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ΑΠΟ ΦΑΖ  

 

ΘΔΜΑ : Τπαγσγή ζε Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (Π.Π.Γ.) γηα ηε δξαζηεξηφηεηα 

“Δγθαηάζηαζε Γηαζπλδεδεκέλεο Μνλάδαο ΖΘΤΑ (πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνχ θαη 

Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο) κε θαχζε Φπζηθνχ Αεξίνπ ηζρχνο 0,999 MW σο ζπλνδφ 

έξγν ζε ζεξκνθήπην” ηεο εηαηξείαο « INTELLIGENT GREEN CROPS ΑΔ» ζηε ζέζε « 

ΛΑΓΚΩΝΑ», Σ.Κ. Κάζηξνπ  Γ.Δ. Αθξαηθλίαο Γήκνπ Οξρνκελνχ Π.Δ. Βνησηίαο Πεξηθέξεηα 

ηεξεάο Διιάδνο 

Έρνληαο ππφςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.148/10 (ΦΔΚ 241/Α/27.12.2010) «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. 

3. Σελ κε απ. ππυη. οικ. 26937/1403/20.05.2011 (ΦΔΚ 1282/Β/16.06.2011) „‟Απφθαζε Αλάζεζεο 

ηνκέσλ αξκνδηνηήησλ θαη κεηαβίβαζε άζθεζεο ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ απφ ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο γηα ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ – Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο ζηνπο 

Πξντζηακέλνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ Άξζξν 1 παξ. Β¨. 

4. Σελ κε αξ. πξση. οικ.195424/2932 (ΦΔΚ 773Τ.Ο.Γ.Γ./23.09.2019) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

ηεξεάο Διιάδαο κε ζέκα «Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο θαη 

αλάζεζε άζθεζεο αξκνδηνηήησλ». 
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5. Σελ αξ. πξση.οικ. 204072/3050/12.09.2019 (ΦΔΚ 3538/Β/201/) (ΑΓΑ: 6ΧΥΔ7ΛΖ-ΝΑΚ) Απφθαζε 

Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο «Αλάζεζε άζθεζεο ηνκέσλ θαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο 

Υσξηθνχο Αληηπεξηθεξεηάξρεο». 

6. Σελ αξ. πξση. oικ. 161321/2735/12.08.2020 (ΦΔΚ 640/ΤΟΓΓ/14.08.2020) (ΑΓΑ: ΧΕΤΖ7ΛΖ-

4ΦΤ) Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο «Σξνπνπνίεζε – ζπκπιήξσζε ηεο ππ‟ αξίζκ. 

Οηθ. 195424/2932/02.09.2019 Απφθαζεο νξηζκνχ Θεκαηηθψλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο Διιάδαο θαη αλάζεζεο άζθεζεο ηνκέσλ αξκνδηνηήησλ». 

7. Σελ κε αξ. πξση.:οικ. 22160/598/29.01.2020 (ΦΔΚ 316Β/06.02.2020) απφθαζε ηεο 

Αληηπεξηθεξεηάξρε Βνησηίαο ¨Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο ζηνπο Πξντζηακέλνπο 

Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο¨. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1650/86 (ΦΔΚ 160/Α) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο ηζρχεη. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3010/02 (Α91) «Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/86 κε ηηο Οδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 

96/61/ΔΔ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

φπσο ηζρχεη. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α/21.09.2011) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» φπσο ηζρχεη. 

11. Σν Ν.4685/2020 (Φ.Δ.Κ. 92/Α) ¨Δθζπγρξνληζκφο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, ελζσκάησζε ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία ησλ Οδεγηψλ 2018/844 θαη 2019/692 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

12. Σελ Τ.Α. 1958/2012 (ΦΔΚ 21/B/2012) “Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 

4014/21.9.2011(ΦΔΚ 209/Α/2011)”, φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη». 

13. Σελ Τ.Α. κε αξηζκ. ΓΗΠΑ/οικ. 37674/16 (ΦΔΚ 2471/Β/10.08.2016) Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε 

ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 1958/2012 – Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 

4014/21.09.2011 (ΦΔΚ 209/Α/2011), φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

14. Σνλ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

φπσο ηζρχεη.  

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4042/12 (ΦΔΚ 24/Α) «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – Δλαξκφληζε κε 

ηελ Οδεγία 2000/99/ΔΚ – Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ 

Οδεγία 2008/98/ΔΚ – Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο». 

16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.148/2009 «Πεξηβαιινληηθή επζχλε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ – Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2004/35/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004, φπσο ηζρχεη» (ΦΔΚ 190/Α/2009). 

17. Σηο δηαηάμεηο ηεο ΤΑ 37111/2021/2003 «Καζνξηζκφο ηξφπνπ ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ 

θνηλνχ θαηά ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, 
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ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1650/86, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο 

παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3010/2002» (ΦΔΚ 1391/Β/03). 

18. Σηο δηαηάμεηο ηεο ΖΠ.11014/703/Φ104 (ΦΔΚ.332/Β/20.03.03) πεξί Γηαδηθαζίαο Πξνθαηαξηηθήο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Π.Π.Δ.Α.) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ 

(Δ.Π.Ο.) ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.1650/1986 (Α‟160) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 

ηνπ Ν.3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ …. θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

19. Σηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ Απιθμ. 15277/23.03.2012 (ΦΔΚ 1077/Β/09.04.2012) „‟Δμεηδίθεπζε 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ζηηο Απνθάζεηο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ή ζηηο 

Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο 

Ννκνζεζίαο έγθξηζεο επέκβαζεο, γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξηψλ Α θαη Β ηεο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο κε αξηζκ. 1958/2012 (ΦΔΚ21/Β/13.01.2012), ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 

4014/2011'' ηνπ ΤΠΔΚΑ. 

20. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3851/2010 (ΦΔΚ 85/Α/04.06.2010) «Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Α.Π.Δ. γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Π.Δ.Κ.Α.». 

21. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3468/06 (ΦΔΚ.129/Α/04.06.2010) ¨Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο¨ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

22. Σελ απόθαζη – 49828/08 (ΦΔΚ 2464/Β/03.12.08) «Έγθξηζε εηδηθνχ πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απηνχ» φπσο ηζρχεη. 

23. Σν Ν. 4203/2013 (ΦΔΚ 235/Α ) «Ρπζκίζεηο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο …». 

24. Σελ ΚΤΑ απιθμ.  45964/2013 (ΦΔΚ/Β΄/1987/2013) πεξί «Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο 

γηα ηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο Β‟ ηεο 9εο Οκάδαο Βηνκεραληθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη 

πλαθείο Δγθαηαζηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ ππννκάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο». 

25. Σν Ν.3894/2010 (ΦΔΚ 204/Α/2010) “Δπηηάρπλζε θαη δηαθάλεηα πινπνίεζεο ηξαηεγηθψλ 

Δπελδχζεσλ”, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν.4072/2012 (ΦΔΚ 86Α‟/2012). 

26. Σν Ν. 4643/2019 (ΦΔΚ 193/Α/2019) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 24 απηνχ. 

27. Σν απ.ΤΠΔΝ/ΓΑΠΔΔΚ/31378/1207/27.03.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη Δλαιιαθηηθψλ Καπζίκσλ ηνπ Τ.Π.ΔΝ. “Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4643/2019”. 

28. Σελ Τ.Α. Γ5-ΖΛ/Γ/Φ1/οικ.1183/2013 (ΦΔΚ 192 Β΄/04-02-2013) «Γηαδηθαζία έθδνζεο 

αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη 

ζεξκφηεηαο (ΖΘ) θαη ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο πςειήο 

απνδνηηθφηεηαο (ΖΘΤΑ) κε ρξήζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ». 

29. Σελ ΚΤΑ απίθμ. Οικ. 6164/2018 (ΦΔΚ 1107 Β/27-03-2018) «Πεξηνξηζκφο ησλ εθπνκπψλ 

νξηζκέλσλ ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα απφ κεζαίνπ κεγέζνπο κνλάδεο θαχζεο – κεηαθνξά ζην 
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εζληθφ δίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/2193 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔL 

313/1/28-11-15)». 

