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Έυξμςαπ σπόφη:
Νξμξθερία για ςημ πεοιβαλλξμςική αδειξδόςηρη
1. ξ Μ.1650/86 (ΤΔΙ160Α/18-10-86) «Για ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ», ϊπχπ
ςοξπξπξιήθηκε και ρσμπληοόθηκε μεςαγεμέρςεοα, με ςξ Μ. 3010/2002 (ΤΔΙ 91Α/25-402) «Δμαομϊμιρη ςξσ Μ. 1650/86 με ςιπ ξδηγίεπ 97/11 Δ.Δ. και 96/61 Δ.Δ. διαδικαρία
ξοιξθέςηρηπ και οσθμίρειπ θεμάςχμ για ςα σδαςξοέμαςα και άλλεπ διαςάνειπ».
2. ιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 4014/11 «Οεοιβαλλξμςική αδειξδϊςηρη έογχμ και
δοαρςηοιξςήςχμ, οϋθμιρη ασθαιοέςχμ ρε ρσμάοςηρη με δημιξσογία πεοιβαλλξμςικξϋ
ιρξζσγίξσ και άλλεπ διαςάνειπ αομξδιϊςηςαπ Σπξσογείξσ Οεοιβάλλξμςξπ» (ΤΔΙ
209Α/21-09-11).
3. ιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 4042/12 «Οξιμική ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ – Δμαομϊμιρη με
ςημ Ξδηγία 2008/99/ΔΙ – Ολαίριξ παοαγχγήπ και διαυείοιρηπ απξβλήςχμ – Δμαομϊμιρη
με ςημ Ξδηγία 2008/99/ΔΙ – Πϋθμιρη θεμάςχμ Σπξσογείξσ Οεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ
και Ιλιμαςικήπ Αλλαγήπ» (ΤΔΙ 24Α/13-02-12).
4. ημ Ι.Σ.Α. 69269/5387/90 (ΤΔΙ678Β/25-10-90) «Ιαςάςανη έογχμ και δοαρςηοιξςήςχμ
ρε καςηγξοίεπ, πεοιευϊμεμξ Λελέςηπ Οεοιβαλλξμςικόμ Δπιπςόρεχμ (ΛΟΔ) και λξιπέπ
ρσματείπ διαςάνειπ, ρϋμτχμα με ςξ Μ.1650/86».
5. ημ Ι.Σ.Α. 15393/2332/02 (ΤΔΙ 1022Β/5-8-02) «Ιαςάςανη δημξρίχμ και ιδιχςικόμ
έογχμ και δοαρςηοιξςήςχμ ρε καςηγξοίεπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 3 ςξσ Μ. 1650/1986»,
ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε με ςξ άοθοξ 1 ςξσ Μ. 3010/2002 “Δμαομϊμιρη ςξσ Μ. 1650 /86
με ςιπ ξδηγίεπ 97/11/ΔΔ και 86/61/ΔΔ κ.α.(Α΄91)” », ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ ΙΣΑ
145799/2005 (ΤΔΙ 1002Β/18-7-05).
6. ημ Σ.Α. 1958/13-01-12 «Ιαςάςανη δημξρίχμ έογχμ και δοαρςηοιξςήςχμ ρε
καςηγξοίεπ και σπξκαςηγξοίεπ ρϋμτχμα με ςξ Άοθοξ 1 παοάγοατξπ 4 ςξσ Μ.
4014/21.09.2011 (ΤΔΙ Α’209/2011)» (ΤΔΙ 21Β/13-01-12), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ
ΣΑ ξικ. 173829/14 (ΤΔΙ 2036Β/25-07-14).
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7. ημ Ι.Σ.Α. Ζ.Ο. 11014/703/Τ104/03 (ΤΔΙ 332Β/20-3-03) «Διαδικαρία Οοξκαςαοκςικήπ
πεοιβαλλξμςικήπ Δκςίμηρηπ και Ανιξλϊγηρηπ (Ο.Ο.Δ.Α.) και Έγκοιρηπ Οεοιβαλλξμςικόμ
Όοχμ (Δ.Ο.Ξ) ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 4 ςξσ Μ.1650/86 (Α΄160) ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε
με ςξ άοθοξ 2 ςξσ Μ. 3010/02 “Δμαομϊμιρη ςξσ 1650/86 με ςιπ ξδηγίεπ 97/11/ΔΔ και
96/61/ΔΔ …και άλλεπ διαςάνειπ.” (Α΄91)».
8. ημ Ι.Σ.Α. ξικ. 3137/191/Τ.15/12 (ΤΔΙ 1048Β/4-4-12) «Αμςιρςξίυηρη ςχμ καςηγξοιόμ
ςχμ βιξμηυαμικόμ και βιξςευμικόμ δοαρςηοιξςήςχμ και ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ
παοαγχγήπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ με ςξσπ βαθμξϋπ ϊυληρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςα
πξλεξδξμικά διαςάγμαςα».
9. ημ Ι.Σ.Α. ξικ. 48963/12 (ΤΔΙ 2703Β/05-10-12) «Οοξδιαγοατέπ πεοιευξμέμξσ
Απξτάρεχμ Έγκοιρηπ Οεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ (Α.Δ.Ο.Ξ.) για έογα και δοαρςηοιϊςηςεπ
καςηγξοίαπ Α' ςηπ σπ’ αοιθμ. 1958/13-1 -2012 απϊταρηπ ςξσ Σπξσογξϋ Οεοιβάλλξμςξπ,
Δμέογειαπ και Ιλιμαςικήπ Αλλαγήπ (Β' 21), ϊπχπ ιρυϋει, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 2 παο. 7
ςξσ μ. 4014/2011 (Α' 209)».
10. ημ Ι.Σ.Α. 1649/45/2014 (Τ.Δ.Ι. 45Β/15-01-2014) «Δνειδίκεσρη ςχμ διαδικαριόμ
γμχμξδξςήρεχμ και ςοϊπξσ εμημέοχρηπ ςξσ κξιμξϋ και ρσμμεςξυήπ ςξσ
εμδιατεοϊμεμξσ κξιμξϋ ρςη δημϊρια διαβξϋλεσρη καςά ςημ πεοιβαλλξμςική αδειξδϊςηρη
έογχμ και δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ Ιαςηγξοίαπ Α΄ ςηπ απϊταρηπ ςξσ Σπξσογξϋ
Οεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Ιλιμαςικήπ Αλλαγήπ σπ’ αοιθμ. 1958/2012 (ΤΔΙ Α΄ 21),
ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 19 παοάγοατξπ 9 ςξσ μ. 4014/2011 (ΤΔΙ Α΄ 209),
καθόπ και κάθε άλληπ ρυεςικήπ λεπςξμέοειαπ».
11. ημ Ι.Σ.Α. 36060/1155/Δ.103 (ΤΔΙ 1450Β/14-06-13) «Ιαθξοιρμϊπ πλαιρίξσ καμϊμχμ,
μέςοχμ και διαδικαριόμ για ςημ ξλξκληοχμέμη ποϊληφη και ςξμ έλεγυξ ςηπ οϋπαμρηπ
ςξσ πεοιβάλλξμςξπ απϊ βιξμηυαμικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ρε ρσμμϊοτχρη ποξπ ςιπ
διαςάνειπ ςηπ ξδηγίαπ 2010/75/ΔΔ «πεοί βιξμηυαμικόμ εκπξμπόμ (ξλξκληοχμέμη
ποϊληφη και έλεγυξπ ςηπ οϋπαμρηπ)» ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ
Ρσμβξσλίξσ ςηπ 24ηπ Μξεμβοίξσ 2010».
12. ξ Μ. 3325/05 (ΤΔΙ 68Α/11-3-05) «Ίδοσρη και λειςξσογία βιξμηυαμικόμ – βιξςευμικόμ
εγκαςαρςάρεχμ ρςξ πλαίριξ ςηπ αειτϊοξσ αμάπςσνηπ και άλλεπ διαςάνειπ».
13. ξ Μ. 3982/11 (ΤΔΙ 143Α/17-6-11) «Απλξπξίηρη ςηπ αδειξδϊςηρηπ ςευμικόμ
επαγγελμαςικόμ και μεςαπξιηςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ και επιυειοημαςικόμ πάοκχμ και
άλλεπ διαςάνειπ».
14. ημ Σ.Α. 37393/2028/2003(ΤΔΙ 1418Β) «Λέςοα και ϊοξι για ςιπ εκπξμπέπ θξοϋβξσ ρςξ
πεοιβάλλξμ απϊ ενξπλιρμϊ ποξπ υοήρη ρε ενχςεοικξϋπ υόοξσπ, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε
απϊ ςημ Ι.Σ.Α. ΖΟ 9272/471/2007 (ΤΔΙ 286Β).
15. ημ Ι.Σ.Α. 12044/613/07 (ΤΔΙ 376Β/19-3-07), «Ιαθξοιρμϊπ μέςοχμ και ϊοχμ για ςημ
αμςιμεςόπιρη ςχμ κιμδϋμχμ απϊ αςσυήμαςα μεγάληπ έκςαρηπ ρε εγκαςαρςάρειπ ή
μξμάδεπ λϊγχ ϋπαονηπ επικίμδσμχμ ξσριόμ…… Αμςικαςάρςαρη ςηπ σπ’ αο. ποχς. ξικ.
5697/590/2000 ΙΣΑ (ΤΔΙ 405Β/29-3-2000)».
16. ξ Ο.Δ. 148/09 (ΤΔΙ 190Α/29-9-09) «Οεοιβαλλξμςική εσθϋμη για ςημ ποϊληφη και ςημ
απξκαςάρςαρη ςχμ ζημιόμ ρςξ πεοιβάλλξμ − Δμαομϊμιρη με ςημ ξδηγία 2004/35/ΔΙ
ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 21ηπ Αποιλίξσ 2004, ϊπχπ
ιρυϋει».
Νξμξθερία για ςη διαυείοιρη απξβλήςχμ
17. ημ Ι.Σ.Α. 50910/2727/03 (ΤΔΙ 1909Β/22-12-03) «Λέςοα, ϊοξι και πεοιξοιρμξί για ςη
διαυείοιρη ςχμ ρςεοεόμ απξβλήςχμ – Δθμικϊπ και Οεοιτεοειακϊπ Ρυεδιαρμϊπ».
18. ημ Ι.Σ.Α. 114218/97 (ΤΔΙ 1016Β/17-11-97) «Ιαςάοςιρη πλαιρίξσ ποξδιαγοατόμ και
γεμικόμ ποξγοαμμάςχμ διαυείοιρηπ ρςεοεόμ απξβλήςχμ».
19. ημ Ι.Σ.Α. 29407/3508/02 (ΤΔΙ 1572Β/16-12-02) «Λέςοα και ϊοξι για ςημ σγειξμξμική
ςατή ςχμ απξβλήςχμ».
20. ημ Ι.Σ.Α. Ζ.Ο. 13588/725/06 (ΤΔΙ 383Β/28-03-06) «Λέςοα και ϊοξι για ςημ διαυείοιρη
επικιμδϋμχμ απξβλήςχμ ρε ρσμμϊοτχρη με ςιπ διαςάνειπ ςηπ ξδηγίαπ 91/689/ΔΞΙ «για
ςα επικίμδσμα απϊβληςα» ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 12ηπ Δεκεμβοίξσ 1991. Αμςικαςάρςαρη ςηπ
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σπ’ αοιθ. 19396/1546/1997 κξιμή σπξσογική απϊταρη «Λέςοα και ϊοξι για ςη
διαυείοιρη επικιμδϋμχμ απξβλήςχμ» (Β’ 604).
21. ημ Ι.Σ.Α. Ζ.Ο. 24944/1159/06 (ΤΔΙ 791Β/30-06-06) «Έγκοιρη Γεμικόμ Οοξδιαγοατόμ
με ςημ διαυείοιρη επικιμδϋμχμ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 5 (παο. Β) ςηπ σπ’ αοιθμ.
13588/725 κξιμήπ σπξσογικήπ απϊταρηπ…».
22. ημ Ι.Σ.Α. 8668/07 (ΤΔΙ 287Β/2-3-07) «Έγκοιρη Δθμικξϋ Ρυεδιαρμξϋ Διαυείοιρηπ
Δπικιμδϋμχμ Απξβλήςχμ (ΔΡΔΔΑ) …».
23. ξ Μ. 2939/2001 (ΤΔΙ 179Α/6-8-01) «Οεοί ρσρκεσαριόμ και εμαλλακςικήπ διαυείοιρηπ
ρσρκεσαριόμ και άλλχμ ποξψϊμςχμ - Ίδοσρη Δθμικξϋ Ξογαμιρμξϋ Δμαλλακςικήπ
Διαυείοιρηπ Ρσρκεσαριόμ και Άλλχμ Οοξψϊμςχμ (Δ.Ξ.Δ.Δ.Ρ.Α.Ο.) και άλλεπ διαςάνειπ».
24. ημ Ι.Σ.Α. 36259/1757/Δ103/10 (ΤΔΙ 1312Β/24-08-10) «Λέςοα, ϊοξι και ποϊγοαμμα για
ςημ εμαλλακςική διαυείοιρη ςχμ απξβλήςχμ απϊ εκρκατέπ, καςαρκεσέπ και
καςεδατίρειπ (ΑΔΙΙ)».
25. ξ Ο.Δ. 82/04 (ΤΔΙ 64Α/2-3-04) «Αμςικαςάρςαρη ςηπ 98012/2001/1996 ΙΣΑ
«Ιαθξοιρμϊπ μέςοχμ και ϊοχμ για ςη διαυείοιρη ςχμ υοηριμξπξιημέμχμ ξοσκςελαίχμ»
(Β’40) «Λέςοα, ϊοξι και ποϊγοαμμα για ςημ εμαλλακςική διαυείοιρη ςχμ Απξβλήςχμ
Κιπαμςικόμ Δλαίχμ».
26. ημ Σγειξμξμική Διάςανη Δ1β/221/22-1-65 «Οεοί διαθέρεχπ λσμάςχμ και βιξμηυαμικόμ
απξβλήςχμ» ϊπχπ ρσμπληοόθηκε και ςοξπξπξιήθηκε μεςαγεμέρςεοα.
27. ημ Ι.Σ.Α. 5673/400/97 (ΤΔΙ 192Β/14-03-97) «Λέςοα και ϊοξι για ςημ επενεογαρία
αρςικόμ λσμάςχμ».
28. ημ Ι.Σ.Α. ξικ. 145116/2-02-11 (ΤΔΙ 354Β/8-03-11) «Ιαθξοιρμϊπ μέςοχμ, ϊοχμ και
διαδικαριόμ για ςημ επαμαυοηριμξπξίηρη επενεογαρμέμχμ σγοόμ απξβλήςχμ και
άλλεπ διαςάνειπ».
29. η με αοιθ. ποχς. 30/ξικ.2885/21-06-10 (ΤΔΙ 1079Β/15-07-10) Απϊταρη Μξμάουη
Ηερ/μίκηπ «πεοί ςχμ ειδικόμ ϊοχμ διάθερηπ λσμάςχμ βιξμηυαμικόμ απξβλήςχμ ρε
τσρικξϋπ απξδέκςεπ ςξσ Μ. Ηερραλξμίκηπ».
30. ημ Σ.Α. ξικ. 189533/11 (ΤΔΙ 2654Β/9-11-11) «Πϋθμιρη θεμάςχμ ρυεςικόμ με ςη
λειςξσογία ςχμ ρςαθεοόμ ερςιόμ καϋρηπ για ςη θέομαμρη κςιοίχμ και μεοξϋ».
31. ημ Ι.Σ.Α. 11294/93 (ΤΔΙ 264Β/15-04-93) «Όοξι λειςξσογίαπ και επιςοεπϊμεμα ϊοια
εκπξμπόμ αεοίχμ απξβλήςχμ απϊ βιξμηυαμικξϋπ λέβηςεπ, αςμξγεμμήςοιεπ,
ελαιϊθεομα και αεοϊθεομα πξσ λειςξσογξϋμ με καϋριμξ μαζξϋς, μςίζελ ή αέοιξ».
Νξμξθερία για ςιπ αομξδιόςηςεπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ
32. ιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 3852/10 (ΤΔΙ 87Α/07-06-10) «Μέα Αουιςεκςξμική ςηπ
Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ – Οοϊγοαμμα Ιαλλικοάςηπ».
33. ιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 2503/97 (ΤΔΙ 107Α/30-5-97) «Διξίκηρη, ξογάμχρη, ρςελέυχρη
ςηπ Οεοιτέοειαπ, οϋθμιρη θεμάςχμ για ςημ ςξπική ασςξδιξίκηρη και άλλεπ διαςάνειπ»
34. ξ Μ. 2647/19-10-98 (ΤΔΙ 22-12-98) «Λεςαβίβαρη αομξδιξςήςχμ ρςιπ Οεοιτέοειεπ και
ςημ Ασςξδιξίκηρη και άλλεπ διαςάνειπ».
35. ξ Ο.Δ. 142/2010 (ΤΔΙ 235Α/27-12-10) «Ξογαμιρμϊπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ
Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ».
36. η με αοιθ. ποχς. ξικ. 53844/13 (ΤΔΙ 2017Β/16-08-13) Απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ
Γοαμμαςέα ΑΔΛΗ «Αμάθερη άρκηρηπ αομξδιξςήςχμ ρε ξογαμικέπ μξμάδεπ ςηπ
Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ και παοξυή ενξσριξδϊςηρηπ
σπξγοατήπ ποάνεχμ και εγγοάτχμ «Λε εμςξλή Γεμικξϋ Γοαμμαςέα» ρςξσπ
ποξψρςαμέμξσπ ςχμ ξογαμικόμ μξμάδχμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ –
Ηοάκηπ».
Γμχμξδξςική διαδικαρία για ςημ ςοξπξπξίηρη ςχμ πεοιβαλλξμςικώμ όοχμ λειςξσογίαπ ςηπ
δοαρςηοιόςηςαπ
37. ιπ με αοιθ. ποχς. ΔΘ.ΟΔ.ΥΩ.Ρ.Ι.Λ. 3292/30-04-14 και 3927/20-05-14 αιςήρειπ ςηπ
εμδιατεοϊμεμηπ εςαιοίαπ με ρσμημμέμα ςεϋυη ΛΟΔ.
38. ξ με αοιθ. ποχς. 29569/446/29-05-12 έγγοατξ ςηπ ΔΒΑ ΒΘ.ΟΔ. με ςξ ξπξίξ ρσμαιμεί
με ςημ εγκαςάρςαρη ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ ςξσ θέμαςξπ.
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39. η με αοιθ. ποχς. 1887/04-05-12 ΑΔΟΞ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ ςξσ θέμαςξπ πξσ εκδϊθηκε
απϊ ςη Δ/μρη Βιξμηυαμίαπ, Δμέογειαπ & Τσρικόμ Οϊοχμ ΟΙΛ.
40. ξ με αοιθ. ποχς. 3927/22-05-14 έγγοατξ ςηπ Σπηοερίαπ μαπ με ςξ ξπξίξ διαβιβάζεςαι
η ΛΟΔ ρςξσπ ρσμαομϊδιξσπ τξοείπ για γμχμξδϊςηρη.
41. ξ με αοιθ. ποχς. 229021(272)/12-06-14 έγγοατξ ςηπ Δ/μρηπ Διξίκηρηπ ςηπ
Οεοιτέοειαπ Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ με ςξ ξπξίξ μαπ εμημεοόμει για ςη δημξριξπξίηρη
ςηπ ΛΟΔ (αοιθ. ποχς. ΔΘ.ΟΔ.ΥΩ.Ι.Λ. 4812/16-06-14).
42. ξ με αοιθ. ποχς. 17576/26-08-14 έγγοατξ ςξσ μήμαςξπ Υξοήγηρηπ Αδειόμ
Αμάπςσνηπ Δμέογειαπ & Τσρικόμ Οϊοχμ ςηπ Δ/μρηπ Αμάπςσνηπ ΟΙΛ με ςξ ξπξίξ
ειρηγείςαι θεςικά επί ςηπ ΛΟΔ και ποξςείμει πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ (αοιθ. ποχς.
ΔΘ.ΟΔ.ΥΩ.Ι.Λ. 8257/23-09-14).
43. ξ με αοιθ. ποχς. 14843/26-08-14 έγγοατξ ςξσ μήμαςξπ Υξοήγηρηπ Αδειόμ
Αμάπςσνηπ Δμέογειαπ & Τσρικόμ Οϊοχμ ςηπ Δ/μρηπ Αμάπςσνηπ ΟΙΛ με ςξ ξπξίξ
απξρςέλλεςαι ςξ έμςσπξ Δ9 ρςη Ληςοξπξλιςική Δπιςοξπή (αοιθ. ποχς. ΔΘ.ΟΔ.ΥΩ.Ι.Λ.
8356/24-09-14).
44. ξ με αοιθ. ποχς. 44097/26-06-14 έγγοατξ ςξσ μήμαςξπ Οαοακξλξϋθηρηπ και
Οοξρςαρίαπ ςχμ Σδαςικόμ Οϊοχμ ςηπ Δ/μρηπ Σδάςχμ Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ ΑΔΛΗ με
ςξ ξπξίξ ειρηγείςαι θεςικά επί ςηπ ΛΟΔ (αοιθ. ποχς. ΔΘ.ΟΔ.ΥΩ.Ι.Λ. 6277/18-07-14).
45. ξ με αοιθ. ποχς. 333316(409)/15-10-14 έγγοατξ ςηπ Ληςοξπξλιςικήπ Δπιςοξπήπ ςηπ
Ληςοξπξλιςικήπ Δμϊςηςαπ Ηερραλξμίκηπ με ςξ ξπξίξ εμημεοόμεςαι η Σπηοερία μαπ ϊςι
εκδϊθηκε η με αοιθ. 128/29-08-14 καςά πλειξφητία θεςική Απϊταρή ςηπ επί ςηπ ΛΟΔ
(ΑΔΑ: ΩΡΓ67ΚΚ-3ΑΕ) (αοιθ. ποχς. ΔΘ.ΟΔ.ΥΩ.Ι.Λ. 9144/20-10-14).
Απξταρίζξσμε
ημ Έγκοιρη ςχμ Οεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ «Δπενεογαρία αμακσκλόριμχμ
ρςεοεόμ απξβλήςχμ» ςηπ εςαιοίαπ «Οαμαγιόςηπ Αμδοείδηπ Λξμ. ΔΟΔ - A.P. Recycling» ρςημ ξδϊ
Α5 ςξσ Ξ.. 3 ςηπ ΒΘΟΔ Ρίμδξσ, Δ. Δέλςα, ΟΔ Ηερραλξμίκηπ, ΟΙΛ.
Ζ εταομξγή ςχμ παοακάςχ Οεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ απξςελεί απαοαίςηςη ποξωπϊθερη για ςημ
λειςξσογία ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ ςξσ θέμαςξπ και βαοϋμει ςξμ τξοέα λειςξσογίαπ ςξσ. Ξ τξοέαπ
ςξσ έογξσ χπ και παπ καςά μϊμξ σπϊυοεξπ τέοει ακέοαιη ςημ εσθϋμη για ςημ ςήοηρη ςχμ
πεοιβαλλξμςικόμ ϊοχμ, μέςοχμ και πεοιξοιρμόμ πξσ επιβάλλξμςαι με ςημ παοξϋρα Απϊταρη
Έγκοιρηπ Οεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ (ΑΔΟΞ).
σμξπςικά ρςξιυεία έογξσ
Δπχμσμία επιυείοηρηπ:
Δίδξπ έογξσ ή δοαρςηοιϊςηςαπ:
Ληυαμξλξγική ιρυϋπ:
Δκςιμόμεμη απξθηκεσςική
δσμαςϊςηςα απξβλήςχμ:
Ρσμςεςαγμέμεπ μξμάδαπ καςά
ΔΓΡΑ’87:
Διεϋθσμρη μξμάδαπ:
ηλ.:
ΑΤΛ/ΤΑΔ:

