιοαερίου ισχύος από 1MW σε 2,8MW και η 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 589,14kV. 
Τα κύρια τμήματα της υπάρχουσας μονάδα είναι: 

- Δύο Χωνευτήρες Διαμέτρου 23m και ύψους 9m 

- Τέσσερις τσιμεντένιες δεξαμενές παραλαβής και αποθήκευσης Α΄ υλών 

- Τέσσερις ανοξείδωτες κυλινδρικές δεξαμενές παραλαβής και παστερίωσης της Α΄ ύλης, διαστάσεων 3×5 m 

(Δ×Υ), 35m3 όγκου έκαστη, δηλαδή συνολικού όγκου 140m3. 

- Ένα κεντρικό αντλιοστάσιο, διακίνησης όλων των υγρών προϊόντων, ανάμεσα σε όλες τις δεξαμενές και 

Χωνευτήρες 

- Ένα κτίριο, όπου στεγάζονται, τα γραφεία, ο υποσταθμός, το συγκρότημα ηλεκτροπαραγωγής, αποθήκη, 

χώρος προσωπικού κλπ. 

 

Σαν πρώτη ύλη η μονάδα θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί ζωικά και φυτικά υποπροϊόντα, ληγμένα τρόφιμα, 

υποπροϊόντα σφαγείου και οργανικά υποπροϊόντα βιομηχανιών επεξεργασίας τροφίμων. Το ετήσιο σύνολο της 

πρώτης ύλης θα είναι 77.500 τόνοι. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι  στην ευρύτερη περιοχή τoυ Πενταλόφου 

λειτουργεί και άλλη μία παρόμοια μοναδα αναερόβιας επεξεργασίας με μέγιστη ετήσια δυναμικότητα 96.500 

τόννους ζωικών υποπροϊόντων και φυτικών ενσιρωμάτων 

Για τον σκοπό της αύξησης της δυναμικότητας της υπάρχουσας μονάδας Βιοαερίου ισχύος από 1MW, σε 

2,8MW θα κατασκευαστούν οι πρόσθετες εγκαταστάσεις: 

1. Χωνευτήρες: Θα κατασκευασθούν δύο πρόσθετοι οριζόντιοι Χωνευτήρες, ωφέλιμου όγκου 1.000m3 ο 

καθένας). Οι Χωνευτήρες φέρουν δύο οριζόντιους αναδευτήρες καθ’ όλον το μήκος του χωνευτήρα και 

φροντίζουν για την συνεχή ανάδευση του προϊόντος . Λειτουργούν 24 ώρες/d, 365 d/y. 

 

2. Χοάνες: Θα εγκατασταθούν δύο χοάνες παραλαβής, των στερεών Α υλών, χωρητικότητας 100 - 150 κ.μ. η 

κάθε μία, θα τοποθετηθούν υπεδάφια, ώστε τα φορτηγά που θα φέρουν την Α ύλη να αδειάζουν κατευθείαν 
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στις προαναφερόμενες χοάνες. Ακολούθως Με αυτόματο σύστημα θα τροφοδοτούνται οι δύο 

προαναφερόμενοι Χωνευτήρες. Ο χώρος της χοάνης θα είναι εσωτερικός εντός κτιρίου για να μην 

δημιουργούνται οσμές Έχει προβλεφθεί εξαερισμός του χώρου μέσω βιολογικού φίλτρου για την 

απομάκρυνση των οσμών. 

 

Αντλιοστάσιο εξόδου, εντός κτιρίου, το οποίο θα συνδέει τους δυο οριζόντιους Χωνευτήρες με τους 

υπάρχοντες δυο κάθετους Χωνευτήρες. Δηλαδή μετά την παραμονή των Α΄ υλών στο χώρο των οριζόντιων 

χωνευτήρων θα προωθείται στον Α και μετά στον Β μεταχωνευτήρα. 

4. Προσθετο συγκρότημα ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 1,8MW, το οποίο προβλέπεται να εγκατασταθεί στο 

υπάρχων κτίριο της μονάδας. 

5. Κάθετη μονάδα αποθείωσης του βιοαερίου 

6. Πρόσθετη μονάδα ψύξης βιοαερίου για αφαίρεση της υγρασίας 

7. Πρόσθετος πυρσός καύσης περίσσειας βιοαερίου 

8. Αντικατάσταση του Μ/Σ τροφοδοσίας του Δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ με νέο ικανότητας 2,8MW. 

9. Κατασκευή νέας λιμνοδεξαμενής, σε όμορο αγροτεμάχιο χωρητικότητας 18.000m3 

10. εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 589,14kV. 

 

Το παραγόμενο εδαφοβελτιωτικό θα διατίθεται προς χρήση στους γεωργούς. Η εκτιμώμενη έκταση που θα 

πρέπει να ειναι διαθέσιμη εκτιμάται σε 8.823 στρέμματα ώστε η ετήσια φόρτιση ολικού αζώτου να μην 

ξεπερνάει τα 17 κιλά ΤΝ/ στρέμμα το έτος. H συνολικά εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ρεύματος ανέρχεται σε 

23 εκατ Kwh. 

