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Απόσπασμα  
 

Από το Πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης  (Τακτική)  

της  3ης  Φεβρουαρίου 2022 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας  

 
Αριθμός Απόφασης 

14  / 2022 
 
    Στη Λαμία, σήμερα 3 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, το Περιφερειακό 

Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε στην 3η τακτική συνεδρίαση για το έτος 2022, η οποία 

πραγματοποιήθηκε δια τηλεδιάσκεψης, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο 

Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), σύμφωνα με α) το άρθρο 67 του ν. 

4830/2021, β) την αρ. 642 εγκύκλιο ΥΠΕΣ (αρ. πρωτ. 69471/24.09.2021 ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-

Ο0Ε) και γ)  την αριθμ. 429/12.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/Β/2020) σχετικά με τις τηλεδιασκέψεις 

στον δημόσιο τομέα, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ) 18382/38/28.01.2022  Πρόσκλησης του 

Προέδρου, κ. Ηλία Σανίδα, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό καθώς και σε καθέναν 

από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για την τοποθέτηση και λήψη αποφάσεων, επί των 

ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

    

Θέμα 6ο 

Η.Δ 
Έκφραση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: 
«Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης βιομηχανικών Αποβλήτων (ΟΕΔΒΑ) στο Δ. 
Τανάγρας». 

Εισηγητής κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος. 

 
    Από τις συνδέσεις στην υπηρεσία τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr 

(https://epresence.gov.gr),  και τις παρουσίες του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και του 

Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου, εντός της αίθουσας τηλεδιασκέψεων της ΠΕ 

Φθιώτιδας , διαπιστώθηκε  ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου συμμετείχαν, και  

ήταν παρόντες, οι κάτωθι:  

 
Παρόντες 
 

➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός 
➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας 
➢ Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου 
➢ Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δρόσος Παρασκευάς 

 
➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 

 
 

 

 

https://epresence.gov.gr/
https://epresence.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΝΦ7ΛΗ-5Ο6



 

 

 

Α/Α
"Επιμένουμε στην καρδιά

 της Ελλάδας"
Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

1 Αναγνώστου Μαρία √ 1 Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία √

2 Αποστολόπουλος Κων/νος √ 2 Αχινιώτης Χριστόφορος √

3 Βαρδακώστας Κων/νος √ 3 Γκάβαλης Σταμάτης √

4 Βουρδάνος Δημήτριος √ 4 Γκλέτσος Απόστολος  (τηλεφωνική παρέμβαση) √

5 Γαλάνης  Κων/νος √ 5 Δαύρης Ανδρέας √

6 Δελμούζος Γεώργιος √ 6 Δούρος Χρήστος √

7 Καλαντζή Αικατερίνη √ 7 Κοντού Πηνελόπη √

8 Καραγιάννης Κων/νος √ 8 Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική √

9 Καρακάντζας Αθανάσιος √ 9 Πατσιούρας Γεώργιος √

10 Κελαϊδίτης Γεώργιος √ 10 Σιαλμάς Βασίλειος √

11
Κούκουζας Ευάγγελος √ 10 0

12 Κυρμανίδης Ηλίας √ Α/Α "Στερεά Υπεροχής" Παρών/ούσα Απών/ούσα

13 Μπακομήτρος Κων/νος √ 1 Ακριώτου Θεοδώρα √

14 Μπουρμάς Ηλίας √ 2 Αναγνωστάκης Δημήτριος √

15 Νικολάου Σπυρίδων √ 3 Λάμπου Σπυρίδων √

16 Παπαθωμά Φανή √ 4 Μελισσάρης Ιωάννης √

17 Περγαντάς Ιωάννης √ 5 Μπερμπερής Μωυσής √

18 Σανίδας Ηλίας √ 6 Παρασκευάς Δρόσος √

19 Τασιός Αριστείδης √ 7 Σκούρας Γεώργιος √

20
Τοουλιάς Ανδρέας √ 7 0

20 0

Α/Α "Πατρίδα μας η Στερεά" Παρών/ούσα Απών/ούσα

1 Γέμελος Εμμανουήλ 
√

1 Καραβασίλη Ιουλία 
√

2 Μπατζελή Κατερίνα √ 2 Μπασδέκης Κων/νος √

3 Μπέτσιος Νικόλαος √ 3 Χρονάς Αναστάσιος √

4 Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος √

5 Φακος Χαράλαμπος √

Α/Α "Ελεύθερη Στερεά" Παρών Απών

1 Βούλγαρης Αντώνιος √

Α/Α "Ελληνική Αυγή για τη Στερεά" Παρών Απών

1 Γιώτης Χαράλαμπος √

Α/Α "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα" Παρούσα Απούσα

1 Πολυζώη Νίκη √

Α/Α Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Παρόντες Απόντες

1 Καρύκα Άννα √

2 Βελισσαρίου Αναστάσιος √

3 Δρένιος Σωτήριος √

2 1

Περιφερειακές Παρατάξεις

Σύνολο Συμβούλων

 "Ελεύθερη Στερεά"
1 0

Σύνολο Συμβούλων

 "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

 "Πατρίδα μας η Στερεά"
5 0

Σύνολο Συμβούλων"Ενωτική Περιφερειακή 

Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος"

Σύνολο Συμβούλων

"Στερεά Υπεροχής"

3

"Λαϊκή Συσπείρωση 

Στερεάς Ελλάδας"

1 0

Συνολο Ανεξάρτητων 

Περιφερειακών Συμβούλων

Σύνολο Συμβούλων Λαϊκή Συσπείρωση

Στερεάς Ελλάδας

Σύνολο Συμβούλων 

"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση 

στη Στερεά Ελλάδα"
1 0

0

Α/Α Παρών/ούσα Απών/ούσα

 
 

 

  Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ενός (51) 

Περιφερειακών Συμβούλων ήταν συνδεδεμένοι στην έναρξη της τηλεδιάσκεψης της συνεδρίασης 

σαράντα έξι (46), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης. Κατά την διάρκεια των επερωτήσεων συνδέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη της 

