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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Εξαίρεσης από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, για τα έργα επείγοντος χαρακτήρα «Αποκατάσταση παραλιακού τοίχους 
και πεζοδρομίου παραλιακής λεωφόρου Γαρίτσας από το ύψος Δεσύλλα μέχρι τον 
Ανεμόμυλο νήσου Κέρκυρας» που επλήγη από έντονα καιρικά φαινόμενα από 
12.11.2019  έως 14.11.2019.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 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», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει.

2. Τον Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 

της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως το 

άρθρο 109.
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3. Τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7.5.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

4. Τον Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23.7.2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των 

αποβλήτων Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί 

αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, 

πλαίσιο  οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά 

προϊόντα και  την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές 

και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».

5. Την Υ.Α. 37674/2016 (Β’ 2471) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 

1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (Φ.Ε.Κ. 

209/Α/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει

6. Τις υπ’ αρ. 8183/18.11.2019, 3456/11.5.2020, 11571/4.11.2020 Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των 

Δημοτικών Ενοτήτων Κερκυραίων, Παρελίων και Κοινότητας Οθωνών του Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Π.Ε. Κέρκυρας.

7. Την υπ’ αρ. 3662/12.05.2021 (ΑΔΑ: 9Τ614ΜΤΛΒ-Ω1Τ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Π.Ε. Κέρκυρας . 

8. Την υπ’ αρ. 9211 /15.10.2021 (ΑΔΑ: 9ΡΚ346ΝΠΙΘ-6Φ3) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

9. Την υπ. αρ. 79443/32304/08.10.2021  (ΑΔΑ: ΩΣΓ37ΛΕ-ΡΙΧ) Απόφαση Έγκρισης Μελέτης του έργου 

«Αποκατάσταση παραλιακού τοίχους και πεζοδρομίου παραλιακής λεωφόρου Γαρίτσας από το 

ύψος Δεσύλλα μέχρι τον Ανεμόμυλο» του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τ.Ε.Π.Ε.Κ. 

10. Την με α.π. 2300/29.3.2016 (ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας του νυν Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (τέως Υπουργείο Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης) με θέμα «Θεσμικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την 

κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».

11. Την υπ. αρ. οικ. 203913/19.12.2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΛ0-Μ89) Εγκύκλιο του Υπ. Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας & Κλ. Αλλαγής «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος 

χαρακτήρα».

12. Το με α.π. 59/7.2.2020  έγγραφο του Υπουργού Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 

του Ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων 
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των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων»  (ΑΔΑ:Ω5Α146ΜΓΨ7-

Δ1Ε).

13. Το με α.π. 79532/32353/8.10.2021  έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κέρκυρας  με το 

οποίο υποβλήθηκε στην ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ από την υποχρέωση τήρησης της 

διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για τα έργα επείγοντος χαρακτήρα «Αποκατάσταση 

παραλιακού τοίχους και πεζοδρομίου παραλιακής λεωφόρου Γαρίτσας από το ύψος Δεσύλλα 

μέχρι τον Ανεμόμυλο» εφεξής καλούμενος με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΚΕΞ» προς χάριν συντομίας 

(α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94666/6123/11.10.2021).

14. Το με α.π. 120454/7598/15.12.2021 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα 

αντίγραφο του «ΦΑΚΕΞ» στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, για την δημοσιοποίηση του 

στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, χωρίς όμως να απαιτείται η σχετική διαδικασία 

διαβούλευσης.

15. Το με α.π. 107588/43849/30.12.2021/10.1.2022  έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων προς την εφημερίδα «ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΩΡΑ» για την δημοσιοποίηση του «ΦΑΚΕΞ» (α.π. 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/2309/138/11.1.2022).

16. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Φάκελο Εξαίρεσης τα κριτήρια και οι 

προϋποθέσεις της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως 

προς την έκδοση Απόφασης Εξαίρεσης πληρούνται ως ακολούθως:

16.1 Επείγουσα και ουσιαστική απαίτηση για την υλοποίηση του έργου: Ο φορέας υλοποίησης 

του έργου κρίνει αναγκαία την επισκευή του παραλιακού τοίχους και πεζοδρομίου της 

παραλιακής λεωφόρου Γαρίτσας, η οποία αποτελεί κεντρική λεωφόρο της πόλης Κέρκυρας,  

δεδομένου ότι κινδυνεύει άμεσα από υποσκαφές και καθιζήσεις, με δυσμενείς επιπτώσεις 

για την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων άλλα και των πεζών. 

