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  ΚΟΙΝ.: Κασκαμανίδη Περικλή           
                Ραφαηλίδου Παπαδάκη 1Α
                570 01 Θέρμη

ΘΕΜΑ : Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) της δραστηριότητας,
«Μονάδα  αποθήκευσης αποβλήτων και επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ.», της ατομικής
επιχείρησης  ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  που είναι υφιστάμενη, σε τμήματα των
υπ' αρ. 543 και 40 κληροτεμαχίων, επί της οδού Μικράς Ασίας 21, στην εκτός
οικισμού  και  εντός  ΓΠΣ περιοχή,  της  Δ.Ε.  Μενεμένης,  Δήμου  Αμπελοκήπων-
Μενεμένης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. O Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. O Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας».
3. O Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος»

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. O Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση

των συσκευασιών …….», όπως τροποποιήθηκε με την  ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 286
Β΄/2-3-07).

5. O Ν.4014/2011  (ΦΕΚ 21 Α’/21-09-2011)  «Περιβαλλοντική  αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

6. O Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α’/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος −
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».

7. Το  ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α΄/02-03-2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/96 ΚΥΑ
…..» Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική  διαχείριση των Αποβλήτων
Λιπαντικών Ελαίων».

8. Το  ΠΔ  117/2004 (ΦΕΚ  82  Α΄/05-03-2004)  «Μέτρα,  όροι  και  πρόγραμμα  για  την
εναλλακτική  διαχείριση  των  αποβλήτων  ειδών  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού
εξοπλισμού σε  συμμόρφωση  με  τις  διατάξεις  των  Οδηγιών  2002/95….»  όπως
τροποποιήθηκε με το ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α΄/03-02-2006)». 

9. H ΚΥΑ  114218/1997 (ΦΕΚ  1016  Β΄/17-11-1997)  «Κατάρτιση  πλαισίου
Προδιαγραφών  και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 
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10. H Υ.Α.  Η.Π.  29407/3508/2002 (ΦΕΚ  1572Β΄/2002)  «Μέτρα  και  όροι  για  την
υγειονομική ταφή των αποβλήτων».

11. H ΚΥΑ  50910/2727/2003 (ΦΕΚ  1909  Β΄/22-12-2003)  «Μέτρα  και  όροι  για  τη
διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός». 

12. H KYA ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β΄/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί
για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
91/689 …….Αντικατάσταση της  υπ’  αρ.  19396/1546/97 ΚΥΑ…..» και  τις  Τεχνικές
Προδιαγραφές  διαχείρισης  επικίνδυνων  αποβλήτων  όπως  αυτές  καθορίζονται  στην
KYA ΗΠ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β’/30-06-2006). 

13. H ΚΥΑ 36259/1757/ Ε 103 (ΦΕΚ 1312 Β΄/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα
για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των  αποβλήτων   από  εκσκαφές,  κατασκευές  και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

14. H ΚΥΑ  171914/2013 (ΦΕΚ  3072  Β'/03-12-13)  "Πρότυπες  Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β, της ομάδας 4: «Συστήματα
Περιβαλλοντικών  Υποδομών»,  του  παραρτήματος  ΙV της  Υ.Α.  1958/2012  (Β΄  21),
όπως εκάστοτε ισχύει".

15. H ΥΑ  ΔΙΠΑ/οικ.  37674/16 (ΦΕΚ  2471/Β΄/10-08-2016)  «Τροποποίηση  και
κωδικοποίηση  της  σε  υπουργικής  απόφασης  1958/2012-Κατάταξη  δημοσίων  και
ιδιωτικών έργων  και  δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες   σύμφωνα με
το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 21 Α’/21-09-2011), όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί και ισχύει».

16. H ΚΥΑ  οικ.  43942/4026/14-09-2016 «Οργάνωση  και  λειτουργία  Ηλεκτρονικού
Μητρώου  Αποβλήτων  (ΗΜΑ),  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του άρθρου  42  του
Ν.4042/2012 (Α΄24) όπως ισχύει».

17. H υπ΄αρίθμ.  οικ.  58971/5144  (ΦΕΚ  4010/Β΄/14-12-2016)  Απόφαση  «Κύρωση  της
απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

18. Η  ΚΥΑ  62952/5384/2016  (ΦΕΚ  4326/Β΄)  «Έγκριση  Εθνικού  Σχεδίου  Διαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4342/2015».