συνεδρίασης οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: κ. Εμμανουήλ Γέμελος και κ. Σωτήριος Δρένιος Ο 

Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ανδρέας Δαύρης συνδέθηκε μόνο κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος 

της ημερήσιας διάταξης. Ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή 

Κίνηση- Απόστολος Γκλέτσος» κ. Απόστολος Γκλέτσος, δεν μπόρεσε να συνδεθεί μέσω της 

εφαρμογής epresence και για το λόγο αυτό παρακολούθησε μέρος της συνεδρίασης μέσω της 

εφαρμογής YouTube και κατά τη συζήτηση θέματος προ ημερησίας διάταξης έκανε τηλεφωνική 

παρέμβαση και υπέβαλε πρόταση προς ψηφοφορία. Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή 

Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας», κ. Κων/νος Μπασδέκης αποσυνδέθηκε από το 1ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης και για το υπόλοιπο της συνεδρίασης. Απούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της 

συνεδρίασης ήταν η ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Άννα Καρύκα. Χρέη υπηρεσιακού 

Γραμματέα, άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνα Μπακάρα και 

παρών μέσω σύνδεσης ήταν και ο αναπληρωτής Γραμματέας κ. Φώτιος Παπαευσταθίου, 

υπάλληλος επίσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

ΑΔΑ: 6ΚΝΦ7ΛΗ-5Ο6



 

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Ηλίας Σανίδας, έδωσε το λόγο στον εισηγητή του 

6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, κ. Ηλία Κυρμανίδη, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, ο 

οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τη  με αριθμ πρωτ. 19265/48/31.01.2022  εισήγησή του και το 

συνημμένο έντυπο Δ10 (αρ. πρωτ. 8546/66/31.01.2022) που αναφέρουν τα εξής:       

 

 

Σας διαβιβάζω, την σε μορφή έντυπο Δ10, τυποποιημένη γνωμοδότηση της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε Στερεάς Ελλάδος, που αφορά στην έκφραση γνώμης 

επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση 

Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΟΕΔΒΑ)  του φορέα με την επωνυμία ΕΛΒΙΟΚ ΜΑΕ στη 

θέση "ΚΕΡΑΜΙΔΕΖΑ ή ΛΑΚΚΑ ΝΤΡΕΊΤΑ " της Δ.Ε. Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας της Π.Ε. 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ». 

Επειδή από την κρινόμενη ΜΠΕ δεν προκύπτει με σαφήνεια η απαιτούμενη συμβατότητα του 

έργου με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΔΣΑ) και το Εθνικό 

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και κυρίως :  

α) δεν απαντώνται με τρόπο σαφή και ορισμένο οι τυχόν παρενέργειες στον πρωτογενή τομέα, 

δοθέντος ότι οι γύρω περιοχές «σύνθετων  καλλιεργειών και ελαιώνων» καλύπτουν το 60% της 

έκτασης αναφοράς  και  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια το κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας 

των όμορων επιχειρήσεων τροφίμων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη σίτιση καθώς και 

την παραγωγή φαρμάκων αλλά και τα χωροταξικά κριτήρια που αναφέρονται σε ζώνες ειδικού 

καθεστώτος χρήσεων γης, όπως: αεροδρόμια και περιοχές ενδιαφέροντος για λόγους εθνικής 

άμυνας κ.λ.π. 

Επειδή επιπλέον τόσο από την προβλεπόμενη έκταση (μέγεθος) της εγκατάστασης, όσο και από 

το πλήθος των αποβλήτων που προβλέπονται, δημιουργείται  έντονος προβληματισμός για το αν 

η δράση θα αφορά και θα περιορίζεται μόνο στη  συγκέντρωση αποβλήτων της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας ή θα καταλήξει να συγκεντρώνει τον κύριο όγκο των αποβλήτων από όλη την 

επικράτεια;  

Για τους παραπάνω λόγους και αφού έλαβα υπόψη:  

1. Την εισήγηση Δ10 της Δ/νσης Περιβαλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού  

2. Τη με αρ. 194/2021 Απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τανάγρας  

3. Το Διευκρινιστικό Σημείωμα επί της προαναφερόμενης απόφασης  της εταιρείας ΕΛΒΙΟΚ  

 

Εισηγούμαι 

  Τη λήψη απόφασης περί αρνητικής έκφρασης γνώμης επί της μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Βιομηχανικών 

Αποβλήτων (ΟΕΔΒΑ)  του φορέα με την επωνυμία ΕΛΒΙΟΚ ΜΑΕ στη θέση "ΚΕΡΑΜΙΔΕΖΑ ή 

ΛΑΚΚΑ ΝΤΡΕΊΤΑ " της Δ.Ε. Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας της Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ», σύμφωνα με 

το παραπάνω σκεπτικό. 

 

ΑΔΑ: 6ΚΝΦ7ΛΗ-5Ο6



 
 
 

 
 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ) του έργου "Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης 
Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΟΕΔΒΑ) " του φορέα με την επωνυμία ΕΛΒΙΟΚ ΜΑΕ στη θέση "ΚΕΡΑΜΙΔΕΖΑ 
ή ΛΑΚΚΑ ΝΤΡΕΊΤΑ " της Δ.Ε. Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας της Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕ-
ΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 

 
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
(Μ. Π. Ε.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση : Φίλωνος 35-39, 321 31, Λιβαδειά 

Πληροφορίες: Μπατσούλης Παναγιώτης 

Τηλ.    : 22613- 50215 

Email: batsoulis@viotia.pste.gov.gr  

Σχετικά: 
Το με αριθμ. πρωτ.: 6303/30/12-01-2022 έγγραφο με θέμα «Εντολή προς δημοσίευση Μ. Π.Ε.» από την  

Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης  Στερεάς Ελλάδας 

 
Ημερομηνία έναρξης δημοσίευσης  12-01-2022 και λήξης 12.02.2022 . (ΗΠΜ 09-02-2022) 
 
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 
Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Ή ΦΟΡΕΑΣ) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΕΣΤΑΛΗ Η 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

    