30. Σελ με απιθμ. Ππυη.:26298/2003 Απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΚ 1469/Β΄/10.10.2003) «Γηα 

Έγθξηζε Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο Διιάδνο». 

31. Σελ Κ.Τ.Α. αξ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΔΚ 2992/Β/19.09.2016) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Απνβιήησλ (ΖΜΑ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν. 

4042/2012 (Α΄/24), φπσο ηζρχεη».  

32. Σελ ππ. αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΥΧΠ/76104/1176 (Φ.Δ.Κ. 299/ΑΑΠ/2018) Τ.Α. Έγθξηζε Αλαζεψξεζεο 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη Πεξηβαιινληηθή 

Έγθξηζε απηνχ.  

33. Σελ ππ‟ αξηζκ. Δ.Γ. νηθ. 391/2013 (ΦΔΚ 1004 Β’/2013) Απφθαζεο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ 

«Έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο 

Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο. 

34. Σελ ππ‟ αξηζκ. Δ.Γ. νηθ. 902/2017 (ΦΔΚ 4673 /Β /2017’)    Έγθξηζε ηεο 1εο Αλαζεψξεζεο ηνπ 

ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Αλαηνιηθήο 

ηεξεάο Διιάδαο θαη ηεο αληίζηνηρεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. 

35. Σελ ππ‟ αξηζκ. Αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓπΔΓΤ/41375/328 /2018 (ΦΔΚ 2682 Β’ 2018) Απφθαζε ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Τδάησλ «Έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο Λεθαλψλ Απνξξνήο 

πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο (EL 07) θαη ηεο αληίζηνηρεο 

ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ». 

36. Σε κε αξηζκ. πξση. 182/26565/08-02-2021 ηεο εηαηξείαο INTELLIGENT GREEN CROPS ΑΔ. κε 

ηελ νπνία ππνβιήζεθε Γήισζε Τπαγσγήο ζε ΠΠΓ, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 45964 

(ΦΔΚ/Β΄/1987/2013), θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

i. Ζ ππ‟ αξηζκ. 1017/17-01-2019 Βεβαίσζε ρξήζεσλ γεο ηεο Γ/λζεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο Γ. 

Θεβαίσλ.   

ii. Ζ ππ‟ αξηζκ. 4848/177219/10-10-2019 Πξάμε ραξαθηεξηζκνχ Γαζαξρείνπ Θεβψλ. 

iii. Σν κε απ.ππυη.ΤΠΠΟΑ/ ΓΓΑΠΚ/ ΔΦΑΒΟΗΧ/ 478819/344000/4584/20-09-2019 έγγξαθν 

ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Βνησηίαο, φηη ην γήπεδν δελ βξίζθεηαη εληφο θεξπγκέλνπ 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ.  

iv. Σελ κε αξ. πξση. 347972/08-12-2008 έγθξηζε ηχπνπ ζεξκνθεπίνπ ηνπ ηκήκαηνο 

Κεπεπηηθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ . 

v. Σελ κε αξ. πξση. 7716/219256/14-12-2015 απφθαζε ηεο Γ/λζεο Τδάησλ  ηεξεάο 

Διιάδαο πεξί « ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο λεξνχ γηα αξδεπηηθή γεψηξεζε  …» θαη ην  κε αξ. 

πξση. Οηθ. 1157/39338/09-03-2017 Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο εκείνπ Τδξνιεςίαο. 
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37. Σν κε  αξηζκ. Πξση. 35577/1359/18-06-2018 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΝ. 

38. Σν κε αξηζκ. Πξση. 64417/2189/4-10-2018 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΝ. 

 

Και επειδή   

1. χκθσλα κε ην κε αξηζκ. πξση.  (35577/1359/18-6-2018 έγγξαθν ΤΠΔΝ) γίλεηαη γλσζηφ φηη 
«…ζύμθυνα με ηην παπάγπαθο 19 ηος άπθπος 2 ηος Ν. 4067/2012 «εγκαηάζηαζη είναι η 
καηαζκεςή ή ςποδομή πος πποοπίζεηαι ή απαιηείηαι για ηη λειηοςπγία, εξςπηπέηηζη και αζθάλεια 
ηυν κηιπίυν, όπυρ οι ανελκςζηήπερ, ηα ζηοισεία διανομήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ, κλιμαηιζμού, 
δποζιζμού, διανομήρ και εκποήρ ύδαηορ, θέπμανζηρ, θςζικού αεπίος, ηα θεπμικά ηλιακά 
ζςζηήμαηα, ηα ζηοισεία ανανεώζιμυν πηγών ενέπγειαρ, ηα ζηοισεία μονάδυν Σςμπαπαγυγήρ 
Ηλεκηπιζμού και Θεπμόηηηαρ Υτηλήρ Αποδοηικόηηηαρ (ΣΗΘΥΑ), οι καπναγυγοί, οι επιγπαθέρ, οι 
κεπαίερ». Εθόζον η μονάδα ΣΗΘΥΑ εγκαθίζηαηαι αποκλειζηικά για ηην κάλςτη ηυν αναγκών ηος 
θεπμοκηπίος, έσοςμε ηην άποτη όηι, αποηελεί ζςνοδή εγκαηάζηαζη για ηη λειηοςπγία και 
εξςπηπέηηζη ηηρ κύπιαρ σπήζηρ και δεν εξεηάζεηαι η δςναηόηηηα συποθέηηζή ηηρ υρ μεμονυμένη 
μονάδα». 

2. χκθσλα κε ην κε αξηζκ. πξση.  (64417/2189/4-10-2018 έγγξαθν ΤΠΔΝ) γίλεηαη γλσζηφ φηη «Οι 
μονάδερ ΣΗΘΥΑ αποηελούν ζςνοδέρ εγκαηαζηάζειρ και η συποθέηηζή ηοςρ δεν εξεηάζεηαι 
αςηοηελώρ αλλά ζε ζςνάπηηζη ηηρ κύπιαρ δπαζηηπιόηηηαρ πος ζηην πποκειμένη πεπίπηυζη είναι 
ηο θεπμοκήπιο....» 

 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 
Σελ ππαγσγή ζε Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (Π.Π.Γ.) γηα ηε δξαζηεξηφηεηα “Δγθαηάζηαζε 

Γηαζπλδεδεκέλεο Μνλάδαο ΖΘΤΑ (πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο) κε 

θαχζε Φπζηθνχ Αεξίνπ ηζρχνο 0,999 MW σο ζπλνδφ έξγν ζε ζεξκνθήπην” ηεο εηαηξείαο INTELLIGENT 

GREEN CROPS ΑΔ ζηε ζέζε « ΛΑΓΚΩΝΑ», Σ.Κ. Κάζηξνπ  Γ.Δ. Αθξαηθλίαο Γήκνπ Οξρνκελνχ Π.Δ. 

Βνησηίαο Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδνο. 

Η. ηοισεία ηος έπγος: 

Ολνκαζία ηνπ έξγνπ: 

Δγθαηάζηαζε Γηαζπλδεδεκέλεο Μνλάδαο ΖΘΤΑ (πκπαξαγσγή 

Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο) κε θαχζε Φπζηθνχ 

Αεξίνπ ηζρχνο 0,999 MW σο ζπλνδφ έξγν ζε ζεξκνθήπην” ηεο εηαηξείαο 

INTELLIGENT GREEN CROPS ΑΔ. ζηε ζέζε « ΛΑΓΚΩΝΑ», Σ.Κ. 

Κάζηξνπ  Γ.Δ. Αθξαηθλίαο Γήκνπ Οξρνκελνχ Π.Δ. Βνησηίαο Πεξηθέξεηα 

ηεξεάο Διιάδνο. 

Θέζε ηνπ έξγνπ: 
“ ΛΑΓΚΩΝΑ ”, Σ.Κ. Κάζηξνπ  Γ.Δ. Αθξαηθλίαο Γήκνπ Οξρνκελνχ Π.Δ. 

