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ΘΕΜΑ : Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο “Πράσινο Σημείο”
στην θέση Σφουγγομάλι Δήμου Αγ. Νικολάου  Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης. 
(ΠΕΤ 2102475528) 

                            
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.

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’’ 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 ΚΥΑ18485/2017(ΦΕΚ1412/Β/26.4.2017) αναφορικά με τον “καθορισμός των κατηγοριών

& των προδιαγραφών των (ΠΣ) ,των (ΚΑΕΔΙΣΠ) , των (ΓΑ) & των (ΚΙΠΣ), σύμφωνα με το

άρθ.38 του Ν.4042/2012 όπως ισχύει”. 
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15) Την ΚΥΑ11936/836/2019(ΦΕΚ/436Β/2019) αναφορικά με τον καθορισμό διαδικασίας &

δικαιολογητικών για την εγκατάσταση & λειτουργία έργων & δραστηριοτήτων “Συστημάτων

Περιβαλλοντικών Υποδομών” , όπως ισχύει.

16) 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

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.

17) 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”.

18) 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) ”.

19) 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”.

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

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

21) 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. &
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Περιβαλ. Πολιτικής ΑΔΚ.

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

Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)......”.

23) 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.

24) Το με αρ. πρ.οικ.2527/25.11.2020(αρ. πρ. Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ4436/25.11.2020)αίτημα του

ΕΣΔΑΚ με το οποίο μας υποβλήθηκε η ΜΠΕ του έργου του θέματος. Στο παράρτημα του

φακέλου μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνονταν:

α)Η αρ. πρ. 128848/24.6.2020 Βεβαίωση Χωροθέτησης απο το Τμήμα Περιβάλλοντος &

Υδροοικονομίας Π.Ε Λασιθίου για το εν λόγω έργο.

β)Το με αρ. πρ. 4599/29.12.2020έγγραφο της Δ/νσης Δασών Λασιθίου με το οποίο γνωστοποιείται

ότι η έκταση του εν λόγω έργου δεν εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας . 

25) Το με αρ. πρ.4436/3.2.2021έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ του έργου σε

υπηρεσίες & φορείς στα πλαίσια διαβούλευσης της.  

26) Το αρ. πρ. Φ.902/226/552256/Σ.716/10.3.2021(αρ. πρ.1102/29.3.2021Δ/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.49862/24.3.21(αρ.πρ.1106/29.3.2021Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ) έγγραφο της

Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κρήτης με το οποίο γνωμοδοτούν θετικά

για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

28) Το με αρ. πρ.56172/1.4.2021(αρ.πρ.1187/2.4.2021Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ) έγγραφο της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Λασιθίου σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτούν θετικά για την υλοποίηση του εν λόγω

έργου θέτοντας σχετικό όρο να ενημερωθούν σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων κατά τις

εργασίες εκσκαφών.

29) Το με αρ. πρ. 352/22.4.2021(αρ.πρ.1667/10.5.2020Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ) έγγραφο της Δ/νσης

Υδάτων ΑΔΚ με το οποίο γνωμοδοτούν θετικά επι της ΜΠΕ του εν λόγω έργου θέτωντας τους

παρακάτω όρους :

α)να δοθούν διευκρινήσεις για τον τρόπο συλλογής & διαχείρισης των τυχόν διαρροών επικίνδυνων

υγρών αποβλήτων
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β)να προσδιοριστούν οι τελικοί αποδέκτες των επικίνδυνων αποβλήτων που τυχόν υπάρξουν στο έργο

κατά την λειτουργία του ,στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα όμβρια & υγρά πλύσεως τυχόν

αναμεμειγμένα με τα παραπάνω επικίνδυνα απόβλητα. 