 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(Ν. 3852/2010) 
Γραμματεία Επιτροπής Π.&Α. 
Ταχ. Δ/νση: Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 
ΤΚ:35132 Λαμία 
Πληροφορίες: Δ. Αλεξοπούλου 
Τηλ: 22313- 52660 
Email:epitrop_perival@pste.gov.gr 
 

Ημερομηνία:           31.01.2022 
Αρ. Πρωτ.   :     66/8546/2022 
 
Περιβαλλοντική Ταυτότητα (Π.Ε.Τ.): 2102474513 
 
 ¨Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Μ.Π.Ε) του έργου "Ολοκληρωμένη 

Εγκατάσταση Διαχείρισης Βιομηχανικών 

Αποβλήτων (ΟΕΔΒΑ) " του φορέα με την 

επωνυμία ΕΛΒΙΟΚ ΜΑΕ στη θέση 

"ΚΕΡΑΜΙΔΕΖΑ ή ΛΑΚΚΑ ΝΤΡΕΊΤΑ " της Δ.Ε. 

Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας της Π.Ε. 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ. 

 
 ΠΡΟΣ: Α.Δ.Θ.Σ.Ε./ 
Τμήμα Περιβαλλοντικού & ΧωρικούΣχεδιασμού 

mailto:batsoulis@viotia.pste.gov.gr
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος 
και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του κου ΤΕΡΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Προϊσταμένου Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ./Π.Σ.Ε. του 
σημείου 2 του παρόντος , η γνωμοδότηση μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει 
ως εξής: 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 
1. Ιδιοκτήτης : ΕΛΒΙΟΚ Μ.Α.Ε. 

Διεύθυνση: Μεσογείων 2-4 , 11527 ΑΘΗΝΑ 
Α.Φ.Μ.: 998473635  ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
 

2. Φορέας λειτουργίας : Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Ψυράκης 

 Τηλ.: 2262053632 

Email: psirakis@elval.com  

    

3. Μελετητές 
 
 
 
Υπεύθυνος 
επικοινωνίας 

: ΕΠΕΜ ENGINEERING Α.Ε. 

Διεύθυνση: Αχαρνών 141 Β ,10446 ΑΘΗΝΑ 

Email: epemengineering@epem.gr  

ΑΝΝΑ ΚΑΡΚΑΖΗ 
Τηλ.: 2108627598 
Email: akagkazi@epem.gr  

 

ΙΙ. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

         

Ο χώρος όπου προτείνεται να κατασκευασθεί η ΟΕΔΒΑ βρίσκεται στη θέση «Κεραμίδεζα»  Δ.Ε. Τανάγρας Δήμου 
Τανάγρας. Ο χώρος θα προσεγγίζεται μέσω της υφιστάμενης επαρχιακής οδού που ενώνει τον παράδρομο της 
Α/Δ ΠΑΘΕ με την Τανάγρα και εντοπίζεται δυτικά του στρατιωτικού αεροδρομίου.  
Πλησιέστερο σημείο έντονης οικιστικής δραστηριότητας είναι  το Σχηματάρι σε απόσταση 2,6 χλμ. Δυτικά του 
χώρου. 
Η συνολικά διατιθέμενη έκταση για την κατασκευή των έργων ανέρχεται σε 232 στρέμματα περίπου.  
Ειδικότερα, το εξεταζόμενο γήπεδο βρίσκεται βάσει του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς 
1987(ΕΓΣΑ 87) σε Χ= 459735,49 και Υ =4245645,64. 
Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 204/04-02-2021 βεβαίωση χρήσης γής της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του 
Δήμου Θηβαίων  «το γήπεδο βρίσκεται εκτός σχεδίου , εκτός οικισμού περιοχή Τ.Κ.Τανάγρας  Δ.Ε. Τανάγρας 
του Δήμου Τανάγρας  .…εμπίπτει σε περιοχή που δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γής». 

 

       ΙΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Το έργο αφορά στην κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία Μονάδας ανακύκλωσης ξαφρισμάτων αλουμινίου και 
Χώρων Υγειονομικής ταφής Επικινδύνων και μη επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων, στο Δ. Τανάγρας. 
         
Το έργο θα περιλαμβάνει τα επιμέρους τμήματα: 

        Βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας 
 
Στη Βιομηχανική Μονάδας Επεξεργασίας θα λαμβάνουν χώρα 2 βασικές διεργασίες: 

• Θερμική επεξεργασία ξαφρισμάτων αλουμινίου σε περιστροφικό φούρνο, συνολικής δυναμικότητας 
18.000 τόνων ξαφρισμάτων αλουμινίου ανά έτος. 

• Επεξεργασία της αλατώδους σκωρίας που προκύπτει από τη θερμική επεξεργασία των ξαφρισμάτων 
αλουμινίου, για συνολική δυναμικότητα 11.700 τόνων αλατώδους σκωρίας ανά έτος. 

mailto:psirakis@elval.com
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Από τις ανωτέρω διεργασίες θα παράγονται: 
1. Από τη θερμική επεξεργασία ξαφρισμάτων αλουμινίου: 

1.1. Αλουμίνιο 
1.2. Αλατώδης σκωρία 

2. Από την επεξεργασία αλατώδους σκωρίας: 
2.1. Αλάτι 
2.2. Υπολειμματικό μεταλλικό αλουμίνιο. 
2.3. Στερεό, μη μεταλλικό υπόλειμμα, πλούσιο σε οξείδιο αλουμινίου για περαιτέρω βιομηχανική χρήση. 

