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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Για την τήρηση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε Ανεξέλεγκτη διάθεση 

στερεών, μη επικινδύνων αποβλήτων στο αριθ. αγροτ. 891, στην αγροτική περιοχή 

Πλαγιαρίου, Δ.Πέλλας, ΠΕ Πέλλας 
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Σχετ. : 1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της δημόσιας 

διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ Α΄226) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», 

όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 81320 & 77909 από 1-12-2016 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ Β΄4302) «Έγκριση 

Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας». 

 3. H με αριθ. πρωτ. ΓΠΚΜ οικ. 61/13-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση 

τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας» 

 4. Η με αριθ. πρωτ. oικ. 72217(1346)/31-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΦΕΚ. 458/Β΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 

άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» 

 5. Η με αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ οικ. 113512(771)/14-02-2022 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 

Π.Ε. Πέλλας με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 

άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των 

Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας.»(ΑΔΑ: 667Π7ΛΛ-1ΤΑ). 

 6. Η Υ.Α. οικ.37674/2016 (ΦΕΚ Β΄2471) «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», όπως 

τροποποιήθηκε με την Υ.Α. οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ Β΄439) και την ΥΑ με αριθ. 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/29-07-2020 (ΦΕΚ Β΄ 3291/6-8-2020) ως προς την κατάταξη 

ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 7. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 8. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209) «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

 9. O N. 4685/2020 (ΦΕΚ 92A/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,  

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του  Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. 

 10. O N. 4819/ 2021 (ΦΕΚ Α 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων 

Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
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του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί 

αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων 

συσκευασιών, πλαίσιο  οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις 

για τα πλαστικά προϊόντα και  την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές 

πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις». 
 11. Ο N. 4951/2022 (ΦΕΚ Α 129) «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών 

Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία 

του περιβάλλοντος». 
 12. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, 

την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές 

διατάξεις». -Αρ.7,8,9 &10. 
 13. Ο N. 4843/2021 (ΦΕΚ Α 193) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του  

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με 

την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή 

στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 

11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης  και της 

Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της 

Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των  Παραρτημάτων VIII και IX 

της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

το περιεχόμενο των περιεκτικών  αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και 

ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την  ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς  

και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις». -Αρ. 50&75 
 14. Η Υ.Α. 16675/165/2022 (ΦΕΚ Β 776) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ  για τις 

περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις». 
 15.  Το αριθ. πρωτ. 1057/9/166’/26-09-2022 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Πέλλας, το 

οποίο εισήλθε στην υπηρεσία μας στις 26-09-2022 και έλαβε αριθ. πρωτ. 679143(2372). 
 16. Η από 27-09-2022 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της υπηρεσίας μας. 

 17.  To αριθ. πρωτ. 697098(2439)03-10-2022 έγγραφό μας με θέμα «Ζητούνται Πρόσθετα 

Στοιχεία σε της από 27-09-2022 έκθεσης αυτοψίας της υπηρεσίας μας στα πλαίσια της αριθ. 

πρωτ. 1057/9/166  καταγγελίας του ΑΤ Πέλλας», με αποδέκτη τον κ. Αλεξιάδη Μηνά, 

φερόμενο ως ιδιοκτήτη του οικοπέδου της καταγγελίας σύμφωνα με  15 σχετικό. 

 18.  Η από 06-10-2022 απάντηση της κας Χαϊδάρη Παναγιώτας, συζύγου κ. Μηνά Αλεξιάδη  στο 

17ο σχετικό έγγραφό μας, η οποία έλαβε τον αριθ. πρωτ. 708389(2490)/06-10-2022. 

 19. Η από 10-10-2022 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της υπηρεσίας μας 

 20. Η αριθ. πρωτ. Οικ.718965(2511)/11-10-2022 Κοινοποίηση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου 

προς τον Δήμο Πέλλας και κας Χαϊδάρη Παναγιώτα. 

 21. Η από 13-10-2022 απάντηση της κας Χαϊδάρη Παναγιώτας, η οποία εισήλθε στην υπηρεσία 

μας στις 13-10-2022 και έλαβε αριθ. πρωτ. 728655(2552). 

 22. Το αριθ. Πρωτ. Οικ. 25206 αίτημα χορήγησης παράτασης 10 ημερών του Δήμου Πέλλας, το 

οποίο εισήλθε στην υπηρεσία μας στις 26-10-2022 και έλαβε αριθ. πρωτ. 760655(2661). 