19. H υπ΄αρίθμ.  81320+77909/01-12-2016  (ΦΕΚ  4302/Β΄/30-12-2016),  Απόφαση  του
Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης,  «Έγκριση τροποποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

20. Η  υπ΄αρίθμ.  οικ.30110(385)/27-01-2017  (ΦΕΚ  390/Β΄/10-02-2017)  Απόφαση  του
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας,  περί  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων,  όπως
τροποποιήθηκε  με  την  υπ  άριθμ.  243018(3917)/16-06-2017  (ΦΕΚ  2187/Β΄/27-06-
2107)

21. Η  υπ΄αρίθμ.  οικ.30158(388)/27-01-2017  (ΦΕΚ  516/Β΄/21-02-2017), Απόφαση  του
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας,  «Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της  Γενικής
Διεύθυνσης  Ανάπτυξης και  Περιβάλλοντος  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

22. Η  υπ΄αρίθμ.  οικ.277723(4429)/06-07-2017 (ΦΕΚ  2539/Β΄/21-07-2017)  Απόφαση
Αντιπεριφερειάρχη ΜΕΘ «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων
και  άλλων πράξεων  ΄΄ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ΄΄,  στον Προϊστάμενο
της  Γενικής  Διεύθυνσης  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος,  Στον  Προϊστάμενο  της
Διεύθυνσης Ανάπτυξηςκαι Περιβάλλοντος καθώς και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της
Διεύθυνσης  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

23. Η Δήλωση Υπαγωγής  σε  ΠΠΔ έργων και  δραστηριοτήτων  κατηγορίας  Β΄ της  ΥΑ
1958/2012  (ΦΕΚ  21Β/13-01-2012),  όπως  τροποποιήθηκε  και  κωδικοποιήθηκε,  του
έργου  του  θέματος  (δικός  μας  α.π. 128699(3174)/14-03-2018)  με  επισυναπτόμενα
στοιχεία τεκμηρίωσης:
• Δήλωση Υπαγωγής της δραστηριότητας του θέματος,  σε ΠΠΔ δραστηριοτήτων

κατηγορίας  Β΄  της  ΥΑ  1958/2012  (ΦΕΚ  21Β/13-01-2012)  όπως  αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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• Τοπογραφικό  Διάγραμμα,  κλίμακας  1:500,  Νοέμβριος  2017,  του  Αγρον.  Τοπ.
Μηχανικού, Γεωργίου Βασ. Καλογερά.

•    Τεχνική  Έκθεση  του  έργου,  με  συντάξαντα  τον  μελετητή  Μηχανικό
Περιβάλλοντος, Περικλή Τ. Κασκαμανίδη. 

• Το με α.π.  15123/26-11-2018 έγγραφο, της Διεύθυνσης Πολεοδομίας-Υπηρεσιών
Δόμησης,  του  Δήμου  Κορδελιού–Ευόσμου,  με  θέμα:  «Επιτρεπόμενες  χρήσεις
γης», όσον αφορά στα αγροτεμάχια του θέματος, αναφέρεται ότι, «…ανήκουν στις
Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ), με κωδικό ΑΒ2α ΚΑΙ ΑΒ1γ
στις οποίες επιτρέπεται σύμφωνα με την Αναθεώρηση του ΓΠΣ της Δ.Ε. Μενεμένη,
ΦΕΚ  73/ΑΑΠ/22-04-2016, η  κάτωθι  χρήση  γης:  Δηλ.  εγκαταστάσεις
δραστηριοτήτων  που  υπάγονται  στα  συστήματα  περιβαλλοντικών  υποδομών
(συλλογής, μεταφοράς αποθήκευση και επεξεργασίας απορριμμάτων, ανάκτησης και
ανακύκλωσης άχρηστων υλικών κοκ), κατηγορίας Β, όπως αυτές καθορίζονται με
την Υ.Α 1958/2012 (Ομάδα 4η, Παράρτημα IVV), σε εφαρμογή του Ν. 4014/2011». 

• Εξουσιοδότηση  του  Τσάμη  Δημητρίου,  στον  Κασκαμανίδη  Περικλή  για  τη
διακίνηση όλων των εγγράφων που αφορούν την Περιβαλλοντική αδειοδότητση
της δραστηριότητας του θέματος. 

