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Θέμα 6ο: Έκφραση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του

έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης βιομηχανικών Αποβλήτων

(ΟΕΔΒΑ) στο Δ. Τανάγρας».

Γνωμοδότηση Δήμου Τανάγρας

Τεχνική – Επιστημονική Τεκμηρίωση



Αντί προλόγου…

Η παρουσίαση που ακολουθεί αναλύει συνοπτικά τα τεχνικά – επιστημονικά

στοιχεία τεκμηρίωσης της υπ’ αριθ. 194/2021 απόφασης του ΔΣ Τανάγρας.

Για την πληρότητα της, συναξιολογεί τις πληροφορίες και τις επεξηγήσεις

που διατυπώνονται στην εισήγηση Δ10 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και

Χωρικού Σχεδιασμού ενόψει του Περιφερειακού Συμβουλίου και τοποθετείται

επ’ αυτών με τη σχετικότητα που απορρέει από την σαφήνεια αυτών (των

πληροφοριών & επεξηγήσεων).

Επιστημονικά στοιχεία τεκμηρίωσης δεν κρίνονται, ούτε αξιολογούνται. Στο

μέτρο του δυνατού, παρατίθενται αυτούσια.

Η παρούσα, όπως και το εισηγητικό κείμενο της ΠΕΧΩΣ είναι εργαλεία

σκέψεων και αναλύσεων, για τη δημιουργία σαφούς εικόνας, κατά κρίσην,

για όλους τους συμμετέχοντες – εμπλεκόμενους που καλούνται να

αποφασίσουν γνωμοδοτώντας για τη ΜΠΕ στο πλαίσιο του Περιφερειακού

Συμβουλίου ή σε άλλα όργανα που τυχόν χρειαστεί. Είναι δε (η παρούσα),

υπό την έγκριση του Δήμου Τανάγρας, προσάρτημα της υπ’ αριθ. 194/2021

απόφασης ΔΣ Τανάγρας, για κάθε νόμιμη χρήση.



Ευρύτερη περιοχή & 

θέση του έργου



Ολοκληρωμένη 

Εγκατάσταση 

Διαχείρισης 

βιομηχανικών 

Αποβλήτων (ΟΕΔΒΑ) στο 

Δ.Τανάγρας

Θέση ΚΕΡΑΜΙΔΕΖΑ, Δήμος Τανάγρας 



Ιστορικό - Σταθμοί

 Οκτώβριος 2016: Κατάθεση πρότασης ιδιωτικού φορέα, για την κατασκευή ΧΥΤΒΑ, στο πλαίσιο 

της διαβούλευσης για την κατάρτιση της ΟΧΕ Ασωπού. Η πρόταση τίθεται σε άμεση συσχέτιση με 

την εξυγίανση και αναζωογόνηση της ΑΒΣ Οινοφύτων.

 Δεκέμβριος 2016: Καταρτίζεται πλήρης φάκελος για την εξυγίανση της ΑΒΣ Οινοφύτων. Ουδεμία 

αναφορά γίνεται σε πρόβλεψη κατασκευής ΧΥΤΒΑ

 Απρίλιος 2017: Υπογράφεται τετραμερής συμφωνία για την ανάπτυξη του ΕΠΕΑ Οινοφύτων, με 

αναλυτική παράθεση των έργων υποδομής, στα οποία δεν περιλαμβάνεται ΧΥΤΒΑ

 Σεπτέμβριος 2018: Από την ΠεΣτΕ καταρτίζεται Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΟΧΕ 

Ασωπού.

 Οκτώβριος 2018: Ο Δήμος Τανάγρας εγκρίνει το πρόγραμμα έργων αρμοδιότητας του που 

περιλαμβάνονται στην ΟΧΕ Ασωπού (απόφαση 257/2018).

 Μάρτιος 2019: Ο Δήμος Τανάγρας αρνείται κάθε εκδοχή κατασκευής ΧΥΤΒΑ στην περιοχή του 

(εντός ή εκτός του ΕΠΕ) (απόφαση 50/2019)

 Απρίλιος 2019: Ψηφίζεται ο νόμος για την εξυγίανση – ανάπτυξη του ΕΠΕ Οινοφύτων. Ουδεμία 

αναφορά γίνεται στην πρόβλεψη κατασκευής ΧΥΤΒΑ.

 Δεκέμβριος 2021: Ο Δήμος Τανάγρας ομόφωνα, γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ΜΠΕ του έργου 

ΧΥΤΒΑ (απόφαση 194/2021)



Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από παράθεση πλήθους

στοιχείων τεκμηρίωσης και εκτενή συζήτηση και

ανταλλαγή απόψεων, αποφασίζει ομόφωνα και:

 Διατυπώνει απολύτως και αδιαπραγμάτευτα αρνητική

γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου

 Απευθύνεται προς την ΠΕΧΩΣ Στερεάς Ελλάδας και

αιτείται την επείγουσα ανάκληση της με αριθ.

