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ΘΕΜΑ:Εξέταση προσφυγής των Καλαϊτζόγλου Τριαντάφυλλου, Γιαννακίδη Ηλία, Κουτάλη Μιχαήλ, όλων 

κατοίκων Ευόσμου Θεσσαλονίκης και Βενετικίδη Γεωργίου, κατοίκου Πολίχνης Θεσσαλονίκης, κατά της υπ’ 

αριθμ. 48704(977)/10-2-2022 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχου Μ.Ε.Θ. της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

Α) Του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό 

του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 

ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

Β) Του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης» 

Γ) Των άρθρων 28 και 28 Α του Ν.4325/15 (ΦΕΚ 47 Α/11-05-2015): «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 

διατάξεις».  

Δ) Της με αριθμ. 14138/17  Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017 -ΑΔΑ: ΩΩ-

09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για το διορισμό του Συντονιστή.  
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Ε) Της με αριθμ. 35748/17 (ΦΕΚ 1971 Β/07-06-2017) Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης: «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και 

εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης». 

Στ) Του N. 4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/21-9-2011): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ζ) Της με αριθμ. 483/35/Φ.15/17-1-2012 (ΦΕΚ 158/Β/2012) Υ.Α.: «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και 

διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 

Α143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική 

ανασυγκρότηση», ιδίως τα άρθρα 1 και 11 αυτής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.». 

Ζ) Του Ν.4042/2016 (ΦΕΚ 230 Α/7-12-2016):  «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής 

δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.». 

Θ) Της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/19 (ΦΕΚ 436 Β/14-02-2019) ΚΥΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και 

δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων 

Περιβαλλοντικών Υποδομών». 

 

2. Την αριθμ.48704(977)/10-2-2022 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Μ.Ε.Θ. της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

 

3. Την από 3-3-2022 προσφυγή των Καλαϊτζόγλου Τριαντάφυλλου, Γιαννακίδη Ηλία, Κουτάλη Μιχαήλ και 

Βενετικίδη Γεωργίουκατά της υπ’ αριθμ. 48704(977)/10-2-2022 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχου Μ.Ε.Θ. της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,με την οποίααποφασίστηκε η χορήγηση »έγκρισης λειτουργίας αορίστου 

χρόνου των πλωτών εγκαταστάσεων «ΑΣΙΝΗΟΣ ΛΙΘΟΣ» Ν.Π. 170 και «ΤΑΣΟΣ ΙΙ» Ν.Θ. 217 του φορέα διαχείρισης 

NORTHAEGEANSLOPS Ε.Μ.Α.Ε., που δραστηριοποιούνται εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης, όπως αυτά περιγράφονται 

στις Τεχνικές Εκθέσεις Οργάνωσης και Λειτουργίας, …». 

 

4.Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. 

 

5.Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπωςαντικαταστάθηκε ως ακολούθως με το άρθρο 118 

του  ν. 4555/2018, (ΦΕΚ Α 133/19.7.2018), ορίζονται τα εξής: «Άρθρο 227. Ειδική διοικητική προσφυγή - 

Αιτήσεις θεραπείας. «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών 

ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για 

λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της 

απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές 

πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ` αυτών χωρεί 

ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 2. .... 3. 

... 5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή 

της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 6. 
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Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των 

αρμόδιων δικαστηρίων.». 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

131 του  Ν. 4555/2018, (ΦΕΚ Α 133/19.7.2018, ορίζεται ότι: «Άρθρο 238. Εποπτεία των Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη  

λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. - Μετάταξη στην  ΑΥΕ Ο.Τ.Α. προσωπικού των Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων - Έναρξη 

λειτουργίας ΑΥΕ Ο.Τ.Α. «1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα 

άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του 

άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α` 114), οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών 

που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του 

Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996, Α` 21), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης. ...». 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης», ορίζεται ότι «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας 

Ο.Τ.Α. η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως ορίζεται στο άρθρο 214 του 

Ν.3852/2010 ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού –Οικονομικού της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης». 

