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ΑΠΟΦΑΣΗ 

                          ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ                        

   
Θέµα : Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία 

των «Έργων προστασίας ακτής Σελιανίτικων από διάβρωση Π.Ε. 
Αχαΐας» 

  
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α) και το  Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α). 

2. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής». 

3. Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρµόνιση 
µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων- -Εναρµόνιση 
µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθµιση θεµάτων  Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής» 

4. Την υπ’ αριθµ. 1958/13.1.12  Απόφαση (ΦΕΚ 21/Β/13.1.12) «Κατάταξη δηµοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το 
άρθρο 1 παράγραφος 4 του  Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.11)» 

5. Το Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/19.12.01) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 

6. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 
γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς» 

7. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»  

8. Την  Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.03) 
«∆ιαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (Α' 
160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 "Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 
µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α'91)» 
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9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 15393/2332/5.8.02  (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.02) 
«Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε 
το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/02 
"Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α'91)» 

10.Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται 
στην «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου Eιδικών 
Περιβαλλοντικών Mελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν. 
1650/1986». 

11. α)Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37111/2021/26.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003) 

«Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 

άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 

του Ν. 3010/2002». 

 

β) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. 21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β/12) «Ίδρυση και 
λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, 
σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Νόµου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/11)». 

12.Το Π.∆. 221/2.7.98. (ΦΕΚ 174/Α/98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» 
(ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 269/2001 (ΦΕΚ 192/Α/27.8.01) και το Π.∆. 35/2009 (ΦΕΚ 
51/Α/27.3.09). 

13. Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.09  Απόφαση (ΦΕΚ 2234/Β/09)  «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». 

 

14. Το Π.Δ. 85/12 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 

κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/13. 

 

15.Το Π.∆. 119/13 (ΦΕΚ 153/Α/25.6.13)) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

16.Την µε α.π. 130458/8.4.03  θετική Γνωµοδότηση του Γενικού ∆ιευθυντή Περιβάλλοντος 
ΥΠΕΧΩ∆Ε για το έργο του θέµατος. 

17.Το µε α.π. 2961/30.3.04 έγγραφο της ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. Αχαΐας  µε το οποίο 
υπεβλήθη στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε η Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου που αναφέρεται στο θέµα (α.π. 
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/124654/5.4.04). 

 
21. Το υπ΄ αριθµ. οικ. 125326/29.4.04  έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο 

διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο του τεύχους της Μ.Π.Ε. προς το Νοµ. Συµβούλιο Αχαΐας, 
στην ∆/νση Λιµενικών Υποδοµών του Υπ. Εµπ. Ναυτιλίας,  στην Εφορεία Εναλίων 
Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισµού και στην ∆/νση Χωροταξίας και στην ∆/νση Λιµ. Έργων 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε  και ζητούσε απόψεις.  

22. Το µε α.π. 18317/12.5.04 έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξίας/ΥΠΕΧΩ∆Ε (α.π. 
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/125975/20.5.04) 

23. Το µε α.π. Φ4/4-1/1852/1.6.04 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπ. 
Πολιτισµού (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/126455/8.6.04) 
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24. Το µε α.π. ∆4/2330/Φ5/Μ/24.6.04 έγγραφο της ∆/νσης Λιµ. Έργων/ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε 
το οποίο εκφράζονται παρατηρήσεις επί της µελέτης (α.π. 
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/126974/25.6.04). 

25. Το µε α.π. 816/15.6.04 έγγραφο της Γραµµατείας Νοµ. Συµβουλίου Αχαΐας µε το οποίο 
διαβιβάστηκε αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 77/04, σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτεί 
οµόφωνα θετικά, υπό όρους, για την ΜΠΕ του έργου του θέµατος, και διαβιβάζει τις 
απόψεις της Οµοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων Αλκυών, του κ. Γ. Στάικου και του 
κ. Κ. Κρητικού (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/126675/16.6.04). 

26. Το µε α.π. 1089/27.7.04 έγγραφο του γρ. Νοµάρχη Αχαΐας  (α.π. 
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/128124/30.4.04). 

27. Το µε α.π. 127369/6.7.04 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο ζητούνται 
συµπληρωµατικά στοιχεία. 

28. Το µε α.π. 179/14.7.04 έγγραφο της Περ/κής Οργάνωσης Σελιανίτικων Αχαΐας ‘Η αύρα’ 
(α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/127800/20.7.04). 

29. Το µε α.π. 124654/6.8.04 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο η µελέτη τίθεται στο 
Αρχείο. 

