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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  ΛΗΒΑΓΔΗΑ    29.07.2019 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ   

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΧΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ  ΑΡ. ΠΡΧΣ.:1074/167621 

ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΓΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΑ   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΧΣΗΑ   

Σαρ. Γ/λζε : Φίισλνο 35-39,32131 Ληβαδεηά     

Πιεξνθνξίεο : ΜαξίαΣζαλαθηζή 

Γεσξγία Αλησλνπνχινπ 

Σειέθσλν : 2261350216 

Σειενκνηνηππία : 2261350213    

Ζιεθηξ.ηαρπδξ. : m.tsanaktsi@viotia.gr 

geantonopoulou@gmail.com 

   

 

ΑΠΟ ΦΑΖ  

ΘΔΜΑ : Τπαγσγή θαη εθαξκνγή ηήξεζεο Πξφηππσλ Πεξηβαιινληηθψλ Γεζκεχζεσλ (Π.Π.Γ.) γηα ην 

έξγν: ¨ύζηημα δύο (2) ζηεγανών εδαθοδεξαμενώνςγπών αποβλήηων 

ελαιοηπιβείος¨ηδηνθηεζίαοηεο εηαηξίαο κε επσλπκία ¨ΚΑΣΑΡΟ ΖΛΗΑ ΚΑΗ ΠΤΡΟ 

Ο.Δ.¨πνπ βξίζθεηαηζηε ζέζε ¨Καςνχξα-Αγίαο Παξαζθεπήο εθηφο ζρεδίνπ¨ ηεο Αγίαο 

Παξαζθεπήο ηεο Γεκνηηθήο ΔλφηεηαοΚνξψλεηαο, ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Βνησηίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

Ο ΠΔΡΗ ΦΔΡΔΗ ΑΡΥΖ ΣΔΡΔ Α ΔΛΛΑΓ Α  

Έρνληαο ππφςε : 

  1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.148/10 (ΦΔΚ 241/Α/27-12-2010)«Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο Διιάδαο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. 

3. Σελ κε απ.ππωη.10361/121(ΦΔΚ.33Τ.Ο.Γ.Γ./25.01.2018) απφθαζεο ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο κε ζέκα ¨Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο θαη αλάζεζε άζθεζεο ηνκέσλ αξκνδηνηήησλ¨. 

4. Σελ κε απ.ππωη.οικ.156489/4234(ΦΔΚ.2485Β΄/19.07.2017) απφθαζεο ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο κε ζέκα ¨Αλάζεζε άζθεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο 

εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο¨. 
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5. Σελ κε απ.ππωη. οικ. 26937/1403/20-5-2011 (ΦΔΚ 1282/Β/16-6-2011) 

„‟ΑπφθαζεΑλάζεζεο ηνκέσλ αξκνδηνηήησλ θαη κεηαβίβαζε άζθεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

αξκνδηνηήησλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο γηα 

ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη 

Τπνδνκψλ – Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο ζηνπο Πξντζηακέλνπο νξγαληθψλ 

κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ Άξζξν 1 παξ. Β.». 

6. Σελ κε απ.ππωη.οικ.7066/269/2018(ΦΔΚ.199Β/30.01.2018) απφθαζε ¨Παξνρή 

εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο ζηνπο Πξντζηακέλνπ Γηεπζχλζεσο θαη Σκεκάησλ ηεο 

Π.Δ.Βνησηίαο. 

7. Σελ ςπ’ απ. οικ. 27764/722/11-03-2013 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 

Διιάδαο «Οξηζκφο Αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1650/86 (ΦΔΚ 160/Α) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α΄/21-09-2011) «Πεξηβαιινληηθή 

αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο». 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4042/12 (ΦΔΚ.Α24) «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – 

Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2000/99/ΔΚ – Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ – Ρχζκηζε ζεκάησλ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.148/2009 «Πεξηβαιινληηθή επζχλε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ – Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2004/35/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004, φπσο 

ηζρχεη» (ΦΔΚ 190/Α/2009). 

12. Σηο δηαηάμεηο ηεο YA.ΓΗΠΑΓ.οικ.37674/16(ΦΔΚ.2471Β/10.08.2016) ¨Σξνπνπνίεζε 

θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 1958/2012 - Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη 

ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΔΚ 209/ /2011)¨ φπσο απηή έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

13. Σηο δηαηάμεηο ηεο ΤΑ.οικ.2307/18(ΦΔΚ.439Β/14-02-2018): Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' 

αξηζ. ΓΗΠΑ/νηθ 37674/ 27-7-2016 ΦΔΚ: 2471/Β/10-8-2016) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο «Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

1 παξάγξαθνο 4 ηνπ λ.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», σο πξνο ηελ θαηάηαμε νξηζκέλσλ 
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έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ 1εο, 2εο, 3εο, 4εο, 5εο, 6εο, 7εο, 8εο, 9εο, 10εο, 

11εο θαη 12εο Οκάδσλ. 

14. Σελ κε αξηζκ. 171914/3-12-2013 (ΦΔΚ 3072/Β’/2013) „‟Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο 

Γεζκεχζεηο γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο Β΄ ηεο 4 εο νκάδαο: 

«πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθψλ Τπνδνκψλ», ηνπ παξαξηήκαηνο ΗV ηεο Τ.Α. 

1958/2012 (Β΄ 21), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη‟‟. 

15. Σν κε απιθμ. Ππωη. Οικ. 12550/744/Φ15/2-11-2012 (ΑΓΑ: Β425Φ-ΖΔΟ) έγγξαθν 

ΤΑΑΤΜ & Γ/ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ/Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ 

ζρεηηθά κε „‟Γεληθέο θαηεπζχλζεηο πνπ νξίζηεθαλ ζε εθαξκνγή ηνπ φξνπ Δ3 ηεο ΚΤΑ 

Φ.15/4187/266/2012 (ΦΔΚ Β‟ 1275/11-04- 2012), πνπ αθνξά πξφηππεο 

πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο γηα νξηζκέλεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο‟‟. 

16. Σν κε απιθμ. Ππωη. Οικ. 214245/12-11-2012 (ΑΓΑ: Β470-ΜΔΠ) έγγξαθν ΤΠΔΚΑ 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ηζρχ ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ παξαπάλσ 

εγγξάθνπ θαη γηα ηηο λέεο εδαθνδεμακελέο πνπ ζα θαηαζθεπάδνληαη εθηφο ηνπ 

γεπέδνπ ηνπ ειαηνπξγείνπ. 

17. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4442/16 (ΦΔΚ.230Α) ¨Νέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ άζθεζε 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο¨. 

18. Οη δηαηάμεηο ηνπ άπθπος 78 ηος Ν.4549/18 (ΦΔΚ.105Α) ¨Γηαηάμεηο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πκθσλίαο Γεκνζηνλνκηθψλ ηφρσλ θαη Γηαξζξσηηθψλ 

Μεηαξξπζκίζεσλ - Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2019-2022 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο¨. 