Οαμαγιόςηπ Αμδοείδηπ Λξμ. ΔΟΔ - A.P. Recycling
Δπενεογαρία αμακσκλόριμχμ ρςεοεόμ απξβλήςχμ
78,10 kW παοαγχγική ιρυϋπ
1.200 ςϊμξι
Υ=399260,40 Φ=4504281,10
Ξδϊπ Α5, Ξ.. 3, ΒΘ.ΟΔ. Ρίμδξσ, Δ. Δέλςα, ΟΔ
Ηερραλξμίκηπ, ΟΙΛ
2310569620
8003943856/Αγίξσ Αθαμαρίξσ Ηερραλξμίκηπ

Καςηγξοιξπξίηρη έογξσ
Λε βάρη ςημ Σ.Α 1958/2012 «Ιαςάςανη δημϊριχμ και ιδιχςικόμ έογχμ και δοαρςηοιξςήςχμ ρε
καςηγξοίεπ και σπξκαςηγξοίεπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 1 παοάγοατξπ 4 ςξσ Μ. 4014/2011 (ΤΔΙ
209Α)», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ ΣΑ ξικ. 173829/14 (ΤΔΙ 2036Β/25-07-14), η δοαρςηοιϊςηςα
καςαςάρρεςαι χπ ακξλξϋθχπ:
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Ομάδα

α/α

4η
7.
4η
9.
9η
224.

ΔΙΔΟ ΔΡΓΟΤ
ή
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
Δγκαςαρςάρειπ απξθήκεσρηπ και (ΡΛΑ)
ρςεοεόμ μη επικιμδϋμχμ απξβλήςχμ
(εογαρίεπ R12, R13, D13, D15), πλημ ςχμ
αματεοϊμεμχμ ρςξσπ α/α 8,9
Δγκαςαρςάρειπ απξθήκεσρηπ
αμακσκλόριμχμ αρςικόμ ρςεοεόμ
απξβλήςχμ, ϊπχπ υαοςί, γσαλί,
πλαρςικϊ, αλξσμίμιξ κλπ. (εογαρίεπ R12
και R13)
Αμακϋκλχρη μεςαλλικόμ και μη
μεςαλλικόμ απξοοιμμάςχμ και
σπξλειμμάςχμ (εογαρίεπ R12)

Τπξκαςηγξοία Α2

Q≥50 t/ημ

α) Q≥1000 t
εκςϊπ ξοίχμ ξικιρμόμ και πϊλεχμ
>500kW ή
>300kW & > 150 μϊοια ή
≤300kW & > 200 μϊοια

Λε βάρη ςξ παοάοςημα ςηπ Ι.Σ.Α 3137/191/Τ.15 /2012 (ΤΔΙ 1048Β) “Αμςιρςξίυηρη ςχμ
καςηγξοιόμ ςχμ βιξμηυαμικόμ και βιξςευμικόμ δοαρςηοιξςήςχμ… με ςξσπ βαθμξϋπ ϊυληρηπ
πξσ αματέοξμςαι ρςα πξλεξδξμικά διαςάγμαςα” η δοαρςηοιϊςηςα ςξσ θέμαςξπ καςαςάρρεςαι
ρςξμ α.α. 272 ςξσ Οαοαοςήμαςξπ ςηπ ποξαματεοθείρηπ ΙΣΑ και είμαι υαμηλήπ ϊυληρηπ.
Χοήρειπ γηπ-Θέρη μξμάδαπ
Ζ δοαρςηοιϊςηςα ςξσ θέμαςξπ είμαι εγκαςερςημέμη ρςη θερμξθεςημέμη Βιξμηυαμική Οεοιξυή ςηπ
Ρίμδξσ Ηερραλξμίκηπ και ξ τξοέαπ λειςξσογίαπ ςηπ ΒΘ.ΟΔ. έυει ρσμαιμέρει με ςη λειςξσογία ςηπ
μξμάδαπ ρςξ εμ λϊγχ Ξ.. Ζ εμ λϊγχ πεοιξυή δεμ εμπίπςει ρε ποξρςαςεσςέα πεοιξυή ή ρε
μμημείξ ςηπ τϋρηπ ρϋμτχμα με ςημ Δλλημική Μξμξθερία.
Πεοιγοατή ςηπ δοαρςηοιόςηςαπ
H μξμάδα λειςξσογεί μξμίμχπ ρε στιρςάμεμξ βιξμηυαμικϊ κςίοιξ πξσ έυει αμαγεοθεί ρςξ Ξ..3
βάρη ςηπ σπ’ αοιθ. 3616/1981 Ξικξδξμικήπ Άδειαπ ςηπ Διεϋθσμρηπ Οξλεξδξμίαπ Ηερραλξμίκηπ
και ρϋμτχμα με ςημ σπ’ αοιθ. ποχς. 1887/4-5-2012 Έγκοιρη Οεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ ςηπ
Δ/μρηπ Αμάπςσνηπ και ςημ Σπεϋθσμη Δήλχρη Έμαονηπ Κειςξσογίαπ μεςαπξιηςικήπ μξμάδαπ
υαμηλήπ ϊυληρηπ (ΑΔΑ Β4Μ7ΚΚ-25Μ). Ζ μξμάδα είμαι εγκαςερςημέμη ρςημ Α’ Εόμη ςηπ ΒΘ.ΟΔ.
Ρίμδξσ και ρσγκεκοιμέμα ρςξ Ξ.. 3, Ξδϊπ Α5, ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Ηερραλξμίκηπ.
Ζ δοαρςηοιϊςηςα ςξσ θέμαςξπ έυει χπ αμςικείμεμξ ςη διαυείοιρη μη επικίμδσμχμ ρςεοεόμ
απξβλήςχμ πξσ πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:
• Απξθήκεσρη ρςεοεόμ μη επικιμδϋμχμ απξβλήςχμ
• ελική εμαπϊθερη δεμάςχμ και πεοαιςέοχ διάθερη ασςόμ.
Οιξ αμαλσςικά η εγκαςάρςαρη πεοιλαμβάμει:
• ξμ ενξπλιρμϊ επενεογαρίαπ (διαλξγήπ και δεμαςξπξίηρηπ) ςχμ αμακσκλόριμχμ μη
επικιμδϋμχμ ρςεοεόμ απξβλήςχμ ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ ϋπαονηπ γετσοξπλάρςιγγαπ ρςημ
μξμάδα
• ξμ στιρςάμεμξ βιξμηυαμικϊ υόοξ, ξ ξπξίξπ θα διαυχοιρςεί ρε υόοξ απξθήκεσρηπ, ρε υόοξ
επενεογαρίαπ και ςέλξπ ρε υόοξ ςελικήπ εμαπϊθερηπ ςχμ αμακσκλόριμχμ μη επικιμδϋμχμ
ρςεοεόμ απξβλήςχμ μεςά ςημ επενεογαρία ςξσπ.
Ξι ποόςεπ ϋλεπ πξσ διακιμξϋμςαι απϊ ςη δοαρςηοιϊςηςα παοξσριάζξμςαι παοακάςχ:
• Υαοςί
• Γσαλί
• Ολαρςικϊ
• Αλξσμίμιξ
• Νϋλξ
• Ξοσκςά, Αδοαμή Σλικά, Υόμα
• Δέομα
• Σταμςικέπ Ύλεπ
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Ζ εςαιοία θα ποέπει μα είμαι καςαυχοημέμη ρε Ληςοόξ ςξσ ΣΟΔΙΑ.
Ζ εςαιοία ξτείλει μα ρσμμξοτόμεςαι με ςξμ εκάρςξςε εγκεκοιμέμξ Οεοιτεοειακϊ Ρυέδιξ
Διαυείοιρηπ Απξβλήςχμ.
Ζ εςαιοία ξτείλει μα έυει ρϋμβαρη με εγκεκοιμέμξ ρσλλξγικϊ ρϋρςημα εμαλλακςικήπ διαυείοιρηπ
απξβλήςχμ, ϊςαμ ςα διαυειοιζϊμεμα απϊ ασςήμ απϊβληςα εμςάρρξμςαι ρε αμςίρςξιυξ πεδίξ
εταομξγήπ.
ΙΘΠΘΑΙΔΡ ΔΓΙΑΑΡΑΡΔΘΡ
Για ςη δοαρςηοιϊςηςα ςηπ επιυείοηρηπ δεμ θα ποξρςεθξϋμ κςιοιακέπ εγκαςαρςάρειπ. Ρςξμ
βιξμηυαμικϊ υόοξ στίρςαςαι ήδη κςίοιξ γοατείχμ διαρςάρεχμ 21,00m Υ 12,00m και κςίοιξ
εογξρςαρίξσ 155,80m Υ 21,00m.
Ποώςεπ και Ποξϊόμςα
Ξι κχδικξί ΔΙΑ πξσ θα διαυειοίζεςαι η μξμάδα είμαι ξι ενήπ:
Κχδ. ΔΚΑ

