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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΛΙΒΑΔΕΙΑ  27 -11-2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1725/209474 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ   
 

 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ   

Ταχ. Δ/νση 

Ταχ. Κώδικας                      

: 

: 

Φίλωνος 35-39 

 32131  
 ΠΡΟΣ : ΛΑΤΟΜΙΚΑ  ΕΡΓΑ   Δ.Α. 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

Θέση «Κεραμίδεζα» 

Δ.Ε. Τανάγρας Δήμου Τανάγρας 

32009 ΤΑΝΑΓΡΑ 

Email :dimbel3@gmail.com 

info@latomika-erga.com 

Δια του μελετητή 

ΛΙΑΝΤΖΑ ΚΩΝ/ΝΟ του Χρήστο 

Δημ. Γιάννη Περγαντα 32 

32131 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

Email :kliantza@yahoo.com 

 

Πληροφορίες : Μπατσούλης Παναγιώτης 

Τηλέφωνο 

Τηλεομοιοτυπία 

Email  

: 

: 

: 

: 

2261350215 

2261350213 

batsoulis@viotia.gr 

tperydroik-vio@pste.gov.gr 

 

    ΚΟΙΝ  : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

       

 

ΑΠΟ ΦΑΣΗ  

 

ΘΕΜΑ : Βεβαίωση χωροθέτησης Συστήματος Περιβαλλοντικών Υποδομών  για τη  

δραστηριότητα  «Εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5 , R12 και R13)»  του 

φορέα με την επωνυμία   ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.  που πρόκειται 

να εγκατασταθεί  στη Θέση «Κεραμίδεζα» της Δ.Ε. Τανάγρας  του Δήμου Τανάγρας  

της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.148/10 (ΦΕΚ 241/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 

3. Την με αρ. πρωτ. οικ. 26937/1403/20-5-2011 (ΦΕΚ 1282/Β/16-6-2011) ‘’Απόφαση Ανάθεσης 

τομέων αρμοδιοτήτων και μεταβίβαση άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από τον 
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Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σε Αντιπεριφερειάρχες για την Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών – Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους 

Προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Άρθρο 1 παρ. Β¨. 

4. Την με αρ. πρωτ. οικ.195424/2932 (ΦΕΚ 773Υ.Ο.Δ.Δ./23.09.2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και 

ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων» . 

5. Την αρ. πρωτ.οικ. 204072/3050/12-09-2019 (ΦΕΚ 3538/Β/201/) (ΑΔΑ : 6ΩΧΕ7ΛΗ-ΝΑΚ) 

Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες». 

6. Την αρ. πρωτ. Οικ. 161321/2735/12-08-2020 ( ΦΕΚ 640/ΥΟΔΔ/14-8-2020) (ΑΔΑ : ΩΖΥΗ7ΛΗ-

4ΦΥ) Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ. 

Οικ. 195424/2932/2-9-2019 Απόφασης ορισμού Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων». 

7. Την με αρ. πρωτ.:οικ. 22160/598/29.01.2020 (ΦΕΚ 316Β/06.02.2020) απόφαση της 

Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας ¨Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους 

Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας¨. 

8. Τον Ν. 2690/1999(ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» , 

όπως ισχύει .  

9. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) για την προστασία του περιβάλλοντος όπως ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του Ν.3010/02 (Α91) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 

96/61/ΕΕ., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για υδατορέματα και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ.148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση 

των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 190/Α/2009). 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 

και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει. 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4042/12 (ΦΕΚ.Α24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με 

την Οδηγία 2000/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής». 

14. Την Υ.Α. με αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/16 (Φ.Ε.Κ. 2471 Β/10.08.2016) Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων 

και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του 

Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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15. Την Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β΄/19-09-2016) «Οργάνωση και λειτουργία 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 

4042/2012 (Α΄/24), όπως ισχύει».  

16. Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β΄) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 

προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α 

οικ.56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339 Β΄) και ισχύει. 

17. Την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Την με αρ.2003/33/ΕΚ Απόφαση Συμβουλίου «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής 

των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής με το αρ.16 και το παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 

1999/31/ΕΚ». 

19. Την με Α.Π. 6972/22.12.2005 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

«Έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας. 

20. Την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 (ΦΕΚ 2076/Β/25-9-2009): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας σε συμμόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 

2006/21/ΕΚ». 

21. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757 (ΦΕΚ 1312/Β/2010)   « Μέτρα , όροι και πρόγραμμα για την 

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

22. Την Εγκύκλιο οικ.129043/4345/8-7-2011 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (Τμήμα 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη 

διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. 

