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     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 7/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  δεκάτη τρίτη (13η) Ιουλίου 2015 και ώρα 10.00 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 7/2015  πρόσκληση του Προέδρου που 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
 Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγµατοποιήθηκε από τον Α! 
Αντιδήµαρχο .Χρήστο Βορδό, λόγω απουσίας του ∆ηµάρχου κ.Αστερίου Ζωγράφου. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 
επτά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (6) µέλη: 
  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Βορδός Χρήστος                                  1. Φυλαχτός Χρήστος       

2.Σαράντη Μαρία                            

3.Σιδέρης Νικόλαος 

4. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος 

5.Πάνος Ιωακείµ 

6. Χριστιανού Αγγελική 

 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
Αριθµός θέµατος:1ο  «Γνωµοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων  για την επέκταση/εκσυγχρονισµό της 
οµάδας συγκροτηµάτων Γ! (καµινεία και τελική 
επεξεργασία του λευκόλιθου) της εταιρείας Ελληνικοί 
Λευκόλιθοι (ΑΜΒΝΕΕ), στο δηµόσιο µεταλλείο 
Γερακινής Ν.Χαλκιδικής (πρώην Ο.Π. 20 & 22), 
(υποκατηγορία Α2-οµάδα 9Η Βιοµηχανικές και 
συναφείς εγκαταστάσεις α/α 121)» 

Αριθµός απόφασης:103   
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χρήστος Βορδός, 
εισηγούµενος το 1ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης,  ανέφερε  τα παρακάτω: 
«Καλούµαστε να γνωµοδοτήσουµε ως προς την Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  για την επέκταση/εκσυγχρονισµό της οµάδας συγκροτηµάτων Γ! 
(καµινεία και τελική επεξεργασία του λευκόλιθου) της εταιρείας Ελληνικοί 
Λευκόλιθοι (ΑΜΒΝΕΕ), στο δηµόσιο µεταλλείο Γερακινής Ν.Χαλκιδικής 

ΑΔΑ: ΩΧΠΛΩΞΜ-0ΕΔ



(πρώην Ο.Π. 20 & 22), (υποκατηγορία Α2-οµάδα 9Η Βιοµηχανικές και συναφείς 
εγκαταστάσεις α/α 121)» 

Σήµερα µαζί µας είναι και οι : κ.Παπαγεωργίου Πολύκαρπος, εκπρόσωπος της 
Εταιρείας Ελληνικών Λευκολίθων καθώς και ο Σφήκας Αθανάσιος, υπεύθυνος του 
Μελετητικού Γραφείου που συνέταξε την Μ.Π.Ε. και έδωσε το λόγο στον 
κΠαπαγεωργίου, ο οποίος ανέφερε ότι είναι ευρωπαϊκή οδηγία οι ρυθµίσεις που θα 
πρέπει να γίνουν µε την ΜΠΕ που συζητάµε.  

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, ειδικά τα τελευταία δέκα χρόνια, 
εκσυγχρονιζόµαστε όσο το δυνατόν περισσότερο, µε αποτέλεσµα η λειτουργία των 
Μεταλλείων, να περνά όσο απαρατήρητη γίνεται. 

Η υφιστάµενη αδειοδοτηµένη δραστηριότητα αφορά στη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων εµπλουτισµού, επεξεργασίας και καµίνευσης λευκόλιθου της 
εταιρείας «Ελληνικοί Λευκόλιθοι Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. στο ∆ηµόσιο Μεταλλείο Γερακινής 
µε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων µε αρ.πρωτ. 159519-08/05/2009 
(∆/ΝΣΗ ΕΑΡΘ/Γ∆Π/ΥΠΕΧΩ∆Ε) η οποία εκδόθηκε σύµφωνα µε το προηγούµενο 
νοµοθετικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

Ο τίτλος του προτεινόµενου έργου/δραστηριότητας είναι 
«Επέκταση/εκσυγχρονισµός της οµάδας συγκροτηµάτων Γ! (καµινεία και τελική 
επεξεργασία λευκολίθου) της εταιρείας Ελληνικοί Λευκόλιθοι Α,Μ,Β,Ν,Ε,Ε, στο 
∆ηµόσιο Μεταλλείο Γερακινής Χαλκιδικής (πρώην Ο.Π. 20 & 22) σύµφωνα µε τα 
όσα περιλαµβάνονται στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και την κατηγοριοποίηση των εγκαταστάσεων σύµφωνα µε την Υ.Α. 
1958/2012 (ΦΕΚ 21Β-21.01.2012). 

Η υπό µελέτη δραστηριότητα αναφέρεται στις εγκαταστάσεις της καµινείας 
και τελικής επεξεργασίας προς παραγωγή διπύρου και καυστικής µαγνησίας καθώς 
και τα σχετικά συνοδά τµήµατα (οµάδα συγκροτηµάτων Γ!) εντός των πρώην 
Οριστικών Παραχωρήσεων 20& 22 (Μεταλλείο Γερακινής), της εταιρείας 
«Ελληνικοί Λευκόλιθοι Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. στην Γερακινή Χαλκιδικής. 

