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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ 

Βουλευτής Β′ Θεσσαλονίκης – ΜέΡΑ 25 

 

Θεσσαλονίκη, 14/02/2021 

 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα 

 

Θέμα: Αντιδράσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αποτέφρωσης 

Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων στη  Σίνδο 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ. 

 

Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, ο Δήμος Δέλτα έχει διατυπώσει εδώ και καιρό 

τις σοβαρές του ενστάσεις ως προς το ζήτημα της εγκατάστασης και λειτουργίας 

οποιασδήποτε επιβλαβούς μονάδας επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων κοντά 

σε κατοικημένες περιοχές.  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Ο Δήμος Δέλτα, κατά πάγιο τρόπο, αναζητά την προσέλκυση βιώσιμων 

επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή, αρκεί αυτές να υπόκεινται σε ένα κανονιστικό 

πλαίσιο πράσινης ανάπτυξης, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία και 

μετεξελίσσοντας τις επενδύσεις, σε φιλικά προσκείμενες στο περιβάλλον και τους 

πολίτες. 

Από το περασμένο καλοκαίρι, τόσο ο Δήμαρχος κ. Ιωαννίδης, όσο και το 

τοπικό συμβούλιο Σίνδου, η επιτροπή διαβούλευσης, η επιτροπή ποιότητας ζωής 

και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα, εξέφρασαν την απόλυτη αντίθεσή 

τους ως προς τη δημιουργία μονάδας αποτέφρωσης Αποβλήτων Υγειονομικών 

Μονάδων στη  Σίνδο, η οποία θα δέχεται και θα επεξεργάζεται επικίνδυνα και 

αμιγώς μολυσματικά απόβλητα και χημικά, τα συστατικά των οποίων επιβαρύνουν 

το περιβάλλον και διακινδυνεύουν την υγεία του πληθυσμού. 

Παράλληλα, από τα μέσα Ιουλίου η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών και η 

διεύθυνση περιβάλλοντος του δήμου Δέλτα έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για την 

εγκατάσταση της μονάδας καθώς όπως αναφέρεται σε τεχνική έκθεση ο χώρος 

εγκατάστασης είναι ένα οικόπεδο σε μικρή απόσταση από κατοικημένη περιοχή 

(περίπου 170 μέτρα). 

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η υπόθεση έχει φτάσει ήδη στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, το οποίο καλείται να 

γνωμοδοτήσει σχετικά με τους περιβαλλοντικούς όρους αυτής της μονάδας, χωρίς 

προηγουμένως να έχει αποφανθεί η οικεία Μητροπολιτική Ενότητα. 

Μετά από τα παραπάνω, 

Επειδή οι αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας και της Δημοτικής Αρχής δεν 

εισακούγονται και οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου αγνοούνται 

επιδεικτικά και 
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Επειδή τίθεται σε κίνδυνο το περιβάλλον και η υγεία του πληθυσμού, λόγω 

της εξαιρετικά μικρής απόστασης της μονάδας με τις κατοικημένες περιοχές, 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

1. Θεωρείτε ότι η λειτουργία μίας μονάδας αποτέφρωσης Αποβλήτων 

Υγειονομικών Μονάδων ενδέχεται να έχει πολύ σημαντικές, σημαντικές 

ή μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον; 

2. Θεωρείτε ότι η λειτουργία μίας μονάδας αποτέφρωσης Αποβλήτων 

Υγειονομικών Μονάδων σε τόσο μικρή απόσταση από κατοικημένη 

περιοχή ενδέχεται να προκαλέσει κινδύνους για την υγεία του πληθυσμού 

βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα; 

3. Ποια προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα σκοπεύει να επιβάλλει το 

Υπουργείο για την αναχαίτιση ενός ενδεχόμενου περιβαλλοντικού ή 

υγειονομικού περιστατικού ή μίας καταστροφής, από αστοχία ή 

δυσλειτουργία κατά τη λειτουργία της μονάδας που θα επεξεργάζεται 

επικίνδυνα και αμιγώς μολυσματικά απόβλητα; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

 

Κωνσταντίνα Αδάμου 




