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10. ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ 

ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ 
 

Με βάζε ηελ αλάιπζε, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 9, πξνηείλεηαη λα 

εθαξκνζηνύλ ηα αθόινπζα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. 

 

Τα κέηξα απηά απνζθνπνύλ ζηε κόληκε θαη δηαξθή έληαμε ηνπ έξγνπ ζην πεξηβάιινλ ρσξίο ηελ 

πξόθιεζε ζεκαληηθώλ βιαβώλ. Πξνηηκήζεθαλ κέηξα πξόιεςεο ησλ επηπηώζεσλ, ελώ ζηηο 

πεξηπηώζεηο, πνπ απηό δελ ήηαλ δπλαηό, πξνηείλνληαη επαλνξζσηηθά κέηξα. Δπηδηώρζεθε ε θαηά 

ην δπλαηόλ ελνπνίεζε ησλ κέηξσλ, έηζη ώζηε θάζε έλα από απηά πέξα από ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο επίπησζεο, ζηελ νπνία θπξίσο απνζθνπεί, λα ζπκβάιιεη ζπγρξόλσο ζηελ αληηκεηώπηζε θαη 

άιισλ, όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ δηαθνξεηηθώλ επηπηώζεσλ. 

 

Οη ιύζεηο, πνπ πξνηείλνληαη βξίζθνληαη κέζα ζην πιαίζην, πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ Διιεληθή 

θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία, ηηο δεζκεύζεηο ησλ δηεζλώλ ζπκβάζεσλ, ηηο πξνδηαγξαθέο 

θαηαζθεπήο πδξαπιηθώλ έξγσλ, θαζώο θαη ηηο ζεζκνζεηεκέλεο ή πξνβιεπόκελεο ξπζκίζεηο 

ρξήζεσλ γεο θαη ηερληθήο ππνδνκήο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. 

 

10.1 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΩΝ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ 

 

Οη επηπηώζεηο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί νπδέηεξεο. Γελ πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε όηη απαηηείηαη ε 

εθαξκνγή εηδηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από αληίζηνηρεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. 

 

10.2 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ 

 

Τα κέηξα, πνπ ζα ιεθζνύλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ππό εμέηαζε δξαζηεξηόηεηαο, αθνξνύλ ζηελ 

πξνζηαζία ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ θαη ηεο κε παξεκπόδηζεο ηεο ζέαο. Δθόζνλ ην έξγν είλαη 

θηηαξηαθά πθηζηάκελν θαη δελ πξνβιέπεηαη θάπνηα λέα θηηξηαθή επέθηαζε ζε απηή ηε θάζε, ηα 

κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ είλαη ηα θάησζη: 

 Γελδξνθύηεπζε ζηα όξηα θαη ζηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο ηνπ γεπέδνπ κε αεηζαιή δέλδξα 

θαη ζάκλνπο. 

 

10.3 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΔΓΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΔΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ 
 

Τα κέηξα, πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππό εμέηαζε έξγνπ, είλαη ηα 

θάησζη: 

 Απνπζία νπνηαζδήπνηε κνξθήο δηάζεζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ζην έδαθνο. 

 Γηάζεζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ζε ζπζηήκαηα ζπιινγήο, αλάθηεζεο θαη ηειηθήο 

δηάζεζεο. Τα αλαθπθιώζηκα πιηθά ζπιιέγνληαη ρσξηζηά, ώζηε λα δίλνληαη γηα 

αλαθύθισζε, είηε ζηνπο εηδηθνύο θάδνπο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, είηε ζε αδεηνδνηεκέλεο 

εηαηξείεο ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο ζύκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ Α΄ 179), όπσο 

εθάζηνηε ηζρύεη. 

 Σπρλή θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ ηνπ ηπξνθνκείνπ, ηόζν εληόο, όζν θαη εθηόο απηνύ. 

 

Γελ πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε όηη απαηηείηαη ζε απηή ηε θάζε ε εθαξκνγή επηπιένλ εηδηθώλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο. 
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10.4 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Τα κέηξα, πνπ ζα ιεθζνύλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ππό εμέηαζε δξαζηεξηόηεηαο, είλαη ηα θάησζη: 

 Απνπζία νπνηαζδήπνηε κνξθήο δηάζεζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ζην έδαθνο. 

 Γηάζεζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ζε ζπζηήκαηα ζπιινγήο, αλάθηεζεο θαη ηειηθήο 

δηάζεζεο. Τα αλαθπθιώζηκα πιηθά ζπιιέγνληαη ρσξηζηά, ώζηε λα δίλνληαη γηα 

αλαθύθισζε, είηε ζηνπο εηδηθνύο θάδνπο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, είηε ζε αδεηνδνηεκέλεο 

εηαηξείεο ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο ζύκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ Α΄ 179), όπσο 

εθάζηνηε ηζρύεη. 