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

24. Την Πράξη αρ. 49/2015 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 174 Α΄/15-12-2015) «Τροποποίηση 

και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού 

Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων…». 

25. Την υπ. αριθμ. ΚΥΑ οικ 63891/5427/30.12.2016 (Φ.Ε.Κ. 31 Β΄ 201) «Κύρωση της απόφασης 

έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας». 

26. Την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΠΣ/76104/1176 (Φ.Ε.Κ. 299/ΑΑΠ/2018) Υ.Α. ¨ Έγκριση Αναθεώρησης 

του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική 

Έγκριση αυτού.  

27. Το Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/7.12.2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής 

δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

28. Τις διατάξεις  της παρ. 6 του άρθρου 55 του Ν. 4512/18 (ΦΕΚ 4/Α/17-01-2018) «Ρυθμίσεις για 

την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής 

και άλλες διατάξεις» , ¨6. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων από 
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εκσκαφές , κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) εντός λειτουργούντων λατομείων , ανεξαρτήτως 

του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους , μετά την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών , 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς του επόμενου εδαφίου. Η εγκατάσταση 

πραγματοποιείται ύστερα από συναίνεση ή σύμπραξη των εκμεταλλευτών των λατομείων αυτών , 

των οποίων δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η εκμετάλλευση , ούτε να δεσμεύονται αποθέματα των 

κοιτασμάτων¨. 

29. Το Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/14.06.2018) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας 

Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις».  

30. Την υπ’ αριθμ. Ε.Γ. οικ. 391/2013 (ΦΕΚ 1004 Β’/2013) Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 

«Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας  

31. Την υπ’ αριθμ. Ε.Γ. οικ. 902/2017 (ΦΕΚ 4673 /Β /2017’)    Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του 

Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής 

Στερεάς Ελλάδας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

32.  Την υπ’ αριθμ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41375/328 /2018 (ΦΕΚ 2682 Β’ 2018) Απόφαση της Εθνικής 

Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής 

ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL 07) και της αντίστοιχης 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». 

33. Την ΚΥΑ Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 (Β’6210) «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις 

εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων». 

34. Το  αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/21535/1411/4-7-2019 έγγραφο «Διευκρινήσεις σχετικά με την 

εφαρμογή της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/14.02.2019».                            . 

35. Την με αριθμ. Πρωτ. 40002/Φ.701.2/02-07-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΠΔ46ΜΚ6Π-Η4Υ) έγγραφο του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη / Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Αρχηγείο 

Πυροσβεστικού Σώματος /Επιτελείο / Νομική Υπηρεσία με θέμα : ¨Πυροπροστασία έργων και 

δραστηριοτήτων  «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών» και συναφών εγκαταστάσεων ¨. 

36. Tην K.Y.A. 11936/2019 (Φ.Ε.Κ. 436Β΄/14-02-2019) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών 

για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών 

Υποδομών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.                                                               . 

37. Το με αριθμ. Πρωτ. 18684/1234/20-03-2019   έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας / Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης / Τμήμα Β΄  με θέμα : ¨ Περιβαλλοντική 

Αδειοδότηση δραστηριότητας επεξεργασίας ΑΕΚΚ εντός λατομικού Χώρου¨.                      . 

38. Το με αρ. πρωτ. 1086/135460/10-07-2020 συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της εταιρείας 

ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των 

δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης  Συστήματος 

Περιβαλλοντικών Υποδομών  για τη  δραστηριότητα  «Μονάδα  Επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ.» στη θέση 
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«Κεραμίδεζα» της Δ.Ε Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας . 

39. Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά τα οποία προσκομίστηκαν με την από 23-07-2020 αίτηση.  

40. Το με αρ. πρωτ. 1213/146659/04-08-2020 έγγραφό μας με το οποίο έγινε προσδιορισμός των 

δικαιολογητικών . 

41. Την από 09-10-2020 αίτηση της εταιρείας με την οποίες προσκομίστηκαν δικαιολογητικά για τη 

χορήγηση Βεβαίωσης Χωροθέτησης. 

42. Την με αριθμό πρωτ. 201/24-02-2020 βεβαίωση χρήσης γής της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του 

Δήμου Θηβαίων  «το γήπεδο βρίσκεται εκτός σχεδίου , εκτός οικισμού περιοχή Τ.Κ.Τανάγρας  Δ.Ε. 

Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας  .…εμπίπτει σε περιοχή που δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γής». 

43. Την με αριθμό πρωτ. ΤΤ 7275/20-07-2020  Βεβαίωση του τμήματος Φυτικής & Ζωϊκής  

παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας   ότι η έκταση 

βρίσκεται εκτός γεωργικής Γής Υψηλής Παραγωγικότητας . 

44. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/100226/68629/908/06-04-2020 έγγραφο της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας  «δεν έχει αντίρρηση για την υλοποίηση του  έργου καθώς η 

περιοχή δεν βρίσκεται εντός  κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου αρμοδιότητας της ΕΦΑ Βοιωτίας 

και δεν επιφέρει βλάβη σε ορατές αρχαιότητες». 

45. Την με αρ. πρωτ. 77473/12-06-2020 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Θηβών  «έκταση 

30.887,63 τ.μ. ..  μη δασικού χαρακτήρα ». 

46. Την από 18-11-2020 αυτοψία . 

47. Το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου για τη χορήγηση της παρούσας 

βεβαίωσης Χωροθέτησης . 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ Βεβαίωση χωροθέτησης Συστήματος Περιβαλλοντικών Υποδομών  για τη  

δραστηριότητα «Εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5 , R12 και R13)»  του φορέα με την 

επωνυμία   ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.  που πρόκειται να εγκατασταθεί  στη 

Θέση «Κεραμίδεζα» της Δ.Ε. Τανάγρας  του Δήμου Τανάγρας  της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας όπως εικονίζεται στο  τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα 

απόφαση και το οποίο έχει τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία :  

 

 

Φορέας    ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.   

ΑΦΜ 800906647 
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ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Είδος δραστηριότητας Εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5 
, R12 και R13) 

Κ.Α.Δ. 38.32  Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού. 

 

Θέση Δραστηριότητας «Κεραμίδεζα»  Δ.Ε. Τανάγρας Δήμου Τανάγρας 

  

Γεωργαφικές Συντεταγμένες βάση  ΕΓΣΑ 87 

ΚΕΝΤΡΟΒΑΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

 

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ 

 459588.35 4245710.39 

Εμβαδόν Γηπέδου 30.887,63 τ.μ. 

  

Μηχανολογικός Εξοπλισμός Κινητή μονάδα ισχύος 185 KW    

Κατάταξη του Έργου Ομάδα 4η Συστήματα Περιβαλλοντικών 
Υποδομών 

 α/α 16 «Εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ 

(εργασία R5 , R12 και R13) » 

Περιβαλλοντική κατηγορία 
Για Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία 

R5 , R12 και R13)    με   

P =   185 KW  <200 KW 

   Κατηγορία B  ( Ομάδα 4η α/α 16 ) .         

 

 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑ ΕΚΑ 

 

Κωδικός Είδος Αποβλήτου  

0104 απόβλητα από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν 
μέταλλα 

010408 απόβλητα χαλίκια και σπασμένοι βράχοι εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 

 01 04 07 

010409 απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη 

010410 απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04 07 
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010413 απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
σημείο 01 04 07 

1013 
απόβλητα από την παραγωγή τσιμέντου, ανύδρου άσβεστου και 
ασβεστοκονιάματος, καθώς και αντικειμένων και προϊόντων που 
κατασκευάζονται από αυτά 

101314 
απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος 

1701 
σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 

170101 σκυρόδεμα 

170102 τούβλα 

170103 πλακάκια και κεραμικά 

170107 μείγμα σκυρoδέματoς, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 

1702 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 

170201 ξύλo 

170202 γυαλί 

170203 πλαστικό 

1703 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 

170302 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 01 

1704 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους) 

170401 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 

170402 αλουμίνιο 

170403 μόλυβδος 

170404 ψευδάργυρος 

170405 σίδηρος και χάλυβας 

170406 κασσίτερος 

170407 ανάμεικτα μέταλλα 

 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 

1705 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες 
τοποθεσίες),πέτρες, και μπάζα εκσκαφων 

170504 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03 
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170506 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 

170508 έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07 

1706 μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο 

170604 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03 

1708 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 

170802 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 
σημείο 17 08 01 

1709 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

170904 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03 

  

 

 

 

 

 
Η Βεβαίωση Χωροθέτησης   χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κείμενων διατάξεων 

και με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς: 

1. Να ληφθούν και να τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για τη ζωή και την υγεία των 

εργαζομένων και την αποφυγή ατυχημάτων  (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων 

στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα , εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και 

αερισμού στο χώρο εργασίας , πρόχειρο φαρμακείο  κ.λ.π. ). 