1358/171822/24.08.2021 έγκριση χωροθέτησης του

έργου

 Ζητάει την υιοθέτηση των απόψεων του από όλες τις

αρμόδιες αρχές που θα κληθούν να γνωμοδοτήσουν επί

της ΜΠΕ του έργου

 Αναδεικνύει, ως βασική προτεραιότητα του Δήμου την

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ και την ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΟΥ ΕΠΕ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Η Απόφαση 194/2021



Απόφαση 194/2021 ΔΣ Τανάγρας

Για τη λήψη της απόφαση, σε τεχνικό επίπεδο, ελήφθησαν υπόψη:

 Κρίσιμες υποδομές – Δυναμικότητα του ΧΥΤΒΑ

 Εμβέλεια ΧΥΤΒΑ

 Είδος, προέλευση και επικινδυνότητα αποβλήτων

 Γεωλογική δομή περιοχής εγκατάστασης

 Υδροπερατότητα περιοχής εγκατάστασης

 Χωρική αξιολόγηση/ Συμβατότητα περιοχής

 Κρίσιμα σημεία περιβαλλοντικών επιπτώσεων – στοιχεία λειτουργίας

 Ιδιοκτησία γης

 Κοινωνικοί λόγοι περιβαλλοντικής προστασίας και δημόσιας υγείας

 Πολιτικό πλαίσιο και ιστορικό αποφάσεων του Δήμου



Κρίσιμες υποδομές – Δυναμικότητα του ΧΥΤΒΑ

Για τη λήψη της απόφαση, σε τεχνικό επίπεδο, ελήφθησαν υπόψη:

 Ο υπό αδειοδότηση ΧΥΤΒΑ περιλαμβάνει πλήθος υποδομών και 

εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. Εξ αυτών, για την εκτίμηση των 

συνεπειών που παράγονται για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, 

αξιολογήθηκαν περιοριστικά οι υποδομές και οι ποσότητες:

❑ Θερμικής επεξεργασίας ξαφρισμάτων αλουμινίου σε περιστροφικό 

φούρνο:

▪ Ξαφρίσματα αλουμινίου:18.000 tn/έτος ή 450.000tn στα 25 χρόνια 

λειτουργίας, από την επεξεργασία των οποίων προκύπτει αλατώδης 

σκωρία 11.700tn/έτος ή 300.000tn στη διάρκεια ζωής της μονάδας 

❑ Χώρου Υγειονομικής Ταφής Βιομηχανικών Αποβλήτων/ Κελί υγειονομικής 

ταφής επικίνδυνων αποβλήτων:

▪ Αποθήκευση 499.000m3 αποβλήτων, εκ των οποίων τα 290.000 m3 θα 

αφορούν σε επικίνδυνα απόβλητα στη διάρκεια ζωής της μονάδας 



Εμβέλεια ΧΥΤΒΑ

Από τη ΜΠΕ και τα λοιπά στοιχεία που σχετίζονται με αυτή, προκύπτει σύγχυση
ως προς την εμβέλεια της μονάδας.

 Παρ. 1.2, σελ. 1.3:

«Σημειώνεται ότι η ΟΕΔΒΑ θα δέχεται βιομηχανικά απόβλητα από την
ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Βοιωτίας»

 Παρ. 6.1,2, σελ. 6.3:

«…στοχεύει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των βιομηχανικών του μονάδων
με την ολοκληρωμένη ανάκτηση των ιδιοπαραγόμενων βιομηχανικών
αποβλήτων τους»

 Διαβούλευση Επενδυτικού Σχεδίου υπαγωγής στον Ν.4608/2019, Enterprise
Greece:

Η υποδομή προβάλλεται με χαρακτηριστικά εθνικής εμβέλειας.



Εμβέλεια ΧΥΤΒΑ

 B2Green, 04/01/2022:

«H επενδυτική πρόταση αφορά στον σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη … ΧΥΤΕΑ …σε χώρο συνολικής 
έκτασης 148 στρεμμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχή 
του Δήμου Τανάγρας. … Σε κάθε περίπτωση, όπως 
επισημαίνει στέλεχος του ΥΠΕΝ, ακόμη κι εάν τελικά 
η επένδυση πραγματοποιηθεί θα λύσει σε μεγάλο 
βαθμό το πρόβλημα, ωστόσο το πιθανότερο είναι 
ότι θα χρειαστεί άλλη μια μονάδα στη Βόρεια 
Ελλάδα»



Είδος, προέλευση και επικινδυνότητα αποβλήτων

Από τη ΜΠΕ προκύπτει σύγχυση ως προς την προέλευση, το είδος και την 
επικινδυνότητα των αποβλήτων προς επεξεργασία.