Η συνολική έκταση των πρώην Οριστικών Παραχωρήσεων 20 & 22 ανέρχεται 
σε 7355m2. 

Οι εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τα διαθέσιµα παραγωγικά στοιχεία της 
εταιρείας έχουν ενδεικτική ετήσια δυναµικότητα 63322 τόνους δίπηρης µαγνησίας 
και 62660τόνους καυστικής µαγνησίας (µέσος όρος των τελευταίων 6 ετών). 

Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά σε 
επόµενες ενότητες αφορούν στα εξής: 

* Υποκατάσταση των χρησιµοποιηµένων καυσίµων (πετ κωκ/µαζούτ) από 
εναλλακτικά (βιοµάζα, κατάλοιπα πετρελαιοειδών)  

*  Εγκατάσταση συστήµατος αποθείωσης (ΠΚ2 & ΠΚ3) µε ταυτόχρονη 
εγκατάσταση συστήµατος αποκονίωσης (ΠΚ3) 

* Μετατροπή υφισταµένων καυστήρων σε χαµηλών εκποµπών ΝΟ, (ΠΚ2, 
ΠΚ3). 

Επιπλέον για την εξυπηρέτηση της παραγωγικής διαδικασίας και της ανάγκης 
αποθήκευσης των πετ-κωκ που χρησιµοποιείται ως καύσιµο θα διαµορφωθεί νέα 
πλατεία αποθήκευσης πετ-κωκ. 

Επίσης θα εγκατασταθεί νέο συγκρότηµα άλεσης βιοµάζας για να 
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από την υποκατάσταση µέρους των 
χρησιµοποιούµενων συµβατικών καυσίµων µε βιοµάζα. 

Η δραστηριότητα υπάγεται, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Πολυγύρου του ∆ήµου Πολυγύρου της Περιφ. Ενότητας Χαλκιδικής, της 
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Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του νόµου 3852/2010 
(ΦΕΚ 87Α/7.6.2010). 

Ειδικά για την χρήση του κατάλοιπου πετρελαιοειδών  ως καύσιµης ύλης 
(στους περιστροφικούς κλιβάνους ΠΚ2 και ΠΚ3) η εγκατάσταση εµπίπτει στις 
µονάδες συναποτέφρωσης αποβλήτων και συνεπώς οι οριακές τιµές εκποµπών 
προκύπτουν σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο µέρος 4 του Παραρτήµατος IV της 
ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (βλ. παράγραφο 9.7.2.) 

Εν κατακλείδι, η εταιρία θα προχωρήσει στις τροποποιήσεις, µε στόχο την 
κατά το δυνατόν πιο ολοκληρωµένη εφαρµογή των Β∆Τ αλλά και την ικανοποίηση 
των ορίων των εκποµπών που τίθενται από την παραπάνω απόφαση. 

Ακολούθησε διάλογος µεταξύ των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
των εκπροσώπων των Μεταλλείων, οι οποίοι έδωσαν διευκρινήσεις στις απορίες και 
τα ερωτήµατα των µελών του ∆.Σ. 

Βορδός Χρ. Η θέση µας είναι ότι η ΜΠΕ βελτιστοποιεί την ήδη υπάρχουσα 
κατάσταση εκποµπών αερίων και εναρµονίζεται µε την κοινοτική οδηγία, συνεπώς 
πρέπει να είµαστε θετικοί στην ΜΠΕ, διότι η εφαρµογή της ελαχιστοποιεί τις 
εκποµπές αερίων προς το καλύτερο. 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ.Πάνο Ιωακείµ, ο οποίος εξέφρασε την 
ανησυχία του, όσον αφορά την καύση των κατάλοιπων των πετρελαιοειδών. 

Η κ.Αγγελική Χριστιανού, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιος που να µας 
διαβεβαιώσει για την λειτουργία των καµινείων και να εγγυηθεί την οµαλή 
λειτουργία τους, σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην ΜΠΕ. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τις εισηγήσεις του Προέδρου και 
των µελετητών και µετά από διαλογική συζήτηση 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 
 Γνωµοδοτεί θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την επέκταση/εκσυγχρονισµό της οµάδας 
συγκροτηµάτων Γ! (καµινεία και τελική επεξεργασία του λευκόλιθου) της 
εταιρείας Ελληνικοί Λευκόλιθοι (ΑΜΒΝΕΕ), στο δηµόσιο µεταλλείο Γερακινής 
Ν.Χαλκιδικής (πρώην Ο.Π. 20 & 22), (υποκατηγορία Α2-οµάδα 9Η Βιοµηχανικές 
και συναφείς εγκαταστάσεις α/α 121)»  µε την επιφύλαξη σε ότι αφορά την καύση 
των κατάλοιπων πετρελαιοειδών. 

Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισε ΠΑΡΩΝ η κ. Αγγελική Χριστιανού.- 
  
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 13η 

Ιουλίου 2015 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

     κ.α.α. 

 

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 

                                             ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
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