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ΟΔΖΓΟ ΑΔΔΘΟΔΟΣΖΖ ΛΘΙΡΩΜ ΘΔΘΩΣΘΙΩΜ ΛΟΜΑΔΩΜ 

ΑΥΑΚΑΣΩΖ 

(Α) Όοξι Δμςξλήπ σμςξμιρςικήπ Δπιςοξπήπ Αδειξδόςηρηπ 

Οι Όοξι Δμςξλήπ ςηπ σμςξμιρςικήπ Δπιςοξπήπ Αδειξδόςηρηπ καθξοίζξμςαι από ςξ 

Τπξσογικό σμβξύλιξ χπ ακξλξύθχπ: 

1. Τλξπξίηρη ςακςικώμ ρσμεδοιάρεχμ με ςη ρσυμόςηςα πξσ απαιςείςαι ώρςε μα 

διαρταλίζεςαι όςι η διαδικαρία αδειξδόςηρηπ θα ξλξκληοώμεςαι εμςόπ 

ςερράοχμ (4) εβδξμάδχμ . 

2. Παοαλαβή ςχμ αιςήρεχμ από ςξσπ εμδιατεοόμεμξσπ τξοείπ. 

3. Ποξκαςαοκςική ανιξλόγηρη ςχμ αιςήρεχμ με επίκεμςοξ ςη υχοξθέςηρη ςχμ 

εγκαςαρςάρεχμ ςηπ μξμάδαπ αταλάςχρηπ. 

4. Διαβξύλεσρη με ςημ εμδιατεοόμεμξ για εμαλλακςικέπ επιλξγέπ υχοξθέςηρηπ. 

5. ε πεοίπςχρη πξσ η αίςηρη ΔΔΝ μπξοεί μα γίμει απξδεκςή, ςόςε ξ Ποόεδοξπ 

ςηπ σμςξμιρςικήπ Δπιςοξπήπ εμημεοώμει με επιρςξλή ςξμ εμδιατεοόμεμξ. 

6. ε πεοίπςχρη πξσ η αίςηρη κοιθεί ποξκαςαοκςικά χπ απξδεκςή, η 

σμςξμιρςική Δπιςοξπή ςημ ποξχθεί ρε όλξσπ ςξσπ εμπλεκόμεμξσπ τξοείπ για 

ςελική ανιξλόγηρη, επιβξλή όοχμ και εναρτάλιρη όλχμ ςχμ απαιςξύμεμχμ 

αδειξδξςήρεχμ. 

7. Ζ σμςξμιρςική Δπιςοξπή θα εταομόζει ςιπ γεμικέπ απαιςήρειπ μξμξθερίαπ 

όπχπ πεοιγοάτξμςαι ρςημ Παοάγοατξ (Β) πιξ κάςχ. 

8. Ζ αμαλσςική πεοιγοατή ςηπ διαδικαρίαπ αδειξδόςηρηπ ςημ ξπξία θα ακξλξσθεί 

η σμςξμιρςική Δπιςοξπή πεοιγοάτεςαι ρςημ Παοάγοατξ (Γ) πιξ κάςχ. 

9. ςόυξπ ςηπ σμςξμιρςικήπ Δπιςοξπήπ είμαι η ξλξκλήοχρη ςηπ διαδικαρίαπ 

αδειξδόςηρηπ εμςόπ ςερράοχμ (4) εβδξμάδχμ. 

(Β) Γεμικέπ Απαιςήρειπ Μξμξθερίαπ αμά Ιαςηγξοία Λξμάδχμ Αταλάςχρηπ 

Ιαςηγξοία 1: Λξμάδα Αταλάςχρηπ ρε στιρςάμεμη αμάπςσνη  

(i) Πξλεξδξμικέπ αδειξδξςήρειπ 

 Δεμ απαιςείςαι η σπξβξλή πξλεξδξμικήπ αίςηρηπ, μξξσμέμξσ όςι η μξμάδα 

απέυει 3,0 μέςοα από ςα όοια ςξσ ςεμαυίξσ, δεμ καςαογεί απαιςξύμεμξσπ 

υώοξσπ ρςάθμεσρηπ και εμςάρρεςαι με ςξμ καλύςεοξ δσμαςό ςοόπξ ρςξ 

πεοιβάλλξμ, υχοίπ αλλξιώρειπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ υώοξσ. 

