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ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 107178/22-11-2010 Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. πρωτ.
214636/16-4-2013 και 214902/3-12-13 Αποφάσεις, λόγω υποβολής του
Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.) της εταιρείας
«IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (πρώην S&B
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.) που λειτουργεί στη θέση «ΒΟΥΔΙΑ», Δήμου
Μήλου, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ160/Α).
2. To N. 3010/02 “Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ,
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις”
(ΦΕΚ 91/Α/25.4.02).
3. Το N. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
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4. Το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/11-3-05), περί ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιώνβιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
5. Το N. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-11) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και
άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –
Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων
– Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
7. Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
8.

α) Το Π.Δ. 100/14 (ΦΕΚ 167 Α) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής».
β) Το Π.Δ. 70/22.9.2015 (ΦΕΚ 114 Α) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων , Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Μετονομασία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
γ) Το Π.Δ. 73/23.9.15 (ΦΕΚ 116 Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9.

Την ΥΑ οικ. 201/5.1.16 «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, …. στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, στους
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων και των Αυτοτελών
Τμημάτων και στους Προϊσταμένους του ΣΕΠΔΕΜ και τον Προϊστάμενο και τους
Προϊσταμένους Μονάδων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ.».

10. Την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/25-9-09 «Μέτρα , όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των
αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006» (ΦΕΚ 2076/Β/25-9-09).
11. Την Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ.: «για τη συμπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων
όσον αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων, τις οποίες ορίζει η οδηγία 2006/21/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση των
αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας» (2009/360/ΕΚ, L 110/1.5.2009).
12. Την Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ.: «σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων
ταξινόμησης των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ
της οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη
διαχείριση των
αποβλήτων από εξορυκτικές βιομηχανίες» (2009/337/ΕΚ, L
102/22.4.2009).
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13. Την Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ.: «για την συμπλήρωση του ορισμού των αδρανών
αποβλήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας
2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση
των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας» (2009/359/ΕΚ, L 110/1.5.2009).
14. Την από 7.1.2009 υιοθέτηση από την Επιτροπής των Ε.Κ. του σχετικού εγγράφου
αναφοράς σχετικά «με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές διαχείρισης των αποβλήτων της
εξορυκτικής βιομηχανίας» (2009/C 81/06).
15. Την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β’/4.4.2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών
των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά
διατάγματα».
16. Την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012) «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 Ν.
4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)».
17. Την ΚΥΑ οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45/Β/15.1.14) «Εξειδίκευση των διαδικασιών
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου
κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε
άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
18. Την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β’/13.1.2012) Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4
του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την
ΥΑ υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10.8.2016).
19. Την ΥΑ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/19.4.13) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και
των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων
των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2
παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών καθώς και κάθε
άλλου σχετικού με τη διαδικασία αυτή θέματος».
20. Την ΥΑ οικ. 170225 (ΦΕΚ 135/Β/27.1.14) Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της
Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ.
1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄
209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
21. Τη με αρ. πρωτ. 107178/22-11-10 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως έχει
τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. πρωτ. 214636/16-4-2013 και 214902/3-12-13 Αποφάσεις, για
τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών της εταιρείας
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«S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.» στη θέση «ΒΟΥΔΙΑ», Δήμου Μήλου του Ν.
Κυκλάδων.
22. Τη με αρ. πρωτ. 152100/26-10-15 Απόφαση παράτασης της με αρ. πρωτ.
107178/22.11.10 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ως προς τη
διάρκεια ισχύος της, μέχρι τις 22.11.20, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 8γ
του Ν. 4014/2011.
23. Η υπ’ αρ. 1798/6-5-11 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, περί χορήγησης άδειας χρήσης νερού στην εταιρεία S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε για τις ανάγκες λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας βιομηχανικών
ορυκτών και φορτοεκφόρτωσης στη θέση «Βούδια» του Δήμου Μήλου, όπως εκάστοτε
ισχύει.
24. Τη με αρ. πρωτ. Δ/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ 161226/27-2-14 αίτηση της εταιρείας S&B
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε (νυν ΙΜΕRYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.) με
συνημμένο επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών της προαναφερόμενης εταιρείας,
που λειτουργεί στη θέση «ΒΟΥΔΙΑ», Δήμου Μήλου του Ν. Κυκλάδων.