16.2 Αδυναμία υλοποίησης του έργου σε προγενέστερο χρόνο: η υλοποίηση των έργων σε 

προγενέστερο χρόνο ήταν αδύνατη καθώς οι ζημιές προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά 

φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή από 12.11.2019 έως 14.11.2019.

16.3 Αδυναμία τήρησης του συνόλου των απαιτήσεων της διαδικασίας περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: η τήρηση του 

συνόλου της διαδικασίας, θα προκαλέσει χρονική καθυστέρηση στη δημοπράτηση και 

εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης, οι οποίες έχουν επείγον χαρακτήρα δεδομένου ότι 

παρατηρήθηκε ότι οι βλάβες επιδεινώθηκαν κατά την επόμενη χειμερινή περίοδο. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ί Ζ Ο Υ Μ Ε

Την εξαίρεση από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για τα έργα 
επείγοντος χαρακτήρα «Αποκατάσταση παραλιακού τοίχους και πεζοδρομίου παραλιακής λεωφόρου 
Γαρίτσας από το ύψος Δεσύλλα μέχρι τον Ανεμόμυλο νήσου Κέρκυρας (που έχει κηρυχτεί σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης) με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κέρκυρας .
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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των φθορών που έχουν υποστεί από την διαβρωτική δράση των 
κυματισμών τα κρηπιδώματα, πεζοδρόμια και στηθαία της παραλιακής λεωφόρου Γαρίτσας της πόλης 
Κέρκυρας, μήκους περίπου 500 μ, από το ύψος Δεσύλλα μέχρι τον Ανεμόμυλο.

Αναλυτικά οι εργασίες που θα υλοποιηθούν αφορούν σε αφαίρεση λίθινων πλακών πεζοδρομίου, 
αφαίρεση γαιωδών υποκείμενων επιχωμάτων, πλήρωση κενών με λιθορριπή, κατασκευή τοιχίου και 
υποβάθρου πεζοδρομίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, ανέλκυση πεσμένων λίθων και τοπικές ανακτήσεις 
οπών κρηπιδότοιχου, επανατοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου, περιορισμένη ύφαλη εξυγίανση εδάφους 
και συμπλήρωση των πλακών προστασίας ποδός του κρηπιδότοιχου.

Οι ανωτέρω εργασίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας (κατά 
την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3013/2002), και λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο κήρυξης σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης της Π.Ε. Κέρκυρας, για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Β. ΟΡΙΑΚΈς ΤΙΜΈς ΕΚΠΟΜΠΏΝ ΡΎΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΌΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΎΔΑΤΑ, ΣΤΟ ΈΔΑΦΟς , ΣΤΆΘΜΗς 
ΘΟΡΎΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΌΤΗΤΑς ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟς

1. Ατμόσφαιρα

Οι οριακές τιμές εκπομπής ρύπων και τα κρίσιμα επίπεδα ποιότητας της ατμόσφαιρας περιλαμβάνονται:

1. Στην 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. Στην 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.

3. Στο άρθρο 2 παρ. δ’ του Π.Δ. 1180/1981 (Α΄ 293), με το οποίο καθορίζονται οι σημειακές 
εκπομπές στερεών εν αιωρήσει (σκόνες) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις του έργου.

2. Ύδατα – Έδαφος

Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και του εδάφους, από ρύπανση και κάθε είδους 
απορροές και μη-βιοδιασπώμενες ουσίες που ενδέχεται να προκληθούν κατά την εκτέλεση των 
εργασιών,  ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Το Π.Δ. 82/25.02.2004 (Α΄64) «περί διαχείρισης των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» ως προς 
τις διαδικασίες διαχείρισης των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων.

2. Η υπ’ αριθ. 7589/731/29.3.2000 (Β΄514/11.4.2000) Κ.Υ.Α. «περί μέτρων και όρων για την 
διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)».