Βνησηίαο Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδνο 

Φνξέαο ηνπ έξγνπ: 
INTELLIGENT GREEN CROPS ΑΔ  

Σχρεο 2 , 15233 Υαιάλδξη Αηηηθήο 

Τπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ 

ΚΩΣΑ  ΦΗΛΗΠΠΑΚΟΠΟΤΛΟ 

Σει: 2106816803 

Email : cphil@igreencrops.gr 

ΑΔΑ: ΨΥΠ37ΛΗ-ΒΛΓ



Σελίδα 6 από 18 

 

 

ΗΗ. Καηάηαξη ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ : 

Με ηελ κε αξηζκ. απφθαζε αξ. ΓΗΠΑ/νηθ. 37674/27-7-2016 (ΦΔΚ 2471Β/10-8-2016) Τ.Α. «Σξνπνπνίεζε 

θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 1958/2012 - Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ 

Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΔΚ 209/Α/2011)» φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ην έξγν θαηαηάζζεηαη 

ζηηο εμήο ππνθαηεγνξίεο ηεο 9εο Οκάδαο «Βηνκεραληθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη πλαθείο Δγθαηαζηάζεηο» 

Τπννκάδα Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηνπ Παξαξηήκαηνο IV:  

α/α Δίδνο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο Καηεγνξία Β‟ Παξαηεξήζεηο 

 Θεξκνθήπην Γελ θαηαηάζζεηαη  

211 

“Δγκαηαζηάζειρ 

ζςμπαπαγυγήρ ηλεκηπιζμού 

και θεπμόηηηαρ ςτηλήρ 

απόδοζηρ (ΖΘΤΑ)” 

ςνοδή Δγκαηάζηαζη 

Θεπμοκηπιακήρ Μονάδαρ 

0.999 MW < 5 MW 

θαη 

90 κφξηα <150 κφξηα  

Γξαζηεξηφηεηα πνπ 

δελ ππάγεηαη ζηελ 

θαηεγνξία Α 

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη 

ζε απνδηδφκελε ειεθηξηθή 

ηζρχ 

Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ζα είλαη 0,999 MW < 5 MW  

Ζ δξαζηεξηφηεηα αλήθεη ζηελ Καηεγνξία Β‟.  

 

IΗΗ. Θέζη έπγος – Πεπιγπαθή ηος έπγος 

Σν γήπεδν βξίζθεηαη ζηε ζέζε “ΛΑΓΚΩΝΑ”, Σ.Κ. Κάζηξνπ  Γ.Δ. Αθξαηθλίαο Γήκνπ Οξρνκελνχ  Π.Δ. 

Βνησηίαο Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδνο.  

Σν γήπεδν φπνπ ζα αλαπηπρζεί ε δξαζηεξηφηεηα έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφ 58.428,98 η.κ. κε ζπληεηαγκέλεο: 

 ςνηεηαγμένερ   

ημείο Υ Φ 

Α1 426457.55 4260734.08 

... ...................... .................... 

Α20 426195.48 4260616.68 

.... ...................... ......................... 

Α40 426198.10 4260865.84 

.... ...................... ......................... 

Α63 426449.59 4260732.49 

 

Ζ κνλάδα ζπκπαξαγσγήο ζα απνηειείηαη απφ κία ζηαζεξή κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο (Μ.Δ.Κ.) 

ζπδεπγκέλε κε ειεθηξνγελλήηξηα θαη ζα εγθαηαζηαζεί εληφο θαηάιιεινπ container παξαθείκελα ηεο 
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ζεξκνθεπηαθήο εγθαηάζηαζεο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ΖΘΤΑ ζα ζπκβαδίδεη κε ηελ απαίηεζε ζε 

ζεξκηθά θνξηία ηεο παξαθείκελεο ζεξκνθεπηαθήο κνλάδαο επηθάλεηαο 24.000,00 m2. Ζ κνλάδα ζα 

ζπλδεζεί κε ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ ζεξκνθεπίνπ.   

ΗV. Τπαγυγή ζε ΠΠΓ 

Σν έξγν/ δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν Η ηεο παξνχζαο θαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

πνπ δειψζεθαλ ππεπζχλσο απφ ηνλ θνξέα ηεο, ππάγεηαη ζηηο αθφινπζεο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο 

Γεζκεχζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 45964 (ΦΔΚ/Β΄/1987/2013) θαη εηδηθφηεξα ζην Παξάηεκα Δ απηήο  

ηο οποίο αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ παπούζαρ Απόθαζηρ. 

Ζ ηήξεζε ησλ ΠΠΓ απνηειεί επζχλε ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη ππνρξεσηηθή ηφζν θαηά ηελ θάζε 

θαηαζθεπήο φζν θαη θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο.  

V. Ππόζθεηοι Όποι 

Δπηπιένλ ηίζεληαη νη αθφινπζνη πξφζζεηνη φξνη: 

 Ζ κνλάδα ΖΘΤΑ απνηειεί ζπλνδή εγθαηάζηαζε απαγνξεπκέλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απηνηειψο, θαη 

κφλν σο ζπλνδφ ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο ζεξκνθεπηαθήο εθκεηάιιεπζεο.  

 Ζ ζεξκνθεπηαθή εθκεηάιιεπζε λα είλαη εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4235/2014 (ΦΔΚ 32/Α‟/2014) Άξζξν 62 παξ. 1  

 ε πεξίπησζε πδξνδφηεζεο απφ γεψηξεζε, πνηακφ, ιίκλε ή ζάιαζζα ν θνξέαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

λα εθνδηαζηεί κε ηελ απαηηνχκελε άδεηα ρξήζεο λεξνχ απφ ηε Γ/λζε Τδάησλ ηεο νηθείαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη λα ηεξεί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απηήο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 146896/2014 (Β‟ 2878), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη 

λα ηεξείηαη ην άξζξν 1 παξ. 2 πεξίπησζε ηβ θαη ε παξ. 4 άξζξν 11 ηεο ΚΤΑ  146896/2014 (Β‟ 2878), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά λεξνχ ρσξίο άδεηα ζπιινγήο θαη 

κεηαθνξάο.  

 Ζ ξχζκηζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλα άηνκα ηα νπνία ζα έρνπλ θαη ηηο απαξαίηεηεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο ελ ηζρχ. 

 Ζ απφθαζε απηή αθνξά ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ κπνξεί λα ππάξμεη κεκνλσκέλν 

ζεξκνθήπην ρσξίο ΖΘΤΑ ή ην αληίζηξνθν ζην φλνκα ηνπ αηηνχληα.  

 Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δε κεηαβάιινληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ή επέθηαζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5 ηεο Τ.Α. 45964/2013 (ΦΔΚ 1987 Β'/14-08-13). 

 ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, λα ελεκεξσζεί εγγξάθσο ε Τπεξεζία καο, ε νπνία 

ζα αμηνινγήζεη αλ ε ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ηελ έθδνζε λέαο Απφθαζεο Τπαγσγήο ζηηο 

Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο.  

 

Ο θνξέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε: 
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– λα ηεξεί ζηνηρεία (ηηµνιφγηα, ζπµβάζεηο, δηάθνξα παξαζηαηηθά έγγξαθα, µεηξψα θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ 

θιπ.), βάζεη ησλ νπνίσλ ζα απνδεηθλχεηαη ε ζπµµφξθσζή ηνπ µε ηηο ηεξνχµελεο ΠΠ∆. Σα ζηνηρεία απηά 

ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο  

– λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε θάζε αξµφδην ειεγθηηθφ φξγαλν  

– λα παξέρεη φια ηα απαηηνχµελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο  

– λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη λα ζπµµνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο  

− ππνδείμεηο ησλ αξµφδησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείµελεο πεξηβαιινληηθήο 

λνµνζεζίαο 

- Να πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία καο βεβαηψζεηο ή ζπλάςεηο ζπλεξγαζίαο κε αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο 

φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.   

 

ε πεξίπησζε πξφθιεζεο νπνηαζδήπνηε ξχπαλζεο ή άιιεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή 

παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο απφθαζεο επηβάιινληαη ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ έξγνπ ή ηεο 

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

Ν.1650/86, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηνπο Ν.3010/02, Ν. 4014/2011 θαη Ν. 4042/2012 θαη ηζρχεη. 

 

Καηά ηεο απφθαζεο απηήο κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ 

ελψπηνλ:  

 Σνπ εθηειψλ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο, ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 15 (δεθαπέληε) εκεξψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο, ή, ηελ αλάξηεζή ηεο 

ζην δηαδίθηπν, ή, απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, ή, αθφηνπ ειήθζε γλψζε απηήο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 227 & 238 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α). 

