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Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την Τροποποίηση της υπ. αριθμ.
οικ.196552/1-03-2012 Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ) του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χώρος Υγειονομικής
Ταφής Υπολειμμάτων στο Νομό Έβρου [ΟΕΔΑ Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ)]», στη θέση Χ.Α.Δ.Α. Αλεξανδρούπολης του
Δήμου Αλεξανδρούπολης Νομού Έβρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τη Νομοθεσία για τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
1. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄107/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2.

Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3.

Το Π.Δ. 142 (ΦΕΚΑ΄235/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης».

4.

Το Ν. 4235/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - …»και ειδικότερα τις
διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α.

5.

Την υπ. αριθμ. 14138/15-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017- ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για διορισμό του Συντονιστή της ΑΔΜ-Θ.

6.

Την υπ. αριθμ. 35748/30-5-2017 Απόφαση του Συντονιστή της ΑΔΜΘ «Ανάθεση άσκησης
αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή»
στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της ΑΔΜ-Θ (ΦΕΚ 1971/Β΄/7-6-2017).

Β. Τη νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
1
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7.

Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε
από τον Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α).

8.

Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

9.

Την αρ. πρωτ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α. 1958/2012- κατάταξη…».

10. Την Κ.Υ.Α. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/15-04-2013 (ΦΕΚ 964 Β/19-04-2013) «Εξειδίκευση των
διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και
δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς
και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος».
11. Την Κ.Υ.Α. οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 Β/15-01-2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερομένου
κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής
λεπτομέρειας».
12. Την Υ.Α. οικ. 170225/20-01-2014 (ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων
των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄
της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ.
1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς
και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
13. Την ΚΥΑ οικ. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703 Β΄/05-10-2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τα έργα και δραστηριότητες
κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13-01-2012 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)».
14. Την Κ.Υ.Α. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/03-05-2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού
τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των
αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με άρθρο 19α του Ν. 4014/2011
(ΦΕΚ Α/209/2011)».
15. Την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048 Β΄/04-04-2012) «Αντιστοίχηση των
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα
πολεοδομικά διατάγματα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
16. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
17. Το Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 64/Α΄/14-4-2014) «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για
τα υδατορέματα...».
18. Το Ν.4315/2014 αρ. 59 (ΦΕΚ 269/Α΄/24-12-2014) βάσει του οποίου απαγορεύεται η διάθεση
ή απόρριψη αποβλήτων σε Καταφύγια Άγριας Ζωής.
19. Το Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α΄/18-8-2014) και ειδικότερα το αρ. 36 βάσει του οποίου
επιτρέπεται σε κατηγορίες δασικών εκτάσεων η αποθήκευση και επεξεργασία στερεών και
υγρών αποβλήτων.
20. Την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β΄/9-4-2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση
της ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έγκρισης
επέμβασης για έργα και δραστηριότητες των κατηγοριών Α και Β…».
21. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Πρόγραμμα Διαύγεια».
2
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22. Την με αριθμό 29310/21-07-2003 Απόφαση της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την Έγκριση
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 1471 Β΄/09-10-2003).
Γ. Τη Νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων
23. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α/13-02-2012) «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».
24. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06-08-2001) «Συσκευασίες και Εναλλακτική Διαχείριση των
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε.
25. Το Ν. 4477/2016 (ΦΕΚ 241/Α΄/23-12-2016) «Χωρικός Σχεδιασμός- Βιώσιμη Ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις».
26. Το Π.Δ.148/2009 (ΦΕΚ 190/Α’/2009) «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».
27. Την Απόφαση (2011/753/ΕΕ) της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2011 με αριθμό Ε (2011)
8165, περί θεσπίσεως κανόνων και μεθόδων υπολογισμού για τον έλεγχο της συμμόρφωσης
προς τους στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
28. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/1997) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων – Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός», όπως
τροποποιήθηκε.
29. Την ΚΥΑ οικ.114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση Πλαισίου Προδιαγραφών και
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
30. Την Εγκύκλιο οικ.129043/4345/8-7-2011 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (Τμήμα
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη
διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
31. Την ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για την
υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
32. Την απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Δεκεμβρίου 2002
για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους
υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ.
33. Τον 1013/2006 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης
Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές των αποβλήτων.
34. Την υπ’ αριθμ. οικ. 129043/4345/8.7.2011 Εγκύκλιο Υ.Π.Ε.Κ.Α. με θέμα «Εφαρμογή
νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».