25. Τα με αρ. πρωτ. Δ/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ 161857/27-3-14 υποβληθέντα πρόσθετα
αντίγραφα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, του επικαιροποιημένου Σχεδίου Διαχείρισης
Εξορυκτικών Αποβλήτων.
26. Το με αρ. πρωτ. Δ/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ 161226/7-4-14 έγγραφο με το οποίο
διαβιβάσθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων προς: α) το Περιφερειακό
Συμβούλιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να δημοσιοποιηθεί, β) τη Δ/νση
Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, τη Δ/νση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ,
το Τμήμα Γεν. Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του
ΥΠΕΚΑ, τη Δ/νση Αισθητικών Δασών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ, το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, τη Δ/νση Λιμενικών
Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου και την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, προκειμένου να εκφράσουν απόψεις επί του επικαιροποιημένου Σχεδίου
Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων.
27. Το με αρ. πρωτ. Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ 19232/23-5-14 έγγραφο με το οποίο
γνωμοδότησε θετικά επί του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών της εταιρείας S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε (νυν ΙΜΕRYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.) επισημαίνοντας ότι :
«συμφωνούμε με την εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης των Αποβλήτων από τη
συγκεκριμένη εκμετάλλευση, κατά τους όρους και περιορισμούς που θα τεθούν και με τις
προϋποθέσεις που τίθενται από την Απόφαση ΕΣΧΠ 16 (ΦΕΚ 654/Β/1981) και την ΚΥΑ
49567/2006 (ΦΕΚ 1071/Δ/2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (υπ’ αρ. πρωτ.
162970/Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ/27-5-14).
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28. Το με αρ. πρωτ. Δ/νσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ Δ8Β/Φ6.31.24/6583/1480/14-4-14 έγγραφο με το οποίο γνωστοποίησε ότι η εν λόγω Υπηρεσία
είναι αναρμόδια για την υποβολή απόψεων επί του θέματος (υπ’ αρ. πρωτ. 162563/Δ/νσης
ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ/29-4-14).
29. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/98134/59058/2177/4-7-14 έγγραφο της Εφορείας
Ενάλιων Αρχαιοτήτων με το οποίο γνωμοδότησε θετικά επί του Σχεδίου Διαχείρισης
Εξορυκτικών Αποβλήτων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών της
εταιρείας S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε (νυν IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.) που λειτουργεί στη θέση «ΒΟΥΔΙΑ», Δήμου Μήλου του Ν. Κυκλάδων με
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη στην παρούσα Απόφαση
θέματος (υπ’ αρ. πρωτ. 163494/Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ/10-7-14).
30. Το με αρ. πρωτ. 8221.Λ43/10/14/2-6-14 έγγραφο της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών της
Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με το οποίο γνωμοδότησε θετικά επί του Σχεδίου
Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών
ορυκτών της εταιρείας S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε (νυν IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.) που λειτουργεί στη θέση «ΒΟΥΔΙΑ», Δήμου Μήλου του Ν.
Κυκλάδων με συγκεκριμένες επισημάνσεις, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη στην παρούσα
Απόφαση (υπ’ αρ. πρωτ. 163037/Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ/2-6-14).
31. Το με αρ. πρωτ. 42682/4213/23-4-14 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της
Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο γνωστοποιήθηκε η
Δημοσίευση της Ανακοίνωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 5 της ΚΥΑ οικ. 1649/45 (ΦΕΚ
45/Β/15.1.14) (υπ’ αρ. πρωτ. 162539/Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ/29-4-14).
32. Το με αρ. πρωτ. 46015/4522/2-5-14 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της
Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο απεστάλη το απόκομμα της
εφημερίδας στο οποίο δημοσιεύθηκε η Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (υπ’ αρ. πρωτ. 162672/Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ/7-5-14).
33. Το με αρ. πρωτ. 85426/7806/11-8-14 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της
Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε η με αρ.
24/2014 ομόφωνη Απόφαση της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας,
Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Ζωής και Αειφόρου Ανάπτυξης της Υπαίθρου υπέρ
της έγκρισης του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών της εταιρείας S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε (νυν
IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.) που λειτουργεί στη θέση «ΒΟΥΔΙΑ»,
Δήμου Μήλου του Ν. Κυκλάδων (υπ’ αρ. πρωτ. 163922/Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ/21-8-14).