Πεοιγοατή Απξβλήςχμ

010101

Απϊβληςα απϊ ςημ εκρκατή ξοσκςόμ πξσ πεοιέυξσμ μέςαλλα

010102

Απϊβληςα απϊ ςημ εκρκατή ξοσκςόμ πξσ δεμ πεοιέυξσμ μέςαλλα

010408

Απϊβληςα υαλίκια και ρπαρμέμξι βοάυξι εκςϊπ εκείμχμ πξσ αματέοξμςαι ρςξ ρημείξ 0104 07

010409

Απϊβληςα αμμόδη και αογιλόδη

020104

Απϊβληςα πλαρςικά (εναιοξϋμςαι ςηπ ρσρκεσαρίαπ)

020107

Απϊβληςα απϊ δαρξκξμία

020110

Απϊβληςα μέςαλλα

030101

Απϊβληςα τλξιόμ και τελλόμ

030105

Οοιξμίδι, νέρμαςα, απξκξμμέμα ςεμάυια, καςάλξιπα νσλείαπ, μξοιξραμίδεπ και καπλαμάδεπ
εκςϊπ εκείμχμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ ρημείξ 030104

030301

Απϊβληςα τλξιξϋ και νϋλξσ

030307

Ληυαμικόπ διαυχοιζϊμεμα απξοοίμμαςα απϊ ςημ πξλςξπξίηρη απϊβληςξσ υαοςιξϋ και
υαοςξμιξϋ
Απϊβληςα απϊ ςημ επιλξγή υαοςιξϋ και υαοςξμιόμ πξσ ποξξοίζξμςαι για
Αμακϋκλχρη

030308
040109

Απϊβληςα απϊ επέμδσρη και ςελείχμα

040221

Απϊβληςα απϊ μη καςεογαρμέμεπ σταμςξσογικέπ ίμεπ

040222

Απϊβληςα απϊ καςεογαρμέμεπ σταμςξσογικέπ ίμεπ

070213

Απϊβληςα πλαρςικά

090107

Τχςξγοατικϊ τίλμ και υαοςί πξσ πεοιέυξσμ άογσοξ ή εμόρειπ αογϋοξσ

090108

Τχςξγοατικϊ τίλμ και υαοςί πξσ δεμ πεοιέυξσμ άογσοξ ή εμόρειπ αογϋοξσ

120101

Οοξψϊμςα λιμαοίρμαςξπ και ςϊομεσρηπ ριδηοξϋυχμ μεςάλλχμ

120102

Ρκϊμη και ρχμαςίδια ριδηοξϋυχμ μεςάλλχμ

120103

Οοξψϊμςα λιμαοίρμαςξπ και ςϊομεσρηπ μη ριδηοξϋυχμ μεςάλλχμ

120105

Απξνέρμαςα και ποξιϊμςα ςϊομεσρηπ πλαρςικόμ

120113

απϊβληςα ρσγκϊλληρηπ

150101

Ρσρκεσαρία απϊ υαοςί και υαοςϊμι

150102

Ολαρςική ρσρκεσαρία

150103

Νϋλιμη ρσρκεσαρία

150104

Λεςαλλική ρσρκεσαρία

150105

Ρσμθεςική ρσρκεσαρία
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150106

Λεικςή ρσρκεσαρία

150107

Γσάλιμη ρσρκεσαρία

150109

ρσρκεσαρία απϊ σταμςξσογικέπ ϋλεπ

150203
160117

απξοοξτηςικά σλικά, σλικά τίλςοχμ, στάρµαςα ρκξσπίρµαςξπ και ποξρςαςεσςικϊπ
οξσυιρµϊπ άλλα απϊ ςα αματεοϊµεμα ρςξ ρηµείξ 150202
Ριδηοξϋυα μέςαλλα

160118

Λη ριδηοξϋυα μέςαλλα

160119

Ολαρςικά

160120

Γσαλί

170101

Ρκσοϊδεμα

170102

ξϋβλα

170103

Ολακίδια και κεοαμικά

170107
170201

Λείγμα ρκσοξδέμαςξπ, ςξϋβλχμ,
πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ ρημείξ 170106
Νϋλξ

170202

Γσαλί

170203

Ολαρςικϊ

170302

Λείγμαςα ξοσκςήπ αρτάλςξσ εκςϊπ εκείμχμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ ρημείξ 170301

170401

Υαλκϊπ, μποξϋμςζξπ, ξοείυαλκξπ

170402

Αλξσμίμιξ

170403

Λϊλσβδξπ

170404

Φεσδάογσοξπ

170405

Ρίδηοξπ και υάλσβαπ

170406

Ιαρρίςεοξπ

170407

Αμάμεικςα μέςαλλα

170411

Ιαλόδια εκςϊπ εκείμχμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ ρημείξ 170410

170504

Υόμαςα και πέςοεπ άλλα απϊ ςα αματεοϊμεμα ρςξ ρημείξ 170503

190404

Σδαοή σγοά απϊβληςα απϊ ςημ επαματξοά σαλξπξιημέμχμ απξβλήςχμ

191001

απϊβληςα ριδήοξσ ή υάλσβα

191002

µη ριδηοξϋυα απϊβληςα

191201

υαοςί και υαοςϊμι

191202

Ριδηοξϋυα μέςαλλα

191203

Λη ριδηοξϋυα μέςαλλα

191204

Ολαρςικά και καξσςρξϋκ

191205

Γσαλί

191207

Νϋλξ εκςϊπ εκείμχμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ ρημείξ 191206

191208

Σταμςικέπ ϋλεπ

191209

Ξοσκςά (π.υ. άμμξπ, πέςοεπ)

191210

Ιαϋριμα απϊβληςα (καϋριμα ποξεουϊμεμα απϊ απξοοίμμαςα)

191212

πλακιδίχμ

και

κεοαμικόμ

εκςϊπ

εκείμχμ

πξσ

άλλα απϊβληςα (πεοιλαμβαμξμέμχμ μειγμάςχμ σλικόμ) απϊ ςη μηυαμική καςεογαρία
απξβλήςχμ εκςϊπ εκείμχμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ ρημείξ 191211
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200101

Υαοςιά και υαοςϊμια

200102

Γσαλιά

200110

Πξϋυα

200111

Στάρμαςα

200138

Νϋλξ εκςϊπ εκείμχμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ ρημείξ 200137

200139

Ολαρςικά

Δκςιμάςαι ϊςι απϊ ςα αμχςέοχ απϊβληςα ςα ξπξία ειρέουξμςαι ρςη μξμάδα ρε ημεοήρια βάρη
πεοίπξσ 5 – 10% θα ατξοά ρε σλικά, ςα ξπξία θα διαυχοίζξμςαι ρςξ αουικϊ ρςάδιξ ςξσ αουικξϋ
ξπςικξϋ ελέγυξσ και θα δίμξμςαι απεσθείαπ ρε άλλεπ εςαιοίεπ για επενεογαρία και διάθερη.
Ξι εογαρίεπ πξσ γίμξμςαι εμςϊπ ςξσ υόοξσ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ ατξοξϋμ εογαρίεπ ανιξπξίηρηπ
ρϋμτχμα με ςα Οαοαοςήμαςα ςξσ Μ. 4042/12 και είμαι ξι ενήπ:
R12. Αμςαλλαγή απξβλήςχμ για μα σπξβληθξϋμ ρε κάπξια απϊ ςιπ εογαρίεπ R1 έχπ R11
R13. Απξθήκεσρη απξβλήςχμ εμ αμαμξμή μιαπ απϊ ςιπ εογαρίεπ πξσ αματέοξμςαι ρςα ρημεία R1
έχπ R12.
Μηυαμξλξγικόπ ενξπλιρμόπ
α μηυαμήμαςα πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι είμαι ξοιζϊμςιξπ ασςϊμαςξπ δεμαςξπξιηςήπ (baler) Mac
105 ςχμ 45.00 kW, ςαιμία ςοξτξδξρίαπ δεμαςξπξιηςή (conveyor) Mac 1500L ςχμ 7.5 kW,
εμρχμαςχμέμξπ βελςιχςήπ ϊγκξσ (fluffer) MacFluffer ςχμ 20.00 kW και αεοξρσμπιερςήπ TOTAL
950 (η παοϊμξιξσ ςϋπξσ) με αεοξτσλάκιξ 500 lt ςχμ 5.60 kW. Ξ ρσμξλικϊπ παοαγχγικϊπ
μηυαμξλξγικϊπ ενξπλιρμϊπ είμαι 78,1 kW.
O μη παοαγχγικϊπ ενξπλιρμϊπ πεοιλαμβάμει πιερςικέπ αμςλίεπ πσοαρτάλειαπ Electodrives (2
ςμ) ςχμ 30.00 kW και κλιμαςιρςικά ενσπηοέςηρηπ γοατείχμ.
Καςαμάλωρη εμέογειαπ
Ξι αμάγκεπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ ρε ηλεκςοικϊ οεϋμα καλϋπςξμςαι απϊ ςξ δίκςσξ ςηπ Δ.Δ.Ζ.
Καςαμάλωρη μεοξύ
Για ςη δοαρςηοιϊςηςα δεμ απαιςείςαι υοήρη μεοξϋ καςά ςημ παοαγχγική διαδικαρία. Ζ
καςαμάλχρη μεοξϋ πεοιλαμβάμει ςημ καςαμάλχρη απϊ ςξσπ εογαζϊμεμξσπ για ςημ κάλσφη ςχμ
αμθοχπίμχμ αμαγκόμ καθόπ και ςημ διαβοξυή ςξσ υόοξσ για ςξμ πεοιξοιρμϊ ςηπ ρκϊμηπ. Ξι
απαιςήρειπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ με μεοϊ καλϋπςξμςαι απϊ ςξ δίκςσξ ϋδοεσρηπ ςηπ ΒΘ.ΟΔ.
Εκπξμπέπ
Αέοια απόβληςα
Αέοια απϊβληςα (κσοίχπ ρκϊμη) είμαι δσμαςϊ μα εκλσθξϋμ καςά ςη τϊοςχρη, μεςατξοά και
απϊθερη ςχμ σλικόμ ρςη μξμάδα.
Τγοά απόβληςα
Ιαςά ςημ παοαγχγική διαδικαρία δεμ ποξβλέπεςαι η έκλσρη σγοόμ απξβλήςχμ. Απϊ ςξ
ποξρχπικϊ ςηπ επιυείοηρηπ παοάγξμςαι λϋμαςα απϊ ςη υοήρη ςχμ υόοχμ σγιειμήπ (WC), ςα
ξπξία ξδηγξϋμςαι ρςξ απξυεςεσςικϊ δίκςσξ ςηπ ΒΘΟΔ Ρίμδξσ.
ςεοεά απόβληςα
Ιαςά ςη λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ θα παοάγξμςαι απϊ ςξ ποξρχπικϊ ξικιακά και ποξρξμξιξϋμεμα
μ’ ασςά ρςεοεά απϊβληςα, ςα ξπξία θα απξμακοϋμξμςαι απϊ ςημ Σπηοερία Ιαθαοιϊςηςαπ ςξσ
ξικείξσ Δήμξσ. Δπίρηπ, είμαι δσμαςϊ μα παοαυθξϋμ αμακσκλόριμα απϊβληςα ρσρκεσαρίαπ, ςα
ξπξία θα ξδηγξϋμςαι ρε μξμάδεπ ανιξπξίηρήπ ςξσπ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Μέγιρςεπ επιςοεπόμεμεπ ρσγκεμςοώρειπ οσπαμςικώμ τξοςίωμ ρςξσπ απξδέκςεπ ρϋμτχμα
με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ:
1.1. Αςμόρταιοα: ϊπχπ καθξοίζξμςαι ϊπχπ καθξοίζξμςαι ρςιπ Ιξιμέπ Σπξσογικέπ
Απξτάρειπ (Ι.Σ.Α.) με αοιθ. Ζ.Ο. 14122/549/Δ.103 (Τ.Δ.Ι. 488Α/30-03-2011) και με
Σελίδα 8 από 19

