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ΘΕΜΑ : Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο με τίτλο “πιλοτική
μονάδα παραγωγής βιοπλαστικού” εντός του γηπέδου της ΕΕΛ Δήμου
Ηρακλείου Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.

                            
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ  ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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) To N.3982/2011(ΦEK143/A/2011) “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών &

μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις” όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει.

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

τροποποιήθηκε και 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.
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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.

6) Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-02) “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της

Πολιτιστικής Κληρονομιάς’’ όπως ισχύει.

7) 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” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8) Το Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» και

συγκεκριμένα το Άρθρο 28 παραγρ.1 αυτού με την οποία καταργείται η διάταξη της παρ. 2 του

άρθρου 6 του Ν.3852/2010 (Α  ́ 87) και σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται θέση

προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης» και το άρθ.28Α

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθ.24 του Ν.4368/2016(ΦΕΚ21Α'). 

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) Την ΚΥΑ 13588/725/06(ΦΕΚ383/Β/06) αναφορικά με «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την

διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας

91/689/ΕΟΚ…» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

12) Την ΚΥΑ 145116/2011(ΦΕΚ354/Β/2011) αναφορικά με «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών

για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει με την αρ. 191002/2013(ΦΕΚ2220/Β/2013)ΚΥΑ.

13) 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 ….»

14) Την αρ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016(ΦΕΚ2471/Β/2016)Υ.Α αναφορικά με την κωδικοποίηση-

τροποποίηση της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών
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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.

15) 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”.

16) 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) ”.

17) 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”.

18) Την Υ.Α 170225/2014(ΦΕΚ135/Β/2014) αναφορικά με την “Εξειδίκευση των περιεχομένων

των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων & δραστηριοτήτων .....”.

19) Την υπ’αριθμ. 14026/2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) Υ.Α με θέμα «Διορισμός της

Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»,

την υπ’αριθμ. οικ.8165/2017 (ΦΕΚ 2247/Β/30-6-2017) Απόφαση της Συντονίστριας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί “Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές

μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με «Με

εντολή Συντονιστή» («Μ.Ε.Σ.») αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στους

Προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης .......” καθώς

και την αρ. πρ. 427/15.1.2021 Απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Κρήτης αναφορικά με τον ορισμό αναπληρώτριας προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Χωρ. &

Περιβαλ. Πολιτικής ΑΔΚ.

20) Την ΠΥΣ49/15.12.2015(ΦΕΚ174/Α/2015) αναφορικά με την “Τροποποίηση & Έγκριση του

Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)......”.
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21) Την αρ.62/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης που αφορά

τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ-2016)όπως

έχει κυρωθεί & ισχύει με την αρ. 44014/4028/2016(ΦΕΚ3196/Β/2016)ΚΥΑ.

22) Το με αρ. πρ.οικ.328/13.2.2020(αρ. πρ. Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ591/14.2.2020)αίτημα του

ΕΣΔΑΚ με το οποίο μας υποβλήθηκε αρχικά η ΜΠΕ του έργου του θέματος, καθώς και το αρ.

πρ. οικ.533/11.3.2020(αρ. πρ. Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ1021/16.3.2020)αίτημα του ΕΣΔΑΚ με το

οποίο μας υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και αντίγραφα της ΜΠΕ (για την εκκίνηση

της σχετικής διαδικασία διαβούλευσης) .

23) Το με αρ. πρ.591/3.4.2020έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ του έργου σε

υπηρεσίες & φορείς στα πλαίσια διαβούλευσης της.  

24) Το με αρ. πρ. 90211/15.5.20 (αρ.πρ.1655/19.5.2020Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ)έγγραφο του

Περιφερειακού Συμβουλίου με το οποίο γνωστοποιούν στο τύπο την σχετική διαδικασία

περιβαλλοντικής αδειοδότησης του εν λόγω έργου.

25) Το με αρ. πρ.198025/24237/1519/855/20.5.20(αρ.πρ.1709/21.5.2021Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ)

έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κρήτης με το οποίο

γνωμοδοτούν θετικά για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

26) Το αρ. πρ. Φ.902/526/714026/Σ.1245/8.5.2020(αρ. πρ.1815/28.5.2020Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ)

έγγραφο του ΓΕΣ σύμφωνα με το οποίο δεν έχουν αντιρρήσεις για την αδειοδότηση του εν λόγω

έργου.

27) Το με αρ. πρ.οικ.1946/14.9.2020(αρ. πρ. Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ3376/15.9.2020)αίτημα του

ΕΣΔΑΚ με το οποίο μας υποβλήθηκε εκ νέου η ΜΠΕ του έργου του θέματος. Σύμφωνα με

αυτήν μετατοπίζεται η θέση της μονάδας εντός του γηπέδου του έργου με σκοπό την μέγιστη

κατά το δυνατό απομάκρυνση της απο τις καθορισμένες οριογραμμές του Γιόφυρου Ποταμού με

τον οποίο εφάπτεται το γήπεδο . 

28) Το με αρ. πρ.3376/21.9.2020έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε εκ νέου η ΜΠΕ στις

συναρμόδιες υπηρεσίες  & φορείς στα πλαίσια διαβούλευσης της.  

29) Το με αρ. πρ.529491/374557/12468/3018/9.10.2020(αρ.πρ.3950/21.10.2020Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ)

έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτούν θετικά για την

υλοποίηση του εν λόγω έργου θέτοντας σχετικό όρο .
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30) Το με αρ. πρ. 273552/1125/20.11.2020(αρ.πρ.4500/30.11.2020Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ) έγγραφο του

Τμήματος Περιβάλλοντος Δ/νσης ΠΕΧΩΣ Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτούν

θετικά για την υλοποίηση του εν λόγω έργου θέτοντας όρους & παρατηρήσεις & συγκεκριμένα:

α)να προβλεφθεί διαχείριση των οσμών

β)να διευκρινιστεί η συνολική ποσότητα των παραγόμενων υγρών αποβλήτων

γ)να δοθούν  στοιχεία για τα παραγόμενα χημικά υγρά απόβλητα

δ)να διευκρινιστεί ο τρόπος διαχείρισης των 70Kg  νερού που προκύπτουν στον αρ. 2 αντιδραστήρα 

