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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3072
3 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 171914
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και
δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4:
«Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του πα−
ραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκά−
στοτε ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ−
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας των Δασών και των
Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (Α΄ 289), όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70/Α΄/92) «Ρύθμιση
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομι−
κών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και
το Ν. 3208/24.12.03 (ΦΕΚ 303/Α΄/2003) «Περί προστασίας
των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου,
ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δα−
σικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
2. Το Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική δια−
χείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων − Ίδρυση
Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευ−
ασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 179), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτή−
των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153).
4. Το Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικο−
συστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγ−
ματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (Α΄ 303).
5. Το Ν. 3199/2003 για την «Προστασία και διαχείριση
των υδάτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
6. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
7. Το Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 60).

8. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/17.6.2011) «Απλοποίηση
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μετα−
ποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων
και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση
με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 209), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 8
αυτού.
10. Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλο−
ντος − 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» (Α΄
24).
11. Την ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκα−
τηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του
Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 21), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
12. Την ΥΑ 20741/27.4.2013 «Τροποποίησης της 1958/2012
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής ‘’Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκα−
τηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.
4014/2011 (Α΄ 209)’’ (Β΄ 21)’» (Β΄ 1565), η οποία αφορά στην
προσθήκη της με α/α 17 δραστηριότητας (Αλυκές) στην
ομάδα 12: «Ειδικά έργα και δραστηριότητες».
13. Την ΚΥΑ 114218/31.10.1997 «Κατάρτιση πλαισίου προ−
διαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στε−
ρεών αποβλήτων» (Β΄ 1016).
14. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/22.12.2003 (ΦΕΚ 1909/
Β΄/2003) «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Δι−
αχείρισης» (Β΄ 1909).
15. Την ΚΥΑ υπ’ αρ. οικ. 5673/400/5.3.1997 «Μέτρα και
όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β΄ 192).
16. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 «Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των απο−
βλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ)» (Β΄ 1312).
17. Την ΚΥΑ 145116/2.2.2011 (Β΄ 354) «Καθορισμός μέ−
τρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίη−
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ση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατά−
ξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 191002/5.9.2013
(Β΄ 2220).
18. Την ΥΑ 15277/2012 «Εξειδίκευση διαδικασιών για την
ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ της προβλεπόμενης από τις
διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης,
για τα έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β
της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21), σύμφωνα με το άρθρο 12
του Ν. 4014/2011» (Β΄ 1077).
19. Την ΚΥΑ Φ.15/4187/266/11.4.2012 «Καθορισμός Πρότυ−
πων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο
δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουρ−
γίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Ν. 3982/11 και κατατάσσονται στην Β΄
Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν. 4014/11» (Β΄ 1275).
20. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής – Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Πρό−
τυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, για έργα και δραστηριότητες
της κατηγορίας Β της 4ης Ομάδας «Συστήματα Περι−
βαλλοντικών Υποδομών» του παραρτήματος ΙV της Υ.Α.
1958/2012 (Β΄ 21), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και
ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με:
Α/Α 7 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτω−
σης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργα−
σίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόμενων στους
α/α 8, 9»,
Α/Α 8 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύμμεικτων
αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες D13, D14 και
D15)»,
Α/Α 9 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων
αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλα−
στικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργασίες R12 και R13)»,
Α/Α 10 «Μεμονωμένες εγκαταστάσεις ανάκτησης
υλικών μέσω μηχανικής διαλογής (ΚΔΑΥ, ΕΜΑΚ κ.λπ.)
από μη επικίνδυνα απόβλητα, (εργασίες R12)»,
Α/Α 12 «Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής
εδαφοβελτιωτικών, ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων
(εργασία R3) α) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα
(εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιομάζα»,
Α/Α 15 «Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευ−
ής εδαφοβελτιωτικών − κομπόστ από προδιαλεγμένο
ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών
αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες
κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες
κ.λπ. (εργασία R3)»,
Α/Α 16 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΕΚ (εργα−
σία R5)»,
Α/Α 20 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυ−
μάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμέ−
νων υγρών στο έδαφος (π.χ. για εμπλουτισμό υπόγειου
υδροφορέα ή για άρδευση) ή για αστική − βιομηχανική
χρήση β) έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα
ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο αρθ.7
του Π.Δ. 51/2007 γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική
−βιομηχανική χρήση» και

Α/Α 22 «Αποθήκευση μη επικινδύνων υγρών αποβλή−
των σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, R13)».
2. Για άλλα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας
Β της Υ.Α. 1958/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που
τυχόν απαιτούνται για την κατασκευή ή/ και τη λειτουρ−
γία των έργων και δραστηριοτήτων της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν. 4014/2011 και μέχρι την έκδοση των
αντίστοιχων σχετικών αποφάσεων της παραγράφου 3
του εν λόγω άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου.
3. Σκοπός της παρούσας είναι η προστασία του φυ−
σικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με τον προσ−
διορισμό όλων των αναγκαίων μέτρων και περιορισμών
που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κατασκευή και
λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων της παρα−
γράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 2
Αρμόδια Υπηρεσία
1. Για έργα και δραστηριότητες του πεδίου εφαρμογής
της παρούσας, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο−
γής του Δεύτερου Μέρους του Ν.3982/2011, ακολουθείται
η διαδικασία των παραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 4
της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (Β΄ 1275).
2. Για τα υπόλοιπα έργα και τις δραστηριότητες του
πεδίου εφαρμογής της παρούσας αρμόδια για την υπα−
γωγή σε ΠΠΔ είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χω−
ρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της οικείας Περιφέρειας.
3. Η ως άνω αρμοδιότητα υπαγωγής σε ΠΠΔ αφορά
τόσο σε νέα έργα και δραστηριότητες όσο και σε υφι−
στάμενα/νες που εκσυγχρονίζονται, τροποποιούνται ή
βελτιώνονται με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του
άρθρου 4 της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (Β΄ 1275) ή των
οποίων η άδεια ανανεώνεται, επανεκδίδεται ή εκδίδεται
για πρώτη φορά.
Άρθρο 3
Διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ
για έργα και δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής
του Δεύτερου Μέρους του Ν.3982/2011
1. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ή ο
εξουσιοδοτημένος από αυτόν μελετητής υποβάλλει
στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ., συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
δήλωση υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ σε έντυπη και
ψηφιακή μορφή.
Το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής ορίζεται στο Πα−
ράρτημα Α της παρούσας απόφασης. Η δήλωση συνο−
δεύεται από την τεκμηρίωση που ορίζεται στο άρθρο
4 της παρούσας απόφασης.
2. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και
εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι εφαρμογής των οριζό−
μενων στις παραγράφους 6 ή 7 του παρόντος άρθρου,
πραγματοποιείται η αυτοδίκαιη υπαγωγή του έργου ή
της δραστηριότητας σε ΠΠΔ, με ευθύνη της ΔΙΠΕΧΩΣ
της οικείας Περιφέρειας. Στην περίπτωση αυτή χρησι−
μοποιούνται τα υποδείγματα των Παραρτημάτων Β1 ή
Β2, ανάλογα αν το έργο ή η δραστηριότητα ευρίσκονται
ή όχι εν όλω ή εν μέρει εντός περιοχής του δικτύου
Natura 2000.
3. α. Η υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ εκδίδεται εντός
20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης
υπαγωγής και της απαραίτητης τεκμηρίωσής της.
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Η υπαγωγή σε ΠΠΔ συνοδεύει την κατά περίπτωση
άδεια και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μαζί με αυτήν
εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από
τις κείμενες διατάξεις για την χορήγηση της εν λόγω
άδειας. Σε περιπτώσεις όπου έργα ή δραστηριότητες
εκ των ως άνω πρόκειται να επεκταθούν, εκσυγχρονι−
στούν ή τροποποιηθούν χωρίς να απαιτείται έκδοση
νέας άδειας ή τροποποίηση της υφιστάμενης, και εφό−
σον επέρχεται ουσιαστική μεταβολή όσον αφορά στις
επιπτώσεις στο περιβάλλον, η πράξη υπαγωγής του
έργου σε ΠΠΔ εκδίδεται εντός 20 εργάσιμων ημερών
από την υποβολή της δήλωσης υπαγωγής και της απα−
ραίτητης τεκμηρίωσής της.
β. Η ως άνω υπαγωγή σε ΠΠΔ γίνεται εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών στην περίπτωση που το έργο ή
η δραστηριότητα βρίσκονται σε περιοχή εντός σχεδίου
πόλεως ή εντός ορίων οικισμού και από τα επισυνα−
πτόμενα δικαιολογητικά (όπως π.χ. βεβαίωση χρήσεων
γης) δεν προκύπτει αρμοδιότητα της αρχαιολογικής
υπηρεσίας.
4. Η υποβολή της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ και της
κατά το άρθρο 4 απαιτούμενης τεκμηρίωσης, πραγ−
ματοποιείται εγκαίρως ώστε η σχετική διαδικασία
υπαγωγής σε ΠΠΔ να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη
οποιασδήποτε εργασίας κατασκευής.
5. Σε περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων που χωρο−
θετούνται εντός περιοχών που εμπίπτουν στις διατάξεις
της δασικής νομοθεσίας, η υπαγωγή σε ΠΠΔ αποτελεί
και έγκριση επέμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου 12 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) όπως εκάστοτε
ισχύει.
6. Σε περιπτώσεις που η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ
δεν είναι συμπληρωμένη σε όλα τα απαιτούμενα για την
κάθε περίπτωση πεδία ή όταν δεν έχουν προσκομιστεί
όλα τα απαιτούμενα κατά το άρθρο 4 της παρούσας
στοιχεία τεκμηρίωσης, η αρμόδια υπηρεσία της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας εντός 10 εργάσι−
μων ημερών επιστρέφει το φάκελο με έγγραφό της, στο
οποίο υποδεικνύει τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση
πεδία ή στοιχεία.
7. Εάν από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χο−
ρήγηση της κατά περίπτωση άδειας ή τα στοιχεία της
δήλωσης υπαγωγής, προκύπτει είτε ότι το συγκεκριμένο
έργο δεν είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της περιβαλ−
λοντικής νομοθεσίας ή με τα στοιχεία περιβαλλοντικής
ευαισθησίας της περιοχής (π.χ. σε περίπτωση αρνητικού
πορίσματος της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης), ή
εάν διαπιστωθεί ασυμβατότητα με τις θεσμοθετημέ−
νες χρήσεις γης, ή ότι το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας απόφασης, η υπηρεσία της
παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας εντός 15
εργάσιμων ημερών ενημερώνει εγγράφως το φορέα
του έργου ή της δραστηριότητας και δεν προβαίνει σε
υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ, ή αναστέλλει την έκδοση
της κατά περίπτωση σχετικής άδειας
8. Για έργο ή δραστηριότητα το οποίο δεν έχει υπα−
χθεί σε ΠΠΔ κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του
παρόντος άρθρου, δεν είναι επιτρεπτή η έκδοση οποια−
δήποτε άλλης μετέπειτα άδειας.
9. Η κατά τα ανωτέρω δήλωση υπαγωγής επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του φορέα του έργου ή του μελε−
τητή κατά το Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει.
Σε περίπτωση που ο φορέας του έργου ή ο μελετητής
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εν γνώσει του υποβάλει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία
στη δήλωση υπαγωγής υπόκειται στις κυρώσεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 όπως
εκάστοτε ισχύουν και η υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ
καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη ως μη νόμιμη. Ως εκ
τούτου το έργο ή η δραστηριότητα δεν είναι πλέον
περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο και εάν η υλοποίηση
ή η λειτουργία του έχει ξεκινήσει, επιβάλλονται οι κυ−
ρώσεις του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως
εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 4
Τεκμηρίωση της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ
1. Η δήλωση υπαγωγής του έργου ή της δραστηριότη−
τας σε ΠΠΔ συνοδεύεται από την ακόλουθη τεκμηρίωση:
1.1 Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δρα−
στηριότητας και τυχόν συνοδών έργων (προαιρετικά).
1.2 Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης (κάτοψη,
διάγραμμα κάλυψης ή οριζοντιογραφία) του έργου, σε
κατάλληλη κλίμακα, σε συντεταγμένες των συστημά−
των αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87 και WGS84, συνοδευόμενο από
χάρτη προσανατολισμού του έργου.
1.3 Βεβαίωση χρήσεων γης επί κατάλληλου τοπογρα−
φικού διαγράμματος, όπως προκύπτει από βεβαίωση της
αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ή από άλλη κανονιστική
διάταξη.
1.4 Εφόσον προκύπτει από την παράγραφο 1.3 του
παρόντος άρθρου, η γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχαι−
ολογικής υπηρεσίας σχετικά με το εάν η περιοχή όπου
χωροθετείται το έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιο−
λογικού ενδιαφέροντος, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 4014/2011 (Α΄
209) όπως ισχύει, ή σύμφωνη γνώμη εφόσον το έργο ή
η δραστηριότητα χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εντός
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας
Α΄ και Β΄ ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρ−
θρων 12, 13 και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του Ν. 3028/2002
(Α΄ 153). Στη γνωμοδότηση είναι δυνατόν να προσδιορί−
ζονται πρόσθετες ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις,
οι οποίες θα συμπεριληφθούν από την κατά το άρθρο
2 αρμόδια Υπηρεσία στην πράξη υπαγωγής.
Η ανωτέρω γνωμοδότηση δεν απαιτείται σε περίπτω−
ση υφιστάμενων εγκαταστάσεων που εκσυγχρονίζονται,
τροποποιούνται ή αλλάζουν χρήση χωρίς αλλαγή των
ορίων του γηπέδου τους.
1.5 Στην περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα ή
μέρος αυτών χωροθετείται εκτός σχεδίων πόλεων και
εκτός ορίων οικισμών, υποβάλλονται επιπλέον:
1.5.1 Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, όπου απαι−
τείται, με βάση τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
1.5.2 Σε περίπτωση έργων που εγκαθίσταται σε δη−
μόσιες δασικές εκτάσεις, βεβαίωση από την Κτηματική
Υπηρεσία του Δημοσίου καθώς και από την οικεία Δι−
εύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παρά−
γραφο 1 του άρθρου 2 της Υ.Α. 15277/2012 (Β΄ 1077) όπως
εκάστοτε ισχύει, για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων
εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου
45 του Ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως εκάστοτε ισχύει.
1.5.3 Σε περίπτωση έργων που υλοποιούνται σε εκτά−
σεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νο−
μοθεσίας, γνωμοδότηση του οικείου Δασαρχείου για τα
σχετικά θέματα αρμοδιότητας του, με τυχόν απαιτού−
μενα για δασικούς λόγους πρόσθετα περιβαλλοντικά
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μέτρα, όρους και περιορισμούς, τα οποία θα συμπεριλη−
φθούν από την κατά το άρθρο 2 αρμόδια υπηρεσία κατά
την υπαγωγή σε ΠΠΔ. Η γνωμοδότηση αυτή ζητείται με
βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ και εκδίδεται
με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ.
Οι ανωτέρω πράξεις, βεβαιώσεις, γνωμοδοτήσεις δεν
απαιτούνται σε περίπτωση υφιστάμενων εγκαταστά−
σεων που εκσυγχρονίζονται, τροποποιούνται χωρίς
αλλαγή των ορίων του γηπέδου τους.
1.6 Στις περιπτώσεις που χρειάζεται η εφαρμογή της
παραγράφου 1.α του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (έργο
ή δραστηριότητα εντός περιοχής του δικτύου Natura
2000, πλην των περιπτώσεων της παρ. 6 του ίδιου άρ−
θρου, και οι διατάξεις προστασίας της περιοχής δεν
περιέχουν σχετικές πρόνοιες για περιβαλλοντική αδει−
οδότηση), η Ειδική Οικολογική αξιολόγηση σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ΥΑ 52983/1952/2013
(ΦΕΚ Β΄ 2436) για την έκδοση των ενδεχομένως απαι−
τούμενων πρόσθετων όρων της παρ. 3 του άρθρου 10
του Ν. 4014/2011.
1.7 Σε περίπτωση έργου ή δραστηριότητας για το
οποίο έχει ήδη εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλο−
ντικών Όρων (ΑΕΠΟ), αντίγραφο της απόφασης αυτής
μαζί με τυχόν ανανέωση ή τροποποίησή της.
2. Σε περίπτωση που κάποια από τα παραπάνω στοι−
χεία τεκμηρίωσης περιλαμβάνονται στον φάκελο έκ−
δοσης των κατά περίπτωση αδειών ή εγκρίσεων, τις
οποίες θα συνοδεύει η υπαγωγή σε ΠΠΔ, δεν απαιτείται
να συνυποβληθούν με τη δήλωση υπαγωγής του έργου
σε ΠΠΔ.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια ισχύος –
Τροποποίηση υπαγωγής σε ΠΠΔ
1. Η υπαγωγή σε ΠΠΔ για τα έργα και δραστηριότητες
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας
απόφασης, παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται
μεταβολή στα στοιχεία της δήλωσης υπαγωγής του
έργου σε ΠΠΔ.
Για έργα και δραστηριότητες της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 δεν θεωρείται μεταβολή η εφ’ άπαξ αύξηση
της δυναμικότητας/ μεγέθους (συμφώνα με το αντί−
στοιχο κριτήριο κατάταξης στην κατηγορία Β της Υ.Α.
1958/2012) του έργου μικρότερη του 10%, εκτός εάν η
αύξηση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την κατάταξη του
έργου στην υποκατηγορία Α2.
2. Για έργα και δραστηριότητες της παραγράφου 2
του άρθρου 2 πριν την υλοποίηση οποιασδήποτε με−
ταβολής των στοιχείων του έργου ή της δραστηριό−
τητας που δηλώθηκαν κατά την υπαγωγή σε ΠΠΔ, ο
φορέας του έργου ή ο εξουσιοδοτημένος μελετητής
του υποβάλλει στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. τη δήλωση υπαγωγής
του παραρτήματος Α και την τεκμηρίωση που ορίζεται
στο άρθρο 4, προκειμένου να εκτιμηθεί αν απαιτείται
τροποποίηση της υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ. Στην
περίπτωση που απαιτείται, ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. υπάγει εκ νέου
το έργο σε ΠΠΔ σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
3 της παρούσας, άλλως εκδίδει έγγραφο περί μη ανα−
γκαιότητας νέας υπαγωγής σε ΠΠΔ.
Άρθρο 6
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
1. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα
έργα του πεδίου εφαρμογής της παρούσας καθορίζο−
νται στο παράρτημα E.