24. Το με α.π. 10433/352/18-02-2019 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Αποβλήτων, της
Διεύθυνσης  Διαχείρισης  Αποβλήτων  &  Περιβαλλοντικών  Πιστοποιήσεων  του
Υ.Π.ΕΝ. που αφορά στην διευκρίνιση ότι ο κωδικός ΕΚΑ 01 04 08 που εμφανίζεται
με αστερίσκο (*) στον τροποποιημένο κατάλογο ΕΚΑ που ενσωματώθηκε στο εθνικό
δίκαιο με τη  18η σχετ. ΚΥΑ, δεν φέρει αστερίσκο σύμφωνα με το αγγλικό κείμενο
και ως έτσι θα πρέπει να χρησιμοποιείται.(δικός μας α.π. 114429(2806)/19-02-2019)

Ι. Στοιχεία της δραστηριότητας

α.  Ονομασία  της  δραστηριότητας:  «Μονάδα  αποθήκευσης  αποβλήτων  και  επεξεργασίας
ΑΕΚΚ», (Ομάδα 4η: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», με α/α 7α, 9α και 16), που
σύμφωνα  με  την  υποβληθείσα  Δήλωση  Υπαγωγής  ανήκουν  στους  κάτωθι  κωδικούς  του
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ). Πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα για την οποία
είχε εκδοθεί  η με α.π.  128699(3174))/14-03-2018 Υπαγωγή σε Π.Π.Δ. η παρούσα Υπαγωγή
αφορά, σύμφωνα και με την Τεχνική Έκθεση, μόνον σε προσθαφαίρεση κωδικών Ε.Κ.Α.

ΚΩΔΙΚΟΙ
ΕΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

01
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ

01 01 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα
01 01 02 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα
01 03 08 απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 03 07
01 04 08 Απόβλητα από χαλίκια και σπασμένους βράχους, εκτός εκείνων που αναφέρονται

στο 01 04 07
01 04 10 απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07
01 04 12 υπολείμματα και άλλα απόβλητα από πλύσιμο και καθαρισμό ορυκτών εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στα 01 04 07 και 01 04 11
01 04 13 απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων που αναφέρονται 

στο 01 04 07

02
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, 
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών
02 01 04 απορρίμματα πλαστικών (εκτός της συσκευασίας)
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02 01 07 απόβλητα δασοκομίας

03
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 
ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών
03 01 05 πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και 

καπλαμάδες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 03 01 04
03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου

10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ
10 02 01 απόβλητα από επεξεργασία σκωρίας
10 02 02 ανεπεξέργαστη σκωρία

12
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

12 01 01 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων
12 01 02 σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων
12 01 03 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων
12 01 04 σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων
12 01 05 αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών

15
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
15 01 02 πλαστική συσκευασία
15 01 03 ξύλινη συσκευασία
15 01 04 μεταλλική συσκευασία
15 01 05 συνθετική συσκευασία
15 01 06 μεικτή συσκευασία
15 01 07 γυάλινη συσκευασία
15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές ύλες

17
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)

17 01 01 σκυρόδεμα
17 01 02 τούβλα
17 01 03 πλακάκια και κεραμικά
17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 17 01 06
17 02 01 ξύλο
17 02 02 γυαλί
17 02 03 πλαστικά
17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 03 01
17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 
17 04 02 αργίλιο 
17 04 03 μόλυβδος 
17 04 04 ψευδάργυρος 
17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 
17 04 06 κασσίτερος 
17 04 07 μεικτά μέταλλα 
17 04 11 καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 04 10
17 05 04 χώματα και πέτρες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 03
17 05 06 μπάζα εκσκαφών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 05
17 05 08 έρμα σιδηροτροχιών, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 17 05 07
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17 06 04 μονωτικά υλικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 06 01 και 17 06 03
17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο, εκτός εκείνων που αναφέρονται 

στο 17 08 01
17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στα 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03

19

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 
ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Υ∆ΑΤΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 
Υ∆ΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

19 12 01 χαρτί και χαρτόνι 
19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα
19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα
19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ 
19 12 05 γυαλί
19 12 07 ξύλο εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 19 12 06
19 12 08 κλωστοϋφαντουργία
19 12 09 ανόργανα στοιχεία (π.χ. άμμος, πέτρες)
19 12 12 άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική 

κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 12 11  

20

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ 
ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια
20 01 02 γυαλί
20 01 10 ρούχα
20 01 11 κλωστοϋφαντουργία
20 01 38 ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 20 01 37  
20 01 39 πλαστικά
20 01 40 μέταλλα
20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
20 02 02 χώματα και πέτρες
20 03 07 ογκώδη απόβλητα
20 03 99 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

β. Θέση της δραστηριότητας: Σε τμήματα των υπ' αρ. 543 και 40 κληροτεμαχίων, επί της οδού
Μικράς  Ασίας  21,  στην  εκτός  οικισμού  και  εντός  ΓΠΣ περιοχή,  της  Δ.Ε.  Μενεμένης,  Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης,  Π.Ε. Θεσσαλονίκης,  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού
εμβαδού 7.863,90 τ.μ., με συντεταγμένες, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα:

Συντεταγμένες έργου (Χ, Υ) σε ΕΓΣΑ 87
ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 543 ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 40

Χ Υ Χ Υ
Ι 404597.19 4502052.33 Α 404586.89 4502010.62
Κ 404688.05 4502018.51 Β 404705.42 4501972.34
Β 404705.42 4501972.24 Δ 404722.17 4501927.61
Λ 404648.52 4501990.66 Ε 404717.84 4501928.96
Μ 404653.60 4502011.09 Ζ 404717.86 4501931.41
Ν 404592.15 4502031.94 Η 404590.14 4501972.61

Θ 404581.04 4501977.08
Ε (ΙΚΒΛΜΝ)=3.087,90 τ.μ. Ε (ΑΒΔΕΖΗΘ)=4.776,00 τ.μ.

Συνολικό Ε (ΑΒΓΔΑ)=7.863,90 τ.μ.
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γ. Φορέας της δραστηριότητας: ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  Μικράς Ασίας 21,  546 28 Μενεμένη,
Θεσσαλονίκη.

δ. Υπεύθυνος της δραστηριότητας: ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μικράς Ασίας 21, 
546 28 Μενεμένη,  Θεσσαλονίκη.

ΙΙ. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Η δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο Ι της παρούσας, σύμφωνα με τα στοιχεία
που  δηλώθηκαν  υπευθύνως  από  το  φορέα  της,  υπάγεται  στις  Πρότυπες  Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην  ΚΥΑ 171914 (ΦΕΚ 3072/Β'/03-12-2013)  και ειδικότερα
στο  Παράρτημα  Ε  αυτής,  σε  συνδυασμό  με  τον  πίνακα  Ε1  του  ιδίου  παραρτήματος  όπου
προσδιορίζονται οι όροι ΠΠΔ ανά είδος δραστηριότητας.

