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12. ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΟΡΩΝ 
 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ζρέδην ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ 

(Α.Δ.Π.Ο) ηνπ ππφ εμέηαζε έξγνπ θαη δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρεδίνπ Α.Δ.Π.Ο., πνπ αθνινπζεί, γίλεηαη ε ππφζεζε εξγαζίαο φηη ην έξγν 

ζα αδεηνδνηεζεί ζην ζχλνιφ ηνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα Μ.Π.Δ. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο (γλσκνδνηήζεηο ππεξεζηψλ θαη απφςεηο θνηλνχ), ε 

αξκφδηα πεξηβαιινληηθή αξρή αλακέλεηαη λα θαηαιήμεη σο πξνο ην ηειηθφ πξνο αδεηνδφηεζε 

έξγν, ζηαζκίδνληαο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο, ηηο απφςεηο πνπ ζα έρνπλ δηαηππσζεί 

θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία ή γλψζε ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο, 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

Σελ Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηεο πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηαο: 

«ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΣΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ "ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΣΤΡΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΛΑΜΑ Η.Κ.Δ." ΣΖΝ Σ.Κ. 

ΠΑΛΑΜΑ» ΣΟ ΓΖΜΟ ΠΑΛΑΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΡΓΗΣΑ 

 

Α) Δίδορ και μέγεθορ δπαζηηπιόηηηαρ 

 

Α.1. ςνοπηική πεπιγπαθή έπγος και δπαζηηπιόηηηαρ  

 

Πξφθεηηαη γηα θηηξηαθά πθηζηάκελε ηπξνθνκηθή κνλάδα ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο 

«ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΣΤΡΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΛΑΜΑ Η.Κ.Δ.», ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε γήπεδν 

έθηαζεο 334,00m
2
. Γηνηθεηηθά ππάγεηαη ζηελ Σ.Κ. Παιακά ηνπ Γήκνπ Παιακά ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καξδίηζαο.  

 

Ζ δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο σο πξνο ηελ επεμεξγαζία γάιαθηνο ζα είλαη 2,0tn/d. 

πγθεθξηκέλα, ε κειεηψκελε ηπξνθνκηθή κνλάδα ζα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ηπξηνχ, 

αλζφηπξνπ ή κπδήζξαο, θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή γηανπξηηνχ. 

 

Ζ πξψηε χιε, πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην πξφβεην γάια, ην νπνίν ζα θαηαθζάλεη απφ ηνπο 

παξαγσγνχο ζε αλνμείδσηα γαιαθηνδνρεία. Βνεζεηηθέο χιεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ην αιάηη, 

ην ρισξηνχρν αζβέζηην, ππηηέο ηπξηνχ θαη γηανχξηεο, νμπγαιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη πιηθά 

ζπζθεπαζίαο.  

 

ηελ παξνχζα θάζε πξνβιέπεηαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Α.2. Καηάηαξη έπγος και δπαζηηπιόηηηαρ 

 

χκθσλα κε ηελ Απφθαζε Αξηζκ. ΓΗΠΑ/νηθ. 37674/10-08-2016 (ΦΔΚ 2471/η.Β/10-08-2016) 

«Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 1958/2012 - Καηάηαμε δεκνζίσλ 

θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΔΚ 209/Α/2011) φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη.» , ηελ ππ΄ αξηζ. 2307/14-2-2018 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. ΓΗΠΑ/νηθ 37674/ 27-7-

2016 ΦΔΚ: 2471/Β/10-8-2016) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο «Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε 

θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ λ.4014/21.09.2011 

(Α΄ 209)», σο πξνο ηελ θαηάηαμε νξηζκέλσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ 1εο, 2εο, 3εο, 4εο, 

5εο, 6εο, 7εο, 8εο, 9εο, 10εο, 11εο θαη 12εο Οκάδσλ», θαη ηνλ πίλαθα 4 (Μνξηνδφηεζε βάζεη 
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ινηπψλ θξηηεξίσλ πιελ κεγέζνπο θαη είδνπο δξαζηεξηφηεηαο ην ππφ εμέηαζε έξγν 

θαηαηάζζεηαη: 

 

 Οκάδα 9η: Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο – Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ: Αχμσλ 

Αξηζκφο 15: Δπεμεξγαζία γάιαθηνο πξνο παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ πιελ 

ηπξηψλ, Καηηγοπία Α, Τποκαηηγοπία 2η [0,1 tn/εκέξα θαη 180 κφξηα (Οη πνζφηεηεο 

αλαθέξνληαη ζηε δπλακηθφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο σο πξνο ηελ πξψηε χιε)]. 

 Οκάδα 9η: Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο – Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ: Αχμσλ 

Αξηζκφο 16: Σπξνθφκεζε γάιαθηνο, Καηηγοπία Α, Τποκαηηγοπία 2η [1,9 tn/εκέξα θαη 

180 κφξηα (Οη πνζφηεηεο αλαθέξνληαη ζηε δπλακηθφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο σο πξνο ηελ 

πξψηε χιε)]. 

 

Πίλαθαο 12.1: Μνξηνδφηεζε βάζεη ινηπψλ θξηηεξίσλ πιελ κεγέζνπο θαη είδνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
α/α Κξηηήξηα α/α Τπνθξηηήξηα Μφξηα 

α β γ δ ε 

1 Υξήζεηο γεο 

1.1 Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα θαη Οξγαλσκέλνη Τπνδνρείο Μεηαπνηεηηθψλ θαη 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3982/2011 

(ΦΔΚ Α’ 143) 

10 

1.2 πζζψξεπζε κε άιια έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο (πεξηνρέο άηππεο 

επαγγεικαηηθήο ζπγθέληξσζεο) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3982/2011 

(ΦΔΚ Α’ 143) 

30 

1.3 Γεσξγηθή γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο 70 

1.4 Γεσξγηθή γε πνπ δελ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο 40 

1.5 Δθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ θαη εθηφο ΓΠ 40 

1.6 Δνηόρ εγκεκπιμένος Ρςθμιζηικού, ΓΠ, ΕΟΔ, ΥΟΑΠ ή λοιπών ζσεδίων 

καθαπιζμού σπήζεων γηρ κ.λπ. όπος πποβλέπεηαι η σπήζη 
20 

1.7 Όπνπ απφ ην ρσξνηαμηθφ ή πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ (εγθεθξηκέλα Ρπζκηζηηθά, 