ε)να διευκρινιστεί ο τρόπος διαχείρισης των Α υλών που δεν συμμετέχουν στην ημερήσια παραγωγική

διαδικασία

ζ)να ληφθούν μέτρα μείωσης του θορύβου

η)να διευκρινιστεί ο τρόπος διαχείρισης των συσκευασιών των Α υλών

θ)να προβλεφθεί καθαρισμός του δαπέδου προδιαλογής μετά το πέρας της εκάστοτε φάσης υποδοχής-

προεπεξεργασίας

ι)να υπάρξει σύστημα πρόληψης της ανάπτυξης μυγών  

31) Το με αρ. πρ.304567/31.12.2020(αρ.πρ.75/12.1.2021Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ) έγγραφο του Τμήματος

Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο μας διαβιβάζουν τα σχετικά έγγραφα

δημοσιοποίησης της ΜΠΕ καθώς και την αρ.61/2020 (πρακτικό Νο9/22.12.2020) απόφαση της

Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση η Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά για τους περιβαλλοντικούς όρους της ΜΠΕ του εν λόγω έργου

με τους όρους & προϋποθέσεις που αναφέρονται στο αρ. πρ. 273552/1125/20.11.2020 έγγραφο του

Τμήματος Περιβάλλοντος Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΠΚ (30 σχετικό).

32) Το γεγονός ότι κατά την διαδικασία διαβούλευσης του φακέλου της ΜΠΕ του εν λόγω έργου

γνωμοδότησαν θετικά οι συναρμόδιες υπηρεσίες & φορείς , θέτοντας τους απαραίτητους όρους

& προϋποθέσεις. Όσοι εξ αυτών ήταν επαρκώς τεκμηριωμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα

νομοθεσία, ενσωματώνονται στο Κεφ. Β της παρούσας απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο με τίτλο “πιλοτική μονάδα παραγωγής

βιοπλαστικού” εντός του γηπέδου της υφιστάμενης αδειοδοτημένης ΕΕΛ Δήμου Ηρακλείου

Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης με φορέα υλοποίησης τον ΕΣΔΑΚ.
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Η εφαρμογή των παρακάτω περιβαλλοντικών όρων (π.ο) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την

υλοποίηση του έργου του θέματος και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης & λειτουργίας. 

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την αρ. (16) 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 έργου

Το εν λόγω έργο αφορά πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοπλαστικού (PLLA) το οποίο θα

χρησιμοποιηθεί στην συνέχεια (εκτός της μονάδας) ως πρώτη ύλη για την παραγωγή

κομποστοποιήσιμων  σακούλων. 

Η πρώτη ύλη στην εν λόγω μονάδα θα είναι τα προδιαλεγμένα απόβλητα τροφίμων (οργανικά

απόβλητα) προερχόμενα απο εγκαταστάσεις όπως ξενοδοχεία , κέντρα εστίασης κλπ εντός των

διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. 

Η μονάδα προβλέπεται να εγκατασταθεί στο νοτιοανατολικό τμήμα του γηπέδου της Εγκατάστασης

Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) συνολικού εμβαδού 35771,48μ2 της ΔΕΥΑ του Δήμου Ηρακλείου

στην περιοχή Φοινικιά.

Η έκταση του γηπέδου στο οποίο θα εγκατασταθεί η μονάδα είναι εμβαδού 1,5 στρέμμα εντός του

οποίου θα κατασκευαστεί  κτιριακή εγκατάσταση εμβαδού 127μ2 .

Η πρόσβαση στην μονάδα θα γίνει μέσω όμορης αδειοδοτημένης εγκατάστασης (μονάδα

αφαλάτωσης) της ΔΕΥΑΗ η οποία συνδέεται με αγροτικό δρόμο της περιοχής.  

Τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται αναλυτικά στο απο Σεπτέμβριος 2020 σχέδιο με τίτλο Γενική

Διάταξη της Enviroplan SA που συνοδεύει την παρούσα. 

Οι συντεταγμένες του γηπέδου της εγκατάστασης (κέντρου βάρους)κατά ΕΓΣΑ είναι:

 Χ=600995,00   Ψ=3907334,00

2.Περιγραφή-Δυναμικότητα  

Η εξεταζόμενη πιλοτική μονάδα αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός συστήματος ανακύκλωσης των

αστικών στερεών αποβλήτων τροφίμων το οποίο συνδυάζει βιολογικές & χημικές διεργασίες για την

παραγωγή βιοαποδομήσιμων πλαστικών πολυ-L-λακτιδίου (PLLA) υψηλής ποιότητας

(βιοπλαστικό). 

Στο προαναφερόμενο σύστημα θα συμμετέχει ο Δήμος Ηρακλείου ο οποίος θα τροφοδοτεί την

μονάδα με τα προδιαλεγμένα οργανικά , η ΔΕΥΑΗ η οποία θα παραχωρήσει την έκταση υλοποίησης
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της μονάδας, η κατασκευή και λειτουργία της οποίας θα είναι απο το ΕΣΔΑΚ (σε συνεργασία με

πανεπιστημιακά ιδρύματα).

Στην πιλοτική μονάδα, θα οδηγείται προς επεξεργασία μέρος της συλλεγόμενης ποσότητας

προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος από επιλεγμένες μονάδες φιλοξενίας και εστίασης (σχετικός

κωδικός ΕΚΑ 200108 – βιοαποικοδομίσιμα απόβλητα κουζίνα). Αρχικά,το προδιαλεγμένο κλάσμα

θα οδηγείται εντός του χώρου προδιαλογής, όπου σε ειδικό ιμάντα θα γίνεται χειροδιαλογή και στη

συνέχεια το καθαρό οργανικό κλάσμα θα τεμαχίζεται/πολτοποιείται.