30) Το με αρ. πρ.97908/22.4.2021(αρ.πρ.1710/11.5.2021Δ/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.23/2021 (πρακτικό Νο5/20.4.2021) απόφαση της

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

γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τους περιβαλλοντικούς όρους της ΜΠΕ του εν λόγω έργου με τους

όρους & προϋποθέσεις που αναφέρονται στο αρ. πρ.92093/16.4.2021 έγγραφο του Τμήματος

Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε Λασιθίου ,στο οποίο διατυπώνονται τα παρακάτω:

Α. πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ: 

1)Να δοθούν διευκρινήσεις στην ΜΠΕ για :α)εάν απαιτούνται αποξηλώσεις-διαμορφώσεις των

υφιστάμενων χώρων, β)ποια απόβλητα θα τοποθετηθούν σε στεγασμένους χώρους & ποια όχι, γ)ποιος ο

μηχανολογικός εξοπλισμός στους παραπάνω χώρους, δ)εάν επιτυγχάνεται επαρκής στεγάνωση στα

δάπεδα ή απαιτείται συμπληρωματική, ε)εάν μπορεί να δημιουργηθεί δίκτυο συλλογής των ομβρίων

υδάτων.

2)Να επιβληθούν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας απο τις οχλήσεις του έργου στην όμορη οικία , δυτικά

του ΠΣ

3)Να προσδιοριστεί σύστημα καθαρισμού τυχόν ρυπασμένων (με τα εισερχόμενα απόβλητα) ομβρίων.

4)Να εκτιμηθούν ποσοτικά ανά κατηγορία των εισερχόμενα απόβλητα που μπορούν να αποθηκευτούν

στο έργο 

5)Να εξεταστεί εάν απαιτείται βελτίωση της κυκλοφοριακής σύνδεσης του έργου 

Β. Μετά την συμπλήρωση της ΜΠΕ με τα παραπάνω θα πρέπει στην ΑΕΠΟ να συμπεριληφθούν οι

παρακάτω όροι:

1)Κατά την κατασκευή του (ΠΣ) να προβλεφθούν οι υποδομές ώστε να μπορεί να μετεξελιχθεί σε

(ΚΑΕΔΙΣΠ).

2)Πριν την λειτουργία του να αποκτηθεί η απαιτούμενη άδεια σύμφωνα με τις προβλέψεις της

ΚΥΑ11936/2019.

3)Πριν την έναρξη λειτουργίας να ληφθεί εάν απαιτείται η κυκλοφοριακή σύνδεση ή είσοδος -έξοδος και

να έχουν κατασκευαστεί τα σχετικά έργα.

4)Να οριστεί & γνωστοποιηθεί ο περιβαλλοντικά υπεύθυνος του ΠΣ.
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5)Να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας 

6)Το ΠΣ να τσιμεντοστρωθεί με αδιαπέραστο υλικό & να δημιουργηθεί δίκτυο συλλογής ομβρίων.

7)Τα συλλεγόμενα όμβρια ύδατα πριν την διάθεσή τους σε φυσικό αποδέκτη να διέρχονται απο

κατάλληλο ελαιολασποσυλέκτη.

8)Σε περίπτωση που παραληφθούν επικίνδυνα απόβλητα να διασφαλιστεί η χωριστή συλλογή τους

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

9)Να τηρείται το σχετικό μητρώο καταγραφής των διαχειριζόμενων αποβλήτων και αντίγραφο αυτού να

αποστέλλεται ετησίως στο Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε Λασιθίου.

10)Να γίνει δενδροφύτευση στο δυτικό τμήμα του γηπέδου του Π.Σ ώστε να επιτευχθεί οπτική

απομόνωση του ΠΣ απο τον επαρχιακό δρόμο.

31) 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 “Πράσινο Σημείο” από τον Δήμο Αγ. Νικολάου

στην θέση Σφουγγομάλι Δ.Κ Αγ. Νικολάου  Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης.  