35. Το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωή τους, των
χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών
μετατροπέων».
36. Την Κ.Υ.Α. Αρ. Η.Π. 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/2014) «Καθορισμός κανόνων,
όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)».
37. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων».
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38. Την με αριθ. πρωτ. 9424/9/03-09-2009 Απόφαση έγκρισης τροποποίησης του Σχεδίου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., από το Γενικό Γραμματέα
Περιφέρειας Α.Μ.-Θ..
39. Την ΥΑ αριθμ. οικ. 61076/5267 «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της ΠΑΜ-Θ» (ΦΕΚ 4123/βΒ΄/21-12-2016).
40. Την ΚΥΑ οικ. 49029/12-10-2016 (ΑΔΑ: 6ΣΓ54653Π8-ΖΤΣ) «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου «Επικαιροποίηση του Περιφερειακού
Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της ΠΑΜ-Θ».

41. «Την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 51373/4684 (ΦΕΚ 2706/Β΄/15-12-2015) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας

Αποβλήτων»
42. Την Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) ,
σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ4326/Β/30-12-2016).
43. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β΄/19-09-2016) «Οργάνωση και
λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
42 του Ν. 4042/2012 (Α΄/24), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 1/1 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1/Β΄/41-2017).».
44. Την
ΚΥΑ
οικ.56366/4351/2014
(ΦΕΚ
3339/Β/2014)
«Καθορισμός
απαιτήσεων
(προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής – βιολογικής
επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών
παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β, της παρ.1 του
αρ. 38 του Ν.4042/2012».
45.

Την υπ. αριθμ 4343/11-11-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΑΔΜΘ (ΑΔΑ: 61ΦΣΟΡ1ΥΛΞΣ) «Παράταση ισχύος της με αρ. οικ. 52890/4174/2014 ΚΥΑ «Διαχείριση των αστικών
στερών αποβλήτων των Δήμων της Π.Ε. Έβρου και του Δήμου Νέστου Π.Ε. Καβάλας της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με την υπ.
αριθμ. οικ. 8425/2015 Απόφαση του Γ.Γ. της ΑΔΜΘ (ΦΕΚ 2453/Β΄/2015)».

46. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και
λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και
αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει».
47. Την ΚΥΑ 37393/2028/03(ΦΕΚ 1418 Β΄/ 03) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους».
Δ. Τη Νομοθεσία για τη χρήση νερού και την ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων νερών
48. To Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α΄/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων.
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2000».
49. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α) “Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις τη Οδηγίας
2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των
υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000”.
50. Την με αρ. οικ. 1006/2013 (ΦΕΚ 2290/Β΄/13-9-2013) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής
Υδάτων για την «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης».
51. Την ΚΥΑ 39626/2208/E130/2009 (ΦΕΚ 2075/Β/25-09-2009) “Καθορισμός μέτρων για την
προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων νερών από
την ρύπανση και την υποβάθμιση» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
12ης Δεκεμβρίου 2006”.
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52. Την ΥΑ οικ. 1811/2011 (ΦΕΚ 3322/Β/30-12-2011) «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για
τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια
ύδατα, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 39626/2208/E130/2009
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2075)».
53. Την ΚΥΑ οικ.145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/08-03-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες
διατάξεις».
54. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 145447/23-06-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ (Ειδική Γραμματεία Υδάτων)
με διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ Β΄
354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».
55. Την με αρ. πρωτ. 1589/03-11-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ (Ειδική Γραμματεία Υδάτων) με
διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ Β΄ 354/2011)
«Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» μετά την έκδοση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/21-092011).
56. Την ΚΥΑ οικ. 191002/2013 (ΦΕΚ 2220/Β/09-09-2013) “Τροποποίηση της υπ’ αριθ.
145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για
την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β΄ 354) και άλλες
διατάξεις»”.
57. Την υπ’ αριθμ. 16/2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ με διευκρινίσεις σχετικά με την κατάργηση
αδειών διαχείρισης αποβλήτων.
58. Την με αρ. πρωτ. οικ. 205988/14-12-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ (ΕΥΠΕ - Ειδική Υπηρεσία
Περιβάλλοντος) με διευκρινίσεις επί των θεμάτων που θίγονται στο άρθρο 12 του Νόμου
4014/2011, σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.
Ε. Τη Νομοθεσία για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (IPPC).
59. Την Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης
Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της
ρύπανσης).
60. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. οικ.36060/1155/Ε.103/2013 (Φ.Ε.Κ. 1450Β/14-062013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές
δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί
βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010».
61. Το κείμενο αναφοράς με θέμα «Integrated Pollution Prevention and Control - Reference
Document on Best Available Techniques in waste water Industries», May 2006, από το
Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (European
IPPC Bureau) και την Εκτενή περίληψη του εγγράφου αναφοράς σχετικά με τις βέλτιστες
διαθέσιμες τεχνικές για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, που είναι αναρτημένα
ηλεκτρονική διεύθυνση http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/wt.html
Στ. Την αδειοδότηση και τη διαδικασία για την Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών όρων της
δραστηριότητας του θέματος
62. Την υπ΄ αρ. 6834/21-12-07 ΑΕΠΟ της ∆/νσης ΠΕΧΩ Αν. Μακεδονίας και Θράκης µε θέµα την
τροποποίηση της υπ΄ αρ. 3531/03 ΑΕΠΟ για το έργο «εγκατάσταση Τοπικής Μονάδας