Το πολτοποιημένο αυτό υλικό θα διοχετεύεται με ειδική αντλία στη Μονάδα Παραγωγής

‐ ‐Βιοπλαστικού PLLA (πολυ L  λακτιδίου γαλακτικoύ οξέος). Η παραγωγική διαδικασία για την

παραγωγή ‐ ‐πολυ L λακτιδίου γαλακτικoύ οξέος (PLLA) από τα απόβλητα τροφίμων

περιλαμβάνει τα εξής βήματα: (α) Ζύμωση προπιονικού και γαλακτικού οξέoς, (β) Καθαρισμό

Απομόνωση του ‐L γαλακτικού οξέος, (γ) Πολυμερισμό ‐L γαλακτικού οξέος μέσω ‐LL

λακτιδίου. Το τελικό προϊόν PLLA θα στοχεύει στην παραγωγή κομποστοποιήσιμων σακουλών.

Η προαναφερόμενη παραγωγική διαδικασία θα διεξάγεται εντός κτιριακής εγκατάστασης εμβαδού

127μ2.

Η εισερχόμενη ποσότητα προδιαλεγμένων αποβλήτων τροφίμων θα είναι περίπου 65 kg ανά

παραγωγική διαδικασία (μέθοδος παρτίδων/batch), η οποία εκτιμάτε να διαρκέσει 5 έως 7 ημέρες.

Η εξερχόμενη ποσότητα βιοπλαστικού (PLLA) αναμένεται να είναι περίπου ‐8 9 kg ανά

παραγωγική διαδικασία (μέθοδος παρτίδων/batch).

3.Κατάταξη δραστηριότητας 

Το υπό μελέτη έργο σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-07-2016

ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και

υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-

2011)», εντάσσεται στην 12η Ομάδα έργων «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» και ειδικότερα στην

υποομάδα α/α 16 «Πιλοτικές εγκαταστάσεις: έργα των υποκατηγοριών Α1 και Α2 που εξυπηρετούν

αποκλειστικά ή κυρίως ανάπτυξη και δοκιμή νέων μεθόδων ή προϊόντων και δεν χρησιμοποιούνται

περισσότερο από δυο έτη». 

Η ένταξη στην υποκατηγορία Α2 (το σύνολο των έργων της υποκ.Α1) έγκειται στο γεγονός ότι η εν

λόγω μονάδα πρόκειται να υλοποιηθεί σε γήπεδο της ΕΕΛ η οποία αποτελεί έργο κατηγορίας Α1

(με αρ. πρ. ΑΕΠΟ 132293/12.11.2010ΚΥΑ).
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4.Χρήση νερού και ενέργειας

Για την πιλοτική μονάδα προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις νερού:α) Πλύση προσωπικού, β) Πόση

γ) Χώρος ‐υγιεινής WC, δ) Πλύση εξοπλισμού παραγωγικής διαδικασίας, ε) Πυρόσβεση

(εγκατάσταση πυροσβεστικής φωλιάς), στ) Νερό χρήσης στην παραγωγική διαδικασία (τροφοδοσία

1ου βιοαντιδραστήρα).

Η συνολική ποσότητα χρήσεων νερού εκτιμάται ότι θα ανέρχεται συνολικά το μέγιστο σε περίπου

30m3 για όλη την περίοδο λειτουργίας της μονάδας.

Η πιλοτική μονάδα θα υδρεύεται από το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ηρακλείου. Η σύνδεση θα

πραγματοποιηθεί μέσω του δικτύου πόσιμου νερού της ΕΕΛ Ηρακλείου.

Οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια για την πιλοτική μονάδα, προκύπτουν από τις παρακάτω

δραστηριότητες:

 Φωτισμός ευρύτερου χώρου και εσωτερικός φωτισμός κτιρίου

 Λειτουργία εξοπλισμού παραγωγικής διαδικασίας

 Λειτουργία υποστηρικτικού εξοπλισμού (π.χ αντιρρυπαντικός εξοπλισμός απόσμησης) 

Η ζήτηση ενέργειας για τη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας θα καλύπτεται από το δίκτυο του

ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής και εξυπηρετεί την Ε.Ε.Λ. Ηρακλείου. Η εγκατεστημένη ισχύς της πιλοτικής

μονάδας θα είναι της τάξης των 106,95 kW. Η συνολική κατανάλωση ρεύματος σε όλη τη διάρκεια

λειτουργίας της μονάδας, εκτιμάται περίπου σε 20.000 KWh.

5.Δημιουργία αποβλήτων & οχλήσεων 

Για την κατασκευή της μονάδας δεδομένου της μικρής τάξεως & προσωρινής εγκατάστασης

-ισογείου κτιρίου βιομηχανικού τύπου με μεταλλικό σκελετό εμβαδού 127μ2 , η ποιότητα &

ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων θα είναι πολύ μικρή για να προκαλέσει αλλοιώσεις στα

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και ως εκ τούτο δεν αξιολογούνται . 

Αντιθέτως κατά την λειτουργία της μονάδας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην μελέτη

προκύπτουν :

α)Υγρά απόβλητα 

Αφορούν τα αστικού τύπου λύματα (απο το προσωπικό) ,τα στραγγίδια απο τον χώρο

φορτοεκφορτώσεων και μεταφορικών ταινιών ,τα απόβλητα απο την λειτουργία του αντιδραστήρα

& τα νερά πλύσης του δαπέδου και του εξοπλισμού, τα οποία θα συλλέγονται μέσω εσωτερικού

δικτύου σε δεξαμενή συλλογής υγρών αποβλήτων χωρητικότητας 2,25μ3 , εξωτερικά του κτιρίου,
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και με τη βοήθεια αντλίας προώθησης θα οδηγούνται μέσω δικτύου στη δεξαμενή βοθρολυμάτων

της ΔΕΥΑ Ηρακλείου.

Επίσης αναμένονται μικρές ποσότητες χημικών υγρών τα οποία θα υφίστανται κατάλληλη

διαχείριση (π.χ εξουδετέρωση) & προσωρινή αποθήκευση έως ότου παραδοδούν για περαιτέρω

νόμιμη διαχείριση εκτός της μονάδας.

β)Στερεά αστικά απόβλητα.