 Καη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (Ν.2717/99 (ΦΔΚ97 / Α/ 

17.05.1999). 

 

Δζυηεπική Γιανομή: 

1. Φ.20.443.002 

2. Υ. Α. 

 

   Μ.Δ.Π. 

  Ο Πξ/λνο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο  

  & Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ 

   

   

   

  Σεξδήο Κ. Αληψληνο 

  Π.Δ. Υεκηθψλ Μερ. κε Α‟ Βαζκφ 
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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 
 

1.  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ  
Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΧΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ  
Λ. Καιπβίσλ 2, 35132 Λακία  
Email: dpehos@pste.gov.gr 
 

2.  ΓΗ.ΠΔ.ΥΧ Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη Θεζζαλίαρ – ηεπεάρ Δλλάδαρ  
Θνδσξάηνπ & Βέιιηνπ , 35100 ΛΑΜΗΑ 
Email: dipexoster@apdthest.gov.gr 
 

3.  Γ/ΝΖ ΓΑΧΝ Ν. ΒΟΗΧΣΗΑ 
Κάδκνπ 11, 32100 Ληβαδεηά 
Email: ddanvoiot@apdthest.gov.gr 
 

4.  ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΒΟΗΧΣΗΑ 
Μνπζείν Θεβψλ 32200 Θήβα 
Email: efavio@culture.gr 

 
5.  ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ/ Π..Δ. 

Λ. Καιπβίσλ Λακία, 35132 
(γηα ειεθηξνληθή αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο πεξηθέξεηαο) 
Email:  ddhd@pste.gov.gr 

 
6.  Α.Γ.Θ..Δ. /Γ/νζη Τδάηυν  

Θενδσξάηνπ & Βέιιηνπ  -  35100 Λακία  

email:  dydatonster@apdthest.gov.gr 
 

7.  INTELLIGENT GREEN CROPS ΑΔ 

Σχρεο 2 , 15233 Υαιάλδξη Αηηηθήο 

Email : cphil@igreencrops.gr 

  

  

  

mailto:dpehos@pste.gov.gr
mailto:efavio@culture.gr
mailto:ddanvoiot@apdthest.gov.gr
mailto:efavio@culture.gr
mailto:ddhd@pste.gov.gr
mailto:dipexoster@apdthest.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΥΠ37ΛΗ-ΒΛΓ



Σελίδα 10 από 18 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 

ΠΡΟΣΤΠΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΓΔΜΔΤΔΗ (Π.Π.Γ.) 

Α. Γεληθέο ∆εζµεχζεηο 

Α1 Ο θνξέαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξφηππσλ 

Πεξηβαιινληηθψλ ∆εζµεχζεσλ (ΠΠ∆) έζησ θαη αλ µέξνο ή ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ή 

ιεηηνπξγίαο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηξίηνπο. 

Α2 Να ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα µέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο, µε ζθνπφ 

λα ηεξνχληαη νη εθάζηνηε θείµελεο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνµνζεζίαο θαη λα απνθεπρζεί ε 

νηαδήπνηε ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρεξζαίνπ ρψξνπ, ηφζν 

θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο φζν θαη θαηά ην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Α3 Σν έξγν δελ ζα πξέπεη λα έξρεηαη ζε αληίζεζε µε ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηπρφλ εηδηθνχο πεξηνξηζµνχο, πνπ 

έρνπλ ηεζεί ζηελ πεξηνρή µε εηδηθέο δηαηάμεηο θαη πνπ ελδερνκέλσο δελ επηηξέπνπλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ππφςε δξαζηεξηφηεηαο. 

Α4 Να ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.3028/2002 «Πεξί Πξνζηαζίαο Αξραηνηήησλ θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο ελ γέλεη» (ΦΔΚ Α΄ 153). 

Α5 Να ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο (λ.998/79 θαη λ.3208/03, φπσο ηζρχνπλ). 

Α5.1. Ζ ηπρφλ πινηφκεζε δαζηθψλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ θαζψο θαη ε δηάζεζε ησλ πιηθψλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ, λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. 

Α5.2. Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

κηθξφηεξε δπλαηή επέκβαζε ζε δαζηθή έθηαζε. 

Α6 ε πεξίπησζε πδξνδφηεζεο απφ γεψηξεζε, πνηακφ, ιίκλε ή ζάιαζζα ν θνξέαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

λα εθνδηαζηεί κε ηελ απαηηνχκελε άδεηα ρξήζεο λεξνχ απφ ηε Γ/λζε Τδάησλ ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο θαη λα ηεξεί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απηήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Κ.Τ.Α. 

43504/2005 (Β΄ 1784) θαη ΚΤΑ 150559/2011 (Β΄ 1440) φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

Α7 ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα ηεξνχληαη ηα απαηηνχµελα µέηξα 

ππξαζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ή ηηο εγθεθξηµέλεο µειέηεο. ε πεξίπησζε 

πνπ εθπνλεζεί µειέηε ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο, λα εγθξηζεί απφ ηελ αξµφδηα ππξνζβεζηηθή αξρή. 

Α8 Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε θαχζε πάζεο θχζεσο απνβιήησλ/πιηθψλ είηε ππαίζξηα, είηε ζε 

ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο. 

Α9 Να ηεξεζνχλ νη πνιενδνµηθέο δηαηάμεηο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ. 

Α10 Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο λα ηεξνχληαη νη αθφινπζεο δεζκεχζεηο : 

1. Σα απαηηνχκελα αδξαλή πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή νπνηνπδήπνηε έξγνπ ηεο παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο λα εμαζθαιίδνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα ιαηνκεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ 

ηαζκνχ, εθνδηαζκέλα κε ηζρχνπζα Απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ή ελ ηζρχ ΠΠΓ.. 

2. Σα εξγνηάμηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ λα θαηαιακβάλνπλ ηε κηθξφηεξε δπλαηή έθηαζε ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη ν θαηά πεξίπησζε Αλάδνρνο λα ιακβάλεη κέξηκλα γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ δηάρπησλ εθπνκπψλ ζσκαηηδίσλ απφ ηε δηαρείξηζε ησλ αδξαλψλ πιηθψλ κε ςεθαζκφ 

ηνπο θαη ζπρλή δηαβξνρή ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ ησλ εξγνηαμίσλ, ηδίσο θαηά ηελ μεξή πεξίνδν ηνπ 
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έηνπο. Ζ ζθάθε ησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ θαηά ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ λα είλαη θαιπκκέλε θαη λα 

ππάξρεη θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ απνθπγή κεηαθνξψλ ζε ψξεο αηρκήο θαη θνηλήο 

εζπρίαο, εθφζνλ απηά δηέξρνληαη απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

3. Απαγνξεχεηαη εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ ε πιχζε ησλ κεραλεκάησλ ησλ Αλαδφρσλ ηνπ έξγνπ. Κάζε 

είδνπο απνξξίκκαηα, άρξεζηα πιηθά, παιηά αληαιιαθηηθά θαη κεραλήκαηα, ιάδηα θιπ. λα ζπιιέγνληαη 

θαη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ησλ εξγνηαμίσλ, ε δε δηάζεζή ηνπο λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ αλεμάξηεηα ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηνπ : 

i. λα απνκαθξπλζνχλ άκεζα νη θάζε είδνπο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο (γξαθεία, ζπλεξγεία, απνζήθεο, 

πεξηθξάμεηο θιπ) θαη λα απνθαηαζηαζεί πιήξσο ην ζχλνιν ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ. 

ii. λα απνκαθξπλζεί ην ζχλνιν ησλ ηπρφλησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη ε δηαρείξηζή ηνπο λα γίλεη 

θαηάιιεια ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. ε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 

36259/1757/Δ103 γηα ηα ΑΔΚΚ. 

iii. λα απνθαηαζηαζεί πιήξσο ν πεξηβάιισλ ρψξνο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

iv. λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαξξνψλ ιηπαληειαίσλ θαη θαπζίκσλ. 