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων και Κέντρο ∆ιαλογής
Ανακυκλώσιµων Υλικών)» της ευρύτερης περιοχής Αλεξανδρούπολης.
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63. Την υπ΄ αρ. Π-1035/09/24-2-10 ΑΕΠΟ της ∆/νσης Περιβ/ντος του Ν. ∆. Έβρου για το έργο
«Πιλοτική Ολοκληρωµένη Γραµµή ∆εµατοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην Αλεξανδρούπολη της ∆ΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ».
64. Την υπ΄ αρ. 129928/8-9-10 Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση της
Γενικής ∆/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ για την ΠΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση και
λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων & Χώρος Υγειονομικής Ταφής
Υπολειµµάτων στο Νομό Έβρου (ΟΕ∆Α Ανατολικού Τοµέα Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας
Θράκης)».
65. Την υπ. αριθμ. οικ. 196552/1-3-2012 ΥΑ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου
«Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στο
Νομό Έβρου [ΟΕΔΑ Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ].
66. Το γεγονός ότι: σύµφωνα µε το υπ΄ αρ. 879/17-6-10 έγγραφο της ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
ζητείται η προώθηση προς έγκριση των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν όλες τις επί
µέρους µονάδες του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία ΜΕΑ και ΧΥΤΥ στο Ν. Έβρου (ΟΕ∆Α
ΠΑΜΘ)», µη συµπεριλαµβανοµένης της Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας (ΑΠ ΕΥΠΕ 126976/176-10).
67. Το έντυπο Στοιχείων Ταυτότητας Έργου «Υ» το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας με την
μελέτη Τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου σε ένα (1) αντίτυπο και ένα (1) cd(απ ΔΙΠΕΧΩΣ
260/23-5-2017).
68. Το από 16-8-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινιστικά
στοιχεία επί της Μελέτης Τροποποίησης.
69. Το υπ. αριθμ. 2060/17-8-2017 έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκαν επιπλέον τεύχη για
διαβίβαση.
70. Το υπ. αριθμ. 6705/17-8-2017 έγγραφο της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με το οποίο προσκομίστηκαν
αντίγραφα της μελέτης τροποποίησης (απ ΠΕΧΩΣ 3329/18-8-2017).
71. Το από 16-08-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινίσεις
επί των προς τροποποίηση σημείων.
72. Το υπ. αριθμ. 6709/23-8-2017 έγγραφο της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με το οποίο δόθηκαν διευκρινίσεις
επί των προς τροποποίηση σημείων (απ ΠΕΧΩΣ 3403/23-8-2017).
73. το υπ. αριθμ. οικ. 3615/06-09-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας (ηλεκτρονική διεκπεραίωση)
βάσει του οποίου ζητούνται δικαιολογητικά των άρθρων 4 και 5 της ΥΑ 15277/2012
(ενσωμάτωση έγκρισης επέμβασης).
74. Το υπ. αριθμ. 19111/13-9-2017 έγγραφο του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης βάσει του
οποίου στάλθηκαν: α) η υπ. αριθμ. 7149/02-12-2010 Πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου
Αλεξανδρούπολης (ΑΔΑ: 4ΙΙ7ΙΑ9-ΙΜ) και η υπ. αριθμ. 3319/24-02-2011 βεβαίωση τελεσιδικίας
της πράξης χαρακτηρισμού, β) το υπ. αριθμ. 7913/28-4-2011 έγγραφο του Τμήματος
Προστασίας και Διαχείρισης Δασών της Δ/νσης Δασών Έβρου περί μη κήρυξης ως
αναδασωτέας της έκταση συνολικού εμβαδού 475.327,64 τμ η οποία αποτελεί τμήμα της
έκτασης με συνολικό εμβαδόν 548.510,64 τμ (απ ΠΕΧΩΣ 3801/19-9-2017).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της υπ’ αριθμ. οικ.196552/1-03-2012 Υπουργικής
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων
και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στο Νομό Έβρου [ΟΕΔΑ Ανατολικού Τομέα της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ)]», στη θέση Χ.Α.Δ.Α. Αλεξανδρούπολης του
Δήμου Αλεξανδρούπολης Νομού Έβρου, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του.
Η παρούσα Απόφαση αφορά στη συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί
με την υπ’ αριθμό 196552/1-03-2012 ΑΕΠΟ, λόγω των τροποποιήσεων που προτάθηκαν και
περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 3 της μελέτης που την συνοδεύει.
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Κατάταξη σύμφωνα με την Υ.Α. οικ.37674/27-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΙΗΔ4653Π8-9ΙΠ): Κατηγορία Α2
Είδος έργου ή
δραστηριότητας
Ολοκληρωμένες
εγκαταστάσεις
διαχείρισης
αποβλήτων