 
          Χώρος υγειονομικής ταφής βιομηχανικών αποβλήτων 

Ο ΧΥΤΒΑ θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα κελιά: 
1. Κελί Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΚΥΤΕΑ) χωρητικότητας 290.000 μ3 
2. Κελί Υγειονομικής Ταφής Με Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΚΥΤΜΕΑ) χωρητικότητας 150.000 μ3 
3. Κελί Υγειονομικής Ταφής Αλατώδους Σκωρίας (ΚΥΤΑΣ) χωρητικότητας 59.000 μ3 

 
            Έργα Υποδομής 
 

α. Μονάδα σταθεροποίησης αποβλήτων 
τροφοδοσία αποβλήτων με δονούμενο κόσκινο προστασίας  
κοχλιομεταφορείς για ελεγχόμενη τροφοδοσία των αποβλήτων προς τον αναμικτήρα 
οριζόντιο, διπλού κοχλία συνεχή αναμικτήρα, τύπου pug-mill 

β. Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας των εγκαταστάσεων με την κατασκευή τάφρων και οχετών α-
πορροής ομβρίων 
γ. Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, στην οποία θα εισέρχονται τα παραγόμενα στραγγίσματα 
από τα κελιά, καθώς και τα πλυσίματα της εγκατάστασης 
δ. Τα έργα υποδομής της ΟΕΔΒΑ (πύλη εισόδου, χώρος προσωρινής αποθήκευσης βιομηχανικών απο-
βλήτων, χώρος αναμονής φορτηγών, γεφυροπλάστιγγα, κτίριο διοίκησης, χώρος στάθμευσης οχημάτων, 
εγκατάσταση έκπλυσης τροχών, δεξαμενή νερού, χώρος δειγματοληψίας, αποθήκη υγρών καυσίμων 
κ.λπ.) που τοποθετούνται κατά μήκος της εσωτερικής οδοποιίας του γηπέδου και επί των κατάλληλα 
διαμορφωμένων περιοχών του γηπέδου 
ε. Τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης περιμετρικά του γηπέδου για την προστασία του χώρου, πλάτους 
τουλάχιστον 8m 
στ. Τη δημιουργία ζώνης δενδροφύτευσης στο όριο της αντιπυρικής ζώνης για την οπτική απόκρυψη του 
χώρου 
ζ. Το δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και πυρόσβεσης  
η. Την εσωτερική οδοποιία της εγκατάστασης 
θ. Την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης του χώρου για τον έλεγχο της περιβαλλοντικής συ-
μπεριφοράς του, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, όσο και κατά τη φάση ανάπλασης και αποκατά-
στασής του 

Η υπό μελέτη μονάδα θερμικής επεξεργασίας ξαφρισμάτων αλουμινίου σχεδιάζεται για τουλάχιστον 

25 έτη διάρκεια λειτουργίας. Η ποσότητα που θα μπορεί να επεξεργάζεται η μονάδα ανέρχεται σε 18.000 
t/έτος ξαφρισμάτων αλουμινίου. Στην εγκατάσταση θα λαμβάνει χώρα και επεξεργασία της αλατώδους 
σκωρίας που προκύπτει από τη θερμική επεξεργασία των ξαφρισμάτων αλουμινίου σε ποσότητα 11.700 
t/έτος. 

Η μονάδα σταθεροποίησης αποβλήτων θα έχει επίσης τουλάχιστον 25 έτη διάρκεια λειτουργίας και 

δυναμικότητα 20 tn/ώρα (~5.000 tn/έτος). Στη μονάδα θα εισέρχονται προς σταθεροποίηση υδαρή και 

κοκκώδη απόβλητα. 

Αντίστοιχα, ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΥΤΒΑ) θα αποτελείται από 3 

διακριτά κελιά και θα περιλαμβάνει: 

1. Κελί για την απόθεση της αποθηκευμένης αλατώδους σκωρίας (ΚΥΤΑΣ), με έκταση λεκάνης 

~7.100 m2 και ωφέλιμη χωρητικότητα ~59.000 m3, το οποίο θα κλείσει και θα σφραγιστεί μετά το 
πέρας της απόθεσης που θα γίνει άπαξ 

2. Κελί για την απόθεση μη επικινδύνων αποβλήτων (ΚΥΤΜΕΑ), με έκταση 13.400 m2, ωφέλιμη χω-
ρητικότητα ~150.000 m3 και εκτιμώμενη διάρκεια ζωής 25 έτη 

3. Κελί για την απόθεση επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΤΕΑ), με έκταση ~18.100 m2, ωφέλιμη 
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χωρητικότητα ~290.000 m3 και εκτιμώμενη διάρκεια ζωής 22 έτη. Το κελί αυτό θα διαμορφωθεί σε 
υποκελιά σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του χώρου 

Οι ανωτέρω δυναμικότητες είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να είναι αυξημένες ιδιαίτερα κατά την πρώτη 
περίοδο λειτουργίας της εγκατάστασης λόγω της ανάγκης διαχείρισης αποβλήτων που βρίσκονται ήδη 
αποθηκευμένα εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 

Συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του μελετώμενου έργου δίδονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 1-1: Βασικά χαρακτηριστικά του μελετώμενου έργου 
 

Ονομασία 
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης 

Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΟΕΔΒΑ) 

Συνολική έκταση οικοπέδου 232 στρέμματα περίπου 

Είδος αποβλήτων 
1. Επικίνδυνα απόβλητα 

2. Μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα 

Ετήσια δυναμικότητα 
εγκατάστασης ανακύκλωσης 

ξαφρισμάτων αλουμινίου 

18.000 τν/έτος 

Ετήσια δυναμικότητα 
εγκατάστασης σταθεροποίησης 

20 τν/ώρα 

Διάρκεια λειτουργίας εγκατάστασης 
ανακύκλωσης ξαφρισμάτων 

αλουμινίου και σταθεροποίησης 

25 έτη 

Ετήσια δυναμικότητα 

ΚΥΤΕΑ Έκταση ενεργού 

χώρου ΚΥΤΕΑ Διάρκεια 

ζωής ΚΥΤΕΑ 

Χωρητικότητα σχεδιασμού ΚΥΤΕΑ 

(απόβλητα και υλικό επικάλυψης) 

Πυκνότητα εναποτιθεμένων 

υπολειμμάτων 

Μέγιστη κλίση πρανών ΚΥΤΕΑ (υ:π) 

