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ΘΕΜΑ : Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : 
«Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων µινκ δυναµικότητας 8.000 ενήλικων ζώων, ιδιοκτησίας της 
εταιρίας ‘TOP FARM Α.Ε.’, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Αντωνίου του ∆ήµου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας». 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Το Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/27.12.2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτικής Μακεδονίας». 

3. Το Π.∆. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27.12.2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης». 

4. Το Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86), όπως τροποποιήθηκε διά 
του Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002) και ισχύει. 

5. Το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002) «Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 
96/61/ΕΕ κ.α.». 

6. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

7. Το Ν.4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/13.02.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτίον - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 
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8. Το Ν.4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30.03.2012) «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού – Πρόγραµµα 
ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – 
Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)».  

9. Το Π.∆.148/09 (ΦΕΚ 190/Α/29.09.2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση 
ζηµιών στο περιβάλλον – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει».  

10. Τον Ν.3017/2002 (ΦΕΚ117/Α/30.05.2002) «Κύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο». 

11. Το Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29.12.1979) «Περί προστασίας των ∆ασών και των ∆ασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2040/92 (ΦΕΚ 70Α/92) «Ρύθµιση θεµάτων 
αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το 
Ν.3208/24.12.03 (ΦΕΚ 303/Α/2003) «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες 
διατάξεις». 

12. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς».  

13. Το Ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60/Α/2011) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 

14. Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011)». 

15. Την Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/08.05.2012) Υπουργική Απόφαση µε θέµα: «Τροποποίηση της 
1958/13-01-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
“Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 § 4 του Ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)”». 

16. Την Υ.Α. οικ.166476/14.03.2013 (ΦΕΚ 595/Β/14.03.2013) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1958/13.01.2012 
(ΦΕΚ 21/Β/2012) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
“Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 § 4 του Ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)”, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 
20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/8-5-2012) όµοιά της απόφαση.  

17. Την Υ.Α. µε Α.Π. 48963/05.10.2012 (ΦΕΚ 2703/Β/05.10.2012) µε θέµα: «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)». 

18. Την µε αριθµό οικ.167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/19.04.2013) υπουργική απόφαση «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 3 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού 
µε τις διαδικασίες αυτές θέµατος».  

19. Το Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207/Α/1999) «Χωροταξικός Σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις». 

20. Την µε αριθ. 26295/01.07.2003 (ΦΕΚ 147/2Β/09.10.2003) Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε «Έγκριση 
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας».   

21. Το Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/12.03.2012) «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις».  

22. Την Κ.Υ.Α. 281635/06.05.2009 (ΦΕΚ 934/19.05.2009) «Καθορισµός των ορίων της περιοχής για τις υπό 
ίδρυση κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε σχέση µε τους υδάτινους πόρους, βάσει του σηµείου γ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 3698/2008.  

23. Την ΚΥΑ 125347/568/2004 (ΦΕΚ 142Β/29-01-2004), «Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής». 

24. Καν.(ΕΚ) 1069/2009 περί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που 
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του Καν.(ΕΚ) 1774/2002 
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(κανονισµός για τα ζωικά υποπροϊόντα).  

25. Καν.(ΕΕ) αριθ.142/2011για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα 
προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρµογή της οδηγίας 
97/78/ΕΚ του Συµβουλίου όσον αφορά ορισµένα δείγµατα και τεµάχια που εξαιρούνται από 
κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία.  

26. Καν.1097/2012.Τροποποιητικός του Κανονισµού 142/2011. 

27. Καν.1063/2012.Τροποποιητικός του Κανονισµού 142/2011. 

28. Καν.749/2011. Τροποποιητικός του Κανονισµού 142/2011. 

29. Το Ν.3199/03 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρµόνιση µε την 
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως 
τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν.3481/06 (ΦΕΚ 162Α/2-8-2006) «Τροποποιήσεις 
στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση (και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών 
και άλλες διατάξεις». 

30. Την Κ.Υ.Α.145116/02.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β΄/08.03.2011) «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών 
για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 

31. Εγκ. 1589/2011 «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ 45116/2.2.2011 (ΦΕΚ 
354/Β/2011) «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων 
υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» µετά την έκδοση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011)» 

32. Εγκ. οικ. 145447/2011 «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ οικ. 145116/2.2.2011 
(ΦΕΚ 354/Β/2011) «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση 
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 

33. Την υπ’αριθµ. 15277/2012 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
«Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις 
Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας 
έγκρισης επέµβασης…» (ΦΕΚ 1077/Β΄/09.04.2012).  

34. Την υπ’αριθµ. Οικ. 145447/23.06.2011 εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων του Υπουργείου 
ΠΕ.Κ.Α. µε θέµα «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ 145116/02.02.2011 (ΦΕΚ 
354/Β΄/08.03.2011). 

35. Την µε Α.Π. 63231/938/20-06-2008 (ΦΕΚ 1364/14-07-2008) απόφαση των Γ.Γ. Περιφερειών Κεντρικής 
και ∆υτικής Μακεδονίας µε θέµα «Περιοριστικά – απαγορευτικά και λοιπά ρυθµιστικά µέτρα για την 
προστασία – διαχείριση των υδατικών πόρων του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Μακεδονίας (Υ∆ 
09).  

36. Την Κ.Υ.Α. αριθµ. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) «Μέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».  

37. Το Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλ-
λων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 

38. Την Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28.03.06) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 
απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/1997 
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β' 604). 

39. Την Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30.06.06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθ. 
13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων 
κλπ» (Β’383) και σε συµµόρφωση µε το άρθρο 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 
18ης Μαρτίου 1991». 

40. Την Κ.Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 287/Β/02.03.07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικινδύνων 
Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ)...». 
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41. Το Π.∆.82/04 (ΦΕΚ 64/Α/02.03.04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 Κ.Υ.Α. "Καθορισµός µέτρων 
και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων (Β1 40)". Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για 
την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

42. Το Π.∆.109/04 (ΦΕΚ 75/Α/05.03.04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 
µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

43. Το Π.∆.115/04 (ΦΕΚ 80/Α/05.03.04) «Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης 
"∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών ..." (Β1 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης 
"Τροποποίηση της 73537/1995 ..." (Β’963). Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση 
των χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών». 

44. Το Π.∆.116/04 (ΦΕΚ 81/Α/05.03.04) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ 
"για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους" του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000.» 

45. Το εγκεκριµένο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΟΣ∆Α) σε Επίπεδο Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας µε την υπ’ αριθ. 19/02.12.1998/Περιφερειακό Συµβούλιο Απόφαση του Γ.Γ. 
Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας.  

46. Το εγκεκριµένο Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών – Μη Επικίνδυνων – Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) 
∆υτικής Μακεδονίας µε την υπ΄αριθ. 86625/2566/28.09.2009 Απόφαση Γ.Γ.Π.∆.Μ.  

47. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

48. Την Εγκύκλιο 8 (α.π. 27953/5-6-2012 – Α∆Α:Β4Λ90-00Ρ) «Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την 
ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρµογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011». 

49. Την Κ.Υ.Α. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για την 
ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή 
τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011)». 

50. Την Κ.Υ.Α. 9269/470 (ΦΕΚ 286/Β/02.03.2007) «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή 
παραλείψεων της ∆ιοίκησης σχετικά µε θέµατα ενηµέρωσης και συµµετοχής του κατά τη διαδικασία 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1650/1986, όπως 
αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3010/2002» (1391Β) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις 
των άρθρων 3 (§7) και 4 (§4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ «σχετικά µε τη συµµετοχή του κοινού στην 
κατάρτιση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων που αφορούν το περιβάλλον και µε την τροποποίηση 
όσον αφορά τη συµµετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 
96/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου». 

51. Την Κ.Υ.Α. Η.Π.37111/2021/26.11.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.11.03) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και 
συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και 
δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν 1650/1986 όπως αντικαταστήθηκε µε 
τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν 3010/2002».  

52. Την µε αριθµ. 11405/3165/2011 (ΦΕΚ 1996/Β/08.09.2011) Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής.…..Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας». 

Περιεχόµενα φακέλου Μ.Π.Ε. - Άδειες και εγκρίσεις 

53. Το µε αρ. πρωτ. 7689/05.12.2013 έγγραφο του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µε το οποίο χορηγείται προσωρινή άδεια εγκατάστασης στην 
κτηνοτροφική εγκατάσταση του θέµατος. 

54. Το µε αρ. πρωτ. 1541/2013/04.12.2013 έγγραφο του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών της ∆/νσης 
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Καστοριάς µε θέµα «Βεβαίωση χρήσης γης», σύµφωνα µε το οποίο 
επιτρέπεται η εγκατάσταση της κτηνοτροφικής µονάδας του θέµατος στην προτεινόµενη περιοχή.  

55. Την µε αρ. πρωτ. 63823/9279/29.11.2013 βεβαίωση της ∆/νσης ∆ασών Καστοριάς, σύµφωνα µε την οποία 
η έκταση εµβαδού 44.565,00 τ.µ. που αποτελεί τα υπ’ αριθµ. 9, 10Α, 10Β, 11 & 12 τεµάχια αγροκτήµατος 
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αναδασµού Αγ. Αντωνίου Καστοριάς 2003-2009, για την οποία εκδόθηκε η αριθµ. πρωτ. 
45338/6733/12.09.2013 πράξη χαρακτηρισµού, είναι µη δάσος και µη δασική και δεν εµπίπτει στις 
προστατευτικές διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.  

56. Η µε αρ. πρωτ. 45338/6733/12.09.2013 πράξη χαρακτηρισµού της ∆/νσης ∆ασών Καστοριάς (Α∆Α: 
ΒΛ9ΚΟΡ1Γ-31Γ).  

57. Η µε αρ. πρωτ. 3399/26.09.2013 βεβαίωση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Καστοριάς (∆ΕΥΑΚ) σχετικά µε την αποδοχή των βοθρολυµάτων της µονάδας του θέµατος.  

58. Το µε αρ. πρωτ. 4043/10.10.2013 απόσπασµα από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2013 συνεδρίασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΚ σύµφωνα µε το οποίο εγκρίνεται η υδροδότηση της µονάδας του 
θέµατος υπό προϋποθέσεις οι οποίες λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της παρούσας απόφασης.  

59. Η από 18.09.2013 βεβαίωση της Γιώρας Ελευθέριος Μ.Ε.Π.Ε. «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» Αδρανοποίηση Ζωικών 
Υποπροϊόντων, σύµφωνα µε το οποίο η εταιρία αναλαµβάνει την αδρανοποίηση των παραγόµενων 
υποπροϊόντων της µονάδας του θέµατος.  

60. Το µε αρ. πρωτ. 1497/22.05.2013 έγγραφο της 16ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων σύµφωνα µε το 
οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση από πλευράς βυζαντινών αρχαιοτήτων για τη χορήγηση άδειας εκσκαφής 
στη θέση του έργου του θέµατος, υπό προϋποθέσεις που ενσωµατώνονται στην παρούσα απόφαση.  

61. Το µε αρ. πρωτ. 1087/29.05.2013 έγγραφο της ΚΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
σύµφωνα µε το οποίο η Υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση από άποψη αρχαιολογικού νόµου για τη χορήγηση 
άδειας εκσκαφής για την ανέγερση εκτροφείου γουνοφόρων ζώων στην προτεινόµενη θέση του έργου του 
θέµατος, υπό προϋποθέσεις που ενσωµατώνονται στην παρούσα απόφαση.  

 

Γνωµοδοτική διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης: 

62. Η µε Α.Π. ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ∆.Μ. 66494/2802/11.12.2013 αίτηση της εταιρίας TOP FARM Α.Ε. 
(εκπρόσωπος εταιρίας κ. Γεώργιος Μιχαλόπουλος του Αντωνίου) µε συνηµµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου του θέµατος, για έλεγχο πληρότητας φακέλου.  

63. Το µε Α.Π. ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ∆.Μ. οικ.1302/47/13.01.2014 έγγραφο της Υπηρεσίας µας προς το Φορέα του 
έργου ως προς την πληρότητα του φακέλου της Μ.Π.Ε. του έργου του θέµατος καθώς και ενηµέρωση για 
την υποβολή των υπόλοιπων αντιγράφων του φακέλου µελέτης.  

64. Η µε Α.Π. ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ∆.Μ. 2778/100/22.01.2014 αίτηση της εταιρίας TOP FARM Α.Ε. (εκπρόσωπος 
εταιρίας κ. Γεώργιος Μιχαλόπουλος του Αντωνίου) µε συνηµµένα αντίγραφα φακέλου µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.  