2. Πρόσθετες ή ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις
που ενσωματώνονται στις ΠΠΔ κατ’ εφαρμογή των πα−
ραγράφων 1.4, 1.5.3 και 1.6 του άρθρου 4 της παρούσας
απόφασης, κατισχύουν ως ειδικότερες των δεσμεύσεων
του σχετικού εκ των ως άνω παραρτημάτων.
3. Η τήρηση των ΠΠΔ αποτελεί ευθύνη του φορέα
του έργου ή της δραστηριότητας και είναι υποχρεωτική
τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση
λειτουργίας.
Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας διατηρεί
ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των ΠΠΔ έστω και
αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λει−
τουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους, ανεξαρτήτως
των τυχόν ευθυνών που φέρουν και οι τελευταίοι για
κάθε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει τους όρους της
παρούσας απόφασης καθώς και της εκάστοτε ισχύου−
σας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι φάκελοι περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς και
αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τρο−
ποποίηση ΑΕΠΟ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη
ισχύος της παρούσας και σύμφωνα με τις μεταβατικές
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν.
4014/2011 (Α΄ 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ολοκληρώνονται
ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα
οι ΑΕΠΟ και οι αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης
ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός
εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ζη−
τήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας
απόφασης.
2. Έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πε−
δίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και διαθέτουν
ΑΕΠΟ, υπάγονται σε ΠΠΔ σύμφωνα με τα προβλεπόμε−
να στην παρούσα απόφαση με δήλωση υπαγωγής σε
ΠΠΔ που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη
λήξη της ΑΕΠΟ. Σε περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια
ισχύος της ΑΕΠΟ πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες
επέκτασης, εκσυγχρονισμού ή τροποποίησης του έργου,
η υπαγωγή σε ΠΠΔ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης και ανεξαρτή−
τως του χρόνου λήξης της ΑΕΠΟ.
Άρθρο 8
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας τα παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ και Ε.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Πε−
ριβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 και Β2: Υπόδειγμα υπαγωγής σε ΠΠΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Αίτηση για έκδοση γνωμοδότησης
έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β της ΚΥΑ
1958/2012 (ΦΕΚ 21Β), όπως ισχύει.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότη−
σης δασικών υπηρεσιών για τη διαδικασία υπαγωγής
σε ΠΠΔ έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β της
ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β), όπως ισχύει.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύ−
σεις και Πίνακας Ε1 επιμερισμού όρων Πρότυπων Πε−
ριβαλλοντικών Δεσμεύσεων ανά είδος έργου/ δραστη−
ριότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β΄), όπως ισχύει
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α.1

Στοιχεία του έργου ή δραστηριότητας

Α.1.1

Γενικά Στοιχεία

Επωνυμία:
(αναφέρεται η επωνυμία του έργου ή δραστηριότητας εφόσον υπάρχει)
Έτος κατασκευής ή πρώτης λειτουργίας:
(συμπληρώνεται μόνο για υφιστάμενα έργα ή δραστηριότητες)
Α.1.2

Διεύθυνση/ Θέση
Οδός:

Αριθμός:

Θέση−Περιοχή:
(π.χ. τοπικό τοπωνύμιο)

Τ.Κ.:

Δήμος/οι:
Περιφερειακή/ες
Ενότητα/ες:
Περιφέρεια/ες:
Συντεταγμένες έργου (x,y)
σε ΕΓΣΑ 87 και WGS 84
(Για σημειακό ή εκτατικό έργο/
δραστηριότητα οι συντεταγμέ−
νες δίδονται κεντροβαρικά, ενώ
για γραμμικό έργο δίδονται οι
συντεταγμένες της αρχής, του
τέλους και της μέσης)

Α.2

ΕΓΣΑ 87
Χ

WGS 84
Υ

Φ

Στοιχεία του φορέα του έργου ή δραστηριότητας

Επωνυμία:
Διεύθυνση έδρας:
Τηλέφωνο:
E−mail:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Fax:

Λ
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Σκοπός κατάθεσης Δήλωσης Υπαγωγής σε ΠΠΔ

Α.3.1

Νέο/ −α έργο/δραστηριότητα

Α.3.2

Υφιστάμενο/ −η έργο/ δραστηριότητα χωρίς εκσυγχρονισμό ή επέκταση ή τροποποί−
ηση

Α.3.3

Εκσυγχρονισμός ή επέκταση ή τροποποίηση υφιστάμενου/ −ης έργου/
δραστηριότητας χωρίς επέκταση της έκτασης επέμβασης

Α.3.4

Εκσυγχρονισμός ή επέκταση ή τροποποίηση υφιστάμενου/−ης έργου/
δραστηριότητας με επέκταση της έκτασης επέμβασης

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ
Β.1

Κατάταξη έργου ή δραστηριότητας
Είδος έργου ή δραστηριότητας

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτω−
σης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων
(εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερό−
μενων στους α/α 8, 9

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύμμεικτων αστι−
κών στερεών αποβλήτων (εργασίες D13, D14 και
D15)

Κριτήρια/Μεγέθη
Α) Ημερήσια ποσότητα εισερχόμε−
νων αποβλήτων (Q):

...........

Β) Χώρος Υποδοχής κινητών μονά−
δων μεταφόρτωσης στερεών απο−
βλήτων:
Α) Ημερήσια ποσότητα εισερχόμε−
νων αποβλήτων (Q):

............

Β) Χώρος Υποδοχής κινητών μονά−
δων δεματοποίησης:
Α) Ικανότητα αποθήκευσης (Q):

.............

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων
αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυα−
λί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργασίες R12 και
R13)

Β) Εντός ορίων οικισμών και πό−
λεων:

Μεμονωμένες εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών
μέσω μηχανικής διαλογής (ΚΔΑΥ, ΕΜΑΚ κ.λπ.)
από μη επικίνδυνα απόβλητα, (εργασίες R12)

Χώρος υποδοχής κινητών μονάδων:

Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής εδα−
φοβελτιωτικών, ή και οργανοχουμικών λιπασμά−
των (εργασία R3)
α) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός
των αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιομάζα

Ημερήσια ποσότητα εισερχόμενων
αποβλήτων (Q):

............

Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδα−
φοβελτιωτικών − κομπόστ από προδιαλεγμένο
ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στε−
ρεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες
κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπί−
ου, μη στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3)

Ημερήσια ποσότητα εισερχόμενων
αποβλήτων (Q):

............

