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ΑΠΟΦΑΣΗ               
                   

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση & ανανέωση της αρ. πρ.1623/4.5.2004 ΑΕΠΟ όπως ισχύει, για την
λειτουργία του υφιστάμενου Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)
Ηρακλείου απο την ΕΕΑΑ Α.Ε στη θέση Μάνδρα Δ.Ε Αλικαρνασσού Δήμου
Ηρακλείου Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, με την αύξηση δυναμικότητας
διαχείρισης αποβλήτων κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης. 

   
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
                         

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-10) “ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ”.

2. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον Νόμο 2939/01(ΦΕΚ179/Α/01) «Συσκευασίες & Εναλλακτική Διαχείριση των συσκευασιών
& άλλων προϊόντων κτλ» όπως ισχύει .

4. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) “ Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων ….και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος’, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

5. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) “ Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της χώρας’’, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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6. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-02) “ Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς’’.

7. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011) “ Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις
” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Ν. 4042/2012 “ Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ/ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής”.

9. Το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29-09-09) “Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την
αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον − Eναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει’’. 

10. Το Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/27-12-2010) “ Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης ”.

11. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010) “  Οργανισμός της Περιφέρειας  Κρήτης ”.

12. Την Κ.Υ.Α. 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β) όσον αφορά το περιεχόμενο της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

13. Την ΚΥΑ39626/2208/2009(ΦΕΚ2075/Β/2009) αναφορικά με τον “Καθορισμό μέτρων για την

προστασία των υπογείων νερών απο την ρύπανση και την υποβάθμιση σε συμμόρφωση με την

Οδηγία 2006/118/ΕΚ.

14. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ) ”. 

15. Την ΚΥΑ 3137/191/Φ15/2012(ΦΕΚ1048/Β/2012) αναφορικά με την “Αντιστοίχιση των
κατηγοριών των βιομηχανικών & βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά
διατάγματα όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

16. Την ΚΥΑ 21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β/03-05-2012) Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου

για την ανάρτηση αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων

ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του  Ν.4014/2011”, όπως ισχύει.

17. Την ΚΥΑ1649/45/2014(ΦΕΚ45/Β/2014) αναφορικά με την «Εξειδίκευση των διαδικασιών

γνωμοδοτήσεων & τροποποίησης ενημέρωσης του κοινού & συμμετοχής του ενδιαφερόμενου

κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων &

δραστηριοτήτων ….»

18. Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του
Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 209/2011)”, όπως ισχύει.
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19. Την Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/09-04-2012) “Εξειδίκευση των διαδικασιών για την
ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή ………σύμφωνα με το
άρθρο 12 του Ν.4014/2011”.

20. Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. οικ. 48963/05-10-12 “ Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της
υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄
209) ”.

21. Την Υ.Α με αρ.Οικ.167563/15.4.13(ΦΕΚ964/Β/2013) “Ειδίκευση των διαδικασιών & των
ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των
άρθ.3,4,5,6 &7 του Ν.4014/2011 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ.2 παρ.13 αυτού , των
ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες
αυτές”. 

22. Τη με αρ. πρωτ. οικ.201/10-01-11 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης για τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων, των τμημάτων
αυτών καθώς και των αυτοτελών τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

23. Τη με αρ. 373/27-01-11 παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα»
αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Διευθυντές , στους Προϊσταμένους
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 459/Β/23-03-2011)και την με αρ. πρ.οικ.18627/29.12.2014
Απόφαση του Γεν. Γρ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί “Ορισμού αναπληρωτή Γ.
Δ/ντή.....”..

24. Την αρ.89/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά με

την έγκριση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης

(ΠΕΣΔΑΚ) .

25. Την αρ. Πρωτ.2436/30.7.14 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Κρήτης αναφορικά με την “Ανασυγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία του Περιφερειακού

Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Κρήτης”.

26. Τη με ημερ. 9.10.12 (αρ. πρ. Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ3570/9.10.12) αίτηση της εταιρείας ΕΕΑΑ
Α.Ε με την οποία υποβλήθηκε φάκελος ΜΠΕ για την ανανέωση και τροποποίηση της ΑΕΠΟ
του ΚΔΑΥ Ηρακλείου όπως συμπληρώθηκε με τις απο 24.2.2014, 6.10.14, 20.10.14, 30.3.15,
23.4.15 & 9.6.15 αιτήσεις κατόπιν υποδείξεων της υπηρεσίας μας. Στο παράρτημα της ΜΠΕ
συμπεριλαμβάνονταν:

α).Η με αρ. πρ.52114/15.7.2011 βεβαίωση χρήσεων γης του Τμήματος Οικοδομικών Αδειών
Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου καθώς και η επικαιροποιημένη αντίστοιχη
βεβαίωση με αρ. πρ.201381/17.1.2014. Με την εν λόγω βεβαίωση γνωστοποιείται ότι “ο
σταθμός μεταφόρτωσης ,διαλογής και επεξεργασίας των απορριμμάτων που λειτουργεί ήδη
διατηρείται”. 

β).Το με αρ.πρ.134687/7297/9.12.2011 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών
αποβλήτων Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ με το οποίο γνωστοποιείται ότι
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το εν λόγω ΚΔΑΥ είναι καταχωρημένο στο Μητρώο Διαχείρισης Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων
του Υπουργείου με κωδικό αριθμό 197.

γ).Η με αρ. πρ.2991/Φ14.685/613/18.1.2007 Απόφαση Νομάρχη Ηρακλείου αναφορικά με την
χορήγηση άδειας αορίστου χρόνου στην εξεταζόμενη μονάδα.

δ).Το με αρ. Πρωτ.3885Φ.701.04/14.8.2014 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας για την εξεταζόμενη
μονάδα.

27. Την με αρ. πρ.1623/4.5.2004 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης
αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της εξεταζόμενης μονάδας όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει με τις αρ. πρ.3009/1.9.2005 & 2732/13.7.2007 αποφάσεις .

28. Το με αρ. Πρωτ.2096/26.6.15 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ σε υπηρεσίες και
φορείς για δημοσιοποίηση και έκφραση απόψεων στα πλαίσια διαβούλευσης της.

29. Το με αρ. Πρωτ.915924/24.7.15(αρ. Πρωτ.2708/28.8.15 Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ)έγγραφο της
Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο
ανακοινώνεται στον τοπικό τύπο και τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Π.Σ Κ η
έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης της ΜΠΕ του εν λόγω έργου.

30. Το με αρ. Πρωτ.4988/Φ14.685(αρ. Πρωτ. Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ2924/18.8.15) έγγραφο της
Δνσης Ανάπτυξης Π.Ε Ηρακλείου με το οποίο δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για την σχεδιαζόμενη
κτιριακή & μηχανολογική επέκταση με την προϋπόθεση εξασφάλισης της δυνατότητας αυτής σε
σχέση με τις υφιστάμενες επιτρεπόμενες χρήσεις γης. 