Α. Γενικές ∆εσµεύσεις 
Α.1 Ο  φορέας  του  έργου  φέρει  ακέραια  την  ευθύνη  για  την  τήρηση  των  Πρότυπων
Περιβαλλοντικών  ∆εσµεύσεων  (ΠΠ∆)  έστω  και  αν  µέρος  ή  το  σύνολο  των  εργασιών
κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους. 
Α.2 Να  οριστεί  από  το  φορέα  του  έργου  ή  της  δραστηριότητας  υπεύθυνος  µε  κατάλληλη
κατάρτιση για την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΠΠ∆ για όλο τον κύκλο ζωής του έργου
ή της δραστηριότητας (κατασκευή, 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,  Ετήσια  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
1909Β/03) και β) στα επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε το άρθρο 11, παρ. 4.γ. της Κ.Υ.Α. Η.Π.
13588/725/2006  (ΦΕΚ  383Β/06),  όπως  τροποποιήθηκε  µε  το  άρθρο  3,  παρ.  2  της  Κ.Υ.Α.
8668/2007(ΦΕΚ 287Β/07). 
Α.4 Τήρηση του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α). 
Α.5 Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την
διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να µην αλλοιωθεί ο ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και να
αποφευχθεί η πρόκληση δυσµενών για το περιβάλλον φαινόµενων, όπως λιµνάζοντα νερά κ.λπ. 
Α.6 Να πραγµατοποιηθούν κατάλληλα έργα διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου µε το λιγότερο
παρεµβατικό  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 ενταγμένες στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
Β.1.2 Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας οφείλει 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. 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 δραστηριότητας 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
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Διοίκησης και να τηρεί του όρους και της προϋποθέσεις της προαναφερθείσας άδειας, σύμφωνα
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 οποιουδήποτε κυκλοφοριακού κινδύνου λόγω των
πραγματοποιούμενων εργασιών, να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων 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,
τοποθέτηση  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  εγκαταστάσεις  παραγωγής
αδρανών υλικών. Β.1.9 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων 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 διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα
βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να καλύπτονται με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση
της σκόνης. 
Β.1.11 Απαγορεύεται  η  καύση  πάσης  φύσεως  αποβλήτων/  υλικών  είτε  υπαίθρια,  είτε  σε
στεγασμένους χώρους. 
Β.1.12 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.
Β.1.13 Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για
την  περίπτωση  πυρκαγιάς  από  την  λειτουργία  μηχανημάτων,  συνεργείων  κλπ  και  για  την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες εκτάσεις/κτίρια. 
Β.1.14 Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του
χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των οχημάτων
(εργοταξιακά  οχήματα,  οχήματα  μεταφοράς  προσωπικού  και  υλικών)  που  χρησιμοποιούνται
στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις
εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων. 
Β.1.15 Η τυχόν αποψίλωση βλάστησης να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό. Η
αφαιρούμενη φυτική γη να διαφυλαχτεί κατάλληλα ώστε να χρησιμοποιηθεί στις φυτοτεχνικές
εργασίες. Η τυχόν υλοτόμηση δασικών δένδρων και θάμνων καθώς 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  ειδικές  διατάξεις  που
ενδεχομένως θέτουν όρους ή/ και περιορισμούς ως προς την κατασκευή ή/και την λειτουργία
του. 
Β.1.18 Μετά  την  ολοκλήρωση  της  κατασκευής  του  έργου  ή  της  δραστηριότητας:  (α)  να
απομακρυνθούν  άμεσα  οι  κάθε  είδους  εργοταξιακές  εγκαταστάσεις  (γραφεία,  συνεργεία,
αποθήκες, περιφράξεις κλπ) και να αποκατασταθεί πλήρως το σύνολο των εργοταξιακών χώρων.
(β)  να  απομακρυνθεί  το  σύνολο  των  τυχόντων  πλεοναζόντων  υλικών  και  να  διαχειριστεί
κατάλληλα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  (γ) να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον
χώρος του εργοταξίου. 
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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 αποθηκευμένων αδρανών και γενικότερα οι χώροι
του εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους. 
• Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυμμένα
με κατάλληλα 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 δραστηριότητας να χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά οχήματα που διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών 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  εργοταξίου  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 δραστηριότητας,  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, λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της
αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους της περιοχής. 
Β.3.3 Τυχόν 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 αποβλήτων 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 αποβλήτων 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  τύπου  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  παραδίδονται  σε  αδειοδοτημένες  εταιρείες  συλλογής  και  μεταφοράς
επικίνδυνων  αποβλήτων.  Στην  περίπτωση  που  πραγματοποιείται  συγκέντρωση  αποβλήτων,
συμπεριλαμβανομένης  της  προκαταρκτικής  διαλογής  και  της  προκαταρκτικής  αποθήκευσης
αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών,
να  φυλάσσονται  κατάλληλα  συσκευασμένα  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 στάθµες θορύβου, όπως ορίζονται στο Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ Α’ 293), όπως ισχύει καθώς
και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 
Γ.2 Να  λαµβάνονται  όλα  τα  κατάλληλα  µέτρα  για  τη  µείωση  στο  ελάχιστο  των  ηχητικών
εκποµπών. 
Γ.3 Σε  περίπτωση  που  υφίστανται  σταθερές  µηχανολογικές  εγκαταστάσεις  που  λόγω
λειτουργικών χαρακτηριστικών προξενούν κραδασµούς ή δονήσεις, τότε τα µηχανήµατα αυτά
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οφείλουν  να  εδράζονται  σε  αντικραδασµικά  πέλµατα  ή  ειδικές  ελαστικές  αντιδονητικές
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 υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής
νοµοθεσίας, σχετικά µε την εκποµπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε
εξωτερικούς  χώρους,  και  συγκεκριµένα 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  µηχανηµάτων  και  συσκευών
εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 1978, της 7ης ∆εκεµβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985). 
Γ.6 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιµοποιεί 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  συστήµατα  σιγαστήρα  εξάτµισης
κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται 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 επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους
εντός  της  επιχείρησης,  εργασίες  ή  διαδικασίες  οι  οποίες  δημιουργούν  συριγμούς,  ήχου  µε
τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθµες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές
σε µεγάλη απόσταση χωρίς  να µπορούν να ληφθούν ουσιαστικά µέτρα αντιμετώπισης,  τότε
παρόµοιες 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
απαραίτητο 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 παρακείµενες περιοχές και κτίρια,
κατόπιν έγκρισης από την αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία, όπου απαιτείται. 
Δ.1.2 Να  εξασφαλίζεται  η  απρόσκοπτη  ροή  των  επιφανειακών  υδάτων  της  περιοχής  (και
ειδικότερα των όµβριων) µε την κατασκευή όλων των απαιτούµενων τεχνικών έργων, ώστε να
αποτρέπονται φαινόµενα πληµµυρών. 
Δ.1.3 Απαγορεύεται η διάθεση των τυχόν πλεοναζόντων υλικών σε σηµεία του υδρογραφικού
δικτύου,  σε  θάλασσα ή  στην παράκτια  ζώνη και  στους  χώρους  ανεξέλεγκτης  διάθεσης  των
απορριµµάτων των παρακείµενων περιοχών. 
Δ.1.4 Κατά την λειτουργία του έργου ή δραστηριότητας, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του
χώρου εργασία συντήρησης του µμηχανολογικού 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.∆.  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.2.5 Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης. 
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  βελτίωση  της  ποιότητας  της  ατµόσφαιρας,  σε  συµµόρφωση  µε  τις
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο
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αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
ένωσης της 21ης Μαΐου 2008». 
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 εξασφαλίζεται 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 πραγµατοποιείται µε βάση τα ακόλουθα: 
Δ 3.1.1 Τα αστικά υγρά απόβλητα να διοχετεύονται σε στεγανή σηπτική δεξαµενή: 
Δ.3.1.1.1 Να  τηρούνται  τα  οριζόµενα  στο  άρθρο  369  του  Κώδικα  Βασικής  Πολεοδοµικής
Νοµοθεσίας 1999 (∆’ 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  δεξαµενής (ή των σηπτικών δεξαµενών),  να
επαρκούν για τις ανάγκες του έργου. 
Δ.3.1.1.3 Να πραγµατοποιείται τακτική εκκένωση ανάλογα µε τις ποσότητες των παραγόµενων
αστικών υγρών αποβλήτων και να τηρείται αρχείο µε τις ποσότητες και τα παραστατικά που
αποστέλλονται σε νοµίµως υφισταµένη µονάδα επεξεργασίας λυµάτων. 