 

Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης 

Η θέση του υπό μελέτη έργου βρίσκεται εντός της Δ.Ε. Χαλάστρας, του Δήμου Δέλτα και διοικητικά υπάγεται 

στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εγκαταστάσεις της 

μονάδας χωροθετούνται στα υπ’ αριθμ. 999Α & 1000 αγρ/χια, ενώ στην μονάδα θα προστεθεί και το υπ’ 

αριθμ. 1001 αγρ/χιο,   

 

Οι πλησιέστεροι οικισμοί στην εξεταζόμενη δραστηριότητα είναι ο oικισμός Χαλάστρα σε απόσταση περί 

1,4km  δυτικά του γηπέδου της υπό μελέτη δραστηριότητας, ενώ ο οικισμός Ανατολικό βρίσκεται σε 

απόσταση περί 4.8km  βορειοδυτικά του γηπέδου της υπό μελέτη δραστηριότητας. 

 

Για την περιοχή του έργου έχει εγκριθεί πολεοδομική μελέτη του οικισμού Χαλάστρας της Κοινότητας 

Χαλάστρας (Ν. Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 296/Δ/17-05-1989) η οποία αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34761/06-

08-2010 υπουργική απόφαση με τίτλο «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου 

Χαλάστρας (Ν. Θεσσαλονίκης)» (ΦΕΚ 375/ΑΑΠ/06-09-2010). 

 

Στην ΜΠΕ επισυνάπτεται Βεβαίωση χρήσης γης της Δ/νσης Πολεοδομίας, του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου 

(αρ. Πρωτ. ΔΥΔ/4711/20-07-2021)  στην οποία αναφέρεται ότι “το υπ αριθμ. 1001 αγροτεμαχιο του 

αγροκτήματος Χαλάστρας, αναδασμού 1968-73, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, διέπεται απο ΓΠΣ της 

δημοτικής ενότητας Αξιού του Δημου Δέλτα και σύμφωνα με την υπ αριθμ. 34761/06-08-2010 ΥΑ….. 

βρίσκεται σε περιοχή ΒΙΠΑ.” 

 

Επισης αναφέρεται ότι “…. επιτρέπεται η δραστηριότητας “σφαγείο-τυποποιητήριο χοιρινών – αμνοεριφίων, 

βοοειδών με μοναδα μεταποίησης υλικών κατηγορίας 2 (rendering), αποτεφρωτήρα και μοναδα παραγωγής 

βιοαερίου” διότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του από 23-2-1987 ΠΔ επιτρέπονται βιομηχανικές και βιοτεχνικές 

εγκαταστάσεις και σύμφωνα με το έρθρο 11 του ΠΔ 59/2018…. επιτρέπεται χώρος επεξεργασίας και διάθεσης 

λυμάτων και εγκαταστάσεις ΑΠΕ” 

 

 Στην κοντινή περιοχή του έργου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν εκτάσεις χαρακτηρισμένες ως 

δάση, δασικές εκτάσεις ή αναδασωτέες. Η ευρύτερη περιοχή του έργου έχει χαρακτήρα γεωργικής γης. Το υπό 

μελέτη αγροτεμάχιο, σύμφωνα με τον μερικώς κυρωμένο δασικό χάρτη (ΦΕΚ 71/Δ/16-02-2018) είναι έκταση 

που δεν διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

 

Εντοπισμός τμημάτων του έργου ως προς τα όρια του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών 

και ως προς θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
Η θέση του έργου δεν εμπίπτει εντός προστατευόμενης περιοχής του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α) περί 

διατήρησης της βιοποικιλότητας, και συγκεκριμένα ούτε εντός περιοχής Natura 2000, ούτε εντός Εθνικού 

Πάρκου. Βρίσκεται δηλαδή εκτός ορίων προστατευομένων περιοχών”. 

Πλησιέστερα στην υπό μελέτη δραστηριότητα εντοπίζεται: 
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- Η προστατευόμενη περιοχή "Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη Περιοχή – Αξιούπολη" 

(GR1220002), η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ. ή S.A.C.) και βρίσκεται σε 

απόσταση περί τα 550m νότια της δραστηριότητας. 

- Η προστατευόμενη περιοχή "Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους" (GR1220010), η οποία 

έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π. ή S.P.A.) και βρίσκεται σε απόσταση περί τα 600m 

βορειοανατολικά της δραστηριότητας. 

 

Τέλος, στην άμεση περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται Καταφύγια Άγριας Ζωής. Το Πλησιέστερο Καταφύγιο 

Άγριας Ζωής που εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή είναι το Καταφύγιο Άγριας Ζωής "Δέλτα Αξιού 

(Χαλάστρας)", σε απόσταση 4,20km νότια και νοτιοδυτικά του υπό μελέτη έργου. 

Επιπλέον, στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι. 

 

Ειδικά σχέδια διαχείρισης 
 

Με την υπ. αριθμ. 6876/4871 ΚΥΑ (ΦΕΚ 128/Α/03.07.08), εγκρίθηκε το «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης», σύμφωνα με το οποίο, επιδιώκονται μεταξύ άλλων: 

 

− προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας φιλικότερων προς το περιβάλλον, ιδίως δε ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, 

 

Επίσης βρίσκεται σε ισχύ το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΠΧΣΑΑ), υπ’ αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/73483/852/20.08.2020 (ΦΕΚ485/Δ/2020). Ένας από τους στόχους ειναι και η προστασία, 

αξιοποίηση και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων της Περιφέρειας 

 

Τον Ιούνιο του 2015 έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. οικ. 51373/4684/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2706/Β/15-12-2015) 

«Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 

Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων». Το ΕΣΔΑ εκτός από τα Αστικά Στερεά Απόβλητα περιλαμβάνει 

επιπλέον και τη διαχείριση και άλλων ρευμάτων αποβλήτων όπως τα βιομηχανικά απόβλητα, τα 

γεωργοκτηνοτροφικά, κλπ.. 