31. Το με αρ. Πρωτ.110112/1735/11.9.2015(αρ. Πρωτ. Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ3241/17.9.15)
έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος Δ/νσης ΠΕΧΩΣ Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο
γνωμοδοτούν θετικά για την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων μεταβολών θέτοντας τους παρακάτω
όρους και προϋποθέσεις: 

α)Να υφίστανται σε ισχύ συμβάσεις ή συμφωνητικά συνεργασίας με τα εγκεκριμένα
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και τις εταιρείες παραλαβής όλων των παραγόμενων
αποβλήτων

β)Η εκφόρτωση των οχημάτων -απορριμματοφόρων να γίνεται με τρόπο ώστε να μην υπάρχει
διασπορά στον δρόμο και στον περιβάλλον χώρο της μονάδας

γ)Τα υπολείμματα τη διεργασίας διαλογής να απομακρύνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

δ)Τα νερά πλύσης του περιβάλλοντος χώρου εφόσον οδηγηθούν για άρδευση να ελεγχθούν ως
προς την ποιότητα τους ώστε να επιβεβαιωθεί ότι πληρούνται οι διατάξεις περί
επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων. 

ε)Να γίνεται καταγραφή και αρχειοθέτηση των σχετικών μητρώων (π.χ ΕΕΠΑ, των
παραστατικών πώλησης ανακυκλώσιμων κλπ) 

ζ)Να εκδοθούν οι άδειες δόμησης για τις υφιστάμενες και νέες κτιριακές εγκαταστάσεις.

32. Το με αρ. Πρωτ.121404/5.10.15(αρ. Πρωτ.3492/9.10.15 Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ)έγγραφο του
Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο
μας διαβιβάζει αντίγραφο της με αρ. 96/2015 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και
Χωροταξίας (πρακτικό Νο 10/25-09-15) και στοιχεία για την έναρξη της διαβούλευσης της ΜΠΕ
(π.χ έγγραφη ενημέρωση στον Δήμο, αποδείξεις πληρωμής εφημερίδων για την ανακοίνωση
έναρξης διαβούλευσης). Με το εν λόγω πρακτικό η επιτροπή διατυπώνει ομόφωνα θετική
γνώμη για τους περιβαλλοντικούς όρους της ΜΠΕ του εν λόγω έργου με όρους και
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προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προαναφερόμενο έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος
Δ/νσης ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Κρήτης. 

33. To με ημερ.7.10.2015(αρ. Πρωτ.3460/8.10.15 Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ) αίτημα- μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απο τον κ. Επαμ. Τρικαλίτη υπεύθυνο λειτουργίας του ΚΔΑΥ με το
οποίο δίδονται διευκρινήσεις για το υφιστάμενο σύστημα εξαερισμού/αποκονίωσης του έργου.

34. Τις Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις για τις χρονικές περιόδους 2011,2012,2013 & 2014 όπως
έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας απο τον φορέα του έργου. Σύμφωνα με αυτές προκύπτει ότι
το ποσοστό ανάκτησης των ανακυκλώσιμων υλικών ανέρχεται στο 61% των ποσοτήτων που
εισέρχονται στην μονάδα (σε συμφωνία με τα αναφερόμενα της ΜΠΕ), ενώ η δυναμικότητα
διαχείρισης των εισερχομένων αποβλήτων έχει ήδη υπερβεί την ονομαστική δυναμικότητα που
έχει καθοριστεί στην ΑΕΠΟ και στην άδεια λειτουργίας.

35. Την με ημερ.13.10.2015 εισήγηση της υπηρεσία μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο
Περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) .

36. Το με αρ. πρ.οικ.22/5.11.2015 έγγραφο του ΠΕΣΠΑ με το οποίο μας διαβιβάζονται τα πρακτικά
της 7ης συνεδρίασης του . Σύμφωνα με αυτά το εν λόγω συμβούλιο γνωμοδοτεί θετικά για τον
εκσυγχρονισμό του ΚΔΑΥ (όπως προτείνεται στην μελέτη) κατ εφαρμογή του εγκεκριμένου
ΠΕΣΔΑΚ και του ότι δεν αντίκειται στις διατάξεις του ΓΠΣ Αλικαρνασσού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Την τροποποίηση & ανανέωση της αρ. πρ.1623/4.5.2004 ΑΕΠΟ όπως ισχύει για την λειτουργία

του υφιστάμενου Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου απο την ΕΕΑΑ

Α.Ε (στο εξής φορέας έργου) στη θέση Μάνδρα Δ.Ε Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου Π.Ε

Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, με την αύξηση δυναμικότητας διαχείρισης αποβλήτων κατόπιν

κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης. 

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του ΠΕΣΠΑ σύμφωνα με το αρ. 36

σχετικό .

Η εφαρμογή των παρακάτω περιβαλλοντικών όρων (π.ο) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την

κατασκευή και λειτουργία της δραστηριότητας του θέματος και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης &

λειτουργίας. Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την

τήρηση των περιβαλλοντικών όρων μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα ΑΕΠΟ.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την αρ. (20) σχετική ΥΑ (άρθ.2 παρ.2) ο φορέας του έργου δεν

απαλλάσσεται απο την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας

,ανεξαρτήτως απο την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους π.ο της παρούσας ΑΕΠΟ. 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1.Γενικά Στοιχεία -θέση γηπέδου εγκατάστασης 
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Πρόκειται για μεμονωμένη μονάδα ανάκτησης υλικών προς ανακύκλωση μέσω μηχανικής και
χειρωνακτικής διαλογής μη επικίνδυνων αποβλήτων. Οι εν λόγω εργασίες κατηγοριοποιούνται στις
εργασίες ανάκτησης αποβλήτων (R12) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ ενότητας Β του Ν.4042/2012
προκειμένου τα ανακτηθέντα απόβλητα να οδηγηθούν σε κατάλληλες βιομηχανίες ανακύκλωσης.   

Το εν λόγω έργο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε γήπεδο εμβαδού 8521,86 m2, όπως φαίνεται
στο απο Μάρτιος 2013 Τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Νικολάου Κρασάκη που συνοδεύει
την παρούσα. Το εν λόγω γήπεδο αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης έκτασης συνολικού εμβαδού
195.248,98 m2 ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο παραχωρήθηκε στην ΕΕΑΑ Α.Ε
προκειμένου να υλοποιηθεί το εν λόγω ΚΔΑΥ .

Οι συντεταγμένες του γηπέδου της εγκατάστασης (κέντρου βάρους)κατά ΕΓΣΑ είναι:
 Χ=607384,00   Ψ=3909570,00

2.Περιγραφή-Δυναμικότητα  
Η εξεταζόμενη μονάδα ασχολείται με την διαχείριση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων και
συγκεκριμένα την παραλαβή και διαλογή των αποβλήτων συσκευασίας προερχόμενων απο
προγράμματα διαλογής στην πηγή (π.χ απόβλητα μπλε κάδου) που υλοποιούν οι Δήμοι. Σχεδιάστηκε
αρχικά για να εξυπηρετήσει όλους τους Δήμους του Νομού Ηρακλείου, ενώ στην συνέχεια δέχονταν
ανακυκλώσιμα και απο τος Δήμους του Ν. Λασιθίου σε εφαρμογή του ΠΕΣΔΑΚ 2006 (αρ.
πρ.677/21.2.2006) αλλά και του ισχύοντος. 
Η παραγωγική διαδικασία της μονάδας περιλαμβάνει:

α. Παραλαβή και ζύγιση των πρώτων υλών-αποβλήτων και στην συνέχεια απόθεση αυτών εντός
κτιριακής εγκατάστασης έως την προώθησή τους στη χοάνη τροφοδοσίας και ακολούθως στην
ταινία προδιαλογής.  