Μέγιστη παραγόμενη 
ποσότητα στραγγισμάτων 

11.000 

τν/έτος 18,1 

στρέμματα 

Βάση σχεδιασμού: 22,0 έτη 

290.000 m3 
 

1,0 τν/m3 
 

1:3 

27,7 m3/ημ 

Ετήσια δυναμικότητα ΚΥΤΜΕΑ 

Έκταση ενεργού χώρου ΚΥΤΜΕΑ 

Διάρκεια ζωής ΚΥΤΜΕΑ 

Χωρητικότητα σχεδιασμού ΚΥΤΜΕΑ 

(απόβλητα και υλικό επικάλυψης) 

Πυκνότητα εναποτιθεμένων 

υπολειμμάτων 

Μέγιστη κλίση πρανών ΚΥΤΜΕΑ (υ:π) 

Μέγιστη παραγόμενη 
ποσότητα στραγγισμάτων 

5.000 τν/έτος 

13,4 στρέμματα 

Βάση σχεδιασμού: 25,0 έτη 

150.000 m3 

 

1,0 τν/m3 
 

1:3 

27,3 m3/ημ 

Ετήσια δυναμικότητα 

ΚΥΤΑΣ Έκταση ενεργού 

χώρου ΚΥΤΑΣ 

Χωρητικότητα σχεδιασμού ΚΥΤΑΣ 

(απόβλητα και υλικό επικάλυψης) 

Πυκνότητα εναποτιθεμένων 

υπολειμμάτων 

Μέγιστη κλίση πρανών ΚΥΤΑΣ (υ:π) 

80.000 τν 

(άπαξ) 7,1 

στρέμματα 

59.000 m3 
 

1,4 τν/m3 

 
1:3 
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Η υπό μελέτη δραστηριότητα κατατάσσεται: 

Ομάδα 4η Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών 

α/α 5 «Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ)» 

α/α 1 «Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R , (μεμονωμένες η συνδυασμένες) σε επικίνδυνα απόβλητα 
, πλήν των αναφερομένων στους α/α 2,3,4 και στην Ομάδα 9η ». 

α/α 2 «Υγειονομική ταφή επικινδύνων αποβλήτων (εργασία D1 .D5)» 

α/α 6 «Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R  σε μη επικίνδυνα απόβλητα, εκτός αστικών στερεών 
αποβλήτων. Δεν περιλαμβάνονται : 

• Οι εργασίες R3,R12,R13,D13 και D15 

• Οι αναφερόμενες στους α/α 16 ,17 

• Οι αναφερόμενες στην Ομάδα 9 

• Τυχόν επεξεργασία εντός βιομηχανικών μονάδων που έχουν άλλη κύρια βιομηχανική δραστηριότητα.» 

 

 

 

Ομάδα 9η Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις 

α/α 151 «Δευτερογενής παραγωγή αλουμινίου (ανάκτηση αλουμινίου από ξαφρίσματα –τέφρες αλουμινίου)» 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

Για  Εγκαταστάσεις που εκτελούν 
εργασίες D και R , (μεμονωμένες η 
συνδυασμένες) σε επικίνδυνα απόβλητα 
με δυναμικότητα 20 t/ημέρα   

   Κατηγορία Α1  ( Ομάδα 4η α/α 1 ) .         

 

Για Υγειονομική ταφή επικινδύνων 
αποβλήτων (εργασία D1 .D5)  με 
δυναμικότητα 11.000 t/έτος 

Κατηγορία Α1  ( Ομάδα 4η α/α 2 ) 

Για Εγκαταστάσεις που εκτελούν 
εργασίες D και R  σε μη επικίνδυνα 
απόβλητα, εκτός αστικών στερεών 
αποβλήτων (Το σύνολο) 

Κατηγορία Α2  ( Ομάδα 4η α/α 6 ) 

Για Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) 

Κατατάσσονται σύμφωνα με το επιμέρους έργο υψηλότερης 

υποκατηγορίας  

Για μονάδα ανακύκλωσης ξαφρισμάτων 
αλουμινίου με δυναμικότητα 18.000 
t/έτος 

Κατηγορία Α2  ( Ομάδα 9η α/α 151 ) 

 

Το Σύνολο 

 

Κατηγορία Α1   

Κ.Α.Δ. 38.21  Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων 

38.22 Επεξεργασία και διάθεση  επικίνδυνων 
απορριμμάτων 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΛΗΣΕΩΣ: ΥΨΗΛΗ 

 

Για το συγκεκριμένο έργο χορηγήθηκε με την με αρ. πρωτ. 1358/171822/24-08-2021   Απόφαση (ΑΔΑ: 
Ω83Ψ7ΛΗ-ΡΦΗ  )    «Βεβαίωση χωροθέτησης Συστήματος Περιβαλλοντικών Υποδομών, δυνάμει του άρθρου 
78 παρ. 2 Ν. 4442/2016   για τη  δραστηριότητα  «Υγειονομική ταφή επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες D1 ,D5) 
– Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R σε μη επικίνδυνα απόβλητα , εκτός αστικών στερεών αποβλή-
των - Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R, (μεμονομένες ή συνδιασμένες) σε επικίνδυνα απόβλητα »  
του φορέα με την επωνυμία   ΕΛΒΙΟΚ Μ.Α.Ε.  που πρόκειται να εγκατασταθεί  στη Θέση «Κεραμίδεζα» της Δ.Ε. 
Τανάγρας  του Δήμου Τανάγρας  της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» σε γήπεδο με συνολικό 
εμβαδόν 222.805 τ.μ. 
 

IV.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗ: 

Σε  όμορο γήπεδο έχει χορηγηθεί με την με αρ. πρωτ. 1725/209474/27-11-2020   Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΒΥΙ7ΛΗ-3ΕΙ ) 
«Βεβαίωση χωροθέτησης Συστήματος Περιβαλλοντικών Υποδομών  για τη  δραστηριότητα  «Εγκατάσταση επε-
ξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5 , R12 και R13)»  του φορέα με την επωνυμία   ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Α. ΜΟΝΟΠΡΟ-
ΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.  που πρόκειται να εγκατασταθεί  στη Θέση «Κεραμίδεζα» της Δ.Ε. Τανάγρας  του Δήμου Τανάγρας  
της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
Τμήμα του γηπέδου των δύο έργων συμπίπτει . 
Η  βεβαίωση χωροθέτησης  εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου 
.  
Να διευκρινιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς. 
 