α/α

Ομάδα

Υποκατηγορία

5

4η Συστήματα
περιβαλλοντικών
υποδομών

Κατατάσσεται
σύμφωνα με το έργο
υψηλής
υποκατηγορίας

Εγκαταστάσεις
ανάκτησης υλικών
από μη επικίνδυνα
ανακυκλώσιμα
απόβλητα μέσω
μηχανικής διαλογής
(εργασίες R12)
Εγκαταστάσεις
επεξεργασίας μη
επικινδύνων
αποβλήτων προς
παραγωγή βιοαερίου
(εργασία R12)
Εγκαταστάσεις
επεξεργασίας
(ανάκτηση και
διάθεση( αστικών
στερεών αποβλήτων
Υγειονομική ταφή μη
επικινδύνων
υπολειμμάτων ή
αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή
ΧΥΤΑ) (εργασίες D1,
D5)
Μεμονωμένες
εγκαταστάσεις
παρασκευής
εδαφοβελτιωτικώνcompost από
προδιαλεγμένο…
Μεμονωμένες
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας ιλύος

10β

4η Συστήματα
περιβαλλοντικών
υποδομών

Αντιπλημμυρικά έργα
και έργα διευθέτησης
της ροής των υδάτων

Για σταθερές μονάδες

Α2 Q>50 t/ημέρα
Β Q< 50 t/ημέρα

11

4η Συστήματα
περιβαλλοντικών
υποδομών

Α2
Q< 100 t/ημέρα

13

4η Συστήματα
περιβαλλοντικών
υποδομών

Α2
Q< 150.000 t/έτος

14

4η Συστήματα
περιβαλλοντικών
υποδομών

Α2
(εκτός Νatura
Q< 150.000t/έτος)

15

4η Συστήματα
περιβαλλοντικών
υποδομών

Α2
Q> 20 t/ημέρα

23/24

4η Συστήματα
περιβαλλοντικών
υποδομών

Α2
Το σύνολο

15α

Ομάδα 2η
Υδραυλικά έργα

Α2 (επί τμήματος
υδατορέματος
Ε>1Km2)