β. Αρχικό διαχωρισμό σε δυο ρεύματα, ένα υπερμεγέθη (χαρτί-χαρτόνι) και ένα μικρότερο για
περαιτέρω διαλογή με χειροδιαλογή και μηχανική διαλογή (χρήση περιστροφικού κοσκίνου
trommel). 

γ. Συνέχεια του διαχωρισμού με χειρωνακτική και μηχανική διαλογή (με χρήση ηλεκτρομαγνήτη)
των υλικών και τοποθέτηση σε χοάνες απόρριψης-συλλογής ανάλογα με το είδος τους (πλαστικό ,
γυαλί, κλπ)

δ. Κοπή, συμπίεση και δεματοποίηση των υλικών πλην του γυαλιού 

ε. Αποθήκευση των ανακτώμενων υλικών σε μορφή συμπιεσμένων δεμάτων ή χύδην σε containers,
σε ειδικό χώρο έως ότου μεταφερθούν στον τελικό αποδέκτη. Τα μεν ανακυκλώσιμα παραδίδονται
σε κατάλληλες εταιρείες που θα τα μεταφέρουν σε μονάδες ανακύκλωσης , ενώ τα μη
ανακυκλώσιμα-υπολείμματα της διαλογής οδηγούνται στον παραπλήσιο ΣΜΑ προκειμένου να
διατεθούν για υγειονομική ταφή στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων Π.Ε Ηρακλείου. 

Η μονάδα όπως έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί αποτελείτε απο:

 Ένα βιομηχανικό κτίριο εμβαδού 1984μ2

 Ένα κτίριο γραφείων ,προσωπικού & βοηθητικών χώρων σε επαφή με το παραπάνω
βιομηχανικό αποτελούμενο απο ισόγειο εμβαδού 80μ2 , Α όροφο εμβαδού 80μ2 & Β όροφο εμβαδού
80μ2

 Χώρο υποσταθμού, αντλιοστασίου & δεξαμενών συνολικού εμβαδού 320,49μ2 

 Προκατασκευασμένους οικίσκους συνολικού εμβαδού 147,67μ2 
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 Εξωτερικούς  βοηθητικούς χώρους ταινιών & κλιματιστικών συνολικού εμβαδού91,97μ2  

 Μια γεφυροπλάστιγγα 

 Περίφραξη με πύλη εισόδου ,περιμετρική δενδροφύτευση και τσιμεντόσρωση- ασφαλτόστρωση
πέριξ του βιομηχανικού κτιρίου των χώρων αποθήκευσης στάθμευσης και όδευσης των οχημάτων.

 Μηχανήματα έργου (κλάρκ & ελαστιχοφόρος φορτωτής) και λοιπό εξοπλισμό (πχ  containers) 

Ο συνολικός εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής ανέρχεται στα 253,37KW ενώ
ο αντίστοιχος εγκατεστημένος εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος ανέρχεται στα 235,91KW.

Οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων -πρώτων υλών που εισέρχονται στην μονάδα είναι:

150101 συσκευασία απο χαρτί και χαρτόνι

150102 πλαστική συσκευασία

150103 ξύλινη συσκευασία

150104 μεταλλική συσκευασία

150105 συνθετική συσκευασία 

150106 μεικτή συσκευασία

150107 γυάλινη συσκευασία

200101 χαρτί και χαρτόνι

200139 πλαστικά

200140 μέταλλα

200199 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως (π.χ απόβλητα μπλε κάδου) 

Οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων αξιοποιήσιμων και μη που προκύπτουν κατά την παραγωγική
διαδικασία και εξέρχονται απο την μονάδα είναι:

191201 χαρτί και χαρτόνι

191202 σιδηρούχα μέταλλα

191203 μη σιδηρούχα μέταλλα

191204 πλαστικά και καουτσούκ

191205 γυαλί

191207 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνεται στο σημείο 191206*

191208 υφαντικές ύλες

191212 άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) απο την μηχανική κατεργασία
αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 191211*

200108 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

Στοιχεία υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας 

Η δυναμικότητα παραγωγής σύμφωνα με την αδειοδότηση της μονάδας (ΑΕΠΟ και άδεια
λειτουργίας) είναι παραλαβή για επεξεργασία 36τ/ημέρα για 16ώρες λειτουργίας την ημέρα (2
βάρδιες των 8 ωρών) με μέγιστη ετήσια δυνατότητα επεξεργασίας 13140τ.

Στοιχεία νέας παραγωγικής δυναμικότητας (όπως εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση)
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Με τον υφιστάμενο εξοπλισμό της μονάδας όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα με την
αναβάθμιση του παλιού και την προσθήκη νέου καθώς  και με την προσθήκη άλλης μιας βάρδιας
λειτουργίας (συμπλήρωση 24ωρης λειτουργίας/ημέρα) σχεδιάζεται  αύξηση της δυναμικότητας
παραγωγής στους 39100τ/έτος.  Επιπρόσθετα κρίνεται απαραίτητη (σύμφωνα με την μελέτη) η
κατασκευή νέας κτιριακής εγκατάσταση εμβαδού 498,38μ2για την αποθήκευση του τελικού
προϊόντος διαλογής .       
Με την νέα δυναμικότητα παραγωγής υπολογίζεται ότι για 39100τ/έτος εισερχόμενη πρώτη ύλη
-απόβλητα, οι 23851τ/έτος θα είναι τα αξιοποιήσιμα υλικά-απόβλητα ενώ οι 15249τ/έτος θα είναι το
υπόλειμμα (μη αξιοποιήσιμο υλικό).   

Σκοπιμότητα υλοποίησης τροποποίησης -ανανέωσης ΑΕΠΟ

Η συνέχιση λειτουργίας του εν λόγω έργου με την αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας όπως
αναφέρεται παραπάνω κρίνεται αναγκαία ώστε να εναρμονιστεί με τις κατευθύνσεις του ισχύοντος
ΠΕΣΔΑΚ.

Συγκεκριμένα ο ΠΕΣΔΑΚ όπως ισχύει με την αρ. (25) σχετική Απόφαση προβλέπει όσον αφορά
την διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας  :

α)Για το μεταβατικό στάδιο (έως τέλος του 2015),η συνέχιση λειτουργίας του υφισταμένου ΚΔΑΥ
εξυπηρετώντας το σύνολο των Δήμων των Π.Ε Ηρακλείου & Λασιθίου, κατόπιν των απαραίτητων
επεμβάσεων επέκτασης και αναβάθμισης τους.

β)Για το τελικό στάδιο (με την λειτουργία των νέων έργων- αρχές του 2016),η συνέχιση λειτουργίας
του υφισταμένου ΚΔΑΥ εξυπηρετώντας όλους τους Δήμους Π.Ε Ηρακλείου καθώς και τους Δήμους
Αγ. Νικολάου & Οροπεδίου Π.Ε Λασιθίου με παραγωγική δυναμικότητα 39100τ/έτος. Η
προαναφερόμενη δυναμικότητα επιμερίζεται σε διαχείριση 35000τ/έτος για την Π.Ε Ηρακλείου και
4100τ/έτος για την Π.Ε Λασιθίου απο τους Δήμους Αγ. Νικολάου & Οροπεδίου Λασιθίου.