 

10.5 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΝΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

 

Γελ πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε όηη απαηηείηαη ε εθαξκνγή εηδηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από 

αληίζηνηρεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. 

 

10.6 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΌ ΣΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΠΙΠΣΩΔΙ 

 

Γελ πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε όηη απαηηείηαη ε εθαξκνγή εηδηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από 

αληίζηνηρεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. 

 

10.7 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ  

 

Γελ πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε όηη απαηηείηαη ε εθαξκνγή εηδηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από 

αληίζηνηρεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. 

 

10.8 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΝΔΙ ΠΙΔΔΙ ΣΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Γελ πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε όηη απαηηείηαη ε εθαξκνγή εηδηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από 

αληίζηνηρεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. 

 

10.9 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΔΡΑ 

 

Γεληθά, νη επηπηώζεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο κπνξνύλ λα πεξηνξηζηνύλ. Τα κέηξα, πνπ 

ζα ιεθζνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αεξίσλ ξύπσλ, είλαη: 

 Ταθηηθή ζπληήξεζε ηνπ θαπζηήξα θαη ηνπ αηκνιέβεηα, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ν 

πεξηνξηζκόο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο από ηα θαπζαέξηα. Λακβάλεηαη κέξηκλα γηα 

ηελ ηαθηή θαη ζσζηή ζπληήξεζε ησλ ςπθηηθώλ κεραλεκάησλ, ηα νπνία είλαη 

εθνδηαζκέλα κε ζύζηεκα εηδνπνίεζεο, ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ. 

 Ταθηηθή ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ ηεο κνλάδαο (π.ρ. βπηηνθόξσλ). 

 

10.10 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΘΟΡΤΒΟ Ή ΑΠΟ ΓΟΝΗΔΙ 

 

Οη επηπηώζεηο ραξαθηεξίδνληαη αξλεηηθέο, εθόζνλ από ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ζα 

δεκηνπξγείηαη ζόξπβνο θαη δνλήζεηο. Από ηελ αλάιπζε πξνθύπηεη όηη απαηηείηαη ε εθαξκνγή 

εηδηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από αληίζηνηρεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. Τέηνηα κέηξα είλαη: 

 Σπλερήο θαη ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαη πξνζπάζεηα 

εθζπρξνληζκνύ ηνπ κε λέα κεραλήκαηα, πνπ ζα εθπέκπνπλ ρακειόηεξα πνζνζηά 

αλαζπκηάζεσλ / ζθνλώλ, δνλήζεσλ θαη ζνξύβνπ. 

 Οη θίλδπλνη από ηελ ερνέθζεζε ζα πξέπεη λα κεηώλνληαη ζην θαηώηαην εθηθηό επίπεδν. 
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 Η ζηάζκε ζνξύβνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 45 - 50 dΒ(Α), κεηξνύκελε ζηα όξηα ηνπ 

γεπέδνπ ηεο επηρείξεζεο. Οη πεγέο ζνξύβνπ ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηα ερνκνλσκέλεο θαη 

κε θαηάιιειε έδξαζε, ώζηε λα απνξξνθνύληαη νη θξαδαζκνί θαη ν ζόξπβνο. 

 Τνλίδεηαη όηη ε πεξηκεηξηθή δελδξνθύηεπζε ζα ειαηηώζεη αηζζεηά ηελ έληαζε ζνξύβνπ, 

πνπ πηζαλώο θάπνηεο ζηηγκέο λα παξάγεηαη θαη επνκέλσο, ζηα όξηα ηνπ γεπέδνπ ε 

ζηάζκε ζνξύβνπ ζα είλαη αξθεηά κηθξόηεξε από ηα όξηα, πνπ νξίδνληαη από ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

 

Απαηηείηαη ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ αθνπζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο ζην ρώξν ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη πεξηκεηξηθά απηνύ ζε αθηίλα 100 m, ιόγσ ηνπ 

εθπεκπόκελνπ ζνξύβνπ από ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ, από ην κεραλνθίλεην εμνπιηζκό, 

από ηνλ εγθαηεζηεκέλν κεραλνινγηθό εμνπιηζκό, από ηελ αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα αιιά θαη 

ελ γέλεη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ώζηε: 

 Να κεηξεζνύλ ηα επίπεδα ερνζηάζκεο ζηελ άκεζε πεξηνρή κειέηεο θαη ν βαζκόο 

επηβάξπλζεο πνηόηεηαο ηνπ αθνπζηηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο άκεζεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 Καη λα πξνζδηνξηζηνύλ, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, ηα απαξαίηεηα κέηξα κείσζεο ηνπ 

εθπεκπόκελνπ ζνξύβνπ θαη ερνπξνζηαζίαο.   