3. Ο Ν. 4042/2012 (Α΄24), όπως τροποποιημένος ισχύει, συνδυαστικά με το Εθνικό Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΚΥΑ 51373/4684/2015 [B΄ 2706]).
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3. Θόρυβος

Οι ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου που εκπέμπεται από τον εργοταξιακό εξοπλισμό 
αναφέρονται:

1. Στην ΚΥΑ 37393/2028/29.3.2003 «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από 
εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» εξοπλισμό (κατά τις εργασίες κατασκευής).

2. Στο Π.Δ. 1180/1981 (Α΄293) για το θόρυβο που εκπέμπεται από τη λειτουργία του εργοταξιακού 
εξοπλισμού.

Γ. ΌΡΟΙ, ΜΈΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ.

1. Ο φορέας του έργου καθώς και οποιοσδήποτε κατά τον νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη 
για την τήρηση των όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι παρακάτω όροι είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους και αφορούν:

- τον κύριο του έργου.

-τις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς.

- όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, 
έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που 
αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του έργου, τον ανάδοχο του έργου. Η ευθύνη της τήρησης 
τους διατηρείται και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με υπεργολαβίες.

2. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης 
των όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση.

3. Ο φορέας του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής να 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

- Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας από το σύνολο όσων εμπλέκονται στην 
κατασκευή και λειτουργία του έργου.

-Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσμενών περιβαλλοντικά καταστάσεων 
οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλήψεις του αναδόχου κατά παράβαση των όρων της παρούσας.

4. Από τις πιστώσεις για την πραγματοποίηση του έργου να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι 
απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος.

5. Η έναρξη εκτέλεσης των έργων προς αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας να 
γίνει το αργότερο εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας.

6. Κάθε επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
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7. Σχετικά με το θόρυβο, ο Ανάδοχος κατασκευαστής του έργου, θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες 
τις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β της παρούσας.

8. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών 
και να εξασφαλιστεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά τη 
διάρκεια των εργασιών κατασκευής.

9. 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).

10. Η διαχείριση των αποβλήτων, περιλαμβανόμενων των ΑΕΚΚ, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Ν.4819/2021. 

11. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και 
εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» και όλες οι εργασίες  θα υλοποιηθούν με την εποπτεία 
υπαλλήλων της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Δ. ΧΡΟΝΙΚΌ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΙΣΧΎΟς ΤΗς ΠΑΡΟΎΣΑς ΑΠΌΦΑΣΗς

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία έκδοσης της. 

2. Ο φορέας υλοποίησης του έργου υποβάλλει, προς έγκριση στη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, εντός ενός (1) έτους 
από την έκδοση της Απόφασης Εξαίρεσης, Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 7 και 11 του Ν. 4014/2011 και του άρθρου 9 της ΚΥΑ 167563/2013, με αντικείμενο 
την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής (εφόσον αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί), την εφαρμογή 
μέτρων αποκατάστασης του περιβάλλοντος και τη λειτουργία του έργου. Η υποβολή της ΤΕΠΕΜ γίνεται 
με ενημέρωση της καταχώρησής της στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ, eprm.ypen.gr) με 
συγκεκριμένη ΠΕΤ.

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Η παρούσα απόφαση:

 δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής 
του προσωπικού.

 δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που 
τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

 έχει εκδοθεί χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας καθώς και οι όροι και περιορισμοί 
δόμησης του χώρου υλοποίησης του έργου.

 δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις 
οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
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2. Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές 
διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.

ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟς ΤΉΡΗΣΗς ΤΩΝ  ΟΡΩΝ ΤΗς ΠΑΡΟΎΣΑς

1. Η παρούσα απόφαση, ο σχετικός Φάκελος Εξαίρεσης που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι 
διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου 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 (συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων 
κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους όρους της παρούσας 
απόφασης. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου.

 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 παρούσας απόφασης και δεν καλύπτονται 
από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό 
δεν είναι δυνατόν βάσει του σχετικού θεωρημένου φακέλου εξαίρεσης που την συνοδεύει.

4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή 
παράβασης των όρων της παρούσας απόφασης επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της 
δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του 
Ν.1650/86, όπως ισχύει.

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΕΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ
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