ΓΠ, ΕΟΔ, ΥΟΑΠ ή ινηπά ζρέδηα θαζνξηζκνχ ρξήζεσλ γεο) πξνβιέπνληαη 

κεηαβαηηθέο ή άιιεο δηαηάμεηο γηα ηε δηαηήξεζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ 

50 

1.8 Κακία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο 10 

2 

Δπαηζζεζία θαη 

αθνκνησηηθή 

ηθαλφηεηα 

θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

2.1 Πεξηνρέο ηνπ Ν.3937/11 γηα ηηο νπνίεο νη ρξήζεηο γεο ξπζκίδνληαη κε εηδηθή 

ΚΤΑ ή ΠΓ (θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ν. 3937/11 ή ηνπ Ν. 1650/86) θαη φπνπ 

πξνβιέπεηαη ε ρξήζε 

60 

2.2 Πεπιοσέρ ηος Ν.3937/11 για ηιρ οποίερ δεν έσει εκδοθεί ειδική ΚΤΑ ή ΠΓ 

πποζηαζίαρ 
100 

2.3 Θεζκνζεηεκέλνη πγξφηνπνη 80 

2.4 Παξάθηηα δψλε 350 κέηξσλ εθηφο ζρεδίνπ θαη εθηφο εηδηθψλ επκελέζηεξσλ 

ξπζκίζεσλ π.ρ. ΕΟΔ, ΓΠ, ΥΟΑΠ θ.ιπ. 
60 

2.5 Γάζε θαη δαζηθέο πεξηνρέο ζχκθσλα κε ηελ δαζηθή λνκνζεζία 80 

2.6 Θεζκνζεηεκέλεο πεξηνρέο ηζηνξηθήο, πνιηηηζηηθήο ή αξραηνινγηθήο ζεκαζίαο 80 

2.7 Γηάζεζε απνβιήησλ ζε επαίζζεηνπο απνδέθηεο ή απνδέθηεο φπνπ ήδε 

θαηαζηξαηεγνχληαη ηα πεξηβαιινληηθά πξφηππα ηεο θνηλνηηθήο ή εζληθήο 

λνκνζεζίαο 

80 

2.8 Κακία απφ ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο 10 

3 

Έθηαζε 

πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ 

3.1 Πηζαλφηεηα δηαζπλνξηαθψλ επηπηψζεσλ 80 

3.2 Δνηόρ ζσεδίος πόληρ ή οπίων οικιζμού με ζςνηελεζηή δόμηζηρ ≥ 0,8 60 

3.3 Δληφο ζρεδίνπ πφιεο ή νξίσλ νηθηζκνχ κε ζπληειεζηή δφκεζεο < 0,8 50 

3.4 ε απφζηαζε ≤ 100m απφ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην πφιεο ή απφ νηθηζκφ πξν ηνπ 

‘23 
40 

3.5 ε απφζηαζε > 100m θαη <500m απφ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην πφιεο ή απφ 

νηθηζκφ πξν ηνπ ‘23 
30 

3.6 ε απφζηαζε > 500m απφ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην πφιεο ή απφ νηθηζκφ πξν ηνπ 

‘23 
10 

3.7 Κακία απφ ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο 10 

ύνολο μοπιοδόηηζηρ 180 

 

χκθσλα κε ηελ Τ.Α. νηθ. 3137/191/Φ. 15/2012 - Αληηζηνίρεζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ 

βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 



- 111 - 

 

ελέξγεηαο κε ηνπο βαζκνχο φριεζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνιενδνκηθά δηαηάγκαηα, ην 

κειεηψκελν έξγν εληάζζεηαη : 

 

 Οκάδα 10 : Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ: Αχμσλ Αξηζκφο 14 : ιεηηνπξγία 

γαιαθηνθνκείσλ θαη ηπξνθνκία, ζηε ΥΑΜΖΛΖ ΟΥΛΖΖ [(≤100 ΜΣ/εκέξα]. 

 

Β. Θεζμοθεηημένα Βαζικά σαπακηηπιζηικά ηηρ πεπιοσήρ ηος έπγος και ηων εςαίζθηηων 

ζηοισείων ηος πεπιβάλλονηορ  

 

Β.1 Υωπικόρ ζσεδιαζμόρ και σπήζειρ γηρ 

 

Σα ζεζκνζεηεκέλα πιαίζηα ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ αθνξνχλ ζην έξγν θαη ηε 

δξαζηεξηφηεηα, είλαη ηα εμήο: 

 «ρέδην Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 

Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο» (ΦΔΚ 269/ΑΑΠ/15.11.2018) 

 ρέδην Γηαλνκήο ηνπ 1933 (ΦΔΚ 151/Α/1933) 

 Όξνη Γφκεζεο (ΦΔΚ 500/Γ/1992) 

 Δγθεθξηκέλν Γ.Π.. Γήκνπ Παιακά (ΦΔΚ 111/Γ/1989, 1000/Γ/1992) 

 

Β.2 ηοισεία πεπιβαλλονηικήρ εςαιζθηζίαρ ηηρ πεπιοσήρ ηος έπγος 

 

Ζ πεξηνρή ηεο εγθαηάζηαζεο ραξαθηεξίδεηαη σο πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 4 παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν.3982/2001 (ΦΔΚ 60Α/2011)  «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εληάζζεηαη εληφο ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000, κε ηελ νλνκαζία 

«ΠΔΡΗΟΥΖ ΘΔΑΛΗΚΟΤ ΚΑΜΠΟΤ» θαη θσδηθφ SPA-GR 1420011.  

 

Γ. Οπιακέρ ηιμέρ εκπομπών και πύπων ζηην Αημόζθαιπα, ζηα ύδαηα και ζηο έδαθορ, 

οπιακέρ ηιμέρ ζηάθμηρ θοπύβος, δονήζεων και Ποιόηηηαρ Πεπιβάλλονηορ ζύμθωνα με ηιρ 

εκάζηοηε ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

 

Γηα ηα πεξηβαιινληηθά κέζα αηκφζθαηξα, λεξφ, έδαθνο, θαζψο θαη γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

ην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο δνλήζεηο/ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία θαζνξίδνληαη ηα αθφινπζα: 

 

Γ.1 Αημοζθαιπικό Πεπιβάλλον-Αέπιερ εκπομπέρ και ζςγκενηπώζειρ 

 

1. Γηα ηηο ζεκεηαθέο εθπνκπέο ζηεξεψλ ελ αησξήζεη (ζθφλε) απφ εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ ηζρχεη ην 

φξην ησλ 100 mg/m
3
, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην άξζξν 2 παξάγ. δ’ ηνπ Π.Γ. 1180/1981 

(ΦΔΚ293/Α/06.10.1981) «Πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ αλαγνκέλσλ εηο ηα ηεο ηδξχζεσο θαη 

ιεηηνπξγίαο βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ πάζεο θχζεο κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

απνζεθψλ θαη ηεο εθ ηνχησλ δηαζθαιίζεσο πεξηβάιινληνο ελ γέλεη». 