 23. Η αριθ. Πρωτ. 24704/31-10-2022 απάντηση-Απολογία του Δήμου Πέλλας, το οποίο εισήλθε 

στην υπηρεσία μας στις 31-10-2022 και έλαβε αριθ. πρωτ. 765744(2678). 

 24. Η από 02-11-2022 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της υπηρεσίας μας. 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ημερομηνία  1ης έκθεσης αυτοψίας: 27 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Ημερομηνία  2ης έκθεσης αυτοψίας: 02 Νοεμβρίου 2022 
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Είδος Δραστηριότητας: Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων στο αριθ. 

αγροτ. 891, ιδιοκτησίας της κας  Χαϊδάρη Παναγιώτας στην αγροτική περιοχή Πλαγιαρίου, Δ.Πέλλας, 

ΠΕ Πέλλας, όπου διαπιστώθηκε βάσει του 15 σχετικού. 

 

Ελεγκτές Περιβάλλοντος που διενήργησαν την αυτοψία: Αργυράκης Στέφανος (ΠΕ Γεωλόγων), 

Λαμπάδα Στυλιανή (ΠΕ Περιβαλλοντολόγων). 

 

Είδος Ελέγχου: Έκτακτος Μερικός Έλεγχος 

 

Κατά το χρόνο του αρχικού ελέγχου, συντάχθηκε η από 27-09-2022 έκθεση αυτοψίας και 

ελήφθησαν φωτογραφίες. Στην αυτοψία παραβρέθηκε ο  αστυφύλακας κ. Νικολαϊδης Ευστάθιος 

του Παύλου με Α.Μ. 297422. Η έκθεση αυτοψίας υπεγράφη από τους ελεγκτές και ακολούθως, 

την ίδια ημέρα, επιδόθηκε στον αντιδήμαρχο Καθαριότητας Δήμου Πέλλας, κ. Καραφυλλιά 

Ανδρέα, παρουσία του Δημάρχου Πέλλας στο Δημαρχείο Γιαννιτσών.  

 

Κατά το χρόνο του τελικού ελέγχου, συντάχθηκε η από 02-11-2022 έκθεση αυτοψίας και 

ελήφθησαν φωτογραφίες. Στην αυτοψία παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Τμήματος 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου Καθαριότητας του Δήμου Πέλλας, κ. Καραφυλλιάς Γεώργιος. 

 

 

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Β1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Πρόκειται για το Αριθ. Αγροτεμάχιο 891 στην περιοχή Πλαγιαρίου Γιαννιτσών, Δ. Πέλλας, ΠΕ 

Πέλλας, με ενδεικτικές συντεταγμένες Χ: 323639, Υ: 4524377, όπου σε μέρος του εν λόγω 

οικοπέδου έλαβε χώρα ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων μη επικινδύνων.  

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 1.: Θέση οικοπέδου εναπόθεσης στερεών αποβλήτων 

 

 

Β2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 17185/1069/2022 (ΦΕΚ Β 841), όπως ισχύει, η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα μπορεί να αντιστοιχιστεί με τη δραστηριότητα αποθήκευσης μη επικίνδυνων 

στερεών αποβλήτων που κατατάσσεται στην 4η Ομάδα «Συστήματα Περιβαλλοντικών 
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Υποδομών», με α/α 7α «Εγκαταστάσεις  αποθήκευσης μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες R12, 

R13, D13, D15) πλην των αναφερομένων στους α/α 8,9.  

 

Β3.  ΑΔΕΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΑ 

Για το εν λόγω οικόπεδο, βάσει του αρχείου της υπηρεσίας μας δεν περιλαμβάνεται 

περιβαλλοντική αδειοδότηση ή άλλο σχετικό διοικητικό έγγραφο αδειοδότησης, προκειμένου για 

να ασκείται η συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς του συγκεκριμένου οικοπέδου, σύμφωνα με τη 18η 

σχετική απάντηση της κας Χαϊδάρη Παναγιώτας, συζύγου κ. Μηνά Αλεξιάδη, το Αριθ. 

Αγροτεμάχιο 891 στην περιοχή Πλαγιαρίου Γιαννιτσών, ανήκει στην ιδιοκτησία της (αριθ. 7.006 

Αγοραπωλησία ακινήτου).  