ΑΔΑ: ΒΘΨ6ΟΡ1Υ-Υ6Λ

αοιθ. Ζ.Ο. 22306/1075/Δ103 (Τ.Δ.Ι. 920Α/08-06-2007) και ςξ Οοξεδοικϊ Διάςαγμα
(Ο.Δ.) 1180/81 (Τ.Δ.Ι. 293Α/06-10-81).
2. Ειδικέπ ξοιακέπ ςιμέπ ρςάθμηπ θξούβξσ και δξμήρεωμ
2.1. Μα ςηοξϋμςαι ξι διαςάνειπ ςχμ: Ο.Δ. 1180/81 (ΤΔΙ 293Α/6-10-1981), Σ.Α.
37393/2028/2003 (ΤΔΙ 1418Β) «Λέςοα και ϊοξι για ςιπ εκπξμπέπ θξοϋβξσ ρςξ
πεοιβάλλξμ απϊ ενξπλιρμϊ ποξπ υοήρη ρε ενχςεοικξϋπ υόοξσπ, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε
απϊ ςημ ΙΣΑ ΖΟ 9272/471/2007 (ΤΔΙ 286Β) και Ο.Δ. 49/2006 (ΤΔΙ 159Α/06)
«Δλάυιρςεπ ποξδιαγοατέπ σγείαπ και αρτάλειαπ ϊρξμ ατξοά ςημ έκθερη ςχμ
εογαζξμέμχμ ρε κιμδϋμξσπ ποξεουϊμεμξσπ απϊ τσρικξϋπ παοάγξμςεπ (θϊοσβξπ) ρε
εμαομϊμιρη με ςημ ξδηγία 2003/10/ΔΙ».
2.2. Ζ ρςάθμη θξοϋβξσ μα μημ σπεοβαίμει ςα 70 dΒ(Α), μεςοξϋμεμη ρςα ϊοια ςξσ ξικξπέδξσ
ςηπ επιυείοηρηπ. Ξι πηγέπ θξοϋβξσ μα ρσμςηοξϋμςαι καςάλληλα, έςρι όρςε μα
δημιξσογξϋμςαι ξυλήρειπ καςά ςη λειςξσογία ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ.
3. Πεοιβαλλξμςικξί Όοξι καςά ςη λειςξσογία
Αέοια απόβληςα
3.1. Ζ ρσγκέμςοχρη ςηπ εκπεμπϊμεμηπ ρκϊμηπ μα είμαι μικοϊςεοη απϊ 100 mg/m3 (Ο.Δ.
1180/81 ΤΔΙ293Α/6-10-81).
3.2. Δτϊρξμ υοηριμξπξιείςαι λέβηςαπ – κασρςήοαπ για ςη θέομαμρη ςχμ υόοχμ ςηπ μξμάδαπ
θα ποέπει μα ςηοξϋμςαι ξι διαςάνειπ ςηπ ΣΑ ξικ. 189533/11 (ΤΔΙ 2654Β/09-11-11).
Ιασραέοια λεβήςχμ θέομαμρηπ: ρϋμτχμα με ςημ Σ.Α. ξικ. 189533/07-11-11 (ΤΔΙ
2654Β/9-11-11). Ξι ρσμθήκεπ και ξι παοάμεςοξι καλήπ λειςξσογίαπ ςχμ κασρςήοχμ ςχμ
λεβήςχμ θέομαμρηπ (απόλειεπ θεομϊςηςαπ - πεοιεκςικϊςηςα ρε ξνσγϊμξ - διξνείδιξ ςξσ
άμθοακα - ξνείδια ςξσ αζόςξσ - θεομξκοαρία κασραεοίχμ - δείκςηπ αιθάληπ), καθόπ
και ςα ϊογαμα μέςοηρηπ ςχμ παοαμέςοχμ και η ρσυμϊςηςα ελέγυξσ ςχμ ρσμθηκόμ
ασςόμ μα πληοξϋμ ςιπ ποξδιαγοατέπ ςηπ Σ.Α. ξικ. 189533/7-11-11 (ΤΔΙ 2654Β/9-1111). Ξι κασρςήοεπ ςχμ λεβήςχμ θέομαμρηπ μα ελέγυξμςαι και μα ρσμςηοξϋμςαι ρε
ςακςά υοξμικά διαρςήμαςα. Για κάθε εογαρία ρσμςήοηρηπ – οϋθμιρηπ μα
ρσμπληοόμεςαι και μα σπξγοάτεςαι απϊ ςξμ σπεϋθσμξ ρσμςηοηςή ςξ ποξβλεπϊμεμξ
τϋλλξ ρσμςήοηρηπ οϋθμιρηπ και μα ςηοείςαι ρυεςικϊ αουείξ για πέμςε έςη.
3.3. Ξι υόοξι κίμηρηπ θα ποέπει μα είμαι ςριμεμςξρςοχμέμξι/ αρταλςξρςοχμέμξι όρςε μα
μημ σπάονει οϋπαμρη ςξσ εδάτξσπ και μα λητθξϋμ μέςοα για ςημ απξτσγή
δημιξσογίαπ ρκϊμηπ καςά ςημ διακίμηρη ςχμ ξυημάςχμ μεςατξοάπ (διαβοξυή κλπ).
3.4. Απαγξοεϋεςαι ρϋμτχμα με ςημ ΙΣΑ 11535/93 (ΤΔΙ 328Β) η καϋρη ςϊρξ ρε σπαίθοιξσπ
ϊρξ και ρε ρςεγαρμέμξσπ υόοξσπ, ελαρςικόμ, πλαρςικόμ ή ξπξιξμδήπξςε άλλχμ
σλικόμ πξσ ποξκαλξϋμ ανιξρημείχςη οϋπαμρη ρςξ πεοιβάλλξμ.
3.5. Ρε πεοίπςχρη έκλσρηπ δσράοερςχμ ξρμόμ απϊ ςη λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ θα ποέπει
μα ςξπξθεςηθξϋμ εμςϊπ ςχμ κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ρσρςήμαςα εναεοιρμξϋ και
απϊρμηρηπ.
Τγοά απόβληςα
3.6. συϊμ απϊβληςα ελαίχμ (υοηριμξπξιημέμα ξοσκςέλαια ΑΚΔ) μα διαυειοίζξμςαι
ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Ο.Δ. 82/04 (ΤΔΙ 64Α/2-03-04) με θέμα «Λέςοα, ϊοξι και
ποϊγοαμμα για ςημ εμαλλακςική διαυείοιρη ςχμ Απξβλήςχμ λιπαμςικόμ Δλαίχμ». Μα
απξθηκεϋξμςαι ποξρχοιμά ρε ειδικά ρςεγαμά δξυεία, ςα ξπξία μα τσλάγξμςαι ρε
ιδιαίςεοξ ρςεγαμξπξιημέμξ και καλσμμέμξ υόοξ, μη εκςεθειμέμξ ρε δσρμεμείπ καιοικέπ
ρσμθήκεπ (βοξυή, υιϊμι κλπ.), ξ ξπξίξπ θα ποέπει μα είμαι αεοιζϊμεμξπ, μα ελέγυεςαι
και μα διαςηοείςαι καθαοϊπ απϊ ςσυϊμ διαοοξέπ. α απϊβληςα ελαίχμ μα παοαδίδξμςαι
ρε ειδικέπ εςαιοίεπ πξσ είμαι ρσμβεβλημέμεπ με ρϋρςημα εμαλλακςικήπ διαυείοιρηπ και
διαθέςξσμ άδεια διαυείοιρηπ ξοσκςελαίχμ. Ιαςά ςημ παοάδξρη μα σπξβάλλεςαι
ρσμπληοχμέμξ ςξ ποξβλεπϊμεμξ έμςσπξ αμαγμόοιρηπ απξβλήςχμ ελαίχμ, αμςίγοατα
ςξσ ξπξίξσ θα ποέπει μα τσλάρρξμςαι για ςοία (3) ςξσλάυιρςξμ υοϊμια.
3.7. α λϋμαςα ςξσ ποξρχπικξϋ μα ξδηγξϋμςαι ρςξ απξυεςεσςικϊ δίκςσξ ςηπ ΒΘΟΔ Ρίμδξσ. Ζ
εςαιοία μα ρσμμξοτόμεςαι με ςξμ Ιαμξμιρμϊ λειςξσογίαπ και ςιπ σπξδείνειπ ςξσ τξοέα
διαυείοιρηπ ςξσ απξυεςεσςικξϋ δικςϋξσ.
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3.8. Απαγξοεϋεςαι η απϊοοιφη απξβλήςχμ ελαίχμ, λιπαμςικόμ ή ξπξιξδήπξςε άλλχμ
βιξμηυαμικόμ σγοόμ απξβλήςχμ ρςξ έδατξπ, ςα επιταμειακά ή σπϊγεια μεοά ή ρςξ
ρϋρςημα απξυέςεσρηπ, καθόπ και η καϋρη ασςόμ ςϊρξ ρε αμξικςϊ ϊρξ και ρε κλειρςϊ
υόοξ.
ςεοεά απόβληςα και ειδικά οεύμαςα
3.9. α ρςεοεά μη επικίμδσμα απϊβληςα πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ παοαγχγική διαδικαρία
και αμήκξσμ ρςξμ καςάλξγξ ςχμ μη επικίμδσμχμ απξβλήςχμ (ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςημ ΙΣΑ
με Ζ.Ο. 50910/2727/2003 – ΤΔΙ 1909/2003) μα ρσλλέγξμςαι και μα διαυχοίζξμςαι ρςημ
πηγή ρε ανιξπξιήριμα και μη.
3.10. α ανιξπξιήριμα ρςεοεά απϊβληςα ςηπ παοαγχγήπ (π.υ. σλικά ρσρκεσαρίαπ) μα
ρσλλέγξμςαι και μα απξθηκεϋξμςαι με ςοϊπξ πξσ μα απξτεϋγεςαι ξ διαρκξοπιρμϊπ
ςξσπ ρςξ πεοιβάλλξμ και ρςη ρσμέυεια μα παοαδίμξμςαι ρε καςάλληλα αδειξδξςημέμεπ
εςαιοίεπ ή τξοείπ, ποξκειμέμξσ μα ξδηγηθξϋμ ρε μξμάδεπ ανιξπξίηρηπ – αμακϋκλχρήπ
ςξσπ.
3.11. Ξι ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςχμ μέρχμ ποξρχοιμήπ απξθήκεσρηπ ςχμ μη επικίμδσμχμ
ρςεοεόμ απξβλήςχμ θα είμαι ρϋμτχμεπ με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ ΙΣΑ 114218/1997.
3.12. α αμάμικςα απϊβληςα δεμ ποέπει μα παοαμέμξσμ, ποιμ ςη διαλξγή, ρςξσπ υόοξσπ
σπξδξυήπ πεοιρρϊςεοξ απϊ 30 ημέοεπ απϊ ςημ άτινή ςξσπ ρε ασςξϋπ.
3.13. Για ςα αδοαμή σλικά ξ υοϊμξπ παοαμξμήπ ςξσπ ρςξσπ υόοξσπ σπξδξυείπ παοαςείμεςαι
μέυοι 6 μήμεπ.
3.14. α αμακςημέμα σλικά ποέπει εμςϊπ 12 μημόμ μα έυξσμ διαςεθεί ρςημ αγξοά ή ρε
εγκεκοιμέμεπ εγκαςαρςάρειπ αμακϋκλχρηπ.
3.15. Ζ εςαιοία ποιμ ςημ παοαλαβή ςχμ απξβλήςχμ θα ποέπει μα ελέγυει ςξ πεοιευϊμεμϊ
ςξσπ. Ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ είμαι ρσμβαςά με ςα ρσμξδεσςικά έγγοατα και ςξσπ
κχδικξϋπ απξβλήςξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ είμαι αδειξδξςημέμη η εςαιοία, θα ποέπει μα μη
γίμξμςαι δεκςά και μα ξδηγξϋμςαι ρε καςάλληλα αδειξδξςημέμξσπ υόοξσπ.
3.16. α απϊβληςα μα απξθηκεϋξμςαι ρε καςάλληλα υόοξσπ, αμά καςηγξοία απξβλήςξσ, και
ρςη ρσμέυεια μα παοαδίμξμςαι ρε αδειξδξςημέμεπ μξμάδεπ αμακϋκλχρηπ – ανιξπξίηρηπ
ή ρε αδειξδξςημέμξσπ υόοξσπ διάθερηπ (ετϊρξμ δεμ είμαι δσμαςή η ανιξπξίηρή ςξσπ).
3.17. Ζ εγκαςάρςαρη ξτείλει μα ςηοεί μηςοόξ διαυείοιρηπ ρςεοεόμ απξβλήςχμ, με
καςαγοατή ςηπ πξρϊςηςαπ, τϋρηπ, ποξέλεσρηπ, τσρικά και υημικά υαοακςηοιρςικά
ςχμ απξβλήςχμ, ςχμ ρςξιυείχμ παοαλαβήπ και εκυόοηρηπ (ημεοξμημίεπ, κάςξυξπ,
μέρξ μεςατξοάπ, απξδέκςηπ κ.ς.λ.) καθόπ και ςηπ μεθϊδξσ επενεογαρίαπ. Μα ςηοείςαι
αουείξ με ςα παοαρςαςικά διακίμηρηπ ςχμ απξβλήςχμ. Μα ςηοξϋμςαι ςα παοαρςαςικά
διάθερηπ ςχμ ανιξπξιήριμχμ μη επικιμδϋμχμ απξβλήςχμ για ςοία (3) ςξσλάυιρςξμ
υοϊμια.
3.18. α αρςικά, ρςεοεά απϊβληςα, απξοοίμμαςα, και ςα λξιπά μη ανιξπξιήριμα απϊβληςα
πξσ δεμ αμήκξσμ ρςξμ καςάλξγξ ςχμ επικίμδσμχμ απξβλήςχμ και ποξκϋπςξσμ απϊ ςη
λειςξσογία ςηπ επιυείοηρηπ μα ρσγκεμςοόμξμςαι ρε κάδξσπ απξοοιμμάςχμ και μα
πεοιρσλλέγξμςαι απϊ ςα απξοοιμμαςξτϊοα ςηπ σπηοερίαπ καθαοιϊςηςαπ ςξσ ξικείξσ
Δήμξσ, είςε απϊ εογξλάβξ απξκξμιδήπ πξσ διαθέςει ρυεςική άδεια διαυείοιρηπ ρςεοεόμ
απξβλήςχμ.
3.19. Απαγξοεϋεςαι η αμενέλεγκςη απϊοοιφη ή διάθερη ρςεοεόμ απξβλήςχμ ρε ιδιχςικξϋπ ή
δημϊριξσπ υόοξσπ. Απαγξοεϋεςαι η καϋρη ρςεοεόμ απξβλήςχμ ςϊρξ ρε σπαίθοια ϊρξ
και ρε ρςεγαρμέμξσπ υόοξσπ (αμξικςέπ ερςίεπ καϋρηπ).
3.20. Ζ διαυείοιρη απξβλήςχμ πξσ αμήκξσμ ρςη καςηγξοία ςχμ ειδικόμ οεσμάςχμ μα γίμεςαι
ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.2939/01 (ΤΔΙ 179Α) και ςχμ αμςίρςξιυχμ Οοξεδοικόμ
Διαςαγμάςχμ και ΙΣΑ {Δλαρςικά ΟΔ 109/04 (ΤΔΙ 75Α/5-3-04), μεςαυειοιρμέμχμ
ρσρρχοεσςόμ ΙΣΑ 41624/2057/Δ103/10 (ΤΔΙ 1625Β/11-10-10), απξβλήςχμ ειδόμ
ηλεκςοικξϋ και ηλεκςοξμικξϋ ενξπλιρμξϋ ΟΔ 117/04 (ΤΔΙ 82Α/5-3-04) και απϊβληςα
απϊ εκρκατέπ, καςαρκεσέπ και καςεδατίρειπ ΙΣΑ 36259/1757/Δ103/10 (ΤΔΙ
1312Β/24-08-10)}.
3.21. Ζ εςαιοία ξτείλει μα ρσμμξοτόμεςαι με ςξμ εκάρςξςε εγκεκοιμέμξ Οεοιτεοειακϊ Ρυέδιξ
Διαυείοιρηπ Απξβλήςχμ.
3.22. Ρςη μξμάδα δεμ επιςοέπεςαι μα ειρέουξμςαι αμάμικςα, αρςικά, αμακσκλόριμα απϊβληςα
(π.υ. μπλε κάδξι αμακϋκλχρηπ), δεδξμέμξσ ϊςι ςα εμ λϊγχ σλικά θα ποέπει μα
Σελίδα 10 από 19