2. Να λαμβάνονται και να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στην ΚΥΑ με 

Αριθμό Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210 Β).   

3. Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του υπουργείου Εργασίας, διατάξεις. 

4. Ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει φάκελο  για τον καθορισμό των Πρότυπων Περιβαλλοντικών 

Δεσμεύσεων  (Υπαγωγή σε Π.Π.Δ.) , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/21-

09-2011)  όπως ισχύει , στην αρμόδια Περιβαλλοντική Υπηρεσία ( Τμήμα Περιβάλλοντος και 

Υδροοικονομίας Π.Ε. Βοιωτίας)   γιατί η δραστηριότητα  , σύμφωνα με τα στοιχεία του 

ερωτηματολογίου ,κατατάσσεται περιβαλλοντικά στην υποκατηγορία Β  . 

5. Να λαμβάνονται όλα  τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την μη 

πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 και του Ν. 

1650/1986  όπως ισχύουν, να υλοποιηθούν και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την κείμενη 

νομοθεσία , να υλοποιηθούν και να τηρούνται οι  όροι  που θα τεθούν με την απόφαση Υπαγωγής 

σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.). 
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6. Να εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» ΥΑ 

Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470 Β/5-03-2004). 

7. Πριν από κάθε οικοδομική   δραστηριότητα  ο ενδιαφερόμενος να  εφοδιαστεί   με    οικοδομική   

άδεια η οποία να είναι σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις και τις διατάξεις του ΓΟΚ. 

8. Δεν επιτρέπεται καμία εγκατάσταση εντός της ζώνης των 150 μέτρων από την 

κτηνοτροφική εγκατάσταση , όπως αυτή εικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που 

συνοδεύει την παρούσα απόφαση . 

                                                                                             
 

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και πριν αυτή τεθεί σε λειτουργία πρέπει ο φορέας 

εκμετάλλευσης , να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr. την 

γνωστοποίηση του παραρτήματος II της αρίθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836  Κ. Υ.Α. ( ΦΕΚ 436 Β /2019).  

 Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί στην εγκατάσταση το αποδεικτικό υποβολής 

γνωστοποίησης λειτουργίας , παράβολο (σύμφωνα με το άρθρο 11)  καθώς και επικαιροποιημένα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της ανωτέρω ΚΥΑ. 

Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ανωτέρω Υ.Α. είναι τα παρακάτω : 

1. Γενικά δικαιολογητικά : 

α. Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) και απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) . 

β. Τεχνική έκθεση οργάνωσης και λειτουργίας της εγκατάστασης , υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο 

κατά νόμο μηχανικό , με περιεχόμενο : . 

β1.Τοπογραφικό διάγραμμα (γενική διάταξη εγκατάστασης) που υποβλήθηκε για τις ΠΠΔ , στο οποίο 

αποτυπώνονται όλες οι εγκαταστάσεις της μονάδας , επικαιροποιημένο σύμφωνα με την 

κατασκευή της εγκατάστασης. 

β2. Περιγραφή της δραστηριότητας (εισερχόμενα και εξερχόμενα απόβλητα ανά κωδικό ΕΚΑ , 

αντίστοιχες ποσότητες , αναλυτικό διάγραμμα ροής εκτελουμένων εργασιών , μέθοδοι 

επεξεργασίας αποβλήτων, αέρια-στερεά –υγρά απόβλητα-παραγόμενα προϊόντα και διάθεσή τους 

κ.λ.π.). 

β3. Περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού , ισχύος και μηχανολογική κάτοψη . 

β4. Κατάταξη της δραστηριότητας σε α/α της 4ης Ομάδας της υπουργικής απόφασης 37674/2016 , 

όπως ισχύει και είδος εργασιών ανάκτησης R ή/ και διάθεσης  D . 

γ. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού σε περίπτωση υφιστάμενων κτιρίων 

/εγκαταστάσεων , με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκειά τους , ότι δεν απαιτείται έκδοση 

νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτιριακής εγκατάστασης , ότι η 

εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή 

https://notifybusiness.gov.gr/
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κοινόχρηστο ) και ότι είναι σύμφωνη με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της 

δραστηριότητας.  