 

Τέινο, ν θπθινθνξηαθόο ζόξπβνο από ηε ιεηηνπξγία ηεο ηπξνθνκηθήο κνλάδαο αλακέλεηαη λα 

θπκαλζεί ζε ρακειά επίπεδα θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα μεπεξάζεη ην όξην ηνπ 

θπθινθνξηαθνύ ζνξύβνπ ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ησλ 70 db(A)L10,18σξν. 

 

10.11 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΑ ΠΔΓΙΑ 

 

Γελ πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε όηη απαηηείηαη ε εθαξκνγή εηδηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από 

αληίζηνηρεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. 

 

10.12 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΤΓΑΣΙΝΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Όζνλ αθνξά ζηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

έξγνπ, είλαη: 

- Αζθαιήο κεηαθνξά ησλ ιπκάησλ ηνπ ρώξνπ ηεο ηπξνθνκηθήο κνλάδαο ζηελ 

αδεηνδνηεκέλε κνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ «ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ», κε ηελ νπνία έρεη 

ζπλαθζεί ζύκθσλν ζπλεξγαζίαο. 

 Να εμαζθαιηζηεί ε ζηεγαλόηεηα ησλ αγσγώλ κεηαθνξάο ησλ πγξώλ απνβιήησλ, ώζηε 

λα κελ ππάξμεη θακία πεξίπησζε δηαξξνήο. 

 

10.13 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΤΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

Μεηά ηελ νξηζηηθή παύζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππό εμέηαζε δξαζηεξηόηεηαο πξνηείλνληαη ηα 

παξαθάησ κέηξα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο: 

 Η δηαρείξηζε πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ, πνπ θαηά ηελ νξηζηηθή παύζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

έξγνπ απνηεινύλ απόβιεηα, λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο ππ’ 

αξηζκ. 50910/2727/2003 (ΦΔΚ Β΄ 1909), 13588/2006 (ΦΔΚ Β΄ 383), θνηλέο ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο, όπσο εθάζηνηε ηζρύνπλ, ζην Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ Α΄ 179), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη ζην Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ Α΄ 24), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη. 

 Η δηαρείξηζε ησλ κε επηθίλδπλσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ, πνπ ζα πξνθύπηνπλ από ηηο 

εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ, κεηά ηελ παύζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ, λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκό 

50910/2727/2003 Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο (Κ.Υ.Α.) (Φ.Δ.Κ. 1909Β/22-12-2003), 

δειαδή λα ζπιιέγνληαη θαη λα δηαρσξίδνληαη ζηελ πεγή ζε αμηνπνηήζηκα θαη κε θαη λα 
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απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθνύο θάδνπο θαη ρώξνπο ππό θαηάιιειεο πγεηνλνκηθέο 

ζπλζήθεο.  

 Τπρόλ επηθίλδπλα ζηεξεά απόβιεηα, πνπ ζα πξνθύπηνπλ από ηηο εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ, κεηά ηελ παύζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ, λα δηαρεηξίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΥΑ ΗΠ 

13588/725/2006 (Φ.Δ.Κ. 383Β/28-3-2006). Να απνζεθεύνληαη ζε θαηάιιεινπο 

πεξηέθηεο, κε θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα παξαδίδνληαη άκεζα 

αδεηνδνηεκέλεο εηαηξίεο. 

 Τα αμηνπνηήζηκα ζηεξεά απόβιεηα (π.ρ. πιηθά ζπζθεπαζίαο), πνπ ζα πξνθύπηνπλ από ηηο 

εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ, κεηά ηελ παύζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ, λα ζπιιέγνληαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρώξν 

θαη λα δηαρεηξίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 2939/2001. Η πξνζσξηλή 

ηνπο απνζήθεπζε λα γίλεηαη ζε απνκνλσκέλν ρώξν ζηελ πεξίκεηξν ηνπ εξγνηαμίνπ κε 

εύθνιε πξόζβαζε θόξησζήο ηνπο θαη καθξηά από ην ρώξν ιεηηνπξγίαο ηνπ (θηλήζεηο 

πξνζσπηθνύ, θόξησζε – εθθόξησζε πιηθώλ) θαη λα δηαηίζεληαη ζε εηαηξεία, πνπ 

δηαζέηεη ζρεηηθή άδεηα δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ από ηελ αξκόδηα Υπεξεζία 

Πεξηβάιινληνο. 

 Απαγνξεύεηαη ε αλεμέιεγθηε απόξξηςε ή δηάζεζε ζηεξεώλ απνβιήησλ ζε ηδησηηθνύο ή 

δεκόζηνπο ρώξνπο. 
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