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΕΚ (εργασία
R5)

Χώρος υποδοχής κινητών μονάδων
για την επεξεργασία μη επικίνδυ−
νων ΑΕΚΚ:

Γ) Εκτός ορίων οικισμών και
πόλεων:
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Α) Έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων
(πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμέ−
νων υγρών στο έδαφος (π.χ. για εμπλουτισμό
υπόγειου υδροφορέα ή για άρδευση) ή για αστι−
κή − βιομηχανική χρήση

υδροφορέα
(για υδατικά συστήματα που δεν
εμπίπτουν στο αρθ.7 του Π.Δ.

β) έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα

51/2007)

ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν
στο αρθ.7 του Π.Δ. 51/2007

Β) Διάθεση στο έδαφος (άρδευση)

γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική −βιομη−
χανική χρήση

Γ) Μονάδες ισοδύναμου

ή για αστική−βιομηχανική χρήση

Αποθήκευση μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων

............

Αποθηκευτική ικανότητα (m3)

σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, R13)

Είδη αποβλήτων που θα διαχειρίζεται (θα εισέρχονται στη μονάδα) το
έργο ή δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλή−
των (ΕΚΑ)

Β.1.1

............

πληθυσμού:

.........................................

Βάσει των παραπάνω κριτηρίων/ μεγεθών και σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β'
21/13.01.2012) όπως ισχύει, το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα κατατάσσεται στην Β
κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων της 4ης ομάδας

Β.2

Στοιχεία περιοχής έργου ή δραστηριότητας

Β.2.1

Εντός περιοχής του Δικτύου Natura 2000:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ναι, σημειώστε το όνομα και τον κωδικό της περιοχής Natura 2000:
Κωδικός

Όνομα

..........................

...................................................................................................................................................................

..........................

...................................................................................................................................................................

Β.2.2
Β.2.3

Β.2.4

Εντός σχεδίου πόλεως και εντός ορίων οικισμού:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η έκταση επέμβασης ή τμήμα αυτής βρίσκεται εντός δασικής
έκτασης:
Η έκταση επέμβασης του έργου ή δραστηριότητας ή τμήμα αυ−
τής βρίσκεται σε περιοχή που εμπίπτει στις διατάξεις του
Ν.3028/2002 (ΦΕΚ Α΄ 153):

Γ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Σημειώνονται τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται, όπου απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας
Απόφασης:
Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δραστηριότητας και τυχόν συνοδών έργων
Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης (κάτοψη, διάγραμμα κάλυψης ή οριζοντιογραφία) της ΥΜ,
σε κατάλληλη κλίμακα, σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ ‘87 και WGS84, συνοδευόμενο από χάρτη προσα−
νατολισμού του έργου.
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Επιτρεπόμενες χρήσεις γης επί κατάλληλου τοπογραφικού διαγράμματος, όπως προκύπτει από βε−
βαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ή από άλλη κανονιστική διάταξη
Γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας σχετικά με το εάν η περιοχή όπου χωροθε−
τείται το έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με τις εξαιρέσεις που ορί−
ζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) όπως ισχύει
(αν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 1.4 του άρθρου 4 της παρούσας)
Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα χωρο−
θετείται εν όλω ή εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας Α΄ και Β΄ ή
πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων 12, 13 και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του ν. 3028/2002 (Α΄ 153).
(αν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 1.4 του άρθρου 4 της παρούσας)
Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομο−
θεσίας
(αν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 1.5.1 του άρθρου 4 της παρούσας)
Βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτά−
σεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 998/79 (Α΄ 289), όπως εκάστοτε ισχύει.
(αν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 1.5.2 του άρθρου 4 της παρούσας)
Βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτά−
σεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 998/79 (Α΄ 289), όπως εκάστοτε ισχύει.
(αν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 1.5.2 του άρθρου 4 της παρούσας)
Γνωμοδότηση οικείου Δασαρχείου σε περίπτωση έργων που υλοποιούνται σε εκτάσεις που διέπο−
νται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
(αν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 1.5.3 του άρθρου 4 της παρούσας)
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (για υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες)
Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για έργα σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 (εφόσον απαιτείται)
Άλλο (περιγράψτε) …………………………………………………………………………

Ημερομηνία: … / … / …
Ο φορέας του έργου ή δραστηριότητας

Υπογραφή & Σφραγίδα

ή

Ο Μελετητής

Υπογραφή & Σφραγίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1
Υπόδειγμα υπαγωγής σε ΠΠΔ
(έργα ή δραστηριότητες εκτός του δικτύου Natura 2000)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. …..

Α.Π.

Οδός/αριθμός…..
ΠΡΟΣ: (Φορέας του έργου με συνημμένα)

Πληροφορίες….
Τηλ:
Fax:
e−mail:
Θέμα:

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου ………………..… στη θέση …..
της Π.Ε. της Περιφέρειας ……

Σχετικά:

1.

………………………………………………..

2.

………………………………………………..

(Στα σχετικά μνημονεύονται οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, η υποβολή της δήλωσης υπαγωγής με τα
έγγραφα ή τις γνωμοδοτήσεις των Υπηρεσιών που συνυποβλήθηκαν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο)
Ι.

Στοιχεία του έργου
(συμπληρώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία με βάση τα πεδία της δήλωσης υπαγωγής)
α. Ονομασία του έργου ………………………..
β. Θέση του έργου ………(Τοπωνύμιο, Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια)
γ. Φορέας του έργου …………………………….
δ. Υπεύθυνος του έργου ….. (Ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας)

ΙΙ.

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Το έργο/ δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο Ι της παρούσας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώ−
θηκαν υπευθύνως από τον φορέα του/της, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζο−
νται στην Κ.Υ.Α. …../2013 (Β΄ …) (σημειώνεται ο αριθμός και το ΦΕΚ της παρούσας Κ.Υ.Α.) και ειδικότερα στο Πα−
ράρτημα Ε αυτής, σε συνδυασμό με τον πίνακα Ε1 του ιδίου παραρτήματος όπου προσδιορίζονται οι όροι ΠΠΔ
ανά είδος έργου/ δραστηριότητας.
Επιπλέον, τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι: (όπου απαιτείται, βάσει γνωμοδοτήσεων αρμόδιου Δασαρχεί−
ου, Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, κλπ.)
………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
(υπογραφή)
Συνημμένα
………………

44152

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2
Υπόδειγμα υπαγωγής σε ΠΠΔ
(έργα ή δραστηριότητες εντός του δικτύου Natura 2000)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. …..

Α.Π.

Οδός/αριθμός…..
Πληροφορίες….

ΠΡΟΣ: (Φορέας του έργου με συνημμένα)

Τηλ:
Fax:
e−mail:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα:

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου ………………..… στη θέση ….. της Π.Ε.
….. της Περιφέρειας …….. και έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστα−
τευόμενης περιοχής.

Έχοντας υπόψη:
1.
………………………………………………..
2.
………………………………………………..
(Στα σχετικά μνημονεύονται οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, η υποβολή της δήλωσης υπαγωγής με τα
έγγραφα ή τις γνωμοδοτήσεις των Υπηρεσιών που συνυποβλήθηκαν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο)
Αποφασίζουμε
την υπαγωγή του έργου ………………………. σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και την επιβολή πρόσθετων όρων
για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της επηρεαζόμενης περιοχής του δικτύου Natura, ως εξής:
Ι.

Στοιχεία του έργου
(συμπληρώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία με βάση τα πεδία της δήλωσης υπαγωγής)
α. Ονομασία του έργου ……..............................…………………..
β. Θέση του έργου .....................………(Τοπωνύμιο, Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια)
γ. Φορέας του έργου …............................………………………….
δ. Υπεύθυνος του έργου ….. (Ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας)

ΙΙ.

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Το έργο/δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο Ι της παρούσας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώ−
θηκαν υπευθύνως από τον φορέα του/της, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζο−
νται στην Κ.Υ.Α. …../2013 (Β΄ …) (σημειώνεται ο αριθμός και το ΦΕΚ της παρούσας Κ.Υ.Α.) και ειδικότερα στο Πα−
ράρτημα Ε αυτής, σε συνδυασμό με τον πίνακα Ε1 του ιδίου παραρτήματος όπου προσδιορίζονται οι όροι ΠΠΔ
ανά είδος έργου/ δραστηριότητας.
Επιπλέον, τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι: (όπου απαιτείται, βάσει γνωμοδοτήσεων αρμόδιου Δασαρχείου,
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, υφιστάμενης ΑΕΠΟ)
………………………………………………………………………………………………..
ΙΙΙ.

Πρόσθετοι όροι διασφάλισης της ακεραιότητας της περιοχής ………………….. (σημειώνεται ο κωδικός και η
ονομασίας της περιοχής του δικτύου Natura 2000)

Κατ’ εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, και μετά από Ειδική Οικολογική Αξιολό−
γηση, επιβάλλονται στο έργο/δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο Ι της παρούσας οι ακόλουθοι
πρόσθετοι όροι:
………………………………………………………………….........................................................……………………………..................
……………………………………………………………………………………..........................................................................…………..
Ο Περιφερειάρχης
(υπογραφή)
Συνημμένα
………………
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β
της Κ.Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β΄), όπως ισχύει
ΠΡΟΣ:

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

(συμπληρώνεται όνομα υπηρεσίας)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

(συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

1. Στοιχεία Αιτούντος
Ο–Η

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα

Επώνυμο

Πάτερα:

Πατέρα:

Όνομα

Επώνυμο

Μητέρας:

Μητέρας:

Αριθ.

Α.Φ.Μ.:

Δελτ. Ταυτότητας:
Ημερομηνία

Τόπος Γέννησης:

γέννησης:
Τόπος

Οδός:

Κατοικίας:
Τηλ:

Αριθ:

Fax:

Τ.Κ.:

Ε – mail:

2. Στοιχεία Αιτούντος*(Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων)
Α.Φ.Μ:

Επωνυμία:

Αρ. Καταστατικού:

Ημ. Επικυρ. Καταστατικού:

Έδρα/Οδός:

Αριθμ:

Τ.Κ:

Περιφερειακή/ες

Δήμος/οι:

Ενότητα/ες:

Περιφέρεια/
ες:
Τηλ:

Fax:

Ε – Mail:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
3. Θέση & Διοικητική Υπαγωγή Έργου/Δραστηριότητας
Συντεταγμένες έργου
σε ΕΓΣΑ 87 και WGS 84
(Για σημειακό ή εκτατικό έργο/δραστηριότητα οι συντε−
ταγμένες δίδονται κεντροβαρικά, ενώ για γραμμικό έργο
δίδονται οι συντεταγμένες της αρχής, του τέλους και της
μέσης)
Περιφέρεια/ες:
Περιφερειακή/ες
Ενότητα/ες:
Δήμος/οι:

ΕΓΣΑ 87
Χ

Υ

WGS 84
Φ
Λ
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Δηλώνω υπεύθυνα ότι το έργο/δραστηριότητα του σημείου 3 του παρόντος κατατάσσεται στην κατηγορία
Β της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21), όπως ισχύει, συγκεκριμένα στην Ομάδα …. με α/α … και υπάγεται στις Πρότυ−
πες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην Υ.Α. ………….. (ΦΕΚ ………). Με το παρόν έντυπο ζητώ την
προβλεπόμενη από την προαναφερθείσα ΥΑ γνωμοδότηση της υπηρεσίας σας και σας υποβάλλουμε όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.
Ημερομηνία

Ο/Η Αιτών/ούσα

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Σημειώνονται τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται, όπου απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας
απόφασης:

Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δραστηριότητας και τυχόν συνοδών έρ−
γων (μπορεί να αντικατασταθεί από το κεφ. Β του Παραρτήματος Α)
Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης του έργου (οριζοντιογραφία, κάτοψη ή δι−
άγραμμα κάλυψης), σε κατάλληλη κλίμακα, σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ ΄87 και WGS84,
συνοδευόμενο από χάρτη προσανατολισμού του έργου.
Φωτογραφική τεκμηρίωση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της Κ.Υ.Α.
1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β΄), όπως ισχύει
Ημερομηνία:
Αρ. Πρωτοκόλλου:
1. Στοιχεία Γνωμοδοτούσας Υπηρεσίας
Όνομα Υπηρε−
σίας:
Ταχ. Διεύθυνση:
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλ:

Fax:

Ε – mail:

2. Τίτλος Έργου ή Δραστηριότητας

3. Θεσμικό πλαίσιο που διέπει το πεδίο γνωμοδότησης
Α/Α

Στοιχείο θεσμικού πλαισίου
(ΦΕΚ)