30. Το µε α.π. Η5960/13.1.05 έγγραφο της ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. Αχαΐας  υποβολής 
συµπληρωµατικών στοιχείων (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/140343/17.1.05). 

31. Το µε α.π. 140886/3.2.05 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο διαβιβάστηκε ένα 
τεύχος συµπληρωµατικών στοιχείων στην ∆/νση Λιµ. Έργων/ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε  για 
γνωµοδότηση. 

32. Το µε α.π. ∆4/422/Φ5/Μ/30.3.05 έγγραφο της ∆/νσης Λιµ. Έργων/ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το 
οποίο εκφράζονται παρατηρήσεις  (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/142659/31.3.05). 

33. Το µε α.π. 140343/16.6.05 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο η µελέτη 
επιστρέφεται προκειµένου να επανασυνταχθεί. 

34. Το µε α.π. 12/8.7.05 έγγραφο του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Σελιανίτικων (α.π. 
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/146132/12.7.05). 

35. Το µε α.π. 196/26.7.05 έγγραφο της Περ/κής Οργάνωσης Σελιανίτικων Αχαΐας ‘Η Αύρα’ 
(α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/146606/26.7.05). 

36. Το µε α.π. Η1441/4.3.08 έγγραφο της ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. Αχαΐας 
επανυποβολής της ΜΠΕ του έργου του θέµατος (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/101993/6.3.08).  

37. Το µε α.π. 102689/28.3.08 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο διαβιβάστηκε ένα 
τεύχος της αναµορφωµένης ΜΠΕ στην ∆/νση Λιµ. Έργων/ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε  για 
γνωµοδότηση. 

38. Το µε α.π. ∆4/1398/Φ5/Μ/17.7.08 έγγραφο της ∆/νσης Λιµ. Έργων/ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε  
(α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/106418/21.7.08). 

39. Το µε α.π. 81126/1616/28.3.13 έγγραφο της ∆/νσης Τεχν. Έργων/Π.Ε. Αχαΐας υποβολής 
συµπληρωµατικών στοιχείων (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ/167425/8.4.13).  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 
Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών, η εφαρµογή των οποίων 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των έργων και βαρύνει τον φορέα 
εκτέλεσης και λειτουργίας τους για την κατασκευή και λειτουργία των «Έργων προστασίας 
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ακτής Σελιανίτικων από διάβρωση Π.Ε. Αχαΐας» και των οποίων η ακριβής θέση αναφέρεται 
στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα. 
 
α)    Είδος και µέγεθος δραστηριότητας 
 
Πρόκειται για την κατασκευή και λειτουργία ύφαλου αναβαθµού σε απόσταση και παράλληλα 
µε την ακτή, µήκους 390 µ περίπου, µε παράλληλο εµπλουτισµό της ακτής µε άµµο. Το έργο 
αφορά επίσης και την κατασκευή και λειτουργία ενός πρανούς προστασίας σε µήκος 40 µ 
περίπου, επί της ακτογραµµής, όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ (κείµενο, σχέδια), που 
συνοδεύουν την παρούσα, µε τους όρους και περιορισµούς που τίθενται µε την απόφαση 
αυτή. 
 
(β) Ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις 

β1)   Αέρια απόβλητα 

1. ΚΥΑ µε α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (B΄ 488), µε την οποία καθορίζονται µέτρα 

για τη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

2. ΚΥΑ µε α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β΄ 920), µε την οποία καθορίζονται τιµές − 

στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδµίου, του 

υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων στον 

ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

β2) Υγρά απόβλητα   

Η διάθεση υγρών αποβλήτων (αστικού τύπου), να γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη ισχύουσα 

Νοµοθεσία.  

  
γ) Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου  
     
Σχετικά µε τον θόρυβο που εκπέµπεται στο περιβάλλον από τον εξοπλισµό κατασκευής του 
έργου ισχύουν τα προβλεπόµενα στην µε αριθµ. 37393/2028/29.9.2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10. 
2003) «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς 
χρήση σε εξωτερικούς χώρους» όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (ΦΕΚ 
286/Β/07).   

 
δ) Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης 
του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν 

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

• Στην ∆/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Αχαΐας  ως φορέα υλοποίησης και επίβλεψης του 
έργου. 