Αφορούν τα στερεά αστικού τύπου απορρίμματα από το προσωπικό της μονάδας, οργανικά

υπολείμματα που απορρίπτονται κατά την χειροδιαλογή, οργανικά υπολείμματα από τον χώρο

υποδοχής που δεν χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, υπολείμματα ζύμωσης πρώτου

αντιδραστήρα, όπως επίσης και το ζυμωμένο προϊόν από την έξοδο του πρώτου βιοαντιδραστήρα

που κατακρατείται στο σύστημα φίλτρανσης (κατακράτηση περίπου 10 – 15 % της ποσότητας που

εισέρχεται στα φίλτρα).

Τα παραπάνω παραγόμενα στερεά απόβλητα, θα συλλέγονται από τον υπεύθυνο λειτουργίας του

έργου σε κάδους εξωτερικά της μονάδας και θα οδηγούνται προς επεξεργασία και διάθεση στις

εγκαταστάσεις του ΕΣΔΑΚ. Η συνολική ποσότητα στερεών αποβλήτων από τη μονάδα, εκτιμάται

συνολικά σε 500 kg / έτος το μέγιστο.

Από τη λειτουργία της εγκατάστασης είναι πιθανόν να παράγονται και άλλου είδους στερεά

απόβλητα (σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλαιά ανταλλακτικά, μηχανήματα, λάδια κλπ), τα οποία θα

απομακρύνονται και θα διατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

γ)Αέριες εκπομπές 

Στις αέριες εκπομπές περιλαμβάνεται ως επι το πλείστον οσμές οι οποίες είναι διαχειρίσιμες

δεδομένου ότι η όλη παραγωγική διαδικασία θα διεξάγεται εντός κλειστού συστήματος & εντός

κτιρίου στο οποίο θα υπάρχει κατάλληλο σύστημα αναρρόφησης αέρα και διέλευση από διάταξη

απόσμησης ,απόδοσης >99,5% . Επίσης, προτείνεται να υπάρχει σύστημα αερισμού του κτιρίου

μέσω ανεμιστήρων και θυρίδων αερισμού στον εσωτερικό χώρο.

Αναφορικά με το θόρυβο ο οποίος θα δημιουργείται απο την κίνηση των οχημάτων-

απορριμματοφόρων και την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν αναμένεται να

υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα στα όρια του έργου. 

6.Περιβάλλον Περιοχής 
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Το γήπεδο του έργου βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλης και ορίων οικισμών , εκτός

προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 και εκτός λοιπών προστατευόμενων περιοχών

(π.χ Καταφυγίου Άγριας Ζωής, υγρότοπων κλπ). 

Η έκταση του γηπέδου της μονάδας δεν αποτελεί δασική έκταση και δεν υπάγεται στις διατάξεις της

δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις αρ. πρ. 7461/6.10.2017 & 3675/6.6.2008 τελεσίδικες πράξεις

χαρακτηρισμού έκτασης της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου. 

Το γήπεδο της μονάδα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 132μ απο την οριογραμμή του Γιόφυρου

Ποταμού, ο οποίος έχει οριοθετηθεί σύμφωνα με την αρ. πρ. 1460/2004(ΦΕΚ780/Δ/04) Απόφαση

ΓΓΠΚ , και πέραν υφισταμένου αντιπλημμυρικού αναχώματος αυτού.  

Στην περιοχή της μονάδας ισχύει το ΓΠΣ Ηρακλείου (Υ.Α26882/2003 -ΦΕΚ696/Δ/03), σύμφωνα

με το οποίο η θέση του γηπέδου εντάσσεται σε Ζώνη Ειδικών Χρήσεων (όπως η χρήση της

εξεταζόμενης μονάδας). 

Τέλος στην περιοχή του έργου ισχύει η αρ. πρ.42284/13.10.2017 (ΦΕΚ260/ΑΑΠ/2017)Υπουργική

Απόφαση που αφορά την Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της

Περιφέρειας Κρήτης & έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού ,

με την οποία δεν έρχεται σε αντίθεση η υλοποίηση της εν λόγω μονάδας.

Επιπρόσθετα η εν λόγω μονάδα είναι συμβατή με τις κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ(20 σχετικό) καθώς

και του ΠΕΣΔΑΚ (21 σχετικό) αναφορικά με την διαχείριση των προδιαλεγμένων οργανικών

αποβλήτων (βιοαπόβλητα).

Αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης μονάδας , περιέχεται στην συνημμένη ΜΠΕ που συνοδεύει

την παρούσα απόφαση.    

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Γενικοί Όροι - Ρυθμίσεις

1.1. 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. 

1.2. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με

την παρούσα απόφαση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται :

 Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων & 
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 Η αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων που οφείλονται

στην υλοποίηση & λειτουργία του έργου.

1.3. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίζει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης

των περιβαλλοντικών όρων , μέτρων & περιορισμών που τίθενται με την παρούσα , γνωστοποιώντας

τον στην υπηρεσία μας. 

1.4. Απο τον προϋπολογισμό για την υλοποίηση του έργου να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι

απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ έργα αντιρρυπαντικού

εξοπλισμού , φύτευση κλπ) στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η παρακολούθηση και ο έλεγχος  των

παραμέτρων αυτού (π.χ του αέρα) καθώς και των κρισίμων λειτουργικών παραμέτρων (π.χ

παρακολούθηση των αέριων εκπομπών ) . Τα παραπάνω θα πρέπει να υλοποιούνται πρωτίστως απο τον

φορέα του έργου. 

1.5. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των πάσης φύσεως συνοδών έργων ή δραστηριοτήτων που

αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του έργου, και σε περίπτωση που δεν καλύπτονται απο την

παρούσα, γίνεται απο την  αρχή που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του (κυρίως)

έργου , σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

1.6. Για την υλοποίηση του έργου καθώς και για  οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση

απαραίτητη για την λειτουργία του, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι

προβλεπόμενες απο την κείμενη νομοθεσία άδειες ,εγκρίσεις κλπ διοικητικές πράξεις και να βρίσκονται

σε ισχύ καθόλο το διάστημα λειτουργίας του έργου που αφορούν. 