Τίτλος στοιχείου θεσμικού πλαισίου

4. Επιτόπια αναγνώριση περιοχής έργου ή δραστηριότητας
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή
του έργου ή δραστηριότητας
5. Στοιχεία Γνωμοδότησης
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί:
(συμπληρώνεται η κατάλληλη από τις ακόλουθες επιλογές)
θετικά για την υλοποίηση του έργου/δραστηριότητας
με τις ακόλουθες πρόσθετες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις:
1.
2.
3.
(διατυπώνονται οι πρόσθετες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις)

ΝΑΙ
ΟΧΙ
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αρνητικά για την υλοποίηση του έργου/δραστηριότητας
για τους ακόλουθους λόγους:
1.
2.
3.
(διατυπώνονται οι λόγοι αρνητικής γνωμοδότησης)

Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.)
ΟΜΑΔΑΣ 4
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»
Α. Γενικές Δεσμεύσεις
Α.1 Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη
για την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δε−
σμεύσεων (ΠΠΔ) έστω και αν μέρος ή το σύνολο των
εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιού−
νται από τρίτους.
Α.2 Να οριστεί από το φορέα του έργου ή της δρα−
στηριότητας υπεύθυνος με κατάλληλη κατάρτιση για
την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΠΠΔ για όλο
τον κύκλο ζωής του έργου ή της δραστηριότητας (κα−
τασκευή, λειτουργία, παύση λειτουργίας).
Α.3 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο
κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην αρμόδια
υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ και στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετή−
σια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία
για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/ και διαχειρίστηκε
κατά τον προηγούμενο χρόνο.
Η ετήσια απολογιστική έκθεση αφορά: α) στα μη
επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ.
2 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β΄/03) και
β) στα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο 11,
παρ. 4.γ. της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β΄/06),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3, παρ. 2 της Κ.Υ.Α.
8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β΄/07).
Α.4 Τήρηση του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Δια−
χείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
Α.5 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδά−
φους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των
αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορ−
ρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση
δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνά−
ζοντα νερά κ.λπ.
Α.6 Να πραγματοποιηθούν κατάλληλα έργα διαμόρ−
φωσης περιβάλλοντος χώρου με το λιγότερο παρεμβα−
τικό κόστος για τη βελτίωση της αισθητικής του χώρου
(π.χ. φυτεύσεις, ζώνες δενδροφύτευσης για την οπτική
απομόνωση του χώρου από τις παρακείμενες εκτάσεις,
κλπ).
Β. Φάση κατασκευής
Β.1 Γενικά
Β.1.1 Οι τυχόν κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις να
είναι μορφολογικά, αισθητικά και λειτουργικά ενταγμέ−
νες στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
Β.1.2 Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας οφεί−
λει να ακολουθήσει τις διαδικασίες που καθορίζονται
στο ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄153) όπως
εκάστοτε ισχύει. Δεκαπέντε ημέρες πριν την έναρξη των
εργασιών κατασκευής, ο φορέας ειδοποιεί τις αρμόδιες
αρχαιολογικές υπηρεσίες, ώστε να μεριμνήσουν για την
επίβλεψη των εργασιών ή όπως άλλως ορίζεται στη
γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
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Β.1.3 Πριν από κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση
σε υφιστάμενο έργο υποδομής (π.χ. δίκτυο ύδρευσης,
αποχέτευσης κλπ) να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη
λειτουργία του μέσω συνεργασίας με τους αρμόδιους
φορείς διαχείρισης του έργου υποδομής.
Β.1.4 Η υδροδότηση του έργου ή της δραστηριότη−
τας να γίνεται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα. Σε
περίπτωση γεώτρησης, ο φορέας του έργου ή της
δραστηριότητας να εφοδιαστεί με την απαιτούμενη
άδεια χρήσης νερού από τη Δ/νση Υδάτων της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να τηρεί του όρους και
της προϋποθέσεις της προαναφερθείσας άδειας, σύμ−
φωνα με την Κ.Υ.Α. 43504/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1784) και την
ΚΥΑ 150559/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1440) όπως εκάστοτε ισχύουν.
Β.1.5 Με στόχο την αποφυγή δημιουργίας οποιουδή−
ποτε κυκλοφοριακού κινδύνου λόγω των πραγματο−
ποιούμενων εργασιών, να ληφθεί το σύνολο των απαι−
τούμενων μέτρων, προκειμένου να προειδοποιούνται
έγκαιρα και αποτελεσματικά οι πεζοί και οι οδηγοί των
διερχόμενων οχημάτων (όπως τοποθέτηση κατάλληλης
σήμανσης ορατής και κατά τις βραδινές ώρες, τοπο−
θέτηση προσωπικού ως παραστάτη με χρήση ερυθρών
σημαιών κατά τη διάρκεια των εργασιών, κλπ.).
Β.1.6 Να γίνει οριοθέτηση της έκτασης επέμβασης του
έργου μέσω κατάλληλης περίφραξης, ώστε να μην είναι
δυνατή η διέλευση εντός του εργοταξίου αναρμόδιων
ατόμων και να διασφαλίζεται η πραγματοποίηση των
εργασιών εντός του περιφραγμένου χώρου.
Β.1.7 Να εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία
της περιοχής περιμετρικά της έκτασης ανάπτυξης του
έργου ή της δραστηριότητας και να ληφθούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων και
εκπλύσεων υλικών.
Β.1.8 Τα τυχόν αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για
την κατασκευή του έργου ή της δραστηριότητας να
εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούσες εγκατα−
στάσεις παραγωγής αδρανών υλικών.
Β.1.9 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοι−
νόχρηστων χώρων χωρίς άδεια για πάσης φύσεως
εργασίες, αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και
μηχανημάτων. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί
και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα
(στερεά ή υγρά).
Β.1.10 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέ−
χονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυ−
ση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέ−
ρουν υλικά να καλύπτονται με κατάλληλο ύφασμα για
τη συγκράτηση της σκόνης.
Β.1.11 Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως απο−
βλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους
χώρους.
Β.1.12 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποτα−
μού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.
Β.1.13 Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαμβάνο−
νται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση
πυρκαγιάς από την λειτουργία μηχανημάτων, συνερ−
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γείων κλπ και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου
μετάδοσής της σε παρακείμενες εκτάσεις/κτίρια.
Β.1.14 Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργα−
σιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του
εργοταξίου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού
εξοπλισμού και των οχημάτων (εργοταξιακά οχήματα,
οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών) που χρη−
σιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες
αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις
εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρή−
σεων.
Β.1.15 Η τυχόν αποψίλωση βλάστησης να περιοριστεί
στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό. Η αφαιρούμενη φυ−
τική γη να διαφυλαχτεί κατάλληλα ώστε να χρησιμο−
ποιηθεί στις φυτοτεχνικές εργασίες.
Η τυχόν υλοτόμηση δασικών δένδρων και θάμνων κα−
θώς και η τυχόν διάθεση των υλικών που θα προκύψουν,
να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης δασικής
νομοθεσίας.
Β.1.16 Για τις υγειονομικές ανάγκες του προσωπικού
του εργοταξίου να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες.
Β.1.17 Το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να
έρχεται σε αντίθεση με τυχόν ειδικούς περιορισμούς,
που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή με ει−
δικές διατάξεις που ενδεχομένως θέτουν όρους ή/ και
περιορισμούς ως προς την κατασκευή ή/και την λει−
τουργία του.
Β.1.18 Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έρ−
γου ή της δραστηριότητας:
(α) να απομακρυνθούν άμεσα οι κάθε είδους εργοτα−
ξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες,
περιφράξεις κλπ) και να αποκατασταθεί πλήρως το
σύνολο των εργοταξιακών χώρων.
(β) να απομακρυνθεί το σύνολο των τυχόντων πλεονα−
ζόντων υλικών και να διαχειριστεί κατάλληλα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
(γ) να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος
του εργοταξίου.
Β.2 Αέριες εκπομπές
Β.2.1 Για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων
λόγω των εργασιών, κατ΄ ελάχιστον να τηρούνται τα
ακόλουθα:
• Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθη−
κευμένων αδρανών και γενικότερα οι χώροι του εργο−
ταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις
ξηρές περιόδους.
• Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών και
των προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυμμένα με κατάλ−
ληλα μέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους.
• Το ύψος πτώσης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση
χαλαρών δομικών υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό.
Β.2.2 Στην κατασκευή του έργου ή της δραστηριότη−
τας να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οχήματα που
διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα όρια εκ−
πομπών αέριων ρύπων.
Β.3 Υγρά και στερεά απόβλητα
Β.3.1 Τα τυχόν απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη
φάση κατασκευής του έργου ή της δραστηριότητας να

συλλέγονται σε κατάλληλους χώρους εντός του εργο−
ταξίου ή/και σε κατάλληλους περιέκτες, εφαρμόζοντας
διαλογή των ειδών και υλικών στην πηγή.
Β.3.2 Τα τυχόν προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν
κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου ή της δρα−
στηριότητας, κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για
την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, όπως
π.χ. γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/
τμημάτων του γηπέδου, στήριξη πρανών κλπ, λαμβάνο−
ντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της
αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους
της περιοχής.
Β.3.3 Tυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα
μη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων
να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
10 της κ.υ.α. 36259/2010 (Β΄ 1312) όπως εκάστοτε ισχύει.
Β.3.4 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών απο−
βλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην κ.υ.α. 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) και στο ν. 4042/2012
(Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. Η διαχείριση των απο−
βλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 2939/2001
(Α΄ 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως
εκάστοτε ισχύει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 2939/2001 και τις κανονιστικές πράξεις
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του και σύμφωνα
με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων
εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης.
Β.3.5 Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου
κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή των αστικού τύ−
που στερεών απορριμμάτων. Τα απόβλητα αυτά είτε
θα παραλαμβάνονται από απορριμματοφόρα οχήματα
του οικείου ΟΤΑ, εφόσον εξυπηρετείται η περιοχή του
έργου, είτε θα μεταφέρονται στο πλησιέστερο σημείο
συλλογής απορριμμάτων του οικείου ΟΤΑ.
Β.3.6 Η τυχόν διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων
να διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να
συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να πα−
ραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και
μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Στην περίπτωση
που πραγματοποιείται συγκέντρωση αποβλήτων, συ−
μπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και
της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκο−
πό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας
των αποβλήτων αυτών, να φυλάσσονται κατάλληλα συ−
σκευασμένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του
εργοταξίου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που
ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της κ.υ.α. 24944/2006 (Β΄ 791)
όπως εκάστοτε ισχύει.
Γ. Θόρυβος και δονήσεις
Γ.1 Να τηρούνται στα όρια της έκτασης επέμβασης
του έργου ή δραστηριότητας, οι ειδικές οριακές στάθ−
μες θορύβου, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ
Α΄ 293), όπως ισχύει καθώς και οι λοιπές διατάξεις περί
θορύβου.
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Γ.2 Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη
μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών. Κατ’ ελά−
χιστον να τηρούνται τα ακόλουθα:
α) Τα μηχανήματα που τυχόν χρησιμοποιούνται εξω−
τερικά κατά την διάρκεια της λειτουργίας του έργου
και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν
κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν
σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθ−
μη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ.
37393/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1418) Κοινή Υπουργική Απόφαση και
στην υπ’ αριθμ. 9272/2007 (ΦEK Β΄ 286) Κοινή Υπουργική
Απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν.
β) Να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των μηχανημά−
των του εργοταξίου με σκοπό την μείωση του εκπεμπό−
μενου θορύβου προς ευαίσθητες χρήσεις. Για περαιτέρω
ηχοπροστασία από θορυβώδη μηχανήματα ή εργασίες
να χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση κατάλληλες ηχο−
προστατευτικές διατάξεις (ηχοπετάσματα κλπ.).
Γ.3 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχα−
νολογικές εγκαταστάσεις που λόγω λειτουργικών
χαρακτηριστικών προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις,
τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε
αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονη−
τικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και
διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.
Γ.4 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί
κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της
επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρε−
ώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά
με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό
προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμέ−
να της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ)
219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.
Γ.5 Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της Υ.Α.
56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β΄/9−9−86) όπως εκάστοτε ισχύει
(Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημά−
των και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς
τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμ−
βρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985).
Γ.6 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποι−
εί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός
της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για
την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής
πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήμα−
τα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς
λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνε−
ται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε
θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης
παραγράφου Γ.7.
Γ.7 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχεί−
ρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της
επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουρ−
γούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύ−
βους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται
αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να
ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε πα−