 Παρ. 2.2.3, σελ. 2.9: «ο ΧΥΤΒΑ θα δέχεται διάφορους κωδικούς επικίνδυνων 
και μη επικίνδυνων αποβλήτων, τα οποία θα πληρούν τις προϋποθέσεις …..» 
του νόμου

Πουθενά στη μελέτη δεν αναφέρονται υπολογιζόμενες ποσότητες ανά ΕΚΑ, 
δεν αναφέρονται συνεργασίες με άλλες βιομηχανίες της περιοχής και δεν 
παρατίθενται ποιοτικά στοιχεία των αποβλήτων που θα εισέρχονται και θα 
αποθηκεύονται (κατηγορίες κινδύνου, αναλύσεις). Η παράθεση γενικού 
καταλόγου ΕΚΑ, με σχεδόν όλους τους κωδικούς αποβλήτων, δεν 
προσδιορίζει «συγκεκριμένα απόβλητα, συγκεκριμένης προέλευσης», κατά 
τον προβαλλόμενο ισχυρισμό. 

 Με εξαίρεση την αλατώδη σκωρία, δεν καταχωρούνται στοιχεία που να 
επιτρέπουν την ανάλυση επικινδυνότητας της εγκατάστασης, προκειμένου να 
εκτιμηθεί αν προκύπτει υποχρέωση υπαγωγή της σε άλλους περιορισμούς 
(π.χ. SEVESO). Θα ήταν χρήσιμο να υπάρξουν όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις 
(ποσοτικές και άλλες) που θα επιβεβαιώσουν τη μη υπαγωγή της υποδομής 
στην οδηγία SEVESO λόγω προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων 
αποβλήτων.



Είδος, προέλευση και επικινδυνότητα αποβλήτων

 Η μελέτη επιβάλλει την ύπαρξη εγγράφων και αναλύσεων, προκειμένου να 

αποκλειστεί η αποδοχή αποβλήτων κατηγοριών υψηλής επικινδυνότητας. Όμως 

στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστα πιστοποιημένα εργαστήρια για αυτό το 

σκοπό. Ο Φορέας του έργου δεν έχει επισυνάψει σχετικές διαπιστεύσεις και δεν 

γνωστοποιεί εργαστήριο στο οποίο προτίθεται να απευθύνει δείγματα 

αποβλήτων προς ανάλυση ή χώρο και μεθοδολογία ασφαλούς προσωρινής 

αποθήκευσης τους μέχρι την περαίωση των αναλύσεων. Η ανάθεση της σχετικής 

ευθύνης στα συνεργαζόμενα μέρη (μέσω δικών τους πιστοποιημένων φορέων), 

δεν διασφαλίζει, εκ προοιμίου, την ασφαλή και νόμιμη διαχείριση των 

επικινδύνων αποβλήτων που θα εισέρχονται στη μονάδα.

 Επιβάλλεται να καταχωρηθεί με αναλυτικό τρόπο η διαδικασία απομάκρυνσης 

των ιστορικών αποβλήτων (80.000tn), μέχρι και την οριστική ταφή τους, 

λαμβάνοντας υπόψη και την εγκύκλιο ΔΙΠΑ 13141/ 11-3-2016 (θέση, 

διεργασίες, μεταφορά, απόθεση, ταφή κ.λπ.)

Συμπέρασμα: 

Η αοριστία για την αποδοχή και επεξεργασία αποβλήτων πάσης μορφής και τα «κενά» της μελέτης, 

σχετικά με αυτά, συνιστούν σοβαρά τυπικά ελαττώματα της ΜΠΕ και ενισχύουν την ανάγκη μη 

αποδοχής και απόρριψης της



Γεωλογική δομή περιοχής εγκατάστασης

Από τη ΜΠΕ προκύπτουν συμπεράσματα υψηλής επικινδυνότητας λόγω γεωλογικής 

δομής:

 Παρ. 2.3, σελ. 2.10: η ευρύτερη περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται ως 

«εκτεταμένη περιοχή υψηλής διάβρωσης με βαθιές χαλαρώσεις».

 Στην άμεση υπεδάφια ζώνη επιρροής του έργου, ο βασικός σχηματισμός είναι 

αργιλοϊλυώδης άμμος η οποία αναμένεται να παρουσιάζει μέση – υψηλή 

διαπερατότητα. 

 Στη δειγματοληπτική γεώτρηση (Γ-1), δεν φαίνεται να έχουν εκτελεστεί 

εργαστηριακές δοκιμές προσδιορισμού των φυσικών και μηχανικών παραμέτρων 

των γεωλογικών σχηματισμών που συναντήθηκαν. Ομοίως δεν πραγματοποιήθηκε 

δειγματοληψία υδατικού δείγματος, για την ποιοτική αξιολόγηση του υπόγειου 

υδροφορέα, μέσω χημικής ανάλυσης

 Η στάθμη εντοπισμού των υπογείων υδάτων (-8,35μ) εντοπίζεται τον Ιανουάριο 

2020 και πιθανότατα δεν αποτελεί την υψηλότερη ετήσια στάθμη του τέλος υγρής 

περιόδου.