34. Το με αρ. πρωτ. 4315/14-7-14 έγγραφο του
αρ. 120/2014 ομόφωνη Απόφαση του
περιεχομένου του φακέλου του Σχεδίου
εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών

Δήμου Μήλου με το οποίο διαβιβάστηκε η με
Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου υπέρ του
Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων των
ορυκτών της εταιρείας S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
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ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε που λειτουργεί στη θέση «ΒΟΥΔΙΑ», Δήμου Μήλου του Ν. Κυκλάδων και
πρότεινε ως καταλληλότερη λύση με τις λιγότερες δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
από τη διάθεση των εξορυκτικών αποβλήτων τη λύση Γ3, διάθεση των υπέρλεπτων
περλίτη στο έδαφος, και ζήτησε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες να αποφασίσουν υπέρ της
συγκεκριμένης λύσης.
35. Το με αρ. πρωτ. 48196/2193/8-5-14 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το
οποίο γνωμοδότησε θετικά επί του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών της εταιρείας S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε που λειτουργεί στη θέση «ΒΟΥΔΙΑ», Δήμου Μήλου του Ν. Κυκλάδων,
προτείνει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και θέτει προϋποθέσεις για τη διάθεση
των υπέρλεπτων περλίτη στο έδαφος, που ελήφθησαν υπόψη κατά την έκδοση της
παρούσας Απόφασης,
36. Τους περιβαλλοντικούς όρους που πρότεινε το Τμήμα Λοιπών Αδειοδοτήσεων και
Εκτιμήσεων, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στην έκδοση της παρούσας Απόφασης.
37. Το γεγονός ότι η Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, το
Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ και η Δ/νση Υδάτων
Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου δεν διαβίβασαν τις απόψεις τους για
το έργο του θέματος, παρά την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας σύμφωνα με την
παράγραφο Β4 του άρθρου 4 της (19) σχετικής Απόφασης.
38. Το με αρ. πρωτ. 34390/ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ/8-7-16 έγγραφο της εταιρείας IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με το οποίο γνωστοποίησε την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας
από S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε σε IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ
Α.Ε. με συνημμένα αντίγραφο της Ανακοίνωσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών περί καταχώρησης στοιχείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και
αντίγραφο του Καταστατικού της εν λόγω εταιρείας.
39. Το Πιστοποιητικό Έγκρισης από το Lloyd’s Register Quality Assurance του Συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ
Α.Ε., σύμφωνα με το πρότυπο BS EN ISO 14001:2004 (λήξη πιστοποιητικού:
29.12.2016).

Αποφασίζουμε
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 107178/22-11-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 214636/16-4-2013 και 214902/3-12-13
Αποφάσεις και τη με αρ. πρωτ. 152100/26.10.15 Απόφαση παράτασης ως προς τη διάρκεια
ισχύος της, μέχρι τις 22.11.20, λόγω υποβολής του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών
Αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.) της εταιρείας «IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
(πρώην «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.»), που λειτουργεί στη θέση «ΒΟΥΔΙΑ», Δήμου
Μήλου, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, ως ακολούθως :
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1. Στην παρ. 1 «Συνοπτικά στοιχεία επιχείρησης» του Μέρους Α της υπ’ αρ. 107178/2211-2010 ΑΕΠΟ το εδάφιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ αντικαθίσταται ως ακολούθως:
ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΥΑ υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016)
Α) «Πρώτη επεξεργασία/εμπλουτισμός μη μεταλλικών ορυκτών» (δυναμικότητα ως προς
την πρώτη ύλη > 300 t/ημέρα), Ομάδα 9η, α.α 134, Υποκατηγορία Α2
Β) «Λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης βιομηχανικών δραστηριοτήτων
(π.χ. εξυπηρέτηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, διακίνηση καυσίμων, πετροχημικών ή
χημικών προϊόντων, διακίνηση τοξικών και επικινδύνων φορτίων, διακίνηση λατομικών
υλικών κ.ά.), για εξυπηρέτηση σκαφών μήκους L >150 m, Ομάδα 3η, α.α 2, Υποκατηγορία
Α1.
