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Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Τμήμα Α΄

Tαχ. Δ/νση     : Λ. Αλεξάνδρας 11
Ταχ. Κώδικας : 11473, Αθήνα
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 ΠΡΟΣ:    ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.  

Τομέας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
               Αρτέμιδος 8
               15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
                 
ΚΟΙΝ:      1. ΥΠΕΝ

                 1.1  Γραφείο Υπουργού
                 1.2  Γραφείο Γενικού Γραμματέα
                         Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων 
                  
 
       

                 

Α Π Ο Φ ΑΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΕΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/82557/5356/17.09.2019 Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. πρωτ. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/114847/6959/09.12.2019 Aπόφαση, του έργου «Ανέγερση και Λειτουργία Νέου 
Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. / ΤΕΔ Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (πρώην PROTERGIA Α.Ε.) ονομαστικής ισχύος 826 MW στο Υφιστάμενο Ενεργειακό 
Κέντρο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας» λόγω εργοταξιακών εγκαταστάσεων που θα λειτουργήσουν 
προσωρινά κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

ΠΡΟΪΜΙΟ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/ 23.4.1992), το Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 
303/Α/24.12.2003) και το Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/8.8.2014).

2. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

3. Το Ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/07-10-1994) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις». 

Υπαγωγή στην οδηγία 2010/75/ΕΕ

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/26436/1366
Ημ/νία: 05/04/2020
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4. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και 
άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/02) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., 
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

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

7. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως  συμπληρώθηκε με το Ν. 4072/12 
(ΦΕΚ 86Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική μορφή-Σήματα-Μεσίτες 
Ακινήτων-Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

9. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της 
αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».

10. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

11. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».  

12. Το N. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών 
και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4072/12 (ΦΕΚ 86Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος-Νέα 
εταιρική μορφή-Σήματα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και 
άλλες διατάξεις» και το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 

13. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.

14. Το N. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/20 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». 

15. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133Α) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

16. Το Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167Α) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»

17. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ».

18. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/ 30-10-17) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, και Ενέργειας».

19. Το Π.Δ. 81/2019(ΦΕΚ 119Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων.».

20. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
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21. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 84/Α/17-7-19) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

22. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/2-8-19 (ΦΕΚ 3107 Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Γεράσιμο Θωμά».  

23. Την Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ. 8295/19.04.1995 (ΦΕΚ 385/Β/10.05.1995) «Α. Διαδικασίες και δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής τα καταβλητέα παράβολα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Β. 
Καθορισμός γενικών τεχνικών και οικονομικών όρων των συμβάσεων μεταξύ παραγωγών και ΔΕΗ, 
λεπτομέρειες διαμόρφωσης των τιμολογίων καθώς και όροι διασύνδεσης».

24. Την Κ.Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15/12 (ΦΕΚ 1048Β) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών 
και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους 
βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε με τις Κ.Υ.Α. οικ. 13234/800/Φ.15/12 (ΦΕΚ 3251Β), Φ15/48/5/14 (ΦΕΚ 27Β), οικ. 
10432/1115/Φ.15/14 (ΦΕΚ 2604Β) και 132894/1751/ Φ15/2017 (ΦΕΚ 4421Β). 

25. Την Κ.Υ.Α. 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 Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)». 

26. Την Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450Β) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και 
διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από 
βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί 
βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

27. Την ΚΥΑ 1915/2018 (ΦΕΚ 304Β/2018) «Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄2703) κοινής 
υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ 
αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 
4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών 
έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014».

28. Την Κ.Υ.Α. 1649/45/14 (ΦΕΚ 45Β) «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 με αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α 21) 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/11 (Α 209), καθώς και κάθε της σχετικής 
λεπτομέρειας». 

29. Την Υ.Α.167563/ΕΥΠΕ/13(ΦΕΚ 964Β/2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων 
κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των 
άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 
αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις 
διαδικασίες αυτές του θέματος». 

30. Την Υ.Α. 170225/14 (ΦΕΚ 135Β) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού 
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Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (21 Β) όπως ισχύει, σύμφωνα 
με το άρθρο 11 του ν. 4014/11 (Α 209), καθώς και κάθε της σχετικής λεπτομέρειας».

31. Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) με την οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε 
η Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) «Κατάταξη δημόσιων 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 αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. οικ. 2307/18 (ΦΕΚ 
439/Β/2018) και ισχύει.