 

Η υλοποίηση του υπό μελέτη έργου περιλαμβάνεται στην αλυσίδα επεξεργασίας των γεωργοκτηνοτροφικών 

αποβλήτων καθώς η α’ ύλη της μονάδας είναι γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα και το υπόλειμμα της 

παραγωγικής διαδικασίας δεν αποτελεί πλέον απόβλητο αλλά χρήσιμο υποπροϊόν (εδαφοβελτιωτικό). 

Συμπερασματικά, η υλοποίηση του υπό μελέτη έργου είναι όχι μόνο απολύτως συμβατή με το ΕΣΔΑ αλλά 

εξυπηρετεί και συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων του καθώς αποτελεί μορφή επεξεργασίας των 

γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων που όχι απλά μειώνει την ποσότητά τους αλλά συνολικά όλη η ποσότητα 

των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων που επεξεργάζεται η μονάδα καθίσταται πλέον αξιοποιήσιμη ως 

εδαφοβελτιωτικό καλλιεργήσιμων εκτάσεων. 

 

Επίσης ο εγκεκριμένος ΕΣΔΑ προβλέπει για τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα μεταξύ άλλων την βέλτιστη 

αξιοποίηση του ενεργειακού περιεχομένου των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, και την προώθηση 

βιολογικών μεθόδων στη γεωργική παραγωγή, ώστε να αυξηθεί η απορρόφηση του παραγόμενου από τα 

γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα εδαφοβελτιωτικού υλικού. Σε αυτή την περίπτωση εμπίπτει η χρησιμοποίηση 

στη μονάδα της πρώτης ύλης της κόπρου των βοοειδών, και των πουλερικών καθώς και της φυτικής α’ ύλης 

(περιέχει μεγάλο τμήμα υπολείμματος καλλιεργειών) τα οποία αξιοποιούνται στη μονάδα για το ενεργειακό 

τους περιεχόμενο. 

 

Το εγκεκριμένο από το 2016 Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας 

αποτελεί την εξειδίκευση στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας των γενικών κατευθύνσεων που 

περιλαμβάνονται στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Η συμβατότητα του υπό 

μελέτη έργου με το ΠΕΣΔΑ σχετίζεται με την αύξηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της ανάκτησης των 

παραγόμενων αποβλήτων κυρίως μέσω της αξιοποίησης  των δυνατοτήτων απορρόφησης των παραγόμενων 

αποβλήτων ως πρώτη ύλη καθώς και αύξηση των δυνατοτήτων συνδιαχείρισης ρευμάτων βιομηχανικών 

αποβλήτων με ομοειδή απόβλητα άλλης προέλευσης. 

 

Σύμφωνα με την Αριθμ. οικ. 905/2017 (ΦΕΚ 4675/Δ/29.12.2017) "Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του 

Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας 

και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων", η υπό μελέτη δραστηριότητα 

ανήκει όρια της Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) Αξιού (EL1003), του Υδατικού Διαμερίσματος 

ΑΔΑ: ΩΣ757ΛΛ-6ΚΕ



http://www.pkm.gov.gr 7 

Κεντρικής Μακεδονίας (ΥΔ EL10). Σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων εντός της υπό μελέτη 

περιοχής δεν εντοπίζονται Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα. Πλησιέστερα στην υπό εξέταση περιοχή 

εντοπίζεται το ποτάμιο υδατικό σύστημα «Αξιός Π. (Βαρδάρης)» (EL1003R0F0201004Η), το οποίο αποτελεί 

Ιδιαίτερος Τροποποιημένο Υδατικό Σύστημα (ΙΤΥΣ) και βρίσκεται σε απόσταση περί τα 4,30km δυτικά της 

εξεταζόμενης δραστηριότητας. 

 

Σύμφωνα με την ΠΑΚΠ κατά την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, κατ΄ εφαρμογή της ΚΥΑ ΗΠ 31822/1542/ε103 της 

ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ, η περιοχή μελέτης εμπίπτει σε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Ειδικότερα, το 

γήπεδο της μονάδας εμπίπτει στη Ζώνη Δυντικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) «Χαμηλή ζώνη 

λεκανών περιφερειακής τάφρου Τ66, ποταμών Λουδία, Αξιού, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της πρώην 

λίμνης Αρτζάν, και Γαλλικού, παραλίμνιες εκτάσεις λίμνης Δοϊράνης, χαμηλή ζώνη λεκάνης λιμνών 

Κορώνειας-Βόλβης, χαμηλή ζώνη Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και ρέματος Ανθεμούντας - 

EL10RAK0008», που έχει έκταση 3.099,37km2. 