Δ.4 Στερεά Απόβλητα 
Δ.4.1 Τα  αστικά  απορρίµµατα  που  παράγονται  να  συλλέγονται  καθηµερινά  και  να
αποµακρύνονται σε τακτά διαστήµατα από τους κατάλληλους φορείς. 
∆.4.2  Η  διαχείριση  των  µη  επικίνδυνων  στερεών  αποβλήτων  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 χρησιµοποιούνται κατά τη λειτουργία της µονάδας, να
παραδίδονται  σε  κατάλληλα  αδειοδοτηµένο  συλλέκτη  προς  περαιτέρω  αξιοποίηση  σε
εγκεκριµένη εγκατάσταση. 
•  Η  συλλογή  των  προς  απόσυρση  ειδών  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισµού,  των
χρησιµοποιηµένων  ηλεκτρικών  στηλών  και  συσσωρευτών  να  γίνεται  µέσω  εγκεκριµένων
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.∆. 117/04
(ΦΕΚ 82 Α’) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 15/06 (ΦΕΚ 12 Α’) και Π.∆. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α’)
καθώς  και  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  41624/2057/Ε103/10  (ΦΕΚ  1625  Β’)  όπως
ισχύουν. 
•  Τα  Απόβλητα  Λιπαντικών  Ελαίων  (ΑΛΕ)  από  τη  συντήρηση  και  επισκευή  του  Η/Μ
εξοπλισµού του εργοστασίου ή και των οχηµάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή
λιπαντικών  λαδιών  αυτών  γίνεται  εντός  του  εργοστασίου)  να  αποθηκεύονται  προσωρινά  σε
στεγανά  δοχεία  µε  καπάκι  ασφαλείας,  τα  οποία  να  φυλάσσονται  εντός  του  γηπέδου  του
εργοστασίου,  σύµφωνα  µε  τα  προβλεπόµενα  στην  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  Η.Π.
24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β’) όπως ισχύει  και περιοδικά να παραδίδονται,  µέσω κατάλληλα
αδειοδοτηµένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω
επεξεργασία, µε προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύµφωνα µε
το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α’) όπως ισχύει. 
• Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται
σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε 103 (ΦΕΚ
1312Β΄) όπως ισχύει.
 Δ.4.4 Η διαχείριση των τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σίφωνα 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
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παραστατικά  στο  αρχείο  της  εταιρείας.  Ως  διαχείριση  των  επικίνδυνων  αποβλήτων  στη
συγκεκριμένη περίπτωση νοείται µόνο η συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της
προκαταρκτικής  διαλογής  και  της  προκαταρκτικής  αποθήκευσης  αποβλήτων  µε  σκοπό  τη
µμεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων. 
Δ.4.5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την
παρακολούθηση  της  περαιτέρω  διαχείρισης  των  αποβλήτων  εκτός  του  γηπέδου  της
εγκατάστασης.  Προκειµένου  για  επικίνδυνα  απόβλητα,  να  συµπληρώνεται  κατάλληλα  το
“Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και µμεταφορά 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..4.8 Να  τηρούνται  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων  που
προβλέπονται στην ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997). 