5.     Σνπιάρηζηνλ κία βδνκάδα πξηλ απφ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ λα εηδνπνηεζνχλ νη αξκφδηεο γηα ηελ 

πεξηνρή Δθνξείεο Αξραηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ επηηφπνπ επνπηεία, Σα δε ζρέδηα λα ηνπο 

έρνπλ εγθαίξσο ππνβιεζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

Α11 ε πεξίπησζε ξχπαλζεο εδάθνπο απφ επηθίλδπλα απφβιεηα ή θαχζηµα, λα ιαµβάλεηαη µέξηµλα γηα 

ηελ εμπγίαλζε απηνχ ζχµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο (Κ.Τ.Α. 13588/2006). 

Α12 Ζ κνλάδα νθείιεη λα ηεξεί ρξνλνινγηθφ αξρείν (ζπλνδεπφµελν απφ αξρείν ησλ αληίζηνηρσλ 

παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ) ησλ πάζεο θχζεσο απνβιήησλ, ζην νπνίν λα ζεµεηψλεηαη: ε πνζφηεηα, ε 

θχζε,πξνέιεπζε, νη εκεξνκελίεο παξάδνζεο, ν πξννξηζµφο, ε ζπρλφηεηα ζπιινγήο, ν ηξφπνο µεηαθνξάο 

θαζψο θαη ε κέζνδνο θαη ν ρψξνο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφµελα ζην άξζξν 

20 ηνπ λ. 4042/12). 

Α13 Απαγνξεχεηαη ην κπάδσκα ή ε νπνηαδήπνηε απφξξηςε ζε πδαηηθά ζψκαηα νπνηνπδήπνηε πνηακνχ, 

ρεηκάξξνπ, ξέκαηνο, ιίκλεο αξδεπηηθήο ηάθξνπ ή πδξνβηφηνπνπ. 

Α14 Πεξηκεηξηθά ηνπ νηθνπέδνπ ηεο κνλάδαο λα ππάξρεη πιήξεο θαη πςειή πεξίθξαμε θαη φπνπ είλαη 

δπλαηφ λα ζπληεξείηαη θαηάιιειε βιάζηεζε (δεληξνθχηεπζε, ζακλνθάιπςε)  

 

Α15 Οη ππεχζπλνη ηεο εγθαηάζηαζεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε : 

 λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ζε θιηµάθηα ησλ αξµφδησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ, 

 λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν θαη λα παξέρνπλ φια ηα απαηηνχµελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 
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 λα ζπµµνξθψλνληαη ζηηο ζπζηάζεηο-ππνδείμεηο ησλ αξµφδησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηήξεζεο ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο θείµελεο πεξηβαιινληηθήο λνµνζεζίαο. 

Α16 Να ιαµβάλεηαη µέξηµλα ψζηε απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο λα µελ δεµηνπξγνχληαη νριήζεηο 

ζηηο παξαθείµελεο ηδηνθηεζίεο. 

Α17 ε πεξίπησζε πεξηβαιινληηθήο δεµηάο (εδαθψλ, πδάησλ θαη νηθνζπζηεµάησλ) ή απεηιήο 

πεξηβαιινληηθήο δεµηάο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφµελα ζην Π∆ 148/2009. 

Β. Θφξπβνο 

Β1 Να ηεξνχληαη ζηα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ ηεο µνλάδαο νη εηδηθέο νξηαθέο ζηάζµεο ζνξχβνπ, φπσο 

νξίδνληαη ζην Π.∆. 1180/81 (Α‟ 293), φπσο ηζρχεη θαζψο θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο πεξί ζνξχβνπ. Γηα ην ιφγν 

απηφ λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια ερνµνλσηηθά θαη αληηθξαδαζµηθά µέηξα, εθφζνλ απαηηνχληαη. 

Β2 Να γίλεηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη έιεγρνο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο γηα ηνλ φζν ην δπλαηφλ 

µεγαιχηεξν πεξηνξηζµφ ησλ εθπνµπψλ ζνξχβνπ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Να ιαµβάλεηαη κέξηµλα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, θαηά ην δπλαηφ, µε θιεηζηέο πφξηεο θαη παξάζπξα ησλ µεραλνζηαζίσλ. 

Β3 ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ρξεζηµνπνηεί µεραλήµαηα ζε αλνηρηνχο ρψξνπο ηεο εγθαηάζηαζεο, 

απηά ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο ππνρξεψζεηο εθαξµνγήο ηεο θνηλνηηθήο λνµνζεζίαο, ζρεηηθά µε ηελ 

εθπνµπή ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ απφ εμνπιηζµφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ζπγθεθξηµέλα 

ηεο Οδεγίαο 2005/88/ΔΚ (ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2000/14/ΔΚ) θαη ησλ εθάζηνηε ηπρφλ αλαζεσξήζεψλ 

ηεο. 

Β4 Γηα µεραλήµαηα πνπ ηπρφλ ρξεζηµνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ηα µεραλήµαηα/ζπζθεπέο εξγνηαμίνπ πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ λα 

θέξνπλ ζήµαλζε CE, φπνπ λα αλαγξάθεηαη ε εγγπεµέλε ζηάζµε ερεηηθήο ηζρχνο, φπσο πξνβιέπεηαη 

ζηελ ππ‟ αξηζµ. 37393/2003 (Β΄ 1418) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη ζηελ ππ‟ αξηζµ. 9272/2007 

(Β΄286/2007) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

Β5 ∆ηαπηζησζείζα ππέξβαζε ηνπ επηηξεπφµελνπ νξίνπ ζνξχβνπ ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, λα επηθέξεη ηε ιήςε ζπµπιεξσµαηηθψλ αληηζνξπβηθψλ µέηξσλ. 

Β6 Να ιακβάλεηαη κέξηκλα απφ ηνλ θχξην ηεο δξαζηεξηφηεηαο (ή ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο απηνχ) γηα ηε 

δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ηνπ πξαζίλνπ κέζα ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ. 

Γ. Αηµνζθαηξηθφ Πεξηβάιινλ – Δθπνµπέο Αηµνζθαηξηθψλ Ρχπσλ 

Γ1 Να ιαµβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα µέηξα πξνζηαζίαο ηεο αηµφζθαηξαο έηζη ψζηε απφ ηε ιεηηνπξγία 

ηεο µνλάδαο λα µελ πξνθαιείηαη επηβάξπλζε ηεο πνηφηεηάο ηεο. 

Γ2 Να εθαξµφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ ∆6/Β/νηθ.5825/2010 «Έγθξηζε Καλνληζµνχ Δλεξγεηαθήο 

Απφδνζεο Κηηξίσλ» (Β΄ 407). 

Γ3 Να ηεξνχληαη νη νξηαθέο ηηµέο ησλ εθπνµπψλ ζσµαηηδίσλ θαη θαπλνχ, φπσο νξίδνληαη ζην Π∆ 1180/81 

(Α΄ 293). 

Γ4 Να ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ ΚΤΑ 189533/2011 «Ρχζµηζε ζεµάησλ ζρεηηθψλ µε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξµαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» (Β΄ 2654) θαη 11294/93. «Όξνη ιεηηνπξγίαο 

θαη επηηξεπφµελα φξηα εθπνµπψλ αεξίσλ απνβιήησλ απφ βηνµεραληθνχο ιέβεηεο, αηµνγελλήηξηεο, 

ειαηφζεξµα θαη αεξφζεξµα πνπ ιεηηνπξγνχλ µε θαχζηµν µαδνχη, ληήδει ή αέξην» (Β΄ 264). 
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Γ5 Να πξαγµαηνπνηείηαη ξχζµηζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ µνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ζχµθσλα 

µε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. 

Γ. Τγξά Απφβιεηα - Απνδέθηεο 

Γ1 Απαγνξεχεηαη ε θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν δηάζεζε αλεπεμέξγαζησλ ή αλεπαξθψο επεμεξγαζκέλσλ 

πγξψλ απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ (έδαθνο, ππέδαθνο, πδάηηλνο απνδέθηεο). 

Γ2 ε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνχληαη ηα νξηδφκελα ζην Ν. 4042/2011. 