ΑΔΑ: ΒΘΨ6ΟΡ1Υ-Υ6Λ

ξδηγξϋμςαι ρε Ιέμςοα Διαλξγήπ Αμακσκλόριμχμ Σλικόμ (ΙΔΑΣ), ξι ποξδιαγοατέπ
λειςξσογίαπ ςχμ ξπξίχμ ξοίζξμςαι ρςημ ΙΣΑ 114218/97.
3.23. Ζ εςαιοία ξτείλει μα έυει ρϋμβαρη με εγκεκοιμέμξ ρσλλξγικϊ ρϋρςημα εμαλλακςικήπ
διαυείοιρηπ απξβλήςχμ, ϊςαμ ςα διαυειοιζϊμεμα απϊ ασςήμ απϊβληςα εμςάρρξμςαι ρε
αμςίρςξιυξ πεδίξ εταομξγήπ, ϊπχπ ςξ ρϋρςημα εμαλλακςικήπ διαυείοιρηπ Απξβλήςχμ
Δκρκατόμ και Ιαςαρκεσόμ και Ιαςεδατίρεχμ (ΑΔΙΙ) ρε εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςηπ
Ι.Σ.Α. 36259/1757/Δ103/10.
3.24. Ιάθε ειρεουϊμεμξ τξοςίξ ΑΔΙΙ μα ελέγυεςαι όρςε ρςημ πεοίπςχρη ϋπαονηπ
επικίμδσμχμ σλικόμ, ξικιακόμ ή άλλχμ απξβλήςχμ μη αματεοϊμεμχμ ρςξ ρυεςικϊ
πίμακα ςχμ ΑΔΙΙ, μα μημ αμαμιγμϋξμςαι με ςα ΑΔΙΙ ςηπ μξμάδαπ και μα εναρταλίζεςαι
η ποξρχοιμή απξθήκεσρη μεςατξοά και διάθερη ςξσπ ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικέπ
διαςάνειπ ςημ κείμεμηπ μξμξθερίαπ για ςημ διαυείοιρη ςχμ επικίμδσμχμ ή λξιπόμ
απξβλήςχμ.
3.25. Ρε κάθε παοςίδα πξσ ειρέουεςαι ρςξμ υόοξ ςηπ εγκαςάρςαρηπ μα γίμεςαι ξπςικϊπ
έλεγυξπ και αμαμϊυλεσρη ςχμ σλικόμ με ρκξπϊ μα ελεγυθεί ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ ποξπ
διαυείοιρη σλικόμ.
3.26. Ζ διαυείοιρη ςχμ ΑΔΙΙ θα ποέπει μα είμαι ρϋμτχμη με ςιπ διαςάνειπ ςηπ ΙΣΑ
36259/1757/Δ103/10, ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει.
3.27. Δτϊρξμ καςά ςη λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ ποξκϋφξσμ επικίμδσμα απϊβληςα ςα ξπξία
δεμ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ παοξϋρα Απϊταρη, ασςά μα διαυειοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ
διαςάνειπ ςηπ ΙΣΑ Ζ.Ο. 13588/725/06. Μα απξθηκεϋξμςαι, ποξρχοιμά, ρε καςάλληλα
διαμξοτχμέμξ υόοξ, ποξρςαςεσμέμξ απϊ ςιπ καιοικέπ ρσμθήκεπ, με αδιαπέοαρςξ
δάπεδξ και ρςη ρσμέυεια, μα παοαδίδξμςαι ρε καςάλληλα αδειξδξςημέμεπ εςαιοίεπ. Μα
κοαςξϋμςαι ϊλα ςα ρυεςικά παοαρςαςικά για ςοία (3) ςξσλάυιρςξμ υοϊμια.
3.28. Απαγξοεϋεςαι η ρσλλξγή και διαυείοιρη ηλεκςοικξϋ και ηλεκςοξμικξϋ ενξπλιρμξϋ, η
ρσλλξγή και διαυείοιρη μεςαυειοιρμέμχμ καςαλσςόμ και ρσρρχοεσςόμ (μπαςαοιόμ)
ασςξκιμήςχμ, καθόπ και μεςαρυημαςιρςόμ ή πσκμχςόμ πξσ πεοιέυξσμ PCBs/PCTs.
3.29. Απαγξοεϋεςαι η υϋδημ μεςατξοά ςχμ επικιμδϋμχμ ρςεοεόμ απξβλήςχμ και η αμάμινη
ςξσπ με άλλα σλικά.
3.30. Ζ εμδιατεοϊμεμη εςαιοία μα ρσμμξοτόμεςαι με ςιπ ρυεςικέπ Απξτάρειπ και ςιπ
σπξδείνειπ ςχμ αομϊδιχμ Σπηοεριόμ για ςξμ ςοϊπξ διάθερηπ ςχμ ρςεοεόμ απξβλήςχμ.
3.31. Ζ ποξρχοιμή απξθήκεσρη ςχμ απξβλήςχμ (επικιμδϋμχμ και μη) θα ποέπει μα μημ
σπεοβαίμει ςα ςοία (3) έςη ποιμ ςημ αμάκςηρη υοήριμχμ σλόμ ή ςημ επενεογαρία και ςξ
έμα έςξπ (1) ποιμ απϊ ςη διάθερη, με εναίοερη ςα ξοιζϊμεμα ρε ειδικϊςεοεπ διαςάνειπ
ϊπχπ ξι πεοιβαλλξμςικξί ϊοξι 3.12, 3.13 και 3.14 ςηπ παοξϋρηπ Απϊταρηπ.
3.32. Γεμικά, μα ςηοξϋμςαι ξι διαςάνειπ ςχμ ΙΣΑ με αοιθ. Ζ.Ο. 50910/2727/2003 (ΤΔΙ
1909Β/22-12-2003), με αοιθ. 114218/97 (ΤΔΙ 1016Β/17-11-1997) και ΙΣΑ Ζ.Ο.
13588/725 (ΤΔΙ 383Β/28-03-06).
Λξιπξί όοξι
3.33. Ξ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι καςά ςξ μήμα Τεβοξσάοιξ κάθε έςξσπ μα διαβιβάζει
σπξυοεχςικά ρςημ αομϊδια σπηοερία ςξσ ΣΟΔΙΑ και ρςημ Σπηοερία μαπ, Δςήρια
Έκθερη Οαοαγχγξϋ Απξβλήςχμ (ΔΔΟΑ) με ρςξιυεία για ςα απϊβληςα πξσ παοήγαγε ή/
και διαυειοίρςηκε καςά ςξμ ποξηγξϋμεμξ υοϊμξ. Ζ εςήρια απξλξγιρςική έκθερη ατξοά:
α) ρςα μη επικίμδσμα απϊβληςα ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 12, παο. 2 ςηπ Ι.Σ.Α. Ζ.Ο.
50910/2727/03 (ΤΔΙ 1909 Β΄/03) και β) ρςα επικίμδσμα απϊβληςα ρϋμτχμα με ςξ
άοθοξ 11, παο. 4.γ. ςηπ Ι.Σ.Α. Ζ.Ο. 13588/725/2006 (ΤΔΙ 383 Β΄/06), ϊπχπ
ςοξπξπξιήθηκε με ςξ άοθοξ 3, παο. 2 ςηπ Ι.Σ.Α. 8668/2007 (ΤΔΙ 287 Β΄/07).
3.34. Μα μημ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςη δοαρςηοιϊςηςα εογαρίεπ πέοαμ ασςόμ πξσ
αματέοξμςαι ρςημ σπξβληθείρα Λ.Ο.Δ.
3.35. Ρςξ υόοξ ςηπ ποξρχοιμήπ απξθήκεσρηπ μα μη γίμεςαι καμεμϊπ είδξσπ επενεογαρία ή
ανιξπξίηρη ςχμ απξβλήςχμ.
3.36. α ξυήμαςα διακίμηρηπ και μεςατξοάπ ςχμ απξβλήςχμ καθόπ και ςσυϊμ κάδξι πξσ
παοαμέμξσμ ρςξμ ενχςεοικϊ υόοξ ςηπ μξμάδαπ μα είμαι πάμςξςε καλσμμέμα για ςημ
απξτσγή διαρπξοάπ ςξσπ.
3.37. Λεςά ςημ είρξδξ ςχμ απξβλήςχμ ρςξ υόοξ μα γίμεςαι ςανιμϊμηρη και διαυχοιρμϊπ
ασςόμ αμάλξγα με ςξ είδξπ ςχμ απξθηκεσμέμχμ απξβλήςχμ και ςξσ ςοϊπξσ πεοαιςέοχ
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3.38.
3.39.

3.40.

3.41.

3.42.

3.43.

3.44.

3.45.

3.46.
3.47.

3.48.
3.49.