Ε. Άλλες ∆εσµεύσεις 
Ε.19 Κάθε εισερχόμενο φορτίο ΑΕΚΚ να ελέγχεται ώστε στην περίπτωση ύπαρξης επικίνδυνων
υλικών, οικιακών κλπ αποβλήτων μη αναφερόμενων στον ανωτέρω πίνακα, να μην αναμιγνύο-
νται με τα ΑΕΚΚ της μονάδας 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 αναμόχλευση των υλικών με σκοπό να ελεγχθεί το περιεχόμενο των προς διαχείριση υλικών.
Ε.21 Τα ανάμεικτα απόβλητα δεν μπορούν να παραμείνουν πριν την διαλογή τους στον χώρο
υποδοχής 
περισσότερο από 30 ημέρες από την άφιξή τους στην μονάδα. Για τα αδρανή υλικά ο χρόνος αυ-
τός παρατείνεται μέχρι 6 μήνες.
Ε.22 Τα ανακτημένα υλικά θα πρέπει σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες να
έχουν διατεθεί στην αγορά ή σε εγκεκριμένες μονάδες ανακύκλωσης.
Ε.23 Τα εισερχόμενα ΑΕΚΚ καθώς και τα επεξεργασμένα αδρανή υλικά διαφόρων κοκκομετρι-
κών διαβαθμίσεων (τελικά προϊόντα) να αποθηκεύονται σε κατάλληλους χώρους και μέσα απο-
θήκευσης. Ομοίως σε αντίστοιχους χώρους να αποθηκεύονται τα αδρανή υπολείμματα της επε-
ξεργασίας όπως π.χ. το χώμα, τα οποία να αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα σε εργασίες επι-
χωματώσεων, αποκαταστάσεων λατομείων, 
ανεξέλεγκτων χωματερών, επικαλύψεις ΧΥΤΑ και εν γένει αναμόρφωση υποβαθμισμένων τοπί-
ων ή ανάπλαση χώρων.
Ε.24 Τα απόβλητα που δεν είναι αξιοποιήσιμα – ανακυκλώσιμα να αποθηκεύονται προσωρινά
και να μεταφέρονται 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 τυχόν ατυχήματα.
Ε.26 Προϊόντα εκσκαφών τα οποία είναι μεν κατάλληλα 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 οποιαδή-
ποτε 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 µέτωπο υποδοχής των απορριµµάτων σε κάθε
µονάδα επεξεργασίας, 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
µμηχανικής αντοχής 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.

ΑΔΑ: 6ΙΟΛ7ΛΛ-Η1Ρ



Ε.30 Όλα τα εισερχόµενα µέσα µεταφοράς, πρέπει να ελέγχονται οπτικά, πριν εναποθέσουν τα
προς διαχωρισµό ή προς αποθήκευση απόβλητα.

Εσωτ. Διανομή
1. Φ. Χ.Α.

2. Φ. ΠΠΔ

3. Φ. Αρχείο Τμήματος

4. Α. Παρασκευαϊδου

     Μ.Ε.Π.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                              Γλυκερία Σαλγκάμη
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