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Θέµα:  Μονάδα επεξεργασίας απορριµµάτων  Ν. Ηµαθίας. 
 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Επανερχόµαστε στο θέµα, µετά τη δηµοπράτηση του έργου µε τίτλο: Μελέτη, κατασκευή, 
χρηµατοδότηση και παραχώρηση εκµετάλλευσης για 25 έτη Μονάδας Επεξεργασίας 
Απορριµµάτων Ν. Ηµαθίας. Ήδη από το 2003 το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει εκφράσει σε όλες τις φάσεις τις  
τεκµηριωµένες αντιρρήσεις του για την επιλογή της συγκεκριµένης θέσης (Θέση 12), έχει υποδείξει 
τους λόγους που καθιστούν αδύνατη την υλοποίησή του και έχει προσφύγει στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας. 
Σήµερα, τα δεδοµένα είναι τα εξής:  

1. Εκκρεµεί η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. 
2. Μετά από αίτηµα του ∆ηµάρχου Βεργίνας, το ΚΑΣ επανεξέτασε το  θέµα της χωροθέτησης 

Μ.Ε.Α. – Χ.Υ.Τ.Υ., και κατέληξε σε οµόφωνη εισήγηση προς τον Υπ. Πολιτισµού για 
απόρριψη της «θέσης 12». Στις 13.12.2007 εκδόθηκε η υπ’ αρίθµ. 
ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/118530/5697  αρνητική υπουργική απόφαση. 

3. Στις 14.12.2007 δηµοσιεύτηκε στον ηµερήσιο τύπο η προκήρυξη του έργου από τον Ενιαίο 
Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ΟΤΑ Ν. Ηµαθίας, µε ηµεροµηνία λήξης υποβολής 
ενδιαφέροντος στις 12.02.2008.  

Αντιµετωπίζουµε συνεπώς την αντίφαση της δηµοπράτησης ενός έργου, για το οποίο o Υπουργός 
Πολιτισµού απέσυρε την έγκρισή του, µε αποτέλεσµα να µη µπορεί καν να εκδοθεί οικοδοµική 
άδεια, χωρίς να αναφέρουµε τα αποτελέσµατα ενδεχόµενης αρνητικής απόφασης του ΣτΕ.  Οι 
αναµενόµενες συνέπειες, εάν δεν διακοπεί έγκαιρα η διαδικασία είναι: 

• Η καταβολή κονδυλίων υπό µορφή ρήτρας στον ανάδοχο, λόγω της αδυναµίας υλοποίησης 
του έργου. 

• Η απώλεια χρηµατοδότησης  λόγω έλλειψης ωριµότητας του έργου που εκ των πραγµάτων 
θα χωροθετηθεί  σε νέα θέση. 

Σε κάθε περίπτωση και χρήσιµοι πόροι χάνονται και καθυστερεί επικίνδυνα ένα απολύτως 
αναγκαίο έργο.   
Συνοπτικά, οι λόγοι για τους οποίους το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζήτησε εξ αρχής την  απόρριψη της 
χωροθέτησης του έργου στην επίµαχη τοποθεσία είναι οι εξής: 
• Ο χώρος βρίσκεται σε απόσταση µόλις 1,5 χιλιοµέτρου από τον κηρυγµένο αρχαιολογικό χώρο 

των Αιγών (Βεργίνα) (Υ.Α. 35117/2019/2.8.95), που συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο των 
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µνηµείων της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της UNESCO. Επίσης βρίσκεται σε 
απόσταση µόλις 4 χιλιοµέτρων από το µουσείο της Βεργίνας, που, µε 230 χιλιάδες επισκέπτες 
ετησίως, είναι, από άποψη ενδιαφέροντος κοινού τουλάχιστον, ο πλέον σηµαντικός 
αρχαιολογικός χώρος της χώρας βορείως της Αττικής και των ∆ελφών. 

• Βρίσκεται εντός περιοχής που έχει ρητώς κηρυχθεί ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους   (ΥΑ 
8383/92/28.1.93), πλησίον περιοχής της Natura 2000 (στενά Αλιάκµονος, Α12100002) και 
µάλιστα σε περίοπτο σηµείο, ορατό από µεγάλο τµήµα της Εγνατίας οδού.   

• Ο χώρος βρίσκεται σε απόσταση µόλις 350 µέτρων από τον ποταµό  Αλιάκµονα, ειδικότερα 
από τον ταµιευτήρα ύδρευσης της Θεσσαλονίκης και µε υδραυλικό φορτίο έναντι του 
ποταµού. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι η υγεία των κατοίκων της “περιοχής πρωτευούσης” 
προστατεύεται µε ειδική υγειονοµική διάταξη η οποία απαγορεύει την εκτέλεση έργων και τη 
διάθεση στερεών αποβλήτων σε απόσταση 1500 µέτρων από τις λίµνες και τη διώρυγα του 
Μόρνου.  Αντίστοιχη αντιµετώπιση αναµένουν ευλόγως και οι κάτοικοι του δεύτερου 
µεγαλύτερου Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος της χώρας. 
Υπενθυµίζεται ότι και άλλοι φορείς και υπηρεσίες  αντέδρασαν κατά τη διάρκεια των διαδικασιών 
και για λόγους της αρµοδιότητάς του ο καθένας (∆ιεύθυνση Υγιεινής του Υπ. Υγείας, 11η Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και ΙΖ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ,  
ΕΥΑΘ Παγίων και η ΕΥΑΘ ΑΕ), ενώ την υπέρ της άποψης του ΤΕΕ/ΤΚΜ γνωµοδότησαν ο 
Συνήγορος του Πολίτη και το Επιµελητήριο Περιβάλλοντος.  
 
Επαναλαµβάνουµε ότι οι αντιρρήσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν αφορούν σ’ αυτό καθαυτό το έργο αλλά 
στην επιλεγείσα τοποθεσία.  Άλλωστε, το έργο συµπεριλαµβάνεται σε σχετική πρόταση του 
Τµήµατος για τα αναγκαία έργα περιβάλλοντος Κ. Μακεδονίας. Ωστόσο, η ανάγκη άµεσης 
προώθησης έργων τέτοιας σηµασίας και επίλυσης σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων δεν 
µπορεί να υποσκελίζει την ανάγκη σωστού σχεδιασµού, να δηµιουργεί νέα εξίσου σηµαντικά 
περιβαλλοντικά προβλήµατα, να αίρει κατά περίπτωση την ισχύ ελληνικών και παγκόσµιων 
θεσµών και κυρίως να δηµιουργεί αιτίες απειλής της υγείας των πολιτών.  
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, θα συµβάλλει µε κάθε τρόπο στην εύρεση της βέλτιστης λύσης, στη γρήγορη 
προώθηση των νόµιµων διαδικασιών για το νέο χώρο και στην εξασφάλιση της κοινωνικής 
συναίνεσης. Εντωµεταξύ, χρέος όλων µας απέναντι στη χώρα και στους πολίτες της είναι να 
εµποδίσουµε την εξέλιξη της τρέχουσας διαδικασίας και να προλάβουµε τις αδιαµφισβήτητες 
συνέπειές της.    
 
 
 
 

Με εκτίµηση 
 

Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

Τάσος Κονακλίδης 
 
 
 
Εσωτερική διανοµή: 
ΤΕΕ Φ (X.A.+T.ΕΑΘ+Τ.ΓΟ∆)) 
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Ενιαίος Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ΟΤΑ Ν. Ηµαθίας 
 
 
 
 
 