1.7. Να ληφθούν κατ ελάχιστον τα κάτωθι μέτρα:

1. Ο χώρος του έργου να είναι περιφραγμένος και απόλυτα ελεγχόμενος. Να απαγορεύεται η

πρόσβαση στους χώρους του έργου σε άτομα που δεν έχουν εργασία σε αυτούς με την

τοποθέτηση σχετικών ενημερωτικών πινακίδων. Με την έκδοση της παρούσας ο φορέας

του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την φύλαξη και επιτήρηση της έκτασης του έργου

ακόμα και στις ώρες μη λειτουργίας του (π.χ σε αργίες). 

2. Οι ακάλυπτοι χώροι του γηπέδου του έργου να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι απο

κάθε είδους απόβλητα .

1.8.  Να ληφθούν τα κάτωθι γενικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος:

 Οι παράμετροι λειτουργίας (π.χ λειτουργία αντιρρυπαντικών συστημάτων- σύστημα

απόσμησης κλπ) των επι μέρους τμημάτων του έργου να παρακολουθούνται για την

αποφυγή δυσλειτουργιών. 

 Για θέματα πυρασφάλειας & πυρόσβεσης να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα και

προφυλάξεις που προβλέπονται απο τις κείμενες διατάξεις και σύμφωνα με τις υποδείξεις
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της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Καθ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας να

τηρείται σε ισχύ το σχετικό πιστοποιητικό πυρασφάλειας (εφόσον απαιτείται) . 

 Ο καθαρισμός , ο υγειονομικός έλεγχος και η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων , του

περιβάλλοντος χώρου και του εξοπλισμού πρέπει να γίνονται σε τακτική βάση , σύμφωνα με

καθορισμένο πρόγραμμα (π.χ κανονισμό λειτουργίας) και να καταγράφονται

 Μεγάλο βάρος να δοθεί στην εκπαίδευση του προσωπικού, το οποίο πρέπει να έχει

πρόσβαση σε επαρκείς εγκαταστάσεις ατομικής υγιεινής και στα αναγκαία Μέσα Ατομικής

Προστασίας (ΜΑΠ), για την πρόληψη κινδύνων επιμόλυνσης και την ασφάλεια. Η

εκπαίδευση να περιλαμβάνει τουλάχιστον την ενημέρωση όλων των εργαζομένων σε

θέματα: α)ατυχήματα- τραυματισμοί, β)διασκορπισμός αποβλήτων & γ)αντιμετώπιση

έκτακτων αναγκών 

 Να ακολουθούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή για την λειτουργία του

μηχανολογικού εξοπλισμού και την συντήρηση του , ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής &

βέλτιστη ενεργειακά λειτουργία του. 

 Στο χώρο του έργου να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση έκτακτων

περιστατικών και απορροφητικά υλικά για τυχόν διαρροές αποβλήτων ελαίων κλπ . 

1.9. Ο φορέας του έργου πρέπει να διαθέτει δικό του εργαστήριο ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών

εξωτερικού πιστοποιημένου εργαστηρίου. Το εργαστήριο εφόσον υπάρξει (στο έργο) θα πρέπει να

είναι εξοπλισμένο για την διενέργεια των αναγκαίων αναλύσεων και να είναι εγκεκριμένο απο

αρμόδια αρχή. Επιπρόσθετα θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα

πρότυπα ή να υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους απο αρμόδια αρχή. 

1.10. Απαγορεύεται η καύση και η ανεξέλεγκτη απόρριψη πάσης φύσεως αποβλήτων στο έδαφος,

στο υπέδαφος, στα υπόγεια ύδατα  ή σε οποιοδήποτε επιφανειακό αποδέκτη. 

1.11. Η προσωρινή αποθήκευση των μη επικίνδυνων αποβλήτων 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, σύμφωνα με την Απόφαση

Η.Π.29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/2002).

1.12.Τα μεταχειρισμένα έλαια των οχημάτων & γενικότερα του μηχανολογικού εξοπλισμού να

διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2004) (συλλογή για

ανακύκλωση από ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες). Να συλλέγονται και να αποθηκεύονται

προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, που θα 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. Για την παράδοση των
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παραπάνω υλικών-αποβλήτων να συμπληρώνονται και να αρχειοθετούνται (στην μονάδα) τα έντυπα

αναγνώρισης αποβλήτων λυπαντικών ελαίων. Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων

ορυκτελαίων και λιπαντικών στο έδαφος, στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά ή σε σύστημα

αποχέτευσης.

1.13. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που προκύπτει μετά από επισκευές βλαβών,

αντικαταστάσεις κλπ, τέλος του κύκλου ζωής του, να διαχειρίζεται σύμφωνα με την ΚΥΑ

Η.Π23615/651/Ε.103/2014(ΦΕΚ1184/Β/2014) αναφορικά με τον “Καθορισμό κανόνων, όρων &

προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού

Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ σχετικά με τα εν

λόγω απόβλητα ,του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες

διατάξεις . 

1.14.Οι συσσωρευτές των οχημάτων αλλά και αυτοί που τυχόν χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη

των ενεργειακών αναγκών του έργου του θέματος σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης (π.χ.

συναγερμός, φωτισμός χώρου, κλπ), να διαχειρίζονται μετά το τέλος του χρόνου ζωής τους

σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. 41624/2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ.

1625Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών…».

1.15. Τα στερεά απόβλητα που αναμένονται να προκύψουν από την υλοποίηση (κατασκευή &

λειτουργία) του εν λόγω έργου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 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. Συγκεκριμένα:

Α) Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. υλικά συσκευασίας) να συλλέγονται σε κατάλληλα

διαμορφωμένο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001όπως

ισχύει και των εκτελεστικών αυτού . 

Β) Τα αστικά στερεά απόβλητα- απορρίμματα που δεν ανήκουν στον κατάλογο των επικίνδυνων

αποβλήτων να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να περισυλλέγονται είτε από τα

απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου Δήμου, είτε από εταιρεία που διαθέτει

σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Γ) Για τυχόν επικίνδυνα απόβλητα προκύψουν να διαχειριστούν σύμφωνα με την ΚΥΑ

13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383Β/28-3-2006) και την ΚΥΑ24944/1159/2006(ΦΕΚ791/Β/2006).