19. Οη δηαηάμεηο ηεο ΤΑ.ΤΠΔΝ/ΓΗΠΑ/11936/836/19 (ΦΔΚ.436Β) ¨Καζνξηζκφο 

δηαδηθαζίαο θαη δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ «πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθψλ Τπνδνκψλ»¨ 

20. Σελ κε απ. ππωη. 1074/167621/23.07.2019 Γήισζε Τπαγσγήο ζε Πξφηππεο 

Πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο (Π.Π.Γ.) - θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ ηεο εηαηξείαο κε 

ζπλεκκέλα: 

i. Σελ απφ 25.06.2019 Γήισζε Τπαγσγήο ζε ΠΠΓ. 

ii. Σελ απφ ηνλ Αππίλιο 2019 Σερληθή Έθζεζε ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ. 

iii. Σελ απφ ηνλ Ηούνιο 2019 πγγξαθή Πξφηππσλ Πεξηβαιινληηθψλ 

Γεζκεχζεσλ ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ. 

iv. Σν κε απ.ππωη.2731/92738/10.06.2019 (ΑΓΑ: 6Φ9ΖΟΡ10-ΥΝ4) έγγξαθν 

Πξάμεο Υαξαθηεξηζκνχ ηνπ Γαζαξρείνπ Ληβαδεηάο. 

v. Σν κε απ.ππωη. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΔΦΑΒΟΗΩ/312920/223032/3021/ 

19.07.2019 έγγξαθν ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Βνησηίαο. 
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vi. Σν κε απ.ππωη.130921/2224/13.06.2019 έγγξαθν ρξήζεσλ γεο ηεο Γ/λζεο 

Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ. 

vii. Σελ κε απ.ππωη.Σ.Σ.8332/12.07.2019βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο κε ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα. 

viii. Σν απφ 18.07.2019 έγγξαθν απφδεημεο ππνβνιήο δήισζεο πιεξνθνξηαθψλ 

ζηνηρείσλ κίζζσζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ. 

ix. Σελμε απ. 95 αγνξαπσιεζία αγξνηηθνχ αθηλήηνπ κεηαμχ ηνπ ¨Ρούηη 

Βαζίλειος ηνπ Γεκεηξίνπ¨ θαη ηνπ ¨Καηζαπού πςπίδωνα ηνπ Ζιία¨. 

x. Σν απφ ηνλ Ηούνιο 2019 Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα θιίκαθαο 1:500. 

xi. Σελ απφ ηνλ Ηούνιο 2019 Μειέηε Τγξψλ απνβιήησλ Διαηνηξηβείνπ (Κάηνςε-

Σνκή Φξεαηίνπ Ληπνζπιιέθηε, Κάηνςε-Σνκή Φξεαηίνπ Υεκηθήο. 

Δπεμεξγαζίαο, Κάηνςε-Σνκή επηηθήο Γεμακελήο, Σνκή Δμαηκηζνδεμακελψλ 

Α-Α, Β-Β) θιίκαθαο 1:50. 

 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 
 

Σελ ππαγσγή θαη εθαξκνγή ηήξεζεο Πξφηππσλ Πεξηβαιινληηθψλ Γεζκεχζεσλ (Π.Π.Γ.) γηα ην 

έξγν:¨ύζηημαδύο (2) ζηεγανών εδαθοδεξαμενώνςγπών αποβλήηων ελαιοηπιβείος¨ ηδηνθηεζίαο ηεο 

εηαηξίαο κε επσλπκία ¨ΚΑΣΑΡΟ ΖΛΗΑ ΚΑΗ ΠΤΡΟ Ο.Δ.¨ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε ¨Καςνχξα-Αγίαο 

Παξαζθεπήο εθηφο ζρεδίνπ¨ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κνξψλεηαο, ηνπ Γήκνπ 

Λεβαδέσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 

Η. ηοισεία ηος έπγος: 

Σα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηε Γήισζε Τπαγσγήο είλαη: 

 Γενικά 

Ονομαζία ηος έπγος ηεγαλή Δδαθνδεμακελή Τγξψλ Απνβιήησλ Διαηνηξηβείνπ 

Θέζη - Πεπιοσή «Καςνχξα-Αγίαο Παξαζθεπήο εθηφο ζρεδίνπ» Γ.Γ. 

Αγίαο Παξαζθεπήο Γ.Δ. Κνξψλεηαο 

Σ.Κ.  32131 

Γήμορ  Λεβαδέσλ 

Πεπιθεπειακή ενόηηηα  Βνησηίαο 

Πεπιθέπεια ηεξεάο Διιάδαο 

Δνδεικηικέρ ςνηεηαγμένερ 

ζε ΔΓΑ ΄87 και WGS ΄84  

ΔΓΑ ΄87 WGS ΄84 

X Y Φ Λ 

411205.78 4250713.95 38.4028° 22.9847° 
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 ηοισεία ηος θοπέα έπγος ή δπαζηηπιόηηηαρ 

Δπωνςμία Καηζαξφο Ζιίαο θαη πχξνο Ο.Δ. 

Γιεύθςνζη έδπαρ Θέζε Γ.Γ. Αγία Παξαζθεπή ηεο Γ.Δ. Κνξψλεηαο ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ 

ηεο Π.Δ. Βνησηίαο 

Σηλέθωνο 22620–98250/98600 

E-mail liotrivi1957@gmail.com Fax 22640 – 98600 

Τπεύθςνορ επικοινωνίαρ Καηζαξφο Ζιίαο 

 

II. Πεπιγπαθή ηος έπγος: 

Σα πγξά απφβιεηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζα νδεγνχληαη ζε ζχζηεκα 

εδαθνδεμακελψλ, κεηά απφ επεμεξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη ιηπνζπιιέθηε, εμνπδεηέξσζε (πξνζζήθε 

ηνπιάρηζηνλ 5 θηιψλ αζβέζηε αλά ηφλν ειαηνθάξπνπ ή 2 % αλά κνλάδα φγθνπ ησλ πγξψλ απνβιήησλ) θαη 

θαζίδεζε (λα πξνβιέπεηαη ηνπιάρηζηνλ 3σξε παξακνλή) ή άιιε ηζνδχλακε επεμεξγαζία. Δηδηθφηεξα, ην 

ζχζηεκα δχν (2) ζηεγαλψλ εδαθνδεμακελψλ ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 300κ. απφ ην φξην ηνπ νηθηζκνχ ηεο 

Αγίαο Παξαζθεπήο, απφ παξαθείκελεο νηθίεο, απφ ηνπξηζηηθέο δψλεο, απφ εζληθέο νδνχο ή απφ άιιεο 

πεξηνρέο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σν ζχζηεκα δχν (2) ζηεγαλψλ εδαθνδεμακελψλ ρσξνζεηείηαη ζε 

απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 100κ. απφ επαξρηαθνχο δξφκνπο θαη απφ ην φξην ηεο παξαιίαο πνπ δελ πθίζηαηαη. 

Οη εδαθνδεμακελέο ζα δηαζέηνπλ πεξίθξαμε ειάρηζηνπ χςνπο 1,5κ., πεξηκεηξηθή δελδξνθχηεπζε θαη 

αλάρσκα γηα ηελ απνθπγή ππεξρεηιίζεσλ, ην νπνίν ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 5κ. απφ ην φξην ηνπ γεηηνληθνχ 

νηθνπέδνπ. Οη εδαθνδεμακελέο ζα  είλαη απνιχησο ζηεγαλέο θαη ζα απέρνπλ απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 200κ. 

απφ πεγέο πδξνιεςίαο πφζηκνπ λεξνχ θαη απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 100κ. απφ πεγέο πδξνιεςίαο λεξνχ 

άξδεπζεο γηα γεσξγηθή ρξήζε.  Γηα ηελ πξφιεςε ησλ νζκψλ ζα γίλεηαη αλάδεπζε θαη εθφζνλ 

δηαπηζησζνχλ νριήζεηο ζα γίλεηαη νμείδσζε (πξνζζήθε ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ 1% αλά κνλάδα 

φγθνπ ησλ πγξψλ απνβιήησλ). ε θάζε παξαγσγηθή πεξίνδν ζα πξαγκαηνπνηνχληαη αλαιχζεηο δεηγκάησλ 

(ηνπιάρηζηνλ δχν) απφ γεηηνληθέο πδξνιεςίεο, πνπ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, ε πξψηε 

ζηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ θαη ε δεχηεξε κεηά απφ έλα εμάκελν. Σα απνηειέζκαηα αλάιπζεο ησλ 

δεηγκάησλ ζα ηεξνχληαη ζε αξρείν, ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

Οηδχν εδαθνδεμακελέο ζε γεηηλίαζε ζα έρνπλ ηηο θάησζη δηαζηαζηνινγήζεηο: 

 Γεμακελή 1: 