Συγκεκριμένα η τροποποίηση αφορά στα παρακάτω:
Α. Το κεφάλαιο (Α) «Είδος και μέγεθος του έργου», ενότητα Α2 «Βασικά χαρακτηριστικά της
εγκατάστασης» της υπ’ αριθ. Οικ.196552/1.03.2012 ΑΕΠΟ, τροποποιείται ως εξής:
Μέση ετήσια εισερχόμενη ποσότητα αποβλήτων στη ΜΕΑ: 38.855 t/έτος μη επικινδύνων
σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και 5.971 t/έτος προδιαλεγμένων οργανικών
αποβλήτων
Συντελεστής ασφάλειας της μονάδας: 10%
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Μέση ετήσια δυναμικότητα Μ.Ε.Α.: 43.173 t/έτος μη επικινδύνων σύμμεικτων αστικών στερεών
αποβλήτων (ΑΣΑ) και 6.639 t/έτος προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων
Β. Το κεφάλαιο (Δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα μέτρα που επιβάλλεται
να ληφθούν και όροι λειτουργίας για την αντιμετώπιση υποβάθμισης του περιβάλλοντος»,
ενότητα Δ2 «Ειδικοί όροι για κάθε επί μέρους Μονάδα», υποενότητα Δ2.1 «Μονάδα Επεξεργασίας
Απορριμμάτων», παρ. α)5 της υπ’αριθ. Οικ.196552/1.03.2012 ΑΕΠΟ, τροποποιείται ως εξής:
Αποκονίωση θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής τμήματα των παραγωγικών διεργασιών του έργου:
- Τμήμα διαχωρισμού ευμεγεθών και οργανικού κλάσματος
- Τμήμα εξευγενισμού, εμπλουτισμού και τεμαχισμού ελαφρού κλάσματος
- Τμήμα εμπλουτισμού της ραφιναρίας στην περίπτωση κλειστού κτιρίου.
Γ. Το κεφάλαιο (Δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα μέτρα που επιβάλλεται
να ληφθούν και όροι λειτουργίας για την αντιμετώπιση υποβάθμισης του περιβάλλοντος»,
ενότητα Δ2 «Ειδικοί όροι για κάθε επί μέρους Μονάδα», υποενότητα Δ2.1 «Μονάδα Επεξεργασίας
Απορριμμάτων», παρ. β)3.2 της υπ’ αριθ. Οικ.196552/1.03.2012 ΑΕΠΟ, συμπληρώνεται ως εξής:
Όλες οι εσωτερικές μεταφορές υλικών εντός της Μονάδας δύναται να πραγματοποιούνται
μηχανικά, με τη χρήση οχημάτων, φορτωτών ή άλλους τρόπους .
Δ. Το κεφάλαιο (Δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα μέτρα που επιβάλλεται
να ληφθούν και όροι λειτουργίας για την αντιμετώπιση υποβάθμισης του περιβάλλοντος»,
ενότητα Δ2 «Ειδικοί όροι για κάθε επί μέρους Μονάδα», υποενότητα Δ2.1 «Μονάδα Επεξεργασίας
Απορριμμάτων», παρ. γ)2.2 της υπ’αριθ. Οικ.196552/1.03.2012 ΑΕΠΟ, τροποποιείται ως εξής:
Σε διεργασία ενός σταδίου ο χρόνος παραμονής να μην είναι μικρότερος από 21 ημέρες και να
πραγματοποιείται ανάδευση του μίγματος προαιρετικά, ενώ η θερμοκρασία στον αντιδραστήρα να
διατηρείται σταθερή μεταξύ 30-35ºC ή 50-58ºC ανάλογα αν η διεργασία είναι ή όχι θερμόφιλη.
Ε. Το κεφάλαιο (Δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα μέτρα που επιβάλλεται
να ληφθούν και όροι λειτουργίας για την αντιμετώπιση υποβάθμισης του περιβάλλοντος»,
ενότητα Δ2 «Ειδικοί όροι για κάθε επί μέρους Μονάδα», υποενότητα Δ2.1 «Μονάδα Επεξεργασίας
Απορριμμάτων», παρ. γ)3 της υπ’ αριθ. Οικ.196552/1.03.2012 ΑΕΠΟ, αντικαθίσταται ως εξής:
Η τροφοδοσία των χωνευτών και η απομάκρυνση του χωνεμένου υλικού δύναται να γίνεται με
μηχανικά μέσα, με οχήματα ή άλλους τρόπους, με τον όρο οι εργασίες να λαμβάνουν χώρα εντός
κλειστών συστημάτων ή ελεγχόμενων συνθηκών ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος των αέριων
εκπομπών.
ΣΤ. Το κεφάλαιο (Δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα μέτρα που
επιβάλλεται να ληφθούν και όροι λειτουργίας για την αντιμετώπιση υποβάθμισης του
περιβάλλοντος», ενότητα Δ2 «Ειδικοί όροι για κάθε επί μέρους Μονάδα», υποενότητα Δ2.1
«Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων», παρ. δ)1 της υπ’ αριθ. Οικ.196552/1.03.2012 ΑΕΠΟ,
τροποποιείται ως εξής:
Το εξερχόμενο της αναερόβιας χώνευσης υλικό να οδηγείται προς περαιτέρω σταθεροποίηση. Τα
χαρακτηριστικά ποιότητας του κόμποστ που προκύπτει από την επεξεργασία σύμμεικτων αστικών
αποβλήτων, θα πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με την ΥΑ 56366/4351/2014 «Καθορισμός
απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής−βιολογικής
επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών των
παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1
του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (Α΄/24)».
Ζ. Το κεφάλαιο (Δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα μέτρα που επιβάλλεται
να ληφθούν και όροι λειτουργίας για την αντιμετώπιση υποβάθμισης του περιβάλλοντος»,