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. (18) 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 ένα οριοθετημένο και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, οργανωμένο από το

Δήμο Αγ. Νικολάου στον οποίο οι δημότες θα αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά

συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα

αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό),

προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση με ευθύνη

6

ΑΔΑ: ΨΚ93ΟΡ1Θ-ΨΥΒ



του Δήμου. Επιπρόσθετα και ο Δήμος θα τροφοδοτεί το έργο με τα προαναφερόμενα απόβλητα και

κυρίως με ογκώδη απόβλητα  & απόβλητα κήπων-πάρκων.

Πρόκειται ουσιαστικά για χώρο συγκέντρωσης & αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αποβλήτων και

χρησιμοποιημένων αντικειμένων και εξοπλισμού, εν αναμονή υποβολής τους σε κάποια εργασία

ανάκτησης ή επαναχρησιμοποίησης. Στους χώρους αυτούς μπορούν να λάβουν χώρα και κάποιες

προκαταρκτικές εργασίες, όπως χειροδιαλογή , διαχωρισμός, συμπαγοποίηση, τεμαχισμός και

ανασυσκευασία. 

Χωροθετείται εντός γηπέδου με συνολικό εμβαδόν 5.201,19 m2 στη θέση «Σφουγγομαλι», Δ.Ε.

Αγίου Νικολάου, Δήμος Αγίου Νικολάου – Π.Ε Λασιθίου, όπως φαίνεται στο απο Μάιος 2020

τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Δημητρίου Φ. Μεγρέμη το οποίο συνοδεύει την παρούσα

απόφαση. 

Η πρόσβαση στο έργο θα γίνει μέσω της επαρχιακής οδού Αγ. Νικολάου –Λακωνίων με την οποία

εφάπτεται το γήπεδο του έργου.   

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

 Χ=653938,00   Ψ=3894752,00

Οι εργασίες διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν

στο έργο όπως εγκρίνεται με την παρούσα ,σύμφωνα με το Παράρτημα Ι & ΙΙ της Ενότητας Β του

Ν.4042/2012 είναι:

 Εργασίες R12 “Ανταλλαγή αποβλήτων για να υποβληθούν σε κάποια απο τις εργασίες R1

έως R11” περιλαμβάνοντας προκαταρκτικές εργασίες πριν απο την ανάκτηση όπως την

διαλογή , την σύνθλιψη κλπ πριν απο την προώθηση τους για οποιαδήποτε εργασίες R1 έως

R11”.

 Εργασίες R13 “Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή υποβολής σε κάποια απο τις εργασίες

R1 έως R12 (εκτός απο προσωρινή αποθήκευση ,εν αναμονή συλλογής στον τόπο παραγωγής

των αποβλήτων)” 

2.Περιγραφή-Δυναμικότητα  

Το εξεταζόμενο Πράσινο Σημείο θα αποτελέσει τον κατάλληλα οριοθετημένο & διαμορφωμένο

χώρο στον οποίο θα αποθέτονται ανακυκλώσιμα απόβλητα και συγκεκριμένα τα παρακάτω

απόβλητα με κωδικούς ΕΚΑ: 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 
15 01 02 πλαστική συσκευασία 
15 01 03 ξύλινη συσκευασία 
15 01 04 μεταλλική συσκευασία 
15 01 05 σύνθετη συσκευασία 
15 01 07 γυάλινη συσκευασία 
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15 01 09 υφασμάτινη συσκευασία 
17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός

εκείνων που αναφέρονται στα 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03 
20 01 01 χαρτί και χαρτόνι 
20 01 10 ρούχα 
20 01 11 κλωστοϋφαντουργία 
20 01 21* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 
20 01 23* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 
20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη 
20 01 33* μπαταρίες που αναφέρονται στα 16 06 02 ή 16 06 03 
20 01 34 μπαταρίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 33 
20 01 35* απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνων

που αναφέρονται στο 20 01 21* και 20 01 23* που περιέχουν επικίνδυνα
συστατικά στοιχεία 

20 01 36 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνου
που αναφέρεται στα 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 

20 01 39 πλαστικά 
20 01 40 μέταλλα 
20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 
20 03 07 ογκώδη απόβλητα 

Η λειτουργία του Πράσινου Σημείου περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα :

 Είσοδος των οχημάτων των δημοτών από την πύλη εισόδου. 