44159

ρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να
διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.
Γ.8 Σε περίπτωση που τα έργα ή δραστηριότητες
διαθέτουν κλειστού τύπου εγκαταστάσεις είναι απαραί−
τητο να περιλαμβάνουν συστήματα ελέγχου θορύβου
(ηχομόνωσης), ώστε τα επίπεδα θορύβου τόσο εντός
των χωρών εργασίας όσο και στα όρια του γηπέδου να
είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Δ. Φάση λειτουργίας
Δ.1 Γενικά
Δ.1.1 Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων
μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και πυρόσβεση)
καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε πα−
ρακείμενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από
την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, όπου απαιτείται.
Δ.1.2 Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφα−
νειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των όμβρι−
ων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών
έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.
Δ.1.3 Απαγορεύεται η διάθεση των τυχόν πλεονα−
ζόντων υλικών σε σημεία του υδρογραφικού δικτύου,
σε θάλασσα ή στην παράκτια ζώνη και στους χώρους
ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων των παρα−
κείμενων περιοχών.
Δ.1.4 Κατά την λειτουργία του έργου ή δραστηριό−
τητας, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου
εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και
των οχημάτων. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν,
να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα
αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.
Δ.2 Αέρια Απόβλητα
Δ.2.1 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ
293 Α΄) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.
Δ.2.2 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.
Δ.2.3 Όσον αφορά στη λειτουργία των Εγκαταστά−
σεων Επεξεργασίας Λυμάτων:
• Να γίνεται όποτε αυτό απαιτείται απομάκρυνση των
στερεών, των λιπών και των επιπλεόντων αφρών από
τις σηπτικές δεξαμενές για να αποφευχθεί η δημιουργία
δυσοσμιών και άλλων προβλημάτων.
• Η παραγόμενη λάσπη και τα λίπη να ελέγχονται σε
τακτά χρονικά διαστήματα και να γίνεται έγκαιρη και
τακτική αποκομιδή τους.
• Να γίνεται τακτικός καθαρισμός των τοιχωμάτων
των δεξαμενών και των φρεατίων.
• Τα βιολογικά φίλτρα προσκολλημένης βιομάζας
πρέπει να είναι πλήρως κλειστά και συνδεδεμένα με
σύστημα απόσμησης για να μη διαφεύγουν οσμές στον
περιβάλλοντα χώρο.
• Να υπάρχει πρόβλεψη και κατάλληλες εφεδρείες
στο εξοπλισμό σε περίπτωση δυσλειτουργίας της εγκα−
τάστασης για εναλλακτική επεξεργασία των λυμάτων.
Δ.2.4 Όλα τα στάδια της προκαταρκτικής επεξεργα−
σίας των λυμάτων να βρίσκονται μέσα σε κτίρια με
εξαερισμό και απόσμηση. Παράλληλα το πρόβλημα των
οσμών να αντιμετωπίζεται με την καλή συντήρηση του
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εξοπλισμού και την καλή λειτουργία της εγκατάστασης.
Συγκεκριμένα να γίνεται:
• Συνεχές πλύσιμο των θέσεων συγκέντρωσης ακα−
θαρσιών και γενικά διατήρηση καθαρού του χώρου της
εγκατάστασης.
• Μείωση στο ελάχιστο της πιθανότητας αστοχίας
του εξοπλισμού με συνεπή συντήρηση από εξειδικευ−
μένο προσωπικό.
• Επαρκής συντήρηση και έλεγχο του δικτύου προ−
σαγωγής ακαθάρτων και του φρεατίου εισόδου της
εγκατάστασης.
Δ.2.5 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την αποφυγή της έκλυσης σκόνης.
Δ.2.6 Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής της ΚΥΑ 11641/1942 (ΦΕΚ 832/Β΄/2002) όπως
ισχύει, περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων
(VOC) στην ατμόσφαιρα, οφείλει να συμμορφώνεται
με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει μέχρι τις 30
Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης. Οι παρα−
γόμενοι ατμοί πτητικών προϊόντων κατά την πλήρωση
των δεξαμενών διαλυτών να απάγονται με σύστημα
ανάκτησης ή εξισορρόπησης ατμών ή άλλη κατάλληλη
διάταξη αντιρρύπανσης.
Δ.2.7 Να τηρούνται οι διατάξεις της Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.
103/2011 (ΦΕΚ 488/Β΄/30−03−2011) − Μέτρα για τη βελτίω−
ση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα
του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την
ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».
Δ.2.8 Στην περίπτωση που αναπτυχθούν αναερόβιες
συνθήκες αναμένεται να εκλυθούν δύσοσμα αέρια όπως
NH3, N2Ο και CH4. Η αντιμετώπιση τέτοιων συνθηκών
θα πρέπει να γίνεται με την άμεση διόρθωση των πα−
ραμέτρων που ρυθμίζουν την εξέλιξη της βιολογικής
διεργασίας.
Δ.2.9 Σε περίπτωση τοποθέτησης του έργου ή της
δραστηριότητας εντός κτιριακών εγκαταστάσεων θα
τοποθετηθεί σύστημα εξαερισμού και απόσμησης.
Δ.2.10 Να γίνεται τακτική συντήρηση του εξοπλισμού
του έργου ή της δραστηριότητας και αντικατάσταση
του προβληματικού εξοπλισμού ώστε να εξασφαλίζε−
ται η σωστή λειτουργία του και η μικρότερη δυνατή
εκπομπή ρύπων.
Δ.3 Υγρά Απόβλητα
Δ.3.1 Η διαχείριση των λυμάτων και υγρών αποβλήτων
που προσομοιάζουν με αστικά λύματα να πραγματοποι−
είται με βάση τα ακόλουθα:
Δ.3.1.1 Στην περίπτωση που τα αστικά υγρά απόβλητα
διοχετεύονται σε στεγανή σηπτική δεξαμενή:
Δ.3.1.1.1 Να τηρούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 369
του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας 1999 (Δ’
580) όπως εκάστοτε ισχύει και να έχει εξασφαλιστεί η
τελική διάθεσή τους σε μονάδα επεξεργασίας υγρών
αστικών αποβλήτων.
Δ.3.1.1.2 Οι ωφέλιμες διαστάσεις της σηπτικής δεξαμε−
νής (ή των σηπτικών δεξαμενών), να επαρκούν για τις
ανάγκες του έργου.