 Δκβαδφλ =2.370,00 m2 

 Vδεμ= 1,20 mx 2.370,00 m2=2.844,00 m3 

 βάζνο πγξψλ απνβιήησλ 1,20 m 

 Γεμακελή 2: 

 Δκβαδφλ =557,00 m2 

 Vδεμ= 1,20 mx 557,00 m2=668,40 m3 

 βάζνο πγξψλ απνβιήησλ 1,20 m 
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IΗΗ. Καηάηαξη ηος έπγος:  

Με ηελ YA.ΓΗΠΑΓ.νηθ.37674/16(ΦΔΚ.2471Β/10.08.2016) ¨Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο 1958/2012 - Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε 

θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΔΚ 209/ 

/2011)¨ φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, θαηαηάζζεηαη ζηε δεχηεξε (Β‟) Καηεγνξία ηεο 4εο Οκάδαο 

«πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθψλ Τπνδνκψλ» ηνπ Παξαξηήκαηνο IV (α/α 22β: Απνζήθεπζε κε επηθίλδπλσλ 

πγξψλ απνβιήησλ κε αζηηθνχ ηχπνπ ζε ζηεγαλέο δεμακελέο (εξγαζίεο D15, R13)). 

 

ΗV. Θέζη έπγος ζύμθωνα με ηην δήλωζη ςπαγωγήρ ζε ΠΠΓ 

Σν έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί ζηελ εθηφο ζρεδίνπ Γ.Δ. Κνξψλεηαο ζέζε «Καςνχξα-Αγίαο Παξαζθεπήο ηνπ 

Γήκνπ Λεβαδέσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, αγξνηεκάρην άξηην θαη νηθνδνκήζηκν θαηά παξέθθιηζε ζχκθσλα κε ηε 

δήισζε ηεοΠνιηηηθνχ Μεραληθνχ ΣΔ Ησάλλαο . Γθηγθέινπ, επηθάλεηαο Δ=5.085,94 m2 θαη ηδηνθηεζίαο 

επσλπκία ¨ΚΑΣΑΡΟ ΖΛΗΑ ΚΑΗ ΠΤΡΟ Ο.Δ. 

χκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση. 130921/2224/13-06-2019 βεβαίσζε ρξήζεσλ γεο απφ ηελ Γ/λζε 

Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ, ε πεξηγξαθφκελε έθηαζε ηνπ γεπέδνπ, βξίζθεηαη εθηφο πεξηνρήο 

εγθεθξηκέλνπ ΓΠ ή ΥΟΟΑΠ (κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2508/97). Γελ έρνπλ θαζνξηζηεί ρξήζεηο γεο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε). Ζ έθηαζε ζηελ νπνία ζα αλαπηπρζεί ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα δελ βξίζθεηαη 

εληφο πεξηνρήο ραξαθηεξηζκέλεο σο πξνζηαηεπφκελεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν1650/86 (ήηνη 

πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο θχζεο, πεξηνρέο πξνζηαζίαο θχζεο εζληθά πάξθα, πξνζηαηεπφκελνη 

ζρεκαηηζκνί, πξνζηαηεπφκελα ηνπία θαη ζηνηρεία ηνπίνπ, πεξηνρέο νηθναλάπηπμεο θαζψο θαη πεξηνρέο 

πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο απηνθπνχο ρισξίδαο θαη άγξηαο παλίδαο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 18, 19 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ). Ζ ελ ιφγσ έθηαζε δελ εληάζζεηαη ζην δίθηπν NATURA 2000, νχηε ζε πεξηνρέο 

παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (UNESCO) 

 

V. Τπαγωγή ζε Π.Π.Γ 

Σν έξγν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (Η) ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ 

ππεπζχλσο απφ ηνλ θνξέα ηνπ, ππάγεηαη ζηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ) πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ Κ.Y.A. 171914/2013 (Β‟ 3072) θαη ειδικόηεπα ζηο Παπάπηημα Δ αςηήρ, (ην νπνίν 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο απφθαζεο απηήο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πίλαθα Δ1 ηνπ ηδίνπ 

παξαξηήκαηνο φπνπ πξνζδηνξίδνληαη νη φξνη ΠΠΓ. 
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VI. Ππόζθεηοι όποι 

1. Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα Σερληθή Έθζεζε, θαη ε φιε θαηαζθεπή ζα 

γίλεη ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ κειέηε θαη ηηο ηπρφλ ππνδείμεηο ησλ 

αξκνδίσλ ππεξεζηψλ.  

2. Πξηλ απφ ηελ επηθείκελε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ (ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο λσξίηεξα) λα εηδνπνηεζνχλ 

εγγξάθσο νη αξκφδηεο Αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο. Δηδηθφηεξα φιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ αξραηνινγηθψλ εθνξηψλ. Ζ επίβιεςε 

ηπρψλ εξγαζηψλ εθζθαθήο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λ. 3028/2002 «γηα 

ηελ Πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» (Α 153) φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη. 

3. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε: 

1. Να εθαξκφδεη πηζηά φινπο ηνπο ζρεηηθνχο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο πνπ ηίζεληαη απφ ηα 

έγγξαθα ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ γλσκνδνηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε παξνχζα 

άδεηα φπσο ε Δθνξεία Αξραηνηήησλ Βνησηίαο, ε Γ/λζε Γαζψλ Π.Δ. Βνησηίαο θ.ι.π. 

2. Να ηεξεί ζηνηρεία (ηηκνιφγηα, ζπκβάζεηο, δηάθνξα παξαζηαηηθά έγγξαθα, κεηξψα 

θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ θιπ.), βάζεη ησλ νπνίσλ ζα απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο ΑΔΠΟ. Σα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην 

ρψξν ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

3. Να επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε θάζε αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν. 

4. Να παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο. 

5. Να δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο - ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ 

ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο 

4. Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ν θνξέαο ηνπ έξγνπ πξηλ απφ ηελ επηθείκελε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζα 

πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία καο ψζηε λα είλαη παξνχζα θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζπκπχθλσζεο 

ηνπ Δδαθηθνχ Τιηθνχ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο Γεσζπλζεηηθνχ Αξγηιηθνχ Φξαγκνχ θαη ηεο ελαπφζεζεο 

άκκνπ πξνζηαζίαο ηεο κεκβξάλεο ζηεγαλνπνίεζεο ψζηε λα πηζηνπνηεζεί ε επίηεπμε ηεο 

ζηεγαλνπνίεζεο ηεο δεμακελήο. 

5. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα εηδνπνηεί άκεζα ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη ξχπαλζε ζηνλ 

απνδέθηε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ή πγξψλ απνβιήησλ. Δθφζνλ ην επεηζφδην ξχπαλζεο 

νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζηελ 

Τπεξεζία απηή ηα επαλνξζσηηθά κέηξα πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη θαη ην ζπγθεθξηκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπο. 

6. Ζ απφθαζε απηή δελ θαιχπηεη ζέκαηα αζθάιεηαο έλαληη αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο ή αζθάιεηαο 

θαη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ, νχηε απαιιάζζεη ηνλ ππφρξεν θνξέα απφ ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο κε 

άιιεο άδεηεο, πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθδίδεηαη ρσξίο λα εμεηαζηνχλ νη 
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ηίηινη ηδηνθηεζίαο ηνπ ρψξνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη νη φξνη θαη 

πεξηνξηζκνί δφκεζεο ηνπ γεπέδνπ θαη δελ ζπλεπάγεηαη λνκηκνπνίεζε νπνησλδήπνηε απζαίξεησλ 

πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 

απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ θ.ι.π. 

ε πεξίπησζε πξφθιεζεο νπνηαζδήπνηε ξχπαλζεο ή άιιεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή 

παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο απφθαζεο επηβάιινληαη ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ έξγνπ ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28, 29 θαη 30 ηνπ 

Ν.1650/86, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηνπο Ν .3010/02, Ν. 4014/2011 θαη Ν . 4042/2012 θαη ηζρχεη. 