 Ενημέρωση από τον αρμόδιο υπάλληλο που βρίσκεται εντός του φυλακίου για την

διαδικασία. 

 Κατεύθυνση όπου είναι εφικτή ή πρόσβαση και στάθμευση οχημάτων, για την απόθεση των

αποβλήτων σε κάδους, κοντέινερ ή άλλου τύπου περιέκτες αναλόγως του περιεχομένου τους

 Ζύγιση των αποβλήτων (όπου απαιτείται από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου) 

 Επίσκεψη (εφόσον ο Δημότης το απαιτεί ) στο χώρο χρήσιμων αντικειμένων όπου δύναται

να παραλάβουν απόβλητα για επαναχρησιμοποίηση. 

 Έξοδος δημοτών από το Πράσινο Σημείο

Στο γήπεδο του έργου υφίστανται κτιριακές κλπ υποδομές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν κατ

επιλογή για τις ανάγκες του έργου.

Το εξεταζόμενο ΠΣ θα διαθέτει: 

1. κατάλληλο δάπεδο όπου απαιτείται ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση του εδάφους και υπεδάφους

από πιθανές διαρροές, 

2. περίφραξη στα όρια του γηπέδου, 
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3. κατάλληλο φωτισμό, 

4.τις αναγκαίες υποδομές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται :α. εσωτερικό οδικό δίκτυο, β.

διαμόρφωση χώρου αποθήκευσης αποβλήτων, γ.φυλάκιο εισόδου με χώρο γραφείου, δ. χώρο

στάθμευσης οχημάτων, ε. έργα υδροδότησης -ηλεκτροδότησης, ζ. πυροπροστασία & η. χώρο

πρασίνου, 

5. κατάλληλο εξοπλισμό, ο οποίος συνίσταται σε: α. μέσα συλλογής, κάδους και containers

διαφόρων τύπων, για τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων, β. εξοπλισμό προετοιμασίας (πχ

συμπιεστές, δεματοποιητές τεμαχιστές κλπ) διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων/αντικειμένων, γ.

πλάστιγγες.

6. επαρκείς και κατάλληλες πληροφοριακές πινακίδες σε όλα τα σημεία για την ενημέρωση των

πολιτών. 

Επιπρόσθετα θα τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για: 

 την πυροπροστασία – πυρασφάλεια των χώρων, 

 την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων αλλά και των πολιτών που

επισκέπτονται τους χώρους, 

 την προστασία από κλοπές, 

 την τακτική απομάκρυνση των υλικών που συγκεντρώνονται ανάλογα με το ρυθμό

συγκέντρωσης και κατ’ ελάχιστον μία φορά το μήνα, ώστε αφενός να μην υπάρχει

υπέρβαση της ονομαστικής αποθηκευτικής ικανότητας των ΠΣ και αφετέρου να διατηρείται

η ευταξία του χώρου, 

 τον τακτικό και αποτελεσματικό καθαρισμό των χώρων. 

Το ΠΣ θα έχει Κανονισμό Λειτουργίας, τον οποίον να γνωστοποιεί στο κοινό και ο οποίος θα

περιλαμβάνει πληροφορίες για το ωράριο λειτουργίας, τις αποδεκτές κατηγορίες χρησιμοποιημένων

αντικειμένων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων, τον τρόπο παραλαβής τους καθώς και τυχόν

ανταποδοτικά οφέλη προς τους πολίτες. 