    Η επιχείρηση να εφαρμόζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τη διασφάλιση της τήρησης περιβαλλοντι-
κών όρων και την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Το σχέδιο στηρίζεται στη μέτρηση πηγών 
ρύπανσης και την τήρηση των εκάστοτε ισχυόντων ορίων ρυπαντικών φορτίων, που καθορίζει η κείμενη νομο-
θεσία σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. 
 
   Οι μετρήσεις να γίνονται από εξειδικευμένο προς το σκοπό αυτό προσωπικό με χρήση διακριβωμένων μετρη-
τικών οργάνων. Τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης θα τηρούνται εντός του έργου από τον Υπεύθυνο Τήρη-
σης Περιβαλλοντικών Όρων, που θα κάνει και τις καταχωρήσεις στα θεωρημένα βιβλία/αρχεία που ορίζει η νο-
μοθεσία. 
 
το γήπεδο εγκατάστασης εμπίπτει γεωγραφικά στο χώρο εφαρμογής της ΚΥΑ 20488/2010 και συναφείς διατά-
ξεις, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 100079/2015, η εγκατάσταση να μη διαθέτει απόβλητα ούτε σε επιφανεια-
κούς αποδέκτες ούτε στο έδαφος. 
 
Τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης να επεξεργάζονται σε Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων εντός 
του γηπέδου και οι επεξεργασμένες εκροές να μεταφέρονται σε άλλη εγκατάσταση εκτός γηπέδου. 
V. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

  Το μελετώμενο έργο θα ενισχύσει: 

• τις προσπάθειες ορθολογικής διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή και 

θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση του βιομηχανικού τομέα με οικονομικά οφέλη σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο . 

• την ολοκληρωμένη διαχείριση με αποτέλεσμα τον περιορισμό και έλεγχο των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την παραγωγή τους και τη μέχρι 

σήμερα διαχείρισή τους. 

▪ την μείωση της επικινδυνότητας των προς διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων, δεδομέ-

νης της σταθεροποίησης αυτών 

▪ του περιορισμού της πιθανότητας ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων από την ελ-

λιπή διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων (π.χ. ιστορικά αποθηκευμένες ποσότητες) 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%92%CE%A5%CE%997%CE%9B%CE%97-3%CE%95%CE%99
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▪ την ανάκτηση υλικών και δη αλουμινίου επιτυγχάνοντας διατήρηση των φυσικών πόρων 

▪ την ανάκτηση χρήσιμων υλικών από τα βιομηχανικά απόβλητα και την επιστροφή αυτών 

στον παραγωγικό κύκλο. 

▪ την κάλυψη των απαιτήσεων του νέου ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ για την οργάνωση χώρων υγειο-

νομικής ταφής βιομηχανικών αποβλήτων (επικινδύνων και μη) μέχρι το 2022 ,η α-

νυπαρξία των οποίων επιφέρει μεγάλα πρόστιμα στη χώρα από το Δικαστήριο της Ευρω-

παϊκής Ένωσης 

▪ τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
 

Προς την Υπηρεσία και στο ΗΠΜ υποβλήθηκαν παρατηρήσεις επί της μελέτης από ενδιαφερόμενους 

φορείς και πολίτες. 

• Δήμος Τανάγρας  Απόφαση 194/2021 ΑΔΑ: ΩΥ58ΩΗΒ-ΓΞΩ 

• Πολίτες  ΗΠΜ Δ11 

• Επιστολή  της ΕΛΒΙΟΚ Μ.Α.Ε  

 

 

 
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ 
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
□ 
 

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ Ή ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 
ΝΑΙ 

 
 

 
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 
 

□ 

 
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
Α. ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 3 □ 
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    Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος κ. Ηλίας Κυρμανίδης σε ερώτηση που τέθηκε από την κ. 

Αικατερίνη Μπατζελή διευκρίνισε ότι : « Το πρώτο πράγμα που αποσαφήνισα αναφερόμενος στην 

εισήγησή μου ήταν ότι η εισήγηση για αρνητική γνώμη δεν σημαίνει ότι αντιλέγω σε ότι αφορά τους 

τυπικούς όρους που η υπηρεσία όφειλε να ελέγξει και με το τυποποιημένο Δ10 εγγράφου έχετε 

όλη αυτή τη στιγμή μπροστά σας. Είναι αυτονόητο ότι σε ότι αφορά τους τυπικούς όρους και 

προϋποθέσεις δεν υπάρχει αντίλογος. Εμείς όμως ως πολιτικό όργανο οφείλουμε και πρέπει όταν 

εδράζουν ανησυχίες, προβληματισμοί ή κάποια ζητήματα θεωρούμε ότι δεν διασκεδάζονται, δεν 

αποσαφηνίζονται και δεν συγκεκριμενοποιούνται μέσα από την τυπική κωδικοποιημένη αναφορά 

της εισήγησης Δ10, οφείλουμε να διαφοροποιούμαστε και εκεί ακριβώς εδράζει η διαφοροποίησή 

μου, που δεν είναι προσωπική μου, είναι της πολιτικής διοίκησης της Περιφέρειας αυτή τη στιγμή» 

 

    Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλειος Περγάλιας ο οποίος 

αναφερόμενος στην σημαντικότητα των σημερινών αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου 

για το θέμα, καθώς θα διαμορφώσουν την περιοχή στο μέλλον, επανέλαβε την άρνηση του Δήμου 

Τανάγρας σχετικά με την κατασκευή προτεινόμενου ΧΥΤΒΑ στην περιοχή και αναφέρθηκε σε 

λόγους και προβληματισμούς οι οποίοι στη συνέχεια τεκμηριώθηκαν από τον Τεχνικό Σύμβουλο 

του Δημάρχου, κ. Μπαλτά.  