32. Τη με αρ. ΕΓΥ οικ. 902/21.12.2017 (ΦΕΚ 4673/Β/29.12.17) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 

με θέμα «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

33. Τη με αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41375/328/6.7.2018 (Β’ 2682) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με 
θέμα: «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του 
Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07) και της αντίστοιχης Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

34. Τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές που αναφέρονται σε Οδηγούς και Κείμενα Αναφοράς και 
ειδικότερα την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1442, της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2017 για τον 
καθορισμό των συμπερασμάτων σχετικά με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της 
Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά μεγάλες 
μονάδες καύσης, τα Εγχειρίδια Αναφοράς (BREFs) για τον προσδιορισμό των Βέλτιστων Διαθέσιμων 
Τεχνικών για τα Συστήματα Ψύξης (Reference Document on the application of Best Available 
Techniques to Industrial Cooling Systems, Δεκέμβριος 2001), το κείμενο αναφοράς για την 
παρακολούθηση (Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED 
installations, Ιούλιος 2018).

35. Τον Κανονισμό 166/2006 (L 033/04.02.2006) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Ιανουαρίου 2006, Κανονισμό E-PRTR, «για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και 
μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου».

36. Την υπ’ αρ. 2012/249/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2012 σχετικά με τον 
προσδιορισμό των περιόδων έναρξης και διακοπής λειτουργίας για τους σκοπούς της οδηγίας 
2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών. 

37. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2019 «για τον καθορισμό του 
μορφότυπου και της συχνότητας παροχής των δεδομένων που πρέπει να διατίθενται από τα κράτη 
μέλη για τους σκοπούς υποβολής εκθέσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για  τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και 
μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των Οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου.

38. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 59/07.02.20 Εγκύκλιο του Υπουργού Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του 
άρθρου 109 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 138 Α΄) σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων των 
Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».

39. Το γεγονός ότι η υπό εξέταση μονάδα εμπίπτει στις διατάξεις της ΚΥΑ 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931Β 
όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 181478/965/2017 (ΦΕΚ 3763Β) «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. Η.Π. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ “σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου” του 
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Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις», (Β΄ 1931) όπως αυτή τροποποιήθηκε» 
και ισχύει, περί συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 21 της οποίας δεν επιβάλλονται στην υπό εξέταση μονάδα όρια εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, ούτε απαιτήσεις σχετικά με την ενεργειακή απόδοση μονάδων καύσης που εκπέμπουν 
διοξείδιο του άνθρακα.

40. Το Β.Δ. από 24.10.1962 (ΦΕΚ 138 Δ’/ 1.11.1962 με το οποίο απαλλοτριώθηκε η ευρύτερη έκταση 
στην οποία υπάγεται η επίμαχη, υπέρ και με δαπάνες της εταιρείας τότε «Α.Ε. Αλουμίνιο της 
Ελλάδος» για δημόσια ωφέλεια και συγκεκριμένα για βιομηχανική χρήση  με την ίδρυση σε αυτή 
βιομηχανίας Αλουμινίου.

41. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/82557/5356/17.09.2019 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, που 
αφορά τον εν θέματι σταθμό.

42. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/114847/6959/09.12.2019 Απόφαση Τροποποίησης του εν θέματι 
σταθμού ως προς την ονομαστική ισχύ του.

43. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/8191/434/24.01.2020 αίτηση της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 
Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας» με συνημμένη Τεχνική Έκθεση κατ’ εφαρμογή του όρου 4.12.8 της 
υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/114847/6959/09.12.2019 απόφασης τροποποίησης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων

44. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/13767/688/07.02.2020 αίτηση της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 
Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας» με συνημμένο φάκελο τροποποίησης της προαναφερόμενης ΑΕΠΟ 
της δραστηριότητας λόγω εργοταξιακών εγκαταστάσεων που θα λειτουργήσουν προσωρινά κατά τη 
φάση κατασκευής του έργου, του νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο υφιστάμενο 
ενεργειακό κέντρο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α., όπως υποβλήθηκε στο 
ΗΠΜ με ΠΕΤ 1902042017.

45. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/13767/688/19.02.2020 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ για την υποβολή 
αντιγράφων φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μετά από τον έλεγχο πληρότητας. 

46. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/19879/988/21.02.20 αίτηση της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.  Τομέας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας» με συνημμένα αντίγραφα, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, του υποβληθέντος 
φακέλου τροποποίησης.

47. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/19879/988/07.02.2020 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ με το οποίο 
διαβιβάστηκε ο φάκελος τροποποίησης της εξεταζόμενης δραστηριότητας στην Επιτροπή 
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για δημοσιοποίηση χωρίς την 
απαίτηση διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό. 

48. Το υπ’ αρ πρωτ. 53097/86/ 09.03.2020 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου 
τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο.» (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/26436/1366/10.03.20).

49. Το γεγονός ότι για την εξεταζόμενη τροποποίηση δεν απαιτείται υποβολή νέας ΜΠΕ, καθόσον 
σύμφωνα με τον υποβληθέντα φάκελο δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τη λειτουργία της δραστηριότητας (Ν.4014/11, άρθρο 5, παρ. 2β), όπως αυτές 
είχαν εκτιμηθεί και αξιολογηθεί κατά την προγενέστερη περιβαλλοντική αδειοδότησή της.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/82557/5356/17.09.2019 Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. πρωτ. 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/114847/6959/09.12.2019 Απόφαση, του έργου «Ανέγερση και Λειτουργία Νέου Σταθμού 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. / ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας (πρώην 

PROTERGIA Α.Ε.) ονομαστικής ισχύος 826 MW στο Υφιστάμενο Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου 

Βοιωτίας» λόγω εργοταξιακών εγκαταστάσεων που θα λειτουργήσουν προσωρινά κατά τη φάση 

κατασκευής του έργου.

Στην παράγραφο 4.2 «Φάση Κατασκευής» της Ενότητας 4 «ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Β «Περιβαλλοντικοί Όροι» της ως άνω Απόφασης 
προστίθεται το εδάφιο 4.2.7 «Χωροθέτηση και λειτουργία εργοταξιακών εγκαταστάσεων», ως εξής :
 

4.2.7 Xωροθέτηση και λειτουργία εργοταξιακών εγκαταστάσεων 

Α. Συνοπτική Περιγραφή Εργοταξιακών Εγκαταστάσεων

Στο πλαίσιο κατασκευής του έργου προβλέπεται η χωροθέτηση και λειτουργία εργοταξιακών 

εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τις εργασίες κατασκευής του υπό εξέταση 

σταθμού. Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των ανaγκών κατασκευής του εν θέματι έργου  

περιλαμβάνουν:

i. μονάδα παραγωγής σκυροδέματος με μέση δυναμικότητα παραγωγής σκυροδέματος 

85m3/ημέρα 

ii. εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ (και κυρίως υλικών εκσκαφής του έργου), η οποία 

περιλαμβάνει σπαστήρα, κόσκινο και αυτοκινούμενο εξοπλισμό (φορτηγά μεταφοράς, 

φορτωτές, κλπ)

Η συνολική κινητήρια ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι 500,0 kW.

Ο χρόνος λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων θα καθοριστεί από τις ανάγκες κατασκευής του 

έργου.

 Θέση Εργοταξιακών Εγκαταστάσεων

Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις θα αναπτυχθούν εντός της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης περιοχής 

επέμβασης και υλοποίησης του έργου (όπως ορίζεται από τα στοιχεία Ε1, Ε2, Ε3,……Ε25, Ε1 που 

αποτυπώνονται στο Σχέδιο "ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – 111915-UDK-CDA-MET-007" που συνοδεύει την 

παρούσα).

                         Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ 

 Υλικά μονάδας  επεξεργασίας ΑΕΚΚ
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Η εργοταξιακή μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ θα επεξεργάζεται κυρίως υλικά εκσκαφών (Κωδικός ΕΚΑ 17 

05 06 Μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05) και όχι υλικά κατεδαφίσεων τα 

οποία κατά προτεραιότητα θα οδηγούνται σε μονάδες συμβεβλημένες με εγκεκριμένο σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης και σε σπάνιες περιπτώσεις εφόσον παραστεί ανάγκη θα επεξεργάζονται στην 

υπό εξέταση εργοταξιακή μονάδα.