2. Στην παρ. 5. «Κατανάλωση νερού» του Μέρους Α της υπ’ αρ. 107178/22-11-2010 ΑΕΠΟ
η συνολική ετήσια κατανάλωση μη θαλασσινού νερού αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Η συνολική ετήσια κατανάλωση μη θαλασσινού νερού είναι:
 Μη πόσιμο νερό: 22.000 m3 (7.860 m3 για υφιστάμενες χρήσεις και περίπου 14.000 m3,
λόγω της αλλαγής του τρόπου διάθεσης των υπέρλεπτων περλίτη). Για την κάλυψη των
επιπλέον αναγκών σε νερό (14.000 m3) να χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα νερό
προερχόμενο είτε από τους λάκκους των ορυχείων είτε από τη Μονάδα Βιολογικού
Καθαρισμού (ΒΙΟΚΑ) Μήλου (Επεξεργασμένα Υγρά Απόβλητα).
 Πόσιμο νερό: 150 m3
3. Η υποπαράγραφος 8.4 της παρ. 8. «Απόβλητα» του Μέρους Α της υπ’ αρ. 107178/22-112010 ΑΕΠΟ αντικαθίσταται ως ακολούθως:
8.4 Εξορυκτικά απόβλητα
Τα εξορυκτικά απόβλητα ανάλογα με την διαχείριση τους, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :
 Στερεά απόβλητα (αδρανή) τα οποία απορρίπτονται σε ορυχεία, όπως αδρανή υλικά
από καθαρισµούς δρόµων-εργοστασίων και απορριπτόµενα ορυκτά κακής ποιότητας
(µη εµπορεύσιµα) εκτιμώμενα σε περίπου 2.000 τόνους ετησίως (κωδ. ΕΚΑ 01 01 02).
 Υπέρλεπτα περλίτη από τα συστήματα υγρής (scrubbers) και ξηρής αποκονίωσης,
εκτιμώμενα σε περίπου 70.000 ΜΤ ετησίως (παροχή 800.000 m3/έτος, κατόπιν
ανάμιξης με θαλασσινό νερό), για όσο διάστημα εφαρμόζεται η θαλάσσια απόρριψη
(κωδ. ΕΚΑ 01 01 10).
 Υπέρλεπτα περλίτη από τα συστήματα ξηρής αποκονίωσης, εκτιμώμενα σε περίπου
70.000 ΜΤ ετησίως, μετά την κατάργηση των συστημάτων υγρής αποκονίωσης (κωδ.
ΕΚΑ 01 01 10).
4. Η παρ. 1 «Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων» του Μέρους Β της υπ’ αρ.
107178/22-11-2010 ΑΕΠΟ αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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1. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων
1.1 Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (μέση ημερήσια τιμή):
 Έξοδος υφιστάμενων σακοφίλτρων ≤ 50 mg/Νm3
 Έξοδος νέων σακοφίλτρων ≤ 25 mg/Νm3
1.2 Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (μετρούμενες στα σημεία εξόδου των
απαερίων) από λοιπές πηγές (μέση ημερήσια τιμή), βάσει των διατάξεων του Π.Δ.