Γ3 Δθφζνλ ζηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο πθίζηαηαη δίθηπν απνρέηεπζεο, ηα αζηηθά ιχκαηα 

απφ ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο λα δηνρεηεχνληαη ζε απηά, κε ηελ πξνυπφζεζε άηη ηεξνχληαη νη φξνη πνπ 

επηβάιινληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα 

αζηηθά ιχκαηα λα δηνρεηεχνληαη είηε ζε, θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ, ζχζηεκα ζεπηηθήο δεμακελήο - 

απνξξνθεηηθνχ βάζξνπ, πνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 145116 (8' 354) φπσο ηζρχεη, είηε ζε 

ζηεγαλή δεμακελή θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηαηίζεληαη ζε λνκίκσο ιεηηνπξγνχζα εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ. 

Γ4 Σα πγξά απφβιεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ελαιιαθηηθά: 

 λα δηνρεηεχνληαη ζην δίθηπν απνρέηεπζεο κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηαπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ 

δηθηχνπ 

 λα νδεγνχληαη ζε ζηεγαλή δεμακελή, εθφζνλ έρεη εμαζθαιηζηεί ε ηειηθή δηάζεζή ηνπο ζε λνκίκσο 

ιεηηνπξγνχληα θνξέα ή 

 λα πθίζηαληαη θαηάιιειε επεμεξγαζία ζε κνλάδα επεμεξγαζίαο απνβιήησλ θαη ζηε 

 

ζπλέρεηα λα δηαηίζεληαη ελαιιαθηηθά ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο Γ5 ή Γ6 

 

Γ5 Αλ ηα πγξά απφβιεηα κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο δηαηίζεληαη γηα πξνγξακκαηηζκέλε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη εηδηθφηεξα γηα: 

1. Γεσξγηθή ρξήζε (άξδεπζε) 

2. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ππφγεησλ πδξνθνξέσλ 

3. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε γηα αζηηθή θαη πεξηαζηηθή ρξήζε 

4. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε γηα βηνκεραληθή ρξήζε 

5. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε γηα ηα πδαηηθά ζπζηήκαηα ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 51/2007 

 λα ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ 145116 (Β‟354), φπσο ηζρχεη. 

Γ7 Με επζχλε ηνπ θνξέα ηεο εγθαηάζηαζεο Θα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα εθξνήο 

ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ. Οη έιεγρνη Πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ καθξνζθνπηθνχο ειέγρνπο 
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ζε ηαθηηθή βάζε (νπηηθφ έιεγρν, έιεγρν νζκήο, ιεηηνπξγίαο ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ξνήο 

ιπκάησλ, ζηάζκεο δεμακελψλ, θαηάζηαζεο ζράξαο, θ.ιπ.) θαη εηήζηνπο ειέγρνπο ζπληήξεζεο. 

Γ8 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ αηηνβιήησλ, λα ππάξρεη θξεάηην 

δεηγκαηνιεςίαο ζηελ έμνδν ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο 

Γ9 Ζ κνλάδα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ λα δηαζέηεη εθεδξηθφ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη 

δεμακελέο θαηάιιεινπ φγθνπ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ηεο 

κνλάδαο γηα κία εκέξα ηνπιάρηζηνλ θαη λα εμαζθαιίδεη κέρξη ηελ επηζθεπή ηεο, ηε κεηαθνξά ηνπο κε 

βπηηνθφξν ζε λνκίκσο πθηζηακέλε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο. 

Γ10 Σα ζηεξεά πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ λα 

απνκαθξχλνληαη θαηαιιήισο είηε απφ ηνλ νηθείν Γήκν είηε απφ αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία κεηαθνξάο 

απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Κ.Τ.Α. 50910/272712003 (Β' 1909) θαη ζην λ. 404212012, 

φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

Γ11 Ζ παξαγφκελε ηιχο απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πγξψλ απνβιήησλ λα ζπιιέγεηαη ζε βαξέιηα θαη λα 

απνκαθξχλεηαη κέζσ αδεηνδνηεκέλνπ ζπιιέθηε πξνο αμηνπνίεζε ή δηάζεζή ηεο ζε θαηάιιεινπο 

αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο. 

Δ. ηεξεά Απφβιεηα – Δπηθίλδπλα θαη µε επηθίλδπλα απφβιεηα 

Δ1 Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα ιαµβάλεη ρψξα ζχµθσλα µε ηηο αθφινπζεο 

∆εζµεχζεηο. Σα ζπλήζε απφβιεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζπλίζηαληαη ζηα εμήο: 

I.  ΤΝΖΘΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ: Ηιχεο απφ ζπγθξνηήκαηα θαζαξηζκνχ θαπζίκσλ θαη ιηπαληειαίσλ, 

ηιχεο απφ ηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ θαη ην ζπγθξφηεκα επεμεξγαζίαο πγξψλ βηνκεραληθψλ 

αηηνβιήησλ, ηα απφβιεηα ιηπαληέιαηα, ε ειαηψδεο ζηνηβάδα απφ ην ζπγθξφηεκα επεμεξγαζίαο πγξψλ 

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, ιεβεηφιηζνο, ξππαζκέλα ρψκαηα απφ πεηξειαηνεηδή, κπαηαξίεο, ξππαζκέλα 

απνξξνθεηηθά πιηθά θαη ξνχρα θιπ. 

ΗΗ. ΤΝΖΘΖ ΜΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ: Ηιχεο απφ επεμεξγαζία λεξνχ (αθαιάησζε, απηνληζκφο), 

αζηηθά απφβιεηα, εμαληιεκέλα ακκφθηιηξα, εμαληιεκέλεο ξεηίλεο, κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά νρεκάησλ, 

θαιψδηα θιπ • 

Δ2 Απαγνξεχεηαη ε θάζε µνξθήο θαχζε πιηθψλ (ειαζηηθά, ρξεζηµνπνηνχµελα ιηπαληέιαηα θαη ζηνππηά 

θ.α.), ε νπνία µπνξεί λα πξνθαιέζεη αμηνζεµείσηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο (ζχµθσλα µε ηελ ΚΤΑ 

11535/93 «Δπηηξεπφµελα είδε θαπζίµσλ ζηηο βηνµεραληθέο, βηνηερληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο, ζηνπο 

απνηεθξσηήξεο λνζειεπηηθψλ µνλάδσλ θαη µέηξα γηα ηηο αλνηρηέο εζηίεο θαχζεο» (Β΄ 328)) θαη ε 

απφξξηςε ζηεξεψλ απνβιήησλ ζην έδαθνο, ζην ππέδαθνο ή ζε πδάηηλν απνδέθηε. 

Δ3 ε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ζπγθξνηήκαηνο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ θαη κνλάδαο θαζαξηζκνχ 

θαπζίκνπ θαη ιηπαληηθψλ, ε παξαγφκελε ηιχο θαη ηπρφλ πξνζσξηλά απνζεθεπφκελεο πνζφηεηεο 

εμαληιεκέλνπ ελεξγνχ άλζξαθα, αλαζξαθίηε θαη άκκνπ (εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη), λα αληηκεησπίδνληαη 

σο επηθίλδπλα απφβιεηα. Σα ίδηα ηζρχεη θαη γηα ηπρφλ πξνζσξηλά απνζεθεπφκελεο πνζφηεηεο 

εμζλζξαθσκάησλ απφ ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θζπλαγσγψλ θαη ησλ εζηηψλ ησλ ιεβήησλ, φπσο επίζεο θαη γηα 

ηελ ηέθξα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ κεραληθφ θαζαξηζκφ ηαπ εμνπιηζκνχ. 
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Δ4 Ζ δηαρείξηζε ησλ ξεπµάησλ απνβιήησλ, ηα νπνία εµπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξµνγήο ηνπ Ν. 2939/01 (Α‟ 

179), φπσο ηζρχεη, λα γίλεηαη ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ λφµνπ, ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο 

πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη‟ εμνπζηνδφηεζε απηνχ θαη ζχµθσλα µε ηηο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ 

αληίζηνηρσλ εγθεθξηµέλσλ απφ ην ΤΠΔΚΑ ζπζηεµάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Δηδηθφηεξα: 

 Οη ζπζθεπαζίεο δηαθφξσλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, λα 

παξαδίδνληαη ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλν ζπιιέθηε πξνο πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ζε εγθεθξηκέλε 

εγθαηάζηαζε ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία εηζάγεη πιήξεο ζπζθεπαζίεο πξψησλ ή βνεζεηηθψλ πιψλ 

είλαη ππφρξενο δηαρεηξηζηήο αλαθνξηθά κε ηηο ζπζθεπαζίεο απηέο. Ωο εθ ηνχηνπ Θα πξέπεη λα 

ζπκβιεζεί κε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Ζ ίδηα ππνρξέσζε ηζρχεη γηα ηηο 

ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη ζηελ αγνξά. 