 

Σύμφωνα με την Απόφαση οικ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41389/332/2018 (ΦΕΚ 2638/Β/05.07.2018) εγκρίθηκε το 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) και η αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Ειδικότερα, για έκαστη ΖΔΥΚΠ έχουν καταρτιστεί και εγκριθεί οι Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας, βάσει της 

χωρικής κατανομής της επιφάνειας κατάκλυσης πλημμύρας για κάθε περίοδο επαναφοράς (Τ=50, 100 και 

1000 έτη). Σύμφωνα και με τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας το γήπεδο της υπό μελέτη 

δραστηριότητας δεν πλημμυρίζει σε κανένα από τα τρία σενάρια και κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέμα 

ασυμβατότητας της υπό μελέτη δραστηριότητας με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10). 

 

Η ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας έχει ενταχθεί στο μητρώο ευπρόσβλητων περιοχών λόγω 

νιτρορύπανσης (ΦΕΚ 530/28-4-2006. Επισημαίνουμε δηλαδή ότι η Ελεγχόμενη περιοχή της Μονάδας 

Βιοαερίου και οι εκτάσεις στις οποίες  διατίθεται το εδαφοβελτιωτικό που προέρχεται από τη Μονάδα 

Βιοαερίου, βρίσκονται σε ευπρόσβλητη ζώνη  από νιτρορύπανση (ΖΕΝ) γεωργικής προέλευσης  και 

καθορίζονται όρια, ώστε να επιτυγχάνεται πιο ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά η προστασία του υδάτινου 

περιβάλλοντος που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης από τις χερσαίες 

περιοχές. 

 

Η υφιστάμενη γεώτρηση έχει την με υπ’ αριθμ. πρωτ. 4168/29-10-2010 Άδεια Χρήσης Νερού από την Δ/νση 

Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ισχύει έως 07-10-2015 ενώ η ανώτατη αντλούμενη 

ποσότητα αναφέρεται ότι δεν θα ξεπερνά τα 24.000m3/έτος. 

 

Οφέλη από την υλοποίηση του έργου 

 

Από την υλοποίηση του έργου, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν προκύπτουν σημαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον καθώς αυτές κρίνονται μικρής σημασίας, αλλά αντιθέτως προκύπτουν οφέλη σε 

διάφορους τομείς. Βασικότερη ωφέλεια προκύπτει από την  προστασία του περιβάλλοντος από την ορθή 

διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων, των αποβλήτων βιομηχανιών και των αγροτικών υπολειμμάτων 

της ευρύτερης περιοχής του έργου. Ειδικότερα,  η παραλαβή της κόπρου των ζώων (βοοειδών και πουλερικών) 

ως α’ ύλη στη μονάδα απαλλάσσει τους κτηνοτρόφους από την εφαρμογή κατάλληλου συστήματος 

επεξεργασίας των αποβλήτων που είναι δαπανηρά. 

 

Επίσης, με την προμήθεια της μονάδας με φυτική α’ ύλη (συνολικά του φυτού με στέλεχος και καρπό) δίνεται 

λύση στην ορθή διαχείριση του υπολείμματος του φυτού, καθώς οι αγρότες συνήθως μετά τη συγκομιδή του 

καρπού διαχειρίζονταν το υπόλειμμα με την καύση του εντός των χωραφιών, επιβαρύνοντας κατά πολύ το 

περιβάλλον εκείνη την περίοδο. Αντιθέτως η φυτική αυτή α’ ύλη, αναμιγμένη με τις υπόλοιπες α’ ύλες, μετά 

την παραγωγή του βιοαερίου χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Τέλος, με την 

καύση του βιοαερίου που παράγεται από την αναερόβια επεξεργασία του αποβλήτου καθώς και με την 

τοποθέτηση του φωτοβολταικου παράγεται ηλεκτρική ενέργεια, διαδικασία που συμβάλει στην μείωση αερίων 

του θερμοκηπίου και παραγωγή ενέργειας απο ανανεώσιμες πηγές. 

 

 

Διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 1650/86 για το εν λόγω έργο 

Για το προαναφερόμενο έργο έχουν εκδοθεί αποφάσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης ως ακολουθως 

• Η υπ. αρ. Πρωτ. 11764/7-10-2010 ΑΕΠΟ της δραστηριότητας του θέματος, η ποία τροποποιήθηκε, 

επικαιροποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπ αρ. Πρωτ 4269/20-06-2014 (6ΚΜΘΟΡ1Υ-ΩΕΘ)  
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ΑΕΠΟ 

• Η με αριθμ. Πρωτ. 4269/20-06-2014 ΑΕΠΟ, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. 3540/13-05-

2015, οικ. 7844/15-10-2015, 3492/07-06-2016 και 3033/16-5-2017 ΑΕΠΟ για τη λειτουργία 

σφαγείου-τυποποιητηρίου χοιρινών, αμνοεριφίων και βοοειδών, δυναμικότητας σφαγείων 12 

τον/ημέρα, με μονάδα μεταποίησης υλικών κατηγορίας 2 (rendering), αποτεφρωτήρα και με μοναδα 

παραγωγής βιοαερίου απο την επεξεργασία αποβλήτων………. Και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 0.996 Mwe) της εταιρίας με την επωνυμία 

“Φαρμα Χαλαστρας ΑΕ” που ειναι εγκατεστημένη στα υπ. Αριθμ. 999Α και 1000 εκτός σχεδιου 

αγροτεμάχια του αγροκτήματος Χαλάστρας, ΔΚ Χαλάστρας, Δημου Δέλτα...¨” 

• η με αρ. Πρωτ. Οικ. 9294/23-12-2020 αποφαση ΑΔΜΑΘ περίπ παρατασης ισχύος της υπ. αρ. Πρωτ. 