Καηά ηεο απφθαζεο απηήο κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ 

ελψπηνλ: 

Α. Σνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο, ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία 15 (δεθαπέληε) εκεξψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο ή ηελ αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν, ή απφ 

ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, ή αθφηνπ ειήθζε γλψζε απηήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 227 & 238 

ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α). 

Β. Καη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (Ν.2717/99 (ΦΔΚ97Α/17-05-

1999)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Μ.Δ.Π. 

  Ο Πξ/λνο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο  

  & Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ 

   

   

  Σεξδήο Αληψληνο 

  ΠΔ Υεκ. Μερ. κε Α‟ Βαζκφ 

   

   

Δζωηεπική Γιανομή:   

1. Φ.20.505.001 

2. Υ. Α. 
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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 

1. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 
Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 
Λ. Καιπβίσλ 2, 35132 Λακία 
Email: dpehos@pste.gov.gr 
 

2. ΔΦΟΡΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΒΟΗΩΣΗΑ 
Μνπζείν Θεβψλ, Θξεςηάδνπ 1 Πι. Κεξακνπνχινπ, 32 200 Θήβα 
Email: efavio@culture.gr 
 

3. Γ/ΝΖ ΓΑΩΝ Ν. ΒΟΗΩΣΗΑ 
Κάδκνπ 11, 32100 Ληβαδεηά 
Email:ddanvoiot@apdthest.gov.gr 
 

4. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 
ΓΗΑΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ / Π..Δ. 
Λ. Καιπβίσλ 2, 35132 Λακία 
Email: ddhd@pste.gov.gr 
(Γηα ειεθηξνληθή αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο πεξηθέξεηαο) 
 

5. ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΩΝ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 
Θενδσξάηνπ & Βέιιηνπ Λακία 35133 
email: dydatonster@apdthest.gov.gr 
 

6. Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Π.Δ ΒΟΗΩΣΗΑ 
Φίισλνο 35-39, 32131 Ληβαδεηά  
email: danap-vio@pste.gov.gr 
 

7. ΓΖΜΟ ΛΔΒΑΓΔΩΝ 
νθνθιένπο 15, 32131 Ληβαδεηά 
 

8. ΚΑΣΑΡΟ ΖΛΗΑ ΚΑΗ ΠΤΡΟ Ο.Δ. 

Αγία Παξαζθεπή ηεο Γ.Δ. Κνξσλείαο, Γ. Λεβαδέσλ, Ν. Βνησηίαο, Σ.Κ. 32131 
Email: liotrivi1957@gmail.com 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 

 

ΠΡΟΣΤΠΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΓΔΜΔΤΔΗ (Π.Π.Γ.) ΟΜΑΓΑ 4εο «ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ» 

 

Α. Γενικέρ Γεζμεύζειρ 

Α.1 Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξφηππσλ Πεξηβαιινληηθψλ 

Γεζκεχζεσλ (ΠΠΓ) έζησ θαη αλ κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ή ιεηηνπξγίαο 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηξίηνπο. 

Α.2 Να νξηζηεί απφ ην θνξέα ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ππεχζπλνο κε θαηάιιειε θαηάξηηζε γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ΠΠΓ γηα φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

(θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία, παχζε ιεηηνπξγίαο). 

Α.3 Ο θνξέαο ππνρξενχηαη θαηά ην κήλα Φεβξνπάξην θάζε έηνπο λα δηαβηβάδεη ππνρξεσηηθά ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ζηελ Αδεηνδνηνχζα Αξρή, Δηήζηα Έθζεζε Παξαγσγνχ Απνβιήησλ 

(ΔΔΠΑ) κε ζηνηρεία γηα ηα απφβιεηα πνπ παξήγαγε ή/ θαη δηαρεηξίζηεθε θαηά ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. Ζ 

εηήζηα απνινγηζηηθή έθζεζε αθνξά: α) ζηα κε επηθίλδπλα απφβιεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 12, παξ. 2 ηεο 

Κ.Τ.Α. Ζ.Π. 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909 Β΄/03) θαη β) ζηα επηθίλδπλα απφβιεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 11, 

παξ. 4.γ. ηεο Κ.Τ.Α. Ζ.Π. 13588/725/2006 (ΦΔΚ 383 Β΄/06), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3, παξ. 2 

ηεο Κ.Τ.Α. 8668/2007 (ΦΔΚ 287 Β΄/07). 

Α.4 Σήξεζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ). 

Α.5 Πεξηνξηζκφο ησλ ηζηκεληνεπηθαιχςεσλ ηνπ εδάθνπο ζηα απνιχησο απαξαίηεηα γηα ηελ δηαθίλεζε 

ησλ απηνθηλήησλ ψζηε λα κελ αιινησζεί ν ξπζκφο απνξξφθεζεο ησλ φκβξησλ θαη λα απνθεπρζεί ε 

πξφθιεζε δπζκελψλ γηα ην πεξηβάιινλ θαηλφκελσλ, φπσο ιηκλάδνληα λεξά θ.ιπ. 

Α.6 Να πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηάιιεια έξγα δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ κε ην ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθφ θφζηνο γηα ηε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ (π.ρ. θπηεχζεηο, δψλεο δελδξνθχηεπζεο γηα 

ηελ νπηηθή απνκφλσζε ηνπ ρψξνπ απφ ηηο παξαθείκελεο εθηάζεηο, θιπ.). 

 

Β. Φάζη καηαζκεςήρ 

Β.1 Γεληθά 

Β.1.1 Οη ηπρφλ θηηξηαθέο θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο λα είλαη κνξθνινγηθά, αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

εληαγκέλεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. 

Β.1.2 Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο νθείιεη λα αθνινπζήζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην λ. 3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο» (Α΄153) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Γεθαπέληε εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 

θαηαζθεπήο, ν θνξέαο εηδνπνηεί ηηο αξκφδηεο αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο, ψζηε λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ 

επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ή φπσο άιισο νξίδεηαη ζηε γλψκε ηεο αξκφδηαο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο. 
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Β.1.3 Πξηλ απφ θάζε είδνπο ηξνπνπνίεζε ή επέκβαζε ζε πθηζηάκελν έξγν ππνδνκήο (π.ρ. δίθηπν 

χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θιπ) λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ κέζσ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ ππνδνκήο. 

Β.1.4 Ζ πδξνδφηεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα γίλεηαη απφ λφκηκα αδεηνδνηεκέλν θνξέα. ε 

πεξίπησζε γεψηξεζεο, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα εθνδηαζηεί κε ηελ απαηηνχκελε άδεηα 

ρξήζεο λεξνχ απφ ηε Γ/λζε Τδάησλ ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη λα ηεξεί ηνπ φξνπο θαη ηεο 

πξνυπνζέζεηο ηεο πξναλαθεξζείζαο άδεηαο, ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. 43504/2005 (ΦΔΚ Β΄ 1784) θαη ηελ 

ΚΤΑ 150559/2011 (ΦΔΚ Β΄ 1440) φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

Β.1.5 Με ζηφρν ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε θπθινθνξηαθνχ θηλδχλνπ ιφγσ ησλ 

πξαγκαηνπνηνχκελσλ εξγαζηψλ, λα ιεθζεί ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνεηδνπνηνχληαη έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά νη πεδνί θαη νη νδεγνί ησλ δηεξρφκελσλ νρεκάησλ (φπσο 

ηνπνζέηεζε θαηάιιειεο ζήκαλζεο νξαηήο θαη θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο, ηνπνζέηεζε πξνζσπηθνχ σο 

παξαζηάηε κε ρξήζε εξπζξψλ ζεκαηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, θιπ.). 