Γεωλογική δομή περιοχής εγκατάστασης

 Παρ. 2.3: Δεν σημειώνεται η παρουσία

κλάδου επιφανειακής απορροής που

διαμορφώνεται στο ανατολικό περιθώριο

της έκτασης και η υπολεκάνη απορροής

του συγκεκριμένου κλάδου.



Γεωλογική δομή περιοχής εγκατάστασης

Εν κατακλείδι, όπως επισημαίνεται και στη γεωλογική μελέτη (βλέπε Κεφ. 7.3 

«Αβεβαιότητες της γεωλογικής δομής …»):

 η εκτελεσθείσα έρευνα δεν είναι επαρκής για την άρση πιθανών 

γεωλογικών – υδρογεωλογικών αβεβαιοτήτων 

 απαιτούνται πρόσθετες έρευνες, για τον προσδιορισμό των πιθανών 

απαιτούμενων μέτρων σχεδιασμού του έργου, με σκοπό την διατύπωση 

πλήρους και τεκμηριωμένης επιστημονικής γνωμάτευσης περί της 

καταλληλότητας της περιοχής για την χρήση ΧΥΤΒΑ

Κατά τα αναφερόμενα στα συμπεράσματα της γεωλογικής μελέτης (Κεφ.13):

«Αστοχία του έργου μπορεί να συμβεί λόγω κατασκευαστικού

προβλήματος, καταστροφής της στεγανοποίησης, προβληματικού εδάφους

θεμελίωσης, σεισμού, πυρκαγιάς, εξαιρετικών πλημμυρικών ροών κ.ά»



Υδροπερατότητα περιοχής εγκατάστασης

Από τη ΜΠΕ προκύπτουν συμπεράσματα υψηλής επικινδυνότητας λόγω υδροπερατότητας της περιοχής 

εγκατάστασης της μονάδας:

 Παρ. 2.3, σελ 2.14: οι εκτάσεις της μείζονος περιοχής φέρουν βαρύ ιστορικό, γνωστό άλλωστε, 

διαθέτουν υδατικούς πόρους σε «μέτρια» οικολογική και «άγνωστη» χημική κατάσταση, με 

«ποιοτική κατάσταση έως κακή» 

 σελ 2.14: «το νερό του συστήματος παρουσιάζεται γενικά ποιοτικά βεβαρημένο και σε μεγάλη 

έκταση» από «έντονη γεωργική και βιομηχανική δραστηριότητα»

 σελ. 2.16: «η υδροπερατότητα του σχηματισμού όπου θα κατασκευαστεί η υποδομή (τμήμα αυτής) 

είναι «κυμαινόμενη αναλόγως της σύνθεσης των εναλλασσόμενων στρώσεων». Όπου υπάρχουν 

στρώσεις άμμου υπάρχει «υψηλή διαπερατότητα». 

 Δεν αποκλείεται κατά την κατασκευή του έργου στη φάση εκσκαφών του πυθμένα «να 

αποκαλυφθούν υδροπερατές στρώσεις με μεγαλύτερη υδροπερατότητα από αυτές των επί τόπου 

δοκιμών» 

 σελ. 2.16: Το γεγονός ότι τα υφιστάμενα στην περιοχή του έργου σημεία υδροληψίας δεν 

προορίζονται για «ανθρώπινη κατανάλωση», εννοώντας άμεση ανθρώπινη κατανάλωση 

προφανώς, μη αποκλείοντας την έμμεση, μετά από γεωργική χρήση, ανθρώπινη κατανάλωση, δεν 

αποτελεί επαρκή εξασφάλιση για την ποιότητα των υδατικών πόρων της περιοχής κατά τη 

διάρκεια ζωής του ΧΥΤΒΑ



Υδροπερατότητα περιοχής εγκατάστασης

 Παρ. 5.2: Ο σχηματισμός που εμφανίζεται στην περιοχή του έργου παρουσιάζει 

κυμαινόμενη υδατοπερατότητα, «αναλόγως της κοκκομετρικής σύνθεσης των 

εναλλασσόμενων στρώσεων. Οι στρώσεις άμμου είναι υψηλής υδροπερατότητάς, ενώ 

τα αργιλικά υλικά χαμηλής. 

 Η πραγματικότητα στην περιοχή του έργου βάσει των επιτόπου δοκιμών 

υδατοπερατότητας που εκτελέστηκαν είναι ότι ο σχηματισμός μεταξύ 5 – 16 m είναι 

ημιπερατός 

 Η στάθμη των υπογείων υδάτων, η ετήσια διακύμανσή της και οι επιμέρους 

διαφοροποιήσεις της υδατοπερατότητας των γεωλογικών σχηματισμών που τοπικά 

μπορεί να φιλοξενούν υπό πίεση υδροφόρους ορίζοντες, είναι οι κρισιμότερες 

παράμετροι για την πληρότητα του σχεδιασμού της μονάδας.