11764/7-10-2010 ΑΕΠΟ της δραστηριότητας, έως 7-10-2025 

 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠ' ΟΨΗ 

Δεν υποβλήθηκαν απόψεις ή αντιρρήσεις του κοινού εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. 

 

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

1. Για την διάθεση του εδαφοβελτιωτικού στην γεωργία έχει εφαρμογή η ΥΑ  80568/4225/1991 “Μέθοδοι, 

όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία 

οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991). Θα πρέπει λοιπόν να αξιολογούνται τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του χωνεμένου υπολείμματος της διαδικασίας παραγωγής βιοαερίου, όσον αφορά την 

περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα. 

2. Επίσης να γίνονται αναλύσεις σε πιστοποιημένο εργαστήρια ως προς τα θρεπτικά στοιχεία και 

ιχνοστοιχεία (B, Zn, Fe, Mn, CO, Cu) ώστε οι τιμές των αναλύσεων να ειναι κάτω από τα ανώτερα 

επιτρεπτά όριο. Εκτιμάται ότι για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωνεμένου υπολείματος της 

διαδικασίας παραγωγής του βιοαερίου και σε ότι αφορά την περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα έχει 

εφαρμογή η απόφαση της Επιτροπής (2006) 5369 περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών 

κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και εξακρίβωσης για την απονομή οικολογικού 

σήματος σε βελτιωτικά εδάφους και ειδικώτερα το εδάφιο 2 του Παραρτήματος. Η Δνση Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικης ΜΕ Θεσσαλονίκης ειναι η αρμόδια υπηρεσία για τον καθορισμό της 

λιπαντικής αγωγής και της εφαρμογής των ορίων προστασίας από την νιτρορύπανση καθώς και για την 

εφαρμογή της ΚΥΑ 80568/4225/1991. 

 

3. Για την διάθεση του υγρου εδαφοβελτιωτικού στις αγροτικές εκτάσεις έχει επίσης εφαρμογή η ΥΑ 

1848/278812/ΦΕΚ 4855Β/20-10-2021 περί “Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία 

των νερών απο την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης”. Ο Κώδικας στοχεύει στην αποτροπή της 

ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών νερών από τα νιτρικά ιόντα, που προέρχονται και από  αγρό 

όπου έχει εφαρμοστεί λίπανση με αζωτούχες ενώσεις ή επεξεργασμένα κτηνοτροφικά απόβλητα, έχει δε  

εφαρμογή στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας.      

     Θα πρέπει να αξιολογηθεί το άρθρο 4 που αφορά ορθές γεωργικές για την εφαρμογή λιπασμάτων ανά 

καλλιέργεια και τύπο εδάφους ως προς τις βέλτιστες ποσότητες και τύπους, για την κάλυψη των αναγκών 

θρέψης των φυτών, αλλά και την αποφυγή της επιβάρυνσης των νερών με νιτρικά ιόντα, καθώς επίσης και 

το άρθρο 8 που αφορά ορθές γεωργικές πρακτικές για την επιφανειακή αρδευση ως επηρεάζουσα την 

νιτρορύπανση. 

     Προτείνεται να αξιολογηθούν οι υπολογισμοί διάθεσης με χρήση των ενδεικτικών τιμών βασικής 

διηθητικότητας εδαφών ανάλογα με την κοκκομετρική σύσταση και κλίση του εδάφους (Πιν 4 και 

5/Παράρτημα VIII), καθώς επίσης οι συνιστώμενες λιπαντικές εισροές αζώτου (κιλα/στρ) συναρτήσει του 

φυτού και του εδάφους. 

4. Θα πρέπει να υπογραφούν συμφωνητικά συνεργασίας με τους ιδιοκτήτων των αγροτεμαχίων στις περιοχές 

Σινδου και Χαλάστρας στα οποία προβλέπεται να διατίθεται το υγρό κλάσμα της παραγωγικής 

διαδικασίας. H λίστα των αγροτεμαχίων να υποβληθεί για θεώρηση στην Δνση Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικης ΜΕ Θεσσαλονίκης για θεώρηση και να επικαιροποιείται όταν υπάρχουν αλλαγές. 

5. Να γίνει εγκατάσταση αυτομάτου συστήματος μέτρησης όλων των απαιτούμενων εκπομπών αέριων 

ρύπων ηλεκτρονικής καταγραφής αυτών. 

6. Ο φορέας του έργου να λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για τον έλεγχο διάθεσης προς επεξεργασία στην 

αναερόβια μονάδα μη συμβατών, με τους κωδικούς ΕΚΑ (Πίνακας 6.1 και 6.3) που πρόκειται να 

επεξεργάζεται αυτή. Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχει υπέρβαση της μέσης ημερήσιας ποσότητας 

εισερχομένων προϊόντων προς επεξεργασία (τον/ημέρα) 

7. Nα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες γα την ανανέωση της άδειας χρήσης νερού το συντομότερο δυνατό 

8. Να γίνει πρόσληψη προσωπικού εξειδικευμένου για τη  λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης 
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σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

9. Μετά την ολοκλήρωση των τροποποιήσεων θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία γνωστοποίησης 

λειτουργίας σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/19 (ΦΕΚ 436 Β’/ 14-2-19) και ιδιαίτερα το 

άρθρο (10) αυτής.   