Τέλος οι ποσότητες των εξερχόμενων αποβλήτων και αντικειμένων ανά κατηγορία θα

καταγράφονται και θα τηρείται σχετικό αρχείο. Επίσης θα τηρούνται και οι ισχύουσες διατάξεις για

την υποβολή στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 

Η συνολική αποθηκευτική ικανότητα του εν λόγω ΠΣ υπολογίζεται σε 2400τ

3.Κατάταξη δραστηριότητας 
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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 4η Ομάδα έργων «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» και ειδικότερα στην

υποομάδα α/α 9β «Πράσινα Σημεία (ΠΣ) συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Ανακύκλωσης ,

Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) με αποθηκευτική ικανότητα >1000τόνων εκτός

ορίων οικισμών & πόλεων ». 

Η προαναφερόμενη δραστηριότητα-έργο σύμφωνα με τον Ν.4549/2018 αναφορικά με “Διαδικασίες

για την υλοποίηση της συμφωνίας Δημοσιονομικών στόχων ....και λοιπές διατάξεις” , και ειδικά το

άρθ.78 με τίτλο την “απλούστευση της εγκατάστασης & λειτουργίας συστημάτων περιβαλλοντικών

υποδομών”, δεν κατατάσσεται στους βαθμούς όχλησης της απόφασης της παρ.9 του άρθ.20 τον

Ν.3982/2011.

4.Χρήση νερού και ενέργειας

Η κατανάλωση νερού αφορά κυρίως τις ανάγκες του προσωπικού (12,5μ3/έτος) , της πλύσης του

χώρου (15μ3/έτος)και επιπλέον το πότισμα & την πυρόσβεση (10μ3/έτος). Συνολικά υπολογίζεται ότι

απαιτούνται 37,5μ3/έτος τα οποία θα καλυφτούν από το δημοτικό δίκτυο ή εναλλακτικά από

κατάλληλα αδειοδοτημένο εργολάβο-πάροχο.  

Οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια για χρήσεις όπως τον φωτισμό του χώρου και την λειτουργία του

εξοπλισμού παραγωγικής διαδικασίας κλπ ανέρχονται σε 40248 KWh/έτος. Επιπρόσθετα για την

κίνηση οχημάτων όπως του κλαρκ, κλαδοτεμαχιστή , φορτωτή & σπαστήρα ογκωδών θα

απαιτηθούν 20000λίτρα πετρελαίου κίνησης ετησίως.

5.Δημιουργία αποβλήτων & οχλήσεων 

Για την κατασκευή της μονάδας δεδομένου της μικρής τάξεως υποδομών αλλά και της χρήσης των

υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων , η ποιότητα & ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων θα

είναι πολύ μικρή για να προκαλέσει αλλοιώσεις στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και ως εκ

τούτο δεν αξιολογούνται . 

Κατά την λειτουργία της μονάδας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην μελέτη  προκύπτουν :

α)Υγρά απόβλητα 
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Αφορούν τα αστικού τύπου λύματα (απο το προσωπικό) , τα οποία θα συλλέγονται μέσω

εσωτερικού δικτύου σε στεγανή δεξαμενή και θα μεταφέρονται σε ΕΕΛ.

Επίσης αναμένονται μικρές Αποβλήτων Ελαίων (ΑΕ) τα οποία θα προκύπτουν από την συντήρηση

του εξοπλισμού. Θα συλλέγονται και θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία σύμφωνα με το

Π.Δ82/2004. 

β)Στερεά αστικά απόβλητα.

Αφορούν: 

1. τα στερεά αστικού τύπου απορρίμματα από το προσωπικό της μονάδας , από τα οποία τα μη

αξιοποιήσιμα θα συλλέγονται και θα παραδίδονται στους δημοτικούς κάδους προκειμένου να

οδηγηθούν σε ΧΥΤΑ ενώ τα αξιοποιήσιμα θα διατίθενται για ανακύκλωση.  