Β.1.6 Να γίλεη νξηνζέηεζε ηεο έθηαζεο επέκβαζεο ηνπ έξγνπ κέζσ θαηάιιειεο πεξίθξαμεο, ψζηε λα 

κελ είλαη δπλαηή ε δηέιεπζε εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ αλαξκφδησλ αηφκσλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ πεξηθξαγκέλνπ ρψξνπ. 

Β.1.7 Να εμαζθαιηζηεί ε αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο πεξηκεηξηθά ηεο έθηαζεο αλάπηπμεο 

ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δηαβξψζεσλ 

θαη εθπιχζεσλ πιηθψλ. 

Β.1.8 Σα ηπρφλ αδξαλή πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα 

εμαζθαιίδνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχζεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο αδξαλψλ πιηθψλ. 

Β.1.9 Απαγφξεπζε ρξήζεο ησλ αθάιππησλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ρσξίο άδεηα γηα πάζεο θχζεσο  

εξγαζίεο, απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ, πξντφλησλ θαη κεραλεκάησλ. Οη ρψξνη απηνί λα δηαηεξνχληαη 

θαζαξνί θαη απαιιαγκέλνη απφ δηάζπαξηα πιηθά θαη απφβιεηα (ζηεξεά ή πγξά). 

Β.1.10 Οη δηάδξνκνη θίλεζεο ησλ νρεκάησλ λα δηαβξέρνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θπξίσο 

θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε έθιπζε ζθφλεο θαη ηα νρήκαηα βαξέσο ηχπνπ πνπ 

κεηαθέξνπλ πιηθά λα θαιχπηνληαη κε θαηάιιειν χθαζκα γηα ηε ζπγθξάηεζε ηεο ζθφλεο. 

Β.1.11 Απαγνξεχεηαη ε θαχζε πάζεο θχζεσο απνβιήησλ/ πιηθψλ είηε ππαίζξηα, είηε ζε ζηεγαζκέλνπο 

ρψξνπο. 

Β.1.12 Απαγνξεχεηαη ην κπάδσκα νπνηνπδήπνηε πνηακνχ, ρεηκάξξνπ, ξέκαηνο ή πγξνβηφηνπνπ. 

Β.1.13 Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο γηα ηελ 

πεξίπησζε ππξθαγηάο απφ ηελ ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θιπ. θαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θηλδχλνπ κεηάδνζήο ηεο ζε παξαθείκελεο εθηάζεηο/θηίξηα. 

Β.1.14 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε επί ηνπ ρψξνπ 

ηνπ εξγνηαμίνπ εξγαζία ζπληήξεζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ νρεκάησλ (εξγνηαμηαθά 

νρήκαηα, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ θαη πιηθψλ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 
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Οη εξγαζίεο απηέο, εθφζνλ απαηηεζνχλ, λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαηάιιεια 

αδεηνδνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

Β.1.15 Ζ ηπρφλ απνςίισζε βιάζηεζεο λα πεξηνξηζηεί ζηνλ ειάρηζην απαηηνχκελν βαζκφ. Ζ 

αθαηξνχκελε  θπηηθή γε λα δηαθπιαρηεί θαηάιιεια ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο θπηνηερληθέο εξγαζίεο. Ζ 

ηπρφλ πινηφκεζε δαζηθψλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ θαζψο θαη ε ηπρφλ δηάζεζε ησλ πιηθψλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ, λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. 

Β.1.16 Γηα ηηο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνηαμίνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ρεκηθέο 

ηνπαιέηεο. 

Β.1.17 Σν έξγν ή ε δξαζηεξηφηεηα δελ ζα πξέπεη λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηπρφλ εηδηθνχο 

πεξηνξηζκνχο, πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ή κε εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ελδερνκέλσο ζέηνπλ 

φξνπο ή/ θαη πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηελ θαηαζθεπή ή/θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

Β.1.18 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο:  

(α) λα απνκαθξπλζνχλ άκεζα νη θάζε είδνπο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο (γξαθεία, ζπλεξγεία, 

απνζήθεο, πεξηθξάμεηο θιπ.) θαη λα απνθαηαζηαζεί πιήξσο ην ζχλνιν ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ. 

(β) λα απνκαθξπλζεί ην ζχλνιν ησλ ηπρφλησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη λα δηαρεηξηζηεί θαηάιιεια 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

(γ) λα απνθαηαζηαζεί πιήξσο ν πεξηβάιινλ ρψξνο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

Β.2 Αέξηεο εθπνκπέο 

Β.2.1 Γηα ηε κείσζε ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ιφγσ ησλ εξγαζηψλ, θαη΄ ειάρηζηνλ λα ηεξνχληαη ηα 

αθφινπζα: 

• Οη ζσξνί ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη ησλ απνζεθεπκέλσλ αδξαλψλ θαη γεληθφηεξα νη ρψξνη ηνπ 

εξγνηαμίνπ λα δηαβξέρνληαη πεξηνδηθά, ηδηαίηεξα θαηά ηηο μεξέο πεξηφδνπο. 

• Σα θνξηεγά κεηαθνξάο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο λα είλαη θαιπκκέλα κε 

θαηάιιεια κέζα θαη λα απνθεχγεηαη ε ππεξπιήξσζή ηνπο. 

• Σν χςνο πηψζεο θαηά ηε θφξησζε θαη εθθφξησζε ραιαξψλ δνκηθψλ πιηθψλ λα είλαη ην ειάρηζην 

δπλαηφ. 

Β.2.2 ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά νρήκαηα πνπ 

δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηα φξηα εθπνκπψλ αέξησλ ξχπσλ. 

Β.3 Τγξά θαη ζηεξεά απφβιεηα. 

Β.3.1 Σα ηπρφλ απφβιεηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο λα ζπιιέγνληαη ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ ή/θαη ζε θαηάιιεινπο 

πεξηέθηεο, εθαξκφδνληαο δηαινγή ησλ εηδψλ θαη πιηθψλ ζηελ πεγή. 

Β.3.2 Σα ηπρφλ πξντφληα εθζθαθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, θαηά πξνηεξαηφηεηα λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ, 

φπσο π.ρ. γεσκνξθνινγηθή εμνκάιπλζε επηκέξνπο ρψξσλ/ ηκεκάησλ ηνπ γεπέδνπ, ζηήξημε πξαλψλ θιπ, 
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ιακβάλνληαο θάζε δπλαηή κέξηκλα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αιινίσζεο ηεο πθηζηάκελεο κνξθνινγίαο 

ηνπ εδάθνπο ηεο πεξηνρήο. 

Β.3.3 Σπρφλ πιενλάδνληα πξντφληα εθζθαθψλ θαη ηα κε επηθίλδπλα απφβιεηα θαηαζθεπψλ θαη 

θαηεδαθίζεσλ λα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο ΚΤΑ. 36259/2010 (Β΄ 1312) 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

Β.3.4 Ζ δηαρείξηζε ησλ κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ. 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) θαη ζην λ. 4042/2012 (Α΄ 24), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Ζ 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2939/2001 (Α΄ 179) πεξί ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

2939/2001 θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ αληίζηνηρσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην ΤΠΔΚΑ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο. 

Β.3.5 Να ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαηάιιεινη θάδνη γηα ηελ ζπιινγή ησλ αζηηθνχ 

ηχπνπ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ. Σα απφβιεηα απηά είηε ζα παξαιακβάλνληαη απφ απνξξηκκαηνθφξα 

νρήκαηα ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ, εθφζνλ εμππεξεηείηαη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ, είηε ζα κεηαθέξνληαη ζην 

πιεζηέζηεξν ζεκείν ζπιινγήο απνξξηκκάησλ ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ. 