 

 

Συνεπώς, η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση του έργου με τους όρους και προϋποθέσεις που 

αναφέρονται ανωτέρω. 

 

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ  
Το υπό μελέτη έργο αποτελεί υφιστάμενη δραστηριότητα η οποία βρίσκεται σε λειτουργία περίπου 20 χρόνια 

και η οποία είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4269/20-06-2014 Απόφαση 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, με θέμα «Τροποποίηση-επικαιροποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 

11764/07.10.2010 ΑΕΠΟ για την λειτουργία σφαγείου-τυποποιητηρίου χοιρινών, αμνοεριφόων και βοοειδών 

με μονάδα μεταποίησης υλικών κατηγορίας 2, αποτεφρωτήρα και μονάδα παραγωγής βιοαερίου της εταιρείας 

«ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.» από την ΔΙΠΕΧΩΣ Κ-Μ της Α.Δ. Μ.-Θ.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 

υπ’ αριθ. 3540/13-05-2015, οικ. 7844/15-10-2015, 3492/07-06-16 και 3033/16-05-2017 ΑΕΠΟ. Το υπό μελέτη 

έργο χωροθετείται εντός του ορίου της Δ.Ε. Χαλάστρας, του Δήμου Δέλτα, της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η μονάδα λειτουργεί με την αριθμ . πρωτ. Φ.14.2.20649/419265/10488/2015 τροποποίηση άδειας λειτουργίας 

από την υπηρεσία μας. 

 

Για το υπό μελέτη έργο έχει ληφθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΒΕΒ-

2555/2021 βεβαίωση παραγωγού ΡΑΕ (ΑΔΑ: 9ΕΔ7ΙΔΞ-11Μ) για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

Βιομάζας στη θέση Αγρόκτημα Χαλάστρας. 

 

Στην παρούσα φάση ο φορέας του έργου σχεδιάζει την επέκταση της εν λόγω μονάδας με την χρήση 

όμορου αγροτεμαχίου, την αύξηση της υπάρχουσας δυναμικότητας ισχύος της μονάδας βιοαερίου από 1 

MW, σε 2,8 MW αλλά και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 

589,14kW κρίθηκε για την πληρότητα και την ολοκληρωμένη προσέγγιση των επιπτώσεων του έργου η 

υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου και όχι η τροποποίηση της υπάρχουσας σε 

ισχύ Α.Ε.Π.Ο.. 

 

Είδος και μέγεθος του έργου 

Στην μονάδα λειτουργεί μια σύγχρονη μονάδα σφαγείου-τυποποιητηρίου χοιρινών, αμνοεριφίων και βοοειδών 

με μονάδα μεταποίησης υλικών κατηγορίας 2, αποτεφρωτήρα και μονάδα παραγωγής βιοαερίου. Η 

λειτουργία της εν λόγω μονάδας δεν θα μεταβληθεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο 

όπως αυτή λειτουργεί μέχρι και σήμερα με μόνη τροποποίηση την αύξηση της δυναμικότητας της 

υπάρχουσας μονάδας Βιοαερίου ισχύος από 1MW σε 2,8MW και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού 

ισχύος 589,14kV.  

 

Η εν λόγω μονάδα λειτουργεί περίπου 20 χρόνια και πληροί τους όρους υγιεινής που καθορίζουν οι 

Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί (Κανονισμός 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί υγειονομικών κανόνων 

για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα) και η Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Η δραστηριότητα 

περιλαμβάνει σφαγεία (σφαγή χοιρινών, αμνοεριφίων και βοοειδών), ψυκτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις 

τυποποίησης, βοηθητικές εγκαταστάσεις και χώρους προσωπικού. Η δυναμικότητα της εγκατάστασης είναι 

2.820tn/έτος για το σφαγείο και 30tn/ημέρα ως προς το προϊόν του τυποποιητηρίου. Θα πρέπει να επισημανθεί 

ότι η συγκεκριμένη μονάδα είναι από τις πιο οργανωμένες στην Ελλάδα και εξυπηρετεί τις ανάγκες των 

τοπικών κτηνοτρόφων, κρεοπωλών, εκδοροσφαγέων και γενικά όσων εμπλέκονται στον τομέα των σφαγείων 

και τυποποιητηρίων χοιρινών, βοοειδών και αμνοεριφίων.  

 

Η  δραστηριότητα βρίσκεται εντός του ορίου της Δ.Ε. Χαλάστρας, του Δήμου Δέλτα και διοικητικά υπάγεται 

στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

 

Επιπλέον, για την περιοχή του έργου έχει εγκριθεί η πολεοδομική μελέτη του οικισμού Χαλάστρας της 

Κοινότητας Χαλάστρας (Ν. Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 296/Δ/17-05-1989) η οποία αναθεωρήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 34761/06-08-2010 υπουργική απόφαση με τίτλο «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

(Γ.Π.Σ.) του Δήμου Χαλάστρας (Ν. Θεσσαλονίκης)» (ΦΕΚ 375/ΑΑΠ/06-09-2010) και σύμφωνα με την οποία, 
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όπως αποτυπώνεται στον χάρτη Π2 «ΓΠΣ - Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος ΟΤΑ» η περιοχή 

του έργου βρίσκεται εντός περιοχής η οποία χαρακτηρίζεται ως ΒΙΠΑ. Σύμφωνα με το εν λόγω ΓΠΣ ο 

καθορισμός του χώρου ΒΙΠΑ, έγινε με τροποποίηση του εγκεκριμένου από το υφιστάμενο ΓΠΣ, σε εφαρμογή 

του άρθρου 6 του από 23.2/6.3.1987 π.δ./τος (Δ’166). 