Δ.3.1.1.3 Να πραγματοποιείται τακτική εκκένωση ανά−
λογα με τις ποσότητες των παραγόμενων αστικών
υγρών αποβλήτων και να τηρείται αρχείο με τις πο−
σότητες και τα παραστατικά που αποστέλλονται σε
νομίμως υφισταμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.
Δ.3.1.2 Στην περίπτωση που τα παραγόμενα υγρά
απόβλητα του έργου ή της δραστηριότητας διοχετεύ−
ονται απευθείας σε δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων,
να τηρούνται τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 5673/400/1997
(Β΄ 192) όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι όροι που
επιβάλλονται στον Κανονισμό λειτουργίας του αποχε−
τευτικού δικτύου της περιοχής. Η σύνδεση του έργου
με το δίκτυο αποχέτευσης να είναι νόμιμη σύμφωνα με
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Δ.3.1.3 Στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης των
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με κάποια εκ των
μεθόδων που ορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 της
ΚΥΑ 145116/2011 (Β΄ 354), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
να εφαρμόζονται οι ακόλουθες δεσμεύσεις:
Δ.3.1.3.1 Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα να πλη−
ρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η ΚΥΑ
145116/2011 (Β΄ 354), όπως εκάστοτε ισχύει.
Δ.3.1.3.2 Να γίνεται συστηματικός έλεγχος της καλής
λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας των υγρών απο−
βλήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα εκροής των
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Οι έλεγχοι πρέπει
να περιλαμβάνουν μακροσκοπικούς ελέγχους σε τακτική
βάση (οπτικό έλεγχο, έλεγχο οσμής, λειτουργίας ηλε−
κτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ροής λυμάτων, στάθ−
μης δεξαμενών, κατάστασης σχάρας, κ.λπ.) και ετήσιους
ελέγχους συντήρησης.
Δ.3.1.3.3 Για τον έλεγχο της ποιότητας των επεξεργα−
σμένων υγρών αποβλήτων, να υπάρχει φρεάτιο δειγμα−
τοληψίας στην έξοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας.
Δ.3.1.3.4 Η εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλή−
των να διαθέτει εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό και
δεξαμενές κατάλληλου όγκου για την συγκέντρωση των
υγρών αποβλήτων σε περίπτωση βλάβης της μονάδας
για μία ημέρα τουλάχιστον και να εξασφαλίζει μέχρι
την επισκευή της, τη μεταφορά τους με βυτιοφόρο σε
νομίμως υφισταμένη εγκατάσταση επεξεργασία λυμά−
των της περιοχής
Δ.3.1.3.5 Τα στερεά, η άμμος και τα λίπη που συλλέγο−
νται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασί−
ας υγρών αποβλήτων να απομακρύνονται καταλλήλως
είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εται−
ρεία συλλογής αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) και στο Ν. 4042/2012
(Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Δ.3.1.3.6 Η παραγόμενη ιλύς από την επεξεργασία των
υγρών αποβλήτων, εφόσον δεν υπόκειται σε περαιτέρω
επεξεργασία εντός του έργου ή της δραστηριότητας,
προκειμένου να διατεθεί κατάλληλα, να απομακρύνεται
από αδειοδοτημένο συλλέκτη ή νόμιμο βυτιοφόρο και
να διατίθεται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης
(ενδεικτικά: σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
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του Δήμου, σε ΧΥΤΑ (εφόσον έχει μέγιστη υγρασία
40%), σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης ιλύος κ.λπ.)
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003
(Β΄ 1909) και στο Ν. 4042/2012 (Α΄ 24) όπως εκάστοτε
ισχύουν.
Δ.3.1.4 Στην περίπτωση επεξεργασίας των υγρών απο−
βλήτων και διάθεσης της επεξεργασμένης εκροής τους
σε υδάτινο αποδέκτη (επιφανειακός υδάτινος αποδέ−
κτης ή θάλασσα), σύμφωνα με την ΚΥΑ 5673/400/1997
(Β΄ 192), να εφαρμόζονται οι ακόλουθες δεσμεύσεις:
Δ.3.1.4.1 Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα να πλη−
ρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η ΚΥΑ
5673/400/1997 (Β΄ 192), καθώς και κάθε άλλη σχετική
απόφαση περί καθορισμού αποδέκτη και όρων διάθε−
σης σε αυτόν.
Δ.3.1.4.2 Να γίνεται συστηματικός έλεγχος της καλής
λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας των υγρών απο−
βλήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ποιότητα
εκροής των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, σύμ−
φωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι έλεγχοι πρέπει να
περιλαμβάνουν μακροσκοπικούς ελέγχους σε τακτική
βάση (οπτικό έλεγχο, έλεγχο οσμής, λειτουργίας ηλε−
κτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ύπαρξης ροής των λυ−
μάτων, στάθμης δεξαμενών, κατάστασης σχάρας, κ.λπ.)
και ετήσιους ελέγχους συντήρησης.
Δ.3.1.4.3 Να πραγματοποιούνται μετρήσεις στα χαρα−
κτηριστικά των προς διάθεση υγρών αποβλήτων σύμ−
φωνα με την ΚΥΑ υπ’ αρ. οικ.5673/400/1997 (Β΄ 192), ή
την σχετική απόφαση καθορισμού υδάτινου αποδέκτη.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει απόφαση καθορι−
σμού υδάτινου αποδέκτη ή δεν προσδιορίζεται στην
απόφαση αυτή ο αριθμός και το είδος των αναλύσεων
που πρέπει να πραγματοποιούντα στα προς διάθεση
υγρά απόβλητα, να διενεργούνται κατ΄ ελάχιστον ανα−
λύσεις των παραμέτρων pH, BOD, COD, SS, Ν, P και
κολοβακτηρίδια με συχνότητα για τον πρώτο χρόνο 1
δείγμα ανά μήνα και για τα επόμενο χρόνια, 1 δείγμα
ανά τρίμηνο. Επιπλέον στην περίπτωση που εφαρμόζε−
ται χλωρίωση, να μετράται συνεχώς το υπολειμματικό
χλώριο.
Δ.3.1.4.4 Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων να διαθέ−
τει εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό και να διαθέτει
δεξαμενές κατάλληλου όγκου για την συγκέντρωση των
υγρών αποβλήτων σε περίπτωση βλάβης της μονάδας
για μία ημέρα τουλάχιστον και την μεταφορά τους προς
τελική διάθεση με βυτιοφόρο μέχρι την επισκευή της.
Δ.3.1.4.5 Τα στερεά, η άμμος και τα λίπη που συλλέγο−
νται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασί−
ας υγρών αποβλήτων να συλλέγονται, απομακρύνονται
και υπόκεινται σε κατάλληλη διαχείριση είτε από τον
οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία συλλο−
γής αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α.
50910/2727/2003 (Β΄ 1909) και στο ν. 4042/2012 (Α΄ 24),
όπως εκάστοτε ισχύουν.
Δ.3.1.4.6 Η παραγόμενη ιλύς από την επεξεργασία των
υγρών αποβλήτων εφόσον δεν επεξεργάζεται περαιτέ−
ρω εντός του έργου ή της δραστηριότητας, προκειμένου
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να διατεθεί κατάλληλα, να απομακρύνεται από αδειο−
δοτημένο συλλέκτη ή νόμιμο βυτιοφόρο και να υπόκει−
ται σε κατάλληλη διαχείριση από άλλη αδειοδοτημέ−
νη εταιρεία διαχείρισης (ενδεικτικά: σε Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου, σε ΧΥΤΑ (εφόσον
έχει μέγιστη υγρασία 40%), σε αδειοδοτημένη μονά−
δα διαχείρισης ιλύος κλπ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) και στο Ν. 4042/2012
(Α΄ 24) όπως εκάστοτε ισχύουν.
Δ.3.2 Τα λύματα θα οδηγούνται για απολύμανση.
Δ.3.3 Να τηρούνται κατ’ ελάχιστον οι τιμές εκπομπής
ρυπαντικών φορτίων για τη διάθεση υγρών αποβλή−
των στο έδαφος, όπως καθορίζονται από το άρθρο 7
της Υγειονομικής Διάταξης Υ1Β/2000/95 (ΦΕΚ Β΄ 343)
«Περί όρων ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφι−
κών εγκαταστάσεων», όπως ισχύει. (BOD5<1200mg/l,
COD<4600mg/l, περιεκτικότητα σε υλικά στερεά <0,45%
κ.β.).
Δ.3.4 Να εφαρμόζονται οι διατάξεις της Οδηγίας 91/676/
ΕΚ για τη νιτρορύπανση (που έχει μεταφερθεί στην Ελ−
ληνική Νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. οικ. 16190/1335/1997, ΦΕΚ
Β΄ 519), καθώς και οι διατάξεις των κωδίκων ορθής γε−
ωργικής πρακτικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
ΚΥΑ 125347/268/20.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 142Β), όπως ισχύει, σε
ότι αφορά τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της
παραγωγικής διαδικασίας.
Δ.3.5 Οι εγκαταστάσεις κομποστοποίησης θα πρέπει
να διαθέτουν μία αδιαπέρατη επιφάνεια από κατάλληλο
υλικό (σκυρόδεμα, άσφαλτο και λοιπά υλικά) πάνω στην
οποία θα εκτελείται η κομποστοποίηση.
Δ.3.6 Περιμετρικά των δαπέδων κομποστοποίησης
να κατασκευαστεί σύστημα συγκέντρωσης στραγγι−
δίων, αποτελούμενο από περιμετρική τάφρο, η οποία
θα διοχετεύει τα παραγόμενα στραγγίδια σε υπόγεια
δεξαμενή συγκέντρωσης αυτών.
Δ.3.7 Να δοθεί μέριμνα ώστε να συλλεγόμενα στραγ−
γίδια στη δεξαμενή συγκέντρωσης στραγγιδίων να επα−
ναχρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση των επιθυμητών
επιπέδων υγρασίας στα σειράδια.
Δ.3.8 Να προβλεφθεί ο άρτιος τεχνικός σχεδιασμός
του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και η ομαλή είσοδος
των λυμάτων στο φρεάτιο άφιξης της εγκατάστασης.
Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των κεντρικών απο−
χετευτικών αγωγών και αντλιοστασίων της περιοχής,
με χρήση ανθεκτικών υλικών στη διάβρωση. Η ταχύ−
τητα των λυμάτων στους κεντρικούς αποχετευτικούς
αγωγούς δεν θα πρέπει να προσεγγίζει την ελάχιστη
τιμή αυτοκαθαρισμού των αγωγών, ενώ παράλληλα θα
πρέπει να αποφευχθεί η στροβιλώδης ροή.
Δ.3.9 Στα αντλιοστάσια προσαγωγής των ακαθάρ−
των να γίνονται οι απαραίτητες προβλέψεις για την
αποφυγή υπερχειλίσεων και δημιουργίας πλημμυρικών
καταστάσεων κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσε−
ων και διακοπής λειτουργίας λόγω βλάβης (πρόβλεψη
κατάλληλων διατάξεων υπερχείλισης) και την αποφυγή
δυσοσμιών (σωστός σχεδιασμός των αντλιοστασίων με
εφαρμογή συστημάτων αερισμού και απόσμησης).
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Δ.4 Στερεά Απόβλητα
Δ.4.1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλ−
λέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά
διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.
Δ.4.2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών απο−
βλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινή
Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β΄/2003)
όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α΄/2012).
Δ.4.3 Η διαχείριση των τυχόν ρευμάτων αποβλήτων, τα
οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01
(ΦΕΚ 179/Α΄/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας. Ειδικότερα:
• Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποι−
ούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδί−
δονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς
περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε
περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες
πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής
αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα
πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλ−
λακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις
συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
• Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μετα−
χειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω
εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης,
σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04
(ΦΕΚ 82 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ
12 Α΄) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α΄) καθώς και της Κοι−
νής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ
1625 Β΄) όπως ισχύουν.
• Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συ−
ντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστα−
σίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση
που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός
του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στε−
γανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσ−
σονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση
Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β΄) όπως ισχύει και περιοδι−
κά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου
συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής δια−
χείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιό−
τητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται
σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α΄) όπως ισχύει.
• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμ−
φωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81 Α΄).
• Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατα−
σκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με
όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση
36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312 Β΄) όπως ισχύει.
Δ.4.4 Η διαχείριση των τυχόν επικίνδυνων αποβλή−
των να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ
13588/725/28.3.06 (ΦΕΚ 383 Β΄), 24944/1159/30.6.06 (ΦΕΚ
791 Β΄), 8668/2.3.07 (ΦΕΚ 287 Β΄) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ
24 Α΄) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστα−