1.16. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης διαφόρων υλικών (κάδων,

containers κλπ) των οχημάτων μεταφοράς καθώς και του λοιπού εξοπλισμού διαχείρισης μη

επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην
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ΚΥΑ114218/1997. Αντίστοιχα, όσον αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα που τυχόν προκύψουν στο

έργο , οι ως άνω προδιαγραφές να είναι απολύτως σύμφωνες με την ΚΥΑ24944/2006.

1.17. Ο φορέας του έργου υποχρεούται σύμφωνα με την αρ.οικ.43942/4026/2016(ΦΕΚ2992/Β/2016)

ΚΥΑ (άρθ.8.παρ.2) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,   να εγγραφεί-καταχωρηθεί  στο Ηλεκτρονικό

Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) που τηρείται στο ΥΠΕΝ (στην ηλεκτρονική δ/νση http://wrm.ypeka.gr),

καθώς και να εφαρμόζει τις λοιπές διατάξεις της προαναφερόμενης ΚΥΑ (π.χ, σύνταξη & ηλεκτρονική

υποβολή  Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων , ενημέρωση του ΗΜΑ σε περιπτώσεις μεταβολών κλπ).

1.18. 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.

1.19.Πριν την έναρξη οποιοδήποτε χωματουργικών εργασιών να ειδοποιηθεί η Εφορεία

Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ώστε οι εργασίες αυτές να πραγματοποιούνται υπο την επίβλεψή τους. Σε

περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων ή σπηλαίου ή άλλου γεωλογικού εγκοίλου (κατά την διάρκεια

των χωματουργικών εργασιών), οι εργασίες θα διακοπούν ώστε να ακολουθήσει ανασκαφική

έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου μετά από

γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η δαπάνη της επίβλεψης , της

ενδεχόμενης ανασκαφής, συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής του απαραίτητου επιστημονικού

και εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των

ευρημάτων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3028/02

(ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής

Κληρονομιάς».

1.20  Όροι για την κατασκευή της κτιριακής υποδομής της μονάδας :

1.20.1 Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες,

προκειμένου να κατασκευασθεί η κτιριακή εγκατάσταση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας

Απόφασης και τυχόν ειδικούς περιορισμούς και όρους που τίθενται από ειδικές διατάξεις. 

1.20.2 Τα απαιτούμενα για την κατασκευή υλικά να λαμβάνονται αποκλειστικά από νομίμως

λειτουργούντες μονάδες ,  λατομεία κλπ.

1.20.3 Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη υλικών από κοίτες ποταμών ή

χειμάρρων για υλικά που πιθανόν απαιτηθούν για την κατασκευή και υλοποίηση του έργου στο

σύνολο του.

1.20.4 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.
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1.20.5 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.

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

απόβλητα ή/και άχρηστα υλικά.

1.20.7 Η οργάνωση του εργοταξίου να πραγματοποιηθεί εντός του γηπέδου υλοποίησης της

μονάδας. 

1.20.8 Το δάπεδο του κτιρίου να είναι απο οπλισμένο σκυρόδεμα βιομηχανικού τύπου ,απολύτως

στεγανό με κατάλληλες διατάξεις συλλογής & συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων.

1.20.9 Για την αντιπλημμυρική προστασία της ζώνης επιρροής του έργου θα πρέπει να

εξασφαλίζεται η ομαλή ροή των ομβρίων υδάτων με την κατασκευή όλων των απαραίτητων

τεχνικών έργων λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων & εκπλύσεων

υλικών & αποβλήτων.

1.21.  Ο φορέας του έργου φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους  

κατά την υλοποίηση και λειτουργία του έργου.

1.22. Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην θεωρημένη

ΜΠΕ , και στους όρους και περιορισμούς της παρούσας Απόφασης, είναι δυνατή μόνον εφόσον

δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο έπειτα

από σχετική έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η υποβολή

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η έκδοση νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Όρων.

1.23. Κάθε όρος της παρούσας Απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά τη λειτουργία του

έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.

2. Περιβαλλοντικοί Όροι κατά την υλοποίηση- λειτουργία του έργου

α. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες:

Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. Η.Π.

14122/549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 488B/30-03-2011) και με Αριθμ. Η.Π.22306/1075/Ε103 (Φ.Ε.Κ.

920B/08-06-2007) και το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.)1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/06-10-81).

Λοιπές αέριες εκπομπές (ΠΔ1180/81):
Αιωρούμενα σωματίδια: μέγιστο επιτρεπόμενο όριο εκπομπής τίθενται τα 100 mg\m3 (στα όρια του
έργου) .

β. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων:
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1. Η Στάθμη του θορύβου που εκπέμπεται από τη λειτουργία των μηχανημάτων του έργου του

θέματος να μην υπερβαίνει τα 55 dΒ(Α), μετρούμενη στα όρια του γηπέδου [Προεδρικό Διάταγμα

(Π.Δ.) 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/06-10-1981)].

2. Οι πηγές θορύβου θα πρέπει να είναι άριστα ηχομονωμένες και με κατάλληλη έδραση ώστε να

απορροφούνται οι κραδασμοί και ο θόρυβος.

3. Τα επίπεδα θορύβου μέσα στους χώρους εργασίας να βρίσκονται εντός των ορίων των σχετικών

διατάξεων σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων.

γ. Λοιποί όροι

1. Η παρούσα ΑΕΠΟ χορηγείται με προκαθορισμένο σενάριο τροφοδοσίας πρώτων υλών  όπως

αναφέρεται στο Κεφ. Α της παρούσας  .    Τα εν λόγω βιοαπόβλητα θα προέρχονται απο προδιαλογή

στη πηγή ,απο τον Δήμο Ηρακλείου ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη του συστήματος

διαλογής στην πηγή (προμήθεια & τοποθέτηση κάδων, συλλογή & μεταφορά) για τα προδιαλεγμένα

οργανικά απο τα ΑΣΑ. 