Ακόμα, η εξεταζόμενη δραστηριότητα δεν εμπίπτει εντός προστατευόμενων περιοχών του Ευρωπαϊκού 

Οικολογικού δικτύου Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΟΚ), αλλά ούτε και σε κάποια άλλη προστατευόμενη 

περιοχή του Ν. 3937/2011. 

Το γήπεδο εγκατάστασης της εξεταζόμενης δραστηριότητας δεν εμπίπτει εντός δασών ή δασικών και 

αναδασωτέων εκτάσεων. Ειδικότερα, οι εκτάσεις του γηπέδου της υπό εξέταση μονάδας χαρακτηρίζονται ως 

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ (ΠΑ). 

Επιπλέον, στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι. 

Οι πλησιέστεροι οικισμοί στην εξεταζόμενη δραστηριότητα είναι ο οικισμός Χαλάστρα ο οποίος χωροθετείται 

σε απόσταση περί το 1,40km δυτικά του γηπέδου της υπό μελέτη δραστηριότητας, ο οικισμός Ανατολικό ο 

οποίος βρίσκεται σε απόσταση περί τα 4,80km βορειοδυτικά του γηπέδου της υπό μελέτη δραστηριότητας και 

ο οικισμός Σίνδος ο οποίος εντοπίζεται σε απόσταση περί τα 5,00km βορειοανατολικά του γηπέδου της υπό 

μελέτη δραστηριότητας. 

Η  δραστηριότητα είναι ήπιας περιβαλλοντικής φύσης, από την οποία δεν προκύπτουν ιδιαιτέρως επιβαρυμένα 

απόβλητα (αέρια, υγρά, στερεά) και σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται η πλέον ενδεδειγμένη διαχείρισή 

τους. 

Τέλος αξίζει να επισημανθεί ότι η υπό εξέταση μονάδα βρίσκεται εγκατεστημένη πολύ καιρό στην εν λόγω 

θέση και ο χαρακτήρας της ευρύτερης  περιοχής δεν έχει επηρεαστεί από τη λειτουργία της εν λόγω των 

μονάδας.  

 

Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας  

Η δραστηριότητα σήμερα περιλαμβάνει 3 γραμμές σφαγείου (σφαγή χοιρινών, αμνοεριφίων και βοοειδών), 

ψυκτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις τυποποίησης, βοηθητικές εγκαταστάσεις και χώρους προσωπικού. Η 

δυναμικότητα της εγκατάστασης είναι 2.820tn/έτος για το σφαγείο και 30tn/ημέρα ως προς το προϊόν 

του τυποποιητηρίου. Η εν λόγω μονάδα είναι από τις πιο οργανωμένες στην Ελλάδα και εξυπηρετεί τις 

ανάγκες των τοπικών κτηνοτρόφων, κρεοπωλών, εκδοροσφαγέων και γενικά όσων εμπλέκονται στον τομέα 

των σφαγείων και τυποποιητηρίων χοιρινών, βοοειδών και αμνοεριφίων. 

 

Όσων αφορά τη Μονάδα Παραγωγής Βιοαερίου, ήδη από την υπ’ αριθ. πρωτ. 11764/07.10.2010 Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων περιλαμβάνονταν μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων του έργου. Η υλοποίησή 

του όμως καθυστέρησε οπότε και το 2016 αδειοδοτήθηκε πλήρως η Μονάδα παραγωγής Βιοαερίου από την 

επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου. 

Σκοπός της επένδυσης και τροποποίησης της μονάδας βιοαερίου είναι η αύξηση της δυναμικότητας της 

υπάρχουσας μονάδας Βιοαερίου ισχύος 1MW, σε 2,8 MW και έτσι υποβάλλεται η παρούσα Μελέτη 

Περιβάλλοντος προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία που αφορούν από την αναβάθμιση της μονάδας 

βιοαερίου και παραγωγής ενέργειας από 1MV σε 2,8MV. 

 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός   

Το σύνολο του υπάρχον μηχανολογικού εξοπλισμού είναι ισχύος 288,40KW ενώ ο νέος μηχανολογικός 

εξοπλισμός εγκατάστασης θα είναι ισχύος 146,10KW. Έτσι, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της 

δραστηριότητας μετά και την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού θα ανέρχεται σε 434,50KW. 

 

Υδροδότηση 
Οι ανάγκες σε νερό θα καλύπτονται από την γεώτρηση της επιχείρησης. Η γεώτρηση έχει την με υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 4168/29-10-2010 Άδεια Χρήσης Νερού από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

με λήξη την 07-10-2015 ενώ η ανώτατη αντλούμενη ποσότητα αναφέρεται ότι δεν θα ξεπερνά τα 

24.000m3/έτος. Ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 4β, του άρθρου 6 της Αριθ. οικ. 146896/17-10-2014 

(ΦΕΚ 2878/24-10-2014) υπουργικής απόφασης οι άδειες που έχουν εκδοθεί μετά το έτος 2005, σύμφωνα με 

την υπ’ αριθ. 43504/2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1784), η διάρκεια ισχύος τους, είτε αυτή έχει λήξει 

είτε όχι, παρατείνεται αυτοδίκαια στο ένα (1) έτος μετά την β’ αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης της 

περιοχής λεκάνης απορροής ποταμών, δηλαδή έως το 2022. 

