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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

 & ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 

 

Κνδάλε 6/07/2016 

Αξηζκ.Πξση:90825/645 

 

Ταρ.Γ/λζε  : ZEΠ, Κνδάλε 

Πιεξνθ.   : Διηζζάβεη Παλαγησηίδνπ 

Τειέθσλν: 23850-54400 

Fax         : 23850-54401 

e-mail: elissa.pana@yahoo.com 

 

ΠΡΟ: Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

ΘΔΜΑ: Γλσκνδόηεζε επί ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δ-

πηπηώζεσλ (ΜΠΔ) ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Δπηθηλδύλσλ Απν-

βιήησλ (ΔΓΔΑ).  

 

Έρνληαο ππόςε: 

 

1)Τν κε Α.Π. 20950/20-04-2016 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβαιινληη-

θήο Αδεηνδόηεζεο ηνπ Υ.Π.ΔΝ, 

2) ηε κε αξηζκόπξση. 7065/1960-22-06-2016 έγγξαθε γλσκνδόηεζε ηεο Γηεύζπλζεο 

Πεξηβάιινληνο & Φσξηθνύ Σρεδηαζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

3)ην από 17-6-2016 ελεκεξσηηθό ζεκείσκα γηα ηε γλσκνδόηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

Σπκβνπιίνπ επί ηεο Σηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Σ.Μ.Π.Δ) ηνπ 

Δζληθνύ Σρεδίνπ Γηαρείξηζεο Δπηθηλδύλσλ Απνβιήησλ (Δ.Σ.Γ.Δ.Α), 

4) ηελ ππ’ αξηζκό πξση. 108/16-6-2016 πξόζθιεζε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πεξη-

βάιινληνο, Φσξηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο  Μαθεδνλίαο, 
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5) ηελ ππ’ αξηζκό 24/2016παξαπεκπηηθή απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Φσξη-

θνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο  Γπηηθήο  Μαθεδνλίαο, 

6) ην ππ’ αξηζκό πξση. 73906/416/6-6-2016 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθε-

δνλίαο, 

7) Τν ππ’ αξηζκό πξση. 22133/30-6-2016 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο, 

8) ηελ ππ’ αξηζκό 65/2005 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Δνξδαίαο. 

 

Σην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ηεο Σηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ 

Δπηπηώζεσλ ηνπ Δζληθνύ Σρεδίνπ Γηαρείξηζεο Δπηθηλδύλσλ Απνβιήησλ, ε Γηεύζπλζε 

Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδόηεζεο ηνπ Υ.Π.ΔΝ, κε ην ππό ζηνηρείν (α)ζρεηηθό έγγξαθν, δη-

αβίβαζε ζηελ Υπεξεζία καο, θάθειν ηεο Σ.Μ.Π.Δ,πξνθεηκέλνπ λα δηαηππώζνπκε εγγξά-

θσο ηε γλώκε θαη ηπρόλ παξαηεξήζεηο καο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, όπσο πξνβιέπε-

ηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΥΑ ΥΠΔΦ0_Δ/ΔΥΠΔ/νηθ. 107017/2006 (ΦΔΚ 1225Β’/2006). 

 

Τν Δηδηθό Σρέδην Γηαρείξηζεο γηα ηα Δπηθίλδπλα Απόβιεηα, ην νπνίν εκπεξηέρεηαη 

ζην λέν Δζληθό Σρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΣΓΑ), θαηαξηίζηεθε από ην ηέσο Υ-

πνπξγείν Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (λπλ Υπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο) εηδηθά θαη νινθιεξσκέλα ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 35 

ηνπ λ. 4042/2012 (Α΄24), δεδνκέλνπ όηη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Δπηθηλδύλσλ Απνβιήησλ 

ιόγσ ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο ζύζηαζεο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

απαηηείηαη εηδηθόηεξε αληηκεηώπηζε. 