ενότητα Δ2 «Ειδικοί όροι για κάθε επί μέρους Μονάδα», υποενότητα Δ2.1 «Μονάδα Επεξεργασίας
Απορριμμάτων», παρ. δ)3 της υπ’αριθ. 196552/1.03.2012 ΑΕΠΟ, τροποποιείται ως εξής:
Το compost από το χώρο ωρίμανσης να μεταφέρεται στη μονάδα εξευγενισμού με καλυμμένο
ταινιόδρομο, εφόσον η όδευση του ταινιόδρομου πραγματοποιείται σε ακάλυπτο χώρο ή με χρήση
οχημάτων ή άλλων μέσων, με την προϋπόθεση οτι διασφαλίζουν τη μη διασκόρπιση υλικού στον
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περιβάλλοντα χώρο. Στη διαδικασία ραφιναρίσματος να απομακρύνονται οι ξένες προσμίξεις π.χ.
γυαλί, σκληρά πλαστικά, χαλίκια, φιλμ πλαστικών και τα μη πλήρως κομποστοποιημένα οργανικά
στερεά.
Η. Το κεφάλαιο (Δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα μέτρα που επιβάλλεται
να ληφθούν και όροι λειτουργίας για την αντιμετώπιση υποβάθμισης του περιβάλλοντος»,
ενότητα Δ2 «Ειδικοί όροι για κάθε επί μέρους Μονάδα», υποενότητα Δ2.1 «Μονάδα Επεξεργασίας
Απορριμμάτων», παρ. ε) της υπ’ αριθ. Οικ.196552/1.03.2012 ΑΕΠΟ, τροποποιείται ως εξής:
2. Η κομποστοποίηση των πράσινων-οργανικών αποβλήτων να πραγματοποιείται με φυσικό
ή εξαναγκασμένο αερισμό σε διάτρητους σάκους, κλειστά κοντέινερ (containers) ή σειράδια
ή οποιοδήποτε άλλο δόκιμο σύστημα. Η κομποστοποίηση να γίνεται σε κλειστό χώρο ή σε
υπόστεγο με περιμετρικό τοιχίο για προστασία από τον άνεμο ή με άλλον δόκιμο τρόπο.
Στην περίπτωση του κλειστού χώρου να διαθέτει σύστημα εξαερισμού και απόσμηση του
χώρου. Ο χρόνος παραμονής στη μονάδα κομποστοποίησης να είναι κατ’ ελάχιστο 21
ημέρες.
3. Η ωρίμανση του οργανικού υλικού (compost) να πραγματοποιείται με φυσικό ή
εξαναγκασμένο αερισμό σε διάτρητους σάκους, κλειστά κοντέινερ (containers) ή σειράδια ή
οποιοδήποτε άλλο δόκιμο σύστημα. Η ωρίμανση να γίνεται σε κλειστό χώρο ή σε υπόστεγο
με περιμετρικό τοιχίο για προστασία από τον άνεμο ή με άλλον δόκιμο τρόπο. Στην
περίπτωση του κλειστού χώρου να διαθέτει σύστημα εξαερισμού και απόσμηση του χώρου.
Ο χρόνος παραμονής στη μονάδα ωρίμανσης να μην είναι μικρότερος από 35 ημέρες.
4. Το compost από το χώρο ωρίμανσης να μεταφέρεται στη μονάδα εξευγενισμού με
καλυμμένο ταινιόδρομο, εφόσον η όδευση του ταινιόδρομου πραγματοποιείται σε ακάλυπτο
χώρο ή με χρήση οχημάτων ή άλλων μέσων, με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζουν τη μη
διασκόρπιση υλικού στον περιβάλλοντα χώρο.
Θ. Το κεφάλαιο (Δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα μέτρα που επιβάλλεται
να ληφθούν και όροι λειτουργίας για την αντιμετώπιση υποβάθμισης του περιβάλλοντος»,
ενότητα Δ2 «Ειδικοί όροι για κάθε επί μέρους Μονάδα», υποενότητα Δ2.3 «Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ)», παρ. 1 της υπ’ αριθ. Οικ. 196552/1.03.2012 ΑΕΠΟ,
τροποποιείται ως εξής:
Η επεξεργασία των παραγόμενων υγρών αποβλήτων των έργων και δραστηριοτήτων που
συγχωροθετούνται στην ΟΕΔΑ θα γίνεται στην ΕΕΣ. Η επεξεργασία των υγρών απόβλητων από τα
έργα και τις δραστηριότητες της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Βιοαποβλήτων,
δύναται να λαμβάνει χώρα σε ξεχωριστή Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων.
Ι. Στο κεφάλαιο (Δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα μέτρα που επιβάλλεται
να ληφθούν και όροι λειτουργίας για την αντιμετώπιση υποβάθμισης του περιβάλλοντος»,
ενότητα Δ2 «Ειδικοί όροι για κάθε επί μέρους Μονάδα», υποενότητα Δ3 «Παρακολούθηση και
επιτήρηση (Monitoring)», παρ. 8 της υπ’ αριθ. Οικ.196552/1.03.2012 ΑΕΠΟ, προστίθεται ένας
επιπλέον όρος (δέκατος) στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των Μονάδων ως
εξής:
-Έλεγχος της ποιότητας των υπολειμμάτων που προκύπτουν από το σύνολο των διεργασιών
επεξεργασίας των αποβλήτων..
Κ. Το Κεφάλαιο Το κεφάλαιο (Δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα μέτρα
που επιβάλλεται να ληφθούν και όροι λειτουργίας για την αντιμετώπιση υποβάθμισης του
περιβάλλοντος», ενότητα Δ4. Τήρηση αρχείων – ετήσια έκθεση και ενότητα Δ5. Άλλες απαιτήσεις
(γενικά παρακολούθηση/ επιτήρηση) όπου αναγράφεται «ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ» αντικαθίσταται από
«Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικούς Σχεδιασμού ΑΜΘ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης»