Β.3.6 Ζ ηπρφλ δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ λα δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο. Δηδηθφηεξα, ηα επηθίλδπλα απφβιεηα λα ζπιιέγνληαη ζε θαηάιιεια ζηεγαλά δνρεία θαη 

λα παξαδίδνληαη ζε αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθέληξσζε απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

δηαινγήο θαη ηεο πξνθαηαξθηηθήο απνζήθεπζεο απνβιήησλ κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηνπο ζε εγθαηάζηαζε 

επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ απηψλ, λα θπιάζζνληαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν 

ρψξν εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ, ν νπνίνο λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζην Κεθάιαην 2 ηεο ΚΤΑ. 

24944/2006 (Β΄ 791) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

 

Γ. Θόπςβορ και δονήζειρ 

Γ.1 Να ηεξνχληαη ζηα φξηα ηεο έθηαζεο επέκβαζεο ηνπ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο, νη εηδηθέο νξηαθέο 

ζηάζκεο ζνξχβνπ, φπσο νξίδνληαη ζην Π.Γ. 1180/81 (ΦΔΚ Α΄ 293), φπσο ηζρχεη θαζψο θαη νη ινηπέο 

δηαηάμεηο πεξί ζνξχβνπ. 

Γ.2 Να ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε κείσζε ζην ειάρηζην ησλ ερεηηθψλ εθπνκπψλ. Καη‟ 

ειάρηζηνλ λα ηεξνχληαη ηα αθφινπζα: 

α) Σα κεραλήκαηα πνπ ηπρφλ ρξεζηκνπνηνχληαη εμσηεξηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ 

θαη νη ζπζθεπέο εξγνηαμίνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ λα θέξνπλ 

ζήκαλζε CE, φπνπ λα αλαγξάθεηαη ε εγγπεκέλε ζηάζκε ερεηηθήο ηζρχνο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ππ‟ 

αξηζκ. 37393/2003 (ΦΔΚ Β΄ 1418) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη ζηελ ππ‟ αξηζκ. 9272/2007 (ΦEK Β΄ 

286) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 
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β) Να γίλεηαη θαηάιιειε ρσξνζέηεζε ησλ κεραλεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ 

εθπεκπφκελνπ ζνξχβνπ πξνο επαίζζεηεο ρξήζεηο. Γηα πεξαηηέξσ ερνπξνζηαζία απφ ζνξπβψδε 

κεραλήκαηα ή εξγαζίεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαηάιιειεο ερνπξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο 

(ερνπεηάζκαηα θιπ.). 

Γ.3 ε πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη ζηαζεξέο κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ιφγσ ιεηηνπξγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξνμελνχλ θξαδαζκνχο ή δνλήζεηο, ηφηε ηα κεραλήκαηα απηά νθείινπλ λα εδξάδνληαη ζε 

αληηθξαδαζκηθά πέικαηα ή εηδηθέο ειαζηηθέο αληηδνλεηηθέο ζηξψζεηο πξνο απνθπγή ζρεηηθψλ νριήζεσλ 

θαη δηάδνζεο εδαθνκεηαθεξφκελνπ ζνξχβνπ. 

Γ.4 ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί θηλεηά κεραλήκαηα ζε αλνηρηνχο ρψξνπο εληφο ηεο 

επηρείξεζεο, απηά ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο ππνρξεψζεηο εθαξκνγήο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, 

ζρεηηθά κε ηελ εθπνκπή ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ απφ εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο Οδεγίαο 2005/88/ΔΚ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 219/2009 θαη ησλ εθάζηνηε ηπρφλ 

αλαζεσξήζεψλ ηνπο. 

Γ.5 Να ηεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο Τ.Α. 56206/1613/86 (ΦΔΚ 570/Β΄/9-9-86) φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη (Πξνζδηνξηζκφο ηεο ερεηηθήο εθπνκπήο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 79/113/ΔΟΚ, 81/1051/ΔΟΚ θαη 85/405/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο 

Γεθεκβξίνπ 1978, ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 1981 θαη ηεο 11εο Ηνπιίνπ 1985). 

Γ.6 ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί νρήκαηα πάζεο θχζεο ζε αλνηθηνχο ρψξνπο εληφο 

ηεο επηρείξεζεο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή εθπνκπψλ ζνξχβνπ ηφζν απφ ηερληθήο 

πιεπξάο (π.ρ. λα ζπληεξνχληαη επαξθψο ηα ζπζηήκαηα ζηγαζηήξα εμάηκηζεο θ.ιπ.), φζν θαη απφ πιεπξάο 

ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ. ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεηαη δπλαηή ε νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ζνξχβνπ ηφηε 

ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ Γ.7. 

Γ.7 ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο δηελεξγνχληαη ζε αλνηθηνχο ρψξνπο εληφο ηεο 

επηρείξεζεο, εξγαζίεο ή δηαδηθαζίεο νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ζπξηγκνχο, ήρνπ κε ηνληθφηεηα, θηππνγελείο 

ζνξχβνπο, θ.ιπ. ζηάζκεο ζνξχβνπ πνπ δχλαηαη λα γίλνληαη αληηιεπηέο ζε κεγάιε απφζηαζε ρσξίο λα 

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ νπζηαζηηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο, ηφηε παξφκνηεο εξγαζίεο ή δηαδηθαζίεο ζα 

απαγνξεχεηαη λα δηεμάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ θνηλήο εζπρίαο. 

Γ.8 ε πεξίπησζε πνπ ηα έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο δηαζέηνπλ θιεηζηνχ ηχπνπ εγθαηαζηάζεηο είλαη 

απαξαίηεην λα πεξηιακβάλνπλ ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζνξχβνπ (ερνκφλσζεο), ψζηε ηα επίπεδα ζνξχβνπ 

ηφζν εληφο ησλ ρσξψλ εξγαζίαο φζν θαη ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. 
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Γ. Φάζη λειηοςπγίαρ 

Γ.1 Γεληθά 

Γ.1.1 Να εγθαηαζηαζεί ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο (πξφιεςε θαη 

ππξφζβεζε) θαζψο θαη απνθπγήο κεηάδνζεο ηεο θσηηάο ζε παξαθείκελεο πεξηνρέο θαη θηίξηα, θαηφπηλ 

έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, φπνπ απαηηείηαη. 

Γ.1.2 Να εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ξνή ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο (θαη εηδηθφηεξα ησλ 

φκβξησλ) κε ηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ έξγσλ, ψζηε λα απνηξέπνληαη θαηλφκελα 

πιεκκπξψλ. 

Γ.1.3 Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ησλ ηπρφλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ ζε ζεκεία ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ, 

ζε ζάιαζζα ή ζηελ παξάθηηα δψλε θαη ζηνπο ρψξνπο αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ησλ 

παξαθείκελσλ πεξηνρψλ. 

Γ.1.4 Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο, απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε επί ηνπ ρψξνπ 

εξγαζία ζπληήξεζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ νρεκάησλ. Οη εξγαζίεο απηέο, εθφζνλ 

απαηηεζνχλ, λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

Γ.2 Αέξηα Απφβιεηα 

Γ.2.1 Να ηεξνχληαη ηα φξηα ηνπ Π.Γ. 1180/81 (ΦΔΚ 293 Α΄) γηα ηηο εθπνκπέο αεξίσλ απνβιήησλ.  

Γ.2.2 Να ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο έθιπζεο δπζάξεζησλ νζκψλ. 

Γ.2.5 Να ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο έθιπζεο ζθφλεο. 

Γ.2.6 Δθφζνλ ε εγθαηάζηαζε εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ 11641/1942 (ΦΔΚ 832/Β΄/2002) 

φπσο ηζρχεη, πεξί εθπνκπψλ πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ (VOC) ζηελ αηκφζθαηξα, νθείιεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο απηήο θαη λα ππνβάιιεη κέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ θάζε έηνπο ην έληππν 

ζπκκφξθσζεο. Οη παξαγφκελνη αηκνί πηεηηθψλ πξντφλησλ θαηά ηελ πιήξσζε ησλ δεμακελψλ δηαιπηψλ λα 

απάγνληαη κε ζχζηεκα αλάθηεζεο ή εμηζνξξφπεζεο αηκψλ ή άιιε θαηάιιειε δηάηαμε αληηξξχπαλζεο. 