 

2. Σα φξηα εθπνκπήο γηα νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο θαζνξίδνληαη ζηηο θάησζη 

δηαηάμεηο: 

 ΚΤΑ 29459/1510/2005 (ΦΔΚ 992/Β/14-7-2005)-«Καζνξηζκφο εζληθψλ αλσηάησλ νξίσλ 

εθπνκπψλ γηα νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

νδεγίαο 2001/81/ΔΚ «ζρεηηθά κε εζληθά αλψηαηα φξηα γηα νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνχο 

ξχπνπο» ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 23
εο

 Οθησβξίνπ 2001». 

 Ο θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ εθπνκπψλ απφ κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο θαχζεο αλαθέξνληαη 

ζηελ ΚΤΑ 29457/1511/2005 (ΦΔΚ 992/Β/14-7-2005)-«Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ αηκφζθαηξα νξηζκέλσλ ξχπσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κεγάιεο 

εγθαηαζηάζεηο θαχζεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2001/80/ΔΚ «γηα 
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ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα νξηζκέλσλ ξχπσλ απφ κεγάιεο 

εγθαηαζηάζεηο» ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 23
εο

 Οθησβξίνπ 2001». 

 Κ.Τ.Α. Γ13/0/121/2007 (ΦΔΚ 53/Β'/24-01-2007) «Μέηξα θαηά ηεο εθπνκπήο αεξίσλ θαη 

ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ πξνεξρφκελσλ απφ θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζε κε νδηθά θηλεηά κεραλήκαηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

νδεγίαο 97/68/ΔΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο Οδεγίεο 2001/63/ΔΚ, 2002/88/ΔΚ θαη 

2004/26/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Απγνχζηνπ 2001, ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ 2002 θαη 

ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004 αληίζηνηρα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο Κ.Τ.Α. 

Γ13/Ο/3967/2011 (ΦΔΚ741Β'/05-05-2011), Κ.Τ.Α.Γ13/Ο/11985/2012 (ΦΔΚ3181/Β/29-

11-2012) θαη Κ.Τ.Α. Γ13/ν/1096/2014 (ΦΔΚ 218/Β/4-2-2014).  

 Σελ ΚΤΑ 38030/2127/Δ103/2008 (ΦΔΚ1901/Β/17-9-2008) - «Έγθξηζε Δζληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Μείσζεο ησλ Δθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα, νξηζκέλσλ ξχπσλ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 7 ηεο ππ’ αξηζκ. 29459/1510/2005 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 

«Καζνξηζκφο εζληθψλ αλσηάησλ νξίσλ εθπνκπψλ γηα νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνχο 

ξχπνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2001/81/ΔΚ «ζρεηηθά κε εζληθά 

αλψηαηα φξηα εθπνκπψλ γηα νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

23εο Οθησβξίνπ 2001» (Β΄ 992),φπσο ηζρχεη». 

 KYA 44105/1398/2014 (ΦΔΚ 1890/Β/2014)- «Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 29459/1510/2005 

Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Καζνξηζκφο εζληθψλ αλσηάησλ νξίσλ εθπνκπψλ γηα 

νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο…» (Β΄992) θαη (Β΄1131), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ αξηζ. 14849/853/2008 ΚΤΑ (Β΄645) θαη ηεο αξηζ. 33318/3028/1998 Κνηλήο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

θπζηθψλ νηθνηφπσλ (ελδηαηηεκάησλ) θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο» 

(Β΄1289), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 14849/853/2008 ΚΤΑ (Β΄645), ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2013/17/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Μαΐνπ 

2013 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

3. Οη νξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο 

δηαηάμεηο: 

 ΤΑ 3277/209/2000 (ΦΔΚ 180/Β/17-2-2000) «Καζνξηζκφο γεληθψλ αξρψλ θαη 

ππεξεζηψλ γηα ηελ εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο». 

 ΚΤΑ 22306/1075/Δ103/2007 (ΦΔΚ 920/Β/2007) «Καζνξηζκφο ηηκψλ ζηφρσλ θαη νξίσλ 

εθηίκεζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ αξζεληθνχ, ηνπ θαδκίνπ, ηνπ πδξαξγχξνπ, ηνπ 

ληθειίνπ θαη ησλ πνιπθπθιηθψλ αξσκαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνλ αηκνζθαηξηθφ 

αέξα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/107/ΔΚ "ρεηηθά κε ην 

αξζεληθφ, ην θάδκην, ηνλ πδξάξγπξν, ην ληθέιην θαη ηνπο πνιπθπθιηθνχο αξσκαηηθνχο 

πδξνγνλάλζξαθεο ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα" ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2004 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ».  

 Κ.Τ.Α. 14122/549/Δ.103/2011 (ΦΔΚ 488Β'/30.03.2011) «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2008/50/ΔΚ 

«γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη θαζαξφηεξν αέξα γηα ηελ Δπξψπε» ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 21εο 

Μαΐνπ 2008». 

 

Γ.2. Τδαηικό Πεπιβάλλον   

 

1. Οη βαζηθέο νξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο πνηφηεηαο πδάησλ αλαθέξνληαη θπξίσο ζηηο 

αθφινπζεο δηαηάμεηο: 

 Κ.Τ.Α. 46399/1352/1986 (ΦΔΚ 438/Β/3-7-86) «Απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ 

επηθαλεηαθψλ λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα: «πφζηκα», «θνιχκβεζε», «δηαβίσζε ςαξηψλ 

ζε γιπθά λεξά» θαη «θαιιηέξγεηα θαη αιηεία νζηξαθνεηδψλ», κέζνδνη κέηξεζεο, 

ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζε ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 
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πφζηκα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

75/440/ΔΟΚ, 76/160/ΔΟΚ, 78/659/ΔΟΚ, 79/293/ΔΟΚ θαη 79/869/ΔΟΚ». 