 

Σύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ΚΥΑ νηθ. 107017/2006 (Β΄1225) άξζξν 3, παξά-

γξαθνο 1α, πξηλ ηελ έγθξηζε ελόο ζρεδίνπ, πξαγκαηνπνηείηαη Σηξαηεγηθή Πεξηβαιινληη-

θή Δθηίκεζε (ΣΠΔ), ζηελ νπνία εληνπίδνληαη, πεξηγξάθνληαη θαη αμηνινγνύληαη νη ελδε-

ρόκελεο ζεκαληηθέο επηπηώζεηο πνπ ζα έρεη ζην πεξηβάιινλ ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ, 

θαζώο θαη νη ελαιιαθηηθέο δπλαηόηεηεο. Ο ζρεδηαζκόο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιή-

ησλ ζηελ Διιάδα θαζνξίδεηαη κέρξη ζήκεξα από ηνλ Δζληθό Σρεδηαζκό Γηαρείξηζεο Δπη-

θίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΣΓΔΑ), ν νπνίνο ζεζπίζηεθε ην 2007 κε ηελ ΚΥΑ 8668/2007 

(ζην εμήο ΔΣΓΔΑ-2007).  

 

 Τν 2012 κε ηνλ Νόκν Πιαίζην γηα ηα απόβιεηα (Ν. 4042/2012), ελζσκαηώλεηαη 

ζην εζληθό δίθαην ε λέα Οδεγία Πιαίζην γηα ηα απόβιεηα (2008/98/ΔΚ) κε ηελ νπνία  

ξπζκίδεηαη εθ λένπ θαη ζπλνιηθά ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, επηθίλδπλσλ θαη κε.  
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 Μεηαμύ ησλ ξπζκίζεσλ πνπ απνξξένπλ από ηνλ Νόκν Πιαίζην γηα ηα απόβιεηα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλαζεώξεζε ησλ πθηζηάκελσλ εζληθώλ ζρεδίσλ δηαρείξη-

ζεο απνβιήησλ.  

 

 Αλαθνξηθά κε ην πεξηερόκελν ηεο εμεηαδόκελεο Σ.Μ.ΠΔ : 

 

Η Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο από ηελ έγθξηζε ηεο ΤΔ.ΠΔ.Μ γηα «Καηαζκεσή 

ηριών νέφν κσυελών ενηός σθιζηάμενοσ τώροσ διατείριζης βιομητανικών απόβληηφν 

ζε λιγνιηφρστεία ηης ΔΕΗ» εμέθξαζε ηελ αληίζεζε ηεο θαηά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηε-

ιεπηαίαο πξνο ην θαζ’ύιελ αξκόδην ππνπξγείν θαη αθνινύζσο κε ηελ ππ’αξ. 276/14 

νκόθσλε απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, δεηήζεθε ε 

αλάθιεζε ηεο παξαπάλσ απόθαζεο θαη εμνπζηνδνηήζεθε ν Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Μα-

θεδνλίαο γηα ηελ άζθεζε ησλ λόκηκσλ ελεξγεηώλ γηα ηελ αθύξσζε ηεο σο άλσ απόθα-

ζεο. Παξάιιεια, θαηαηέζεθαλ αλάινγα ππνκλήκαηα ζηνλ αξκόδην Υπνπξγό, αζθήζεθε 

αίηεζε αθύξσζεο θαηά ηεο απόθαζεο ελώ ην δήηεκα ζπδεηήζεθε εθηελώο ζε ζύζθεςε 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ παξνπζία ηνπ Γ.Γ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ζηελ Πεξηθέ-

ξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

Αθνινύζσο, κε ην ππ’αξηζκό πξση. 51717/442-20-04-2016 έγγξαθν - αλνη-

ρηή επηζηνιή ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Δλέξγεηαο, Πεξηβάιινληνο & Μεηαθνξώλ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο πξνο ηνλ Υπνπξγό Δλέξγεηαο, εθθξάζηεθε ε αληίζεζε ηεο Πεξηθέξεηαο ζηνλ 

ζρεδηαζκό πνπ πξνσζεί ην αξκόδην Υπνπξγείν, πξηλ αθόκα δηαβηβαζηεί ε κειέηε ζηηο 

ππεξεζίεο καο γηα γλσκνδόηεζε θαη δεηήζεθε μαλά ε αλάθιεζε ηεο πξναλαθεξόκελεο 

ΤΔ.ΠΔ.Μ. 