τικά στο αρχείο της εταιρείας. Ως διαχείριση των επικίν−
δυνων αποβλήτων στη συγκεκριμένη περίπτωση νοείται
μόνο η συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης
της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής
αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους
σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.
Δ.4.5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να
υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακο−
λούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων
εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου
για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα
το “Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά
επικίνδυνων αποβλήτων” σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 (ΦΕΚ
383 Β΄) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β΄) όπως ισχύουν.
Δ.4.6 Η επεξεργασία της λάσπης να γίνεται με τέ−
τοιο τρόπο, έτσι ώστε η επεξεργασμένη λάσπη να εί−
ναι πλήρως σταθεροποιημένη, προκειμένου να διατεθεί
κατάλληλα.
Δ.4.7 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων του έργου ή της δραστηριότη−
τας θα διατίθεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
της νομοθεσίας:
1. είτε για επαναχρησιμοποίησης στη γεωργία ή τη
δασοπονία (ΚΥΑ 80568/4225/1991 − ΦΕΚ 641/Β΄),
2. είτε σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής
εδαφοβελτιωτικού (compost),
3. είτε σε σε νομίμως λειτουργούντα χώρο διάθεσης
απορριμμάτων (εφόσον έχει μέγιστη υγρασία 40%), με
τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου ΦΟΔΣΑ και εφόσον
προβλέπεται από την ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ,
4. είτε σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος για
περαιτέρω επεξεργασία,.
Δ.4.8 Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχεί−
ρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην ΚΥΑ
114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β΄/17−11−1997).
Ε. Άλλες Δεσμεύσεις
Ε.1 Η εγκατάσταση θα διαχειρίζεται αποκλειστικά
στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των αστικών
στερεών αποβλήτων) ή/και βιομάζα.
Ε.2 Η εγκατάσταση θα διαχειρίζεται αποκλειστικά
προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστι−
κών στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.
Ε.3 Στην μονάδα θα γίνεται διαχείριση (προσωρινή
αποθήκευση ή/και επεξεργασία) μόνο των μη επικίνδυ−
νων στερεών αποβλήτων.
Ε.4 Σε περίπτωση ύπαρξης πεδίου υπαίθριας κομπο−
στοποίησης σε σειράδια, να χρησιμοποιούνται ειδικού
τύπου υφάσματα για την κάλυψη των σειραδιών, ενίοτε
και των σωρών ωρίμανσης, τα οποία θα έχουν τη δυνα−
τότητα να επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα (οξυγόνου)
αλλά θα αποτρέπουν την έξοδο των οσμών από τα
σειράδια προς το εξωτερικό περιβάλλον.
Ε.5 Οι εισερχόμενες πρώτες ύλες, που αποτελούν ορ−
γανικά απόβλητα με μικροβιακό φορτίο, θα πρέπει να
αναμειγνύονται εντός το πολύ τριών (3) ημερών από
την παραλαβή τους.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ε.6 Εφόσον στις πρώτες ύλες προς κομποστοποίη−
ση περιλαμβάνεται κόπρος και περιεχόμενο πεπτικού
συστήματος που έχει αποχωριστεί από τον πεπτικό
σωλήνα καθώς και απόβλητα ζωικής προέλευσης (ΕΚΑ
02 02 01) επιβάλλεται η ελάχιστη θερμική επεξεργασία
(70ο C επί 60 λεπτά της ώρας) κατά την λιπασματοποί−
ηση−κομποστοποίηση.
Ε.7 Εφόσον οι πρώτες ύλες προέρχονται από απόβλη−
τα ιστών ζώων (ΕΚΑ 02 01 02 και 02 02 02) και γαλακτο−
κομικά προϊόντα ακατάλληλα για χρήση (ΕΚΑ 020501)
της κατηγορίας 2 και 3 του Κανονισμού 1069/2009/ΕΚ,
να εγκατασταθεί αποστειρωτής−κλίβανος για την απαι−
τούμενη αποστείρωση.
Ε.8 Η συνολική λειτουργία της μονάδος (χώροι, δι−
εργασία, μέθοδοι παρακολούθησης και ελέγχου των
κρίσιμων σημείων έλεγχου, προδιαγραφές προϊόντος
παραστατικά διακίνησης, τήρηση Μητρώου αποστολών,
παραλήπτη ζωικών υποπροϊόντων κλπ) πρέπει να είναι
σύμφωνη με τον Κανονισμό 1069/2009/ΕΚ (μονάδα λιπα−
σματοποίησης ή τεχνική μονάδα παραγωγής λιπασμά−
των) και τις απαιτήσεις των σχετικών Παραρτημάτων
του Κανονισμού όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.
Ε.9 Η επιχείρηση ως παραγωγός οργανικών λιπα−
σμάτων πρέπει να εξασφαλίζει ότι η απολύμανση από
παθογόνους παράγοντες διενεργείτε πριν από τη διά−
θεσή τους στην αγορά (Κανονισμός (ΕΕ) 142/2011, Πα−
ράρτημα ΧΙ, Κεφάλαιο ΙΙ. Τμήμα 1, παράγραφος 5). Τα
προϊόντα της να συμμορφώνονται με τα πρότυπα που
αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 142/2011, Παράρτημα
V, Κεφάλαιο ΙΙΙ, Τμήμα 3, παράγραφοι 1.α και 1.β, για
την παρουσία των μικροοργανισμών Escherichia coli,
enterococcaceae και σαλμονέλα. Σε περίπτωση που
δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω απαιτήσεις θα
πρέπει να υποβάλλονται σε χειρισμούς σύμφωνα με την
παράγραφο 2, του ως άνω αναφερόμενου τμήματος του
Κανονισμού (ΕΕ) 142/2011.
Ε.10 Η μεταφορά των α΄ υλών που εμπίπτουν στις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 (ζωικά
υποπροϊόντα), προς τη μονάδα παραγωγής λιπασματο−
ποίησης, υπόκεινται σε ότι αφορά τα θέματα συλλογής,
μεταφοράς και ιχνηλασιμότητας στις απαιτήσεις του
Παραρτήματος VIII, του Κανονισμού (ΕΕ) 142/2011.
Ε.11 Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν κτηνι−
ατρικά υπολείμματα, μετά την αποφόρτωσή τους θα
τυγχάνουν υγειονομικού καθαρισμού με σύστημα ζεστού
νερού.
Ε.12 Να γίνονται αναλύσεις, κάθε παρτίδας τελικού
προϊόντος, βαρέων μετάλλων, οργανικής ουσίας και
ιχνοστοιχείων όπως προβλέπεται από την κείμενη νο−
μοθεσία για τα λιπάσματα.
Ε.13 Τα προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός από τις
απαιτήσεις που αναφέρονται στην παραπάνω παράγρα−
φο θα πρέπει να πληρούν και τις απαιτήσεις της Απόφα−
σης με αριθμό Ε (2006) 5369: ως προς την περιεκτικότη−
τα ορισμένων επικινδύνων ουσιών, (Παράρτημα − Εδάφιο
2). Ως προς την περιεκτικότητα σε άζωτο (Παράρτημα
− Εδάφιο 4) Ως προς τις προσμίξεις (Παράρτημα – εδά−
φιο 3) Ως προς τις επιδόσεις (Παράρτημα − Εδάφιο 5).
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Ε.14 Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που
προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα
πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρω−
μένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την
κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία
του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών.
Ε.15 Σε περίπτωση ύπαρξης πεδίου υπαίθριας κομπο−
στοποίησης σε σειράδια, ο χώρος αποθήκευσης πρώτων
υλών και ο χώρος πρώτης μίξης να επιστρωθούν με
ειδικού τύπου ασφαλτοτάπητα, έτσι ώστε να αποφεύ−
γεται οποιαδήποτε διαρροή υγρών προς τον υδροφόρο
ορίζοντα.
Ε.16 Στον υπαίθριο χώρο να καθοριστεί και οριοθε−
τηθεί χώρος απομόνωσης ακατάλληλων προς κομπο−
στοποίηση αποβλήτων που θα είναι διαστρωμένος με
αδιαπέρατο δάπεδο και να διαχειρίζονται κατάλληλα
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ε.17 Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβά−
νονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών, εντόμων
και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να
εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων.
Το υιοθετούμενο πρόγραμμα να διαθέτει την έγγραφη
έγκριση της Διεύθυνσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Ε.18 Η μονάδα θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό
μέτρησης θερμοκρασιών (συνεχούς καταγραφής) pH και
υγρασίας, θα τηρείται αρχείο ώστε να υποδεικνύεται
η παραμονή του υλικού στις κατάλληλες συνθήκες για
την εξουδετέρωση του μολυσματικού φορτίου και την
επικράτηση αερόβιων συνθηκών.
Ε.19 Κάθε εισερχόμενο φορτίο ΑΕΚΚ να ελέγχεται
ώστε στην περίπτωση ύπαρξης επικίνδυνων υλικών, οικι−
ακών κλπ αποβλήτων μη αναφερόμενων στον ανωτέρω
πίνακα, να μην αναμιγνύονται με τα ΑΕΚΚ της μονά−
δας και να εξασφαλίζεται η προσωρινή αποθήκευση
μεταφορά και διάθεση τους σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας για την διαχείριση
των επικίνδυνων κλπ αποβλήτων.
Ε.20 Σε κάθε παρτίδα που εισέρχεται στον χώρο της
εγκατάστασης να γίνεται οπτικός έλεγχος και αναμό−
χλευση των υλικών με σκοπό να ελεγχθεί το περιεχό−
μενο των προς διαχείριση υλικών.
Ε.21 Τα ανάμεικτα απόβλητα δεν μπορούν να παρα−
μείνουν πριν την διαλογή τους στον χώρο υποδοχής
περισσότερο από 30 ημέρες από την άφιξή τους στην
μονάδα. Για τα αδρανή υλικά ο χρόνος αυτός παρατεί−
νεται μέχρι 6 μήνες.
Ε.22 Τα ανακτημένα υλικά θα πρέπει σε χρονικό δι−
άστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες να έχουν
διατεθεί στην αγορά ή σε εγκεκριμένες μονάδες ανα−
κύκλωσης.
Ε.23 Τα εισερχόμενα ΑΕΚΚ καθώς και τα επεξερ−
γασμένα αδρανή υλικά διαφόρων κοκκομετρικών δι−
αβαθμίσεων (τελικά προϊόντα) να αποθηκεύονται σε
κατάλληλους χώρους και μέσα αποθήκευσης. Ομοίως
σε αντίστοιχους χώρους να αποθηκεύονται τα αδρανή
υπολείμματα της επεξεργασίας όπως π.χ. το χώμα, τα
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οποία να αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα σε ερ−
γασίες επιχωματώσεων, αποκαταστάσεων λατομείων,
ανεξέλεγκτων χωματερών, επικαλύψεις ΧΥΤΑ και εν
γένει αναμόρφωση υποβαθμισμένων τοπίων ή ανάπλα−
ση χώρων.
Ε.24 Τα απόβλητα που δεν είναι αξιοποιήσιμα – ανακυ−
κλώσιμα να αποθηκεύονται προσωρινά και να μεταφέ−
ρονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ σε σύντομο
χρονικό διάστημα ώστε να μην δημιουργούνται οχληρές
καταστάσεις.
Ε.25 Η προσωρινή αποθήκευση όλων των υλικών ΑΕΚΚ
να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η
υπερβολική στοίβαξη, προκειμένου να προληφθούν τυ−
χόν ατυχήματα.
Ε.26 Προϊόντα εκσκαφών τα οποία είναι μεν κατάλ−
ληλα και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για επιχώσεις,
δεν μπορούν όμως να παραμείνουν κοντά στο σκάμμα
για κυκλοφοριακούς ή άλλους λόγους, απομακρύνονται
προσωρινώς μεταφερόμενα με ευθύνη και δαπάνες του
Ανάδοχου σε οποιαδήποτε απόσταση, αποτιθέμενα σε
θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές.
Ε.27 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του
έργου ή δραστηριότητας να αποκατασταθεί ο χώρος
εγκατάστασής της.
Ε.28 Να υπάρχει επαρκής χώρος ελιγμών στο μέτω−
πο υποδοχής των απορριμμάτων σε κάθε μονάδα επε−
ξεργασίας, προκειμένου τα οχήματα να προσεγγίζουν
απρόσκοπτα στις κατάλληλες θέσεις και να φορτο/
εκφορτώνουν τα απορρίμματα.
Ε.29 Τα δάπεδα των διαφόρων χώρων των μονάδων
να είναι στεγανά από υλικά μεγάλης μηχανικής αντο−
χής και ανθεκτικά στο χρόνο και σε συνθήκες βαριάς
χρήσης. Θα πρέπει δε να έχουν την κατάλληλη κλίση
και τα υγρά να συγκεντρώνονται και να διατίθενται
προς επεξεργασία.
Ε.30 Όλα τα εισερχόμενα μέσα μεταφοράς πρέπει να
ελέγχονται οπτικά πριν εναποθέσουν τα προς διαχω−
ρισμό ή προς αποθήκευση απόβλητα.
Ε.31 Τα ανακτηθέντα από το ΚΔΑΥ ανακυκλώσιμα
υλικά να παραδίδονται στους τελικούς αποδέκτες σε
μορφή συμπιεσμένων δεμάτων, περιτυλιγμένων με με−
ταλλικό σύρμα (ή/και φιλμ πλαστικού). Τα ανακτηθέντα
μέταλλα (σιδηρούχα και αλουμινούχα) δύνανται να πα−
ραδίδονται και σε χύδην μορφή.
Ε.32 Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας της μονάδας
είναι υπεύθυνος για:
• Την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της
μονάδας.
• Την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για
τους εργαζομένους.
• Τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση του ηλεκτρο−
μηχανολογικού εξοπλισμού.
• Την τήρηση αρχείου με εργαστηριακές αναλύσεις
για όλα τα στάδια λειτουργίας της μονάδας και προ−
γράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των επε−
ξεργασμένων λυμάτων. Συγκεκριμένα να καταγράφονται
στοιχεία όπως βλάβες, εργασίες συντήρησης (τακτι−

κές−έκτακτες), μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών
εκροής κ.λπ.
• Την καθαριότητα και την καλή κατάσταση τόσο στον
περιβάλλοντα χώρο του έργου, όσο και στις περιοχές
διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
Ε.33 Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου
οφείλει να ειδοποιεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες, όπως τις
Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας
Περιφέρειας, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται
ρύπανση στην επιφάνεια του εδάφους ή σε υπόγειο
αποδέκτη, από τα επεξεργασμένα λύματα της μονάδας.
Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλει−
τουργία της μονάδας επεξεργασίας ο αρμόδιος φορέ−
ας λειτουργίας του έργου γνωστοποιεί στις υπηρεσίες
αυτές τα επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει,
καθώς και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την
ολοκλήρωσή τους. Οι σχετικές εκθέσεις φυλάσσονται
στο αρχείο της εγκατάστασης και αποτελούν μαζί με
όλα τα άλλα στοιχεία, το ιστορικό λειτουργίας της. Το
αρχείο αυτό θα είναι στη διάθεση των συναρμόδιων
Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς και των Δ/νσεων των
συναρμόδιων Υπουργείων.
Ε.34 Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφεί−
λει να καταχωρεί τα τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα
της εγκατάστασης στην Εθνική Βάση Δεδομένων των
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της χώρας, η
οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ
(www.ypeka.gr,) στην υποενότητα ‘’Υδάτινο Περιβάλλον
− Διαχείριση Λυμάτων’’. Η καταχώριση των στοιχείων
είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την υπ’.αριθμ. 421/30−
3−2012 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΑΔΑ:
Β4Β70−ΩΓΚ) και πρέπει να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους και να ολοκληρώνεται οπωσδήποτε στα τέλη
κάθε έτους, ώστε να είναι εφικτή η σύνταξη και η έγκαι−
ρη αποστολή στην Ε.Ε. των προβλεπόμενων εκθέσεων
εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στη χώρα μας (συλ−
λογή, επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων
και της ιλύος). Πέρα των ανωτέρω που αποτελούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις αναφοράς, θα καταγράφονται
και θα αποστέλλονται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων
(Ε.Γ.Υ.) όσα πρόσθετα στοιχεία καθορίζονται από την
Ε.Γ.Υ. μέσω άλλων σχετικών Εγκυκλίων.
Ε.35 Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων να εφαρμόζονται κατάλληλες διεθνείς
εργαστηριακές πρακτικές, με στόχο τη μείωση στο
ελάχιστο της αποικοδομήσεως των δειγμάτων μετα−
ξύ συλλογής και αναλύσεως. Επιπλέον θα πρέπει να
τηρούνται οι διατάξεις του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ
5673/400/1997 (Β΄ 192), σχετικά με τη συχνότητα και το
σημείο συλλογής των δειγμάτων, καθώς και τον αριθμό
αυτών, κ.λπ. Όλες οι εργαστηριακές μετρήσεις των επε−
ξεργασμένων λυμάτων αν υποβάλλονται για ενημέρωση
στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας και Περιβάλλοντος της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
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Ε.36 Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να
ειδοποιεί άμεσα την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία
Περιβάλλοντος σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται
ρύπανση στον αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων
ή υγρών αποβλήτων. Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης
οφείλεται σε δυσλειτουργία της μονάδας, ο φορέας
λειτουργίας οφείλει να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία
αυτή τα επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει
και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλή−
ρωση τους.
Τα μέτρα αυτά και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής
τους να εγκρίνονται με Απόφαση του Περιφερειάρχη
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της οικείας Περιφέρειας, εφόσον η διάρκεια ολοκλή−
ρωσής τους υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η τήρηση των
μέτρων και του χρονοδιαγράμματος είναι ευθύνη του
φορέα του έργου, που συντάσσει και σχετική έκθεση
μετά την ολοκλήρωση των μέτρων. Οι σχετικές εκθέσεις
κρατούνται στο αρχείο της εγκατάστασης και αποτε−
λούν, μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία, το ιστορικό λει−
τουργίας της. Το αρχείο αυτό να είναι στη διάθεση των
συναρμόδιων Υπηρεσιών της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και της οικείας Περιφέρειας, καθώς και των
Δ/νσεων των συναρμόδιων Υπουργείων.
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ȝİĲĮĳȩȡĲȦıȘȢ (ȈȂǹ) ıĲİȡİȫȞ ȝȘ
İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ (İȡȖĮıȓİȢ
R12, R13, D13, D15), ʌȜȘȞ ĲȦȞ
ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȦȞ ıĲȠȣȢ Į/Į 8, 9

ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ
ıȪȝȝİȚțĲȦȞ ĮıĲȚțȫȞ ıĲİȡİȫȞ
ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ (İȡȖĮıȓİȢ D13, D14 țĮȚ
D15)

ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĮȞĮțȣțȜȫıȚȝȦȞ
ĮıĲȚțȫȞ ıĲİȡİȫȞ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ, ȩʌȦȢ
ȤĮȡĲȓ, ȖȣĮȜȓ, ʌȜĮıĲȚțȩ, ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ ț.Ȝʌ.
(İȡȖĮıȓİȢ R12 țĮȚ R13)

ȂİȝȠȞȦȝȑȞİȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ
ĮȞȐțĲȘıȘȢ ȣȜȚțȫȞ ȝȑıȦ ȝȘȤĮȞȚțȒȢ
įȚĮȜȠȖȒȢ (ȀǻǹȊ, ǼȂǹȀ ț.Ȝʌ.) Įʌȩ ȝȘ
İʌȚțȓȞįȣȞĮ ĮʌȩȕȜȘĲĮ (İȡȖĮıȓİȢ R12)
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ȝȘ ıĲİȖĮıȝȑȞİȢ ț.Ȝʌ. (İȡȖĮıȓĮ R3)
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Ǻ.1.4, Ǻ.1.5, Ǻ.1.6,
Ǻ.1.7, Ǻ.1.8, Ǻ.1.9,
Ǻ.1.10, Ǻ.1.11, Ǻ.1.12,
Ǻ.1.13, Ǻ.1.14, Ǻ.1.15,
Ǻ.1.16, Ǻ.1.17, Ǻ.1.18

ȂİȝȠȞȦȝȑȞİȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ İįĮĳȠȕİȜĲȚȦĲȚțȫȞ, Ȓ țĮȚ
ȠȡȖĮȞȠȤȠȣȝȚțȫȞ ȜȚʌĮıȝȐĲȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ R3)
- Į) Įʌȩ ıĲİȡİȐ ȝȘ İʌȚțȓȞįȣȞĮ
ĮʌȩȕȜȘĲĮ (İțĲȩȢ ĲȦȞ ĮıĲȚțȫȞ
ıĲİȡİȫȞ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ) Ȓ ȕȚȠȝȐȗĮ

Ǻ.1 īİȞȚțȐ

Ǻ.2
ǹȑȡȚİȢ
İțʌȠȝʌȑȢ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ

ǹ. īİȞȚțȑȢ
ǻİıȝİȪıİȚȢ

Ǻ. ĭȐıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ

ǹ/ǹ
Α/Α

ǲȡȖȠ Ȓ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ

Ǻ.3.1, Ǻ.3.2,
Ǻ.3.3, Ǻ.3.4,
Ǻ.3.5, Ǻ.3.6

Ǻ.3.1, Ǻ.3.2,
Ǻ.3.3, Ǻ.3.4,
Ǻ.3.5, Ǻ.3.6

Ǻ.3.1, Ǻ.3.2,
Ǻ.3.3, Ǻ.3.4,
Ǻ.3.5, Ǻ.3.6

Ǻ.3 ȊȖȡȐ &
ȈĲİȡİȐ
ǹʌȩȕȜȘĲĮ

ī.1, ī.2,
ī.3, ī.4,
ī.5, ī.6,
ī.7, ī.8

ī.1, ī.2,
ī.3, ī.4,
ī.5, ī.6,
ī.7, ī.8

ī.1, ī.2,
ī.3, ī.4,
ī.5, ī.6,
ī.7, ī.8

ī.
ĬȩȡȣȕȠȢ
&
ǻȠȞȒıİȚȢ

ǻ.1.1,
ǻ.1.2,
ǻ.1.3,
ǻ.1.4

ǻ.1.1,
ǻ.1.2,
ǻ.1.3,
ǻ.1.4

ǻ.1.1,
ǻ.1.2,
ǻ.1.3,
ǻ.1.4

ǻ.1
īİȞȚțȐ

ȆǿȃǹȀǹȈ Ǽ1: ǼʌȚȝİȡȚıȝȩȢ ȩȡȦȞ ȆȆǻ ĮȞȐ İȓįȠȢ ȑȡȖȠȣ/ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ

ǻ.2.1, ǻ.2.2,
ǻ.2.5, ǻ.2.7,
ǻ.2.9,
ǻ.2.10

ǻ.2.1, ǻ.2.2,
ǻ.2.5, ǻ.2.6,
ǻ.2.7, ǻ.2.8,
ǻ.2.9,
ǻ.2.10

ǻ.2.1, ǻ.2.2,
ǻ.2.5, ǻ.2.6,
ǻ.2.7, ǻ.2.8,
ǻ.2.9,
ǻ.2.10

ǻ.2 ǹȑȡȚĮ
ǹʌȩȕȜȘĲĮ

ǻ.3.1

ǻ.3.1, ǻ.3.3,
ǻ.3.4, ǻ.3.5,
ǻ.3.6, ǻ.3.7

ǻ.3.1, ǻ.3.3,
ǻ.3.4, ǻ.3.5,
ǻ.3.6, ǻ.3.7

ǻ.3 ȊȖȡȐ
ǹʌȩȕȜȘĲĮ

ǻ. ĭȐıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǻ.4.1, ǻ.4.2,
ǻ.4.3, ǻ.4.4,
ǻ.4.5, ǻ.4.8

ǻ.4.1, ǻ.4.2,
ǻ.4.3, ǻ.4.4,
ǻ.4.5, ǻ.4.8

ǻ.4.1, ǻ.4.2,
ǻ.4.3, ǻ.4.4,
ǻ.4.5, ǻ.4.8

ǻ.3 ȈĲİȡİȐ
ǹʌȩȕȜȘĲĮ

Ǽ.3 Ǽ.19,
Ǽ.20, Ǽ.21,
Ǽ.22, Ǽ.23,
Ǽ.24, Ǽ.25,
Ǽ.26, Ǽ.27

Ǽ.2, Ǽ.4,
Ǽ.5, Ǽ.6,
Ǽ.7, Ǽ.8,
Ǽ.9, Ǽ.10,
Ǽ.11, Ǽ.12,
Ǽ.13, Ǽ.14,
Ǽ.15, Ǽ.16,
Ǽ.17, Ǽ.18,
Ǽ.27, Ǽ.36

Ǽ.1, Ǽ.4,
Ǽ.5, Ǽ.6,
Ǽ.7, Ǽ.8,
Ǽ.9, Ǽ.10,
Ǽ.11, Ǽ.12,
Ǽ.13, Ǽ.14,
Ǽ.15, Ǽ.16,
Ǽ.17, Ǽ.18,
Ǽ.27, Ǽ.36

Ǽ. ǱȜȜİȢ
ǻİıȝİȪıİȚȢ
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ǹ.1, ǹ.2,
ǹ.3, ǹ.4,
ǹ.5, ǹ.6

ǹ.1, ǹ.2,
ǹ.3, ǹ.4,
ǹ.5, ǹ.6

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ

ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĮıĲȚțȫȞ
ȜȣȝȐĲȦȞ (ʌȩȜİȦȞ țĮȚ ȠȚțȚıȝȫȞ) ȝİ
įȚȐșİıȘ İʌİȟİȡȖĮıȝȑȞȦȞ ȣȖȡȫȞ ıĲȠ
ȑįĮĳȠȢ (ʌ.Ȥ. ȖȚĮ İȝʌȜȠȣĲȚıȝȩ
ȣʌȠȖİȓȠȣ ȣįȡȠĳȠȡȑĮ Ȓ ȖȚĮ ȐȡįİȣıȘ) Ȓ
ȖȚĮ ĮıĲȚțȒ – ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ ȤȡȒıȘ
- ȕ) ȑȝȝİıȠȢ İȝʌȜȠȣĲȚıȝȩȢ ȣʌȩȖİȚȠȣ
ȣįȡȠĳȠȡȑĮ ii) ȖȚĮ ȣįĮĲȚțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ
ʌȠȣ įİȞ İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȠ Įȡș. 7 ĲȠȣ
Ȇ.ǻ. 51/2007
- Ȗ) ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ (ȐȡįİȣıȘ) Ȓ ȖȚĮ
ĮıĲȚțȒ – ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ ȤȡȒıȘ

ǹʌȠșȒțİȣıȘ ȝȘ İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ ȣȖȡȫȞ
ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ ıİ ıĲİȖĮȞȑȢ įİȟĮȝİȞȑȢ
(İȡȖĮıȓİȢ D15, R13)

20

22

ǹ. īİȞȚțȑȢ
ǻİıȝİȪıİȚȢ

ǹ/ǹ
Α/Α

ǲȡȖȠ Ȓ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ

Ǻ.2.1,
Ǻ.2.2

Ǻ.2.1,
Ǻ.2.2

Ǻ.1.1, Ǻ.1.2, Ǻ.1.3,
Ǻ.1.4, Ǻ.1.5, Ǻ.1.6,
Ǻ.1.7, Ǻ.1.8, Ǻ.1.9,
Ǻ.1.10, Ǻ.1.11, Ǻ.1.12,
Ǻ.1.13, Ǻ.1.14, Ǻ.1.15,
Ǻ.1.16, Ǻ.1.17, Ǻ.1.18

Ǻ.1.1, Ǻ.1.2, Ǻ.1.3,
Ǻ.1.4, Ǻ.1.5, Ǻ.1.6,
Ǻ.1.7, Ǻ.1.8, Ǻ.1.9,
Ǻ.1.10, Ǻ.1.11, Ǻ.1.12,
Ǻ.1.13, Ǻ.1.14, Ǻ.1.15,
Ǻ.1.16, Ǻ.1.17, Ǻ.1.18

Ǻ.1 īİȞȚțȐ

Ǻ.2
ǹȑȡȚİȢ
İțʌȠȝʌȑȢ

Ǻ. ĭȐıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ

Ǻ.3.1, Ǻ.3.2,
Ǻ.3.3, Ǻ.3.4,
Ǻ.3.5, Ǻ.3.6

Ǻ.3.1, Ǻ.3.2,
Ǻ.3.3, Ǻ.3.4,
Ǻ.3.5, Ǻ.3.6

Ǻ.3 ȊȖȡȐ &
ȈĲİȡİȐ
ǹʌȩȕȜȘĲĮ

ī.1, ī.2,
ī.3, ī.4,
ī.5, ī.6,
ī.7, ī.8

ī.1, ī.2,
ī.3, ī.4,
ī.5, ī.6,
ī.7, ī.8

ī.
ĬȩȡȣȕȠȢ
&
ǻȠȞȒıİȚȢ

ǻ.1.1,
ǻ.1.2,
ǻ.1.3,
ǻ.1.4

ǻ.1.1,
ǻ.1.2,
ǻ.1.3,
ǻ.1.4

ǻ.1
īİȞȚțȐ

ȆǿȃǹȀǹȈ Ǽ1: ǼʌȚȝİȡȚıȝȩȢ ȩȡȦȞ ȆȆǻ ĮȞȐ İȓįȠȢ ȑȡȖȠȣ/ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ

ǻ.2.1, ǻ.2.2,
ǻ.2.5, ǻ.2.6,
ǻ.2.7, ǻ.2.8,
ǻ.2.9,
ǻ.2.10

ǻ.2.1, ǻ.2.2,
ǻ.2.3, ǻ.2.4,
ǻ.2.5, ǻ.2.6,
ǻ.2.7, ǻ.2.8,
ǻ.2.9,
ǻ.2.10

ǻ.2 ǹȑȡȚĮ
ǹʌȩȕȜȘĲĮ

ǻ.3.1

ǻ.3.1, ǻ.3.2,
ǻ.3.3, ǻ.3.4,
ǻ.3.8, ǻ.3.9

ǻ.3 ȊȖȡȐ
ǹʌȩȕȜȘĲĮ

ǻ. ĭȐıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǻ.4.1, ǻ.4.2,
ǻ.4.3, ǻ.4.4,
ǻ.4.5

ǻ.4.1, ǻ.4.2,
ǻ.4.3, ǻ.4.4,
ǻ.4.5, ǻ.4.6,
ǻ.4.7

ǻ.3 ȈĲİȡİȐ
ǹʌȩȕȜȘĲĮ

Ǽ.32, Ǽ.33,
Ǽ.34, Ǽ.35,
Ǽ.36

Ǽ. ǱȜȜİȢ
ǻİıȝİȪıİȚȢ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 9
Ηλεκτρονική διαχείριση ΠΠΔ
Οι διαδικασίες της παρούσας απόφασης είναι δυνατόν
να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μετά την εφαρμογή
των προβλεπόμενων στο άρθρο 18 του Ν. 4014/2011.
Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου /2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02030720312130028*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

