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ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς: τoν Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
τον Υπουργό Εσωτερικών
Θέμα: Ερωτήματα για έγκριση εγκατάστασης Μονάδας Επεξεργασίας
Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών στη Ρόδο

Την 13η Οκτωβρίου 2020, εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 602/2020 απόφαση της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις του έργου: «Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών
Κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) για τις δραστηριότητες της Ομάδας 4ης – Συστήματα
Περιβαλλοντικών Υποδομών της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ209Α), όπως ισχύει ως
εξής: α) «Εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ (Εργασία R5,R12 και R13)» β)
«Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες
R12, R13,D13, D15) πλην των αναφερόμενων στους α/α 8,9, στις Κ.Μ. 4223Δ
και 4223Ε γαιών Καλυθιών, εκτός ορίων οικισμού Καλυθιών Δήμου Ρόδου
Νήσου Ρόδου ΠΕ Δωδ/σου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
Όπως ενημερωνόμαστε, η συγκεκριμένη απόφαση αφορά την έγκριση
εργασιών για την εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας ΑΕΚΚ και παραγωγής
ασφαλτομείγματος από την εταιρεία «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ. – ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ Γ.
& ΣΙΑ ΟΕ» έκταση που βρίσκεται στην συμβολή των Επαρχιακών Οδών
Ψίνθου – Καλυθιών – Καλυθιών – Αφάντου, δίπλα σε περιοχή Natura2000
(Ευρωπαϊκός Κωδικός Natura2000: GR4210029) με την ονομασία «Λόφος
Ψαλίδι», η οποία αποτελεί ένα φυσικό άλσος με μονοπάτια και τόπο
αναπαραγωγής προστατευόμενων ειδών πτηνών.
Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και προκειμένου να λάβει την
οριστική

άδεια

λειτουργίας

της

μονάδας

ΑΕΚΚ

(με

δημοσίευση

στο NOTIFY business), ο εκπρόσωπος της εταιρείας υπέρ της οποίας

εκδόθηκε η απόφαση όφειλε να προσκομίσει μεταξύ άλλων και σύμβαση
συνεργασίας με κάποια εταιρεία ΣΣΕΔ (Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής
Διαχείρισης Αποβλήτων) δραστηριοποιούμενη στην Π.Ε. Ρόδου.
Με την υπ’ αρ. 175.1/3-12-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΟΑΝ (Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης) εγκρίθηκε το Τροποποιημένο
Επιχειρησιακό

Σχέδιο

του

ΣΣΕΔ

(Σύστημα

Συλλογικής

Εναλλακτικής

Διαχείρισης Αποβλήτων) ΑΕΚΚ της εταιρείας με την επωνυμία «Ανακύκλωσης
Κεντρικής Μακεδονίας ΑΕ» (ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ) με αίτημα την γεωγραφική
επέκταση της δραστηριότητάς της στην Π.Ε. Ρόδου. (ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ
ΨΥΜΙ46Ψ8ΟΖ-ΤΩΑ/11-12-2020), με τον Φορέα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ να
έχει την υποχρέωση να προσκομίσει εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη
δημοσίευση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ήτοι μέχρι την 11/1/2021) σύμβαση
με νομίμως

λειτουργούσα μονάδα

Επεξεργασίας

ΑΕΚΚ

στις

νέες

Περιφερειακές Ενότητες δραστηριοποίησής της, μεταξύ των οποίων και στην
Π.Ε. Ρόδου.
Εν συνεχεία και σε απάντηση του από 831/19-2-2021 αιτήματος της ΑΝΑΚΕΜ
ΑΕ, ο ΕΟΑΝ έλαβε την 179/14.4.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε την αιτηθείσα παράταση προθεσμίας
υποβολής α. σύμβασης συνεργασίας με νομίμως λειτουργούσα μονάδα ΑΕΕΚ
στην Π.Ε. Ρόδου καθώς και β. έκθεσης αυτοψίας σε συνεργαζόμενη μονάδα
ΑΕΚΚ στην Π.Ε. Ρόδου, ορίζοντας νέα προθεσμία υποβολής την 30/4/2021.
Τελικώς, ο ΕΟΑΝ με την 182/14.6.2021 απόφαση του ΔΣ του ενέκρινε την
επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ στην Π.Ε.
Ρόδου με σαφή μνεία στο γεγονός ότι υποβλήθηκαν σχετικώς α. σύμβαση
συνεργασίας και β. έκθεσης αυτοψίας της μονάδας ΑΕΚΚ στη Ρόδο, από την
εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΟΕ.
Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως υπάρχουν πλήθος καταγγελιών
αναφορικά με τη διαφάνεια των διαδικασιών,
Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:
1. Είναι ενήμερος για τα παραπάνω διαλαμβανόμενα;
2. Αν ναι, ποια η θέση του Υπουργείου;
3. Ποια η θέση του ΕΟΑΝ για όσα του έχουν καταγγελθεί εγγράφως;

4. Ισχύει πως με την υπ’ αριθμό 182/14.6.2021 απόφαση του ΔΣ του
ΕΟΑΝ και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο Α.3.3. γίνεται
σαφέστατη αναφορά στη ρητή υποχρέωση του φορέα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ
περί προσκόμισης εντός μηνός αφενός σύμβασης συνεργασίας με
τις δηλούμενες ΑΕΚΚ και αφετέρου έκθεση ελέγχου της ΑΕΚΚ με
πλήρη φάκελο περιβαλλοντικής και λειτουργικής (άδειας λειτουργίας
δηλαδή…) αδειοδότησης, επί ποινή ανάκλησης της αδειοδότησης;
5. Αν ναι, αυτό σημαίνει πως η εταιρεία

με την επωνυμία

«ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ κ.-ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.» έχει καταθέσει
στον ΕΟΑΝ σύμβαση συνεργασίας και έκθεση αυτοψίας της
μονάδας ΑΕΚΚ στη Ρόδο;
6. Επομένως,

ισχύει

πως

η

εταιρεία

«ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Κ.

–

ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» διατηρεί στην Π.Ε. Ρόδου
νομίμως αδειοδοτημένη και λειτουργούσα επιχείρηση ΑΕΚΚ;
7. Αν ναι, παρακαλούμε να μας κατατεθούν οι συμβάσεις συνεργασίας
και οι εκθέσεις αυτοψίας.
8. Αν όχι, για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει η ανάκληση της σχετικής
άδειας επέκτασης προς την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ από τον ΕΟΑΝ, στον
οποίον έχουν τεθεί εγγράφως τα παραπάνω καταγγελθέντα;
Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