65. Το µε Α.Π. ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ∆.Μ. 2778/100/29.01.2014 έγγραφο της Υπηρεσίας µας µε το οποίο 
διαβιβάζεται η Μ.Π.Ε. του έργου στους αρµόδιους φορείς για τη διατύπωση των απόψεών τους 
(Περιφερειακό Συµβούλιο, Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς, ∆/νση ∆ασών 
Καστοριάς, ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς, ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Καστοριάς, ∆/νση 
Υδάτων ∆υτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ∆ήµου Καστοριάς, 16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος, Εφορεία 
Νεοτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας).  

66. Το µε αρ. πρωτ. 583/27.02.2014 (Α.Π. ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ∆.Μ. 10668/491/07.03.2014) έγγραφο της Εφορείας 
Νεοτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας σύµφωνα µε το οποίο δεν υφίσταται αντικείµενο της 
αρµοδιότητας της Υπηρεσίας ώστε να διατυπώσει απόψεις ή να θεωρήσει στοιχεία της µελέτης.  

67. Το µε αρ. πρωτ. ΚΗ/1102/05.03.2014 (Α.Π. ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ∆.Μ. 11080/519/10.03.2014) έγγραφο της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς µε συνηµµένο το 
απόσπασµα πρακτικού της ΠΕΧΩΠ υπ’ αριθµ. 03/14, η οποία γνωµοδοτεί θετικά κατά πλειοψηφία και µε 
παρατηρήσεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου του θέµατος, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της 
παρούσας απόφασης.  

68. Το µε αρ. πρωτ. 630/06.03.2014 (Α.Π. ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ∆.Μ. 11642/541/12.03.2014) έγγραφο της 16ης 
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Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων µε θετική γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου του θέµατος υπό 
όρους που ενσωµατώνονται στην παρούσα απόφαση.  

69. Το µε αρ. πρωτ. 8318/692/10.03.2014 (Α.Π. ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ∆.Μ. 11106/522/10.03.2014) έγγραφο της 
∆/νσης Υδάτων ∆υτικής Μακεδονίας µε θετική γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου του θέµατος υπό 
όρους που ενσωµατώνονται στην παρούσα απόφαση.  

70. Το µε αρ. πρωτ. 433/07.03.2014 (Α.Π. ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ∆.Μ. 12439/575/17.03.2014) έγγραφο της Εφορείας 
Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος µε θετική γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του 
έργου του θέµατος υπό όρους που ενσωµατώνονται στην παρούσα απόφαση.  

71. Το µε αρ. πρωτ. 18638/395/11.03.2014 (Α.Π. ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ∆.Μ. 12449/578/17.03.2014) έγγραφο του 
Τµήµατος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου Π.Ε. Καστοριάς µε παρατηρήσεις επί της 
Μ.Π.Ε. του έργου του θέµατος, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της παρούσας απόφασης.   

72. Το µε αρ. πρωτ. 18779/1644/19.03.2013 (Α.Π. ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ∆.Μ. 13549/625/21.03.2014) έγγραφο του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Π.Ε. 
Καστοριάς της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε θετική γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου του 
θέµατος υπό όρους που ενσωµατώνονται στην παρούσα απόφαση και παράτηρήσεις που λήφθηκαν υπόψη 
κατά τη σύνταξη της απόφασης. 

73. Το µε Α.Π. ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ∆.Μ. 11080/519/24.03.2014 έγγραφο της Υπηρεσίας µας, µε το οποίο 
ζητούνται συµπληρωµατικά στοιχεία – διευκρινίσεις.  

74. Το µε αρ. πρωτ. 17811/373/20.03.2014 (Α.Π. ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ∆.Μ. 13958/641/26.03.2014) έγγραφο της 
∆/νσης Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών µε συνηµµένο φωτοαντίγραφο του µε αρ. πρωτ. 
8460/928/06.03.2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Καστοριάς σύµφωνα µε το οποίο η έκταση του έργου 
του θέµατος χαρακτηρίζεται ως µη δάσος και µη δασική µη εµπίπτουσα στις προστατευτικές διατάξεις του 
Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών κλπ» (Πράξη Χαρακτηρισµού µε Α∆Α: ΒΛ9ΚΟΡ1Γ-31Γ). Θετική 
γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου του θέµατος.  

75. Το µε Α.Π. ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ∆.Μ. 14428/660/28.03.2014 έγγραφο του φορέα του έργου µε συνηµµένα τα 
συµπληρωµατικά στοιχεία – διευκρινίσεις που ζητήθηκαν µε το σχετ. (73).  

76. Το µε αρ. πρωτ. 689/26.03.2014 (Α.Π. ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ∆.Μ. 15432/694/02.04.2014) έγγραφο της ΚΘ΄ 
Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων µε θετική γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου του 
θέµατος, υπό όρους που λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της παρούσας απόφασης.  

77. Το µε αρ. πρωτ. 57/15.04.2014 (Α.Π. ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ∆.Μ. 19046/780/16.04.2014) έγγραφο της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε συνηµµένη 
την µε αριθµ. 4/14 απόφαση της 1ης 01/04/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής µε θετική κατά πλειοψηφία 
γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου του θέµατος και µε την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη οι 
παρατηρήσεις του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας (σχετ. 72).  

78. Το γεγονός ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καστοριάς δεν απέστειλε γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. 
του έργου του θέµατος.  

79. Το γεγονός ότι όλες οι γνωµοδοτήσεις των φορέων και των υπηρεσιών που παραλήφθηκαν από την 
Υπηρεσία µας είναι θετικές για την υλοποίηση της δραστηριότητας του θέµατος. 

 

Αποφασίζουµε  

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών, η εφαρµογή των οποίων αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων (µινκ) 
δυναµικότητας 8.000 ενήλικων ζώων της εταιρίας «TOP FARM Α.Ε.», στην εκτός σχεδίου περιοχή της 
Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου του ∆ήµου Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς» και βαρύνει το φορέα 
λειτουργίας του. 
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Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Α.1 Είδος και µέγεθος δραστηριότητας: 

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «TOP FARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ 
ΖΩΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «TOP FARM Α.Ε.» (τηλ. 2467021886, φαξ 2467085006).  

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία κτηνοτροφικής µονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων (µινκ) 
ιδιοκτησίας της εταιρείας «TOP FARM Α.Ε.», δυναµικότητας 8.000 ενήλικων ζώων από τα οποία τα 7.000 θα 
είναι θηλυκά µινκ, τα 1.000 αρσενικά και τα παράγωγά τους υπολογίζονται σε 35.000, µε σκοπό την 
παραγωγή ακατέργαστων γουνοφόρων δερµάτων.   

Η εκτροφή των ζώων θα πραγµατοποιείται σε κλωβούς, οι οποίοι τοποθετούνται σε ειδικά διαµορφωµένα 
υπόστεγα τύπου θερµοκηπιακού στεγάστρου.  

Την κατάλληλη εποχή τα παράγωγα ζώα θανατώνονται και µετά την εκδορά τους τα δέρµατα µεταφέρονται σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας. 

Χωροθέτηση του έργου: 

Η µονάδα θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει σε αγροτεµάχια της κτηµατικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας 
Αγίου Αντωνίου του ∆ήµου Καστοριάς, τα οποία βρίσκονται δυτικά του οικισµού.  

Το αγροτεµάχιο προέρχεται από τη συνένωση πέντε όµορων αγροτεµαχίων µε αριθµό 9, 10Α, 10Β, 11 και 12, 
η ακριβής θέση των οποίων προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα του ∆ιπλ. Πολιτικού Μηχανικού κ. 
∆ηµήτριου Π. Μήρτσιου µε τα στοιχεία Α1-Α2-…-Α16-Α1, καθώς και στα αποσπάσµατα χαρτών που 
επισυνάπτονται στο παράρτηµα της Μ.Π.Ε. του έργου. 

Το συνολικό εµβαδόν του γηπέδου στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει η µονάδα 
ανέρχεται σε 44.565 τ.µ. 

Η πρόσβαση στη µονάδα εξασφαλίζεται µέσω της αγροτικής οδού, η οποία συνδέεται µε την επαρχιακή οδό 
Αγίου Αντωνίου – Νέου οικισµού Κορεστείων.  

Ο χώρος εγκατάστασης της µονάδας πληροί τις ελάχιστες απαιτούµενες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται 
σύµφωνα µε το Ν.4056/2012, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. του έργου.  

Οι συντεταγµένες των κορυφών του αγροτεµαχίου στο προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ ’87 παρουσιάζονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 

ΚΟΡΥΦΗ Χ Υ 

Α1 268050,108 4501897,736 

Α2 268250,472 4501860,525 

Α3 268228,565 4501742,563 

Α4 268216,690 4501678,617 

Α5 268121,956 4501698,861 

Α6 268061,478 4501711,786 

Α7 268046,859 4501643,375 

Α8 267961,068 4501668,749 

Α9 267988,272 4501727,431 

Α10 268004,054 4501761,474 

Α11 268012,101 4501758,162 

Α12 268017,596 4501768,928 

Α13 268026,210 4501785,807 

Α14 268013,570 4501792,258 

Α15 268036,127 4501850,304 

Α16 268045,251 4501880,118 
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Στην περιοχή δεν υπάρχουν ειδικές ζώνες προστασίας της φύσης, δασικές εκτάσεις ή ζώνες ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων του πρωτογενούς ή δευτερογενούς τοµέα, οι οποίες θα περιόριζαν τη δυνατότητα ίδρυσης και 
λειτουργίας της µονάδας.  

Η περιοχή είναι εκτός Ζ.Ο.Ε. Καστοριάς και εκτός της ζώνης προστασίας της λίµνης Καστοριάς, η οποία 
αποτελεί προστατευόµενη περιοχή.  

Η θέση του έργου δεν βρίσκεται εντός ορίων περιοχής που περιλαµβάνεται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό 
∆ίκτυο «Natura 2000» (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). 

Κτιριακές εγκαταστάσεις – Περίφραξη: 

Για τις ανάγκες λειτουργίας της µονάδας θα κατασκευαστούν: 

• Κυρίως κτίριο από µεταλλικό σκελετό και panels, εµβαδού 525 τ.µ. 

• Στέγαστρα κλωβών / κλωβοί διάσωσης: 27 στέγαστρα κλωβών, θερµοκηπιακού τύπου, συνολικού 
µήκους 3602,88 µ. 

• Υπόστεγα σταυλισµού που θα εκτείνονται στις τρεις πλευρές του κυρίως κτιρίου, συνολικού µήκους 475 
µ. για την αποθήκευση του αχύρου (ξηράς στρωµνής), καθώς και για την εκτέλεση βοηθητικών 
εργασιών. 

• Κοπροσωρός  

• Σύστηµα επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων αποτελούµενο από σηπτική δεξαµενή για τη 
συλλογή και επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της µονάδας. 

• Περίφραξη 

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις περιγράφονται στο κείµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
έργου του θέµατος και στα σχετικά σχέδια που τη συνοδεύουν.  

Η τροφοδοσία της µονάδας µε νερό θα πραγµατοποιηθεί από το δίκτυο ύδρευσης του οικισµού Αγίου 
Αντωνίου.  

Η ηλεκτροδότηση της µονάδας θα πραγµατοποιηθεί µε σύνδεση µε το δίκτυο της ∆ΕΗ. 
 

Α.2 Απόβλητα: 

∆ιαχείριση υγρών αποβλήτων 

Στα υγρά απόβλητα της µονάδας περιλαµβάνονται τα υγρά απόβλητα των ζώων (ούρα) και τα υγρά απόβλητα 
των κτιριακών εγκαταστάσεων, τα οποία προέρχονται από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού και από την 
πλύση των χώρων εργασίας.  

Για την επεξεργασία και τη διάθεση του συνόλου των υγρών αποβλήτων της µονάδας θα κατασκευαστεί 
σηπτική δεξαµενή.  

Παρότι δεν αναµένεται να υπάρχουν στραγγίσµατα, αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας και προκειµένου να 
προστατεύεται το περιβάλλον, µε δεδοµένο τον ελάχιστο όγκο τους και την όµοια σύστασή τους µε τα λοιπά 
απόβλητα, επιλέχθηκε  η σύνδεση του κοπροσωρού µε το σύστηµα, αφού δεν επηρεάζεται η επάρκεια και η 
λειτουργία του. 

Η τελική διάθεση των υγρών αποβλήτων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού του 
∆ήµου Καστοριάς (συνηµµένη στη ΜΠΕ βεβαίωση της ∆ΕΥΑΚ).  