 Κ.Τ.Α. Τ2/2600/2001 (ΦΔΚ 892Β'/11.07.2001) «Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο 

θαηαλάισζεο», ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 3
εο

 Ννεκβξίνπ 1998», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε 

απφ ηελ Κ.Τ.Α. ΓΤΓ2/Γ.Π.νηθ.38295/07 (ΦΔΚ 630Β'/26.04.2007), άξζξν 18. 

 Ν. 3199/2003 (ΦΔΚ 280Α'/09.12.2003) «Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ – 

Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 23
εο

 Οθησβξίνπ 2000». 

  Π.Γ. 51/2007 (ΦΔΚ 54Α'/08.03.2007) «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ «γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πνιηηηθήο πδάησλ» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο 

Οθησβξίνπ 2000». 

 Κ.Τ.Α. 39626/2208/Δ130/2009 (ΦΔΚ 2075Β'/25.09.2009) «Kαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ λεξψλ απφ ηελ ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε, ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2006/118/ ΔΚ «ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ 

πδάησλ απφ ηελ ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε», ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2006». 

 Κ.Τ.Α. 51354/2641/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1909Β'/08.12.2010) «Καζνξηζκφο Πξνηχπσλ 

Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο (ΠΠΠ) γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο νξηζκέλσλ ξχπσλ θαη νπζηψλ 

πξνηεξαηφηεηαο ζηα επηθαλεηαθά χδαηα, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

2008/105/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 

2008 «ζρεηηθά κε Πξφηππα Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο (ΠΠΠ) ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο 

ησλ πδάησλ θαη ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε θαη κεηέπεηηα θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ 82/176/ΔΟΚ, 83/513/ΔΟΚ, 84/156/ΔΟΚ, 84/491/ΔΟΚ θαη 86/280/ΔΟΚ θαη 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ», θαζψο θαη γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο εηδηθψλ ξχπσλ ζηα εζσηεξηθά 

επηθαλεηαθά χδαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Κ.Τ.Α. 1811/2011 (ΦΔΚ 3322Β'/30.12.2011) «Οξηζκφο αλψηεξσλ απνδεθηψλ ηηκψλ γηα 

ηε ζπγθέληξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ξχπσλ, νκάδσλ ξχπσλ ή δεηθηψλ ξχπαλζεο ζε ππφγεηα 

χδαηα, ζε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο ππ’ αξηζκ.: 

39626/2208/Δ130/2009 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (Β΄2075)». 

 

Γ.3. Τγπά απόβληηα 

 

1. Γηα ηα πγξά απφβιεηα θαη ηα φξηα δηάζεζεο απηψλ, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απηά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο νηθείεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη Ννκαξρηαθέο 

Απνθάζεηο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ, σο θαησηέξσ: 

 Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Δ1β/221/1965 (ΦΔΚ 138Β'/24.02.1965) «Πεξί δηαζέζεσο ιπκάησλ 

θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο ππ. αξ. Γ1/17831/71 

(ΦΔΚ 986Β'/10.12.1971), Γ4/1305/74 (ΦΔΚ 801Β'/09.08.1974) θαη Γ.ΤΓ2/ 

Γ.Π.νηθ.133551/08 (ΦΔΚ 2089Β'/09.10.2008) φκνηεο. 

 Κ.Τ.Α. 5673/400/1997 (ΦΔΚ 192Β'/14.03.1997) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ επεμεξγαζία 

αζηηθψλ ιπκάησλ». 

 Κ.Τ.Α. 19661/1999 (ΦΔΚ 1811/Β/28-11-199  ) «Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ 5673/400/97 

(ΦΔΚ 192Β'/14.03.1997) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ». 

 Κ.Τ.Α. 4859/726/2001 (ΦΔΚ 253'Β/09.03,2001) «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνχ πεξηβάιινληνο απφ απνξξίςεηο θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκνχ 

νξηαθψλ ηηκψλ νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ Καηάινγν ΗΗ ηεο 

νδεγίαο 76/464/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4εο Μαΐνπ 1976», άξζξα 4 θαη 12, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Κ.Τ.Α. Ζ.Π. 51354/2641/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1909/Β/08.12.2010). 
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 Τ.Α. 48392/939/2002 - πκπιήξσζε ηεο 19661/1982/1999 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 

«ηξνπνπνίεζε ηεο 5673/400/97 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο…θ.ιπ.» (Β/192) - 

Καηάινγνο επαίζζεησλ πεξηνρψλ γηα ηε δηάζεζε αζηηθψλ ιπκάησλ ζχκθσλα κε ην άξζ. 

5 (παξ. 1) ηεο απφθαζεο απηήο (Β/1811) θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζ. 2 (παξ. Β) απηήο. 

 Κ.Τ.Α. 50388/2704/Δ103/2003 (ΦΔΚ 1866Β'/12.12.2003) «Σξνπνπνίεζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηεο Π.Τ.. 2/2001 (ΦΔΚ 15/Α/02.02.2001) «Καζνξηζκφο ησλ 

θαηεπζπληήξησλ θαη νξηαθψλ ηηκψλ πνηφηεηαο  ησλ λεξψλ απφ απνξξίςεηο νξηζκέλσλ 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ θαηάινγν ΗΗ ηεο νδεγίαο 76/464/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 4εο Μαΐνπ 1976 (Α΄15)»», άξζξν 2, παξάγξαθνο 2, εδάθην 4.2., φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Κ.Τ.Α. Ζ.Π. 51354/2641/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1909/Β/08.12.2010). 

 Κ.Τ.Α. 145116/2011 (ΦΔΚ 99354/Β/2-2-2011) «Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

 Κ.Τ.Α. 191002/2013 (ΦΔΚ 2220/Β/9-11-2013) - «Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ 145116/2-2-

2011 (ΦΔΚ 99354/Β/11) «Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»». 

 

Γ.4. Πποζηαζία εδάθοςρ- ηεπεά απόβληηα  

 

Γελ ππάξρνπλ νξηαθέο ηηκέο γηα ηνπο εδαθηθνχο απνδέθηεο. 

 

Γ.5. Ακοςζηικό Πεπιβάλλον-Διδικέρ Οπιακέρ ηιμέρ ζηάθμηρ Θοπύβος  

 

1. Γηα ην ζφξπβν, πνπ εθπέκπεηαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο: 

 Π.Γ. 1180/1981 (ΦΔΚ 293Α'/06.10.1981) «Πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ αλαγνκέλσλ εηο ηα 

ηεο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ πάζεο θχζεο κεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη απνζεθψλ θαη ηεο εθ ηνχησλ δηαζθαιίζεσο πεξηβάιινληνο ελ 

γέλεη». 