2. τα απόβλητα που θα προκύπτουν από τις εργασίες διαχείρισης τα οποία ενδεικτικά

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή Τελική Διαχείριση 
20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα Θα συλλέγονται σε κάδο και θα

διατίθενται σε ΧΥΤΑ της περιοχής
(εργασία D1) 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12/ R3) 

15 01 02 πλαστική συσκευασία Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12/ R3) 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12/ R3) 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12/ R4) 

15 01 05 σύνθετη συσκευασία Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12/ R5) 

15 01 07 γυάλινη συσκευασία Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12/ R5) 

15 01 09 υφασμάτινη συσκευασία Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12/ R5) 

17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών
κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός
εκείνων που αναφέρονται στα 17 09
01, 17 09 02 και 17 09 03 

Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12/ R5) 

20 01 01 χαρτί και χαρτόνι Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12/ R3) 

20 01 10 Ρούχα Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12) 
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20 01 11 κλωστοϋφαντουργία Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12) 

20 01 21* σωλήνες φθορισμού και άλλα
απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12) 

20 01 23* απορριπτόμενος εξοπλισμός που
περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12) 

20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12) 

20 01 33* μπαταρίες που αναφέρονται στα 16 06
02 ή 16 06 03 

Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12) 

20 01 34 μπαταρίες, εκτός εκείνων που
αναφέρονται στο 20 01 33 

Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12) 

20 01 35* απορριπτόμενος ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός
εκείνων που αναφέρονται στο 20 01
21* και 20 01 23* που περιέχουν
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12) 

20 01 36 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός
εκείνου που αναφέρεται στα 20 01 21,
20 01 23 και 20 01 35 

Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12) 

20 01 39 πλαστικά Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12/ R3) 

20 01 40 μέταλλα Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12/ R4) 

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12/ R3) 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12/ R5) 

19 12 01 χαρτί & χαρτόνι Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12/ R3) 

19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12) 

19 12 03 Μη σιδηρούχα μέταλλα Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12) 

19 12 04 πλαστικά & καουτσούκ Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12/ R3) 

19 12 05 γυαλί Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12) 

19 12 07 ξύλο εκτός των 19 12 06 Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12/ R3) 

19 12 08 υφαντικές ύλες Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12) 
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19 12 12 άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων
μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική
κατεργασία αποβλήτων, εκτός
εκείνων που αναφέρονται στο 19 12
11 

Παράδοση σε αδειοδοτημένες
εταιρείες περαιτέρω αξιοποίησης
(εργασία R12/D1) 

γ)Αέριες εκπομπές 

Στις αέριες εκπομπές περιλαμβάνεται ως επι το πλείστον τα καυσαέρια από τα οχήματα που θα

προσεγγίζουν το έργο τα οποία δεν αξιολογούνται λόγω των περιορισμένων δρομολογίων .Τυχόν

σκόνη υπάρξει θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα (π.χ σκέπασμα των μέσων αποθήκευσης των

απορριμμάτων). 

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 

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 το αρ. πρ. 4599/29.12.2020έγγραφο της Δ/νσης Δασών Λασιθίου.

Στην περιοχή του έργου σύμφωνα με την αρ. πρ. 19268/2019/13.1.2020 Βεβαίωση χρήσεων γης της

Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Αγ. Νικολάου ισχύει το ΣΧΟΟΑΠ Αγ. Νικολάου (Απόφαση Γ.Γ.

Περιφέρειας Κρήτης 6620/2010 –ΦΕΚ460/ΑΑΠ/10), με την θέση του γηπέδου να εντάσσεται στην

κατηγορία χρήσεων γης «κεντρικές λειτουργίες πόλης» στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται τα ΠΣ,

και ως εκ τούτο απαιτείται βεβαίωση χωροθέτησης . 

Με το αρ. πρ. 128848/24.6.2020 έγγραφο χορηγήθηκε η σχετική Βεβαίωση Χωροθέτησης απο το

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε Λασιθίου για το εν λόγω έργο δεδομένου ότι

σύμφωνα με τα αναφερόμενα αυτού:

Α)Περιλαμβάνεται στις επιτρεπόμενες χρήσεις του πίνακα χωροθέτησης της ΚΥΑ11936/2019 όπως

ισχύει 

Β)Προβλέπεται στον ΠΕΣΔΑ Κρήτης &

Γ)Είναι συμβατό με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης

Περιφέρειας Κρήτης.  
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Αναλυτική περιγραφή του έργου , 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 & 

 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 και στο Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε Λασιθίου. 