Η σηπτική δεξαµενή θα είναι κατασκευασµένη από οπλισµένο σκυρόδεµα και θα είναι απολύτως στεγανή. Θα 
έχει µήκος 6 m, πλάτος 4 m και βάθος 3 m. Ο όγκος της υπολογίζεται σε 72 m3. Το βάθος των υγρών στη 
δεξαµενή θα είναι 2,8 m. Ο λειτουργικός όγκος της σηπτικής δεξαµενής ανέρχεται σε 56,45 m3. Η πλάκα 
επικάλυψης φέρει δύο ανοίγµατα επιθεώρησης στην είσοδο και την έξοδο των υγρών αποβλήτων, διαστάσεων 
0,5 m x 0,5 m, τα οποία καλύπτονται από χυτοσίδηρο κάλυµµα και αγωγό αερισµού.  
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∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων 

Τα στερεά απόβλητα της µονάδας αφορούν τα στερεά απόβλητα των ζώων µαζί µε το άχυρο (ξηρά στρωµνή) 
και τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου.  

Τα στερεά απόβλητα των ζώων (κόπρος και άχυρο) χαρακτηρίζονται από περιεκτικότητα σε οργανικές ουσίες, 
χωρίς να περιέχουν χηµικούς ρύπους.  Ο ετήσιος όγκος τους που θα αποµακρύνεται από τη µονάδα για τελική 
διάθεση υπολογίζεται σε 396,45 m3, ενώ ο µέγιστος όγκος στερεών αποβλήτων εξαµήνου προσδιορίζεται σε 
241,26 m3. 

Για τη διαχείρισή τους θα κατασκευαστεί στεγασµένη κοπροσωρός, εµβαδού 150 m2. Μετά την παραµονή 
των στερεών αποβλήτων για ένα εξάµηνο στο χώρο κοπροσωρού, θα µεταφέρονται σε καλλιέργειες σίτου.   

Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου προέρχονται από την κάλυψη των αναγκών των ίδιων των εργαζοµένων 
στη µονάδα και ενδεχόµενα, µικρές ποσότητες από συσκευασίες πρώτων υλών. Παρότι η ποσότητά τους δεν 
µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια, αναµένεται να είναι πολύ µικρή για να προκαλέσει προβλήµατα 
ρύπανσης του περιβάλλοντος κατά τη συλλογή και αποθήκευσή τους µέχρι την οριστική αποµάκρυνσή τους. 

Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου θα συλλέγονται από την υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου Ορεστίδος, 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων από τον πλησιέστερο οικισµό.  

Ζωικά υποπροϊόντα 

Τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και παράγονται στη µονάδα 
είναι τα πτώµατα που προκύπτουν από τη θανάτωση των ζώων. Η ποσότητά τους υπολογίζεται ίση µε αυτή 
των παραγώγων ζώων.  

Ως ειδικής κατηγορίας ζωικά απόβλητα, η διαχείρισή τους διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 
αρ. 1069/2009  και περιλαµβάνει τη συλλογή, µεταφορά και αδρανοποίησή τους σε ειδικές για το σκοπό αυτό 
εγκαταστάσεις. 

Μετά την εκδορά των θανατωθέντων ζώων, διαδικασία που εκτελείται µια φορά το χρόνο, τέλος Νοεµβρίου 
µε αρχές ∆εκεµβρίου τα πτώµατα συλλέγονται και αποθηκεύονται στο θάλαµο κατάψυξης κατάλληλα 
συσκευασµένα, σε τελάρα. Η αποµάκρυνση των πτωµάτων θα γίνεται ανά δύο ηµέρες ή και καθηµερινά, 
ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν.  

Η µεταφορά τους στις εγκαταστάσεις αδρανοποίησης, θα γίνεται παράλληλα µε τη διαδικασία σφαγής και 
εκδοράς µέχρι οριστικής αποµάκρυνσής τους, σε εγκαταστάσεις αδειοδοτηµένης εταιρείας µε ειδικά φορτηγά 
– ψυγεία της και µε την τήρηση όλων των κανόνων και διαδικασιών που η σχετική νοµοθεσία επιβάλλει  
(σύνταξη ειδικού εντύπου κλπ.)   
 

Όλα τα παραπάνω ισχύουν όπως αναλυτικά περιγράφονται στη Μ.Π.Ε. του έργου. Τα αναφερόµενα στοιχεία 
στη Μ.Π.Ε. γίνονται δεκτά ως προς την ακρίβεια και την αξιοπιστία τους µε ευθύνη του αναδόχου µελετητή 
της εταιρίας.  
 
 
Α.3 Κατάταξη δραστηριότητας:  

Η δυναµικότητα της µονάδας σε ισοδύναµα ζώα υπολογίζεται, σύµφωνα µε την Υ.Α. 20741/2012, µε 
αντιστοιχία 1 ισοδύναµο ανά 50 ενήλικα µινκ. Εποµένως, η δυναµικότητα της µονάδας είναι 8.000/50=160 
ισοδύναµα.  
Σύµφωνα µε την Y.A. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει : ‘Εκτροφή άλλων 
ζώων (ιπποειδή, µινκ, αλεπούδες, σκύλοι κλπ)’  (Οµάδα 7η, α/α 10) – Κατηγορία Α2. 
 
 
Α.4 Υπαγωγή του έργου στο Παράρτηµα Β.Ι της ΥΑ 48963/ΦΕΚ Β 2703/5-10-2012): 
 
Το έργο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του παραρτήµατος Β.Ι της ΥΑ 48963/ΦΕΚ Β 2703/5-10-2012) 
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Α.5 Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (Β 1931): 
 
Το έργο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (Β 1931) 
 
 
Α.6 Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 (Β 376): 
 
Το έργο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 (Β 376) 

 

Αναλυτική περιγραφή της κατασκευής και λειτουργίας του έργου του θέµατος καθώς και λεπτοµερέστερη 
αναφορά των επιπτώσεων στο περιβάλλον και του τρόπου αντιµετώπισής τους γίνεται στην Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και στα τοπογραφικά διαγράµµατα, στα σχέδια και στους χάρτες που 
τη συνοδεύουν, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Απόφασης, εφόσον δεν αντίκειται 
στους όρους και περιορισµούς που τίθενται σε αυτή. 
 
 

Β. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΗΣ 
 
Β.1 Χωρικός σχεδιασµός και Χρήσεις γης  

Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, στην περιοχή που πρόκειται να εγκατασταθεί το έργο δεν υπάρχουν ειδικές ζώνες 
προστασίας της φύσης, δασικές εκτάσεις ή ζώνες ανάπτυξης δραστηριοτήτων του πρωτογενούς ή 
δευτερογενούς τοµέα, οι οποίες θα περιόριζαν τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας της µονάδας.  

Η περιοχή είναι εκτός Ζ.Ο.Ε. Καστοριάς και εκτός της ζώνης προστασίας της λίµνης της Καστοριάς, η οποία 
αποτελεί προστατευόµενη περιοχή.  
 
Β.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου 

Η περιοχή υλοποίησης του έργου δεν ανήκει σε προστατευόµενη περιοχή του ∆ικτύου Natura 2000 ή περιοχή 
όπου εφαρµόζονται ειδικά προγράµµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας. 

Σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 45338/6733/12.09.2013 πράξη χαρακτηρισµού της ∆/νσης ∆ασών Καστοριάς 
(σχετ. 34) η έκταση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το έργο είναι µη ∆άσος και µη ∆ασική υπαγόµενη στην 
παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, µη εµπίπτουσα στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.  

Σύµφωνα µε τα σχετ. (38), (39), (44), (46) και (48), το αγροτεµάχιο εγκατάστασης του έργου δεν βρίσκεται 
εντός κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου ή σε περιοχή µε εντοπισµένα µνηµεία ή αρχαιολογικοί χώροι.         
 

Γ) ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ Υ∆ΑΤΑ ΣΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ, 
ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ∆ΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Γ.1) Ειδικές Οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύµφωνα µε την 

Ισχύουσα Νοµοθεσία 
 

Αέρια Απόβλητα: 

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις: 

 
- ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ488/Β/30-03-2011) και ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103/29.05.2007 

(ΦΕΚ 920 τ. Β’), µε την οποία καθορίζονται τιµές – στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων 
αρσενικού, καδµίου, υδραργύρου και των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων (ΡΑΗ’s) στον 
ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ του Συµβουλίου της 15ης 
∆εκεµβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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- ΚΥΑ 38638/2016/21.09.2005 (ΦΕΚ 1334Β) µε την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιµές 
για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 
2002/3/ΕΚ «σχετικά µε το όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα» του Συµβουλίου κατά 12ης Φεβρουαρίου 2002 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

- ΚΥΑ 9238/332/26.02.2004 (ΦΕΚ 405Β) µε την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιµές 
ποιότητας της ατµόσφαιρας σε βενζόλιο και µονοξείδιο του άνθρακα. 

- Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 34/30.05.2002 (ΦΕΚ 125Β) µε την οποία καθορίζονται οριακές και 
κατευθυντήριες τιµές ποιότητας κατά ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξειδίου του αζώτου και 
οξειδίων του αζώτου σωµατιδίων και µολύβδου. 

Για τις σηµειακές εκποµπές στερεών (αιωρούµενα σωµατίδια) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις του έργου 
ισχύει το καθοριζόµενο από το άρθρο 2 § δ. του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/06.10.1981) όριο των 100 mg/m3 ή 
από τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις.  
 
Ειδικότερα, 
- Για τους ρύπους: SO2 , NO2 , NOx ΡM10 και Pb ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην ΠΥΣ 34/2002 (ΦΕΚ 

125Α/05.06.02).  
- Για τους ρύπους: CO και βενζόλιο ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην οδηγία 2000/69/ΕΚ. 

 
Όσον αφορά, τα αέρια, οι επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 ( ΦΕΚ 
135/Α/28.7.87), ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88) 

 
Υγρά απόβλητα: 
 
Η διάθεση τυχόν υγρών αποβλήτων να είναι σύµφωνη µε τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις «περί 
διάθεσης λυµάτων και λοιπών αποβλήτων» και την οδηγία 91/676/Ε.Ο.Κ. του Συµβουλίου της 12-12-1991 και 
την ΚΥΑ 145116/02.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β’/2011), καθώς και τις ισχύουσες νοµαρχιακές αποφάσεις. 
 
 
Γ.2) Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις υπάρχουσες διατάξεις  
 

Για σταθερές µηχανολογικές εγκαταστάσεις, ισχύει το Π∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α), σύµφωνα µε το οποίο το 
όριο θορύβου είναι 65 db (Α) στο όριο της δραστηριότητας. Οι πηγές θορύβου (π.χ. µηχανήµατα, οχήµατα 
µεταφοράς κ.λ.π.) να συντηρούνται κατάλληλα, έτσι ώστε να µη δηµιουργούνται οχλήσεις κατά τη λειτουργία 
της δραστηριότητας. 

Για µηχανήµατα που υπόκεινται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 37393/2028/29.09.2003 (ΦΕΚ 1418Β/01.11.2003) 
“Περί µέτρων και όρων για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους”, ισχύουν τα αναφερόµενα σε αυτή όρια θορύβου. 
 
Να τηρούνται οι διατάξεις του Π.∆. 149/2006(ΦΕΚ159Α/06) «Ελάχιστες προδιαγραφές Υγείας και ασφάλειας 
όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) 
σε εναρµόνιση µε την οδηγία 2003/10/ΕΚ». 

Για οποιεσδήποτε εργασίες κατασκευής, όσον αφορά το θόρυβο τα προβλεπόµενα στις : 
• Υπ. Απ. 2640/270 ΦΕΚ 689/Β/18.8.78 

• Υπ. Απ. Α5/2375/78 ΦΕΚ 689/Β/18.8.78 

• Υπ. Απ. 56206/1613/86 ΦΕΚ 570/Β/9.9.86 

• Υπ. Απ. 69001/1921/88 ΦΕΚ 751/Β/18.8.88 

• Υπ. Απ. 765/91 ΦΕΚ 81/Β/21.2.91 

• Υ.Α. 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20-05-85) «µέτρα κατά  των εκποµπών αερίων από πετρελαιοκινητήρες 
προοριζόµενους για την προώθηση οχηµάτων»,  
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• Υ.Α.28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25-08-92) «µέτρα για τον περιορισµό της εκποµπής αερίων και 
σωµατιδιακών ρύπων από κινητήρες Ντήζελ».  

 
Για τις επιτρεπόµενες δονήσεις ισχύουν οι δεσµεύσεις του κτιριοδοµικού κανονισµού (Υ.Α.3046/304/89 του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε). 