 Διαχείριση επεξεργασμένων υλικών εκσκαφής ΑΕΚΚ

Τα επεξεργασμένα υλικά εκσκαφής θα οδηγούνται είτε στο παρακείμενο λατομείο του εργοστασίου της 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε./ΤΕΔ Μεταλλουργίας είτε στο χώρο επέμβασης του νέου σταθμού, προκειμένου να 

προωθηθούν σε κατάλληλη χρήση ανάλογα με την κοκκομετρία και τη σύστασή τους (π.χ. ως πρώτη ύλη 

στην παραγωγή σκυροδέματος, σε εργασίες θεμελίωσης-εξυγίανσης, κλπ).  

                                                              Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος

Αντίστοιχα, οι απαραίτητες ποσότητες α΄ υλών για την παραγωγή 1 m3 σκυροδέματος κατά τη 

λειτουργία της εργοταξιακής μονάδας παραγωγής σκυροδέματος είναι : 

 Τσιμέντο (ΙΙ/32,5 & Ι/42,5)               : 280 - 400 kg

 Αδρανή (άμμος - γαρμπίλι - χαλίκι)       : 1900 kg

 Νερό                             : 200 kg

 Βελτιωτικά προϊόντα                             : 0,5 – 6,0 kg 

Για την υλοποίηση του νέου σταθμού παραγωγής, η συνολικά απαιτούμενη ποσότητα παραγόμενου 

σκυροδέματος ανέρχεται σε 35.000 m3 (διαφόρων ποιοτήτων C30/37, C25/30,  C16/20).

Β. Περιβαλλοντικοί Όροι λειτουργίας Εργοταξιακών Εγκαταστάσεων

Κατά την εγκατάσταση και λειτουργία του εργοταξιακού χώρου, να τηρούνται τα ακόλουθα:

4.2.7.1 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης και λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων να τηρούνται οι 

περιβαλλοντικοί όροι των εν ισχύ ΑΕΠΟ του κυρίως έργου, (41) και (42) σχετικά.

4.2.7.2 Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των 

αναγκών του νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 826MW. 

4.2.7.3 Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων να τηρούνται τα 

περιγραφόμενα στον φάκελο τροποποίησης μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που αφορούν στον περιορισμό έκλυσης και συγκέντρωσης αιωρούμενων 

σωματιδίων – σκόνης, στην περιοχή του εργοταξίου.

4.2.7.4 Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εργοταξιακής μονάδας παραγωγής σκυροδέματος να 

τηρούνται τα περιγραφόμενα στον φάκελο τροποποίησης μέτρα αντιμετώπισης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν στην ορθή διαχείριση των παραγόμενων υγρών και 

στερεών αποβλήτων.
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4.2.7.5 Τα ανακτημένα μετά από επεξεργασία αδρανή υλικά να χρησιμοποιούνται για εργοταξιακές 

επιχώσεις, εξυγιάνσεις και διαστρώσεις, αποκλειστικά εντός του χώρου του εργοταξίου ή σε 

έργα των παρακείμενων δραστηριοτήτων της Μυτιληναίος Α.Ε. Σε περίπτωση που τα αδρανή 

υλικά είναι ακατάλληλα για την ανωτέρω χρήση, η διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της Κ.Υ.Α. 36259/1757/E103/2010 με θέμα «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».

4.2.7.6 Η τροποποίηση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων για την κατασκευή του εν θέματι έργου ή την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκαταστάσεων που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό 

έργων σε στάδιο που έπεται της ΑΕΠΟ είναι δυνατή με την υποβολή και έγκριση ΤΕΠΕΜ, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγ.2 του άρθρου 7 του Ν. 4014/2011.

4.2.7.7. Μετά το πέρας λειτουργίας των εργασιών των εργοταξιακών εγκαταστάσεων να απομακρυνθεί ο 

σπαστήρας και τυχόν άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις και να γίνουν όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου, ο οποίος εν συνεχεία να ενσωματωθεί στο 

χώρο των εγκαταστάσεων του νέου Σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της εταιρείας 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 

4.2.7.8. Η παρούσα Απόφαση πρέπει να βρίσκεται σε κάθε έλεγχο στο χώρο του έργου και να 

επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

4.2.7.9. Ελέγχους για την τήρηση της παρούσας απόφασης δύναται να διενεργούν οι Υπηρεσίες που είναι 

κατά την κείμενη νομοθεσία αρμόδιες για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων του 

κυρίως έργου. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με α.π. υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/82557/5356/17.09.2019 Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων του έργου του θέματος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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. 4014/2011, καθώς και στην ΚΥΑ με αριθμό 21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β/2012).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα: 

Φάκελος Τροποποίησης
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