 

    Από την πλευρά της εταιρείας έλαβε το λόγο εκπρόσωπός της ο κ. Σκιαδάς ο οποίος απάντησε 

στις τοποθετήσεις και τους προβληματισμούς που είχαν ήδη τεθεί. 

 

    Ακολούθησε η διαδικασία των ερωτήσεων κατά την οποία απαντήθηκαν ερωτήματα τόσο από 

τον κ. Μπαλτά όσο και από τον κ. Σκιαδά και δόθηκαν και διευκρινίσεις από τον Δήμαρχο 

Τανάγρας κ. Βασίλειο Περγάλια, ενώ στη συνέχεια τοποθετήθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι 

επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων. Την συζήτηση έκλεισε ο  Αντιπεριφερειάρχης 

Περιβάλλοντος με τη δευτερολογία του.   

 

    Όλες οι παρατηρήσεις και οι τοποθετήσεις αναφέρονται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά της συνεδρίασης.  

 

    Η κ. Αικατερίνη Μπατζελή πρότεινε να τεθεί σε ψηφοφορία η αναβολή του θέματος. 

 

    Ο εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος κ. Ηλίας Κυρμανίδης ζήτησε να ψηφιστεί η 

εισήγησή του όπως στο πολιτικό της πλαίσιο συμπληρώθηκε από την προφορική τοποθέτηση του 

Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανού, δηλαδή ως εξής: 

 

     Αποφασίζει και γνωμοδοτεί ως ακολούθως: 

-        Αναγνωρίζει την αναγκαιότητα περιβαλλοντικά και υγειονομικά ασφαλούς και 
πιστοποιημένης διαχείρισης των επικινδύνων και μη αποβλήτων που έχουν παραχθεί ή 
παράγονται στην περιοχή των Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας και εν γένει στα όρια της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 

-        Επισημαίνει ότι η όποια διαχείριση θα πρέπει να λάβει χώρα όχι μεμονωμένα, αλλά ως 
μέρος της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Ασωπού και γενικότερα μιας ολιστικής 
προσέγγισης για την απορρύπανση της ΛΑΠ Ασωπού και της εφεξής ασφαλούς περιβαλλοντικά 
και υγειονομικά λειτουργίας των εγκατεστημένων σε αυτήν βιοτεχνικών και βιομηχανικών 
μονάδων, σε σχέση με την παραγωγή και διαχείριση στερεών, υγρών και αέριων ρύπων. 

Ειδικότερα, η όποια διαχείριση θα πρέπει να γίνει με τρόπο δεσμευτικό και πιστοποιημένο ως 
προς: 
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-        τη χωροθέτηση, 

-        τον προς διαχείριση όγκο αποβλήτων, 

-        τα χαρακτηριστικά κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας, 

και σύμφωνα με: 

-        την κείμενη Νομοθεσία, 

-        τις σύγχρονες επιστημονικές και περιβαλλοντικές πρακτικές και 

-         τις αρχές της Χωροταξίας, της Βιωσιμότητας, της Αειφορίας και της αναλογικότητας των 
βαρών. 

-        Επισημαίνει τη ρητή διαφωνία του με το ενδεχόμενο «εισαγωγής» επικινδύνων και μη 
βιομηχανικών αποβλήτων προς διαχείριση από περιοχές εκτός των διοικητικών ορίων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

-        Υιοθετεί ως προς το περιεχόμενο το σύνολο των προβληματισμών που διατυπώνονται στην 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας, οι οποίοι θα πρέπει να απαντηθούν με σαφή 
τρόπο από την αιτούμενη αδείας επιχείρηση. 

-        Έως τη σαφή απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα και τη διασφάλιση των ζητημάτων που 
τίθενται στην παρούσα σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της περιοχής Τανάγρας, η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δε δύναται να γνωμοδοτήσει θετικά, για την προτεινόμενη 
επένδυση, όπως αυτή έχει τεθεί. 

-        Καλεί την αδειοδοτούσα αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως 
αποφασίσει σχετικά με την αδειοδότηση ή μη της εν λόγω επένδυσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν με 
δεσμευτική ισχύ τα ανωτέρω κρίσιμα ζητήματα. 

 

    Και τέλος  η κ. Αικατερίνη Μπατζελή πρότεινε εκ νέου και εκ μέρους της παράταξής της να τεθεί 

η αρχική εισήγηση του κ. Κυρμανίδη σε ψηφοφορία.   

 

 

    Συνολικά απόντες : α) κατά την ψήφιση της πρότασης αναβολής του συγκεκριμένου θέματος 

ήταν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: ο κ. Απόστολος Γκλέτσος, ο κ. Ανδρέας Δαύρης, ο κ. 

Χαράλαμπος Φάκος, Κων/νος Μπασδέκης και η κ. Άννα Καρύκα. Ο κ. Αναστάσιος Βελισσαρίου 

αν και ήταν συνδεδεμένος στην τηλεδιάσκεψη της συνεδρίασης και ερωτήθηκε κατά την 

ψηφοφορία της συγκεκριμένης πρότασης, δεν απάντησε. 

 

 β) κατά την ψήφιση της εισήγησης, συμπληρωμένης ως προς το πολιτικό της πλαίσιο από τον κ. 

Περιφερειάρχη, ήταν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: ο κ. Απόστολος Γκλέτσος, ο κ. Ανδρέας 

Δαύρης, ο κ. Χαράλαμπος Φάκος, Κων/νος Μπασδέκης, κ. Αντώνιος Βούλγαρης  και η κ. Άννα 

Καρύκα . Ο κ. Αναστάσιος Βελισσαρίου αν και ήταν συνδεδεμένος στην τηλεδιάσκεψη της 

συνεδρίασης και ερωτήθηκε κατά την ψηφοφορία της συγκεκριμένης πρότασης, δεν απάντησε. 

 

γ)  κατά την ψήφιση της πρότασης να διεξαχθεί ψηφοφορία επί της αρχικής εισήγησης επί του 

θέματος ως ζητήθηκε από την παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά» ήταν οι Περιφερειακοί 

Σύμβουλοι:ο κ. Δημήτριος Βουρδάνος, ο κ. Απόστολος Γκλέτσος, ο κ. Ανδρέας Δαύρης, ο κ. 