Επίσης ισχύει η Υ.Α 13568/24/06 (ΦΕΚ 384Β/06), περί µέτρων, όρων και µεθόδων για την αξιολόγηση 
θορύβου στο περιβάλλον, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2002/49/ΕΚ. Για το θόρυβο κυκλοφορίας ισχύει 
η Υ.Α ΥΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 17252/92 (Φ.Ε.Κ. 395 Β/ 19.06.92). 

 

 

∆) ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 

∆.1) Γενικοί όροι / ρυθµίσεις: 

1. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν: 

• Στον κύριο του έργου (TOP FARM Α.Ε.) 

• Στις αρµόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς 

• Στους προϊστάµενους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να µεριµνούν για την εφαρµογή 
τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους 

• Σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρµοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τις λοιπές διαδικασίες, 
που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

2. Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση ορισµού αρµόδιου προσώπου για την παρακολούθηση της 
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, µέτρων και περιορισµών που τίθενται µε την παρούσα Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και να γνωστοποιήσει το όνοµά του στην περιβαλλοντική 
αρχή.  

3. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείµενης 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους 
συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  

4. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζηµιά που θα 
προκληθεί σε τρίτους. 

5. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα, 
οι απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος. 

6. Η παρούσα απόφαση αφορά µόνο στις ενδεχόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και 
λειτουργία της µονάδας ηλεκτροπαραγωγής του θέµατος. ∆εν καλύπτει θέµατα ασφάλειας των 
εγκαταστάσεων ή ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων και δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή εγκρίσεις 
που υποχρεούται να εφοδιαστεί η δραστηριότητα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (π.χ. άδεια χρήσης 
νερού – εκτέλεσης έργου κλπ). Εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης 
του έργου καθώς και οι όροι και περιορισµοί δόµησης του γηπέδου.  

7. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να χορηγηθούν όλες οι προβλεπόµενες από την 
κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις. Κατά την έκδοση των αδειών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες 
οι υφιστάµενες απαγορεύσεις και περιορισµοί για την προστασία του υδατικού δυναµικού. 

8. Να τηρηθούν όλες οι διατάξεις και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος τόσο κατά το στάδιο των εργασιών κατασκευής όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας του 
έργου.  

9. Η δραστηριότητα του φορέα λειτουργίας του έργου θα περιορίζεται αυστηρά εντός των ορίων της 
ιδιοκτησίας του. 
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10. Συνοδά – συµπληρωµατικά έργα ή δραστηριότητες του έργου του θέµατος που δεν περιλαµβάνονται στη 
ΜΠΕ και συνεπώς και στην παρούσα Απόφαση, υποχρεούνται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση 
µελλοντικά από την αρµόδια σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία Υπηρεσία, εφόσον αυτό απαιτείται 
τηρώντας τις διατάξεις του Ν. 4014/2011. 

11. Όλα τα στοιχεία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γίνονται δεκτά ως προς την ακρίβεια και 
την αξιοπιστία τους µε ευθύνη του αναδόχου µελετητή της εταιρίας. 

12. Σε καµία περίπτωση να µην γίνει αύξηση της δυναµικότητας της µονάδας. Σε περίπτωση αύξηση της 
δυναµικότητας της µονάδας απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Ν. 4014/2011.  

13. Να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες, δίκτυα τεχνικής 
υποδοµής, καθώς και από το παρακείµενο ρέµα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  

14. Για τη βέλτιστη αποκατάσταση του τοπίου της περιοχής να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα φυτά που 
ενδηµούν στην περιοχή και ανήκουν στο οικοσύστηµά της και να µην γίνει εισαγωγή ξενικών φυτών.  

 

∆.2) Όροι κατά τη φάση κατασκευής του έργου / δραστηριότητας: 

Αέρια απόβλητα: 

15. Η εναπόθεση σε σωρούς των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του έργου του θέµατος 
και τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου να πραγµατοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος. 

16. Να γίνεται συστηµατική διαβροχή της περιοχής (εκχώµατα και διάδροµοι κίνησης των µηχανηµάτων) 
όπου θα πραγµατοποιηθούν εργασίες κατασκευής του έργου, προκειµένου να περιορισθεί η σκόνη κατά 
την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του. Επιπρόσθετα να θεσπιστούν µέγιστα όρια ταχύτητας των 
οχηµάτων σε όλες τις χωµάτινες επιφάνειες και οι εξατµίσεις όλων των µηχανηµάτων να µην είναι 
στραµµένες στο έδαφος.  

17. Τα φορτηγά οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των υλικών να είναι κατάλληλα 
καλυµµένα (να χρησιµοποιούνται σκέπαστρα που θα καλύπτουν τα µεταφερόµενα υλικά). 

18. Να περιοριστεί στο ελάχιστο η διέλευση των φορτηγών (ειδικά των γεµάτων µε χύδην υλικά) µέσα από 
οικισµούς. 

19. Όταν επικρατούν ισχυροί άνεµοι (άνω των 5 m/ sec) υπό ξηρές συνθήκες, να διακόπτονται οι εργασίες, 
προκειµένου να αποφευχθεί η έκλυση σκόνης κατά την κατασκευή και κατά τη µετακίνηση των 
οχηµάτων.  

20. Τα µηχανήµατα και τα εργοταξιακά οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του έργου του 
θέµατος να είναι άριστα συντηρηµένα. 

21. Για τις εργασίες κατασκευής, να τηρηθούν τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις Υ.Α. 
Α5/2375/78 (ΦΕΚ 689/Β/18-08-78), Υ.Α.56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/09-09-86), Υ.Α. 69001/1921/88 
(ΦΕΚ 751/Β/18-10-88), Υ.Α. 765/91 (ΦΕΚ 81/Β/21-02-91), Υ.Α. 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20-05-85) 
«µέτρα κατά  των εκποµπών αερίων από πετρελαιοκινητήρες προοριζόµενους για την προώθηση 
οχηµάτων», Υ.Α.28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25-08-92) «µέτρα για τον περιορισµό της εκποµπής αερίων 
και σωµατιδιακών ρύπων από κινητήρες Ντήζελ». 

 

Υγρά απόβλητα: 

22. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εργοταξίου να τοποθετηθούν χηµικές τουαλέτες για χρήση από το 
προσωπικό. Η επεξεργασία ή/και διάθεση των ανθρωπίνων λυµάτων που προκύπτουν να γίνεται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 

23. Τα νερά έκπλυσης των µηχανηµάτων, που θα χρησιµοποιούνται στις εργασίες κατασκευής του έργου του 
θέµατος, µπορούν να διατεθούν στο έδαφος µόνο εφόσον φέρουν υλικά που προέρχονται από το έδαφος 
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της έκτασης όπου κατασκευάζεται το έργο του θέµατος. Σε αντίθετη περίπτωση να περιοριστούν οι 
πλύσεις στις απολύτως απαραίτητες και τα υγρά πλύσης που θα προκύπτουν να διατίθενται σε ειδικά 
αδειοδοτηµένες εταιρείες, εφόσον περιέχουν συστατικά που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση, ή να 
διατίθενται σε εγκεκριµένους χώρους, σύµφωνα µε τις συστάσεις και την άδεια της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

24. Ο καθαρισµός των οχηµάτων µεταφοράς του ετοίµου σκυροδέµατος να γίνεται υποχρεωτικά στο χώρο 
παραγωγής και προµήθειας του και όχι σε χώρο του εργοταξίου. 

25. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, να αποφεύγονται 
εργασίες συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί κατά την κατασκευή του 
έργου του θέµατος στον χώρο της κατασκευής του. 

 

Στερεά απόβλητα: 

26. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εργασιών του εργοταξίου να 
διαχειριστούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αριθµό 50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
(Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 1909Β/22-12-2003), δηλαδή να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε 
αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες 
υγειονοµικές συνθήκες. 

27. Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (π.χ. υλικά συσκευασίας) που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία του 
εργοταξίου να συλλέγονται σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Νόµου 2939/2001. Η προσωρινή τους αποθήκευση να γίνεται σε αποµονωµένο χώρο στην 
περίµετρο του εργοταξίου µε εύκολη πρόσβαση φόρτωσης τους και µακριά από το χώρο λειτουργίας του 
(κινήσεις προσωπικού, φόρτωση - εκφόρτωση υλικών) και να διατίθενται σε εταιρεία που διαθέτει 
σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων από την αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 

28. Τα αστικά, στερεά απόβλητα, απορρίµµατα, και τα λοιπά µη αξιοποιήσιµα απόβλητα που δεν ανήκουν 
στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν από τη λειτουργία του εργοταξίου να 
συγκεντρώνονται σε κάδους απορριµµάτων και να περισυλλέγονται είτε από τα απορριµµατοφόρο της 
υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου ∆ήµου, είτε από εταιρεία που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων από την αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 

29. Τα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιµοποιηθούν στη διαµόρφωση του χώρου εγκατάστασης του έργου 
του θέµατος, και εποµένως θα περισσεύουν, να διατίθενται σε αδειοδοτηµένους χώρους διάθεσης ή 
προσωρινής αποθήκευσης. 

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

31. Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 
13588/725/28.03.2006/ΦΕΚ 383 τ. Β’/28.03.2006. Τα επικίνδυνα απόβλητα να παραδίνονται σε 
αδειοδοτηµένες εταιρείες και να τηρούνται τα σχετικά πιστοποιητικά. 

32. Η µεταφορά των πτωµάτων των ζώων σε ειδική µονάδα για τη διαχείρισή τους να γίνεται σε συνεννόηση 
µε την αρµόδια ∆/νση Κτηνιατρικής και να τηρούνται όσα προβλέπονται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.  

33. Η µονάδα στην οποία θα µεταφέρονται τα πτώµατα των ζώων διαθέτει όλες τις απαιτούµενες άδειες και 
εγκρίσεις και να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισµού 1069/2009 ΕΚ για τον καθορισµό υγειονοµικών 
κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.  

34. Με ευθύνη του φορέα του έργου, να τηρείται µητρώο για κάθε αποστολή πτωµάτων ζώων προς τη 
µονάδα όπου θα παραµένουν µέχρι την παραλαβή τους από ειδικά αδειοδοτηµένη εταιρία.  

 

Άλλοι όροι: 

35. Για οποιαδήποτε επί µέρους δραστηριότητα ή εγκατάσταση, απαραίτητη για την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου θα πρέπει να έχουν ήδη χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη 
νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 

36. Οι προτεινόµενες θέσεις επέµβασης να είναι θέσεις ιδιοκτησιακά µη αµφισβητήσιµες.  
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37. Πριν την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου, να ενηµερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής 
σχετικά µε αυτό (µέγεθος, εύρος εργασιών, χρονική διάρκεια έργου) και να καταβληθούν όλες οι 
αναγκαίες προσπάθειες τήρησης των όρων και του χρονοδιαγράµµατος των εργασιών. 

38. Τα πάσης φύσεως επί µέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή τη λειτουργία του 
έργου αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται µαζί µε 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου. 

39. Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου του θέµατος να ειδοποιηθούν εγγράφως οι 
αρµόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ώστε να µεριµνήσουν για τη επίβλεψη των έργων από ειδικευµένο 
υπάλληλο. Συγκεκριµένα προτείνεται η παρακολούθηση από υπάλληλο αρχαιολογίας των εκσκαπτικών 
εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια των εκσκαπτικών εργασιών του έργου, από την αφαίρεση του 
επιφανειακού στρώµατος εδάφους. Ο ή οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να ειδοποιήσουν γραπτώς την 
ΚΘ’ ΕΠΚΑ καθώς και την 16η ΕΒΑ δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν την έναρξη των εκσκαπτικών 
εργασιών, ώστε να διευθετηθούν θέµατα σχετικά µε την επίβλεψή τους. 

40. Σε κάθε περίπτωση, οι εκσκαφές και επιχωµατώσεις να πραγµατοποιηθούν παρουσία εκπροσώπων της 
δασικής υπηρεσίας καθώς και των αρµόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση εντοπισµού 
αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν ώστε να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσµατα 
της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου µετά από γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων 
του Υπουργείου Πολιτισµού. Η δαπάνη της ενδεχόµενης ανασκαφής, συµπεριλαµβανοµένης και της 
αµοιβής του απαραίτητου επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και το κόστος 
συντήρησης, µελέτης και δηµοσίευσης των ευρηµάτων θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του έργου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3028/02 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και 
εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». Σε αντίθετη περίπτωση, η οποία θα προξενήσει καταστροφή 
αρχαιοτήτων ή απώλεια δεδοµένων, θα αναζητηθούν ευθύνες και οι εµπλεκόµενοι θα υποστούν τις 
συνέπειες, τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του Ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων 
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 

41. Σε περίπτωση που εντοπιστούν κατά τη διάρκεια των εργασιών σπήλαια ή παλαιοντολογικά κατάλοιπα, 
επισηµαίνεται η υποχρέωση των υπευθύνων να διακόψουν αµέσως τις εργασίες και να ειδοποιήσουν την 
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος, προκειµένου να ακολουθήσει 
έρευνα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 
της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». Σε αυτή την περίπτωση, η πορεία των εργασιών θα εξαρτηθεί από τα 
αποτελέσµατα της έρευνας, µετά από γνωµοδότηση των αρµοδιών συµβουλίων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. 

42. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 3785/22.06.2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ., πριν από την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου θα πρέπει να συνταχθεί µνηµόνιο 
συνεργασίας µεταξύ της αρµόδιας Εφορείας και του φορέα εκτέλεσης του έργου, στο οποίο θα 
ρυθµίζονται µε ακρίβεια θέµατα συνεργασίας, αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεων ανάµεσα στα 
συνυπογράφοντα µέλη. 

43. Σε περίπτωση που θίγονται εκτάσεις που εµπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής 
νοµοθεσίας θα πρέπει να τηρηθεί η προβλεπόµενη από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο διαδικασία και να 
εκδοθεί σχετικό πρωτόκολλο εγκατάστασης πριν την έναρξη κατασκευής του έργου. 

44. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, µε την 
αποφυγή ρύπανσης των επιφανειακών νερών και του περιβάλλοντος χερσαίου χώρου, τόσο κατά το 
στάδιο της κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου. 

45. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την κατασκευή του έργου, έτσι ώστε να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές 
επεµβάσεις, αλλά και οι εργασίες να υλοποιηθούν σε κατάλληλο χρόνο, έτσι ώστε να µετριαστούν οι 
επιπτώσεις στο ελάχιστο.  

46. Σύµφωνα και µε τη σχετ. (72) γνωµοδότηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. 
Καστοριάς: 

- Να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη του συλλογικού αρδευτικού δικτύου στο υπέδαφος των αγροτεµαχίων 
και να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την κατασκευή των µόνιµων εγκαταστάσεων (κτίρια, 
δεξαµενές, στέγαστρα), έτσι ώστε να µην επηρεαστεί το δίκτυο και να µην προκληθούν καταστροφές. 
Ακόµα, να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και στη στεγανοποίηση των εγκαταστάσεων, ώστε να µην 
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υπάρξουν διαρροές προς το υπέδαφος.  

- Να γίνουν όλα τα έργα απορροής οµβρίων σε όλη την έκταση της µονάδας και να ακολουθηθούν 
κατά το δυνατόν οι υπάρχουσες κλίσεις του φυσικού εδάφους.  

47. Σύµφωνα και µε τη σχετ. (69) γνωµοδότηση της ∆/νσης Υδάτων ∆υτικής Μακεδονίας: 

- Η δεξαµενή επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων της µονάδας να είναι στεγανή και να 
ληφθούν όλα τα προβλεπόµενα µέτρα εκ µέρους της εταιρίας για την αποφυγή ατυχηµάτων, 
υπερχειλίσεων, διαρροών κλπ (Σε ενδεχόµενη µελλοντική τροποποίηση της µεθοδολογίας 
διαχείρισης των αποβλήτων της µονάδας και εφόσον η εφαρµογή της προτεινόµενης µεθόδου 
υπάγεται στις σχετικές διατάξεις της Κ.Υ.Α. 145116/2-2-2011 (ΦΕΚ 354 Β΄/8-3-2011) 
«Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτής, θα εξασφαλιστεί από την 
ενδιαφερόµενη εταιρία ή άδεια επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων σε 
προγενέστερο χρόνο της υλοποίησης του εν λόγω έργου).  

-  Σχετικά µε τη συλλογή των οµβρίων υδάτων των υρδρορροών και τη διάθεσή τους σε 
παρακείµενη χαράδρα (παρ. 6.1.4 της ΜΠΕ) εφόσον οι αγωγοί παραλαβής των οµβρίων υδάτων 
εκτείνονται εκτός του αγροτεµαχίου των εγκαταστάσεων της εταιρίας και τα όµβρια ύδατα 
διατίθενται εκτός αυτών των εγκαταστάσεων και ειδικότερα διατίθενται σε δηµόσια έκταση, 
απαιτείται χορήγηση Άδειας Εκτέλεσης Έργου (από τη ∆/νση Υδάτων). Σε ενδεχόµενη βούληση της 
εταιρίας για την κατασκευή του συγκεκριµένου έργου, να ενηµερωθεί η Υπηρεσία (∆/νση Υδάτων) 
πριν την κατασκευή του, προκειµένου να χορηγήσει τη σχετική άδεια.  

48. Πριν την εγκατάσταση, η εταιρία υποχρεούται να οριοθετήσει µε σταθερά ορόσηµα την υπό επέµβαση 
έκταση καθώς και να τοποθετήσει προειδοποιητικές πινακίδες πιθανών κινδύνων για τους εργαζόµενους 
και τους επισκέπτες της περιοχής. 

49. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζονται από τον κύριο του 
έργου κατά προτεραιότητα οι απαιτούµενες δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος. 

50. Κάθε τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενο έργο υποδοµής να γίνεται σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες και Φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του. 

51. Κατά την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία των οχηµάτων από και προς τις 
κατοικηµένες περιοχές. 

52. Να αποκαθίσταται µε ευθύνη και δαπάνες του φορέα εκτέλεσης του έργου και σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα η βατότητα του οδικού δικτύου που χρησιµοποιείται για την πρόσβαση στο χώρο 
εγκατάστασης του έργου.  

53. 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. 

54. Για την πρόληψη της ρύπανσης των οδών πρόσβασης στη θέση εγκατάστασης του έργου να γίνεται 
καθαρισµός των τροχών των οχηµάτων πριν την έξοδό τους από το εργοτάξιο.  

55. Κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών να συµπεριληφθούν, κατά περίπτωση και όπου κριθεί 
σκόπιµο, εργασίες φύτευσης µε ιθαγενή κατά το δυνατόν φυτά.  

56. Τυχόν αφαιρούµενη φυτική γη από την περιοχή επέµβασης να διαφυλαχθεί κατάλληλα, έτσι ώστε να 
χρησιµοποιηθεί σε εργασίες διαµόρφωσης και αποκατάστασης (φυτεύσεις) του περιβάλλοντος χώρου.  

57. Τα απαιτούµενα για την κατασκευή του έργου υλικά να λαµβάνονται αποκλειστικά από νοµίµως 
λειτουργούντα λατοµεία και µονάδες σκυροδέµατος, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε την 
απαιτούµενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 

58. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε µπάζωµα ποταµού, χειµάρρου ή ρέµατος – µισγάγγειας. Αποκλείεται κάθε 
εργασία απόληψης ή απόθεσης χώµατος ή γενικά αδρανών υλικών σε παρακείµενες δασικές εκτάσεις και 
κυρίως από και σε ποταµούς, χείµαρρους και ρέµατα. Απαγορεύεται η δηµιουργία δανειοθαλάµου ή η 
απόληψη υλικών από κοίτες ποταµών ή χειµάρρων για υλικά που πιθανόν απαιτηθούν για την κατασκευή 
του έργου. 
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59. Απαγορεύονται αυστηρά οι παντός είδους αυθαίρετες αµµοληψίες. Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν 
για την κατασκευή του έργου θα εξασφαλίζονται από νοµίµως λειτουργούνται λατοµεία, τα οποία θα 
πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε την απαιτούµενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η οποία θα 
πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.  

60. Τα προϊόντα εκσκαφών να διατίθενται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  

61. Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών να χρησιµοποιείται µηχανολογικός εξοπλισµός που θα εξασφαλίζει τη 
συγκράτηση της σκόνης. Εφόσον µεταφέρονται χύδην υλικά (άµµος, χαλίκι, µπάζα, κ.λ.π.) οι καρότσες 
των φορτηγών θα είναι σκεπασµένες µε ειδικό κάλυµµα και όχι υπερπληρωµένες. 

62. Οι εκσκαφές που θα πραγµατοποιηθούν να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και τα πλεονάζοντα 
υλικά αυτών να µεταφερθούν σε κατάλληλα διαµορφωµένους αποθεσιοθαλάµους, νοµίµως 
λειτουργούντες. Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση υλικού που έχει εξορυχτεί, εφόσον είναι κατάλληλο για 
την κατασκευή επιχωµάτων και σκαµµάτων. Ο πλεονάζον όγκος εκσκαφών να διατεθεί σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις διαχείρισης στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων, κατόπιν συνεννόησης µε τους 
οικείους ΟΤΑ καθώς και τις αρµόδιες ∆ασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτικής Μακεδονίας (∆/νση ∆ασών Καστοριάς). Τα πλεονάζοντα υλικά κατατάσσονται στον Ευρωπαϊκό 
Κατάλογο Αποβλήτων (EKA) στην κατηγορία 17 05 04 "χώµατα και πέτρες άλλα από τα αναφερόµενα 
στο σηµείο 17 05 03* (όπου 17 05 03* : χώµατα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες). 

63. Εάν απαιτηθεί η δηµιουργία αποθεσιοθαλάµου ή δανειοθαλάµου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου 
παρά τον αρχικό σχεδιασµό του, αυτός να αναζητηθεί πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής 
του έργου (κατά τη φάση εγκατάστασης του εργοταξίου) και να επιλεγεί σε συνεννόηση και µε τη 
σύµφωνη γνώµη των Υπηρεσιών ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (∆/νση ∆ασών Καστοριάς). Να 
εξασφαλιστούν για αυτούς όλες οι άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις 
περιλαµβανοµένης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εφόσον απαιτείται (ΜΠΕ, ΤΕΠΕΜ, µελέτη 
αποκατάστασης κλπ), ενώ για την αποκατάστασή τους θα πρέπει να ζητηθεί η άποψη των αρµόδιων 
∆ασικών Υπηρεσιών. Οι θέσεις των εργοταξίων, οι ακριβείς θέσεις προσωρινής απόθεσης υλικών, ή οι 
µόνιµοι χώροι απόθεσης πλεοναζόντων - ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής που τυχόν θα 
δηµιουργηθούν και ο τρόπος διαµόρφωσης των χώρων αυτών θα εγκριθούν από το Τµήµα 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού ∆υτικής Μακεδονίας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες 
∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (∆/νση ∆ασών Καστοριάς), ύστερα από Τεχνική 
Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕ.ΠΕ.Μ.) και σχετικά σχεδιαγράµµατα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 7 του Ν. 4014/2011 που πρέπει να υποβληθούν από τον Ανάδοχο του έργου εντός τριών µηνών 
από την εγκατάσταση του και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Απόφασης. 

64. ∆εν επιτρέπονται εκσκαφές µε σκοπό να εξασφαλιστεί υλικό για επιχώµατα, παρασκευή σκυροδέµατος 
κ.λπ. 

65. Απαγορεύονται κάθε είδους εκβραχισµοί και αλλοιώσεις της µορφολογίας του φυσικού αναγλύφου της 
περιοχής χωρίς σχετική άδεια και τεκµηρίωση της σκοπιµότητας.  

66. Η απόθεση των ακατάλληλων ή των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις µε ήπιες 
κλίσεις, να καλύπτονται µε κατάλληλα πλαστικά καλύµµατα, να διαβρέχονται ώστε να περιορίζεται η 
διασπορά του υλικού, οι εκτάσεις να µην είναι δασικές ή ρέµατα, να απέχουν κατάλληλες αποστάσεις 
από τα όρια οικισµών, νεκροταφείων, να έχουν την άδεια του οικείου ∆ήµου, η δε διαµόρφωση του 
χώρου απόθεσης να γίνει µε τέτοιο τρόπο που να εναρµονίζεται µε το περιβάλλον της περιοχής και να 
µην εµποδίζεται και να µην επηρεάζεται η οµαλή ροή των επιφανειακών υδάτων. Σε κάθε περίπτωση ο 
κατασκευαστής επιβάλλεται να χρησιµοποιήσει ως αποθεσιοθαλάµους υλικών εκσκαφής χώρους που 
πληρούν τα εξής:  

α) να µην είναι άµεσα ορατοί από οδούς, πολεοδοµούµενες περιοχές, χώρους συγκέντρωσης ή 
αρχαιολογικούς χώρους  

β) να είναι εκτάσεις χαµηλής αξίας ή καλύτερα χώροι που δύνανται να αναβαθµιστούν µε τις 
εναποθέσεις (π.χ. λατοµεία, χώρος απορριµµάτων, παλαιοί δανειοθάλαµοι κ.λ.π.)  