 Ζ ζπιινγή ησλ πξνο απφζπξζε εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζµνχ, ησλ 

ρξεζηµνπνηεµέλσλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ θαη ησλ µεηαρεηξηζµέλσλ ειαζηηθψλ 

νρεµάησλ λα γίλεηαη µέζσ εγθεθξηµέλσλ ζπζηεµάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζχµθσλα µε ηηο 

δηαηάμεηο αληίζηνηρα ησλ Π.∆. 117/04 (Α‟ 82) φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ην Π.∆. 15/06 (Α‟ 12) θαη Π.∆. 

109/04 (Α‟ 75) θαζψο θαη ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 41624/2057/Δ103/10 (Β‟ 1625/2010) 

φπσο ηζρχνπλ. 

 Σα Απφβιεηα Ληπαληηθψλ Διαίσλ (ΑΛΔ) απφ ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηεο 

κνλάδαο ή θαη ησλ νρεκάησλ ηεο εηαηξείαο (ζε πεξίπησζε πνπ ε αιιαγή ιηπαληηθψλ ιαδηψλ απηψλ 

γίλεηαη εληφο ηνπ εξγνζηαζίνπ) λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε ζηεγαλά δνρεία µε θαπάθη 

αζθαιείαο, ηα νπνία λα θπιάζζνληαη εληφο ηνπ γεπέδνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ, ζχµθσλα µε ηα 

πξνβιεπφµελα ζηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Ζ.Π. 24944/1159/06 (Β‟ 791/2006) φπσο ηζρχεη θαη 

πεξηνδηθά λα παξαδίδνληαη, µέζσ θαηάιιεια αδεηνδνηεµέλνπ ζπιιέθηε, ζε εγθεθξηµέλν ζχζηεµα 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο πξνο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, µε πξνηεξαηφηεηα ηελ αλαγέλλεζή ηνπο. Ζ 

δηαρείξηζή ηνπο λα γίλεηαη ζχµθσλα µε ην Π.∆. 82/2004 (Α‟ 64) φπσο ηζρχεη. 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ) λα γίλεηαη ζχκθσλα 

κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 36259/1757/Δ103 (Β΄1312) φπσο ηζρχεη. 

Δ5 Ζ δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ησλ Κνηλψλ 

Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ 13588/725/28-3-06 (Β‟ 383), 24944/1159/30-6-06 (Β‟ 791), 8668/2-3-07 (Β‟ 287) 

θαη ηνλ Ν. 4042/2012 (Α‟ 24) φπσο ηζρχνπλ. Να ηεξνχληαη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά ζην αξρείν ηεο 

εηαηξείαο. 

Δ6 Απαγνξεχεηαη ε αλάµημε επηθίλδπλσλ µε µε επηθίλδπλα απφβιεηα. 

Δ7 Οη πνζφηεηεο θαη ην είδνο ησλ επηθίλδπλσλ θαη µε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ εληφο 

έθαζηνπ έηνπο θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπο λα απνηππψλνληαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε Παξαγσγνχ 

Απνβιήησλ, ε νπνία λα ππνβάιιεηαη ζηηο αξµφδηεο αξρέο θαηά ηνλ µήλα Φεβξνπάξην έθαζηνπ έηνπο, 

ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ηεο Κ.Τ.Α. 13588/2006 (Β΄ 383) θαη ηνπ λ. 4042/2012 (Α΄ 24) φπσο εθάζηνηε 

ηζρχνπλ. 
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Δ8 Οη κεηαζρεκαηηζηέο λα ππέξθεηληαη θαηάιιεισλ ζηεγαλψλ ιεθαλψλ αζθαιείαο κε ζηεγαλφ δάπεδν, θαη 

ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην πεξηερφκελφ ηνπο. Να ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ θαη εηδηθά εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ απνθπγή δηαξξνψλ (ειαίσλ θιπ), 

ζηελ αζθαιή ιεηηνπξγία θαη ζηελ απνθπγή ειεθηξηθψλ ηφμσλ (πξνζηαζία απφ ππξθαγηά). 

Δ9 Να δηελεξγνχληαη ηαθηηθνί έιεγρνη ζηνπο κεηαζρεκαηηζηέο θαη ζηηο ζπλδέζεηο ηνπο κε ην ειεθηξηθά 

δίθηπν γηα ηελ επηζήκαλζε ηπρφλ δηαξξνψλ (ειαίσλ θιπ), θζνξψλ θαη άιισλ ζεκείσλ πνπ ρξήδνπλ 

ζπληήξεζε. 

Δ10 Γηαξξνέο απφ ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο λα αλαθηψληαη θαη λα πθίζηαληαη, θαηά πεξίπησζε, δηαρείξηζε σο 

επηθίλδπλα απφβιεηα, 

Δ11 Να κελ ρξεζηκνπνηνχληαη έιαηα πνπ πεξηέρνπλ PCΒs θαη PCΣs. ε πεξίπησζε πθηζηάκελσλ 

κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θαη νξγάλσλ πνπ πεξηέρνπλ PCΒs θαη PCΣs, λα αληηθαηαζηαζνχλ θαη ε 

δηαρείξηζε ηνπο λα γίλεη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ ΚΤΑ 7589/73112000 (Β" 514) θαη 

18083/1098Δ.103/2003 (Β‟ 606). 

Δ12 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε πιηθψλ ακηάληνπ / ακηαληνηζηκέληνπ βάζεη ηεο ΚΤΑ 82/2003 (Β' 1045), ε 

πεξίπησζε παξνπζίαο ακηάληνπ / ακηαληνηζηκέληνπ ε απνκάθξπλζε απηψλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (ΚΤΑ 8243/1113/1991, Β'138). 

 

Σ. Πξψηεο Ύιεο – Πξφζζεηα Τιηθά 

Σ1 ηελ εγθαηάζηαζε, θαηά πεξίπησζε, λα θαηαλαιψλνληαη πγξά ή αέξηα θαχζηµα (πιελ βηνθαχζηµνπ θαη 

βηναεξίνπ), ηα νπνία λα είλαη ζπµβαηά µε ηηο εθάζηνηε θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο. Καηά πεξίπησζε λα 

ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ αθφινπζνπ λνµηθνχ πιαηζίνπ: 

 ΚΤΑ 11535/93 «Δπηηξεπφµελα είδε θαπζίµσλ ζηηο βηνµεραληθέο, βηνηερληθέο θαη ζπλαθείο 

εγθαηαζηάζεηο, ζηνπο απνηεθξσηήξεο λνζειεπηηθψλ µνλάδσλ θαη µέηξα γηα ηηο αλνηρηέο εζηίεο 

θαχζεο» (Β΄ 328) 

 Π∆ 922/77 «Πεξί απαγνξεχζεσο ηεο ρξήζεσο πεηξειαίνπ ηχπνπ Μαδνχη εηο θηηξηαθάο εγθαηαζηάζεηο 

θαχζεσο» (Α΄ 315) 

 ΚΤΑ 189533/2011 «Ρχζµηζε ζεµάησλ ζρεηηθψλ µε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε 

ζέξµαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» (Β΄ 2654) 

 Ν. 2166/93 «Κίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ, δηαξξπζµίζεηο ζηελ έµµεζε θαη άµεζε θνξνινγία θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 137) 

 ΚΤΑ 284/2006/07 «Δλαξµφληζε ηεο Διιεληθήο λνµνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 1999/32/ΔΚ ηνπ 

πµβνπιίνπ ζρεηηθά µε ηε µείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο νξηζµέλσλ πγξψλ θαπζίµσλ ζε ζείν θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 93/12/ΔΟΚ θαη πξνο ηελ Οδεγία 2005/33/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 1999/32/ΔΚ ζρεηηθά µε ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ησλ θαπζίµσλ πινίσλ ζε ζείν» (Β΄ 1736) 
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Σ2 Οη αληιίεο θαη νη βαιβίδεο γηα ηε δηαθίλεζε ησλ θαπζίµσλ λα βξίζθνληαη µέζα ζε θιεηζηνχο ή απφ 

νπιηζµέλν ζθπξφδεµα ζηεγαλνχο ρψξνπο, ζηεγαζµέλνπο θαη πεξηβαιιφµελνπο απφ πξνζηαηεπηηθά έλαληη 

δηαξξνψλ ηνηρία. 