1180/81 (άρθρο 2 παρ. 1):
 Παλιές εγκαταστάσεις ≤ 150 mg/m3
 Νέες εγκαταστάσεις ≤ 100 mg/m3 ()
1.3 Εκπομπές από τη λειτουργία του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, σε περιόδους
κανονικής λειτουργίας (εξαιρουμένων των περίοδων έναρξης και παύσης) σε μέσες
τιμές 24ωρης βάσης:
- σωματιδίων ≤: 100 mg/Νm3 (σε ξηρή βάση και 15% O2)
- καπνού: 1 βαθμός της κλίμακας Ringelmann
- ΝOX (ως ΝΟ2) ≤ 2.000 mg/Nm3 (σε ξηρή βάση και 15% O2, σε φορτίο πλέον του
70%)
- SO2 ≤ 560 mg/Nm3 (σε ξηρή βάση και 15% κ.ο. Ο2)
5. Οι όροι 4.1.8, 4.1.10 και 4.1.12 της παρ. 4.1 «Ατμοσφαιρικές εκπομπές» του Μέρους Β
της υπ’ αρ. 107178/22-11-2010 ΑΕΠΟ αντικαθίστανται ως εξής:
4.1.8 Για την παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών εκπομπών να πραγματοποιούνται
από την εταιρεία ανά τρίμηνο μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην έξοδο των
εγκαταστάσεων αποκονίωσης (σε όσες διαθέτουν καπνοδόχο), για τον έλεγχο τήρησης
των οριακών τιμών των παρ. Β.1.1 και Β.1.2 της παρούσας. Οι ίδιες μετρήσεις να
πραγματοποιούνται μια φορά το χρόνο από διαπιστευμένο εργαστήριο
4.1.10 Να καταρτιστεί και να εφαρμόζεται πρόγραμμα ελέγχου και διασφάλισης της
ποιότητας των μετρήσεων που διενεργούνται από την εταιρεία. Το πρόγραμμα αυτό να
υπάρχει σε έντυπη μορφή και:
α) να περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αξιοπιστία
των μετρήσεων όπως: χρήση κατάλληλου μετρητικού εξοπλισμού, συνθήκες μέτρησης,
έλεγχο μετρητικού εξοπλισμού (π.χ. διακρίβωση, βαθμονόμηση, έλεγχος μηδενός και
προκαθορισμένης τιμής - span), επεξεργασία μετρήσεων, ημερολόγια λειτουργίαςβαθμονομήσεων, αναγραφή χειριστών κ.λπ.,
β) να βασίζεται σε διεθνή εμπειρία και πρακτική και σε σχετικές οδηγίες της
κατασκευάστριας εταιρείας του μετρητικού εξοπλισμού,
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γ) να εξασφαλίζει ότι η δειγματοληψία, η ανάλυση των ρύπων και ο έλεγχος του μετρητικού
εξοπλισμού εκτελούνται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
διαθέσιμα πρότυπα ΕΝ να εφαρμόζονται πρότυπα ISO ή εθνικά ή άλλα διεθνή που
εξασφαλίζουν την παροχή δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας,
δ) να προβλέπει καταγραφή, σε σχετικό αρχείο, τυχόν παρεκκλίσεων / αστοχιών των
μετρήσεων με την αντίστοιχη αιτιολογία, ε) να προβλέπει την τήρηση των σχετικών
παραστατικών σε περίπτωση διενέργειας μετρήσεων / ελέγχου μετρητικού εξοπλισμού από
τρίτους.
Το εν λόγω πρόγραμμα να καταρτιστεί εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, να υπάρχει στο αρχείο του φορέα λειτουργίας της εγκατάστασης και να είναι στη
διάθεση των αρμόδιων αρχών, όποτε αυτό ζητηθεί.
4.1.12 Να λειτουργούν τα συστήματα αποκονίωσης που προβλέπονται στην εγκεκριμένη
ΜΠΕ (ΜΠΕ 2008, κεφ. 7, σελ. 7.3-7.21), όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το εγκεκριμένο
Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, που συνοδεύει την παρούσα.
6. Η παρ. 4.5 «Διαχείριση Εξορυκτικών Αποβλήτων» του Μέρους Β της υπ’ αρ.
107178/22-11-2010 ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 214902/3-12-13
Απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:
4.5.1 H διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων να πραγματοποιείται βάσει της ΚΥΑ
39624/2209/Ε103/2009, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής
βιομηχανίας.
4.5.2 Για τα εξορυκτικά απόβλητα (κυρίως τα υπέρλεπτα περλίτη), να εξετάζεται
πρωτίστως η δυνατότητα εμπορικής τους αξιοποίησης και μόνο στην περίπτωση μη
εύρεσης εμπορικής λύσης, αυτά να οδηγούνται προς απόθεση στα ορυχεία της εταιρείας
στη Μήλο, σύμφωνα με αναφερόμενα στο εδάφιο 4.5.3.
4.5.3 Τα εξορυκτικά απόβλητα που προκύπτουν από την επεξεργασία περλίτη
(υπέρλεπτα περλίτη) να προωθούνται για την αποκατάσταση ορυχείων του φορέα του
έργου, στη Μήλο (λύση Γ3 του Σ.Δ.Ε.Α.), εφόσον αυτό προβλέπεται στους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους του εκάστοτε ορυχείου.