 Απαιςείςαι έκδξρη ςοξπξπξιηςικήπ Άδειαπ Οικξδξμήπ από ςημ Αομόδια 

Οικξδξμική Αουή με όοξ ςημ αταίοερη ςηπ ποξρχοιμήπ ξικξδξμήπ ρε 
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ρσγκεκοιμέμξ διάρςημα (π.υ. εμςόπ 3 ή πεοιρρόςεοχμ εςώμ). Νξείςαι πχπ ξ 

εμδιατεοόμεμξπ έυει ςξ δικαίχμα εκ μέξσ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ Άδειαπ Οικξδξμήπ 

για παοάςαρη ςξσ υοόμξσ, μξξσμέμξσ όςι ξι πεοιρςάρειπ ςξ αιςιξλξγξύμ. 

 ε πεοίπςχρη υχοξθέςηρηπ ςηπ μξμάδαπ εμςόπ ςηπ Εώμηπ Ποξρςαρίαπ ςηπ 

Παοαλίαπ και απαίςηρηπ διαδικαρίαπ εναρτάλιρηπ υαλάοχρηπ ρύμτχμα με ςξ 

Άοθοξ 5Α ςξσ πεοί ςηπ Ποξρςαρίαπ ςηπ Παοαλίαπ Νόμξσ (ΙΔΥ 59), από ςξμ 

ξικείξ Έπαουξ. 

(ii) Πεοιβαλλξμςικέπ αδειξδξςήρειπ 

 Απαιςείςαι η σπξβξλή αίςηρηπ Άδειαπ Έογξσ Τδοξληφίαπ ρςξμ Διεσθσμςή ςξσ 

Σμήμαςξπ Αμαπςύνεχπ Τδάςχμ ρύμτχμα με ςξ Άοθοξ 83 ςξσ πεοί Δμιαίαπ 

Διαυείοιρηπ ςχμ Τδάςχμ Νόμξσ [Ν.79ΘΘ)/2010]. 

 Απαιςείςαι η σπξβξλή  αίςηρηπ για υξοήγηρη Πεοιβαλλξμςικήπ Έγκοιρηπ 

(Έμςσπξ 3) ρύμτχμα με ςξ Άοθοξ 20(2)(α) ςξσ πεοί ςηπ Δκςίμηρηπ ςχμ 

Δπιπςώρεχμ ρςξ Πεοιβάλλξμ από Οοιρμέμα Έογα Νόμξ [Ν.127(Θ)/2018]. 

 Θρυύξσμ ξι Γεμικξί Πεοιβαλλξμςικξί Όοξι όπχπ ασςξί απξταρίρςηκαμ από ςξ 

Σμήμα Πεοιβάλλξμςξπ και ςξ Σμήμα Αλιείαπ και Ηαλάρριχμ Δοεσμώμ ξι ξπξίξι 

επιρσμάπςξμςαι χπ Δπιρσμαπςόμεμξ 1. 

 Ζ Πεοιβαλλξμςική Αουή δύμαςαι μα υξοηγήρει Πεοιβαλλξμςική Έγκοιρη με 

επιπλέξμ Όοξσπ λαμβάμξμςαπ σπόφη ςιπ απόφειπ ςξσ Σμήμαςξπ Αλιείαπ και 

Ηαλάρριχμ Δοεσμώμ αμαλόγχπ ςξσ ρημείξσ υχοξθέςηρηπ ςηπ μξμάδαπ. 

 ςξ Δπιρσμαπςόμεμξ 2 πεοιλαμβάμξμςαι υάοςεπ ςχμ παοάκςιχμ πεοιξυώμ ρςιπ 

ξπξίεπ παοξσριάζξμςαι ξι ζώμεπ ποξρςαρίαπ και πεοιξυέπ ειδικώμ 

καςαρςάρεχμ (πεοιξυέπ NATURA 2000, πεοιξυέπ λξσξμέμχμ κ.λπ.) για ςιπ 

ξπξίεπ η Πεοιβαλλξμςική Αουή θα επιδεικμύει ιδιαίςεοη εσαιρθηρία καςά ςημ 

ανιξλόγηρη ςχμ αιςήρεχμ.   