Τέλος, σύμφωνα με την αριθ.οικ.48036/16-4-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης με θέμα: «Κατανομή αρμοδιοτήτων στα Τμήματα Προσωπικού και Διαφάνειας της Διεύθυνσης 

Διοίκησης Α.Δ.Μ.Θ. και ανάθεση καθηκόντων στους υπαλλήλους αυτών» η άσκηση του ελέγχου νομιμότητας των 

αποφάσεων των ΟΤ.Α. και του πειθαρχικού ελέγχου των αιρετών Ο.Τ.Α. ασκείται ήδη από 16-4-2021 από το 

Τμήμα Διαφάνειας της Διεύθυνσης Διοίκησης της Α.Δ.Μ.Θ. 

 

6. Επειδή, η προσφυγή ασκείται με έννομο συμφέροναπό τους αιτούντες εφόσον, όπως προκύπτει από τα 

προσκομισθέντα απ` αυτούς στοιχεία, είναι κάτοικοι της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (οι τρεις εξ 

αυτών Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και ο τέταρτος Δήμου Παύλου Μελά)και η συγκεκριμένη δραστηριότητα 

έχει καταταγεί στην κατηγορία Α, υποκατηγορία Α1, δηλαδή σε αυτή όπου κατατάσσονται τα έργα ή οι 

δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις, υπερτοπικού χαρακτήρα 

στο περιβάλλον και διαστέλλεται σαφώς από την κατηγορία Β, η οποία αφορά έργα και δραστηριότητες με 

τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Υπό αυτή την έννοια, το έννομο συμφέρον δεν 

περιορίζεται στους παροικούντες την περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκηςκαι τους δημότες του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, αφού είναι γνωστό πως τα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης εκτείνονται χωρικά σε περιοχές που 

απέχουν από το λιμάνι περισσότερο από περιοχές άλλων δήμων. Συνεπώς αφορά κατ’ ελάχιστον όλους τους 

κατοίκους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκηςκαθώς οι περιβαλλοντικές συνέπειες τούς επηρεάζουν 

άμεσα(ΣτΕ 4891/2013, 673/2010 Ολ., 3920/2010 Ολ., 1296/2011). Σε περίπτωση δε ατυχήματος μεγάλης 

έκτασης στην εν λόγω εγκατάσταση, λόγω ύπαρξης επικινδύνων ουσιών, μπορεί να επηρεαστούν όχι μόνο οι 

κάτοικοι γύρω από το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης.   

7. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση από το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης και τα στοιχεία του φακέλου 

προκύπτουν τα εξής:Με την αριθμ.οικ.130827/13.07.07 Κοινή Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ-Υπ. Ανάπτυξης-ΥΕΝ 

τροποποιήθηκαν και στη συνέχεια με την αριθμ. οικ.51346/26.10.16 Απόφαση τουΥΠΕΝανανεώθηκαν και 
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τροποποιήθηκαν εκ νέου (τροποποίηση ΑΕΠΟ ΚΥΑ 130827/13.7.2007) οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο: 

«Πλωτή εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (πετρελαιοειδή κατάλοιπα) και προσωρινή 

αποθήκευση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων στο Λιμένα Θεσσαλονίκης», της εταιρείας NORTH AEGEAN 

SLOPS – Ηλίας Ορφανίδης», «η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου και βαρύνει στο μέρος που τους αναλογεί την εταιρεία NORTH AEGEAN SLOPS – Ορφανίδης 

Ηλίας, τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.) ή και κάθε άλλον στον οποίο η εταιρεία θα αναθέσει μέρος ή το 

σύνολο των εργασιών…».   

 

Στις 5-1-2022 κατατέθηκε στην Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ.  αίτηση της ΝΟRΤΗ ΑΕGΕΑΝ 

SLOPSEMAEμε τηνοποία υποβλήθηκε ερωτηματολόγιο για τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών γιατη 

χορήγηση Έγκρισης Λειτουργίας της δραστηριότητας της πλωτής εγκατάστασης «ΑΣΙΝΗΟΣ ΛΙΘΟΣ» Ν.Π. 

170. 

 

Η Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. Π.Κ.Μ. απάντησε στην από 5-1-22 προαναφερόμενη αίτηση 

της ΝΟRΤΗ ΑΕGΕΑΝ SLOPSEMAE με το αριθμ. 8364(139)/18.01.22 έγγραφό της, με το οποίοπροσδιόριζε τα  

απαιτούμενα δικαιολογητικά που όφειλε να διαθέτει η ενδιαφερόμενη για τη χορήγηση Έγκρισης 

Λειτουργίας της πλωτής της εγκατάστασης. 