Γ.2.7 Να ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. Ζ.Π. 14122/549/Δ. 103/2011 (ΦΔΚ 488/Β΄/30-03-2011) - Μέηξα 

γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2008/50/ΔΚ 

«γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη θαζαξφηεξν αέξα γηα ηελ Δπξψπε» ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο ηεο 21εο Μαΐνπ 2008». 

Γ.2.8 ηελ πεξίπησζε πνπ αλαπηπρζνχλ αλαεξφβηεο ζπλζήθεο αλακέλεηαη λα εθιπζνχλ δχζνζκα αέξηα 

φπσο NH3, N2Ο θαη CH4. Ζ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ ζπλζεθψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ άκεζε δηφξζσζε 

ησλ παξακέηξσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ εμέιημε ηεο βηνινγηθήο δηεξγαζίαο. 

Γ.2.9 ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο εληφο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα 

ηνπνζεηεζεί ζχζηεκα εμαεξηζκνχ θαη απφζκεζεο. 

Γ.2.10 Να γίλεηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνβιεκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ε 

κηθξφηεξε δπλαηή εθπνκπή ξχπσλ. 

Γ.3 Τγξά Απφβιεηα 
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Γ.3.1 Ζ δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ θαη πγξψλ απνβιήησλ πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε αζηηθά ιχκαηα λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζε ηα αθφινπζα: 

Γ.3.1.1 ηελ πεξίπησζε πνπ ηα αζηηθά πγξά απφβιεηα δηνρεηεχνληαη ζε ζηεγαλή ζεπηηθή δεμακελή: 

Γ.3.1.1.1 Να ηεξνχληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 369 ηνπ Κψδηθα Βαζηθήο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο 

1999 (Γ‟ 580) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη λα έρεη εμαζθαιηζηεί ε ηειηθή δηάζεζε ηνπο ζε κνλάδα 

επεμεξγαζίαο πγξψλ αζηηθψλ απνβιήησλ. 

Γ.3.1.1.2 Οη σθέιηκεο δηαζηάζεηο ηεο ζεπηηθήο δεμακελήο (ή ησλ ζεπηηθψλ δεμακελψλ). λα επαξθνχλ 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

Γ.3.1.1.3 Να πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθή εθθέλσζε αλάινγα κε ηηο πνζφηεηεο ησλ παξαγφκελσλ αζηηθψλ 

πγξψλ απνβιήησλ θαη λα ηεξείηαη αξρείν κε ηηο πνζφηεηεο θαη ηα παξαζηαηηθά πνπ απνζηέιινληαη ζε 

λνκίκσο πθηζηακέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 

Γ.3.1.2 ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξαγφκελα πγξά απφβιεηα ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

δηνρεηεχνληαη απεπζείαο ζε δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ, λα ηεξνχληαη ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 

5673/400/1997 (Β΄ 192) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαζψο θαη νη φξνη πνπ επηβάιινληαη ζηνλ Καλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο. Ζ ζχλδεζε ηνπ έξγνπ κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο λα 

είλαη λφκηκε ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Γ.3.1.3 ηελ πεξίπησζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ κε θάπνηα εθ 

ησλ κεζφδσλ πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 4, 5, 6, 7 θαη 8 ηεο ΚΤΑ 145116/2011 (Β΄ 354), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, λα εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο δεζκεχζεηο: 

Γ.3.1.3.1 Σα επεμεξγαζκέλα πγξά απφβιεηα λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε 

ΚΤΑ 145116/2011 (Β΄ 354), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

Γ.3.1.3.2 Να γίλεηαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ 

απνβιήησλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα εθξνήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ. Οη έιεγρνη 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ καθξνζθνπηθνχο ειέγρνπο ζε ηαθηηθή βάζε (νπηηθφ έιεγρν, έιεγρν νζκήο, 

ιεηηνπξγίαο ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ξνήο ιπκάησλ, ζηάζκεο δεμακελψλ, θαηάζηαζεο ζράξαο, 

θ.ιπ.) θαη εηήζηνπο ειέγρνπο ζπληήξεζεο. 

Γ.3.1.3.3 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ, λα ππάξρεη θξεάηην 

δεηγκαηνιεςίαο ζηελ έμνδν ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο. 

Γ.3.1.3.4 Ζ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ λα δηαζέηεη εθεδξηθφ κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ θαη δεμακελέο θαηάιιεινπ φγθνπ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε πεξίπησζε 

βιάβεο ηεο κνλάδαο γηα κία εκέξα ηνπιάρηζηνλ θαη λα εμαζθαιίδεη κέρξη ηελ επηζθεπή ηεο, ηε κεηαθνξά 

ηνπο κε βπηηνθφξν ζε λνκίκσο πθηζηακέλε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζία ιπκάησλ ηεο πεξηνρήο 

Γ.3.1.3.5 Σα ζηεξεά, ε άκκνο θαη ηα ιίπε πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο 

επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ λα απνκαθξχλνληαη θαηαιιήισο είηε απφ ηνλ νηθείν Γήκν είηε απφ 

αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία ζπιινγήο απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 

1909) θαη ζην Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 
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Γ.3.1.3.6 Ζ παξαγφκελε ηιχο απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πγξψλ απνβιήησλ, εθφζνλ δελ ππφθεηηαη ζε 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία εληφο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζεί θαηάιιεια, λα 

απνκαθξχλεηαη απφ αδεηνδνηεκέλν ζπιιέθηε ή λφκηκν βπηηνθφξν θαη λα δηαηίζεηαη ζε αδεηνδνηεκέλε 

εηαηξεία δηαρείξηζεο (ελδεηθηηθά: ζε Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηνπ Γήκνπ, ζε ΥΤΣΑ (εθφζνλ 

έρεη κέγηζηε πγξαζία 40%), ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα δηαρείξηζεο ηιχνο θ.ιπ.) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ ΚΤΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) θαη ζην Ν. 4042/2012 (Α΄ 24) φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

Γ.3.1.4 ηελ πεξίπησζε επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ θαη δηάζεζεο ηεο επεμεξγαζκέλεο εθξνήο 

ηνπο ζε πδάηηλν απνδέθηε (επηθαλεηαθφο πδάηηλνο απνδέθηεο ή ζάιαζζα), ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 

5673/400/1997 (Β΄ 192), λα εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο δεζκεχζεηο: 

Γ.3.1.4.1 Σα επεμεξγαζκέλα πγξά απφβιεηα λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε 

ΚΤΑ 5673/400/1997 (Β΄ 192), θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή απφθαζε πεξί θαζνξηζκνχ απνδέθηε θαη φξσλ 

δηάζεζεο ζε απηφλ. 

Γ.3.1.4.2 Να γίλεηαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ 

απνβιήησλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε πνηφηεηα εθξνήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ 

απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Οη έιεγρνη πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ καθξνζθνπηθνχο 

ειέγρνπο ζε ηαθηηθή βάζε (νπηηθφ έιεγρν, έιεγρν νζκήο, ιεηηνπξγίαο ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 

χπαξμεο ξνήο ησλ ιπκάησλ, ζηάζκεο δεμακελψλ, θαηάζηαζεο ζράξαο, θ.ιπ.) θαη εηήζηνπο ειέγρνπο 

ζπληήξεζεο. 