Ιαςηγξοία 2: Λξμάδα Αταλάςχρηπ πξσ θα ενσπηοεςεί στιρςάμεμη αμάπςσνη ή θα 

ενσπηοεςεί αμάγκεπ άοδεσρηπ γεχογικξύ κλήοξσ ρε άλλη πεοιξυή. 

(i) Πξλεξδξμικέπ αδειξδξςήρειπ 

 Δεμ απαιςείςαι η σπξβξλή πξλεξδξμικήπ αίςηρηπ, μξξσμέμξσ όςι η μξμάδα 

απέυει 3,0 μέςοα από ςα όοια ςξσ ςεμαυίξσ, δεμ καςαογεί απαιςξύμεμξσπ 

υώοξσπ ρςάθμεσρηπ και εμςάρρεςαι με ςξμ καλύςεοξ δσμαςό ςοόπξ ρςξ 

πεοιβάλλξμ, υχοίπ αλλξιώρειπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ υώοξσ. 

 Απαιςείςαι έκδξρη Άδειαπ Οικξδξμήπ από ςημ Αομόδια Οικξδξμική Αουή με όοξ 

ςημ αταίοερη ςηπ ποξρχοιμήπ ξικξδξμήπ ρε ρσγκεκοιμέμξ διάρςημα (π.υ. 

εμςόπ 3 εςώμ). Νξείςαι πχπ ξ εμδιατεοόμεμξπ έυει ςξ δικαίχμα εκ μέξσ 
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ςοξπξπξίηρηπ ςηπ Άδειαπ Οικξδξμήπ για παοάςαρη ςξσ υοόμξσ, μξξσμέμξσ όςι 

ξι ρσμθήκεπ ςξ αιςιξλξγξύμ. 

 Ιαςά ςξ ρςάδιξ ενέςαρηπ ςηπ αίςηρηπ για Άδειαπ Οικξδξμήπ θα ποέπει μα 

ζηςξύμςαι ξι απόφειπ ςηπ Πξλεξδξμικήπ Αουήπ. ε πεοίπςχρη πξσ η 

Πξλεξδξμική Αουή δεμ απξρςείλει εμςόπ 10 εογάριμχμ ημεοώμ ςιπ ρυεςικέπ 

απόφειπ ςηπ, η Αομόδια Οικξδξμική Αουή θα θεχοεί όςι ξι απόφειπ είμαι 

θεςικέπ. 

 ε πεοίπςχρη υχοξθέςηρηπ ςηπ μξμάδαπ εμςόπ ςηπ Εώμηπ Ποξρςαρίαπ ςηπ 

Παοαλίαπ και απαίςηρηπ διαδικαρίαπ εναρτάλιρηπ υαλάοχρηπ ρύμτχμα με ςξ 

Άοθοξ 5Α ςξσ πεοί ςηπ Ποξρςαρίαπ ςηπ Παοαλίαπ Νόμξσ (ΙΔΥ 59), από ςξμ 

ξικείξ Έπαουξ. 

 ε πεοίπςχρη υχοξθέςηρηπ ςηπ μξμάδαπ ρε υαλίςικη γη, απαιςείςαι η σπξβξλή 

Αίςηρη για εκμίρθχρη Ιοαςικήπ Γηπ ρςξ Σμήμα Ιςημαςξλξγίξσ & Φχοξμεςοίαπ. 

 ε πεοίπςχρη υχοξθέςηρηπ ςηπ μξμάδαπ ρε Σξσοκξκσποιακό ςεμάυιξ, 

απαιςείςαι η σπξβξλή ρυεςικξύ αιςήμαςξπ με επιρςξλή γα παοαυώοηρη με 

ύμβαρη Μίρθχρηπ ρςξμ Ιηδεμόμα Σ/Ι Πεοιξσριώμ. 

(ii) Πεοιβαλλξμςικέπ αδειξδξςήρειπ 

 Θρυύξσμ ςα ίδια χπ Ιαςηγξοία 1 και επιπλέξμ: 

 Απαιςείςαι η εκ ςχμ ποξςέοχμ διαβξύλεσρη με ςξ Σμήμα Αμαπςύνεχπ Τδάςχμ 

καθώπ παοέυεςαι η δσμαςόςηςα αμςαλλαγήπ ςξσ παοαγόμεμξσ αταλαςχμέμξσ 

μεοξύ μέρχ Ισβεομηςικώμ Τδαςικώμ Έογχμ με άλλξ μη πόριμξ μεοό ίρηπ 

πξρόςηςαπ. 