2. Τα εισερχόμενα απόβλητα θα πρέπει κατά την μεταφορά τους να συνοδεύονται απο σχετικά

παραστατικά (έντυπα παρακολούθησης). Κατά την παραλαβή τους στην μονάδα πέραν του ελέγχου

των παραπάνω παραστατικών να γίνεται έλεγχος της προέλευσης, της ποσότητας και των ποιοτικών

χαρακτηριστικών.

3.Ο φορέας του έργου για κάθε εισερχόμενο φορτίο βιοαποβλήτων είναι υποχρεωμένος να τηρεί

μητρώο στο οποίο να αναγράφονται τουλάχιστον η ποσότητα ,η φύση , η προέλευση , η ημερομηνία

παραλαβής ή εκχώρησης , το μέσο μεταφοράς και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά την

δραστηριότητα διαχείρισης των αποβλήτων. Το εν λόγω μητρώο να διατηρείται για τουλάχιστον δύο

(2) χρόνια .Ο φορέας του έργου πρέπει να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες στην υπηρεσία μας

όταν αυτές ζητηθούν. Για την καλύτερη οργάνωση του εν λόγω μητρώου αποβλήτων που είναι

υποχρεωτικό να τηρούν οι επιχειρήσεις (παραγωγοί αποβλήτων, συλλέκτες μεταφορείς και

εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων), προτείνεται να διακινούνται τα απόβλητα σύμφωνα με την

συμπλήρωση του «έντυπου παρακολούθησης αποβλήτων» του παραρτήματος ΙΙ της αρ.

Πρωτ.οικ.129043/4345/8.7.2011 Εγκυκλίου του Υπουργείου ΠΕΚΑ (ΑΔΑ:4ΑΣΨ0-ΚΘΣ). Τα

έντυπα παρακολούθησης είναι τριπλότυπα (ένα για τον παραγωγό , ένα για τον συλλέκτη και ένα για

τον αποδέκτη-εγκατάσταση παραλαβής) και  αρχειοθετούνται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία του μητρώου ο φορέας του έργου να συντάσσει και να

υποβάλει ηλεκτρονικά την Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων (ΕΕΑ) για τα απόβλητα που διαχειρίστηκε
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τον προηγούμενο χρόνο στα πλαίσια εφαρμογής της αρ.

οικ.43942/4026/2016(ΦΕΚ2992/Β/2016)ΚΥΑ  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4.  Η παραλαβή των βιοαποβλήτων και η διεξαγωγή όλης της παραγωγικής διαδικασίας  να γίνεται σε

κλειστό χώρο ,εξοπλισμένο με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού & απόσμησης, η απόδοση του

οποίου να είναι >98%. 

5.  Μετά την επεξεργασία του αέρα  της κτιριακής εγκατάστασης στο σύστημα απόσμησης  , η

συγκέντρωση οσμών στο σημείο έκλυσης στην ατμόσφαιρα να είναι εντός των παρακάτω ορίων

σύμφωνα με την Απόφαση 2018/1147 της ΕΕ, της 10-8-2018:

Παράμετρος Μονάδα

ΒΔΤ-AEL (Μέσος
όρος όπως περιόδου

δειγματοληψίας)
Συγκέντρωση οσμών ouE/Nm3 200-1 000

6. Ιδιαίτερη μέριμνα να δοθεί για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Συγκεκριμένα :

6.1 Τα λύματα του προσωπικού, τα στραγγίδια ,τα πλυσίματα της εγκατάστασης & τα υγρά

ζύμωσης να συλλέγονται και να οδηγούνται σε κατάλληλη δεξαμενή εξωτερικά της μονάδας απο

την οποία με αγωγό να μεταφέρονται στην παραπλήσια ΕΕΛ της ΔΕΥΑΗ, πληρώντας τα ποιοτικά

χαρακτηριστικά της ΕΕΛ. Για την απόδειξη αυτού να διεξάγονται σχετικές αναλύσεις τα

αποτελέσματα των οποίων να αρχειοθετούνται στην μονάδα.

6.2 Υγρά απόβλητα χημικής φύσεως να διαχειρίζονται ξεχωριστά με τα παραπάνω ,μη

αναμειγνυόμενα με αυτά , εφαρμόζοντας κατάλληλη διαχείριση (π.χ εξουδετέρωση) & αποθήκευση

έως ότου παραδοθούν για περαιτέρω νόμιμη διαχείριση εκτός της μονάδας, αρχειοθετόντας τα

σχετικά παραστατικά παράδοσης-παραλαβής.    

7. Μετά το πέρας της εκάστοτε φάσης της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ υποδοχής-

προεπεξεργασίας) να γίνεται καθαρισμός των σχετικών μέσων . 

8. Να λαμβάνονται, συστηματικά, προληπτικά μέτρα κατά των πτηνών, των τρωκτικών, των

εντόμων ή άλλων παρασίτων. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να εφαρμόζεται τεκμηριωμένο

πρόγραμμα καταπολέμησης των παρασίτων.

9. Τα χημικά βοηθητικά πρόσθετα που απαιτούνται κατά την παραγωγική διαδικασία να

αποθηκεύονται σε κατάλληλες κλειστές δεξαμενές-δοχεία. Η αποθήκευση & ο χειρισμός των

ουσιών αυτών και εν γένει η διαχείριση τους έως το πέρας του κύκλου ζωής τους να γίνεται με

τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς & ρύπανσης του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και στα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) που

τα συνοδεύουν, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται εντός της μονάδας και να είναι άμεσα διαθέσιμα .
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10. Ο φορέας του έργου προκειμένου να αποδεικνύει την τήρηση των οριακών τιμών εκπομπών

σκόνης,  θορύβου & οσμών που  αναφέρονται στο Κεφαλαίου Β της παρούσας, οφείλει να ενεργεί

μετρήσεις  τουλάχιστον μια φορά το έτος.  Οι προαναφερόμενες μετρήσεις, να διενεργούνται σε

συνθήκες κανονικής λειτουργίας, αντιπροσωπεύτηκες της παραγωγής (λειτουργία με φορτία

μεγαλύτερα απο το 50% της δυναμικότητας παραγωγής). Ο φορέας   εκμετάλλευσης και λειτουργίας

του έργου οφείλει να ενημερώνει εγγράφως (5) πέντε ημέρες πριν την διεξαγωγή των μετρήσεων  το

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Ηρακλείου  & την Υπηρεσία μας ώστε εφόσον κριθεί

σκόπιμο να παρευρίσκεται εκπρόσωπος των υπηρεσιών  κατά την διεξαγωγή των προαναφερόμενων

μετρήσεων.  Σε περίπτωση που απο τα αποτελέσματα των μετρήσεων υπάρξει  υπέρβαση των

επιτρεπόμενων ορίων να ληφθούν άμεσα τα αναγκαία μέτρα και  να επαναληφθούν οι σχετικές

μετρήσεις. 