 Σελ ΚΤΑ Α5/3010/1985 (ΦΔΚ 593/Β/2-10-85)-«Μέηξα πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο 

Τγείαο απφ ζνξχβνπο κνπζηθήο ησλ Κέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη ινηπψλ Καηαζηεκάησλ».  

 

2. Γηα ην ζφξπβν, πνπ εθπέκπεηαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ έξγνπ θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο 

κεραλεκάησλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Κ.Τ.Α. 37393/2028/2003 

(ΦΔΚ 1418Β'/01.10.2003) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηηο εθπνκπέο ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ απφ 

εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Κ.Τ.Α. 

9272/471/07 (ΦΔΚ 286Β'/02.03.2007). 

 

3. Γηα ην ζφξπβν, πνπ εθπέκπεηαη ζηηο νδνχο πξφζβαζεο ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Κ.Τ.Α. 

211773/2012 (ΦΔΚ 1367Β'/27.04.2012) «Καζνξηζκφο Γεηθηψλ Αμηνιφγεζεο θαη Αλσηάησλ 

Δπηηξεπνκέλσλ Οξίσλ Γεηθηψλ Πεξηβαιινληηθνχ Θνξχβνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία 

ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εηδηθψλ αθνπζηηθψλ κειεηψλ ππνινγηζκνχ θαη 

εθαξκνγήο (ΔΑΜΤΔ) αληηζνξπβηθψλ πεηαζκάησλ, πξνδηαγξαθέο πξνγξακκάησλ 

παξαθνινχζεζεο πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

Γ.6. Γονήζειρ και ακηινοβολία – Διδικέρ Οπιακέρ ηιμέρ ζηάθμηρ 

 

1. ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε λνκνζεζία, πνπ λα αθνξά ζε φξηα δνλήζεσλ απφ 

ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία έξγσλ ππνδνκήο. 

 

2. Γηα ηε κε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία, ηα φξηα εθπνκπήο θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 
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 Κ.Τ.Α. 3060/(ΦΟΡ) 238/02 (ΦΔΚ 512Β'/25.04.2002) «Μέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ 

απφ ηελ ιεηηνπξγία δηαηάμεσλ εθπνκπήο ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ ρακειψλ 

ζπρλνηήησλ», φπσο δηνξζψζεθε κε ην ΦΔΚ 759Β'/19.06.2002. 

  N. 3431/06 (ΦΔΚ 13Α'/03.02.2006) «Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 
 

Γ. Όποι, μέηπα και πεπιοπιζμοί πος ππέπει να λαμβάνονηαι για ηην ελασιζηοποίηζη και ηην 

ανηιμεηώπιζη ηων δςνηηικών πεπιβαλλονηικών επιπηώζεων. 
 

Γ.1 Γενικέρ πςθμίζειρ 

 

1. Οη παξαθάησ φξνη, νη νπνίνη είλαη ππνρξεσηηθνί ζηελ ηήξεζή ηνπο αθνξνχλ: 

 Σνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ππεχζπλσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Σηο αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ έξγνπ Τπεξεζίεο θαη Φνξείο, νη νπνίεο νθείινπλ λα 

κεξηκλνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη λα ειέγρνπλ ηελ πηζηή ηήξεζή ηνπο. 

 Όινπο φζνπο, εθ ηεο ζέζεσο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, είλαη ππεχζπλνη γηα φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο, πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη 

δξαζηεξηφηεηαο. 

2. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ θαη δξαζηεξηφηεηαο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ 

ηεο παξνχζαο, έζησ θαη εάλ κέξνο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ 

γίλεη απφ νπνηαλδήπνηε ηξίην. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ νθείιεη, θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λα 

ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη:  

 Ζ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, ζην κέξνο πνπ ηνλ 

αθνξνχλ. 

 Ζ δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο δπζάξεζησλ πεξηβαιινληηθά 

θαηαζηάζεσλ νθεηινκέλσλ ζε ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά 

παξάβαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.  

3. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχηαη λα νξίζεη αξκφδην πξφζσπν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, κέηξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη κε ηελ παξνχζα 

απφθαζε (ΑΔΠΟ), θαη λα γλσζηνπνηεί ην φλνκα απηνχ ζηελ αξκφδηα πεξηβαιινληηθή αξρή.  

4. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο 

πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, αλεμαξηήησο απφ ηελ χπαξμε ζρεηηθήο ξεηήο αλαθνξάο ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

5. Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ φπνησλ εξγαζηψλ πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο λα εμαζθαιίδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ελ ζρέζε κε απηή ησλ ινηπψλ 

εξγαζηψλ. Σν θφζηνο εθαξκνγήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ λα πεξηιεθζεί ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ πξν ηεο έλαξμεο θαηαζθεπήο ηνπ. 

6. ε πεξίπησζε πνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ απαηηεζεί ε πξαγκαηνπνίεζε επηκέξνπο ή ζπλνδψλ 

έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ πέξαλ απηψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα Απφθαζε, ε 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή ηνπο ζα γίλεη απφ ηελ Αξρή πνπ είλαη αξκφδηα θαηά ηελ θείκελε 

λνκνζεζία γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. 

7. Πξν ηεο θαηαζθεπήο νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζπλνδψλ ηνπ έξγσλ) ζα πξέπεη λα έρνπλ ρνξεγεζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο 

πνπ αθνξνχλ ην ζηάδην θαηαζθεπήο απηνχ. Οκνίσο πξν ηεο ιεηηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο 

ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ρνξεγεζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο πνπ 

αθνξνχλ ην ζηάδην ιεηηνπξγίαο απηνχ (πρ άδεηα ιεηηνπξγίαο). 