 Στην περιοχή της ζώνης υδροφορίας, πιθανός ρύπος κατεισδύει από το βάθος των 5.0 

m με ταχύτητα 10.7 εκ./μέρα, που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει τον υδροφόρο 

ορίζοντα σε περίπου 30 ημέρες

Συμπέρασμα: 

Υπό τις ως άνω συνθήκες και απειλές δεν προκύπτει επαρκής εξασφάλιση, για το περιβάλλον και τη δημόσια 

υγεία, όσον αφορά στην προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής



Γεωλογική Δομή & Υδροπερατότητα 

Περιοχής Εγκατάστασης 

Γενικό Συμπέρασμα:

Η γεωλογική υφή της θέσης εγκατάστασης, σε συνδυασμό με ελλείψεις
που εντοπίζονται στη μελέτη και κυρίως στην έρευνα που προηγήθηκε,
δεν μπορούν να αποκλείσουν με βεβαιότητα σενάρια μιας γενικευμένης,
σε μεγάλη έκταση, καταστροφής του εδάφους και του υδροφόρου
ορίζοντα, σε περίπτωση αστοχίας ή ατυχήματος (πχ ρήξη κελυφών
προστασίας, σεισμική διέγερση, τοπική θραύση εδάφους κλπ).

Έστω και με «βέλτιστες τεχνικές λύσεις» (σελ 2-34), στις οποίες στηρίζεται
η ΜΠΕ για να αποκλείσει παντελώς το ενδεχόμενο ρύπανσης των
υδατικών πόρων.



Χωρική αξιολόγηση/ Συμβατότητα περιοχής

Από τη ΜΠΕ δεν αποδεικνύεται η χωρική συμβατότητα της περιοχής.  Ειδικότερα:

 Δεν είναι απολύτως ακριβές ότι το έργο είναι συμβατό με τον Περιφερειακό 

Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και το Εθνικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων. Πρόκειται για κείμενα στρατηγικής που υποδεικνύουν 

κατευθύνσεις, χωρίς περιλαμβάνουν προτάσεις εστιασμένης γεωγραφικής 

χωροθέτησης (παρ . 1.2, σελ. 1.3)

 Δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην αλήθεια ότι «το έργο προτείνεται να 

χωροθετηθεί σε περιοχή όπου αναπτύσσεται διάσπαρτη βιομηχανική δραστηριότητα 

με σημαντικές εκτάσεις αγροτεμαχίων» (παρ.2.3. σελ. 2.11). Και τούτο διότι:

❖ Η «διάσπαρτη βιομηχανική δραστηριότητα» βρίσκεται σε άλλη περιοχή και 

ειδικότερα σ’ αυτή που προτείνεται για ΕΠΕ

❖ Οι «σημαντικές εκτάσεις αγροτεμαχίων», επί το ακριβέστερον, είναι περιοχές 

«σύνθετων  καλλιεργειών και ελαιώνων» που καλύπτουν το 60% της έκτασης 

αναφοράς της μελέτης (πίνακα 2.5, σελ. 2.22). Δεν παρασχέθηκαν στοιχεία 

τεκμηρίωσης που να μεταβάλουν τα σχετικά δεδομένα της μελέτης



Χωρική αξιολόγηση/ Συμβατότητα περιοχής

Στη ΜΠΕ επιβάλλεται να ενισχυθούν οι παράμετροι που αποδεικνύουν τη χωρική συμβατότητα 
και τη μοναδικότητα της περιοχής.  Ειδικότερα:

 Δεν αξιολογούνται οι πραγματικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν λόγω γειτνίασης 
με βιομηχανίες τροφίμων, ζώνες ειδικού καθεστώτος κ.λπ., καθώς ο ΧΥΤΒΑ:

▪ γειτνιάζει με μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα

▪ βρίσκεται σε περιοχή άμεσης επιρροής του αεροδρομίου της Τανάγρας

▪ βρίσκεται σε απόσταση 300 περίπου μέτρων από την περιαστική ζώνη ελέγχου δόμησης 
του ΓΠΣ Σχηματαρίου (προστασία οικιστικής ζώνης)

 Εντοπίζονται ειδικά προβλήματα και επιβάλλεται εμβάθυνση για την αποτροπή των τυχόν 
συνεπειών τους:

▪ Κατάταξη επαρχιακής οδού πρόσβασης ως κριτήριο χωροθέτησης

▪ Γεωμετρικές αποκλίσεις σχεδιασμού του περιγράμματος του έργου, μεταξύ αυτού της 
ΜΠΕ και αυτού που εμφανίζεται στο έντυπο του φορέα ENTERPRISE GREECE, ως υλικό 
διαβούλευσης για τον χαρακτήρα του έργου ως Στρατηγική Ιδιωτική Επένδυση.