(Γ) Διαδικαρία Ανιξλόγηρηπ 

Απαιςείςαι η καςά ρειοά ακόλξσθη διαδικαρία και σπξβξλή ςχμ ρυεςικώμ εγγοάτχμ:  

1. Ο Δμδιατεοόμεμξπ σπξβάλει ρε 4 αμςίγοατα Δπιρςξλή για Αίςηρη Αδειξδόςηρηπ 

Θδιχςικήπ Λξμάδαπ Αταλάςχρηπ ποξπ ςξμ Ποόεδοξ ςηπ σμςξμιρςικήπ 

Δπιςοξπήπ Αδειξδόςηρηπ ρςημ ξπξία θα επιρσμάπςξμςαι ςα ακόλξσθα: 

 Αίςηρη για Άδεια Έογξσ Τδοξληφίαπ ποξπ ςξμ Διεσθσμςή ςξσ Σμήμαςξπ 

Αμαπςύνεχπ Τδάςχμ (ΣΑΤ), ρύμτχμα με ςξ ςσπξπξιημέμξ έγγοατξ πξσ 

βοίρκεςαι ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ ΣΑΤ [Άοθοξ 83 Ν.79(Θ)/2010].  

 Αίςηρη για υξοήγηρη Πεοιβαλλξμςικήπ Έγκοιρηπ και ςξσ Δμςύπξσ 

Πληοξτξοιώμ για Έογα ςξσ 2ξσ Παοαοςήμαςξπ και Διδικώμ Πληοξτξοιώμ 

για πεοιξυέπ ςξσ Δικςύξσ Υύρη 2000, ρύμτχμα με ςα ςσπξπξιημέμα έγγοατα 

πξσ βοίρκξμςαι ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Σμήμαςξπ Πεοιβάλλξμςξπ [Άοθοα 20, 23 

και 33 Ν.127(Θ)/2018]. 
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2. Ο Ποόεδοξπ ςηπ σμςξμιρςικήπ Δπιςοξπήπ Αδειξδόςηρηπ ασθημεοόμ εμημεοώμει 

και ρςέλμει ςιπ σπξβληθείρεπ αιςήρειπ ποξπ ςξσπ Διεσθσμςέπ ςχμ Σμημάςχμ 

Αμαπςύνεχπ Τδάςχμ, Πεοιβάλλξμςξπ και Αλιείαπ και Ηαλάρριχμ Δοεσμώμ. 

3. Δμςόπ μίαπ (1) εβδξμάδαπ ςα ςοία ποξαματεοθέμςα Σμήμαςα ποξβαίμξσμ ρςιπ 

ακόλξσθεπ διαδικαρίεπ ελέγυξσ: 

 Σξ Σμήμα Αμαπςύνεχπ Τδάςχμ ανιξλξγεί ςη δσμαςόςηςα αμςαλλαγήπ ςξσ 

παοαγόμεμξσ αταλαςχμέμξσ μεοξύ μέρχ ΙΤΔ με άλλξ μη πόριμξ μεοό ίρηπ 

πξρόςηςαπ (ρε πεοίπςχρη ενσπηοέςηρηπ αμαγκώμ πξσ βοίρκξμςαι μακοιά 

από ςημ παοαλία). 

 Σξ Σμήμα Πεοιβάλλξμςξπ με διαβξύλεσρη με ςξ Σμήμα Αλιείαπ και 

Ηαλάρριχμ Δοεσμώμ ανιξλξγξύμ ςιπ πεοιβαλλξμςικέπ επιπςώρειπ αμαλόγχπ 

ςηπ υχοξθέςηρηπ ςηπ μξμάδαπ αταλάςχρηπ. 