Ειδικότερα τα εξορυκτικά απόβλητα, κυρίως τα υπέρλεπτα, να προωθούνται για την
πλήρωση εξοφλημένων τμημάτων (κοιλοτήτων εκσκαφής - εγκοίλων) του ορυχείου
«Τράχηλα» στη Μήλο ή εναλλακτικά, αναλόγως της κοκκομετρικής τους σύστασης, σε
άλλα ορυχεία της εταιρείας στη Μήλο που διαθέτουν κατάλληλο χώρο.
Τα υπέρλεπτα περλίτη να διατίθενται σε εξοφλημένα ορυχεία ή σε χώρους απόθεσης
εξορυκτικών αποβλήτων λειτουργούντων ορυχείων αφού προηγηθούν:
 Συγκέντρωση των εξορυκτικών αποβλήτων περλίτη σε σιλό προσωρινής
αποθήκευσης
 Μηχανική ανάμειξη με γλυκό νερό (ύγρανση), σε ποσοστό 16% - 20%
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 Συγκέντρωση σε ανοικτό σωρό, πλησίον του χώρου υπαίθριας αποθήκευσης
πρώτων υλών
 Φόρτωση με χρήση λαστιχοφόρου φορτωτή σε φορτηγά οχήματα και μεταφορά
στον επιλεχθέντα χώρο απόθεσης
 Μερική εμπορική αξιοποίηση εξορυκτικών αποβλήτων περλίτη, εφόσον αναπτυχθεί
κατάλληλη αγορά
Για την εφαρμογή της προαναφερόμενης μεθόδου διάθεσης των υπέρλεπτων περλίτη,
απαιτούνται οι ακόλουθες επεμβάσεις/έργαι:
Παλαιό Εργοστάσιο Περλίτη








Αποξήλωση υφιστάμενου Scrubber και ανεμιστήρα ξηραντηρίου
Εγκατάσταση Νέου Σακοφίλτρου και Ανεμιστήρα Αποκονίωσης ξηραντηρίου.
Αλλαγή θέσης υφιστάμενου Κυκλώνα Ξηραντηρίου
Αλλαγή θέση υφιστάμενων Κυκλώνων Α, Β και Γ
Τροποποίηση υφιστάμενων αγωγών αποκονίωσης
Κατασκευή νέων αγωγών αποκονίωσης
Εγκατάσταση συστημάτων μεταφοράς εξορυκτικών αποβλήτων προς σιλό
προσωρινής αποθήκευσης
 Κατασκευή και εγκατάσταση σιλό προσωρινής αποθήκευσης υπερλέπτων
χωρητικότητας 36m3, εφοδιασμένο με κατάλληλο φίλτρο αποκονίωσης
 Εγκατάσταση Δικτύων αέρα
 Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση και σύστημα Αυτοματισμού
Νέο Εργοστάσιο Περλίτη








Αποξήλωση υφιστάμενου Scrubber ξηραντηρίου
Εγκατάσταση Νέου Σακοφίλτρου Αποκονίωσης ξηραντηρίου
Αποξήλωση υφιστάμενου Scrubber εργοστασίου
Εγκατάσταση Νέου Σακοφίλτρου Αποκονίωσης εργοστασίου
Τροποποίηση υφιστάμενων αγωγών αποκονίωσης
Κατασκευή νέων αγωγών αποκονίωσης
Εγκατάσταση συστημάτων μεταφοράς εξορυκτικών αποβλήτων προς σιλό
προσωρινής αποθήκευσης
 Κατασκευή και εγκατάσταση σιλό προσωρινής αποθήκευσης υπερλέπτων
χωρητικότητας 36m3, εφοδιασμένο με κατάλληλο φίλτρο αποκονίωσης
 Εγκατάσταση Δικτύων αέρα
 Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση και σύστημα Αυτοματισμού
Σύστημα Διαβροχής, Ανάμιξης και Προσωρινής Απόθεσης
 Εγκατάσταση δοσομετρικών κοχλιών τροφοδοσίας mixer με εξορυκτικά απόβλητα
 Εγκατάσταση δύο paddle mixer, δυναμικότητας 50m3/h έκαστο
 Κατασκευή δικτύου παροχής νερού προς mixer με αντλία τροφοδοσίας
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 Κατασκευή συστήματος μεταφοράς και απόθεσης υγρασμένων εξορυκτικών
αποβλήτων στο χώρο προσωρινής απόθεσης, πλησίον του χώρου υπαίθριας
αποθήκευσης πρώτων υλών
 Ηλεκτρολογικές Εργασίες και Σύστημα Ελέγχου
Προθεσμία ολοκλήρωσης των προαναφερόμενων επεμβάσεων/έργων: Δύο (2) έτη από
την έκδοση της παρούσας Απόφασης.