διαυείοιρήπ ςξσπ. Ζ εςαιοεία ξτείλει μα διαςηοεί ςξ υόοξ καθαοϊ και μα σπάουει
εσςανία ςχμ σλικόμ.
Μα γίμεςαι ςακςικϊπ καθαοιρμϊπ και ράοχρη ςηπ εγκαςάρςαρηπ και μα λαμβάμεςαι
μέοιμμα όρςε μα ςηοξϋμςαι ξι σγειξμξμικέπ ρσμθήκεπ.
Δτϊρξμ γίμεςαι απξθήκεσρη απξβλήςχμ εκςϊπ ςχμ κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ θα
ποέπει:
- μα λαμβάμεςαι μέοιμμα όρςε καςά ςημ ρςξίβανη ςχμ απξβλήςχμ πληρίξμ ςηπ
πεοίτοανηπ μα μημ σπεοβαίμξσμ ςξ ϋφξπ ςηπ ςϊρξ για λϊγξσπ αρταλείαπ ϊρξ και για
ςημ απξτσγή ξπςικήπ οϋπαμρηπ
- μα λαμβάμξμςαι μέςοα για ςημ απξτσγή ςηπ διαρπξοάπ ςξσπ ρςξμ πεοιβάλλξμςα υόοξ
εμςϊπ και εκςϊπ ςηπ εγκαςάρςαρηπ.
Μα λαμβάμξμςαι ϊλα ςα απαοαίςηςα μέςοα όρςε μα ςηοξϋμςαι ςα ϊοια ςηπ παοαγοάτξσ
2.1 και 2.2 ςηπ παοξϋρηπ, ϊρξμ ατξοά ρςξμ θϊοσβξ. Μα λαμβάμξμςαι ϊλα ςα
καςάλληλα μέςοα για ςη μείχρη ρςξ ελάυιρςξ ςχμ ηυηςικόμ εκπξμπόμ. Ιας’ ελάυιρςξμ
μα ςηοξϋμςαι ςα ακϊλξσθα: α μηυαμήμαςα πξσ ςσυϊμ υοηριμξπξιξϋμςαι ενχςεοικά
καςά ςημ διάοκεια ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ έογξσ μα τέοξσμ ρήμαμρη CE, ϊπξσ μα
αμαγοάτεςαι η εγγσημέμη ρςάθμη ηυηςικήπ ιρυϋξπ, ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςημ σπ’ αοιθμ.
37393/2003 (ΤΔΙ Β΄ 1418) Ιξιμή Σπξσογική Απϊταρη και ρςημ σπ’ αοιθμ. 9272/2007
(ΤEK Β΄ 286) Ιξιμή Σπξσογική Απϊταρη, ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋξσμ.
Ρε πεοίπςχρη πξσ στίρςαμςαι ρςαθεοέπ μηυαμξλξγικέπ εγκαςαρςάρειπ πξσ λϊγχ
λειςξσογικόμ υαοακςηοιρςικόμ ποξνεμξϋμ κοαδαρμξϋπ ή δξμήρειπ, ςϊςε ςα
μηυαμήμαςα ασςά ξτείλξσμ μα εδοάζξμςαι ρε αμςικοαδαρμικά πέλμαςα ή ειδικέπ
ελαρςικέπ αμςιδξμηςικέπ ρςοόρειπ ποξπ απξτσγή ρυεςικόμ ξυλήρεχμ και διάδξρηπ
εδατξμεςατεοϊμεμξσ θξοϋβξσ.
Ρςημ πεοίπςχρη πξσ η επιυείοηρη υοηριμξπξιεί κιμηςά μηυαμήμαςα ρε αμξιυςξϋπ
υόοξσπ εμςϊπ ςηπ επιυείοηρηπ, ασςά θα ποέπει μα καλϋπςξσμ ςιπ σπξυοεόρειπ
εταομξγήπ ςηπ κξιμξςικήπ μξμξθερίαπ, ρυεςικά με ςημ εκπξμπή θξοϋβξσ ρςξ
πεοιβάλλξμ απϊ ενξπλιρμϊ ποξπ υοήρη ρε ενχςεοικξϋπ υόοξσπ, και ρσγκεκοιμέμα ςηπ
Ξδηγίαπ 2005/88/ΔΙ και ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΙ) 219/2009 και ςχμ εκάρςξςε ςσυϊμ
αμαθεχοήρεόμ ςξσπ.
Μα ςηοξϋμςαι ξι ϊοξι και ποξωπξθέρειπ ςηπ Σ.Α. 56206/1613/86 (ΤΔΙ 570/Β΄/9−9−86)
ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει (Οοξρδιξοιρμϊπ ςηπ ηυηςικήπ εκπξμπήπ ςχμ μηυαμημάςχμ και
ρσρκεσόμ εογξςανίξσ ρε ρσμμϊοτχρη ποξπ ςιπ ξδηγίεπ 79/113/ΔΞΙ, 81/1051/ΔΞΙ και
85/405/ΔΞΙ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 19ηπ Δεκεμβοίξσ 1978, ςηπ 7ηπ Δεκεμβοίξσ 1981 και
ςηπ 11ηπ Θξσλίξσ 1985).
Ρςημ πεοίπςχρη πξσ η επιυείοηρη υοηριμξπξιεί ξυήμαςα πάρηπ τϋρηπ ρε αμξικςξϋπ
υόοξσπ εμςϊπ ςηπ επιυείοηρηπ, ποέπει μα λαμβάμεςαι μέοιμμα για ςημ απξτσγή
εκπξμπόμ θξοϋβξσ ςϊρξ απϊ ςευμικήπ πλεσοάπ (π.υ. μα ρσμςηοξϋμςαι επαοκόπ ςα
ρσρςήμαςα ριγαρςήοα ενάςμιρηπ κ.λπ.), ϊρξ και απϊ πλεσοάπ λειςξσογικόμ
διαδικαριόμ.
Ρε πεοίπςχρη πξσ ςα έογα ή δοαρςηοιϊςηςεπ διαθέςξσμ κλειρςξϋ ςϋπξσ εγκαςαρςάρειπ
είμαι απαοαίςηςξ μα πεοιλαμβάμξσμ ρσρςήμαςα ελέγυξσ θξοϋβξσ (ηυξμϊμχρηπ), όρςε
ςα επίπεδα θξοϋβξσ ςϊρξ εμςϊπ ςχμ υχοόμ εογαρίαπ ϊρξ και ρςα ϊοια ςξσ γηπέδξσ μα
είμαι ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ.
α δάπεδα ςχμ διατϊοχμ υόοχμ ςχμ μξμάδχμ μα είμαι ρςεγαμά απϊ σλικά μεγάληπ
μηυαμικήπ αμςξυήπ και αμθεκςικά ρςξ υοϊμξ και ρε ρσμθήκεπ βαοιάπ υοήρηπ.
Μα λαμβάμξμςαι ϊλα ςα απαιςξϋμεμα μέςοα πσοξποξρςαρίαπ για ςημ αρταλή
λειςξσογία ςηπ εγκαςάρςαρηπ, ρϋμτχμα με εγκεκοιμέμη απϊ ςημ Οσοξρβερςική
Σπηοερία μελέςη. Ζ μξμάδα μα διαθέςει άδεια απϊ ςημ αομϊδια Οσοξρβερςική
Σπηοερία ρε ιρυϋ.
Ξι υόοξι ςξσ ξικξπέδξσ μα είμαι καθαοξί απϊ διαρκξοπιρμέμα ρςεοεά σλικά
αμςικείμεμα και απϊβληςα.
Ζ εςαιοία ξτείλει μα ρσμάπςει ρϋμβαρη με ςξσπ πελάςεπ ςηπ και ςιπ αδειξδξςημέμεπ
εςαιοείεπ ϊπξσ γίμεςαι η πεοαιςέοχ διαυείοιρη ςχμ απξβλήςχμ, ρςιπ ξπξίεπ μα
αμαγοάτεςαι σπξυοεχςικά και με εσκοίμεια ςξ είδξπ ςχμ ποξπ μεςατξοά απξβλήςχμ
καθόπ και ξ ςϊπξπ ποξξοιρμξϋ ασςόμ.
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3.50. Μα σπάουει δεμδοξτϋςεσρη πεοιμεςοικά ςξσ ξικξπέδξσ με καςάλληλα είδη δέμδοχμ
και θάμμχμ και μα εναρταλίζεςαι η άοδεσρη και η λίπαμρη ςχμ δεμδοσλλίχμ ϊρξ ασςϊ
είμαι αμαγκαίξ για ςημ αμάπςσνή ςξσπ.
3.51. Μα γίμεςαι ρε ςακςική βάρη ρσμςήοηρη ςχμ μηυαμημάςχμ παοαγχγήπ, ρϋμτχμα με ςιπ
σπξδείνειπ ςηπ καςαρκεσάρςοιαπ εςαιοίαπ.
3.52. Ζ εςαιοία ξτείλει μα διαθέςει ρςξσπ εογαζξμέμξσπ ϊλα ςα απαοαίςηςα μέρα αςξμικήπ
ποξρςαρίαπ καθόπ επίρηπ μα λαμβάμει ϊλα ςα απαοαίςηςα μέςοα για ςημ αρτάλεια και
σγιειμή ςξσπ, καθόπ και μέςοα για ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ καςά ςη
λειςξσογία ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ, ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία: Μ. 1568 (ΤΔΙ
377/Α/18.10.85), ΙΣΑ 88555/3293 (ΤΔΙ 721/β/4.10.88), ΟΔ 397 (ΤΔΙ 221/Α/19.2.94),
ΟΔ 399 (ΤΔΙ 221), ΟΔ 305 (ΤΔΙ 212/29.8.96). Διδική μέοιμμα θα ποέπει μα λητθεί για
ςημ έκθερη ςχμ εογαζξμέμχμ ρςη ρκϊμη και ρςξ θϊοσβξ. ξ ϊλξ έογξ θα ποέπει μα
επιβλέπεςαι απϊ ςξμ επιρςημξμικϊ σπεϋθσμξ ςηπ εςαιοίαπ.
3.53. Ζ εςαιοία σπξυοεξϋςαι μα αμςαπξκοίμεςαι ρε κάθε αίςημα ςχμ αομξδίχμ αουόμ για
υξοήγηρη ρςξιυείχμ πξσ ατξοξϋμ ςη διαυείοιρη ςχμ απξβλήςχμ και γεμικϊςεοα
ζηςήμαςα ποξρςαρίαπ πεοιβάλλξμςξπ και μα ρσμμξοτόμεςαι ρε ρσρςάρειπ-σπξδείνειπ
ςχμ αομϊδιχμ ελεγκςικόμ ξογάμχμ ςήοηρηπ ςχμ διαςάνεχμ ςηπ κείμεμηπ
πεοιβαλλξμςικήπ μξμξθερίαπ.
3.54. Μα ξοιρςεί σπεϋθσμξπ για ςη παοακξλξϋθηρη ςηπ εταομξγήπ ςχμ πεοιβαλλξμςικόμ
ϊοχμ ςηπ παοξϋρηπ Απϊταρηπ και μα γμχρςξπξιηθεί ςξ ξμξμαςεπόμσμξ ςξσ ρςημ
Σπηοερία μαπ και ρςη Δ/μρη Αμάπςσνηπ ΟΔ Ηερραλξμίκηπ.
3.55. Ζ εςαιοία ξτείλει μα ςηοεί ρςξιυεία (ςιμξλϊγια, ρσμβάρειπ, διάτξοα παοαρςαςικά
έγγοατα, μηςοόα καςαγοατήπ ρςξιυείχμ κλπ.), βάρει ςχμ ξπξίχμ θα απξδεικμϋεςαι η
ρσμμϊοτχρή ςηπ με ςξσπ αμχςέοχ πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ και μα επιδεικμϋξμςαι ρε
κάθε αομϊδια ελεγκςική αουή, ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη μξμξθερία. α εμ λϊγχ
ρςξιυεία ασςά θα ποέπει μα βοίρκξμςαι ρςξ υόοξ ςηπ μξμάδαπ.
3.56. Ζ εςαιοία σπξυοεξϋςαι:
- μα επιςοέπει ςημ είρξδξ ρςα αομϊδια ελεγκςικά ϊογαμα
- μα αμςαπξκοίμεςαι ρε κάθε αίςημα ςχμ αομξδίχμ αουόμ για υξοήγηρη ρςξιυείχμ πξσ
ατξοξϋμ ςη διαυείοιρη ςχμ απξβλήςχμ και γεμικϊςεοα ζηςήμαςα ποξρςαρίαπ
πεοιβάλλξμςξπ
- μα διεσκξλϋμει ςξμ έλεγυξ και μα ρσμμξοτόμεςαι ρςιπ ρσρςάρειπ-σπξδείνειπ ςχμ
αομϊδιχμ ελεγκςικόμ ξογάμχμ ςήοηρηπ ςχμ διαςάνεχμ ςηπ κείμεμηπ πεοιβαλλξμςικήπ
μξμξθερίαπ.
3.57. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί ϊςι δημιξσογξϋμςαι ρξβαοά ποξβλήμαςα
σπξβάθμιρηπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ, ή παοαςηοηθξϋμ επιπςόρειπ ρςξ πεοιβάλλξμ πξσ δεμ
είυαμ ποξβλετθεί ρςημ Λ.Ο.Δ., ξι αομϊδιεπ Σπηοερίεπ μπξοξϋμ μα επιβάλξσμ
ποϊρθεςξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ ή μα μεςαβάλξσμ ςξσπ αουικξϋπ.
3.58. Ζ εςαιοία ξτείλει μα ςηοεί ϊλα ϊρα αματέοξμςαι ρςημ σπξβληθείρα μελέςη, η ξπξία
απξςελεί αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ Απϊταρηπ, ετϊρξμ δεμ έουξμςαι ρε αμςίθερη με ςημ
παοξϋρα Απϊταρη και ετϊρξμ δεμ παοαβιάζξσμ ςημ εκάρςξςε ιρυϋξσρα ρυεςική
Μξμξθερία, ςιπ Ιξιμξςικέπ Ξδηγίεπ και Ιαμξμιρμξϋπ, καθόπ και ςξσπ Διεθμείπ
Ιαμξμιρμξϋπ.
3.59. συϊμ θέμαςα, πξσ αμακϋπςξσμ καςά ςημ εταομξγή ςηπ ΑΔΟΞ και δεμ καλϋπςξμςαι απϊ
ςξσπ ϊοξσπ ασςήπ, επιλϋξμςαι βάρει ςηπ κείμεμηπ μξμξθερίαπ (εθμικήπ και κξιμξςικήπ)
και ϊπξσ ασςϊ δεμ είμαι δσμαςϊμ βάρει ςηπ ρυεςικήπ θεχοημέμηπ ΛΟΔ ή και ςξσ
τακέλξσ πξσ ςημ ρσμξδεϋει.
3.60. Ρε κάθε πεοίπςχρη μα ςηοξϋμςαι ςα αματεοϊμεμα ρςιπ ρυεςικέπ Άδειεπ ςχμ αομϊδιχμ
Σπηοεριόμ καθόπ και ξι παοϊμςεπ Οεοιβαλλξμςικξί Όοξι.
4. Τγιειμή και αρτάλεια εογαζξμέμχμ
Εκπαίδεσρη
Μα γίμεςαι ρε ςακςική βάρη εμημέοχρη ρυεςικά με ςιπ ρσμθήκεπ αρτάλειαπ ρςημ εογαρία
ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ κείμεμη μξμξθερία.
Υγιειμή και αςξμικά μέρα ποξρςαρίαπ