 

Στις 21-1-2022 η NORTHAEGEANSLOPS κατέθεσε στην Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. Π.Κ.Μ. 

αίτησή της με την οποία υπέβαλε δικαιολογητικά για την Έγκριση Λειτουργίας των πλωτών εγκαταστάσεων 

«ΑΣΙΝΗΟΣ ΛΙΘΟΣ» Ν.Π. 170. και «ΤΑΣΟΣ ΙΙ» Ν.Θ. 217,που είχαν προσδιοριστεί με το αριθμ. 

8364(139)/18.01.22 έγγραφο της ως άνω Διεύθυνσης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε, στις 10-2-2022,η με αριθμ. 48704(977)/10-2-2022 προσβαλλόμενη απόφαση της 

Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,περί «Έγκρισης λειτουργίας αορίστου χρόνου των 

πλωτών εγκαταστάσεων «ΑΣΙΝΗΟΣ ΛΙΘΟΣ» Ν.Π. 170 και «ΤΑΣΟΣ ΙΙ» Ν.Θ. 217 του φορέα διαχείρισης 

NORTHAEGEANSLOPS Ε.Μ.Α.Ε., που βρίσκονται εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης». 

 

8.Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.4 της αριθμ. 11936/836/8.2.2019(ΦΕΚ Β 

436/14.2.2019)ΚΥΑ «… η αδειοδοτούσα αρχή …..διενεργεί έλεγχο, ο οποίος αποσκοπεί στη διαπίστωση των προϋποθέσεων 

νόμιμης εγκατάστασης της δραστηριότητας στην περιοχή, στη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των 

περιβαλλοντικών όρων, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της παρούσας και εκδίδει την έγκριση λειτουργίας αορίστου χρόνου….». 

 

Επειδή, στο προοίμιο της προσβαλλόμενηςαπόφασηςαναφέρεται μόνο η αριθμ. 63513(1368)/27-1-22 απόφαση 

του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί έγκρισης μετακίνησης για τη διενέργεια αυτοψίας στην 

εγκατάσταση της NORTHAEGEANSLOPS Ε.Μ.Α.Ε., χωρίς περαιτέρω στοιχεία σχετικά με το σε ποιους χώρους 

έγινε η αυτοψία, τι περιλάμβανε αυτή, τι ελέγχθηκε και τι βρέθηκε σύννομο. Σε κάθε περίπτωση και ακόμη και 

αν δεν θεωρηθεί πως ήταν απαραίτητη η σύνταξη έκθεσης ή πρακτικού, όμως ούτε στο προοίμιο της 

προσβαλλόμενης απόφασης γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα και τα δεδομένα της αυτοψίας, συνεπώς δεν 
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προκύπτει ότι διαπιστώθηκε αρμοδίως πως πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας,κατά τον βασίμως προβαλλόμενο πρώτο λόγο ακυρώσεως. 

 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 της αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/8-2-2019 (ΦΕΚ 

436/Β/14-2-2019) ΚΥΑ, «Ο φορέας της δραστηριότητας, προκειμένου να λάβει έγκριση λειτουργίας, και εφόσον 

για την εγκατάσταση της δραστηριότητας έχει εκδοθεί βεβαίωση χωροθέτησης, υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα 

Αρχή αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα για τη λειτουργία δικαιολογητικά, του άρθρου 8 τα οποία 

προσδιορίστηκαν στη βεβαίωση χωροθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4.». Σύμφωνα δε με την παρ. 1Β περ. 

ε της αυτής ΚΥΑ, μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έγκριση λειτουργίας περιλαμβάνεται 

και η «Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση 

εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, 

συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - 

έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.». 

 

Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει η ύπαρξη έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκρισης 

εισόδου - εξόδου από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, 

συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - 

έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο 

δεύτερο λόγο ακυρώσεως. 