Επιπλέον, κατά την κατασκευή του Έργου η μόνη χρήση νερού που απαιτείται είναι για την διαβροχή του 

εδάφους για την αποφυγή της αιωρούμενης σκόνης αλλά και για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού. 

Οι ανάγκες αυτές είναι περιορισμένης έκτασης (σε ποσότητα και διάρκεια) και θα καλυφθούν από την 

υφιστάμενη γεώτρηση που διαθέτη η μονάδα. 

Η άδεια της γεώτρησης θα πρέπει να ανανεωθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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Κατανάλωση Ενέργειας 
Η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών για την κατασκευή των έργων θα γίνει από τη διασύνδεση της μονάδας 

με τη ΔΕΗ. 

Κατά τη λειτουργία του έργου η κάλυψη των θερμικών ενεργειακών αναγκών του Έργου θα γίνεται από την 

λειτουργία του Έργου (μονάδα βιοαερίου). Επιπλέον, η κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών θα γίνει από 

διασύνδεση της μονάδας με τη ΔΕΗ. 

 

Αποτελεσματικότητα μέτρων 

Η εταιρεία διαθέτει διαδικασίες ελέγχου και τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Το 

προτεινόμενο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης περιλαμβάνει τις ποιοτικές παραμέτρους, την 

θέση και την συχνότητα παρακολούθησης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι πληρούνται οι οριακές τιμές εκπομπών 

κατά τη λειτουργία του έργου. Ακόμη, ο φορέας του έργου είναι εγγεγραμμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Αποβλήτων και υποβάλλει ηλεκτρονικά μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους, την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού 

Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 42 του N.4042/012 όπως ισχύει, με στοιχεία για τα απόβλητα 

που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. 

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

 

1. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο περιβάλλον 

(έδαφος, υπέδαφος ή αποδέκτη υγρών αποβλήτων). 

2. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων, λαδιών, ελαστικών, πλαστικών και, γενικά, 

οποιωνδήποτε υλών, η καύση των οποίων δύναται να προκαλέσει ρύπανση ή υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος. 

3. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς αποβλήτων στο 

περιβάλλον (εντός και εκτός της μονάδας). Απαγορεύεται αυστηρώς η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή 

διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημοσίους χώρους). 

4. Τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν-επαναχρησιμοποιηθούν, κάθε 

είδους σκουπίδια και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, μηχανήματα κλπ, να συλλέγονται και να 

απομακρύνονται από την περιοχή της μονάδας, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 

50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και 

Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909/22-12-2003) και την ΚΥΑ με αρ. Η.Π. 

29407/3508/2002 «Μέτρα και Όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» (ΦΕΚ 1572/16-12-

2002) όπως ισχύει. 

5. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 

(ΦΕΚ 179/Α/06-08-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε 

του παραπάνω νόμου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ. ή 

ΚΥΑ που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ιδίου νόμου. 

6. Ο παραγόμενος θόρυβος από τη λειτουργία της δραστηριότητας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 

55dBA, μετρούμενος στα όρια του οικοπέδου. 

7. Απαγορεύεται η παραμονή στο γήπεδο της μονάδας οχημάτων, καθώς και η χρησιμοποίηση 

μηχανημάτων, τα οποία δεν διαθέτουν το πιστοποιητικό θορύβου τύπου Ε.Ο.Κ., σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην ΥΑ 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751/Β/1988). 

8. Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α) και της Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11(ΦΕΚ 

488/Β/30.03.2011) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων (σκόνες) με το όριο να ανέρχεται σε 

100μg/Nm3. 

 
Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται θετικά για την ΜΠΕ του θέματος με την προϋπόθεση ότι η 

επέκταση, όπως και περιγράφεται, αφορά δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, καθόσον 

δεν προβλέπεται καμία τροποποίηση στις εγκαταστάσεις του σφαγείου-τυποποιητηρίου και επίσης να  

ανανεωθεί η άδεια της γεώτρησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος ΔΕΝ εκφράστηκαν στην υπηρεσία 

εγγράφως αντιρρήσεις ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την 

κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίστηκε η 25.03.2022. 

 

Τέλος διευκρινίζεται ότι η παραπάνω άποψη αφορά μόνο τη ΜΠΕ και δε δεσμεύει τη Δ/νση Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος κατά τη χορήγηση σχετικής άδειας της μονάδας, η οποία θα εξεταστεί υπό τις προϋποθέσεις 

που προβλέπονται στον Ν. 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 

2. Ασλανίδης Δημήτριος 

3. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

4. Κίκης Αθανάσιος 

5. Κούης Κωνσταντίνος 

6. Τζόλλας Νικόλαος 

7. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

9. Ζέρβας Γεώργιος 

10.Τρελλόπουλος Γεώργιος 

11. Αβραμόπουλος Σωτήριος 

12. Γκανούλης Φίλιππος 

13. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

14. Δωρής Σωκράτης 
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