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Μα λητθεί ιδιαίςεοη μέοιμμα για ςημ εκπαίδεσρη και ρσμευή εμημέοχρη ςξσ ποξρχπικξϋ ρε
θέμαςα σγιειμήπ και αρτάλειαπ και γμόρη υειοιρμξϋ ςχμ απξβλήςχμ για ςημ απξτσγή
κιμδϋμξσ για ςημ δημϊρια σγεία και ςξ πεοιβάλλξμ.
Ιαςοική παοακξλξύθηρη
Μα λητθεί ιδιαίςεοη μέοιμμα για ςημ πεοιξδική σπξβξλή ρε ιαςοικέπ ενεςάρειπ με βάρη
καθξοιρμέμξ υοξμξδιάγοαμμα παοακξλξϋθηρηπ καθόπ και διαρτάλιρη για ςημ άμερη
αμςιμεςόπιρη εκςάκςχμ αμαγκόμ ρε πεοίπςχρη αςσυήμαςξπ. Μα σπάουει κιςίξ ποόςχμ
βξηθειόμ.
Ποόληφη και αμςιμεςώπιρη έκςακςχμ πεοιρςαςικώμ
Ενξπλιρμόπ αμςιμεςώπιρηπ έκςακςηπ αμάγκηπ
- Οσοξρβερςήοεπ καςάλληλχμ ποξδιαγοατόμ εγκεκοιμέμξσ ςϋπξσ.
- Βαοέλια με υόμα, τςσάοια κλπ.
- Ύπαονη αςξμικόμ μέρχμ ποξρςαρίαπ (γάμςια, γσαλιά, μάρκα κλπ).
- Διαθεριμϊςηςα κιςίξσ ποόςχμ βξηθειόμ.
Συέδιξ αμςιμεςώπιρηπ εκςάκςχμ αμαγκώμ
Ρε πεοίπςχρη μικοήπ κλίμακαπ πσοκαγιάπ:
- Δταομϊζξσμ ξι εογαζϊμεμξι ςα αςξμικά μέρα ποξρςαρίαπ και κάμξσμ υοήρη ςχμ
διαθέριμχμ μέρχμ πσοϊρβερηπ (πσοξρβερςήοεπ, υόμα κλπ).
- Ιαςαγοάτεςαι ςξ ρσμβάμ.
Ρε πεοίπςχρη μεγάληπ έκςαρηπ πσοκαγιάπ:
- Δταομϊζξσμ ξι εογαζϊμεμξι ςα αςξμικά μέρα ποξρςαρίαπ.
- Ιαλείςαι η πσοξρβερςική η ξπξία έυει ςημ εσθϋμη για ρσμβάμςα ςέςξιαπ έκςαρηπ.
- Δμημεοόμξμςαι ξι ςξπικέπ αουέπ (Δήμξπ, Αρςσμξμία)
- Ιαςαγοάτεςαι ςξ ρσμβάμ.
5. Πεοιβαλλξμςικξί Όοξι για ςημ απξκαςάρςαρη ςξσ υώοξσ μεςά ςημ παύρη ςηπ λειςξσογίαπ
Λεςά ςξ πέοαπ ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ έογξσ ςξσ θέμαςξπ ξ κϋοιξπ ςξσ έογξσ ξτείλει μα
απξμακοϋμει ςιπ εγκαςαρςάρειπ πξσ ςξπξθέςηρε εμςϊπ ςηπ μξμάδαπ, ρσμπεοιλαμβαμϊμεμχμ
ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ απξβλήςχμ, και μα απξκαςαρςήρει ςξ υόοξ επέμβαρηπ ρϋμτχμα με ςξσπ
παοακάςχ ϊοξσπ:
Μέγιρςεπ επιςοεπόμεμεπ ρσγκεμςοώρειπ οσπαμςικώμ τξοςίχμ ρςξσπ απξδέκςεπ:
Αςμϊρταιοα: ϊπχπ καθξοίζξμςαι ρςιπ Οοάνειπ Σπξσογικξϋ Ρσμβξσλίξσ (Ο.Σ.Ρ.) 25/18-3-88
(Τ.Δ.Ι. 52Α/22-03-1988), 34/30-05-2002 (Τ.Δ.Ι. 125Α/05-06-2002), ςημ με Αο. Ζ.Ο.
38638/2016/2005 Ιξιμή Σπξσογική Απϊταρη (Ι.Σ.Α.) (Τ.Δ.Ι. 1334 Β/21-09-2005), και ςξ
Οοξεδοικϊ Διάςαγμα (Ο.Δ.) 1180/81 (Τ.Δ.Ι. 293Α/06-10-81).
Οοιακέπ ςιμέπ εκπξμπήπ θξούβξσ:
• Ξι ξοιακέπ ςιμέπ εκπξμπήπ ρςξ πεοιβάλλξμ καςά ςιπ εογαρίεπ απξκαςάρςαρηπ ςξσ υόοξσ
απϊ ενξπλιρμϊ ποξπ υοήρη ρε ενχςεοικξϋπ υόοξσπ (εογξςάνιξ) μα είμαι ρϋμτχμεπ με ςα
ξοιζϊμεμα ρςημ Ιξιμή Σπξσογική Απϊταρη (Ι.Σ.Α.) με αοιθμϊ 37393/2028/2003 (Τ.Δ.Ι.
1418Β/01-10-2003) «Λέςοα και ϊοξι για ςιπ εκπξμπέπ θξοϋβξσ ρςξ πεοιβάλλξμ απϊ
ενξπλιρμϊ ποξπ υοήρη ρε ενχςεοικξϋπ υόοξσπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ με Ζ.Ο.
9272/471/2007 Ιξιμή Σπξσογική Απϊταρη (Ι.Σ.Α.) (Τ.Δ.Ι. 286Β/02-03-2007).
• Ξ υοηριμξπξιξϋμεμξπ ενξπλιρμϊπ μα τέοει έγκοιρη ςϋπξσ ΔΞΙ για ςημ ξοιακή ςιμή ςηπ
ρςάθμηπ ςξσ εκπεμπϊμεμξσ θξοϋβξσ ρϋμτχμα με ςημ Ιξιμή Σπξσογική Απϊταρη (Ι.Σ.Α.)
με αοιθμϊ 69001/1921/1988 (Τ.Δ.Ι. 18-10-1988) «Έγκοιρη ςϋπξσ ΔΞΙ για ςημ ξοιακή ςιμή
ρςάθμηπ θξοϋβξσ μηυαμημάςχμ και ρσρκεσόμ εογξςανίξσ και ειδικϊςεοα ςχμ
μηυαμξκίμηςχμ αεοξρσμπιερςόμ, ςχμ πσοξγεοαμόμ, ςχμ ηλεκςοξπαοαγχγόμ ζεσγόμ
ρσγκϊλληρηπ, ςχμ ηλεκςοξπαοαγχγόμ ζεσγόμ ιρυϋξπ και ςχμ τξοηςόμ ρσρκεσόμ
θοαϋρηπ ρκσοξδέμαςξπ και αεοξρτσοόμ».
• Ζ μέρη εμεογειακή ρςάθμη ςξσ θξοϋβξσ καςά ςη λειςξσογία ςχμ εογξςανίχμ ξοίζξμςαι μα
είμαι μικοϊςεοη ή ίρη ςχμ 65 dB(A) ςξσ δείκςη Leq/12χοξ.
Αέοια απόβληςα
• Μα γίμεςαι διαβοξυή ςχμ υχμάςιμχμ ξδόμ ποξρπέλαρηπ ςχμ ξυημάςχμ μεςατξοάπ
σλικόμ πξσ θα ποξκϋφξσμ απϊ ςιπ εογαρίεπ απξκαςάρςαρη ςξσ υόοξσ, μεςά ςημ παϋρη
λειςξσογίαπ ςξσ έογξσ ςξσ θέμαςξπ.
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• α τξοςηγά ξυήμαςα πξσ θα υοηριμξπξιξϋμςαι για ςη μεςατξοά ςχμ σλικόμ μα είμαι
καςάλληλα καλσμμέμα (μα υοηριμξπξιξϋμςαι ρκέπαρςοα πξσ θα καλϋπςξσμ ςα
μεςατεοϊμεμα σλικά).
• Μα πεοιξοιρςεί ρςξ ελάυιρςξ η διέλεσρη ςχμ τξοςηγόμ μέρα απϊ ξικιρμξϋπ, ειδικά ςχμ
γεμάςχμ με σλικά.
• Ζ εμαπϊθερη ρε ρχοξϋπ ςχμ σλικόμ πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ ρςη διαμϊοτχρη και
απξκαςάρςαρη ςξσ υόοξσ λειςξσογίαπ ςξσ έογξσ ςξσ θέμαςξπ μα ποαγμαςξπξιείςαι απϊ
ςξ ελάυιρςξ δσμαςϊ ϋφξπ.
• α μηυαμήμαςα και ςα εογξςανιακά ξυήμαςα πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ ρςιπ εογαρίεπ
απξκαςάρςαρη ςξσ υόοξσ, μεςά ςημ παϋρη λειςξσογίαπ ςξσ έογξσ ςξσ θέμαςξπ μα είμαι
άοιρςα ρσμςηοημέμα.
Υγοά απόβληςα
• Ιαςά ςημ διάοκεια λειςξσογίαπ ςξσ εογξςανίξσ μα ςξπξθεςηθεί υημική ςξσαλέςα για υοήρη
απϊ ςξ ποξρχπικϊ, ετϊρξμ δεμ σπάουει αμάλξγη σπξδξμή ρε λειςξσογία.
• α μεοά έκπλσρηπ ςχμ μηυαμημάςχμ, πξσ θα υοηριμξπξιξϋμςαι ρςιπ εογαρίεπ
απξκαςάρςαρηπ ςξσ υόοξσ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ ςξσ θέμαςξπ, μπξοξϋμ μα διαςεθξϋμ
ρςξ έδατξπ μϊμξ ετϊρξμ τέοξσμ σλικά πξσ ποξέουξμςαι απϊ ςξ έδατξπ ςηπ έκςαρηπ
ϊπξσ καςαρκεσάρςηκε ςξ έογξ ςξσ θέμαςξπ. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη μα πεοιξοιρςξϋμ ξι
πλϋρειπ ρςιπ απξλϋςχπ απαοαίςηςεπ και ςα σγοά πλϋρηπ πξσ θα ποξκϋπςξσμ μα
διαςίθεμςαι ρε ειδικά αδειξδξςημέμεπ εςαιοείεπ, ετϊρξμ πεοιέυξσμ ρσρςαςικά πξσ
απαιςξϋμ ιδιαίςεοη διαυείοιρη, ή μα διαςίθεμςαι ρε αδειξδξςημέμξσπ υόοξσπ, ρϋμτχμα με
ςιπ ρσρςάρειπ και ςημ άδεια ςηπ αομϊδιαπ Σπηοερίαπ.
• α μεςαυειοιρμέμα ξοσκςέλαια πξσ είμαι δσμαςϊ μα ποξκϋφξσμ απϊ ςημ ρσμςήοηρη ςχμ
μηυαμημάςχμ ςξσ εογξςανίξσ μα διαυειοιρςξϋμ ρϋμτχμα με ςξ Οοξεδοικϊ Διάςαγμα (Ο.Δ.)
82/2004 (Τ.Δ.Ι. 64Α/02-03-2004) (ρσλλξγή για αμακϋκλχρη απϊ ειδικά αδειξδξςημέμεπ
εςαιοίεπ). Μα ρσλλέγξμςαι και μα απξθηκεϋξμςαι ποξρχοιμά ρε ειδικά ρςεγαμά δξυεία,
πξσ θα ποέπει μα τσλάρρξμςαι ρε ειδικά διαμξοτχμέμξ υόοξ, και μα δίμξμςαι ρε ειδικά
αδειξδξςημέμεπ εςαιοείεπ ρσλλξγήπ πξσ διαθέςξσμ άδεια. Απαγξοεϋεςαι η απϊοοιφη
υοηριμξπξιημέμχμ ξοσκςελαίχμ και λιπαμςικόμ ρςξ έδατξπ, ρςα επιταμειακά ή σπϊγεια
μεοά ή ρςξ ρϋρςημα απξυέςεσρηπ.
• Για ςημ ποξρςαρία ςχμ σδάςχμ και ςξσ εδάτξσπ ςηπ εσοϋςεοηπ πεοιξυήπ ςξσ έογξσ, μα
μημ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξμ υόοξ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ ςξσ θέμαςξπ εογαρίεπ
ρσμςήοηρηπ ςξσ μηυαμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ, πξσ θα υοηριμξπξιηθεί καςά ςημ τάρη ςηπ
απξκαςάρςαρηπ ςξσ υόοξσ μεςά ςημ παϋρη ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ έογξσ.
Σςεοεά απόβληςα
• Μα απξμακοσμθξϋμ ςξ ρϋμξλξ ςχμ απξβλήςχμ ςηπ εγκαςάρςαρηπ με καςάλληλα
αδειξδξςημέμξσπ τξοείπ/εςαιοίεπ.
• Λεςά ςημ παϋρη λειςξσογίαπ ςηπ εγκαςάρςαρηπ, μα απξνηλχθξϋμ ξι σπαίθοιεπ
καςαρκεσέπ, δίκςσα ή άλλεπ σπξδξμέπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαμ καςά ςη λειςξσογία ςηπ
μξμάδαπ και μα απξρσμαομξλξγηθεί ξ μηυαμξλξγικϊπ ενξπλιρμϊπ, ςα δε μηυαμήμαςα ή ξι
άλλεπ καςαρκεσέπ πξσ είμαι ρε καλή καςάρςαρη και δεμ είμαι οσπαρμέμα μα ποξχθηθξϋμ
ποξπ πόληρη. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη και έπειςα απϊ καςάλληλεπ εογαρίεπ απξοοϋπαμρηπ
ςα μεςαλλικά ςμήμαςα ςηπ εγκαςάρςαρηπ μα ξδηγηθξϋμ ρε εγκαςαρςάρειπ αμακϋκλχρηπ αμάκςηρηπ μεςάλλχμ.
• Ξ ηλεκςοικϊπ και ηλεκςοξμικϊπ ενξπλιρμϊπ (π.υ. αμςιρςοξτείπ ςάρειπ, μεςαρυημαςιρςέπ
(ϊυι ςα έλαια), ηλεκςοξμικά ιρυϋξπ, καλόδια, κλπ) πξσ ήςαμ εγκαςαρςημέμξπ ρςη θέρη
λειςξσογίαπ ςξσ έογξσ ςξσ θέμαςξπ μα διαυειοιρςεί ρϋμτχμα με ςξ Οοξεδοικϊ Διάςαγμα
(Ο.Δ.) 117/2004 (Τ.Δ.Ι. 82Α/05-03-2004), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε κι ιρυϋει.
• Ξι υοηριμξπξιημέμξι ρσρρχοεσςέπ μα διαυειοιρςξϋμ ρϋμτχμα με ςημ ΙΣΑ
41624/2057/Δ103 (ΤΔΙ 1625Β/11-10-10).
• α μη επικίμδσμα ρςεοεά απϊβληςα πξσ θα ποξκϋπςξσμ απϊ ςιπ εογαρίεπ απξκαςάρςαρηπ
ςξσ υόοξσ μεςά ςημ παϋρη λειςξσογίαπ ςξσ έογξσ ςξσ θέμαςξπ και ςη λειςξσογία ςξσ
εογξςανίξσ μα διαυειοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ με αοιθμϊ 50910/2727/2003
Ιξιμήπ Σπξσογικήπ Απϊταρηπ (Ι.Σ.Α.) (Τ.Δ.Ι. 1909Β/22-12-2003), δηλαδή μα
ρσλλέγξμςαι και μα διαυχοίζξμςαι ρςημ πηγή ρε ανιξπξιήριμα και μη και μα