 

 

 

2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα): 

α. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και τυχόν αποδεικτικά τακτοποιήσεων , ρυθμίσεων ή 

νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων κατασκευών και βεβαιώσεις πληρωμής προστίμων , εφόσον 

υπάρχουν υφιστάμενα κτίρια. 

β.  Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

γ. Έγκριση εισόδου – εξόδου από την αρμόδια , για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) 

έμπροσθεν της μονάδας , Υπηρεσία , συνοδευόμενη από υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο 

μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος – έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε 

σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. 

δ. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο , για τις μονάδες που αποθηκεύουν ή / και επεξεργάζονται επικίνδυνα 

απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4042/2012 και για εργασίες συλλογής και 

μεταφοράς  μη επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν. 4685/2020 . 

ε.Τεχνικο-οικονομική μελέτη υπολογισμού του κόστους αποκατάστασης και μεταφροντίδας της 

εγκατάστασης. 

στ. Λογαριασμός ειδικού αποθεματικού που θα διατίθεται για έργα αποκατάστασης και  

μεταφροντίδας . 

ζ. Πρόγραμμα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της εγκατάστασης . 

η. Άδεια κυκλοφορίας – χρήσης Μηχανήματος Έργων ( Μ.Ε. ) για την κινητή μονάδα. 

 

 

3. Παράβολο ύψους  50    ευρώ  ((δυνάμει της αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836 ΚΥΑ – ΦΕΚ 436 
Β/14-02-2019). 
Ποσοστό 80% , ήτοι   40     ευρώ εισπράττεται στον ΚΑΕ 64066. Το παράβολο κατατίθεται   στην 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  Αρ. Λογαριασμού  GR 4901107540000075454001985. 

και ποσοστό 20% , ήτοι  10     ευρώ εισπράττεται στον ΚΑΕ 1450189001.  

 
Η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά στη χωροθέτηση των επί μέρους δραστηριοτήτων της 

εγκατάστασης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 ΚΥΑ και 

δεν απαλλάσσει το φορέα λειτουργίας του έργου από την υποχρέωση λήψης τυχόν άλλων απαιτούμενων 

αδειών ή εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για δραστηριότητες που συνυπάρχουν 

στην εγκατάσταση και κατατάσσονται σε άλλες Ομάδες (πλην της 4ης) κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 

37674/2016 ΥΑ, όπως ισχύει. 
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Σε περίπτωση αλλαγής φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4442/2016, τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός 

φορέας οφείλουν να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας εντός δέκα (10) ημερών για την αλλαγή αυτή. 

Ο νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα με τον παλαιό για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας από τον 

χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας ή του δικαιώματος εκμετάλλευσης μέχρι την ενημέρωση της 

Υπηρεσίας μας σχετικά με την αλλαγή. 

 

Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας  , όσον αφορά την αναγκαιότητα για επανέκδοση 

της παρούσας βεβαίωσης χωροθέτησης , ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της αρίθμ  11936/2019 

Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 436Β΄/14-02-2019) . 

 

Η παρούσα εξεδόθη βάση των προσκομισθέντων στοιχείων και εκπίπτει ως άκυρη εάν αποδειχθεί ότι 

αυτά είναι ελλιπή ή αναληθή. 

 

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή 

της ή αφότου ελήφθη γνώση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει 

και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., ενώπιον του Συντονιστή 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 του ίδιου 

Νόμου, όπως ισχύει. 

 

Συνημμένα : 

Τοπογραφικό Διάγραμμα 
 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Φ.20.835.001 

2. Χ. Α. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

                                                . Με εντολή Περιφερειάρχη 

Ο Συντάξας  Ο Πρ/νος Δ/νσης Περιβάλλοντος  

                                                      & Χωρικού Σχεδιασμού 

   

   

   

Μπατσούλης Σ. Παναγιώτης  Τερζής Κ. Αντώνιος 

Τ.Ε. Μηχ/γων Μηχ. με Α΄ Βαθμό    Π.Ε. Χημικών Μηχ. με Α’ Βαθμό 
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1.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ)  
Λ.  Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 11473, Αθήνα 
 Email :  sec.dipa@prv.ypeka.gr 
 

2.  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Θεοδωράτου & Βέλλιου, 35133 Λαμία 
Email :  dipexoster@apdthest.gov.gr 
 

3.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
Λ.Καλυβίων 2 , 35132 ΛΑΜΙΑ 
email: a.terzis@fth.pste.gov.gr 
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