 

 

Β4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ  

Από τη διερεύνηση της καταγγελίας (15 σχετ.) καθώς και τα στοιχεία  των 16 έως 23 σχετικών 

εγγράφων, πραγματοποιήθηκε η από 02-11-2022 έκθεση αυτοψίας από την υπηρεσία μας, από 

την οποία προέκυψαν τα κάτωθι: 

Ο χώρος του αριθ. αγροτεμαχίου 891 της περιοχής Πλαγιαρίου Γιαννιτσών έχει καθαριστεί και 

είναι εμφανείς οι χωματουργικές εργασίες που έλαβαν χώρα για την αποκατάσταση του 

αγροτεμαχίου. Σύμφωνα με το 23 σχετικό έγγραφο του Δήμου Πέλλας, από το συγκεκριμένο 

αγροτεμάχιο μεταφέρθηκαν τα απορρίμματα στο ΧΥΤΑ Γιαννιτσών. Επιπλέον, έχουν 

τοποθετηθεί πινακίδες απαγόρευσης και προειδοποίησης για αποφυγή ρίψης απορριμμάτων. 

Επίσης, κατά μήκος του αγροτικού δρόμου διανοίχτηκε σκάμμα, προς αποφυγή προσέγγισης 

οχημάτων.  
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ΕΙΚΟΝΑ 2.: Χώρος αγροτεμαχίου  (Αυτοψία 02-11-2022) 

 

 

Β5. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της υπηρεσίας μας, στο συγκεκριμένο οικόπεδο δεν υπήρξε 

προηγούμενη  καταγγελία. 

 

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με την από 10-10-2022 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της υπηρεσίας μας (19 σχετ.) 

αναφέρθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις: 

1) Ανεξέλεγκτη εναπόθεση στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων, κατ’ εκτίμηση 640 

κυβικών μέτρων, η οποία έλαβε χώρα στο αριθ. αγροτεμάχιο 891, ιδιοκτησίας κας 

Χαϊδάρη Παναγιώτας, περιοχής Πλαγιαρίου Γιαννιτσών, Δ. Πέλλας, ΠΕ Πέλλας. Η 

ανεξέλεγκτη εναπόθεση στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων βρίσκεται σε αντίθεση με τα 

διαλαμβανόμενα στα αρ.4 (παρ.1),  αρ.35 & 66 (παρ.1) του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α 129).  

 

2) Για τον εν λόγω χώρο, δεν προκύπτει βάσει του αρχείου της υπηρεσίας μας, η αντίστοιχη 

περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 του 

Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Σύμφωνα με τα εδάφια (Δ), (Ε) & (ΙΑ) της ΥΑ (14 σχετικό), καθώς και τα στοιχεία που 

προέκυψαν από την τελική αυτοψία στις 2-11-2022 (24 σχετικό), όπως και το απολογητικό 

υπόμνημα του Δήμου Πέλλας (23 σχετικό) και την απάντηση της κας Χαϊδάρη Παναγιώτας (21 

σχετικό), οι ανωτέρω παραβάσεις αξιολογούνται ως προς τη σοβαρότητάς τους, ως εξής: 
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1) «Ανεξέλεγκτη εναπόθεση στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων». Η Παράβαση αυτή 

αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας. Στην από 02-11-2022 τελική αυτοψία της 

υπηρεσίας μας (24 σχετικό), η ανεξέλεγκτη εναπόθεση στερεών μη επικινδύνων 

αποβλήτων έχει αποκατασταθεί. 

2) «Έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ)». Δεν υφίσταται ως παράβαση 

καθότι σύμφωνα με την απάντηση τόσο της κας Χαϊδάρη Παναγιώτας (21 σχετικό) όσο 

και το απολογητικό υπόμνημα του Δήμου Πέλλας (23 σχετικό), δεν πρόκειται για 

οργανωμένη δραστηριότητα αλλά ανεξέλεγκτη διάθεση  δημοτών, σε ιδιόκτητο οικόπεδο.  

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων και τα αναφερόμενα 

στο εδάφιο (Ζ) του 14 σχετικού, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας 

προκύπτει ότι είναι ΥΨΗΛΟ. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η παρούσα έκθεση ελέγχου καθίσταται οριστική σύμφωνα με το άρθρο 20 

παρ. 11γ. του Ν. 4014/2011. 

 

 

 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

  Μ.Ε.Π. 

Ο Αναπλ. Προϊστ. Δ/νσης 

    
    
   Παπαδόπουλος Γεώργιος 
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