3.Κατάταξη δραστηριότητας 

Η εν λόγω μονάδα στο σύνολο της κατατάσσεται σύμφωνα με την αρ. (18) σχετική Υ.Α στην Α2

κατηγορία. Συγκεκριμένα υπάγεται στην 4η ομάδα με Α/Α :

10 που αφορά: Μεμονωμένες εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών μέσω μηχανικής διαλογής (ΚΔΑΥ

,ΕΜΑΚ κλπ) απο μη επικίνδυνα απόβλητα (εργασίες R12)

Όσον αφορά την όχληση η μονάδα σύμφωνα με την αρ. (15) σχετική ΚΥΑ κατατάσσεται στα έργα

μέσης  όχλησης με α/α: 

272 που αφορά: Ανακύκλωση μεταλλικών & μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων

(συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες R12).

4.Χρήση νερού και ενέργειας

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι σήμερα στοιχεία λειτουργίας της μονάδας εκτιμάται ότι με την

τροποποίηση της δυναμικότητας παραγωγής της μονάδας στους 39100τ/έτους, η κατανάλωση σε

νερό θα είναι 987μ3/έτος , η κάλυψη της οποίας θα γίνεται απο το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της

περιοχής .Η δε κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας θα ανέρχεται στις 730.000kwh/έτος, η

κάλυψη της οποίας θα γίνεται απο το υφιστάμενο δίκτυο της ΔΕΗ. 
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5.Δημιουργία αποβλήτων & οχλήσεων

Κατά την υλοποίηση-κατασκευή του έργου:

Δεδομένου ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός έχει ήδη τοποθετηθεί στο έργο, αναμένονται απόβλητα

και οχλήσεις απο την υλοποίηση της κτιριακής εγκατάστασης αποθήκευσης τα οποία λόγω της

φύσης της κατασκευής (υπέργειο μεταλλικό στέγαστρο) θεωρούνται αμελητέα και δεν

αξιολογούνται δεδομένου ότι είναι παροδικά και θα εκλείψουν με το πέρας των εργασιών

κατασκευής. Παρόλα αυτά τίθενται συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι όπως αναφέρονται στο

επόμενο Κεφάλαιο.

Κατά την λειτουργία της μονάδας με την νέα δυναμικότητα παραγωγής θα προκύπτουν :

α) Υγρά απόβλητα: 

Εντός του βιομηχανικού κτιρίου προκύπτουν στραγγίσματα απο πλύσεις του δαπέδου και λύματα
απο το προσωπικό τα οποία συλλέγονται και οδηγούνται σε δύο στεγανούς βόθρους συνολικής
χωρητικότητας 46,62μ3 οι οποίοι επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες διάθεσης των εν λόγω
αποβλήτων για  15 μέρες. 

Εκτός του βιομηχανικού κτιρίου στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης δεν υπάρχουν
στραγγίσματα καθότι δεν υπάρχουν απόβλητα εκτεθειμένα στη βροχή. Τα όμβρια ύδατα
οδηγούνται λόγω κλίσης στο φυσικό αποδέκτη της περιοχής. 

β) Στερεά απόβλητα: 

Στα στερεά απόβλητα της μονάδας συμπεριλαμβάνονται: α)το υπόλειμμα της παραγωγικής
διαδικασίας το οποίο υπολογίζεται σε 15249τ/έτος και β) τα αστικά απόβλητα του προσωπικού. Τα
προαναφερόμενα απόβλητα συλλέγονται σε κατάλληλους κάδους και μεταφέρονται στον
παραπλήσιο ΣΜΑ Ηρακλείου προκειμένου να οδηγηθούν για υγειονομική ταφή στον ΧΥΤΑ Πέρα
Γαλήνων. 

γ) Αέριες εκπομπές: 

Κατά την λειτουργία του έργου υπάρχει εκπομπή αιωρουμένων σωματιδίων -σκόνης καθώς και
εκπομπή οσμών . Οι εν λόγω εκπομπές εντοπίζονται εντός του βιομηχανικού κτιρίου όπου και
πραγματοποιούνται οι εργασίες παραλαβής και διαλογής-επεξεργασίας των εισερχομένων
αποβλήτων. Για την αντιμετώπισή τους έχουν είδη ληφθεί κατάλληλα μέτρα σε εφαρμογή της
ισχύουσας ΑΕΠΟ και συγκεκριμένα η παραλαβή και διαδικασία διαλογής των εισερχομένων
αποβλήτων γίνεται εντός του βιομηχανικού κτιρίου σε χώρο όπου έχουν εγκατασταθεί :

 Κλειστές καμπίνες εργασίας -χειροδιαλογής των εργαζομένων με σύστημα κλιματισμού ,
εισαγωγής - εξαγωγής  αέρα .

 Πέντε αξονικοί ανεμιστήρες στο χώρο του εργοστασίου για την ανανέωση του αέρα
δυνατότητας 8 εναλλαγών αέρα/ώρα με φίλτρα κατακράτησης της σκόνης στην έξοδο του αέρα.

 Τοπική αποκονίωση με δυο ξεχωριστά συστήματα αναρροφήσεως, ένα στο κόσκινο trommel το
οποίο αναρροφά τον αέρα και τον οδηγεί μέσω σωληνώσεων σε σύστημα κατακράτησης σκόνης
που διαθέτει σακκόφιλτρα και ένα σύστημα σε διάφορα σημεία του εργοστασίου και συγκεκριμένα
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σε 11 σημεία στα οποία υπάρχει πτώση υλικών (π.χ στις μεταφορικές ταινίες) όπου αναρροφά τον
αέρα και τον οδηγεί μέσω σωληνώσεων σε σύστημα κατακράτησης σκόνης και οσμών που
αποτελείται απο δυο φιλτρομονάδες εκ των οποίων η μικρή διαθέτει πρόφιλτρα, σακκόφιλτρα και
φίλτρα ενεργού άνθρακα και η μεγάλη πρόφιλτρα και σακκόφιλτρα ενεργού άνθρακα .

 Σύστημα υδρονέφωσης οροφής για την αποτροπή δημιουργίας σκόνης το οποίο καλύπτει τους
χώρους υποδοχής των εισερχομένων αποβλήτων και κίνησης των οχημάτων εντός του κτιρίου.

δ) Θόρυβος: Οι εκπομπές θορύβου είναι περιορισμένες καθώς δεν συμμετέχουν θορυβώδη
μηχανήματα κατά την παραγωγική διαδικασία (π.χ σφύρες ,τεμαχιστές) ,έχοντας ήδη τοποθετηθεί
αντικραδασμικές βάσεις σε μηχανήματα που προκαλούν δονήσεις. Επιπρόσθετα για την προστασία
των εργαζομένων απο τον παραγόμενο θόρυβο έχουν υλοποιηθεί κλειστές καμπίνες με ηχομόνωση
οι οποίες απομονώνουν τους χώρους εργασίας-χειροδιαλογής απο τον υπόλοιπο χώρο του
εργοστασίου στον οποίο παράγεται ο θόρυβος  .                              