 

 Η ελ ιόγσ ζηξαηεγηθή κειέηε πξνβιέπεη ζε αξθεηά ζεκεία (π.ρ. ππνθεθάιαηα 

4.5.2., 7.2.1., 8.1.4) ηελ δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο πεξηθεξεηαθνύ ή δηαπεξηθεξεηαθνύ 

επηπέδνπ ΦΥΤΔΑ ζηηο Πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Πεινπνλλήζνπ, σο ελαιιαθηη-

θέο ζέζεηο, νη νπνίεο παξόηη δελ παξάγνπλ ζπγθξηηηθά κεγάιεο πνζόηεηεο ΒΔΑ (Βηνκε-

ραληθά Δπηθίλδπλα Απόβιεηα), ΑΥΜ (Απόβιεηα Υγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ) θιπ, πξνηείλν-

ληαη δηόηη πιεξνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα άιια θξηηήξηα θαη θπξίσο ηε δηαζεζηκόηεηα ρώ-

ξσλ, ρσξίο λα δίδνληαη πεξαηηέξσ ζηνηρεία πξνο αμηνιόγεζε.  

 

Σην παξάξηεκα ΙΦ γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ρώξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο επηθηλδύ-

λσλ απνβιήησλ ηεο ρώξαο θαη ζηνλ πίλαθα ΙΦ-62 παξαηίζεηαη ν ΦΥΤΔΑ ΓΔΗ (ΦΓΒΑ 
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Καξδηάο). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρώξν δηάζεζεο βηνκεραληθώλ 

απνβιήησλ εθδόζεθαλ νη θάησζη απνθάζεηο (όπσο παξαηίζεληαη ζηελ γλσκνδόηεζε ηεο 

Υπεξεζίαο καο): 

 

1. Η κε Α.Π. 124528/7-5-2004 ΚΥΑ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ γηα ηε δηαρεί-

ξηζε βηνκεραληθώλ απνβιήησλ ζε ρώξν ησλ Ληγληησξπρείσλ ηεο ΓΔΗ Α.Δ. Σηελ 

αλσηέξσ απόθαζε πξνβιέπεηαη ε δηάζεζε βηνκεραληθώλ απνβιήησλ, θπξίσο 

πξντόλησλ ακηαληνηζηκέληνπ αιιά θαη κε αλαθπθιώζηκσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ, 

ζε ρώξν 260 ζηξεκκάησλ θαη ρσξεηηθόηεηαο θπςειώλ 204.900 ηόλσλ. Σηελ πα-

ξάγξαθν 1.1.5 ηεο αλσηέξσ απόθαζεο, πξνβιέπεηαη όηη, πξηλ ηελ έλαξμε δηάζε-

ζεο επηθηλδύλσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ, εθηόο ησλ πιηθώλ ακηαληνηζηκέληνπ 

θαη ηεο θαηαζθεπήο αληίζηνηρσλ θπςειώλ, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ 

Δ.Υ.ΠΔ ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ πξνο έγθξηζε, Δηδηθέο Τερληθέο Μειέηεο Δθαξκνγήο (ΔΤΜΔ).  