8. Πξν ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ (ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3468/2006 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξάγ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3851/2010), ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Τπνπξγηθή 

Απφθαζε (ΤΑ) 15277/23-3-2012 (ΦΔΚ 1077Β'/09.04.2012) δηαδηθαζίεο  (ραξαθηεξηζκφο ησλ 

εθηάζεσλ επέκβαζεο φζνλ αθνξά ην δαζηθφ ή κε ραξαθηήξα ηνπο, έθδνζε πξσηνθφιινπ 

εγθαηάζηαζεο ζε εθηάζεηο δαζηθνχ ραξαθηήξα, θαζνξηζκφο θαη θαηαβνιή αληαιιάγκαηνο.  
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9. Σπρφλ αιιαγέο, πνπ δχλαληαη λα επέιζνπλ ζην ζρεδηαζκφ (ζε ζρέζε κε απηφλ ηεο Μ.Π.Δ) 

ιφγσ ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν ή 

δξαζηεξηφηεηα γεληθψο ρσξίο πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο Α.Δ.Π.Ο, εθηφο εάλ απηφ 

επηβιεζεί ξεηψο γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζνβαξέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ εθ ησλ πξνηέξσλ 

δηαθαίλεηαη φηη ζα απαηηήζνπλ επαλεθηίκεζε θαη εθ λένπ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ηνπο επηπηψζεσλ. 

 

Γ.2 Φάζη επαναζσεδιαζμού για πεπιβαλλονηικά έπγα και ςποδομέρ 
 

Γελ πξνβιέπνληαη λέα πεξηβαιινληηθά έξγα θαη ππνδνκέο.  

 

Γ.3 Φάζη λειηοςπγίαρ 

 

Γ.3.1. Υπήζη θςζικών πόπων και εξοικονόμηζη ενέπγειαρ 

 

Γελ απαηηνχληαη φξνη, κέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ εμνηθνλφκεζε/νξζνινγηθή ρξήζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ (λεξφ, ελέξγεηα, θαχζηκα). 

 

Γ.3.2. Γιασείπιζη ςγπών και ζηεπεών αποβλήηων 

 

1. Ζ δηαρείξηζε ηπρφλ ελ δπλάκεη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ Κ.Τ.Α 13588/725/06 (ΦΔΚ 383Β'/28.03.2006), 24944/1159/2006 

(ΦΔΚ Β’791) Τ.Α. 146163/12 (ΦΔΚ 1537Β'/08.05.2012) θαη Τ.Α 8668/07 (ΦΔΚ 

287Β'/02.03.2007) φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

2. Ζ δηαρείξηζε ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Τ.Α 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909Β'/22.12.2003), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Ν. 4042/12 (ΦΔΚ 24Α'/13.02.2012) θαη ηζρχεη. 

3. Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/01 (ΦΔΚ 179Α') 

πεξί ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, πνπ έρνπλ 

εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ 

αληίζηνηρσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην Τ.ΠΔ.Κ.Α ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 

4. Κάζε είδνπο απνξξίκκαηα θαη απφβιεηα, πνπ πηζαλψο λα πξνθχπηνπλ, φπσο παιηά 

αληαιιαθηηθά, ιηπαληηθά θαη άιια έιαηα, παληφο είδνπο άρξεζηα πιηθά, θ.ιπ. ζα 

ζπιιέγνληαη άκεζα θαη ζα απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. Ζ δηάζεζή ηνπο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

5. Τα αζηηθά ζηεξεά απόβιεηα ζα ζπιιέγνληαη ζε θαηάιιεινπο ζάθνπο θαη ζα 

ζπγθεληξώλνληαη ζηνπο θάδνπο ηνπ Δήκνπ πξνο απνθνκηδή.  

6. Απαγνξεχεηαη ε θαχζε νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο πιηθψλ (ιάζηηρα, ιάδηα, θ.ιπ.) ζηελ 

πεξηνρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

7. Τα ιύκαηα ηεο κνλάδαο ζα κεηαθέξνληαη ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηε «ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ», κε ηελ νπνία ε ηπξνθνκηθή κνλάδα 

έρεη ζπλάςεη ζπκθσλεηηθό ζπλεξγαζίαο. 

8. Απαγνξεύεηαη ε δηάζεζε αλεπεμέξγαζησλ ή κεξηθώο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζην 

έδαθνο θαη ζην ππέδαθνο. 

9. Να εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο ζηεγαλόηεηα ησλ αγσγώλ κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ κε 

ρξήζε πιηθώλ αλζεθηηθώλ ζηε δηάβξσζε, πνπ ζα απνηξέπνπλ πηζαλέο δηαξξνέο 

αλεπεμέξγαζησλ ιπκάησλ ζε ξέκαηα θαη ηάθξνπο, ζην έδαθνο θαη ππέδαθνο. 

10. Να γίλεηαη ηαθηηθόο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

ηεο κνλάδαο, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αδηάιεηπηε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία απηήο θαη λα 

ειαρηζηνπνηνύληαη νη αζηνρίεο. 

11. Να ιακβάλνληαη όια ηα αλαγθαία πξνιεπηηθά κέηξα θαη κέηξα απνθαηάζηαζεο ηνπ 

πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη’ εθαξκνγή ηνπ ΠΔ 148/2009. 
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Γ.3.3. Πεπιοπιζμόρ εκπομπών ζηην αημόζθαιπα, δονήζεων, θοπύβος και 

ηλεκηπομαγνηηικήρ ακηινοβολίαρ. 

 

1. Γηα ηα αέξηα απφβιεηα, ηα φξηα εθπνκπήο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ ΠΓ 1180 (ΦΔΚ 

293Α'/81). 

2 Σν επηηξεπφκελν φξην ζνξχβνπ, πνπ εθπέκπεηαη ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε, 

θαζνξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ Άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ 1180 (ΦΔΚ 293Α'/1981). ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ην φξην ζνξχβνπ, θαηά ην ζηάδην ιεηηνπξγίαο, θαζνξίδεηαη ζε 55 db(A), κεηξνχκελν 

ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

Γ.3.4. Πεπιοπιζμόρ επιπηώζεων ζηο θςζικό πεπιβάλλον, ζηη σλωπίδα και πανίδα 

 
1. Ζ ππεδάθηα δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ ΚΤΑ 145116/2011 (ΦΔΚ 99354/Β/2-2-2011) «Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Να ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα γηα ηε ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε, φπνπ ρξεηάδεηαη, ησλ 

ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. 

 

Γ.3.5. Λοιπά θέμαηα πος αθοπούν ζηη θάζη λειηοςπγίαρ 

 

1.Δπηβάιιεηαη λα ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηε κειέηε ππξνπξνζηαζίαο ηεο κνλάδαο 

(χπαξμε ζρεηηθψλ ζεκάλζεσλ θαη νδεγηψλ πξνο ην πξνζσπηθφ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, 

δηάζεζε θαη ζπρλή αλαγφκσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ππξνζβεζηήξσλ, ηδίσο θνληά ζε ρψξνπο 

φπσο ην καγεηξείν, εηνηκφηεηα πδξνδνηηθνχ ππξνζβεζηηθνχ ζπζηήκαηνο, εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, θ.ιπ.). 