Χαράλαμπος Φάκος, Κων/νος Μπασδέκης, κ. Αντώνιος Βούλγαρης, η κ. Άννα Καρύκα και ο κ. 
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Σωτήριος Δρένιος . Ο κ. Αναστάσιος Βελισσαρίου αν και ήταν συνδεδεμένος στην τηλεδιάσκεψη 

της συνεδρίασης και ερωτήθηκε κατά την ψηφοφορία της συγκεκριμένης πρότασης, δεν απάντησε 

 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 
 

Αποφασίζει 
 

α) Kατά πλειοψηφία,  με δώδεκα (12) ψήφους υπέρ, τριάντα (30) κατά και δύο (2) 

λευκές,  απορρίπτει την πρόταση της παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά» περί 

αναβολής του θέματος. 

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Επιμένουμε στην καρδιά 
της Ελλάδας» 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή 
Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος» . 
Υπέρ ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Στερεά… Υπεροχής!» 
Υπέρ ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά» 
Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας»  
Υπέρ ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη 
Στερεά Ελλάδα», κ. Χαράλαμπος Γιώτης. 
Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά», κ. 

Αντώνιος Βούλγαρης 

Κατά ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη 

Στερεά Ελλάδα» κ. Νίκη Πολυζώη 

 

β) Kατά πλειοψηφία, με τριάντα πέντε (35) ψήφους υπέρ μία (1) κατά και επτά (7) 

αρνήσεις ψήφου, κατόπιν της συμπλήρωσης της εισήγησης από τον κ. 

Περιφερειάρχη στο πολιτικό της πλαίσιο και της αποδοχής της συμπλήρωσης από 

τον εισηγητή κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, γνωμοδοτεί ως ακολούθως: 

-        Αναγνωρίζει την αναγκαιότητα περιβαλλοντικά και υγειονομικά ασφαλούς και 
πιστοποιημένης διαχείρισης των επικινδύνων και μη αποβλήτων που έχουν 
παραχθεί ή παράγονται στην περιοχή των Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας και εν γένει 
στα όρια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

-        Επισημαίνει ότι η όποια διαχείριση θα πρέπει να λάβει χώρα όχι μεμονωμένα, 
αλλά ως μέρος της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Ασωπού και γενικότερα 
μιας ολιστικής προσέγγισης για την απορρύπανση της ΛΑΠ Ασωπού και της εφεξής 
ασφαλούς περιβαλλοντικά και υγειονομικά λειτουργίας των εγκατεστημένων σε αυτήν 
βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων, σε σχέση με την παραγωγή και διαχείριση 
στερεών, υγρών και αέριων ρύπων. 

Ειδικότερα, η όποια διαχείριση θα πρέπει να γίνει με τρόπο δεσμευτικό και 
πιστοποιημένο ως προς: 

-        τη χωροθέτηση, 

-        τον προς διαχείριση όγκο αποβλήτων, 

-        τα χαρακτηριστικά κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας, 

και σύμφωνα με: 
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-        την κείμενη Νομοθεσία, 

-        τις σύγχρονες επιστημονικές και περιβαλλοντικές πρακτικές και 

-         τις αρχές της Χωροταξίας, της Βιωσιμότητας, της Αειφορίας και της 
αναλογικότητας των βαρών. 

-        Επισημαίνει τη ρητή διαφωνία του με το ενδεχόμενο «εισαγωγής» επικινδύνων 
και μη βιομηχανικών αποβλήτων προς διαχείριση από περιοχές εκτός των 
διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

-        Υιοθετεί ως προς το περιεχόμενο το σύνολο των προβληματισμών που 
διατυπώνονται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας, οι οποίοι θα 
πρέπει να απαντηθούν με σαφή τρόπο από την αιτούμενη αδείας επιχείρηση. 

-        Έως τη σαφή απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα και τη διασφάλιση των 
ζητημάτων που τίθενται στην παρούσα σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της 
περιοχής Τανάγρας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δε δύναται να γνωμοδοτήσει 
θετικά, για την προτεινόμενη επένδυση, όπως αυτή έχει τεθεί. 

-        Καλεί την αδειοδοτούσα αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
όπως αποφασίσει σχετικά με την αδειοδότηση ή μη της εν λόγω επένδυσης, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν με δεσμευτική ισχύ τα ανωτέρω κρίσιμα ζητήματα. 

Υπέρ ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Επιμένουμε στην καρδιά 
της Ελλάδας» 
Υπέρ ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή 
Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος» . 
Υπέρ ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Στερεά… Υπεροχής!» 
Άρνηση ψήφου δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Πατρίδα μας 
η Στερεά» 
Άρνηση ψήφου δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας»  
Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη 
Στερεά Ελλάδα», κ. Χαράλαμπος Γιώτης. 
Άρνηση ψήφου  δήλωσε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή 

Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» κ. Νίκη Πολυζώη 

 

γ) Kατά πλειοψηφία, με είκοσι οκτώ (28) ψήφους κατά,  τέσσερεις (4) υπέρ, επτά 

(7) λευκές ψήφους και τρεις (3) αρνήσεις ψήφου, δεν εγκρίνει την αρχική εισήγηση 

επί του θέματος, ως ζητήθηκε να διεξαχθεί ψηφοφορία επί αυτής από την παράταξη 

«Πατρίδα μας η Στερεά» 

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Επιμένουμε στην καρδιά 
της Ελλάδας» 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή 
Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος» . 
Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Στερεά… Υπεροχής!» 
Υπέρ ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά» 
Άρνηση ψήφου δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας»  
Άρνηση ψήφου  δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελληνική 
Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα», κ. Χαράλαμπος Γιώτης. 
Κατά δήλωσε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη 

Στερεά Ελλάδα» κ. Νίκη Πολυζώη 

 
 

ΑΔΑ: 6ΚΝΦ7ΛΗ-5Ο6



Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                   ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ 

 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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