2. Η κε Α.Π. 36526/1261/19-6-2006  Απόθαζε ηεο Γ.Γ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθε-

δνλίαο γηα ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηελ δξαζηεξηόηεηα ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη 

δηάζεζεο εληόο ησλ ΝνκώλΚνδάλεο & Φιώξηλαο, απνβιήησλ ακηαληνηζηκέληνπ 

ζην πεδίν Καξδηάο ηνπ Λ.Κ.Γ.Μ ηεο ΓΔΗ Α.Δ, ζηελ εηαηξία ‘’Γεκόζηα Δπηρείξεζε 

Ηιεθηξηζκνύ Α.Δ’’. Η ηζρύο ηεο αλσηέξσ άδεηαο έιεμε ζηηο 1-4-2009 θαη δελ αλα-

λεώζεθε εθ λένπ. 

3. Η κε Α.Π. νηθ. 129022/20-08-2010 ΚΥΑ Αλαλέσζεο ηεο ΚΥΑ 124528/7-5-2004 

Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ. Η αλαλέσζε αθνξά ζε παξάηαζε ηεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο ρσξίο θακία ηξνπνπνίεζε. 

4. Η κε Α.Π. 175510/14-10-2014 Έγθξηζε ηεο Τερληθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο 

(ΤΔΠΔΜ) γηα ην έξγν «Καηαζθεπή ηξηώλ λέσλ θπςειώλ εληόο πθηζηακέλνπ Φώ-

ξνπ Γηάζεζεο Βηνκεραληθώλ Απνβιήησλ ζε ιηγληησξπρείν ηεο ΓΔΗ Α.Δ». Η πα-

ξνύζα ΤΔΠΔΜ δε ζρεηίδεηαη  κε ηελ πξναλαθεξζείζα (ζηελ παξάγξαθνο 1) ΔΤΜΔ. 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 1α θαη 1β ηεο ΚΥΑ νηθ. 167563/2013 (ΦΔΚ 964Β’), 

ε ππνβνιή πξνο έγθξηζε ηεο ΤΔΠΔΜ πξνβιέπεηαη γηα ζπγθεθξηκέλα έξ-

γα/δξαζηεξηόηεηεο θαη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο θαη έγθξηζεο ηεο πξέπεη λα πξν-

βιέπεηαη ξεηά ζηελ ΑΔΠΟ ηνπ έξγνπ. Η ΤΔΠΔΜ αθνξά δξαζηεξηόηεηεο ζπλνδέο 

ηεο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο πνπ έρεη ιάβεη ΑΔΠΟ. Σηελ αλσηέξσ ΤΔΠΔΜ (κε Α.Π. 

175510/14-10-2014) ε δεκηνπξγία λέσλ θπςειώλ δελ απνηειεί ζπλνδό έξγν αι-

ιά θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηαθήο κε αλαθπθιώζηκσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ 

(αιιά θαη άιιεο πξνέιεπζεο). Δπηπιένλ ε έγθξηζε ηεο ΤΔΠΔΜ δε ζπλνδεύεηαη 

από ηε γλσκνδόηεζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδν-
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λίαο.  Η Π.Γ.Μ. ππέβαιε αίηεζε αθύξσζεο θαηά ηεο ελ ιόγσ ΤΔΠΔΜ ζην Σπκβνύ-

ιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο.  

 

Η Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζπκκεηέρεη ζην ζύλνιν ησλ παξαγόκελσλ επη-

θίλδπλσλ απόβιεησλ ηεο ρώξαο κε πνζνζηό κόιηο 0,7% (2011) κε πξόβιεςε 

0,5% (2020). Ωο εθ ηνύηνπ, ε ρσξνζέηεζε ησλ εδαθώλ ηεο σο ρώξνπ ππνδνρήο επη-

θηλδύλσλ απνβιήησλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ήδε επηβαξπκέλε πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε 

ηεο πεξηνρήο θαη ηελ δηεθδίθεζε (θαη δηθαζηηθά) ηεο επηζηξνθήο ησλ εδαθώλ,πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ε ΓΔΗ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, είλαη παξάκεηξνη νη νπνίεο, αλ είραλ ιεθζεί 

