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Αυτοτελές Τμήμα 

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: «Ανησυχία για τη δημόσια υγεία για την καύση RDF από την ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ»                   

 

      Σχετ.: α) O Ν. 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».

β)Η ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β14.06.2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και 

διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από 

βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/εε «περί 

βιομηχανικών εκπομπών ( ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)»του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010. 

γ)Η ΚΥΑ 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β) «Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες 

επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών 

αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών ων παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, 

σύμφωνα με το εδάφιο β της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (Α’/24)».

δ) Η υπ΄ αρ. 2013/163/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 26-3-2013, για τη θέσπιση των 

συμπερασμάτων βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ  του 



Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών, όσον αφορά την 

παραγωγή τσιμέντου, ασβέστου και οξειδίου του μαγνησίου σύμφωνα με την οποία η 

συναποτέφρωση αποβλήτων αποτελεί ΒΔΤ.

ε)Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15359: 2011 “Solid Recovered Fuels – Specifications & Classes”για τη 

θέσπιση προδιαγραφών δευτερογενών καυσίμων.

στ) Η από 03 Ιουλίου 2019 Εθελοντική Συμφωνία Συνεργασίας «Για την αξιοποίηση δευτερογενών 

καυσίμων από την τσιμεντοβιομηχανία, στο πλαίσιο της βιομηχανικής συμβίωσης και της κυκλικής 

οικονομίας» μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενου από τον Αναπληρωτή Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.Σωκράτη Φάμελλο και της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος, 

εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο της Ένωσης κ. Νέλλο Κανελλόπουλο.

ζ) Η υπ’ αρ. πρωτ. 184437/10.01.2014 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για το 

σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», 

που λειτουργεί στο 5ο χλμ. Βόλου – Αγριάς, του Ν. Μαγνησίας.

η) Η υπ’ αρ. πρωτ. 162818/30.06.2014 Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αρ. 184437/10.01.2014 

Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (AEΠΟ), του εργοστασίου παραγωγής και διάθεσης 

τσιμέντων της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», που λειτουργεί στο 5ο χλμ. Βόλου – Αγριάς του Ν. 

Μαγνησίας

θ)Η υπ’ αρ. πρωτ. 148623/04.09.2015 Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αρ.1844437/10.01.2014 

Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου 

παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», που λειτουργεί στο 5ο χλμ. Βόλου – Αγριάς του 

Ν. Μαγνησίας.

ι)Η υπ’ αρ. πρωτ. 9999/24-02-2017 Απόφαση  τροποποίησης της υπ’ αρ. 184437/10-01-2014 

Απόφασης Έγκρισης  Περιβαλλοντικών Όρων, για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου 

παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» που λειτουργεί στο 5ο  χλμ. Βόλου – Αγριάς, 

του Ν. Μαγνησίας.

ια) Η υπ’ αρ. 112/02-08-2019 (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 71029/4618/05-08-2019) ερώτηση του βουλευτή 

ΣΥΡΙΖΑ κ. Μεϊκόπουλου Αλέξανδρου η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας από το Αυτοτελές 

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΝ μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης 

Εγγράφων (ΣΗΔΕ).

 



Σε απάντηση της (ια) σχετικής ερώτησης του βουλευτή κ. Μεϊκόπουλου Αλέξανδρου  και στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε ότι  βάσει των διατάξεων της (β) σχετικής ΚΥΑ εκδόθηκε 

η (ζ) σχετική απόφαση με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων, εγκεκριμένων με προηγούμενες αποφάσεις, 

καυσίμων  (άνθρακας, petcoke, φυσικό αέριο) και η ελεγχόμενη καύση βιομάζας και συγκεκριμένων 

εναλλακτικών καυσίμων ( μεταξύ των οποίων RDF ΕΚΑ 191210 & 191212  ), συνολικής μέγιστης ποσότητας 

200.000 τόνων ετησίως.

 Με τις (η) και (θ) σχετικές αποφάσεις τροποποιήθηκε η  (ζ) σχετική.  Με την (ι) σχετική απόφαση  

εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων : α) η παραλαβή της εγκεκριμένης με την (ζ) σχετική απόφαση, ποσότητας RDF, με 

πλοία από τις λιμενικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου και η ελεγχόμενη διαχείρισή του έως και την 

τροφοδοσία στην περιστροφική κάμινο και β) η χορήγηση παρέκκλισης για την οριακή τιμή των εκπομπών 

TOC, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.3 του 4ου Μέρους του Παραρτήματος VI της (β) σχετ. ΚΥΑ, 

δεδομένου ότι τεκμηριωμένα οι εκπομπές αυτές δεν οφείλονται στην συναποτέφρωση. 

Βάσει των διατάξεων της προαναφερόμενης ΚΥΑ, καθορίζονται οι οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών 

που παράγονται από την καύση εναλλακτικών καυσίμων για τις οποίες από 26-3-2017 ισχύουν οι τιμές 

σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 3, και το άρθρο 17, παρ.3, της προαναφερόμενης ΚΥΑ, ανεξαρτήτως είδους 

καυσίμων. 

      Στους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας της συγκεκριμένης εγκατάστασης  προβλέπεται η 

διενέργεια αυστηρού ποιοτικού ελέγχου κατά την παραλαβή των δευτερογενών καυσίμων, βάσει 

τυποποιημένων μεθόδων ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15359:2011: «Solid Recovered Fuels- 

Specifications and Classes) και τίθενται όρια στο περιεχόμενο χλώριο και υδράργυρο. Οι δειγματοληψίες και 

οι μέθοδοι ανάλυσης των παραπάνω παραμέτρων ακολουθούν τα αναφερόμενα στα ευρωπαϊκά πρότυπα 

EN 15442:2011 και EN 15443:2011. Η λειτουργία κεντρικού και πλήρως αυτοματοποιημένου ελέγχου της 

διεργασίας με αναλυτές συνεχούς ροής και συνεχείς καταγραφές σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζουν 

σταθερότητα της λειτουργίας και συνεχή έλεγχο των εκπεμπόμενων ρύπων καθώς και άμεση διακοπή της 

τροφοδοσίας ή/και λειτουργίας σε περίπτωση δυσλειτουργιών.

Η χημική σύσταση και ο ποιοτικός έλεγχος του παραλαμβανόμενου RDF ακολουθούν συγχρόνως τα 

οριζόμενα στα (γ) και (ε) σχετικά. 

Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο  

20, παρ 3, του (α) σχετικού νόμου, είναι:

α) η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), σύμφωνα με το άρθρο 9 τουν. 2947/2001 (Α 

228), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για κάθε περίπτωση διενέργειας περιβαλλοντικής επιθεώρησης,



β) οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών σε έργα και 

δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους  και

γ) τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς 

τους

           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΑ
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