Τα στοιχεία όλων των αναλύσεων/μετρήσεων και οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες να καταγράφονται σε

βιβλία θεωρημένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον η θεώρηση των βιβλίων απαιτείται από τη

κείμενη Νομοθεσία. 

δ. Όροι για την παύση λειτουργίας, την αποκατάσταση και τον τερματισμό λειτουργίας της
εγκατάστασης ή του χώρου

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

υποχρεούται πριν την διαδικασία τερματισμού της λειτουργίας να εξυγιάνει και να αποκαταστήσει

με δικές του δαπάνες :

 Τους σχετικούς χώρους μεριμνώντας ιδίως για την αποξήλωση και ασφαλή απομάκρυνση

των εγκαταστάσεων 

 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 περιβάλλον  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 να συλλεχθούν κατά την διάρκεια του τελικού

καθαρισμού και ανάλογα με την δεδομένη ποσότητα και ποιοτική τους σύνθεση να

διαχειριστούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Τα κατασκευαστικά στοιχεία (δεξαμενές ,containers, ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός

εξοπλισμός κλπ) να αποσυναρμολογηθούν και να δοθούν προς αξιοποίηση- ανακύκλωση

σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

18

ΑΔΑ: 6ΠΧΝΟΡ1Θ-ΚΗ7



 Τα πάσης φύσης απόβλητα επικίνδυνα και μη που θα προκύψουν να διαχειριστούν

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 Τα μηχανήματα και τα εργοταξιακά οχήματα που χρησιμοποιηθούν να είναι άριστα

συντηρημένα ώστε να πληρούνται οι οριακές τιμές εκπομπής (θορύβου, αερίων εκπομπών

κλπ) στο περιβάλλον (π.χ ΚΥΑ37393/2028/2003 όπως τροποποιήθηκε με την

ΚΥΑ9272/471/2007, ΚΥΑ69001/1921/1988 κλπ)

 Όλες οι εργασίες αποκατάστασης να γίνουν αποφεύγοντας της πάσης φύσεως υποβάθμιση

της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου. 

2. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της αποκατάστασης και

περιβαλλοντικής αναβάθμισης της περιοχής, τότε η υπόθεση θα υπαχθεί σε καθεστώς

περιβαλλοντικής ευθύνης σύμφωνα με το Π.Δ148/2009 μέσω της Περιφερειακής Επιτροπής

Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) .

Σε κάθε περίπτωση ο φορέας του έργου επιβαρύνεται με τις δαπάνες των δράσεων & ενεργειών
πρόληψης και αποκατάστασης . 

Γ.ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ –ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

1.Οι  Περιβαλλοντικοί Όροι της παρούσας Απόφασης ισχύουν για τέσσερα χρόνια (4) απο την έκδοσή

της, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται. Το διάστημα αυτό

(μικρότερο της προβλεπόμενης εκ του Ν.4014/2011)  τίθεται :

α) με σκοπό να εφοδιαστεί η μονάδα με τις απαραίτητες άδειες & εγκρίσεις που απαιτούνται καθώς και

να ολοκληρωθούν οι λοιπές ενέργειες  για την υλοποίηση του οι οποίες έπονται της παρούσας &

β)ως έργο αποτελεί πιλοτική μονάδα η οποία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην συνημμένη ΜΠΕ σε

συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην με την αρ. αρ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016(ΦΕΚ2471/Β/2016)Υ.Α   δεν

μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο απο 2 χρόνια για τον σκοπό τον οποίο προορίζεται ήτοι την

ανάπτυξη ενός νέου προϊόν και συγκεκριμένα του βιοπλαστικού απο οργανικά απόβλητα

(βιοαπόβλητα). 

2. Πριν από την παρέλευση του αναφερόμενου χρονικού διαστήματος ,και εφόσον το έργο δεν έχει

υλοποιηθεί όπως προβλέπεται ,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
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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. Για εγκαταστάσεις όπως εργοτάξια αποθεσιοθαλάμοι κλπ που προκύπτουν απο τον τεχνικό

σχεδιασμό του έργου σε στάδιο που έπεται της έκδοσης της ΑΕΠΟ απαιτείται υποβολή & έγκριση

Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με το άρθ. 7 του Ν.4014/2011.

7. 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 εξεταστεί το ιδιοκτησιακό  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 επισπευδον φορέα

του έργου ή της δραστηριότητας.

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 διάθεσης λυμάτων & στερεών αποβλήτων σύμφωνα

με το άρθ.12 του Ν.4014/2011. 
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Ε  .   ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ  

1. Η παρούσα ΑΕΠΟ με την συνημμένη 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 σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει.

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.
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Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ “με την ανάρτηση της ΑΕΠΟ στον ειδικό δικτυακό τόπο, η

οποία αντιστοιχεί με την επιβαλλόμενη από τον νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για

κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να ασκήσει είτε αίτηση ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο

βοήθημα.”.

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 ενώπιον του Συμβουλίου της

Επικρατείας.  

                                                                          
Συνημμένα: ΜΠΕ  

 Η Αναπληρώτρια  Γενική Δ/ντρια
Χωροταξικής & 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

      ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΓΙΟΛΑΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
          1.Περιφέρεια Κρήτης 
             Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Ηρακλείου                              

2. ΕΣΔΑΚ 
Εσωτερική Διανομή: - Χρονολογικό Αρχείο 
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