 

Επειδή, στο πεδίο «Β8.SEVESO» της υποβληθείσας, με ημερομηνία 5.1.2022 αίτησης από την 

«NORTHAEGEANSLOPSE.M.A.E.», με την οποία υποβλήθηκε ερωτηματολόγιο για τον προσδιορισμό των 

δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας αορίστου χρόνου των πλωτών εγκαταστάσεων 

«ΑΣΙΝΗΟΣ ΛΙΘΟΣ» Ν.Π. 170 και «ΤΑΣΟΣ ΙΙ» Ν.Θ. 217 του φορέα διαχείρισης NORTHAEGEANSLOPS 

Ε.Μ.Α.Ε., που βρίσκονται εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης, δηλώθηκε ότι για τη λειτουργία της εγκατάστασης 

δεν αποθηκεύονται ουσίες που εμπίπτουν στη στήλη 1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ  172058/2016 (Β΄ 354) 

(εναρμόνιση με SevesoIII) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης. 

 

Επειδή, στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του αποφασιστικού μέρους της προσβαλλόμενης πράξης, δηλώνεται 

ρητώς ότι η δραστηριότηταδεν υπάγεται στις διατάξεις περί IPPC, ενώ διαχειρίζεται ουσίες που εμπίπτουν στις 

διατάξεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης (SEVESO), χωρίς να διευκρινίζεται 

αν υπάγεται ή όχι στο πεδίο εφαρμογής της αριθμ.172058/2016ΚΥΑκαι χωρίς να τεκμηριώνεται επαρκώς γιατί οι 

εν λόγω εγκαταστάσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις περί IPPC. 

 

Επειδή, η δραστηριότητα την οποία ασκεί η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν είναι μία, καθώς όπως περιγράφεται 

στο αποφασιστικό μέρος της προσβαλλόμενης και περιλαμβάνει ως αντικείμενα την “παραλαβή, προσωρινή 

αποθήκευση και επεξεργασία πετρελαιοειδών αποβλήτων και αποθήκευση των προϊόντων διαχωρισμού, καθώς παραλαβή και 

προσωρινή αποθήκευση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων. Τόσο τα πετρελαιοειδή απόβλητα όσο και τα ΑΛΕ μπορούν να 

προέρχονται είτε από πλοία είτε από άλλες πηγές”. 
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Επειδή,στο άρθρο, 2 παρ. 1γ  της αριθμ. 172058/2016 ΚΥΑ (εναρμόνιση με Seveso III) ορίζεταιότι η απόφαση 

αυτή δεν εφαρμόζεται : “….γ) σε οδική, σιδηροδρομική, εσωτερική πλωτή, θαλάσσια ή αεροπορική ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

με την οποία σχετίζεται άμεσα ενδιάμεση ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ επικίνδυνων ουσιών εκτός των 

εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση………”. Συνεπώς, η επεξεργασία πετρελαιοειδών 

αποβλήτων καθώς και η αποθήκευση προϊόντων διαχωρισμού (διαφορετική από την προσωρινή αποθήκευση), 

δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της SEVESO.  

 

Επειδή, τα πετρελαιοειδή απόβλητα μπορεί να μην προέρχονται από πλοία, αλλά και από άλλες πηγές, γεγονός 

που καθιστά τις εν λόγω εγκαταστάσεις σταθερές εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης πετρελαιοειδών 

αποβλήτων και Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.  

 

Επειδή, στο αριθμ. πρωτ. 172958 (3549)/20.4.2022 έγγραφοτηςΔ/νσηςΑνάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. 

Π.Κ.Μ., με θέμα «Εξέταση προσφυγής των Καλαϊτζόγλου Τριαντάφυλλου, Γιαννακίδη Ηλία, Κουτάλη Μιχαήλ, όλων 

κατοίκων Ευόσμου Θεσσαλονίκης και Βενετικίδη Γεωργίουκατοίκου Πολίχνης Θεσσαλονίκης, κατά της υπ’ αριθμ. 

48704(977)/10-2-2022 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχου Μ.Ε.Θ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»πουαφορά στις 

απόψεις της ανωτέρω Υπηρεσίας για την υπό κρίση προσφυγή και ειδικότερα στο σημείο8 αναφέρεται ότι «Οι 

δύο πλωτές εγκαταστάσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν σταθερέςεγκαταστάσεις και κατά συνέπεια δεν 

εμπίπτουν στις εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της IPPC και της SEVESO, κάτι που δεν έχει 

επισημανθεί ούτε στο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπου εξετάζονται ενδελεχώς αυτά τα θέματα». 