Στο Κεφάλαιο (Δ) και συγκεκριμένα στην ενότητα Δ4. Τήρηση αρχείων – ετήσια έκθεση και
συγκεκριμένα μετά την 2η παράγραφο αυτού, προστίθεται όρος ως εξής:
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Ο φορέας οφείλει να τηρεί μητρώο αποβλήτων στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα, το είδος,
η προέλευση, η εγκατάσταση προορισμού κλπ στοιχεία που αφορούν στην συλλογή και μεταφορά
των αποβλήτων μαζί με όλα τα παραστατικά τους. Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ οικ.
43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19-09-2016). Η εταιρεία οφείλει να προχωρήσει σε εγγραφή και
καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
2 και 8 της ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016. Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 8 της ΚΥΑ οικ.
43942/4026/2016, θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων κάθε
έτους, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόμενοι περιβαλλοντικοί όροι και
περιορισμοί της αριθμ αριθ. Οικ.196552/1.03.2012 ΑΕΠΟ
Η παρούσα ισχύει έως την 1η-03-2022 με την προϋπόθεση ότι οι περιβαλλοντικοί όροι θα
τηρούνται με ακρίβεια.
Για τον εκσυγχρονισμό, ανανέωση, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό/ή
περιγράφεται στην αρχική Μ.Π.Ε. (και στην τροποποίηση αυτής) και υλοποιείται με τους όρους
και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση των άρθρων 5 ή 6 του Ν. 4014/2011, με την
κατάθεση του αντίστοιχου φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης της ΚΥΑ οικ. 170225/2014.
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 τη Μ.Π.Ε. και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι
περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του
άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών
αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν.
4014/2011.
Η επιβαλλόμενη από τον νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης γίνεται με την ανάρτηση της
στον ειδικό δικτυακό τόπο aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του
ν.4014/2011 καθώς και στην ΚΥΑ 21398/12 –ΦΕΚ 1470 Β΄/2012-).
Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [άρθρο 8
του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α) και τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ
107 Α)], εντός (30) τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ή εάν η απόφαση δεν δημοσιεύεται,
από την κοινοποίηση της ή διαφορετικά από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση, από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Η Αν. Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης
Χωρ/κής & Περιβ/κής Πολιτικής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης

Λαμπρινή Ρίζου
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α΄β
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Φακ. 9 Υ, Δραγουμάνη Θ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Δ/νση Δημοσίων Έργων ΠΑΜΘ, Σισμάνογλου 78, 69132, Κομοτηνή.
2. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΑΜΘ, Σισμάνογλου 78, 69132, Κομοτηνή.
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3. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΑΜΘ, Τμήμα Περιβάλλοντος και
Υδροοικοινομίας ΠΕ Έβρου, Κωνσταντινουπόλεως 36, 68100, Αλεξ/πολη.
4. Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ, Γραμματεία Συλλογικών Οργάνων, Λεωφ. Δημοκρατίας 1,
69100, Κομοτηνή.
5. Δ/νση Υδάτων ΑΔΜΘ, Τενέδου 58, 65404, Καβάλα.
6. Δ/νση Δασών Έβρου, Κανάρη 12, 68100, Αλεξ/πολη.
7. Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, Σκρα 1, 68131, Αλεξ/πολη .
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