5.Περιβάλλον Περιοχής 

Το εν λόγω έργο δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης ή σε
υγρότοπο ,ούτε σε περιοχή που έχει ενταχθεί στον κατάλογο των τόπων κοινοτικής σημασίας του
δικτύου Φύση 2000. 
Έχει εγκατασταθεί εντός του ΓΠΣ Αλικαρνασσού (αρ. Απόφασης Έγκρισης 1732/2009-
ΦΕΚ122/ΑΑΠΘ/2009) και συγκεκριμένα στην περιοχή χονδρεμπορίου στον χώρο της Λαχαναγοράς
Ηρακλείου, χωρίς να αντίκειται στις διατάξεις του ,όπως διευκρινίζεται στην γνωμοδότηση του
ΠΕΣΠΑ και στα με αρ. Πρωτ.52114/2013 και 201381/2014 έγγραφα της Δ/νσης Πολεοδομίας του
Δήμου Ηρακλείου που συμπεριλαμβάνονται στα περιεχόμενα της ΜΠΕ.   

Αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης μονάδας όπως λειτουργεί, και σχεδιάζεται να
εκσυγχρονιστεί περιέχεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου (κείμενο,σχέδια
& συμπληρωματικά στοιχεία-διευκρινήσεις) που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση.

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α) Συμμόρφωση –εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

(Α1) Η εκπομπή σκόνης να είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στο Π.Δ. 1180/1981,και
συγκεκριμένα κάτω από τα 100mg/m3

(Α2) Όσον αφορά τα αέρια απόβλητα, οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων
αναφέρονται στην αρ. 14122/549/Ε.103/24.3.11(ΦΕΚ488/Β/2011).

(Α.3) Όσο αφορά τα υγρά απόβλητα ισχύει η αρ.(15) σχετική ΚΥΑ αναφορικά με «Καθορισμός
μέτρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες
διατάξεις»,όπως έχει διευκρινιστεί με την αρ. οικ.145447/23.6.2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ και ισχύει
με την αρ. Οικ.191002/2013ΚΥΑ(ΦΕΚ2220/Β/2013) 

(Α4) Να συμμορφωθεί η εταιρία , με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-
12-2003) που αφορά: «μέτρα και όρους για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων», όπως ισχύει. 

(Α5) Να συμμορφωθεί η εταιρεία , με τις διατάξεις του Ν.2939/01(ΦΕΚ179/Α/01) που αφορά τις
«Συσκευασίες & εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών κλπ» όπως ισχύει.
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(A6) Να συμμορφωθεί η εταιρία , με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/06) που
αφορά: «μέτρα και όρους για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων αποβλήτων», όπως ισχύει.

(Α7) Να υιοθετήσει και να εφαρμόσει η εταιρεία τα προβλεπόμενα στο Π.Δ148/2009 μέτρα
πρόληψης και αποκατάστασης ενδεχόμενης περιβαλλοντικής ζημιάς ή της άμεσης απειλής πρόκλησης
τέτοιας ζημιάς, καλύπτοντας τις σχετικές δαπάνες ,οποιοδήποτε και αν είναι το ύψος τους, όταν
προκύπτει η ευθύνη τους για την εν λόγω ζημιά.   

Β) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων.

Τα επίπεδα θορύβου να είναι σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 του άρθρου 2
του Π.Δ. 1180/81 μετρούμενα στα όρια του οικοπέδου που βρίσκεται η εγκατάσταση. Συγκεκριμένα
το όριο θορύβου είναι τα 55dβA.

Γ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του
περιβάλλοντος 

Γ1. Κατά την φάση κατασκευής της κτιριακής εγκατάστασης  αποθήκευσης: 

1. Τα μηχανήματα και τα εργοταξιακά οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου

του θέματος να είναι άριστα συντηρημένα. Να αποφεύγονται εργασίες συντήρησης του

μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή του έργου του θέματος στον

χώρο της κατασκευής του.

2. Ο καθαρισμός των οχημάτων μεταφοράς του ετοίμου σκυροδέματος να γίνεται υποχρεωτικά στο

χώρο παραγωγής και προμήθειας του και όχι σε χώρο του εργοταξίου.

3. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εργασιών του εργοταξίου να

διαχειριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής

Απόφασης (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 1909Β/22-12-2003), δηλαδή να συλλέγονται και να διαχωρίζονται

στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους

υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες.

4. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. υλικά συσκευασίας) που θα προκύπτουν κατά τη

λειτουργία του εργοταξίου να προωθούνται στην μονάδα για άμεση διαχείριση .

5. Τα αστικά, στερεά απόβλητα, απορρίμματα, και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα απόβλητα που δεν

ανήκουν στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν από τη λειτουργία του

εργοταξίου να συγκεντρώνονται σε κάδους και να προωθούνται μαζί μα τα υπολείμματα λειτουργίας

της μονάδας, στον παραπλήσιο ΣΜΑ Ηρακλείου .

6. Τα απόβλητα απο την κατασκευή (περίσσια χώματος εκσκαφής κλπ) να διαχειριστούν σύμφωνα

με την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312Β/24-08-2010) .

7. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους

χώρους.
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8. Η διαχείριση των αποβλήτων που ανήκουν στη κατηγορία των ειδικών ρευμάτων να γίνεται

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 179Α) και των αντίστοιχων Προεδρικών

Διαταγμάτων και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.) 

9. Να τηρούνται οι διατάξεις των με Αρ. Η.Π. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909Β/22-12-2003) και

13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383Β/28-3-2006) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων(Κ.Υ.Α.).

10. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζονται από τον κύριο

του έργου κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος.

11. Σε περίπτωση ρύπανσης των δρόμων πρόσβασης στην περιοχή του έργου από τις διελεύσεις των

οχημάτων θα πρέπει να καθαρίζονται άμεσα με ευθύνη του Φορέα υλοποίησης του έργου.

12. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά να λαμβάνονται αποκλειστικά από νομίμως

λειτουργούντα λατομεία και μονάδες σκυροδέματος.

13. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη υλικών από κοίτες ποταμών ή

χειμάρρων για υλικά που πιθανόν απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου.

14.Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες, προκειμένου

να κατασκευασθεί το έργο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης και τυχόν ειδικούς

περιορισμούς και όρους που τίθενται από ειδικές διατάξεις.

15. Απαγορεύεται έστω και προσωρινά η εναπόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε ρέματα,

χείμαρρους, αρδευτικές τάφρους και σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα ώστε να διασφαλίζεται η

ελεύθερη ροής των νερών τους.

17. Να ληφθεί μέριμνα για την ορθή διαχείριση των ομβρίων και την ορθή παροχέτευσή τους ώστε

να μην δημιουργούνται προβλήματα στην γύρω περιοχή.

18. Η έκταση που θα καταλαμβάνει το εργοτάξιο να είναι η μικρότερη δυνατή και να τηρούνται οι

σχετικές νομοθετικές διατάξεις για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του.

19. Οι χώροι του εργοταξίου θα πρέπει να παραμένουν καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα

απόβλητα ή/και άχρηστα υλικά.

20. Η οργάνωση του εργοταξίου να πραγματοποιηθεί εντός της έκτασης υλοποίησης του έργου του

θέματος.

21. Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στην παρ. Β του κεφ. Β της

παρούσας Απόφασης.

22. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια, που, τυχόν, προκύπτουν από την συντήρηση των μηχανημάτων

του εργοταξίου, και άλλα ελαιώδη υλικά, να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα

(Π.Δ.) 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64Α/02-03-2004) (συλλογή για ανακύκλωση από ειδικά αδειοδοτημένες

εταιρίες). Να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, που θα
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πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, και να δίνονται σε ειδικά

αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής οι οποίες θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια για την

διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων . Τα παραπάνω υλικά να καταγράφονται σε ειδικά βιβλία. Στα

ίδια βιβλία να καταγράφεται και η διαδικασία διακίνησης τους (παραλήπτης,ημερομηνία, ποσότητα,

προορισμός). Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λιπαντικών στο

έδαφος, στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά ή στο σύστημα αποχέτευσης.

23. Τυχόν διαρροές καυσίμων ή ελαίων να αντιμετωπίζονται άμεσα με χρήση προσροφητικών

υλικών, όπως άμμου, ροκανιδιού ή και ειδικού γεωυφάσματος, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος

ρύπανσης των επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους ή των απορροών όμβριων.

24. Το εργοτάξιο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ικανοποιητικές ποσότητες προσροφητικών

υλικών.

25. Τα ρυπασμένα προσροφητικά υλικά με πετρελαιοειδή ή λιπαντικά από τυχόν διαρροές ή

εργασίες συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η

διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στα επικίνδυνα

απόβλητα.

27. Απαγορεύεται η καύση των χρησιμοποιημένων ελαίων, πλαστικών, ελαστικών και στερεών

αποβλήτων τόσο σε ανοικτό – υπαίθριο (ανοιχτές εστίες καύσης) όσο και σε κλειστό – στεγασμένο

χώρο [Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) 10315/93 (Φ.Ε.Κ. 369Β/24-05-1993) 11535/93

(Φ.Ε.Κ. 328Β/06-05-1993)].

28. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεως πυρκαγιάς

κατά την κατασκευή (π.χ από τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου).

29. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων ή των επισκεπτών της

περιοχής του έργου.

30.Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης του έργου του θέματος να

απομακρυνθούν όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να γίνει διαμόρφωση, αποκατάσταση και

επαναφορά του περιβάλλοντα χώρου, κατά το δυνατό, στην προηγούμενη κατάσταση του.

31. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή  ζημιά

που θα προκληθεί σε τρίτους.

32. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση

που του ζητηθεί, την πραγματοποίηση ελέγχων και μετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από

αρμόδια ή εξουσιοδοτημένα Όργανα.

33. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης και

παρακολούθησης των παραπάνω όρων κατά τη φάση κατασκευής .
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Γ.2 Κατά την φάση λειτουργίας της μονάδας:

1. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να παραλαμβάνει τις πρώτες ύλες -απόβλητα και να παραδίδει

όλα τα παραγόμενα υλικά- απόβλητα , σε φορείς διαχείρισης που διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες

συλλογής μεταφοράς ώστε να οδηγηθούν τελικά στους τελικούς αποδέκτες-ανακυκλωτές. Προς

τούτο να υπάρχουν οι σχετικές συμβάσεις (φορέα έργου με παραγωγούς/ Δήμοι & φορέα έργου με

συλλέκτες-μεταφορείς) οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της μονάδας. 

2. Όλα τα εισερχόμενα-εξερχόμενα απόβλητα όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α παρ.2 της

παρούσας, που διαχειρίζονται στην μονάδα, να διαχωρίζονται κατά είδος κατόπιν μηχανικής

διαλογής & χειροδιαλογής και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους, υπό

κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες έως ότου παραδοθούν σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες οι

οποίες διαχειρίζονται τα εν λόγω απόβλητα. Τα απόβλητα οικιακού τύπου απο το προσωπικό καθώς

και τα υπολείμματα της παραγωγικής διαδικασίας να συγκεντρώνονται σε κατάλληλους κάδους έως

ότου παραδοθούν στον παραπλήσιο ΣΜΑ για να οδηγηθούν στον ΧΥΤ Πέρα Γαλήνων.

3. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες λειτουργίας της μονάδας

(π.χ την λειτουργία σε τρεις βάρδιες) ώστε να εξυπηρετεί όλους τους Δήμους Π.Ε Ηρακλείου και

Π.Ε Λασιθίου σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑΚ όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α παρ.2 της

παρούσας (Σκοπιμότητα υλοποίησης).

4.Τα εισερχόμενα απόβλητα- Α' ύλες με την είσοδο τους στην μονάδα να ζυγίζονται στην

γεφυροπλάστιγγα και στην συνέχεια να ξεφορτώνονται σε διακριτό χώρο εντός του εργοστασίου,

λαμβάνοντας μέριμνα για τον μη διασκορπισμό τους. Τα παραγόμενα υλικά-απόβλητα μετά την

δεματοποίηση ή συσκευασία τους σε κατάλληλους υποδοχείς να αποθηκεύονται σε στεγασμένο

χώρο, ώστε να μην ξεπλένονται με τα όμβρια ύδατα. Απαγορεύεται η παραμονή των εισερχομένων

αποβλήτων στους εξωτερικούς χώρους της εγκατάστασης . 

5..Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και

δημόσιους χώρους. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και στεγασμένο χώρο,

σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/93). 

6. Τυχόν μεταχειρισμένα ελαστικά, Ηλεκτρικές Στήλες/ Συσσωρευτές (ΗΣ/Σ) , Απόβλητα

Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) προκύψουν (π.χ αναμεμιγμένα με τις

εισερχόμενες συσκευασίες) να διαχειριστούν αναλόγως σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου

2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 179Α/2001) και των αντίστοιχων Προεδρικών Διαταγμάτων και Κοινών

Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.) [ελαστικά: Π.Δ. 109/2004 (Φ.Ε.Κ.75Α/2004), μεταχειρισμένοι

συσσωρευτές:Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010(Φ.Ε.Κ.1625Β/2010), απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και

ηλεκτρονικού εξοπλισμού:ΚΥΑ Η.Π23615/651/Ε.103/2014(ΦΕΚ1184/Β/2014). 
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7. Το δάπεδο των κτιριακών εγκαταστάσεων να είναι βιομηχανικού τύπου ειδικά εξοπλισμένο για

αυτήν την χρήση, με στιλπνή επιφάνεια και κατάλληλες κλίσεις για την τακτική έκπλυση

-απολύμανση του χώρου.

8. Για την προστασία του περιβάλλοντος είναι απαραίτητο η εγκατάσταση να διαθέτει και να

λειτουργεί τα παρακάτω συστήματα όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφ. Α.5 της παρούσας :

 Σύστημα συλλογής και διαχωρισμού σκόνης

 Σύστημα ελέγχου θορύβου

 Σύστημα ελέγχου οσμών. 

9. Όταν η ηχοέκθεση εντός του εργοστασίου υπερβαίνει τα 85 DB να τίθεται στην διάθεση των

εργαζομένων επαρκή ακοοπροστατευτικά μέσα. Στα όρια της μονάδας ο θόρυβος να βρίσκεται κάτω

απο τα όρια που αναφέρονται στο Κεφ. Β παρ. Β της παρούσας, δηλαδή 55DB.

10. Στα πλαίσια ελαχιστοποίησης των οσμών θα πρέπει ο χρόνος παραμονής των εισερχόμενων

αποβλήτων -Α' υλών πριν την διαλογή-επεξεργασία και των παραγόμενων υπολειμμάτων πριν απο

την διάθεση  να μην είναι μεγαλύτερος απο δύο ημέρες. 