Σελίδα 15 από 19

ΑΔΑ: ΒΘΨ6ΟΡ1Υ-Υ6Λ

απξθηκεϋξμςαι ποξρχοιμά ρε ειδικξϋπ κάδξσπ και υόοξσπ σπϊ καςάλληλεπ σγειξμξμικέπ
ρσμθήκεπ.
• α ανιξπξιήριμα ρςεοεά απϊβληςα (π.υ. σλικά ρσρκεσαρίαπ) πξσ θα ποξκϋπςξσμ απϊ ςιπ
εογαρίεπ απξκαςάρςαρηπ ςξσ υόοξσ μεςά ςημ παϋρη λειςξσογίαπ ςξσ έογξσ ςξσ θέμαςξπ
και ςη λειςξσογία ςξσ εογξςανίξσ μα ρσλλέγξμςαι ρε καςάλληλα διαμξοτχμέμξ υόοξ και
μα διαυειοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μϊμξσ 2939/2001. Ζ ποξρχοιμή ςξσπ
απξθήκεσρη μα γίμεςαι ρε απξμξμχμέμξ υόοξ ρςημ πεοίμεςοξ ςξσ εογξςανίξσ με εϋκξλη
ποϊρβαρη τϊοςχρηπ ςξσπ και μακοιά απϊ ςξ υόοξ λειςξσογίαπ ςξσ (κιμήρειπ
ποξρχπικξϋ, τϊοςχρη – εκτϊοςχρη σλικόμ) και μα διαςίθεμςαι ρε εςαιοεία πξσ διαθέςει
ρυεςική άδεια διαυείοιρηπ ρςεοεόμ απξβλήςχμ απϊ ςημ αομϊδια Σπηοερία Οεοιβάλλξμςξπ.
• α αρςικά, ρςεοεά απϊβληςα, απξοοίμμαςα, και ςα λξιπά μη ανιξπξιήριμα απϊβληςα πξσ
δεμ αμήκξσμ ρςξμ καςάλξγξ ςχμ επικίμδσμχμ απξβλήςχμ πξσ θα ποξκϋπςξσμ απϊ ςιπ
εογαρίεπ απξκαςάρςαρηπ ςξσ υόοξσ μεςά ςημ παϋρη ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ έογξσ ςξσ
θέμαςξπ και ςη λειςξσογία ςξσ εογξςανίξσ μα ρσγκεμςοόμξμςαι ρε κάδξσπ απξοοιμμάςχμ
και μα πεοιρσλλέγξμςαι απϊ τξοέα ή εςαιοεία πξσ διαθέςει ρυεςική άδεια διαυείοιρηπ
ρςεοεόμ απξβλήςχμ.
• α σλικά εκρκατόμ πξσ δε θα υοηριμξπξιηθξϋμ ρςη διαμϊοτχρη ςξσ υόοξσ
εγκαςάρςαρηπ ςξσ έογξσ ςξσ θέμαςξπ, και επξμέμχπ θα πεοιρρεϋξσμ, μα διαςίθεμςαι ρε
αδειξδξςημέμξσπ υόοξσπ διάθερηπ ή ποξρχοιμήπ απξθήκεσρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ
ςηπ ΙΣΑ 36259/1757/Δ103/10 (ΤΔΙ 1312Β/24-08-10) {απϊβληςα απϊ εκρκατέπ,
καςαρκεσέπ και καςεδατίρειπ}.
• Απαγξοεϋεςαι η αμενέλεγκςη απϊοοιφη ή διάθερη ρςεοεόμ απξβλήςχμ ρε ιδιχςικξϋπ ή
δημϊριξσπ υόοξσπ.
• Δπικίμδσμα απϊβληςα πξσ ςσυϊμ ποξκϋπςξσμ απϊ ςιπ εογαρίεπ απξκαςάρςαρηπ ςξσ υόοξσ
μεςά ςημ παϋρη λειςξσογίαπ ςξσ έογξσ ςξσ θέμαςξπ και ςη λειςξσογία ςξσ εογξςανίξσ μα
διαυειοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ ΙΣΑ ΖΟ 13588/725/2006 (Τ.Δ.Ι. 383Β/28-32006). Μα απξθηκεϋξμςαι ρε καςάλληλξσπ πεοιέκςεπ, με καςάλληλα ρήμαμρη και ρςη
ρσμέυεια μα παοαδίδξμςαι άμερα αδειξδξςημέμεπ εςαιοίεπ.
• Μα ςηοξϋμςαι ξι διαςάνειπ ςχμ με Αο. Ζ.Ο. 50910/2727/2003 (Τ.Δ.Ι. 1909Β/22-12-2003,
13588/725/2006 (Τ.Δ.Ι. 383Β/28-3-2006) και 36259/1757/Δ103/10 (ΤΔΙ 1312Β/24-08-10)
Ι.Σ.Α.
Άλλξι όοξι
• Απαγξοεϋεςαι η καϋρη ςχμ υοηριμξπξιημέμχμ ελαίχμ, πλαρςικόμ, ελαρςικόμ και
ρςεοεόμ απξβλήςχμ ςϊρξ ρε αμξικςϊ – σπαίθοιξ (αμξιυςέπ ερςίεπ καϋρηπ) ϊρξ και ρε
κλειρςϊ – ρςεγαρμέμξ υόοξ.
• Μα λητθεί μέοιμμα αμςιπσοικήπ ποξρςαρίαπ καςά ςιπ εογαρίεπ απξκαςάρςαρηπ ςξσ υόοξσ
μεςά ςημ παϋρη λειςξσογίαπ ςξσ έογξ ςξσ θέμαςξπ για αμςιμεςόπιρη ςσυϊμ εκδηλόρεχπ
πσοκαγιάπ απϊ ςη λειςξσογία ςχμ μηυαμημάςχμ.
• Μα ςξπξθεςηθεί πεοιμεςοικά ςχμ εγκαςαρςάρεχμ καςάλληλη πεοίτοανη πξσ μα
απαγξοεϋξσμ ςημ είρξδξ ςξσ κξιμξϋ.
• Μα ςξπξθεςηθξϋμ ποξειδξπξιηςικέπ πιμακίδεπ και μα σπάουει τχςειμή ρήμαμρη (καςά ςιπ
βοαδιμέπ κσοίχπ όοεπ) όρςε μα ελαυιρςξπξιηθεί ξ κίμδσμξπ αςσυημάςχμ.
• Μα απξτεσυθεί η πάρηπ τϋρεχπ σπξβάθμιρη ςηπ αιρθηςικήπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ υόοξσ.
• Ξ τξοέαπ εκμεςάλλεσρηπ και λειςξσογίαπ ςξσ έογξσ ξτείλει μα διεσκξλϋμει, ρε κάθε
πεοίπςχρη πξσ ςξσ ζηςηθεί, ςημ ποαγμαςξπξίηρη ελέγυχμ και μεςοήρεχμ ρςημ εμ λϊγχ
εγκαςάρςαρη απϊ αομϊδια ή ενξσριξδξςημέμα Όογαμα.
• Ξ τξοέαπ εκμεςάλλεσρηπ και λειςξσογίαπ ςξσ έογξσ ξτείλει μα ξοίρει σπεϋθσμξ ςήοηρηπ
και παοακξλξϋθηρηπ ςχμ παοαπάμχ ϊοχμ καςά ςη τάρη απξκαςάρςαρηπ ςξσ υόοξσ ςξσ
έογξσ ςξσ θέμαςξπ μεςά ςξ πέοαπ ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ.
• Μα ςηοξϋμςαι ξι ϊοξι και ξι ποξωπξθέρειπ ςηπ κείμεμηπ Μξμξθερίαπ.
6. Χοξμικό διάρςημα ιρυύξπ ςηπ Απόταρηπ Έγκοιρηπ Πεοιβαλλξμςικώμ Όοωμ
Ζ παοξϋρα Απϊταρη Έγκοιρηπ Οεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ για δέκα (10) υοόμια από ςημ
έκδξρη ςηπ παοξύρηπ Απόταρηπ, με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι:
α) θα ςηοξϋμςαι ςα ρςξιυεία, ςα μέςοα και ξι πεοιξοιρμξί πξσ αματέοξμςαι ρςημ εγκοιθείρα
Λ.Ο.Δ. και ξι ποϊρθεςξι πεοιβαλλξμςικξί ϊοξι πξσ ςίθεμςαι με ςημ παοξϋρα απϊταρη και
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β) δεμ θα ποξκϋφξσμ επιτσλάνειπ απϊ ρσμαομϊδιξσπ τξοείπ καςά ςη λειςξσογία ςηπ
μξμάδαπ.
Δϋξ (2) μήμεπ ποιμ ςημ λήνη ςηπ ποξθερμίαπ ςηπ παοξϋραπ Απϊταρηπ, η εςαιοία ξτείλει μα
επαμέλθει με μεϊςεοη αίςηρη ςηπ ποξπ ςημ Σπηοερία μαπ, ποξκειμέμξσ μα ενεςαρθεί αμ
απαιςείςαι αμαθεόοηρη ςχμ πεοιβαλλξμςικόμ ϊοχμ ςηπ παοξϋραπ. Ρε πεοίπςχρη
ξπξιαρδήπξςε αλλαγήπ πξσ ποξκϋφει ρε ρυέρη με ςα ρςξιυεία ςηπ μελέςηπ πξσ έυει
καςαςεθεί μα σπξβληθεί ςοξπξπξιηςική ΛΟΔ.
7. Ζ ΑΔΟΞ ενακξλξσθεί μα ιρυϋει ποξρχοιμά και μεςά ςη λήνη ςηπ, μέυοι ςημ έκδξρη μέαπ
αμαμεχμέμηπ ή ςοξπξπξιημέμηπ απϊταρηπ, ετϊρξμ ϊμχπ ξ σπϊυοεξπ τξοέαπ αιςηθεί
εγκαίοχπ ςημ αμαμέχρη ή ςοξπξπξίηρή ςηπ ςξσλάυιρςξμ δϋξ μήμεπ ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ,
σπξβάλλξμςαπ ποξπ ςξϋςξ ςα εκάρςξςε απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά.
8. Για ςξμ εκρσγυοξμιρμϊ, βελςίχρη, επέκςαρη ή ςοξπξπξίηρη ςξσ έογξσ ή ςηπ
δοαρςηοιϊςηςαπ, ϊπχπ ασςϊ/ή πεοιγοάτεςαι ρςη Λ.Ο.Δ. και σλξπξιείςαι με ςξσπ ϊοξσπ και
πεοιξοιρμξϋπ ςηπ ΑΔΟΞ απαιςείςαι η ςήοηρη ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ Μ. 4014/2011.
9. Ρε πεοίπςχρη πξσ απϊ ςακςικέπ ή/και έκςακςεπ πεοιβαλλξμςικέπ επιθεχοήρειπ διαπιρςχθξϋμ
ρξβαοά ποξβλήμαςα σπξβάθμιρηπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ ή αμ παοαςηοηθξϋμ επιπςόρειπ ρςξ
πεοιβάλλξμ πξσ δεμ είυαμ ποξβλετθεί απϊ ςη Λ.Ο.Δ. και ςημ Α.Δ.Ο.Ξ., επιβάλλξμςαι
ποϊρθεςξι πεοιβαλλξμςικξί ϊοξι ή ςοξπξπξιξϋμςαι ξι ϊοξι ςηπ ΑΔΟΞ, ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςημ
παο. 9 ςξσ άοθοξσ 2 ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ άοθοξ 6 ςξσ Μ. 4014/2011, μη εναιοξσμέμχμ και
ςσυϊμ αμςιρςαθμιρςικόμ μέςοχμ ή ςελόμ καςά ςημ έμμξια ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 17
ςξσ Μ. 4014/2011.
10. Ζ εταομξγή ςχμ παοαπάμχ Οεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ και πεοιξοιρμόμ απξςελεί απαοαίςηςη
ποξωπϊθερη για ςη λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ και βαοϋμει ςξμ τξοέα εκμεςάλλεσρηπ ςηπ εμ
λϊγχ δοαρςηοιϊςηςαπ, ρςξ βαθμϊ πξσ ςξμ ατξοά.
11. Ρε πεοίπςχρη ποϊκληρηπ ξπξιξρδήπξςε οϋπαμρηπ ή άλληπ σπξβάθμιρηπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ
ή παοάβαρηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ ΑΔΟΞ επιβάλλξμςαι ρςξσπ σπεϋθσμξσπ ςξσ έογξσ ή ςηπ
δοαρςηοιϊςηςαπ ξι κσοόρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 28, 29 και 30
ςξσ Μ. 1650/86, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκαμ με ςξσπ Μ. 3010/02, Μ. 4014/2011 και Μ. 4042/2012
και ιρυϋει.
12. Ζ ΑΔΟΞ δεμ καλϋπςει θέμαςα αρτάλειαπ έμαμςι αςσυημάςχμ μεγάληπ έκςαρηπ ή αρτάλειαπ
και σγιειμήπ ςξσ ποξρχπικξϋ, ξϋςε απαλλάρρει ςξμ σπϊυοεξ τξοέα απϊ ςημ σπξυοέχρη
ετξδιαρμξϋ ςξσ με άλλεπ άδειεπ, πξσ ςσυϊμ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία,
εκδίδεςαι υχοίπ μα ενεςαρςξϋμ ξι ςίςλξι ιδιξκςηρίαπ ςξσ υόοξσ σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ ή ςηπ
δοαρςηοιϊςηςαπ, καθόπ και ξι ϊοξι και πεοιξοιρμξί δϊμηρηπ ςξσ γηπέδξσ και δεμ
ρσμεπάγεςαι μξμιμξπξίηρη ξπξιχμδήπξςε ασθαίοεςχμ στιρςάμεμχμ καςαρκεσόμ για ςιπ
ξπξίεπ ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςηπ κείμεμηπ μξμξθερίαπ πεοί ασθαιοέςχμ καςαρκεσόμ. α
σπξβληθέμςα ρςξιυεία ενεςάρςηκαμ και παοαςίθεμςαι ρςημ ΛΟΔ, με εσθϋμη ςξσ τξοέα ςξσ
έογξσ ή ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ.
13. Ζ ΑΔΟΞ ιρυϋει με ςημ επιτϋλανη ϊςι δεμ αμςίκειςαι ρε πξλεξδξμικέπ και άλλεπ ειδικέπ
διαςάνειπ πξσ ςσυϊμ καςιρυϋξσμ ασςήπ.
14. Ζ Λελέςη Οεοιβαλλξμςικόμ Δπιπςόρεχμ (ΛΟΔ) η ξπξία ρσμξδεϋει ςημ παοξϋρα Απϊταρη
θεχοημέμη απϊ ςημ Σπηοερία μαπ θα βοίρκεςαι ρςξ υόοξ ςηπ μξμάδαπ και θα είμαι ρςη
διάθερη ςχμ αομξδίχμ ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη μξμξθερία.
Ζ επιβαλλϊμεμη απϊ ςη Μξμξθερία δημξρίεσρη ςηπ παοξϋρηπ ΑΔΟΞ ποαγμαςξπξιείςαι με ςημ
αμάοςηρή ςηπ ρςξμ ειδικϊ δικςσακϊ ςϊπξ ςξσ ΣΟΔΙΑ, ρςη δικςσακή διεϋθσμρη
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www.aepo.ypeka.gr, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ άοθοξ 19α ςξσ Μ. 4014/2011, καθόπ
και ρςημ ΙΣΑ 21398/2012 (ΤΔΙ 1470Β/12).
Ιαςά ςηπ παοξϋρηπ Απϊταρηπ επιςοέπεςαι, ρϋμτχμα με ςξ ςελεσςαίξ εδάτιξ ςηπ παο. 2 ςξσ
άοθοξσ 1 ςξσ Μ.2503/97, ποξρτσγή ρςξμ Σπξσογϊ Ο.Δ.Ι.Α. μέρα ρε απξκλειρςική ποξθερμία
ςοιάμςα (30) ημεοόμ.
Ιαςά ςηπ παοξϋραπ Απϊταρηπ μπξοεί μα γίμει υοήρη ςχμ μέρχμ έμδικηπ ποξρςαρίαπ ςξσ
κξιμξϋ, ϊπχπ ασςϊ πεοιγοάτεςαι ρςξ άοθοξ 3 ςηπ με αοιθ. 9269/470/2007 Ι.Σ.Α. (Τ.Δ.Ι.
286Β/02-03-2007) «Λέρα έμδικηπ ποξρςαρίαπ ςξσ κξιμξϋ καςά ποάνεχμ ή παοαλείφεχμ ςηπ
Διξίκηρηπ ρυεςικά με θέμαςα εμημέοχρηπ και ρσμμεςξυήπ ςξσ καςά ςη διαδικαρία έγκοιρηπ
πεοιβαλλξμςικόμ ϊοχμ, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 4 και 5 ςξσ μ. 1650/1986, ϊπχπ
αμςικαςαρςάθηκαμ με ςα άοθοα 2 και 3 ςξσ μ. 3010/2002» (Β΄ 1391) και ρε ρσμμϊοτχρη με ςιπ
διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 3 (παο. 7) και 4 (παο. 4) ςηπ ξδηγίαπ 2003/35/ΔΙ «ρυεςικά με ςη
ρσμμεςξυή ςξσ κξιμξϋ ρςημ καςάοςιρη ξοιρμέμχμ ρυεδίχμ και ποξγοαμμάςχμ πξσ ατξοξϋμ ςξ
πεοιβάλλξμ και με ςημ ςοξπξπξίηρη ϊρξμ ατξοά ςη ρσμμεςξυή ςξσ κξιμξϋ και ςημ ποϊρβαρη
ρςη δικαιξρϋμη, ςχμ ξδηγιόμ 85/337/ΔΞΙ και 96/61/ΔΞΙ ςξσ Ρσμβξσλίξσ».
Ερωςεοική Διαμξμή
Αουείξ
Υοξμ. Αουείξ
Αομϊδιξπ σπάλληλξπ
Ο Γεμικόπ Γοαμμαςέαπ
Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ –
Θοάκηπ

Αθαμάριξπ Ιαοξϋμςζξπ
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Πίμακαπ Απξδεκςώμ
1.

2.

3.

Πεοιτέοεια Κεμςοικήπ Μακεδξμίαπ
Δ/μρη Αμάπςσνηπ ΠΔ Θερραλξμίκηπ
Λξμαρςηοίξσ 12
Ι 54629 Ηερ/μίκη
Παμ. Αμδοείδηπ Μξμ. ΔΠΔ
A.P. Recycling
Ξδϊπ Α5 – Ξ 3
ΒΘΟΔ Ρίμδξσ 57022
(με ρσμημμέμη μια (1) θεχοημέμη ΛΟΔ)
ΑΝΑΔΟΜΩ Ο.Δ.
κ. Δλεσθεοία-Μαοία Υιδάμη
Αγίαπ Ρξτίαπ 18
Ηερραλξμίκη
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