ζνβαξά ππόςε ζηνλ ζρεηηθό ζρεδηαζκό, ζα είραλ θαηεγνξεκαηηθά απνθιείζεη ηελ 

Πεξηθέξεηα καο σο ρώξν ππνδνρήο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

 

 Με ηηο παξαπάλσ πξνβιέςεηο επηβεβαηώλεηαη ε ηζρύο ηεο πξναλαθεξόκελεο 

ΤΔ.ΠΔ.Μ, ε νπνία αληηκεησπίδεη ζνβαξά δεηήκαηα λνκηκόηεηαο, δελ ελαξκνλίδεηαη κε 

ηνλ Ν.4014/2011, είλαη αζύκβαηε κε ην ηζρύνλ εζληθό θαη επξσπατθό δίθαην ελώ ε έθ-

δνζε ηεο δελ απνηειεί πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ηνπ έξγνπ, θαζώο ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 12 παξ.1 ηνπ Ν.4014/2011 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 55 

παξ.3 ηνπ Ν.4042/2012), γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ έπξεπε λα πξνε-

γεζεί ε έθδνζε λέαο επηθαηξνπνηεκέλεο απόθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηνπ 

έξγνπ. 

 

Πεξαηηέξσ, βνύιεζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ε νπνία απνηππώλεηαη 

ηόζν ζην ππό εθπόλεζε Πεξηθεξεηαθό ρεδηαζκό Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

(ΠΔ.Σ.Γ.Α) όζν θαη ζηνλ αλαζεσξεκέλν Υσξνηαμηθό Πιαίζην είλαη ε απνθιεηζηηθή 

δηαρείξηζε από κέξνπο καο ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζε θακία πεξίπησζε ε δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιή-

ησλ όιεο ηεο ρώξαο. Η Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, πξνρώξεζε ζηελ απνθαηάζηα-

ζε ηνπ ρώξνπ ησλ Μ.Α.Β.Δ θαη ζε πεξίπησζε απνδνρήο ηνπ ζπλόινπ ησλ απνβιήησλ 

ηεο ρώξαο, ζα κπνξνύζε λα δερηεί ιόγσ ηεο ηερλνγλσζίαο ηεο θαη κε βάζε ηελ αξρή 

ηεο εγγύηεηαο κόλν ηελ δηαρείξηζε απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην ζηνλ πξν-

αλαθεξόκελν ρώξν κε ηαπηόρξνλε αληαιιαγή δηαρείξηζεο ησλ δηθώλ ηεο επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ ζε ρώξνπο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρώλ, ηνλ ακίαλην ησλ νπνίσλ ζα ππνδερό-

ηαλ. Οη ρώξνη ησλ νξπρείσλ έρνπλ θαηεγνξεκαηηθά απνθιεηζηεί από ηνλ ζρεδηαζκό 

καο (ππό εθπόλεζε ΠΔ.Σ.Γ.Α, αλαζεσξεκέλν πιαίζην ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ Π.ΓΜ) 

σο  ρώξνη ππνδνρήο απνβιήησλ. 
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Δπίζεο, ζύκθσλα θαη κε ηηο Παξαηεξήζεηο ηεο Υπεξεζίαο καο, εθηόο από ηα πα-

ξαπάλσ: 

1. Θα ήηαλ ρξήζηκν λα επηρεηξεζεί ε εθηίκεζε ηνπ θόζηνπο αμηνπνίεζεο θαη δηάζεζεο 

εμεηδηθεπκέλα γηα θάζε ξεύκα επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί 

ε επίηεπμε ησλ ηηζέκελσλ ζηόρσλ απηάξθεηαο ησλ ππνδνκώλ δηαρείξηζεο θαη πε-

ξηνξηζκνύ ησλ δηαζπλνξηαθώλ κεηαθνξώλ. 