γ) να µην δηµιουργούνται προβλήµατα λόγω διάβρωσης και παράσυρσης των εναποθέσεων 
δεδοµένου ότι τα προσκοµιζόµενα υλικά θα είναι αναµοχλευµένα και ως εκ τούτου µικρής αντοχής σε 
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διάβρωση.  

67. Απαγορεύεται αυστηρά, έστω και προσωρινά, η εναπόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε 
ρέµατα, χείµαρρους, αρδευτικές τάφρους και σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίζεται η 
ελεύθερη ροή των νερών τους. 

68. Κατά την κατασκευή του συστήµατος συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των υγρών αποβλήτων, 
πρέπει να τηρούνται τουλάχιστον τα όρια ασφαλείας και οι αναφερόµενες στο άρθρο 20 του 
Ν.4056/2012 αποστάσεις. Επίσης, θα πρέπει να τηρηθούν τα όρια ασφαλείας που αναφέρονται σε 
αποστάσεις από πηγές, φρέατα, γεωτρήσεις, δεξαµενές ύδρευσης, σωλήνες υδραγωγείων και δικτύων 
ύδρευσης και τέλος από γειτονικά σπίτια.  

69. Να εκτελεστούν όλα τα απαραίτητα αντιπληµµυρικά έργα καθώς και τα απαραίτητα µέτρα ανάσχεσης 
των φαινοµένων διάβρωσης του εδάφους. 

70. Να γίνουν τα απαραίτητα έργα απορροής όµβριων σε όλη την έκταση της µονάδας και να ακολουθηθούν 
κατά το δυνατόν οι υπάρχουσες κλίσεις του φυσικού εδάφους.  

71. Να αποφεύγεται η συσσώρευση µεγάλων όγκων προϊόντων εκσκαφής. Οι αποθέσεις υλικών σε σωρούς 
πρέπει να γίνονται από το ελάχιστο δυνατό ύψος. Οι σωροί δεν θα πρέπει να έχουν ύψος µεγαλύτερο των 
4 m. Απαγορεύεται η επί µακρό χρονικό διάστηµα απόθεση χωµατουργικών ή αδρανών υλικών σε 
οποιοδήποτε χώρο των εργασιών. Οι εργασίες εκσκαφών – κατασκευών θα πρέπει να συντονίζονται µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν η δηµιουργία σκόνης. Στις προσωρινές αποθέσεις 
υλικών να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή παράσυρσης από την βροχή και τον αέρα. 

72. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή των διαβρώσεων των εδαφών. Ο χρονικός 
προγραµµατισµός του έργου να είναι τέτοιος ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατό χωµατουργικές 
εργασίες σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.  

73. Τα προϊόντα των εκσκαφών να διαχειρίζονται σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε την µε αριθµό 
36259/1757/Ε103/2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (ΦΕΚ 1312Β/24- 08-2010) µε τίτλο 
«Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις». 

74. 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. 

75. Οι χώροι του εργοταξίου θα πρέπει να παραµένουν καθαροί και να µην υπάρχουν διάσπαρτα απόβλητα 
ή/και άχρηστα υλικά. Η οργάνωση του εργοταξίου να πραγµατοποιηθεί εντός της έκτασης υλοποίησης 
του έργου του θέµατος.  

76. Τα µεταχειρισµένα ορυκτέλαια, που, τυχόν, προκύπτουν από την συντήρηση των µηχανηµάτων του 
εργοταξίου, και άλλα ελαιώδη υλικά, να διαχειρίζονται σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π.∆.) 
82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64Α/02-03-2004) (συλλογή για ανακύκλωση από ειδικά αδειοδοτηµένες εταιρίες). Να 
συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, που θα πρέπει να φυλάσσονται 
σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο, και να δίνονται σε ειδικά αδειοδοτηµένες εταιρείες συλλογής οι 
οποίες διαθέτουν άδεια για την περιοχή στην οποίο ανήκει γεωγραφικά η θέση του έργου του θέµατος. 
Τα παραπάνω υλικά να καταγράφονται σε ειδικά βιβλία. Στα ίδια βιβλία να καταγράφεται και η 
διαδικασία διακίνηση τους (παραλήπτης, ηµεροµηνία, ποσότητα, προορισµός). Απαγορεύεται η 
απόρριψη χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων και λιπαντικών στο έδαφος, στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά 
ή στο σύστηµα αποχέτευσης.  

77. Στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχουν στεγνά απορροφητικά υλικά (άµµος, πριονίδια) για αντιµετώπιση 
διαρροής πετρελαιοειδών (καυσίµων ή λιπαντικών από τυχαία γεγονότα). Απαγορεύεται η καύση τους 
καθώς και άλλων υλικών όπως λάστιχα κλπ. Για τον περιορισµό της εκποµπής καυσαερίων στην 
ατµόσφαιρα από τις εργασίες του εργοταξίου, να γίνεται ρύθµιση και επιµελής συντήρηση των 
κινητήρων των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, καθώς και η χρήση καυσίµων υψηλών 
προδιαγραφών. 

78. Τυχόν διαρροές καυσίµων ή ελαίων να αντιµετωπίζονται άµεσα µε χρήση προσροφητικών υλικών, όπως 
άµµου, πριονιδιών ή και ειδικού γεωυφάσµατος, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης των 
επιφανειακών στρωµάτων του εδάφους ή των απορροών όµβριων. 
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79. 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. 

80. Απαγορεύεται η καύση των χρησιµοποιηµένων ελαίων, πλαστικών, ελαστικών και στερεών αποβλήτων 
τόσο σε ανοικτό - υπαίθριο (ανοιχτές εστίες καύσης) όσο και σε κλειστό - στεγασµένο χώρο [Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) 10315/93 (Φ.Ε.Κ. 369Β/24-05-1993) 11535/93 (Φ.Ε.Κ. 328Β/06-05-
1993)]. 

81. Να ληφθεί µέριµνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή του έργου του θέµατος για την 
αντιµετώπιση τυχόν εκδηλώσεως πυρκαγιάς από τη λειτουργία των µηχανηµάτων του εργοταξίου. 

82. Η εταιρία οφείλει να διασφαλίσει την έκταση από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς, τόσο στη φάση κατασκευής 
όσο και στη φάση λειτουργίας του σταθµού, λαµβάνοντας όλα τα απαιτούµενα προληπτικά και 
κατασταλτικά µέτρα τα οποία θα υποδειχθούν εκ µέρους της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

83. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των εργαζόµενων ή των επισκεπτών της περιοχής του 
έργου. 

84. Να τοποθετηθεί περιµετρικά των εγκαταστάσεων του εργοταξίου κατάλληλη περίφραξη που να 
απαγορεύει την είσοδο του κοινού. 

85. Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες των πιθανών κινδύνων και να υπάρχει φωτεινή σήµανση 
(κατά τις βραδινές κυρίως ώρες) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχηµάτων. 

86. Σύµφωνα µε τη σχετ. (76) γνωµοδότηση της ΚΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών (σύµφωνα 
γνώµη υπό προϋποθέσεις), η κατασκευή και λειτουργία του εκτεταµένου εκτροφείου του θέµατος θα 
προκαλέσει οπτική / αισθητική επιβάρυνση στο τοπίο καθώς και δυσάρεστες οσµές. Οι παράγοντες αυτοί θα 
επηρεάσουν αρνητικά το αρχαιολογικό / ιστορικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής χωροθέτησης της υπό 
συζήτηση µονάδας, όπως την ακρόπολη/ οικιστική εγκατάσταση και τα νεκροταφεία ιστορικών χρόνων στα 
Α της Τ.Κ. Αγ. Αντωνίου. Για τους παραπάνω λόγους θεωρείται αναγκαία η περιµετρική κάλυψη του 
εκτροφείου µε πυκνό φράκτη φυτών που θα προσιδιάζουν στην τοπική βλάστηση/χλωρίδα και θα είναι 
ικανού ύψους, συγκεκριµένα κατά ο.50 µ  τουλάχιστον ψηλότερα των κλωβών της µονάδας.  

87. Να εξεταστεί η δυνατότητα περιµετρικής φύτευσης του γηπέδου µε κατάλληλα φυτά (θάµνοι ή δένδρα).  

88. Οι εγκαταστάσεις να προσαρµοστούν στις τοπογραφικές συνθήκες της περιοχής. Να ενταχθούν τα πάσης 
φύσεως έργα  - εγκαταστάσεις στο περιβάλλον της περιοχής. Οι αλλοιώσεις στο περιβάλλον να είναι 
κατά το δυνατόν οι ελάχιστες. 

89. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου να γίνει  έλεγχος  στα  ρέµατα  και στις δασικές περιοχές 
για τυχόν αποθέσεις / συγκεντρώσεις υλικών µε σκοπό την αποµάκρυνση τους. 

90. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης του έργου του θέµατος να αποµακρυνθούν 
όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να γίνει διαµόρφωση, αποκατάσταση και επαναφορά του 
περιβάλλοντα χώρου, κατά το δυνατό, στην προηγούµενη κατάστασή του, ανεξάρτητα από το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς του. 

91. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που του 
ζητηθεί, την πραγµατοποίηση ελέγχων και µετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από αρµόδια ή 
εξουσιοδοτηµένα Όργανα. 

 
 
∆.3) Όροι κατά τη φάση λειτουργίας του έργου / δραστηριότητας : 
 

Αέρια απόβλητα:  

92. Να τηρούνται οι όροι που προαναφέρονται στην παράγραφο Γ.1.  

 

 

ΑΔΑ: ΒΙΦΥΟΡ1Γ-ΥΞΖ



 

 [20/28] 

Υγρά απόβλητα:  

93. Η επεξεργασία ή/και διάθεση των ανθρωπίνων λυµάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του έργου 
του θέµατος να γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές και πολεοδοµικές διατάξεις. 

94. Εφόσον η διάθεση των ανθρωπίνων λυµάτων γίνει υπεδάφια, το σύστηµα του σηπτικού βόθρου να 
συντηρείται επαρκώς, ώστε η περιοχή γύρω από αυτόν να είναι επισκέψιµη, και να εκκενώνεται σε 
περιοδικά διαστήµατα. 

95. Με ευθύνη του φορέα του έργου θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας του συστήµατος 
συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των υγρών αποβλήτων και της αποτελεσµατικότητας 
προστασίας των υπόγειων νερών της περιοχής.  

96. Τα λύµατα του στεγανού βόθρου θα πρέπει να παραλαµβάνονται από αδειοδοτηµένη εταιρία και να 
µεταφέρονται σε αδειοδοτηµένη εγκατάσταση για την επεξεργασία τους.  

97. Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί επαναχρησιµοποίηση των υγρών αποβλήτων να γίνει σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα από την ΚΥΑ 145116/02.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β΄/08.03.2011. 

 

Στερεά απόβλητα: 

98. Απαγορεύεται η καύση και η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων στο έδαφος, στο υπέδαφος ή 
στον αποδέκτη των υγρών αποβλήτων. 

99. Τα οικιακού τύπου απορρίµµατα να τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους απορριµµάτων και να 
αποµακρύνονται είτε από συνεργεία αποκοµιδής του οικείου ∆ήµου, είτε από αδειοδοτηµένο φορέα 
συλλογής/µεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειµένου να διατεθούν σε εγκεκριµένο χώρο διάθεσης 
στερεών αποβλήτων.  

100. Οι συλλεγόµενες συσκευασίες (χαρτί, µέταλλα, κλπ) να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένες εταιρίες προς 
αξιοποίηση, µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001 
(ΦΕΚ 179 Α΄). 

101. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 
13588/725/28.03.2006/ΦΕΚ 383 τ. Β’/28.03.2006. Τα επικίνδυνα απόβλητα να παραδίνονται σε 
αδειοδοτηµένες εταιρείες και να τηρούνται τα σχετικά πιστοποιητικά. 

102. Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, στο τέλος του κύκλου 
ζωής του, να διαχειρίζεται σύµφωνα µε το Π.∆. 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/05-03-2004). 

103. Να συναφθεί σύµβαση µε ιδιωτική εταιρία για τη µεταφορά της λυµατολάσπης, καθώς και µε µονάδα 
υποδοχής αυτής (π.χ. τις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού ΧΥΤΑ ∆υτικής Μακεδονίας, κατόπιν 
συµφωνίας µε τη ∆Ι.Α.∆Υ.ΜΑ. Α.Ε.).  