11.Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την Απόφαση Η.Π.29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/2002) η

προσωρινή αποθήκευση των μη επικίνδυνων πριν από την ανάκτηση χρήσιμων υλών ή πριν την

επεξεργασία δεν πρέπει να ξεπερνά τα τρία χρόνια, ενώ η αποθήκευση πριν από τη διάθεση πρέπει

να είναι για διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

12. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πυρασφάλεια όπως προβλέπονται απο την

σχετική νομοθεσία και να αναρτηθεί πρόγραμμα οδηγίας πυρόσβεσης. Η εγκατάσταση στο σύνολό

της να διαθέτει πιστοποιητικό πυροπροστασίας (εγκεκριμένη μελέτη ,μέσα ,κλπ) εν ισχύ.

13. Να συντηρείται η περιμετρική περίφραξη & δενδροφύτευση ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια

του χώρου καθώς η οπτική & ηχητική απομόνωση.

14. Να πληρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανολογικού εξοπλισμού που προβλέπονται

απο τις κείμενες διατάξεις (π.χ για τις μεταφορικές ταινίες διαλογής τα κόσκινα κλπ ισχύουν τα

αναφερόμενα της αρ. 114218/1997(ΦΕΚ1016/Β/1997) ΚΥΑ ).

15. Σε τακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται συντήρηση της εγκατάστασης (μηχανολογικού

εξοπλισμού και εξοπλισμού αντιρύπανσης), ώστε να εξασφαλιστεί ορθή λειτουργία της μονάδας , η

προστασία των εργαζόμενων και του περιβάλλοντος . 

16. Ο φορέας του έργου θα πρέπει να μεριμνά έγκαιρα για την αποστολή φορτίων με τα παραγόμενα

ανακυκλώσιμα απόβλητα, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας-ανακύκλωσης , ώστε οι αποθηκευμένες

ποσότητες αποβλήτων να μην ξεπερνούν κάθε φορά τη μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του χώρου

και γενικότερα να μην συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες για μακρό χρονικό διάστημα .
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17. Οι χώροι της μονάδας να διατηρούνται καθαροί από τυχόν διασκορπισμένα υλικά και τυχόν

στραγγίσματα  τα οποία θα πρέπει να συλλέγονται άμεσα.

18.Τα όμβρια ύδατα της στέγης των κτιρίων καθώς και των υπαιθρίων εξωτερικών χώρων να

συλλέγονται απο ξεχωριστό δίκτυο σωληνώσεων- καναλιών- τάφρων και να οδηγούνται στο φυσικό

αποδέκτη της περιοχής. Τα δε υγρά απόβλητα απο το εσωτερικό του εργοστασίου στα οποία

συγκαταλέγονται τα λύματα του προσωπικού τυχόν στραγγίσματα απο τα εισερχόμενα απόβλητα,

και τα νερά απο τα πλυσίματα των χώρων να συγκεντρώνονται στους δυο υφιστάμενους στεγανούς

βόθρους και πριν την πλήρωσή τους να οδηγούνται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων .Να

αρχειοθετούνται τα σχετικά παραστατικά παράδοσης-παραλαβής.

19. Απαγορεύεται η επιφανειακή και η υπεδάφια διάθεση υγρών αποβλήτων.

20. Ο φορέας του έργου οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή

των εργαζομένων χορηγώντας τους τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) .

Επιπρόσθετα είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού.

21. Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες των πιθανών κινδύνων και να υπάρχει φωτεινή

σήμανση (κατά τις βραδινές κυρίως ώρες) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.

22.Να γίνεται τακτική συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας και να γίνεται έλεγχος για την

ικανότητα λειτουργίας τους τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο.

23. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας να διατηρούνται συνεχώς ελεύθεροι. Ιδιαίτερα δεν πρέπει να

κλειδώνονται ή  να φράσσονται. 

24. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή  ζημιά

που θα προκληθεί σε τρίτους.

25.Να αποφευχθεί η πάσης φύσεως υποβάθμιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου.

26.Να οριστεί από την εταιρεία υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.    

27. Ο φορέας του έργου είναι υποχρεωμένος να τηρεί μητρώο στο οποίο να αναγράφονται η

ποσότητα ,η φύση , η προέλευσή ,τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, η ημερομηνία παραλαβής ή

εκχώρησης ,ο προορισμός ,η συχνότητα συλλογής , το μέσο μεταφοράς ,και κάθε άλλη πληροφορία

που αφορά την δραστηριότητα διαχείρισης των αποβλήτων. Οι πληροφορίες αυτές να αποστέλλονται

στην υπηρεσία μας σε μορφή ετήσιας έκθεσης μέχρι 20 Φεβρουαρίου κάθε χρόνου σύμφωνα το

άρ.12 της Η.Π 50910/2727/2003.

28. Η εταιρεία υποχρεούται να είναι καταχωρημένη  στο σχετικό μητρώο του ΥΠΕΝ  

29. Υπέρβαση οριακών τιμών-αστοχίες -έκτακτα περιστατικά:

1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται μετά απο μετρήσεις ,η υπέρβαση οριακών τιμών εκπομπής , ο

υπεύθυνος της εγκατάστασης ενημερώνει την υπηρεσία μας ,τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος
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της Περιφέρειας Κρήτης του ΥΠΕΝ και του Υπουργείου Υγείας, και ενεργεί το ταχύτερο δυνατόν για

την άρση των αιτιών της υπέρβασης.

2. Στην περίπτωση βλάβης ,αστοχίας ή εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού , ο υπεύθυνος της

εγκατάστασης υποχρεούται να περιορίσει ή να διακόψει την λειτουργία μόλις τούτο καταστεί

εφικτό ,έως ότου αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να ενημερώσει σχετικά την υπηρεσία μας και τις

αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ του Υπουργείου Υγείας και της Γενικής Γραμματέας Πολιτικής

Προστασίας.

3. Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας της εγκατάστασης (π.χ σε περιόδους απεργιών των

εργαζομένων) οι πρώτες ύλες της μονάδας- απόβλητα συσκευασιών να οδηγούνται σε άλλη

εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων για προσωρινή αποθήκευση η οποία θα πρέπει να προταθεί και

να αδειοδοτηθεί εντός ενός έτους.

Σε κάθε περίπτωση , η εγκατάσταση παύει να τροφοδοτείται με απόβλητα μέχρις ότου η υπηρεσία

μας επιτρέψει και πάλι την διαχείριση των αποβλήτων στην μονάδα.

30. Να εφαρμόζεται πρόγραμμα μυοκτονίας αρχειοθετώντας τα σχετικά παραστατικά.

31.Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση

που του ζητηθεί, την πραγματοποίηση ελέγχων και μετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από

αρμόδια ή εξουσιοδοτημένα Όργανα.

32. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια,

συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ), βάσει των οποίων

θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να

επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα στοιχεία

αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της μονάδας. 

33. Η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης , επιφυλάσσεται να προτείνει την λήψη

πρόσθετων μέτρων, πέραν των όσων αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση, αν από την λειτουργία

της εν λόγω βιομηχανίας  προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.