 Όλες οι εναλλακτικές θέσεις χωροθέτησης που παρουσιάζονται είναι γειτονικές με την 
προτεινόμενη περιοχή, πλησίον δρόμων αυξημένης κυκλοφορίας, οικισμών και εντός 
επιβαρυμένων ρυπαντικά περιοχών. Η τήρηση των τυπικών κριτηρίων εθνικής αναφοράς, 
ελάχιστη σημασία έχει για την χωροθέτηση επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή του ΕΠΕ 
Οινοφύτων.



Χωρική αξιολόγηση/ Συμβατότητα περιοχής

Το μέλλον του Σχηματαρίου!!!

Η πόλη του Σχηματαρίου είναι ήδη εγκλωβισμένη από την βόρεια και ανατολική

πλευρά από την Εθνική οδό και το παράπλευρο δίκτυο αυτής και νότια από το

πολεμικό αεροδρόμιο.

Με την κατασκευή του ΧΥΤΒΑ, εγκλωβίζεται και δυτικά, δημιουργώντας ένα

ανυπέρβλητο και «ασφυκτικό» πρόβλημα στην μελλοντική επιβίωση της

οικιστικής περιοχής.

Έχουμε την ευθύνη να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο η πόλη του Σχηματαρίου να

οδηγηθεί μελλοντικά σε ένα βέβαιο «αργό» θάνατο.



Χωρική αξιολόγηση/ Συμβατότητα περιοχής

Γενικό Συμπέρασμα:

1. Η χωροταξική υποδομή της περιοχής εγκατάστασης του ΧΥΤΒΑ δεν συνάδει με μια σειρά
από γενικούς και ειδικούς κανόνες και κριτήρια χωροθέτησης ανάλογων υποδομών ή και
ηπιότερων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως απορρέουν από τις κατευθύνσεις των
ρυθμιστικών πλαισίων όλων των επιπέδων (Εθνικό, ΠΠΧΣΑΑ, ΕΧΒ, ΤΠΣ, ΓΠΣ περιοχής).

2. Καταγράφεται σημαντική απόκλιση από το γενικό εθνικό κανόνα που επιβάλει την
αποτροπή της χωροθέτησης μεγάλων βιομηχανικών, υψηλής περιβαλλοντικής όχλησης,
εγκαταστάσεων σε περιοχές εκτός σχεδίου, χωρίς χρήσεις γης, έργα υποδομής και
κανόνες περιβαλλοντικής οργάνωσης και προστασίας.

3. Είναι απορίας άξιον και μάλλον ανεξήγητο ότι η υπό κρίση ΜΠΕ ουδεμία αναφορά κάνει
στις εθνικής κλίμακας προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την περιβαλλοντική
εξυγίανση και την πολεοδομική οργάνωση του ΕΠΕ Οινοφύτων, αρχικής έκτασης 11.500
στρ. και με δυναμική επέκτασης στα 14.500 στρ., η οποία και διαθέτει συγκεκριμένη
θεσμική χωροταξική υποδομή, σχέδιο και χαρακτήρα.

4. Για τη χωροθέτηση της μονάδας δεν ελήφθησαν υπόψη ο σκοπός του νομοθέτη για το
Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ) και τα ειδικά μέτρα και οι πρόνοιες που
απορρέουν από το νομοθέτημα και το γενικότερο νομικό, επιστημονικό και δικαστικό
υλικό που συνδέεται με τη ΛΑΠ Ασωπού



Κρίσιμα σημεία περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

– στοιχεία λειτουργίας
Παραγόμενοι Ρύποι

 Κυκλοφοριακές επιπτώσεις: Δεν φαίνεται να είναι αληθής ο ισχυρισμός της μελέτης

ότι «δεν θα υπάρξει μεγάλη επιβάρυνση και δεν αναμένεται μεταβολή του

υφιστάμενου κυκλοφοριακού φόρτου σε μεγάλη κλίμακα» (βλέπε σελ.2.29). Τα

μεγέθη αποβλήτων (tn/έτος), αναγόμενα σε μεταφορικά μεγέθη /ημέρα δεν οδηγούν

σε αυτή την καθησυχαστική εικόνα.

 Αέριοι Ρύποι: Δεν είναι πειστικός ο ισχυρισμός της μελέτης, ότι η παραγόμενη

ποσότητα σκόνης (σε ποσότητα που δεν μπορεί να εκτιμηθεί!) ή η διάχυση αερίων

εκπομπών αμμωνίας, λόγω επαφής της αλματώδους σκωρίας με το νερό, δεν

αναμένεται να βλάψει τους κατοίκους λόγω των αποστάσεων του ΧΥΤΒΑ από τις

κατοικημένες περιοχές (2.5 χλμ ! από το Σχηματάρι) ή/και λόγω των ρυθμίσεων του

χρόνου λειτουργίας της μονάδας, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τις καιρικές

συνθήκες και τις εποχές του χρόνου (χειμώνας-θέρος) /(σελ. 2-31).