104. Για την παραγόµενη κόπρο από την εκτροφή των γουνοφόρων ζώων θα πρέπει να λαµβάνονται 
κατάλληλα και αποτελεσµατικά µέτρα, ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή των εν λόγω αποβλήτων στο 
έδαφος, αλλά και η διαβροχή τους από τα νερά της βροχής.  

105. Να συλλέγεται τακτικά και να τοποθετείται στον αντίστοιχο χώρο η παραγόµενη κόπρος. Να παραµένει 
η κοπριά στην κοπροσωρό για όλο το απαιτούµενο χρονικά διάστηµα και να αποµακρύνεται τακτικά από 
τον χώρο της κτηνοτροφικής µονάδας, ώστε να µην δηµιουργούνται ανθυγιεινές καταστάσεις. 
Εναλλακτικά, τα κόπρανα των ζώων και η στρωµνή µπορούν να οδηγούνται σε µονάδα παραγωγής 
οργανικών λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους (Καν. 142/2011), τηρώντας τα αντίστοιχα παραστατικά 
διακίνησης.  

106. Η διάθεση της κοπριάς να γίνεται σύµφωνα µε τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής.  

107. Για τη χρήση της κοπροσωρού ως λίπανση καλλιεργειών προς βρώση ανθρώπων – ζώων, πρέπει να 
τηρηθεί η ισχύουσα νοµοθεσία επί των καταλοίπων ουσιών (Καν. 142/11 Ε.Ε. και Καν. 1069/09 Ε.Ε. 
κλπ).  

108. Η διάθεση της κοπροσωρού σε παρακείµενες καλλιέργειες για λίπανση να µη γίνεται ανεξέλεγκτα, αλλά 
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να λαµβάνονται υπόψη όλοι εκείνοι οι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν δυσµενώς τη δηµόσια 
υγεία (είδος καλλιέργειας, χρησιµοποιούµενη ποσότητα κοπροσωρού, αρνητική επίδραση υπόγειων και 
επιφανειακών υδάτων κλπ.).  

109. Η εφαρµογή της οργανικής κοπριάς δεν θα πρέπει να γίνεται σε εκτάσεις µε κλίση µεγαλύτερη του 8%, 
ενώ σύµφωνα µε τον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, η διασπορά των κτηνοτροφικών αποβλήτων 
δεν πρέπει να γίνεται σε απόσταση µικρότερη των 50 µέτρων από επιφανειακά νερά (λίµνες, ποτάµια, 
ρέµατα, αποστραγγιστικές τάφροι, κλπ), πηγές, πηγάδια ή γεωτρήσεις που χρησιµοποιούνται για 
ύδρευση.  

110. Η ποσότητα κοπριάς που θα προστίθεται κάθε χρόνο στο έδαφος δεν θα πρέπει να περιέχει άζωτο πάνω 
από 170 χλγ/10 στρ.  

 

Άλλοι όροι: 

111. Να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή αναπτύξεως και καταπολέµησης της µύγας. 
Να ψεκάζεται η κοπροσωρός µε αραιό διάλυµα ασβέστου, προκειµένου να αποφεύγεται η δηµιουργία 
µύγας κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.  

112. Να γίνεται τακτικός καθαρισµός και συνεχής αερισµός των χώρων σταυλισµού, καθαρισµός των 
εξωτερικών χώρων και χρήση αντιοσµητικών ουσιών. 

113. Να λαµβάνεται µέριµνα ώστε από τη λειτουργία της εγκατάστασης να µην δηµιουργούνται οχλήσεις στις 
όµορες ιδιοκτησίες. 

114. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα (σήµανση, περίφραξη κλπ.) για την αποφυγή ατυχηµάτων, για την 
προστασία των κατοίκων και των εργαζοµένων από τους κινδύνους που τυχόν θα δηµιουργηθούν από 
την λειτουργία του έργου. 

115. Να τηρούνται όλες οι διατάξεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα οι 
υγειονοµικές διατάξεις  που αφορούν στο σταυλισµό των ζώων. 

116. Να τηρηθούν τα όσα ορίζονται στο Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/12.03.2012) «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία 
και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις». 

117. Να γίνει διαµόρφωση και δενδροφύτευση σε κάθε σηµείο του περιβάλλοντα χώρου που έχει γίνει 
επέµβαση και µπορεί να δεχθεί βλάστηση, ώστε να εξασφαλίζεται η αποµόνωση της κτηνοτροφικής 
µονάδας από τον περιβάλλοντα χώρο. Η φύτευση να αρχίσει την επόµενη φυτευτική περίοδο.  

118. Ο κύριος του έργου υποχρεούται για την προστασία και συντήρηση των ειδών που θα φυτευτούν. 

119. Απαγορεύεται κάθε µορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιµα κλπ. κατά τη φάση 
κατασκευής του έργου. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια, παντός 
είδους ενέµατα κ.λ.π. θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από τον χώρο του έργου, η δε διάθεση 
τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

120. Απαγορεύεται αυστηρά η κάθε µορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου καθώς και η διάθεση των 
µεταχειρισµένων ορυκτελαίων σε επιφανειακά ύδατα της περιοχής ή στο έδαφος. Οµοίως απαγορεύεται 
η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα µεταχειρισµένα ορυκτέλαια να συλλέγονται και να 
παραδίδονται σε αναγνωρισµένες εταιρείες συλλογής και να ενηµερώνεται το Τµήµα Περιβαλλοντικού 
και Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Η διαχείριση των χρησιµοποιούµενων 
συσσωρευτών και των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων και λοιπών µηχανηµάτων, θα γίνεται 
σύµφωνα µε τα Π.∆/µατα 115/04 (ΦΕΚ 80Α/04) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α/04) αντίστοιχα. 

121. Να τηρούνται τα όσα ορίζονται στο Π.∆. 327 (ΦΕΚ 221Α/10.09.1996) «Προστασία των ζώων κατά τη 
σφαγή και/ή τη θανάτωσή τους, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 93/119/ΕΚ του Συµβουλίου».  

122. Να εξασφαλίζονται συνθήκες καλού αερισµού στους χώρους σταβλισµού των ζώων. 

123. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να αποκλείεται η επαφή των ζώων της µονάδας ή άλλων ζώων 
και πτηνών µε τα υγρά απόβλητα και τη στερεά κόπρο (π.χ. στοιχειώδης περίφραξη ασφαλείας).  

124. Να λαµβάνονται µέτρα ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία άλγης εντός της δεξαµενής συλλογής των 
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οµβρίων υδάτων.   

125. Με ευθύνη του κυρίου του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη διαχείριση των στερεών 
και υγρών αποβλήτων κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου. 

126. Η εταιρία οφείλει να συµµορφώνεται µε το εκάστοτε εγκεκριµένο περιφερειακό πλαίσιο διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων.  

127. Να ασφαλίζονται οι κλωβοί µε κατάλληλο µηχανισµό. 

128. Να γίνεται τακτική επιθεώρηση των κλωβών για διαπίστωση φθορών στο µεταλλικό πλέγµα.  

129. Να συντηρείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα το σύστηµα ποτίσµατος των ζώων, ώστε να 
αποφεύγονται οι διαρροές.  

130. Οι υδροροές για τη συλλογή των οµβρίων να κατασκευαστούν έτσι ώστε να αποφεύγεται η ανάµειξη των 
όµβριων υδάτων µε τα στερεά απόβλητα της µονάδας.  

131. Να γίνει διαµόρφωση και δενδροφύτευση του περιβάλλοντα χώρου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 
αποµόνωση της κτηνοτροφικής µονάδας και η όσο το δυνατόν µικρότερη όχληση των όµορων 
ιδιοκτησιών.  

132. Να τηρούνται όλα τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, τηρουµένων των διατάξεων της 
κείµενης νοµοθεσίας. 

133. Ο κύριος του έργου οφείλει από τις πιστώσεις για τη λειτουργία του έργου να διασφαλίζει, κατά 
προτεραιότητα τις απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (µέτρα προστασίας, 
έργα στεγάνωσης, αντιπληµµυρική προστασία, διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.λ.π.) καθώς και για 
την ενδεχοµένως απαιτούµενη ανασκαφική έρευνα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού. 

134. Να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισµού 1069/2009 ΕΚ για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων 
σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Τα πτώµατα 
να παραδίδονται σε ειδικά αδειοδοτηµένη εταιρεία προς αδρανοποίηση και να γίνεται σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό 1069/2009 ΕΚ και απαγορεύεται κάθε άλλος τρόπος διάθεσης των πτωµάτων των ζώων 
πέραν αυτού που αναφέρεται στην περιγραφή του έργου.  

135. Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των εµβρύων και των νεκρών ζώων, πλην αυτών που οδηγούνται στη 
θανάτωση, πρέπει να αποθηκεύονται σε καταψύκτη µέχρι να παραδοθούν σε αδειοδοτηµένη µονάδα 
rendering µαζί µε τα υποπροϊόντα από τη θανάτωση των ζώων ή εναλλακτικά πρέπει να γίνει προµήθεια 
και εγκατάσταση αποτεφρωτήρα. Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί καταψύκτης, να τηρείται µητρώο 
όπου θα καταγράφεται τι αποθηκεύεται κάθε φορά. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι διατάξεις του 
κανονισµού 1069/2009 ΕΚ.   

136. Να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας, για την προστασία των ανθρώπων και του φυσικού 
περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις υποδείξεις και την έγκριση της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
(π.χ. εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης). 

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

138. Ο φορέας του έργου, µετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης οφείλει να 
αποµακρύνει τις πάσης φύσεως εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να προβεί στον καθορισµό και την 
επαναφορά των επιµέρους χώρων στην πρότερη κατάστασή τους.  

139. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων ή και ιλύος στο περιβάλλον. 

140. Απαγορεύεται η επεξεργασία και διάθεση επικινδύνων αποβλήτων εντός του γηπέδου της εγκατάστασης. 

141. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση 
της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. Προκειµένου για επικίνδυνα 
απόβλητα, να συµπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και µεταφορά 
επικίνδυνων αποβλήτων» σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 24944/1159/2006.  

142. Η επιχείρηση, ως παραγωγός αποβλήτων, υποχρεούται να τηρεί τα αρχεία και µητρώα του άρθρου 20 του 
Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 /Β’/2012) και να διατηρεί τα στοιχεία αυτά για όσο διάστηµα προβλέπεται. 
Επίσης, η επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.),  
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κατά το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, µε τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούµενο έτος.  

143. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα αναφερόµενα στις σχετικές άδειες των αρµόδιων υπηρεσιών καθώς 
και οι παρόντες περιβαλλοντικοί όροι. 

144. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων 
της παρούσας έστω και εάν µέρος των εργασιών για την κατασκευή ή λειτουργία του έργου γίνει από 
οιονδήποτε τρίτο. 

145. Να τηρούνται οι αποστάσεις από οδούς, όρια επέκτασης οικισµών, τυχόν ξενοδοχειακές µονάδες, 
λατοµικές εκµεταλλεύσεις κλπ, που τίθενται στην κείµενη νοµοθεσία. 

146. Να τηρηθούν όλες οι ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις. 

147. Με ευθύνη του κυρίου του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγµένα µέτρα για τη βέλτιστη 
διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου. 

148. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που του 
ζητηθεί, την πραγµατοποίηση ελέγχων και µετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από αρµόδια ή 
εξουσιοδοτηµένα Όργανα. 

149. Ισχύουν όλα τα επανορθωτικά µέτρα που προτείνονται από τη Μ.Π.Ε., εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση 
µε τους προαναφερόµενους περιβαλλοντικούς όρους. 

 
 
∆.4) Αποκατάσταση, µερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου/δραστηριότητας 
 
56. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου, ο κύριός του οφείλει να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για 

την αποκατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής επέµβασης, και την αποµάκρυνση όλων των 
στοιχείων του έργου που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον ή να αποτελέσουν κίνδυνο για 
τη δηµόσια ασφάλεια (έλαια, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.). Για τον σκοπό αυτό οφείλει σε 
διάστηµα τριών ετών από την έκδοση της παρούσας να εκπονήσει Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη 
(ΤΕΠΕΜ), στην οποία θα συγκεκριµενοποιούνται τα σχετικά µε τις εργασίες αποκατάστασης θέµατα, και 
να υποβάλλει αυτή προς έγκριση, το αργότερο ένα εξάµηνο προ της παύσης λειτουργίας του έργου, στην 
αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότησή του Υπηρεσία. 

57. Ο εξοπλισµός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύµφωνα µε τα 
ισχύουσες διατάξεις. 

