ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά το στάδιο λειτουργίας
1. Ο κύριος του έργου να αποκαταστήσει τον περιβάλλοντα χώρο και γενικά να μεριμνήσει για
την καθαριότητα των εγκαταστάσεων της μονάδας.
2. Ο κύριος του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς
στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
3. Απαγορεύεται αυστηρά η καύση αποβλήτων ή άλλων ουσιών ή αντικειμένων.
4. Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση οποιασδήποτε ουσίας, η οποία ρυπαίνει ή
τείνει να ρυπάνει τα νερά και το έδαφος σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των
Νερών Νόμους του 2002 μέχρι 2013, εκτός εάν η απόρριψη γίνεται σύμφωνα με Άδεια
Απόρριψης Αποβλήτων που παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
5. Οποιαδήποτε απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία και συντήρηση του
εξοπλισμού, ο κύριος του έργου έχει υποχρέωση να τα παραδίδει σε αδειοδοτημένο
διαχειριστή σύμφωνα επίσης, με τους Περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2016.
6. Σε περίπτωση διαρροής επικίνδυνων ουσιών (π.χ. καυσίμων, λιπαντικών ελαίων, κλπ) στο
έδαφος, θα πρέπει αμέσως να διεξάγονται εργασίες αποκατάστασης. Συγκεκριμένα, θα
πρέπει η περίσσεια ποσότητα υγρού που δεν απορροφήθηκε από το έδαφος να συλλεχθεί
με τη χρήση απορροφητικών και να γίνει εκσκαφή στο απαραίτητο βάθος ώστε να αφαιρεθεί
όσο έδαφος έχει ρυπανθεί. Μετά τη χρήση τους, τα απορροφητικά υλικά και το ρυπασμένο
χώμα, να αποθηκεύονται σε στεγανούς περιέκτες και να διατίθενται σε αδειοδοτημένο φορέα
διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016.
7. Τυχόν συντήρηση οποιουδήποτε μηχανήματος / οχήματος να γίνεται σε ειδικές
εγκαταστάσεις και όχι ανεξέλεγκτα εντός της περιοχής ενδιαφέροντος.
8. Να εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα μείωσης της εκπομπής σκόνης από τον εξοπλισμό της
μονάδας (σακκόφιλτρα, κόσκινα κλπ.).
9. Ο εξοπλισμός της μονάδας να διατηρείται σε καλή λειτουργική κατάσταση και να συντηρείται
σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
10. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καταστολή της σκόνης και συγκεκριμένα:
 κατά τη μεταφορά χύδην υλικών να αποφεύγεται η υπερπλήρωση των φορτηγών
οχημάτων μεταφοράς,
 να γίνεται διαβροχή όταν και όπου απαιτείται,
 όταν απαιτείται να γίνεται διαβροχή και των θαλάμων αποθήκευσης αδρανών υλικών για
την αποφυγή δημιουργίας σκόνης και εφόσον επικρατεί άνεμος ισχυρότερος των 24
Km/ώρα, να καλύπτονται οι σωροί με φύλλα πλαστικού,
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η μεταφορά των αδρανών υλικών να γίνεται με σκεπασμένα φορτηγά οχήματα,
εναπόθεση των αδρανών υλικών σε σωρούς να πραγματοποιείται από το ελάχιστο
δυνατό ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η αιώρηση κονιορτού,
οι εξατμίσεις όλων των μηχανημάτων να είναι στραμμένες μακριά από το έδαφος

11. Τα βαρέου τύπου οχήματα να χρησιμοποιούν τις κύριες οδικές αρτηρίες και να αποφεύγεται
η διακίνηση και η διέλευση τους από τις κατοικημένες περιοχές. Κατά προτίμηση, να
επιλέγονται παρακαμπτήριοι και περιμετρικοί οδοί.
12. Nα εφαρμόζονται τεχνικές λύσεις για τη μείωση του θορύβου από τη κίνηση βαρέων
οχημάτων (π.χ. χρήση κινητών αντιθορυβικών πετασμάτων στα σημεία εκπομπής υψηλής
στάθμης θορύβου) και τη λειτουργία μηχανημάτων (π.χ. ηχομόνωση).
13. Να γίνει κατάλληλη σήμανση του χώρου της εγκατάστασης που να απαγορεύει την είσοδο
σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο στην μονάδα. Ο χώρος των εγκαταστάσεων
πρέπει να ασφαλίζεται για την παρεμπόδιση ελεύθερης πρόσβασης σε αυτόν. Οι είσοδοι να
κλειδώνονται εκτός των ωρών εργασίας.
14. Σε περίπτωση που στο έργο θα λειτουργούν συστήματα ψύξης και κλιματισμού ο ιδιοκτήτης
υποχρεούται να τηρεί τις πρόνοιες των περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου
(Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμων του 2016 (Αρ. 62(Ι)/2016) έως 2017, καθώς και
του Κανονισμού 2067/2015/ΕΚ (πιστοποίηση προσωπικού που ασκεί εργασίες σε ψυκτικό
εξοπλισμό).
Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του ψυκτικού μέσου/συστήματος καθότι τίθενται
αυστηρά
χρονοδιαγράμματα
απαγορεύσεων
χρήσης
για
πλειάδα
ψυκτικών
μέσων/εξοπλισμού (Κανονισμός 517/2014/ΕΚ, Παράρτημα ΙΙΙ).
15. Να υπάρχει ετοιμότητα εκ μέρους του κύριου του έργου, ο οποίος σε συνεργασία με την
Πυροσβεστική Υπηρεσία να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και να προμηθευτεί τον απαιτούμενο
πυροσβεστικό εξοπλισμό (πυροσβεστήρες κ.λπ.) για αντιμετώπιση πυρκαγιάς, έκρηξης και
άλλων έκτακτων περιστατικών που θα επηρεάσουν το ανθρωπογενές και φυσικό
περιβάλλον.
16. Ο κύριος του έργου υποχρεούται με τον τερματισμό της λειτουργίας των εγκαταστάσεων να
διασφαλίσει ότι θα αποκαταστήσει:



Κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον από τη λειτουργία τους.
Το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων στο
περιβάλλον ώστε να επιτυγχάνεται η αναβάθμιση διατήρηση του τοπίου. Αυτό θα
επιτευχθεί με την υποβολή σχεδίων στον κατάλληλο χρόνο προς την Περιβαλλοντική
Αρχή.

Τμήμα Περιβάλλοντος
Ιούλιος 2021
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