Δ) Όροι που αφορούν τον τερματισμό λειτουργίας και  αποκατάσταση του χώρου της

εγκατάστασης
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1. Μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο παύσης της λειτουργίας της εγκατάστασης ο φορέας του έργου

υποχρεούται (άρθ.9 της αρ. 50910/2003ΚΥΑ) πριν την διαδικασία τερματισμού της λειτουργίας να

εξυγιάνει και να αποκαταστήσει :

 Τις ζημιές σημαντικής κλίμακας που ενδεχομένως έχουν προκληθεί στο περιβάλλον και τη

δημόσια υγεία απο την λειτουργία της μονάδας ή του χώρου και

 Το φυσικό περιβάλουν με την διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων στο

περιβάλλον ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση και βελτίωση του τοπίου 

Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται:

 Τα υπολείμματα των πρώτων υλών-αποβλήτων αλλά και των παραγόμενων αποβλήτων να

συλλεχθούν κατά την διάρκεια του τελικού καθαρισμού να παραδοθούν σε κατάλληλα

αδειοδοτημένες εταιρείες.

 Τα κατασκευαστικά στοιχεία (δεξαμενές ,containers, ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός

εξοπλισμός κλπ) να αποσυναρμολογηθούν και να απορριφθούν ή και να δωθούν προς

ανακύκλωση σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

2. Για  τον τερματισμό της  λειτουργίας της  εγκατάστασης  απαιτείται σχετική Απόφαση του Γενικού  

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η οριστική παύση

λειτουργίας της μονάδας καθώς και ο τερματισμός των εργασιών αποκατάστασης και δίδεται εντολή

για έναρξη των εργασιών της μετέπειτα φροντίδας. Προς τούτο ο υπεύθυνος υποχρεούται να προβεί

σε συγκεκριμένες δράσεις υποβάλλοντας στην υπηρεσία μας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από

αντίστοιχη έκθεση . Η έκθεση αυτή να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

 Περιγραφή της εγκατάστασης (υφιστάμενα έργα και υποδομές , τοποθεσία, χρήσεις γης ).

 Ποσότητες και κατηγορίες αποβλήτων που διαχειρίστηκε η μονάδα.

 Πιθανές επιπτώσεις που προκλήθηκαν στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία κατά την

λειτουργία της καθώς και περιγραφή και των ενεργειών αντιμετώπισης .

 Ενέργειες που έγιναν για την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση του χώρου της

εγκατάστασης περιλαμβάνοντας τουλάχιστον: τον καθαρισμό και απορρίπανση εξοπλισμού

και δεξαμενών κλπ, την αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση του εξοπλισμού και υλικών ,

την συλλογή και διαχείριση των αποπλυμάτων , την διαμόρφωση και επανένταξη του χώρου

στο περιβάλλον, την αποφυγή πρόσβασης από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ,το

απαραίτητο προσωπικό για την διεκπεραίωση των προαναφερόμενων ενεργειών με τα μέτρα

προστασίας και ασφάλειας που ελήφθησαν ,τα έργα και δράσεις για την μετέπειτα φροντίδα

της εγκατάστασης και λοιπές ενέργειες και έργα.
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Γ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ –ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Οι  Περιβαλλοντικοί Όροι της παρούσας Απόφασης ισχύουν για δέκα (10) χρόνια απο την

έκδοση της ,  εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται .

2. Εγκαίρως και τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την παρέλευση του αναφερόμενου χρονικού

διαστήματος ,ο φορέας του έργου οφείλει να εκκινήσει την διαδικασία ανανέωσης των

περιβαλλοντικών όρων του έργου κατά τα οριζόμενα στο άρθ.5 του Ν.4014/2011 όπως εκάστοτε

ισχύει.

3.Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά

την λήξη της ,μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης εφόσον όμως ο

υπόχρεος φορέας  αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίηση της απόφασης αυτής τουλάχιστον

δυο μήνες πριν από την λήξη της ,υποβάλλοντας προς τούτο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

4.Για τον εκσυγχρονισμό ,βελτίωση ,επέκταση ή τροποποίηση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην

συνημμένη MΠΕ και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας ΑΕΠΟ, απαιτείται η

τήρηση του άρθ.6 του ν.4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει. 

5. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του έργου σε συμμόρφωση με  την παρούσα

Απόφαση και σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της παρούσας Απόφασης , ο φορέας του

έργου δύναται ,πριν την έναρξη κατασκευής να υποβάλλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού

όπως προβλέπεται στο άρθ.7 του Ν.4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν

σοβαρά  προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον

που δεν είχαν προβλεφθεί από τις περιβαλλοντικές μελέτες του έργου και την παρούσα ,επιβάλλονται

πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας όπως προβλέπεται στη παρ.9

του άρθ.2 (σε συνδυασμό με το άρθ.6 )του Ν. 4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει.

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παρούσα ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή
ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση
εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται
χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας,
καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων (εργοταξιακοί χώροι, χώροι εναπόθεσης,
κ.α.) και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για
τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω
στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της
δραστηριότητας.
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2. Η παρούσα ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές
διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.
3. Η παρούσα απόφαση ενσωματώνει την άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων καθώς και την
άδεια διάθεσης λυμάτων-βιομηχανικών υγρών αποβλήτων σύμφωνα με το άρθ.12 του Ν.4014/2011.

Ε  .   ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ  

1. Η παρούσα ΑΕΠΟ με τον φάκελο που την συνοδεύει καθώς επίσης η θεωρημένη Μ.Π.Ε , πρέπει
να είναι διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα
σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.

2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:
 να τηρεί στοιχεία (συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα

καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η
συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά
θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας.

 να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.
 να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.
 να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις − υποδείξεις

των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους
όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν
είναι δυνατόν βάσει της συνημμένης  ΜΠΕ .

4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή
παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας
οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως
τροποποιήθηκαν με τους Ν.3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει.

Στ  .   ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ.  

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται με την
ανάρτησή της: α) στη δικτυακή διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112/Α/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και β) στον ειδικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των αποφάσεων
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης αυτών (δικτυακή
διεύθυνση aepo.ypeka.gr), όπως αυτός ιδρύθηκε και λειτουργεί με την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ
1470/Β/3-5-2012) σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011.

Κατά της παρούσας απόφασης αναφέρουμε δυνατότητες προσφυγής:
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ένσταση ενώπιον του Υπουργού ΠΕΝ μέσα σε

διάστημα      τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της.         

Επίσης προσφυγή μπορεί να ασκηθεί στα Διοικητικά Δικαστήρια και ενώπιων του Συμβουλίου της
Επικρατείας.  

20

ΑΔΑ: 61ΥΟΟΡ1Θ-Π54



Συνημμένα:Φάκελος τρ.-ανανέωσης π.ο
Ε.Γ.Γ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής
Χωροταξικής & Περ/κής Πολιτικής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:
1. Περιφέρεια Κρήτης

          α) Περιφερειακό Συμβούλιο
              Πλατεία Ελευθερίας 
              71201 Ηράκλειο

                β) Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε Ηρακλείου
                 

2. ΕΕΑΑ Α.Ε
                      (με συνημ. φάκελος ΜΠΕ)

Εσωτερική Διανομή: - Χρονολογικό Αρχείο 
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