• Στον ανάδοχο κατασκευής του έργου. Η ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόµα 
και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου µε την µέθοδο των υπεργολαβιών 

 
2. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή  των 

έργων, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες από 
την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 

 
3. Τα πάσης φύσεως επί µέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή 

ή λειτουργία του έργου (π.χ. εργοταξιακές εγκαταστάσεις, κλπ) αποτελούν συνοδά 
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έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την 
αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου, Υπηρεσία. 

 
4. Απαιτούµενα  για την  κατασκευή του έργου υλικά, µπορούν να εξασφαλισθούν  από 

νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής τα οποία θα πρέπει να είναι 
εφοδιασµένα µε την  απαιτούµενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και  µε 
την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς.  

           Απαγορεύεται η αυθαίρετη λήψη αμμοχάλικου, υλικών κατασκευής και αδρανών από    

κοίτες ρεμάτων ή χείμαρρους. 
 

5. Η απόρριψη των τυχόν προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν κατά την κατασκευή 
των έργων να γίνει σε κατάλληλο προς τούτο χώρο στην ξηρά ή να γίνει σε βάθη 
θάλασσας µεγαλύτερα από 50 m και σε απόσταση από την ακτογραµµή µεγαλύτερη 
των 2 km.  

     Σηµειώνεται ότι η απόρριψη, οποιωνδήποτε υλικών/ουσιών στη θάλασσα επιτρέπεται 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από θετική γνωµάτευση κατάλληλου εργαστηρίου 
(ΕΚΘΕ, Πανεπιστηµίου, κ.α.), από την οποία θα προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι 
επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και µε άδεια της οικείας Λιµενικής Αρχής.  

6. Στους χώρους που θα ενεργοποιηθούν προσωρινοί εργοταξιακοί χώροι θα πρέπει: 

 

• Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά 
τη λειτουργία µηχανηµάτων, συνεργείων κλπ, και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
µετάδοσης της σε παρακείµενες περιοχές. 

• Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων, των µηχανηµάτων και οχηµάτων 
κατασκευής του έργου, θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 
82/04 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.04) ‘Αντικατάσταση της 98012/2001/96 ΚΥΑ.’ 

• Η έκπλυση και συντήρηση των µηχανηµάτων θα πρέπει να γίνεται σε ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο του εργοταξίου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση του 
θαλασσίου περιβάλλοντος και τυχόν παρακείµενων ρεµάτων. 

 

• Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια κλπ θα 

συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεση τους θα γίνεται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, 

λάδια κλπ) στην περιοχή των έργων. 

• Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να 

απομακρυνθεί μετά το πέρας κατασκευής των έργων και ο χώρος να αποκατασταθεί στην 

προτέρα κατάσταση σύμφωνα και με τους όρους της παρούσης. 

 
7. Σχετικά µε τον θόρυβο ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει να 

συµµορφωθεί προς όλες τις κείµενες διατάξεις της Κοινοτικής Νοµοθεσίας, θα πρέπει 
να ληφθούν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την µείωση στο ελάχιστο των µεγάλων 
ηχητικών εκποµπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται 
εντός των αποδεκτών ορίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων. 

  
 Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων 
χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου ή τη σήµανση CE (όπως 
ορίζεται στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ) συνοδευοµένης από την αναγραφή της 
εγγυηµένης στάθµης ακουστικής ισχύος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. γ της 
παρούσης  

  
8. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, που 

θα υποδειχθούν από την οικεία Λιµενική Αρχή, σύµφωνα µε το Ν.743/77 (ΦΕΚ 319Α) 
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όπως ισχύει, το Ν.1269/82 (ΦΕΚ 89Α), το Ν.2252/94 (ΦΕΚ 192Α) κατά τη φάση 
κατασκευής των έργων. 

 
 

9. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και 
εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς» 

 
10. Να ειδοποιηθεί η αρµόδια Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, τουλάχιστον 15 ηµέρες 

νωρίτερα, για την επικείµενη έναρξη των εργασιών προκειµένου οι εργασίες να γίνουν 
υπό την επίβλεψη εντεταλµένου υπαλλήλου της Σε περίπτωση κατά την οποία στη 
διάρκεια των εργασιών εντοπισθούν αρχαιότητες, αυτές θα διακοπούν και θα 
ακολουθήσει έρευνα,  από τα αποτελέσµατα της οποίας θα κριθεί η περαιτέρω 
συνέχιση του έργου. Όλες οι δαπάνες της αρχαιολογικής έρευνας θα βαρύνουν τον 
φορέα του έργου. 