58. Κατά τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέµατος µετά την παύση της 
λειτουργίας του και τη λειτουργία του εργοταξίου να εξασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία των οχηµάτων 
από και προς τις κατοικηµένες περιοχές.  

59. Ισχύουν οι αναφερόµενοι στην παρούσα απόφαση όροι σε ότι αφορά τα θέµατα διαχείρισης αποβλήτων 
που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση. 

 
∆.5) Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος 
 
1. Ο κύριος του έργου οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να υλοποιηθούν όλα τα 

προβλεπόµενα στη ΜΠΕ και στην παρούσα απόφαση, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τυχόν απρόβλεπτα 
προβλήµατα για την περιοχή.  

2. Ο φορέας λειτουργίας του έργου θα πρέπει να µεριµνά, ώστε να υπάρχει προσωπικό και σε έκτακτες 
περιπτώσεις.  

3. Ο φορέας του έργου να επιλαµβάνεται αµέσως των βλαβών, ιδίως όταν προκύπτει ρύπανση του 
περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει αµέσως να ενηµερώνεται το Τµήµα Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και η ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας.      

 
 
 

ΑΔΑ: ΒΙΦΥΟΡ1Γ-ΥΞΖ



 

 [24/28] 

∆.6) Πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι, µέτρα και περιορισµοί 
 

Πρόσθετη εξασφάλιση αποτελούν τα αναγραφόµενα στις επόµενες παραγράφους:  

1. Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον 
φορέα του έργου από την περιβαλλοντική ευθύνη, µε την επιφύλαξη του άρθρου 11 (παραγ. 4 και 5) του 
Π.∆. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29-9-2009) για την «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την 
αποκατάσταση των ζηµιών στο περιβάλλον κλπ.». 

2. Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρµόζει τα προβλεπόµενα από την κείµενη 
νοµοθεσία µέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζηµίας ή της άµεσης απειλής 
πρόκλησης τέτοιας ζηµίας, καθώς και να καλύπτει τις σχετικές δαπάνες, οποιοδήποτε και αν είναι το ύψος 
τους, όταν προκύπτει η ευθύνη του για την εν λόγω ζηµία.  

3. Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να ενηµερώνει άµεσα την αρµόδια αρχή για την ύπαρξη 
περιβαλλοντικής ζηµίας ή την άµεση απειλή πρόκλησης τέτοιας ζηµίας. Επίσης έχει υποχρέωση να 
συνεργάζεται µε την αρµόδια αρχή για τον καθορισµό και την εφαρµογή των µέτρων αποκατάστασης. 

4. Η τυχόν αναθεώρηση ή συµπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων, να γίνεται πριν από την έναρξη 
κατασκευής των έργων. Σε κάθε περίπτωση µε ευθύνη του κυρίου του έργου, πρέπει πριν να υλοποιηθούν 
τα έργα και οπωσδήποτε πριν να λειτουργήσουν να έχουν εγκριθεί οι όποιες αλλαγές ή αποκλίσεις από 
τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

 
 
∆.7) Πρόγραµµα παρακολούθησης και εκθέσεις  
 
1. Ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται: α) να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτηµα των 

αρµοδίων αρχών για χορήγηση στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα 
ζητήµατα προστασίας περιβάλλοντος, β) να συµµορφώνεται σε συστάσεις – υποδείξεις των αρµόδιων 
ελεγκτικών οργάνων τήρησης της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και γ) να τηρεί τις Υποχρεώσεις 
που απορρέουν από το σύνολο των αδειών που διαθέτει. 

2. Ο αρµόδιος φορέας να διατηρεί και να εφαρµόζει ολοκληρωµένο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
καθώς και σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης και πρόγραµµα παρακολούθησης µε έλεγχο και 
παρακολούθηση του είδους των αποβλήτων της παραγράφου Β’ της παρούσας Απόφασης. 

3. Το σύστηµα παρακολούθησης πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα ένα σύστηµα συλλογής στοιχείων, ένα 
σύστηµα αξιολόγησης των στοιχείων αυτών και τέλος την πληροφόρηση των συναρµόδιων αρχών.  

 
∆.8) Αντισταθµιστικά µέτρα  
 

∆εν έχει εφαρµογή 

 
∆.9) Χρηµατικές εγγυήσεις- ασφαλιστήρια συµβόλαια 
 

∆εν απαιτούνται 

 
∆.10)   Μέτρα και έργα για την διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων 
 
Αρκούν τα επανορθωτικά µέτρα της παραγράφου (∆), που κρίνονται επαρκή για την προστασία και διατήρηση 
των στοιχείων (φυσικών και ανθρωπογενών) της περιοχής επέµβασης του έργου του θέµατος και θα πρέπει να 
τηρηθούν µε σχολαστικότητα. 
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Ε) ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ / 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
 
Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης ισχύουν για δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της, εφόσον δεν επέρχεται µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Πριν από την 
παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήµατος, ο φορέας του έργου οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία 
ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 
209/Α/21.09.2011), όπως εκάστοτε ισχύει. 

Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και µετά τη λήξη της, µέχρι την έκδοση της ανανεωµένης ή 
τροποποιηµένης απόφασης, εφόσον ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της 
τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούµενα 
δικαιολογητικά. 
 
 
Ε.1) Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση – τροποποίηση της παρούσας Απόφασης  
 
1. Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη 

Μ.Π.Ε., µε τους όρους και περιορισµούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του 
Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011), όπως εκάστοτε ισχύει, από την Υπηρεσία που είναι αρµόδια για 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. 

2. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασµού του έργου σε συµµόρφωση µε την ΑΕΠΟ του έργου και σε 
στάδια της τεχνικής µελέτης που έπονται τα παρούσας απόφασης, ο φορέας του έργου δύναται, πριν από 
την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλλει Φάκελο Συµµόρφωσης Τελικού Σχεδιασµού, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 7 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011).  

3. 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 παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί 
όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 (σε συνδυασµό 
µε το άρθρο 6) του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011). 

4. Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύµφωνα µε το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 
209/Α/21.09.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι 
περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο προκύψει από νέα δεδοµένα της επιστήµης και της τεχνικής στον τοµέα 
της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. 

 
 
ΣΤ) ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1. Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέµατα ασφάλειας έναντι ατυχηµάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, 

ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασµού του µε τις άδειες, που τυχόν 
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου 
υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισµοί δόµησης του γηπέδου και 
δεν συνεπάγεται νοµιµοποίηση οποιονδήποτε αυθαίρετων υφιστάµενων κατασκευών για τις οποίες 
ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία 
εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, µε ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Κατά 
συνέπεια δεν αναιρεί ή υποκαθιστά τις τυχόν απαιτούµενες εγκρίσεις και άδειες (άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας, πολεοδοµικές άδειες κλπ) και δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση 
εφοδιασµού του µε αυτές σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

2. 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 άρθρ. 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. 
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3. Η παρούσα απόφαση ισχύει µε την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδοµικές και άλλες ισχύουσες 
διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. Επίσης προϋποθέτει την παραχώρηση της έκτασης για την 
υλοποίηση του έργου, ανάλογα µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς που την διέπει. 

4. Συνοδά – συµπληρωµατικά έργα ή δραστηριότητες που δεν περιλαµβάνονται στη ΜΠΕ του έργου του 
θέµατος υποχρεούνται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (εφ όσων απαιτείται) µελλοντικά από την 
αρµόδια, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, Υπηρεσία καθώς και τα αναγραφόµενα στο Ν. 3851/2010 
και το Ν. 4014/2011. 

5. Η παρούσα ΑΕΠΟ αποτελεί και έγκριση επέµβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του Ν. 
998/1979 σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 και στο άρθρο 3 (παρ. 2 και 3) 
της 15277/2012 υπουργικής απόφασης. 

 

Ζ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ  
 
1. Η παρούσα Απόφαση καθώς και η αρµοδίως θεωρηµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 

θα πρέπει να είναι διαθέσιµες ανά πάσα στιγµή 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 (τιµολόγια, 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 της, 
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 υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των 
όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που 
προβλέπονται από τα διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν. 
3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 όπως ισχύουν. 

5. Ελέγχους για τη τήρηση ή µη των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο δύναται να 
διενεργούν οι, κατά την κείµενη Νοµοθεσία, αρµόδιες Υπηρεσίες.  

 
 
Η) ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
 
Η µη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης ή η πραγµατοποίηση έργων και δραστηριοτήτων µε 
αποτέλεσµα την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από 
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόµενων κυρώσεων, από τις 
διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 
3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002), το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 
24/Α/13.02.2012). 
 

Θ) ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
 
Η παρούσα Απόφαση αναρτάται αµελλητί στο διαδίκτυο : α) στην δικτυακή διεύθυνση 
http://et.diavgeia.gov.gr σύµφωνα µε τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της 
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 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 http://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, εντός ενός µηνός από τη δηµοσίευσή της στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 
 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής Μακεδονίας στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, υποχρεούται 
στη δηµοσιοποίησή της, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 τα ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 
1391/Β/29.11.03) όπως ισχύει, εφαρµοζοµένων αναλογικώς στην περίπτωση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
αντί του καταργηθέντος Νοµαρχιακού Συµβουλίου, βάσει των άρθρων 188, 282 (παρ. 1α) και 283 (παρ. 3) του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). Τα έξοδα της δηµοσιοποίησης βαρύνουν το φορέα του έργου, 
σύµφωνα µε την § 2 του άρθρου 5 της εν λόγω ΚΥΑ. 

Η παρούσα απόφαση καθώς και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που τη συνοδεύει θα πρέπει σε κάθε 
έλεγχο να βρίσκονται στο έργο και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία. 
 
 
Ι) ΠΡΟΣΦΥΓΗ – ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
 
Η παρούσα Απόφαση είναι δυνατόν να προσβληθεί από κάθε ενδιαφερόµενο µε προσφυγή ενώπιον του 
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. είτε απευθείας είτε δια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας 
(∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού ∆υτικής Μακεδονίας) σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 
3200/1955 για τη διοικητική αποκέντρωση όπως ισχύει (Ν. 2503/97 & Ν. 2647/1998 & Ν. 3852/2010), µέσα 
σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή της, µόνο για παράβαση Νόµου (λάθος 
ερµηνεία ή εφαρµογή νόµου, παράβαση ουσιώδους τύπου διοικητικής διαδικασίας που πρέπει να τηρηθεί και 
όχι της ουσίας).  

Κατά της παρούσας Απόφασης µπορεί να γίνει χρήση των µέσων ένδικης προστασίας του κοινού, που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 τα Κ.Υ.Α. 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286/Β/02.03.2007). 
 
 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
Αποδέκτες: 

1. Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας     
Περιφερειακό Συµβούλιο, Έδρα – 50100 Κοζάνη 
(για τη σχετική δηµοσιοποίηση) 

2. Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας      
∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού                                                     
Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 
∆ιοικητήριο – 52100 Καστοριά  

3. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας 
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
∆/νση ∆ασών Καστοριάς 
∆ιοικητήριο – 52100 Καστοριά 

4. Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 
∆ιοικητήριο – 52100 Καστοριά 

5. Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 
     ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 
    Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου 
    ∆ιοικητήριο – 52100 Καστοριά 

6. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας 
∆/νση Υδάτων ∆υτικής Μακεδονίας 
Ενταύθα 

7. ∆ήµος Καστοριάς  
∆ηµαρχείο – 52100 Καστοριά  

8. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας 
∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 
Μαρίκας Κοτοπούλη 62 - Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

9. ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
     Σιδηροδροµικού Σταθµού 8, 531 00 Φλώρινα  

10. 16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
     Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς      
     Μητροπόλεως 25 – 52100 Καστοριά 

11. Εφορεία Παλαιανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος 
Ναυαρίνου 28, Τ.Κ. 55131 - Καλαµαριά Θεσσαλονίκης  

12. Εφορεία Νεοτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας 
Ηροδότου 17  Τ.Κ. 54634 Θεσσαλονίκη 

13. TOP FARM Α.Ε.  
Ακροπόλεως 37 – 52200 Άργος Ορεστικό 

14. ∆ηµήτριος Π. Μήρτσιος (µελετητής) 
Παρ. Μεγ. Αλεξάνδρου 33 – 52100 Καστοριά 
 

Συνηµµένα :      
Ένα (1) θεωρηµένο τεύχoς Μ.Π.Ε στον (13) αποδέκτη.  
 
Εσωτερική διανοµή: 
1. Αρχείο (Περιβάλλον)           
2. Χρονολογικό αρχείο                                                                                   
3. Αρµόδιοι Υπάλληλοι  
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