Κρίσιμα σημεία περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

– στοιχεία λειτουργίας
Παραγόμενοι Ρύποι

 Υγρά Απόβλητα: Από τα τεχνικά στοιχεία του έργου και της περιοχής (γεωανάγλυφο

κ.λπ.), ουδόλως μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μόλυνσης και σε επιφανειακά

(πέραν των υπογείων) νερά. Προς τούτο, η γεωλογική μελέτη (Κεφ. 13

Συμπεράσματα) επισημαίνει ότι «Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας,

μικροποσότητες ρύπων μπορούν να προέλθουν από απόπλυση ρυπασμένων

επιφανειών εντός ή πλησίον του χώρου…».

Οι τεχνικές προτάσεις που σχολιάζονται στη μελέτη ως λύση αποτροπής κινδύνων

λόγω (α) απορροής των ομβρίων, (β) επιφανειακών απορροών στα μέτωπα

εργασίας της μονάδας, (γ) αστοχίας της στεγάνωσης και (δ) διαφυγής υγρών

αποβλήτων λόγω ρηγματώσεων ή υπερχείλισης (σελ.2.33), είναι καταρχάς

επιστημονικά αποδεκτές, ως βέλτιστες τεχνικές λύσεις. Αλλά ουδείς μπορεί να

αποκλείσει το ατύχημα, το λάθος, τη φυσική καταστροφή.



Κρίσιμα σημεία περιβαλλοντικών επιπτώσεων –

στοιχεία λειτουργίας
Διαχείριση αλατώδους σκωρίας

Αναφέρεται στην ΜΠΕ:

 «… η επαφή της αλατώδους σκωρίας με νερό οδηγεί στην εκπομπή αέριων εκπομπών (αμμωνίας)….»

 «…Η εκτίμηση της παραγόμενης ποσότητας, δεν είναι δυνατή …»

 «…η μεταφορά και διάθεση της αλατώδους σκωρίας θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλειφθεί 

η απορρόφηση υγρασίας του προς διάθεση αποβλήτου η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εκπομπές 

αμμωνίας…»

 «… η μεταφορά και διάθεση θα γίνει κατά τους θερινούς μήνες, με αρκετή ηλιοφάνεια, απουσία 

βροχοπτώσεων και θυελλωδών ανέμων……»

 «……Βασικό μέλημα των ανωτέρω είναι η αποφυγή απορρόφησης υγρασίας και η παράσυρση 

σκωρίας από τον άνεμο…..»

 «...... Η μεταφορά της αλατώδους σκωρίας θα γίνεται από φορτηγά που θα έχουν σκεπασμένο το 

φορτίο, το οποίο και θα οδηγείται απευθείας στο μέτωπο εργασίας όπου και θα διαστρώνεται……»

 «…θα είναι διαθέσιμη μεμβράνη κάλυψης της αλατώδους σκωρίας, σε περίπτωση έναρξης 

βροχόπτωσης εν μέσω των διαδικασιών διάθεσης……»

Συμπέρασμα: 

Οι προϋποθέσεις ασφαλούς διαχείρισης της αλατώδους σκωρίας επιβάλουν υποδομές και κυρίως οργανωτικό και 

διοικητικό συντονισμό εργασιών, εκ πρώτης όψεως, ακατόρθωτο.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

❑ Η ΜΠΕ βεβαιώνει για την ορθή λειτουργία της μονάδας, παραπέμποντας συχνά

στην ίδρυση και λειτουργία ενός «θεσμικά προβλεπόμενου συστήματος

ελέγχου, παρακολούθησης και επιτήρησης (monitoring) του έργου».

❑ Στο Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΟΧΕ Ασωπού, η υπόδειξη της ΠεΣτΕ

για το έργο συνοδεύεται από τη δέσμευση πως «Κατά τη λειτουργία του ΧΟΔΒΑ,

προτείνεται να δημιουργηθεί ομάδα παρακολούθησης του έργου με

εκπροσώπους από την τοπική κοινωνία, Περιφέρεια και Κεντρική Διοίκηση

ώστε να διασφαλίζεται η διαφανής λειτουργία για την τήρηση των μέτρων

ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος».

Κρίσιμα σημεία περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

– στοιχεία λειτουργίας



ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Στην ΜΠΕ:

 Σελ. 6-93: «Η εκφόρτωση των αποβλήτων θα γίνεται όσο το δυνατόν

πλησιέστερα στο μέτωπο εργασίας. Με την εκφόρτωσή τους, το μηχάνημα

(φορτωτής) θα προωθεί τα απόβλητα προς το πρανές, με φορά από τα κατάντη

προς τα ανάντη. Κατόπιν, η με αυτό τον τρόπο δημιουργηθείσα επιφάνεια θα

αποτελέσει το επίπεδο πάνω στο οποίο θα γίνεται η εκφόρτωση των νέο-

προσκομιζόμενων αποβλήτων, για να ακολουθήσει πάλι η ίδια διαδικασία».