 

Επειδή, στο σημείο ζ.1 στο αποφασιστικό μέρος της αριθμ. οικ.51346/26.10.16 απόφασης του ΥΠΕΝμε την 

οποία ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν εκ νέου (τροποποίηση ΑΕΠΟ ΚΥΑ 130827/13.7.2007) οι 

περιβαλλοντικοί όροι για το έργο: «Πλωτή εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (πετρελαιοειδή 

κατάλοιπα) και προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων στο Λιμένα Θεσσαλονίκης», της 

εταιρείας NORTH AEGEAN SLOPS – Ηλίας Ορφανίδη», αναφέρεται ότι «Η ΑΕΠΟ του έργου δεν καλύπτει 

θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον 

υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία», 

ενώ ουδεμία αναφορά γίνεται στο προοίμιο αυτής στην ΚΥΑ  172058/2016, γεγονός που αποδεικνύει ότι κατά 

την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου δεν ελήφθη υπόψη το περιεχόμενο της ως άνω οδηγίας. 

 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ, η καταχώριση της Μελέτης Ασφαλείας και η 

θεώρηση του φακέλου της Κοινοποίησης, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας 

λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτής, Δ/νσηςΑνάπτυξης & Περιβάλλοντος 

Μ.Ε.Θ. Π.Κ.Μ., πριν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας θα έπρεπε να διερευνήσει αν οι ποσότητες  των 

επικίνδυνων ουσιών στην εγκατάσταση ευρίσκονται εντός των ορίων υπαγωγής στις διατάξεις της αριθμ. 

172058/2016 ΚΥΑ,. 

 

Επειδή, στα άρθρα, 2 παρ.1 και 3 παρ. 1 και 8 της αριθμ.172058/2016ΚΥΑ ορίζεται αντίστοιχα ότι «1. Η 

απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1» και «1) «Εγκατάσταση 

(establishment) δραστηριότητας», εφεξής «εγκατάσταση», ο συνολικός χώρος που τελεί υπό τον έλεγχο του φορέα 

εκμετάλλευσης όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε μία ή περισσότερες μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των 
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κοινών ή συναφών υποδομών ή δραστηριοτήτων οι εγκαταστάσεις κατατάσσονται σε κατώτερης ή ανώτερης βαθμίδας. …8) 

«μονάδα», επίγειο ή υπόγειο τεχνικό υποσύνολο εγκατάστασης, όπου γίνεται παραγωγή, χρήση, χειρισμός ή 

αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών. Στο υποσύνολο αυτό συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός, οι κατασκευές, οι 

αγωγοί, οι μηχανές, τα εργαλεία, οι ιδιωτικές σιδηροδρομικές διακλαδώσεις, οι νηοδόχοι, οι αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης 

που εξυπηρετούν την μονάδα, οι προβλήτες, οι αποθήκες ή συναφείς κατασκευές, πλωτές ή μη, που χρειάζονται 

για τη λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας», συνεπώς οι δύο πλωτές εγκαταστάσεις ανήκουν στο πεδίο 

εφαρμογής της αριθμ. 172058/2016 ΚΥΑ,κατά τον βασίμως προβαλλόμενο πέμπτο λόγο ακυρώσεως. 

 

Εν όψει των ανωτέρω,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Κάνουμε δεκτή την από 3-3-2022 προσφυγή των Καλαϊτζόγλου Τριαντάφυλλου, Γιαννακίδη Ηλία, Κουτάλη 

Μιχαήλ και Βενετικίδη Γεωργίουκαι ακυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 48704(977)/10-2-2022 απόφαση της 

Αντιπεριφερειάρχου Μ.Ε.Θ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο 

σκεπτικό της παρούσας. 

 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 

ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ    

1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας    

Διεύθυνση Ανάπτυξης και        

Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.       

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

26ης Οκτωβρίου 64 

ΤΚ 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

2. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΟΚΚΑ 

Δικηγορική Εταιρία 

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Δικηγόρος 

Λ. Νίκης 111 

Τ.Κ. 546 24 Θεσσαλονίκη 

Email: info@sidimokkalaw.gr 
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