Γ.3.1.4.3 Να πξαγκαηνπνηνχληαη κεηξήζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνο δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ 

ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ππ‟ αξ. νηθ.5673/400/1997 (Β΄ 192), ή ηελ ζρεηηθή απφθαζε θαζνξηζκνχ πδάηηλνπ 

απνδέθηε. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απφθαζε θαζνξηζκνχ πδάηηλνπ απνδέθηε ή δελ 

πξνζδηνξίδεηαη ζηελ απφθαζε απηή ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ αλαιχζεσλ πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληα ζηα πξνο δηάζεζε πγξά απφβιεηα, λα δηελεξγνχληαη θαη΄ ειάρηζηνλ αλαιχζεηο ησλ 

παξακέηξσλ pH, BOD, COD, SS, Ν, P θαη θνινβαθηεξίδηα κε ζπρλφηεηα γηα ηνλ πξψην ρξφλν 1 δείγκα 

αλά κήλα θαη γηα ηα επφκελν ρξφληα, 1 δείγκα αλά ηξίκελν. Δπηπιένλ ζηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεηαη 

ρισξίσζε, λα κεηξάηαη ζπλερψο ην ππνιεηκκαηηθφ ριψξην. 

Γ.3.1.4.4 Ζ κνλάδα επεμεξγαζίαο απνβιήησλ λα δηαζέηεη εθεδξηθφ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη λα 

δηαζέηεη δεμακελέο θαηάιιεινπ φγθνπ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο 

ηεο κνλάδαο γηα κία εκέξα ηνπιάρηζηνλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο πξνο ηειηθή δηάζεζε κε βπηηνθφξν κέρξη ηελ 

επηζθεπή ηεο 

Γ.3.1.4.5 Σα ζηεξεά, ε άκκνο θαη ηα ιίπε πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο 

επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ λα ζπιιέγνληαη, απνκαθξχλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε θαηάιιειε δηαρείξηζε 

είηε απφ ηνλ νηθείν Γήκν είηε απφ αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία ζπιινγήο απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ θ.π.α. 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) θαη ζην λ. 4042/2012 (Α΄ 24), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

Γ.3.1.4.6 Ζ παξαγφκελε ηιχο απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πγξψλ απνβιήησλ εθφζνλ δελ επεμεξγάδεηαη 

πεξαηηέξσ εληφο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζεί θαηάιιεια, λα απνκαθξχλεηαη 
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απφ αδεηνδνηεκέλν ζπιιέθηε ή λφκηκν βπηηνθφξν θαη λα ππφθεηηαη ζε θαηάιιειε δηαρείξηζε απφ άιιε 

αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία δηαρείξηζεο (ελδεηθηηθά: ζε Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηνπ Γήκνπ, ζε 

ΥΤΣΑ (εθφζνλ έρεη κέγηζηε πγξαζία 40%), ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα δηαρείξηζεο ηιχνο θιπ.) ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) θαη ζην Ν. 4042/2012 (Α΄ 24) φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

Γ.4 ηεξεά Απφβιεηα 

Γ.4.1 Σα αζηηθά απνξξίκκαηα πνπ παξάγνληαη λα ζπιιέγνληαη θαζεκεξηλά θαη λα απνκαθξχλνληαη ζε 

ηαθηά δηαζηήκαηα απφ ηνπο θαηάιιεινπο θνξείο. 

Γ.4.2 Ζ δηαρείξηζε ησλ κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909/Β΄/2003) φπσο ηζρχεη θαη ηνλ Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 

24/Α΄/2012). 

Γ.4.3 Ζ δηαρείξηζε ησλ ηπρφλ ξεπκάησλ απνβιήησλ, ηα νπνία εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

Ν.2939/01 (ΦΔΚ 179/Α΄/2001), φπσο ηζρχεη, λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο. 

Δηδηθφηεξα: 

• Οη ζπζθεπαζίεο δηαθφξσλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, λα 

παξαδίδνληαη ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλν ζπιιέθηε πξνο πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ζε εγθεθξηκέλε 

εγθαηάζηαζε ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία εηζάγεη πιήξεηο ζπζθεπαζίεο πξψησλ ή βνεζεηηθψλ πιψλ είλαη 

ππφρξενο δηαρεηξηζηήο αλαθνξηθά κε ηηο ζπζθεπαζίεο απηέο. Χο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα ζπκβιεζεί κε 

εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Ζ ίδηα ππνρξέσζε ηζρχεη γηα ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ 

πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη ζηελ αγνξά. 

• Ζ ζπιινγή ησλ πξνο απφζπξζε εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ θαη ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ νρεκάησλ 

λα γίλεηαη κέζσ εγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο αληίζηνηρα 

ησλ Π.Γ. 117/04 (ΦΔΚ 82 Α΄) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 15/06 (ΦΔΚ 12 Α΄) θαη Π.Γ. 109/04 (ΦΔΚ 75 

Α΄) θαζψο θαη ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 41624/2057/Δ103/10 (ΦΔΚ 1625 Β΄) φπσο ηζρχνπλ. 

• Σα Απφβιεηα Ληπαληηθψλ Διαίσλ (ΑΛΔ) απφ ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ ή θαη ησλ νρεκάησλ ηεο εηαηξείαο (ζε πεξίπησζε πνπ ε αιιαγή ιηπαληηθψλ ιαδηψλ απηψλ 

γίλεηαη εληφο ηνπ εξγνζηαζίνπ) λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε ζηεγαλά δνρεία κε θαπάθη αζθαιείαο, ηα 

νπνία λα θπιάζζνληαη εληφο ηνπ γεπέδνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Κνηλή 

Τπνπξγηθή Απφθαζε Ζ.Π. 24944/1159/06 (ΦΔΚ 791 Β΄) φπσο ηζρχεη θαη πεξηνδηθά λα παξαδίδνληαη, κέζσ 

θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλν ζπιιέθηε, ζε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο πξνο πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία, κε πξνηεξαηφηεηα ηελ αλαγέλλεζή ηνπο. Ζ δηαρείξηζή ηνπο λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 

82/2004 (ΦΔΚ 64 Α΄) φπσο ηζρχεη. 

• Ζ δηαρείξηζε ησλ ΟΣΚΕ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην ΠΓ 116/04 (ΦΔΚ 

81Α΄). 

• Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ) λα γίλεηαη ζχκθσλα 

κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 36259/1757/Δ103 (ΦΔΚ 1312 Β΄) φπσο ηζρχεη. 
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Γ.4.4 Ζ δηαρείξηζε ησλ ηπρφλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΚΤΑ 

3588/725/28.3.06 (ΦΔΚ 383 Β΄), 24944/1159/30.6.06 (ΦΔΚ 791 Β΄), 8668/2.3.07 (ΦΔΚ 287 Β΄) θαη ηνλ Ν. 

4042/2012 (ΦΔΚ 24 Α΄) φπσο ηζρχνπλ. Να ηεξνχληαη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά ζην αξρείν ηεο εηαηξείαο. Χο 

δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λνείηαη κφλν ε ζπγθέληξσζε 

απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνθαηαξθηηθήο δηαινγήο θαη ηεο πξνθαηαξθηηθήο απνζήθεπζεο 

απνβιήησλ κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηνπο ζε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο απνβιήησλ. 

Γ.4.5 Γηα ηελ παξάδνζε απνβιήησλ ζε ηξίηνπο, λα ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πεξαηηέξσ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ εθηφο ηνπ γεπέδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Πξνθεηκέλνπ γηα επηθίλδπλα απφβιεηα, λα ζπκπιεξψλεηαη θαηάιιεια ην “Έληππν αλαγλψξηζεο γηα ηε 

ζπιινγή θαη κεηαθνξά επηθίλδπλσλ απνβιήησλ” ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο Κνηλέο Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο 13588/725/06 (ΦΔΚ 383 Β΄) θαη Ζ.Π. 24944/1159/06 (ΦΔΚ 791 Β΄) φπσο ηζρχνπλ. 

 

Δ. Άλλερ Γεζμεύζειρ 

- 
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