2. Γελ θαζνξίδνληαη επαξθώο νη απαηηήζεηο ζηα βαζηθά δεηήκαηα δηαρείξηζεο, όπσο 

νη έιεγρνη, αξκνδηόηεηεο, ππνρξεώζεηο, αδεηνδνηήζεηο, θιπ νύηε θαη ηα θξηηήξηα 

εληνπηζκνύ θαηάιιεισλ γεσγξαθηθώλ ζέζεσλ ελαπόζεζεο ησλ παξαγόκελσλ ε-

πηθηλδύλσλ απνβιήησλ. 

3. Η παξαθνινύζεζε πινπνίεζεο ησλ ζηόρσλ ηνπ ΔΣΓΔΑ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πιν-

πνίεζε ησλ ζηόρσλ ησλ ππνινίπσλ Σρεδίσλ όπσο ην Δζληθό Σρέδην Γηαρείξηζεο 

Απνβιήησλ (ΔΣΓΑ), ην Δζληθό Σηξαηεγηθό Σρέδην Πξόιεςεο Παξαγσγήο Απνβιή-

ησλ, ηα Πεξηθεξεηαθά Σρέδηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΠΔΣΓΑ) θαηην Φσξνηαμηθό 

Σρεδηαζκό Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο. Γηα ην ζθνπό απηό ην ΥΠΔΝ ζπλεξγάδεηαη κε ηηο 

αξκόδηεο ππεξεζίεο πεξηβάιινληνο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ Πε-

ξηθεξεηώλ, ηνλ ΔΟΑΝ, ηνπο ΦνΣΓΑ θαη ηα ζπλαξκόδηα Υπνπξγεία δεκηνπξγώληαο 

έλα δηεπξπκέλν εζληθό δίθηπν. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε απηνύ 

ηνπ δηθηύνπ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ εξγαιεία δπλακηθά θαηπξνζβάζηκα ζε ό-

ινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο, ηα νπνία ζα δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκόξθσζε ησλ 

ππόρξεσλ γηα ηελ ζπλερή θαη νξζή θαηαρώξεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

4. Θα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε κεραληζκώλ 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηρλειαζηκόηεηαο από ηελ παξαγσγή έσο ηελ δηάζεζε ησλ 

επηθηλδύλσλ απνβιήησλ θαη λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηελ αλαθύθισζε θαη ιηγό-

ηεξν ζηε δηάζεζε ηνπο. Σε απηό ζα ζπκβάιεη θαη ε πιήξεο αλακόξθσζε ησλ Σπ-

ζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΣΔΓ). 

 

Τέινο, κε ην ππ’ αξηζκό πξση. 22133/30-6-2016 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο 

(ζε απάληεζε ηνπ ππ’ αξηζκό πξση. 73906/416/6-6-2016 εγγξάθνπ καο), ν ηειεπηαίνο 

εθθξάδεη εθ λένπ ηελ αληίζεζε ηνπ ζην πεξηερόκελν ηεο Μειέηεο θαη ηνπ Δζληθνύ Σρεδη-

αζκνύ, πνπ πξνβιέπεη ηελ δεκηνπξγία ρώξσλ ηαθήο θαη επεμεξγαζίαο βηνκεραληθώλ 

απνβιήησλ ζην νξπρείν Καξδηάο, ηελ νπνία είρε ήδε γλσζηνπνηήζεη ζηελ Κπβέξλεζε κε 

ηελ ππ’ αξηζκό 65/2005 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Δνξδαίαο. 
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ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

ΔΙΗΓΟΤΜΑΙ 

 

Τελ αξλεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

επί ηνπ πεξηερόκελνπ ηεο Σηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΣΜΠΔ) 

ηνπ Δζληθνύ Σρεδίνπ Γηαρείξηζεο Δπηθηλδύλσλ Απνβιήησλ (ΔΣΓΔΑ).  

 

Η Αληηπεξηθεξεηάξρεο Δλέξγεηαο, Πεξηβάιινληνο & Μεηαθνξώλ  

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

 

Διηζζάβεη Παλαγησηίδνπ 

 

 

 

 

 

 