2. Να πθίζηαηαη θαηάιιειε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία. 

3. Να εθαξκφδεηαη θαηάιιειε πξνζηαζία ζηνπο εμνπιηζκνχο έλαληη ππεξηάζεσλ. 

 

Γ.4 Αποκαηάζηαζη, μεπική ή ζηαδιακή ή οπιζηική παύζη λειηοςπγίαρ ηος έπγος 

 

1. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε ζπληήξεζε θαη 

αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο, πνπ ζα θπηεπηεί ζην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο ζρεηηθήο θπηνηερληθήο ππνδνκήο, 

ηεο άξδεπζεο θαη ηεο γεσπνληθήο θξνληίδαο ησλ θπηψλ, έσο φηνπ ηα ηειεπηαία δχλαληαη λα 

αλαπηπρζνχλ ρσξίο θξνληίδα, θαη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία (3) έηε απφ ηε θχηεπζή ηνπο. 

2.  Μεηά ηελ νξηζηηθή παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ν θνξέαο ηνπ νθείιεη λα ιάβεη ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο επέκβαζεο, θαη ηελ 

απνκάθξπλζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζην 

πεξηβάιινλ ή λα απνηειέζνπλ θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα (έιαηα, ειεθηξνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ.). Γηα ην ζθνπφ απηφ νθείιεη πξν ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εκεξνκελίαο 

παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή ηνπ, βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, Σερληθή Πεξηβαιινληηθή 

Μειέηε (ΣΔ.ΠΔ.Μ), ζηελ νπνία ζα ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη ηα ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο ζέκαηα. Ζ ΣΔ.ΠΔ.Μ ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ 

θαη λα εγθξηζεί απφ ηελ αξρή πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

3.Μεηά ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα απνμεισζνχλ νη ππαίζξηεο 

θαηαζθεπέο ή άιιεο ππνδνκέο θαη λα απνζπλαξκνινγεζεί ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ηα δε 

κεραλήκαηα ή νη άιιεο θαηαζθεπέο, πνπ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη δελ είλαη ξππαζκέλα, λα 

πξνσζεζνχλ πξνο πψιεζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε θαη έπεηηα απφ θαηάιιειεο εξγαζίεο 

απνξξχπαλζεο, ηα κεηαιιηθά ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο (εμνπιηζκφο, δεμακελέο, ζσιελψζεηο) 

λα νδεγεζνχλ ζε εγθαηαζηάζεηο αλαθχθισζεο – αλάθηεζεο κεηάιισλ. 
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Γ.5 Έκηακηα πεπιζηαηικά πύπανζηρ ή ςποβάθμιζηρ ηος πεπιβάλλονηορ 

 

Καιχπηνληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ελφηεηεο Γ.1 έσο Γ.4. 

 

Γ.6 Ππόγπαμμα παπακολούθηζηρ και εκθέζειρ 

 

Γ.6.1 Ππόγπαμμα παπακολούθηζηρ ηηρ λειηοςπγίαρ ηος ζςζηήμαηορ μεηαθοπάρ, 

επεξεπγαζίαρ και διάθεζηρ ηων ςγπών αποβλήηων 

 

1. Ο ππεχζπλνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη: 

 Να παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ. 

 Να πξνβαίλεη ζηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςηψλ ησλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ αλεπεμέξγαζησλ θαη επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ, ζε 

πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην. 

 Να ηεξεί ζεσξεκέλν, απφ ηε Γ/λζε Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, βηβιίν, 

πνπ ζα θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ κε παξάιιειε ηήξεζε ησλ 

πξσηφηππσλ θχιισλ θαη αλαιχζεσλ ηνπ πηζηνπνηνχκελνπ εξγαζηεξηνχ, ην νπνίν ζα 

είλαη ζηε δηάζεζε γηα θάζε έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. ην βηβιίν απηφ ζα 

θαηαρσξνχληαη θαη ηπρφλ ζπκβάληα θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη 

νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

 

2. Αλ ν ππεχζπλνο ιεηηνπξγίαο δηαπηζηψζεη απφ ηνπο ειέγρνπο θίλδπλν δπζκελψλ επηπηψζεσλ 

ζην πεξηβάιινλ, ππφγεηα χδαηα ή ζηε δεκφζηα πγεία, ην γλσζηνπνηεί ακέζσο ζηε Γ/λζε πδάησλ 

ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ απφ θνηλνχ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Γ/λζε Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ην είδνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ 

αλαγθαίσλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ. 

3. Τα ιύκαηα ηεο κνλάδαο ζα κεηαθέξνληαη ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηε «ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ», κε ηελ νπνία ε ηπξνθνκηθή κνλάδα έρεη 

ζπλάςεη ζπκθσλεηηθό ζπλεξγαζίαο. 

 

Γ.6.2 Ππόγπαμμα παπακολούθηζηρ ηηρ ποιόηηηαρ ηηρ αέπιαρ πύπανζηρ 

 

1. Ο ππεχζπλνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη: 

 Να ιακβάλεη κέξηκλα, ψζηε λα ηεξνχληαη γηα ηα αέξηα απφβιεηα, ηα φξηα εθπνκπήο, ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ ΠΓ 1180 (ΦΔΚ 293Α'/81). 

 Γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα νζκψλ, λα πξαγκαηνπνηείηαη παξαθνινχζεζε 

ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ. 

 

Γ.6.3 Ππόγπαμμα παπακολούθηζηρ ηος ακοςζηικού πεπιβάλλονηορ 

 

1. Ο ππεχζπλνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη:  

 Να παξαθνινπζεί κε κεηξήζεηο ην ζφξπβν απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

 Να πξνβαίλεη ζε κεηξήζεηο ηεο ζηάζκεο ππνζηάζκεο ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία. 

 Να ηεξεί βηβιίν θαηαγξαθήο ησλ κεηξήζεσλ ερνζηάζκεο ζεσξεκέλν απφ ηε Γ/λζε 

Πεξηβάιινληνο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

 

2. ε πεξίπησζε, πνπ νη κεηξήζεηο δείρλνπλ ππέξβαζε ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ, ν ππεχζπλνο 

ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηα θαηάιιεια κέηξα θαη δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο, πνπ ζα 

θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν ειέγρσλ.   
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Γ.6.4 Δκθέζειρ 

 

1. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηελ εηήζηα έθζεζε παξαγσγνχ 

απνβιήησλ (ΔΔΠΑ) ζην ειεθηξνληθφ κεηξψν απνβιήησλ (ΖΜΑ- http://wrm.ypeka.gr/ ). 