Σ3 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα απνζήθεπζε θαπζίκνπ ζην γήπεδν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, νη δεμακελέο απνζήθεπζεο θαη εκεξήζηαο θαηαλάισζεο λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε 

ζχζηεκα εμαεξηζκνχ θαη ειέγρνπ ζηάζκεο/πξνεηδνπνηήζεσο έλαληη ππεξπιεξψζεσο. Ο ελ γέλεη 

εμνπιηζκφο ηνπο, ζε θάζε πεξίπησζε λα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 44/87 «Καζνξηζκφο 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ δηακφξθσζεο, ζρεδίαζεο, θαηαζθεπήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ 

κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ελαπνζήθεπζεο πγξψλ θαπζίκσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ απνηεινχλ 

εηαηξείεο Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ Πξντφλησλ» (Α' 15), εμσηεξηθά λα θέξνπλ βαθή κε πςειή ζεξκηθή 

αλαθιαζηηθφηεηα (ηνπιάρηζηνλ 70%) θαη λα πεξηβάιινληαη απφ ιεθάλε αζθαιείαο, 

Σ4 Οη ιεθάλεο αζθαιείαο λα δηαζέηνπλ δηθιείδα θξαγήο ππζκέλα γαηψδε ή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

θαη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπο λα κελ είλαη κηθξφηεξε απφ ην 100% ηεο κεγαιχηεξεο απφ ηηο δεμακελέο πνχ 

πεξηβάιινπλ απμεκέλε θαηά 10% ηεο ζπλνιηθήο απνζεθεπφκελεο ζε απηέο πνζφηεηα. 

Σ5 Σα πξνο ρξήζε ιηπαληέιαηα λα µεηαθέξνληαη νδηθψο ζπζθεπαζµέλα ζε βαξέιηα θαη λα απνζεθεχνληαη 

ζε ρψξν ν νπνίνο λα πεξηβάιιεηαη απφ ιεθάλε αζθαιείαο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηνπ φγθνπ 

ησλ απνζεθεπµέλσλ ιηπαληηθψλ. Δλαιιαθηηθά ηα ιηπαληηθά λα µεηαθέξνληαη µε βπηηνθφξα νρήµαηα θαη λα 

απνζεθεχνληαη ζε δεμαµελέο πνπ πεξηβάιινληαη απφ ιεθάλεο αζθαιείαο µε ρσξεηηθφηεηά φρη µηθξφηεξε 

απφ ην 100% ηεο µεγαιχηεξεο απφ ηηο δεμαµελέο πνπ πεξηβάιινπλ απμεµέλε θαηά 10% ηεο ζπλνιηθήο 

απνζεθεπφµελεο ζε απηέο πνζφηεηα. 

Σ6 Όια ηα πξφζζεηα πιηθά λα κεηαθέξνληαη κε εηδηθά βπηηνθφξα νρήκαηα (ηα πγξά δηαιχκαηα) θαη εηδηθά 

θνξηεγά νρήκαηα θαη λα απνζεθεχνληαη ζε δεμακελέο θαη ρψξνπο αζθαιείαο ελδεηθηηθά θαη θαηά 

πεξίπησζε σο αθνινχζσο: 

1. Σα αληηθαζαισηηθά, ηα ινηπά πξφζζεηα ησλ θπθισκάησλ αηκνχ θαη λεξνχ ςχμεο θαη ηα πξφζζεηα γηα 

ηε ρεκηθή θαηεξγαζία ησλ πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ λα κεηαθέξνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη ζε 

πιαζηηθνχο ζάθνπο θαη ζε πιαζηηθά δνρεία. 

2. Σα δηαζθνξπηζηηθά πεηξειαηνθειίδσλ λα κεηαθέξνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη ζε βαξέιηα. 

3. Σα βειηησηηθά θαχζεο λα κεηαθέξνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη ζε βαξέιηα. 

4. Σα δεζκεπηηθά νμπγφλνπ (θαξβνυδξαδίδε) θαη ηα πδαηηθά δηαιχκαηα ακκσλίαο λα κεηαθέξνληαη θαη λα 

απνζεθεχνληαη ζε πιαζηηθά δνρεία. 

5. Σα πνιπθσζθνξηθά ζε μεξά κνξθή λα απνζεθεχνληαη ζε ζάθνπο. 

6. Σα δηαιχκαηα ζεηηθνχ νμένο, θαπζηηθνχ λαηξίνπ θαη ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ λα απνζεθεχεηαη ζε 

μερσξηζηέο δεμακελέο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ιεθάλεο αζθαιείαο. 

7. Σν αέξην πδξνγφλν, νμπγφλν θαη ε αζεηπιίλε λα απνζεθεχνληαη ζε θηάιεο πςειήο πίεζεο. 

8. Ζ πδξάζβεζηνο ζε μεξά κνξθή λα απνζεθεχεηαη ζε ζάθνπο. 
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Σ7 Ζ ρξήζε νπζηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηνηβάδα ηνπ φδνληνο λα είλαη ζχκθσλε: ζ} κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2037/2000 “γηα ηηο νπζίεο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηαπ φδνληαο», φπσο 

αλαδηαηππψζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ 1005/2009 θαη β) ηελ ΚΤΑ 37411/2007, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

78 Q ρεηξηζκφο ησλ δηαθφξσλ ρεκηθψλ νπζηψλ λα βαζίδεηαη ζηα αληίζηνηρα Γειηία Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο 

Τιηθψλ (ΜSDS), ηα νπνία λα θπιάζζνληαη ζην ρψξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

Σ9 Να δηελεξγνχληαη ηαθηηθνί νπηηθνί έιεγρνη ησλ απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο 

ζσιελψζεσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

Σ10 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ππνζαιάζζησλ κεηαιιηθψλ αγσγψλ, απηνί λα δηαζέηνπλ θαζνδηθή 

πξνζηαζία θαη λα ηεξνχληαη νη ππνδείμεηο ηνπ ιηκελαξρείνπ. ε πεξίπησζε ηξνθνδνζίαο κε πγξά θαχζηκν 

(πεηξέιαην) λα ηεξείηαη ε ΤΑ 31311/1999 (Β‟ 12), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

Ε. ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΑΤΖ 

Ε1 Μεηά ηελ νξηζηηθή παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΖΘΤΑ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ λα πξνβεί ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζηελ αλάπιαζε ησλ ρψξσλ πνπ ζα απνδεζµεπηνχλ. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ έμη (6) µήλεο πξηλ ηελ νξηζηηθή παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, λα εθπνλεζνχλ θαη λα 

ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε ζηηο ζπλαξµφδηεο Τπεξεζίεο νη λφµηµα πξνβιεπφµελεο ζρεηηθέο µειέηεο µε 

εθηηµψµελν ρξνλνδηάγξαµµα εθηέιεζεο έξγνπ. 

Ε2 Ο µεραλνινγηθφο εμνπιηζµφο θαη ηπρφλ απνζεθεπµέλα θαχζηµα θαη άιια πιηθά λα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηη 

δπλαηφλ, ελ φισ ή ελ µέξεη, αλαθπθινχµελα θαη ζε θάζε πεξίπησζε δηαηηζέµελα ζχµθσλα µε ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Ε3 ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ρψξνη απνζήθεπζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, λα εμπγηαλζνχλ – 

απνθαηαζηαζνχλ ζχµθσλα µε ηα πξνβιεπφµελα ζηηο ΚΤΑ 13588/725/28−3−06 (Β‟ 383) θαη 

24944/1159/30.6.2006 (Β‟ 791), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 
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