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 (π.χ έγκριση

κυκλοφοριακής σύνδεσης ή άδεια είσοδου-εξόδου , άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την

ΚΥΑ11936/2019 κλπ) και να βρίσκονται σε ισχύ καθόλο το διάστημα λειτουργίας του έργου που

αφορούν. 

1.7. Να ληφθούν κατ ελάχιστον τα κάτωθι μέτρα:
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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. Να ληφθεί μέριμνα για την περιμετρική δενδροφύτευση του γηπέδου του έργου

(περιλαμβάνοντας φυτικά είδη της περιοχής του έργου) , ειδικά δε στο δυτικό τμήμα αυτού,

για την επίτευξης της οπτικής απομόνωσης του. 

3. 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 αέριες εκπομπές, θόρυβος 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

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 (π.χ μέσα αποθήκευσης) 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 (ΑΕ),

βρώσιμων ελαίων  κλπ . 

15

ΑΔΑ: ΨΚ93ΟΡ1Θ-ΨΥΒ



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

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 τυχόν επισκευές, βλάβες,

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.
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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

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. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων κατά τις εργασίες εκσκαφών-διαμορφώσεων, οι

εργασίες να διακοπούν και να ειδοποιηθεί η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου ή το

πλησιέστερα Αστυνομικό Τμήμα, 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
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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–εγκατάσταση των υποδομών & διαμόρφωσης των χώρων  του έργου :

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

λαμβάνοντας τα κατάλληλα αντιρρυπαντικά μέτρα (π.χ ψεκασμός των αδρανών υλικών για την

καταστολή της σκόνης) . 

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.

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 του έργου. 

1.20.8 Τα δάπεδα των χώρων στους οποίους θα γίνονται εργασίες διαχείρισης αποβλήτων (π.χ

αποθήκευση , επεξεργασία)να είναι απο οπλισμένο σκυρόδεμα βιομηχανικού τύπου, στεγανό με

κατάλληλες διατάξεις συλλογής & συγκέντρωσης τυχόν διαρροών 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 (π.χ τάφροι, φρεάτια συλλογής-επιθεώρησης κλπ), λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα

μέτρα: α)για την αποφυγή διαβρώσεων, εκπλύσεων & παρασυρμού των υλικών & των

διαχειριζόμενων αποβλήτων και β) για την ορθή παροχέτευσή τους ώστε να μην δημιουργούνται

προβλήματα στην γύρω περιοχή.

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
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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 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 (στην πηγή
εκπομπής) .

β. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων:

1. Η Στάθμη του θορύβου που εκπέμπεται από τη λειτουργία των μηχανημάτων του έργου του

θέματος να μην υπερβαίνει τα 50 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-

αποβλήτων όπως αναφέρεται στο Κεφ. Α της παρούσας  ,  τα οποία θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα

από τυχόν οργανικά. Ειδικά για την διαχείριση των ΑΗΗΕ, των συσσωρευτών και των μικρών

σχετικά ποσοτήτων ΑΕΚΚ, ως απόβλητα της εναλλακτικής διαχείρισης (Ν.2939/2001), ο φορέας

του έργου υποχρεούται να έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα

συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων .

2. Κατά την είσοδο των αποβλήτων στο ΠΣ να γίνεται έλεγχος της προέλευσης, της ποσότητας και

των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους.
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3.Ο φορέας του έργου για κάθε εισερχόμενο φορτίο αποβλήτων 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

τον προηγούμενο χρόνο στα πλαίσια εφαρμογής της αρ.