 

Δ. Υπονικό διάζηημα ιζσύορ ηηρ ΑΔΠΟ - Πποϋποθέζειρ για ηην Ανανέωζή 

ηηρ/Σποποποίηζή ηηρ 

 

Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηζρχνπλ γηα δέκα (10) έτη απφ ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ηεο παξνχζαο θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 8 ηνπ Ν. 4014/11 θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηνί ζα ηεξνχληαη κε αθξίβεηα. Πξηλ ηελ παξέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο απηήο ζα 

πξέπεη λα εθδνζεί Απφθαζε αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ 

έξγνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 5 ηνπ Ν. 4014/11. 

 

Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο, εγθαίξσο πξηλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ηεο Α.Δ.Π.Ο. 

θαη εθφζνλ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, νθείιεη λα επαλέιζεη κε λεφηεξε αίηεζή ηνπ 

πξνο ηελ εθάζηνηε αξκφδηα γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα 

ηεξεζνχλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4014/11. 

 

Ζ Α.Δ.Π.Ο. εμαθνινπζεί λα ηζρχεη πξνζσξηλά θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, κέρξη ηελ έθδνζε λέαο 

αλαλεσκέλεο ή ηξνπνπνηεκέλεο απφθαζεο, εθφζνλ φκσο ν ππφρξενο θνξέαο αηηεζεί εγθαίξσο 

ηελ αλαλέσζε ή ηξνπνπνίεζή ηεο ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ππνβάιινληαο 

πξνο ηνχην ηα εθάζηνηε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

 

Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, βειηίσζε, επέθηαζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

φπσο απηφ/ή πεξηγξάθεηαη ζηε Μ.Π.Δ. θαη πινπνηείηαη κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο 

Α.Δ.Π.Ο. απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4014/11. 

 

ε πεξίπησζε, πνπ απφ ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο, δηαπηζησζνχλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή αλ παξαηεξεζνχλ επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ, πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί απφ ηε Μ.Π.Δ. θαη ηελ Α.Δ.Π.Ο., επηβάιινληαη 

πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ή ηξνπνπνηνχληαη νη φξνη ηεο Α.Δ.Π.Ο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξ 9 ηνπ άξζξνπ 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 4014/11, κε εμαηξνπκέλσλ θαη ηπρψλ 

αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ ή ηειψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 

4014/11 

 

Σ. Λοιπέρ διαηάξειρ 

 

Ζ Α.Δ.Π.Ο. δελ θαιχπηεη ζέκαηα αζθάιεηαο έλαληη αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο ή αζθάιεηαο 

θαη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ, νχηε απαιιάζζεη ηνλ ππφρξεν θνξέα απφ ηελ ππνρξέσζε 

εθνδηαζκνχ ηνπ κε άιιεο άδεηεο, πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθδίδεηαη 

ρσξίο λα εμεηαζηνχλ νη ηίηινη ηδηνθηεζίαο ηνπ ρψξνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ηνπ γεπέδνπ θαη δελ ζπλεπάγεηαη 

λνκηκνπνίεζε νπνησλδήπνηε απζαίξεησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία 

εμεηάζηεθαλ θαη παξαηίζεληαη ζηελ Μ.Π.Δ., κε επζχλε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Ζ Α.Δ.Π.Ο. ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε φηη δελ αληίθεηηαη ζε πνιενδνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο 

δηαηάμεηο, πνπ ηπρφλ θαηηζρχνπλ απηήο. 

 

http://wrm.ypeka.gr/


- 120 - 

 

Ζ Α.Δ.Π.Ο. απνηειεί θαη έγθξηζε επέκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 

998/79 ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4014/11 θαη ζην άξζξν 3 (παξ. 2 θαη 

3) ηεο15277/12 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

 

Ζ Α.Δ.Π.Ο. αλαθέξεηαη, θαηά πεξίπησζε, ζε άιιεο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή θαη 

πξνυπνζέζεηο, φπσο θαηαξγήζεηο πθηζηάκελσλ Α.Δ.Π.Ο. θ.ιπ. 

 

Ε. Έλεγσορ ηήπηζηρ ηων πεπιβαλλονηικών όπων ηηρ ΑΔΠΟ 

 

Ζ Α.Δ.Π.Ο., ε ζρεηηθή ζεσξεκέλε Μ.Π.Δ. ή/θαη ν θάθεινο πνπ ηε ζπλνδεχεη, πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκεο ζην ρψξν ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα επηδεηθλχνληαη απφ 

ηνλ ππφρξεν θνξέα ζε θάζε αξκφδην, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ειεγθηηθφ φξγαλν. 

 

Ο ππφρξενο θνξέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε: 

 Να ηεξεί ζηνηρεία (ηηκνιφγηα, ζπκβάζεηο, δηάθνξα παξαζηαηηθά έγγξαθα, κεηξψα 

θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ θ.ιπ.), βάζεη ησλ νπνίσλ ζα απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο Α.Δ.Π.Ο. Σα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη 

ζην ρψξν ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Να επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε θάζε αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν. 

 Να παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο. 

 Να δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο − ππνδείμεηο ησλ 

αξκφδησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο 

λνκνζεζίαο. 

 

Σπρφλ ζέκαηα, πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο Α.Δ.Π.Ο. θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο 

φξνπο απηήο, επηιχνληαη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (εζληθήο θαη θνηλνηηθήο) θαη φπνπ απηφ 

δελ είλαη δπλαηφλ βάζεη ηεο ζρεηηθήο ζεσξεκέλεο Μ.Π.Δ. ή θαη ηνπ θαθέινπ πνπ ηελ ζπλνδεχεη. 

 

ε πεξίπησζε πξφθιεζεο νπνηαζδήπνηε ξχπαλζεο ή άιιεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή 

παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο Α.Δ.Π.Ο., επηβάιινληαη ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ έξγνπ ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28, 29 θαη 30 ηνπ 

Ν. 1650/86, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηνπο Ν. 3010/02, Ν. 4014/11 θαη Ν. 4042/12 θαη ηζρχνπλ. 