4.5.4 Κατά τη μεταβατική περίοδο, μέχρι την ολοκλήρωση των επεμβάσεων/έργων του
εδαφ. 4.5.3 τα υπέρλεπτα περλίτη να διατίθενται στον κόλπο Βουδίων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ.2 του Μέρους Β της υπ’ αρ. 214902//3-12-13 Απόφασης. Μετά τη
λήξη της μεταβατικής περιόδου απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη εξορυκτικών
αποβλήτων ή άλλων υλικών στη θάλασσα.
4.5.5 Να πραγματοποιείται διαβροχή των σωρών προσωρινής απόθεσης των
εξορυκτικών αποβλήτων, αναλόγως των καιρικών συνθηκών και να λαμβάνεται μέριμνα
για την κατά το δυνατόν συντομότερη απομάκρυνσή τους από το χώρο της εγκατάστασης,
είτε με τη φόρτωσή τους σε πλοία στην περίπτωση εμπορικής αξιοποίησης είτε με τη
φόρτωσή τους σε φορτηγά για την εναπόθεσή τους σε ορυχεία.
4.5.6 Η διαχείριση των παραγομένων εξορυκτικών αποβλήτων να πραγματοποιείται
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα, ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος για τα
νερά, τον αέρα, το έδαφος και τα φυτά ή τα ζώα και να μην επηρεάζεται δυσμενώς κατά
το δυνατόν, το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος
4.5.7 Να επιτυγχάνεται μείωση των απορριπτόμενων υπερλέπτων περλίτη, μέσω της
βελτίωσης των συστημάτων – μεθόδων διαχείρισης, όπως περιγράφεται στο
συμπληρωματικό υπόμνημα της θεωρημένης ΜΠΕ (ΜΠΕ 2008).
4.5.8 Να παρακολουθείται ανά μήνα η ποιότητα των προς απόρριψη εξορυκτικών
αποβλήτων (υπέρλεπτα περλίτη), για όσο διάστημα εξακολουθεί να πραγματοποιείται
θαλάσσια απόρριψή τους, με διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων τουλάχιστον ως
προς τις παραμέτρους:
pH, Cu, Cr (εξασθενές και τρισθενές), Zn, Ni, Cd, Fe, Mn, As, Pb, Ti
Να λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα και κατά την διεξαγωγή των δειγματοληψιών και
μετρήσεων να ακολουθούνται πρότυπες μέθοδοι κατά ΕΛΟΤ ή CEN ή ISO,
ιεραρχούμενες με την προαναφερόμενη σειρά προτίμησης, ή άλλη μέθοδος ισότιμη προς
το αντίστοιχο πρότυπο κατά ΕΛΟΤ ή CEN ή ISO. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων να
εκφράζονται βάσει της εκάστοτε αντίστοιχης πρότυπης μεθόδου.
Οι παραπάνω μετρήσεις να διενεργούνται λαμβάνοντας υπόψη τη διακύμανση της
παροχής των εξορυκτικών αποβλήτων και τις ώρες λειτουργίας. Τα αποτελέσματα να
αποθηκεύονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και να φυλάσσονται επί πενταετία.
4.5.9 Τα στερεά απόβλητα (αδρανή υλικά, ξηρή ιλύς) να συγκεντρώνονται σε ειδικό χώρο
εντός του εργοστασίου και θα διατίθενται για την αποκατάσταση λατομείων, στις Αποφάσεις
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Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των οποίων να προβλέπεται η παραλαβή των εν λόγω
αποβλήτων στις εγκαταστάσεις των.