11. Να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεµικού Ναυτικού για την 
τυχόν φωτοσήµανση των υπόψη έργων τόσο κατά την κατασκευή αλλά και µετά την 
αποπεράτωσή τους, προς αποφυγή δηµιουργίας προβληµάτων.  

12. Με ευθύνη του φορέα υλοποίησης του έργου να γίνεται συστηµατική παρακολούθηση 
της εξέλιξης της ακτογραµµής στην περιοχή των έργων µε την παραγωγή ανά έτος, 
και για πέντε χρόνια µετά την ολοκλήρωση των έργων, των απαιτούµενων 
τοπογραφικών διαγραµµάτων και υποβολή τους στην ∆/νση Λιµενικών Έργων του 
Υπουργείου Υπ. Μετ. & ∆ικτύων, για την έγκαιρη διαπίστωση και λήψη µέτρων 
αντιµετώπισης τυχόν δυσµενών ακτοµηχανικών επηρεασµών. 

 
13. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν δυσµενείς επιπτώσεις, ο φορέας υλοποίησης 

των έργων είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα απαραίτητα επανορθωτικά µέτρα 
(τροποποίηση ή  και αποξήλωση των έργων), για την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος.  

 
 

14. Όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην ΜΠΕ του έργου και δεν έρχονται 
σε αντίθεση µε τα παραπάνω. 

 
ε1)  Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόµενες ζώνες 
 
∆εν υπάρχουν 
 
ε2)  Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων 
 
 Αρκούν τα αναφερόµενα  στην παρ. δ)  
 
στ) Χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η χορηγούµενη απόφαση έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων.: 

Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης ισχύουν για δέκα (10) έτη από την 
έκδοσή της, εφόσον δεν επέρχεται µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων 
εκδόθηκε.  

ζ) Προϋποθέσεις για την ανανέωση -τροποποίηση της Απόφασης 

1. Πριν την λήξη ισχύος της παρούσας, 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 όπως εκάστοτε ισχύει. 
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2. Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό 
περιγράφεται στη ΜΠΕ, µε τους όρους και περιορισµούς της παρούσας απόφασης, 
απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει. 

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 ΜΠΕ 
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 άρθ. 6) του Ν. 4014/2011. 

4. Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύµφωνα µε το  
Ν.4014/11, 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 

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει µε την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδοµικές  και 
άλλες ισχύουσες διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 

 

η) Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης: 

Η παρούσα Απόφαση καθώς και η ΜΠΕ που τη συνοδεύουν θα πρέπει, σε κάθε έλεγχο, 
να βρίσκονται στα γραφεία του φορέα υλοποίησης του έργου, και να επιδεικνύονται σε 
κάθε αρµόδιο για το έργο φορέα, σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία. 

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

θ) Κυρώσεις για την µη εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων: 

Η µη τήρηση των όρων της παρούσας καθώς και κάθε πραγµατοποίηση έργων και 
δραστηριοτήτων που θα έχουν σαν αποτέλεσµα την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, 
συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, την 
επιβολή στους υπεύθυνους των προβλεπόµενων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 & 30 
του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 

ι) ∆ηµοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης: 
 
      Η επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση της παρούσας απόφασης, γίνεται µε την 

ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr 
(σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του Ν.4014/11 καθώς και στην ΚΥΑ υπ’ 
αριθµ. 21398/2.5.2012 -ΦΕΚ 1470/Β/3.5.2012).  

 
 

                       

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

Ι. ΜΑΝΙΑΤΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 
1 ΥΠΕΚΑ 
       ∆/νση Χωροταξίας  
      Αµαλιάδος 17,11523 Αθήνα 
 
2 Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου 
      ∆/νση Λιµενικών Υποδοµών 

Ακτή Βασιλειάδη, 18510 Πειραιάς 
 
3. Υπ. Αν. Αντ/τητας, Υπ., Μετ. & ∆ικτύων 
       ∆/νση Λιµ. Έργων 
      Σεβαστουπόλεως 1, 11526 Αθήνα 
 
4. ΥΠΑΙΘΠΑ 
 Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 
Καλισπέρη 30, 11742 Αθήνα 
 
5. ∆/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Αχαΐας  
Αλεξ. Παπαδιαµάντη 14, 26110 Πάτρα 
 (συν. 1 τ. ΜΠΕ)   
 
 
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1.  ΕΥΠΕ (συν. 1 τ. ΜΠΕ) 
2.  Χρον. Αρχείο 
3.  Τµήµα Α’ 
4.  Χρ. ∆ούµα  
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ  
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