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

4. Τα ΑΗΗΕ και οι συσσωρευτές , μετά την είσοδο τους και διαλογή στο έργο θα πρέπει άμεσα να

προωθούνται για αποθήκευση σε κλειστά containers αφού καταγραφούν και ζυγιστούν. Οι χώροι

αποθήκευσης να διαθέτουν στεγανή επιφάνεια στα κατάλληλα σημεία (π.χ δάπεδα) με πρόβλεψη

εγκαταστάσεων συλλογής υπερχειλιζόντων καθώς και εφόσον ενδεικνύονται και συστημάτων

καθαρισμού-απολίπανσης. Επιπρόσθετα ειδική μέριμνα να δοθεί σε όλα τα ΑΗΗΕ που εισέρχονται

στην μονάδα , ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω ανάκτηση ή ακόμα και η επαναχρησιμοποίηση

τους.   

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

5.1 Τα λύματα του προσωπικού και τα πλυσίματα της εγκατάστασης να συλλέγονται και να

οδηγούνται σε κατάλληλη στεγανή δεξαμενή από την οποία να μεταφέρονται με βυτιοφόρα οχήματα

σε αδειοδοτημένη ΕΕΛ , πληρώντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ΕΕΛ, και αρχειοθετώντας τα

σχετικά παραστατικά παράδοσης-παραλαβής. 

5.2 Υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τυχόν διαρροές να διαχειρίζονται ξεχωριστά με τα

παραπάνω ,μη αναμειγνυόμενα με αυτά , εφαρμόζοντας κατάλληλη διαχείριση (συλλογή &

αποθήκευση), με την χρήση προσροφητικών υλικών, όπως άμμου, ροκανιδιού ή και ειδικού

γεωυφάσματος και των κατάλληλων μέσων αποθήκευσης, έως ότου παραδοθούν για περαιτέρω

νόμιμη διαχείριση εκτός της μονάδας, αρχειοθετόντας τα σχετικά παραστατικά παράδοσης-
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παραλαβής. 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. 

6. 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.

7. Με μέριμνα του φορέα του έργου :

α)να γίνεται τακτική απομάκρυνση των υλικών & αποβλήτων που συγκεντρώνονται ανάλογα με το

ρυθμό συγκέντρωσης και κατ’ ελάχιστον μία φορά το μήνα, σε φορείς διαχείρισης που διαθέτουν τις

κατάλληλες άδειες, ώστε αφενός να μην υπάρχει υπέρβαση της ονομαστικής αποθηκευτικής

ικανότητας και αφετέρου να διατηρείται η ευταξία του χώρου, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες

διατάξεις αναφορικά με την διαχείριση των αποβλήτων ,

β)το ΠΣ να λειτουργεί και πέραν των εργάσιμων ημερών και ωρών για την καλύτερη εξυπηρέτηση

των πολιτών, & 

γ)το ΠΣ να έχει Κανονισμό Λειτουργίας, τον οποίον να γνωστοποιεί στο κοινό και ο οποίος πρέπει

κατ΄ ελάχιστον να περιλαμβάνει πληροφορίες για το ωράριο λειτουργίας, τις αποδεκτές κατηγορίες

χρησιμοποιημένων αντικειμένων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων, τον τρόπο παραλαβής

τους καθώς και τυχόν ανταποδοτικά οφέλη προς τους πολίτες. 

8. Ο φορέας του έργου προκειμένου να αποδεικνύει την τήρηση των οριακών τιμών εκπομπών σκόνης,

& θορύβου 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 Λασιθίου  & 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
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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.

 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
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1.Οι  Περιβαλλοντικοί Όροι της παρούσας Απόφασης ισχύουν για δεκαπέντε (15) χρόνια  απο την

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

2. 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. 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. 
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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. 

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
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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.

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
Δασολόγος PhD

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

2. ΕΣΔΑΚ 
Εσωτερική Διανομή: - Χρονολογικό Αρχείο 
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