4.5.10 Να παρακολουθείται ανά διετία, από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας
Απόφασης, και συνολικά για τέσσερα έτη, η ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη
θέση απόρριψής των υπέρλεπτων περλίτη, δηλ. στο τέλος της μεταβατικής περιόδου και
δύο χρόνια μετά την διακοπή της διάθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων (υπό μορφή
πολφού) στη θάλασσα.
4.5.11 Εγκαίρως πριν την παρέλευση πέντε (5) ετών από την έκδοση της παρούσας
απόφασης ο κύριος του έργου – δραστηριότητας υποχρεούται να επανεξετάσει το Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 της ΚΥΑ
39624/2209/Ε103/25-9-09 (ΦΕΚ 2076/Β/25-9-09).
4.

Το Μέρος Δ «ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» της υπ’ αρ. 107178/22-11-2010 ΑΕΠΟ, αντικαθίσταται ως εξής:
Δ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η παρούσα Απόφαση ισχύει μέχρι 22.11.2022 (άρθρο 2, παρ. 8α, Ν. 4014) με την
επιφύλαξη του άρθρου 2, παρ. 9, του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’) καθώς και με την
προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει εν τω μεταξύ μεταβολή των δεδομένων βάσει των
οποίων εκδόθηκε. Εγκαίρως πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής η επιχείρηση
οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή της προς την εγκρίνουσα τους περιβαλλοντικούς
όρους υπηρεσία, προκειμένου να εξετασθεί αν απαιτείται τροποποίηση των
περιβαλλοντικών όρων της παρούσας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 του
νόμου 4014/2011.
2. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά
και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης
(Ν. 4014/2011, άρθρο 5, παρ. 4), εφόσον όμως η υπόχρεη επιχείρηση αιτηθεί εγκαίρως
την ανανέωση ή τροποποίηση της απόφασης αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Ν. 4014/11, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3. Η ΑΕΠΟ επέχει θέση θεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων,
(Σ.Δ.Ε.Α) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 7 της ΚΥΑ 39624 / 2209 / Ε103 / 25.09.09
(ΦΕΚ 2076/Β).
4. Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της εξεταζόμενης δραστηριότητας και βαρύνει
τον φορέα εκμετάλλευσης της εν λόγω βιομηχανίας, στο βαθμό που τον αφορά.
5. Η υπ’ αρ. 107178/22-11-10 ΑΕΠΟ, όπως τροποποιημένη ισχύει και όπως
τροποποιείται με την παρούσα απόφαση και οι σχετικοί φάκελοι, που τις συνοδεύουν,
πρέπει να είναι διαθέσιμοι και να επιδεικνύονται από τον φορέα εκμετάλλευσης της
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εξεταζόμενης δραστηριότητας (εφόσον του ζητηθεί) σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο
που διενεργεί έλεγχο στη δραστηριότητα αυτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
6. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης συνεπάγεται την επιβολή στους
υπεύθυνους του έργου των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων
28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και το Ν.4014/11.
7. Η παρούσα απόφαση αφορά το σύνολο του έργου (κύριο και επί μέρους), και δεν
καλύπτει θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, ή
ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, τα οποία ρυθμίζονται με άλλες διαδικασίες
βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ούτε απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση
εφοδιασμού της με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης
του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων
υφιστάμενων κατασκευών. Επίσης, δεν καλύπτει θέματα εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου τα οποία ρυθμίζονται από την Κ.Υ.Α. Η.Π.
54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931Β/04).
8. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και
δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας
(εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, βάσει της θεωρημένης ΜΠΕ,
που συνοδεύει την Απόφαση με α.α. 21 του προοιμίου της παρούσας καθώς και του
θεωρημένου Σ.Δ.Ε.Α. που συνοδεύει την παρούσα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 107178/22-11-2010 Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. πρωτ. 214636/16-4-2013 και
214902/3-12-13 Αποφάσεις και έχει παραταθεί, ως προς τη διάρκεια ισχύος της, με την υπ’
αρ. 152100/26-10-15 Απόφαση
Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία 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 με αριθμό 21398/12
(ΦΕΚ 1470/Β/2012).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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Εσ. Διανομή
1. Γεν. Δ/νση Περ/κής Πολιτικής
2. ΔΙΠΑ
3. Τμήμα Α’
4. Ε. Μητσάκη

ANAΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ
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