Συμπέρασμα:

Ουδείς μπορεί να αποκλείσει τη συμπαράσυρση των εκτεθειμένων αποβλήτων από 

αέρα, βροχή, μέσα μεταφοράς

Κρίσιμα σημεία περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

– στοιχεία λειτουργίας



Ιδιοκτησία γης
Στην ΜΠΕ αναφέρεται ότι «Ο χώρος βρίσκεται ήδη στην ιδιοκτησία του φορέα υλοποίησης 

κατά 68% ενώ το υπόλοιπο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση» (σελ. 7-28)

Βάσει στοιχείων που έχουν κατατεθεί στο Δήμο Τανάγρας, εντός του χώρου εγκατάστασης 

υφίσταται ιδιοκτησία τρίτου (ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.), επί της οποίας 

σχεδιάζεται άλλη επένδυση (Εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ), με βεβαίωση χωροθέτησης, 

οικοδομική άδεια και υπαγωγή σε ΠΠΔ.

Γίνεται πασιφανές ότι ο σχεδιασμός της επιχείρησης για τον ΧΥΤΒΑ δεν έχει 

πραγματοποιηθεί ορθά και δεν έχουν ληφθεί ορθά στοιχεία στην εκπόνηση τόσο όσο και τα 

ορθά δεδομένα ιδιοκτησίας των γεωτεμαχίων.

Ανακύπτει  τεράστιο θέμα για την νόμιμη  χωροθέτηση του έργου, ως προς την ορθότητα 

των τοπογραφικών και λοιπών σχεδίων και το καθεστώς ιδιοκτησίας (μόνο 68%, χωρίς 

γεωχωρικό προσδιορισμό) 

Κατά συνέπεια υφίσταται εξ' αρχής  εσφαλμένος σχεδιασμός, αβέβαιο καθεστώς ιδιοκτησίας 

και ουδείς μπορεί να βεβαιώσει την εξασφάλιση πλήρους κυριότητας για το 100% του 

γηπέδου της επένδυσης. 

Συμπέρασμα:

Η παραπάνω ασυνέπεια/ ανακρίβεια επιβάλει την άμεση ανάκληση της με αριθμ. 1358/171822/24.08.2021 έγκρισης

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ, η ο οποία στη σελίδα 11 ρητά αναφέρει ότι «η παρούσα εξεδόθη βάσει προσκομισθέντων στοιχείων

και εκπίπτει ως άκυρη εάν αποδειχθεί ότι αυτά είναι ελλιπή ή αναληθή».



Κοινωνικοί λόγοι περιβαλλοντικής προστασίας 

και δημόσιας υγείας
Η κρίση και αξιολόγηση μιας υποδομής ΧΥΤΒΑ συναρτάται άμεσα και με τις συνθήκες και το
ιστορικό της περιοχής εγκατάστασης.

Ουδείς μπορεί να εισηγηθεί, με άνεση, την κατασκευή:

 ενός πυρηνικού σταθμού στο Τσερνόμπιλ, παρά το άριστο, σχεδόν τέλειο, επίπεδο
ασφάλειας, για την οποία μας διαβεβαιώνει η επιστήμη.

 ενός εργοστασίου εντομοκτόνων στο Μποπάλ της Ινδίας

 μιας βιομηχανίας παραγωγής φαρμάκων στο Sevezo της Βόρειας Ιταλίας.

Πλήθος ερευνών και μελετών από έγκυρα ιδρύματα και ακαδημαϊκούς, οι οποίοι έχουν
αποφανθεί για το ιστορικό των ασθενειών και των θανάτων που έχουν καταγραφεί στην
περιοχή ως το αποτέλεσμα της μόλυνσης του περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα),
για σειρά ετών και έως πρόσφατα (2021), θεωρούν ότι ο Δήμος Τανάγρας συνεχίζει να
αποτελεί αρνητικό πρότυπο ακαδημαϊκής έρευνας.

Συμπέρασμα:

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το ΔΣ του Δήμου Τανάγρας, δεν έκανε αποδεκτή την προτεινόμενη υποδομή

διαχείρισης και ταφής επικίνδυνων και καρκινογόνων αποβλήτων, στη θέση και με τις συνθήκες που έχει

σχεδιαστεί.



Πολιτικό πλαίσιο και ιστορικό αποφάσεων 

του Δήμου

Το πολιτικό πλαίσιο και η διαρκής, συχνά ομόφωνη, στρατηγική του Δήμου,

όπως αποτυπώνεται σε σειρά αποφάσεων του οργάνων του και σε διαχρονικές 

δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις του Δημάρχου, 

όπως και σήμερα εξετέθησαν, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, 

πιστοποιούν και αποδεικνύουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο 

την ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου επί της

ΜΠΕ του έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης βιομηχανικών

Αποβλήτων (ΟΕΔΒΑ) στο Δ. Τανάγρας».