4. Ακξλξύθχπ ςα ςοία ποξαματεοόμεμα Σμήμαςα εμημεοώμξσμ για ςα εσοήμαςα 

ςξσπ ςη σμςξμιρςική Δπιςοξπή Αδειξδόςηρηπ η ξπξία απξταρίζει χπ ενήπ: 

 Απόοοιφη ςηπ Αίςηρηπ και άμερη εμημέοχρη ςξσ εμδιατεοόμεμξσ. 

 Ποξκαςαοκςική Έγκοιρη ςηπ Αίςηρηπ και εμημέοχρη ςξσ εμδιατεοόμεμξσ 

για ποξώθηρη ςηπ διαδικαρίαπ αδειξδόςηρηπ ρςξσπ άλλξσπ εμπλεκόμεμξσπ 

τξοείπ. 

5. ςη ρσμέυεια και εμςόπ ςοιώμ (3) εβδξμάδχμ όλξι ξι καςά πεοίπςχρη 

εμπλεκόμεμξι τξοείπ θα ποξυχοξύμ ρςημ ςελική ανιξλόγηρη χπ ακξλξύθχπ: 

 Ζ Πεοιβαλλξμςική Αουή θα απξταρίζει για ςξμ καθξοιρμό ςχμ ςελικώμ 

Πεοιβαλλξμςικώμ Όοχμ. 

 Ζ Αομόδια Οικξδξμική Αουή θα απξταρίζει για ςημ έκδξρη Άδειαπ 

Οικξδξμήπ ή Σοξπξπξίηρηπ Άδειαπ Οικξδξμήπ. 

 Ο ξικείξπ Έπαουξπ  θα απξταρίζει για ςημ έκδξρη δικαιώμαςξπ υαλάοχρηπ 

ρύμτχμα με ςξμ πεοί Ποξρςαρίαπ ςηπ Παοαλίαπ Νόμξ. 

6. Ζ σμςξμιρςική Δπιςοξπή Αδειξδόςηρηπ ατξύ ξ εμδιατεοόμεμξπ έυει 

εναρταλίρει όλεπ ςιπ αμχςέοχ αδειξδξςήρειπ, ποξυχοά ρςημ έκδξρη Άδειαπ 

Έογξσ Τδοξληφίαπ. 

7. Ωπ ςελική Άδεια Κειςξσογίαπ ςηπ Λξμάδαπ Αταλάςχρηπ ξοίζεςαι η Άδεια 

Τδοξληφίαπ πξσ εκδίδει ξ Διεσθσμςήπ ςξσ Σμήμαςξπ Αμαπςύνεχπ Τδάςχμ, 

ετόρξμ πληοξύμςαι ξι όοξι ςχμ αδειξδξςήρεχμ. Νξείςαι πχπ αμαλόγχπ ςηπ 

υοήρηπ ύδαςξπ θα επιβάλλξμςαι ςα ελάυιρςα πξιξςικά υαοακςηοιρςικά ςξσ 

παοαγόμεμξσ αταλαςχμέμξσ μεοξύ χπ αματέοξμςαι ρςα Δπιρσμαπςόμεμα 3 και 4. 

 



5 

 

ΔΠΘΤΜΑΠΣΟΛΔΜΟ 1 

ΟΡΟΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΔ ΙΓΙΩΣΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

ΑΦΑΛΑΣΩΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ Α.: Όποι πος ππέπει να ηηπούνηαι καηά ηο ζηάδιο καηαζκεςήρ ηος 

έπγος  

1. Γενικοί όποι  
 

1.1. Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο λα πεξηνξηζηνύλ κόλν εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ ηεκαρίνπ 
 ηνπ έξγνπ. Να κελ γίλεη θακία επέκβαζε ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν. 
 

1.2. Να εηνηκαζηεί Δηαρεηξηζηηθό ρέδην γηα ηo εξγνηάμηo πνπ ζα ιεηηνπξγεί θαηά ηελ 
 θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Σν ελ ιόγσ ζρέδην λα πξνβιέπεη ηελ νξζνινγηθή 
 δηαρείξηζε ηνπ εξγνηαμίνπ πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπιινγήο θαη 
 δηάζεζεο/απόξξηςεο ζηεξεώλ θαη πγξώλ απνβιήησλ, κεηαρεηξηζκέλσλ 
 κεραλέιαησλ, άρξεζησλ πιηθώλ, απνβιήησλ από εθζθαθέο, θιπ. ην νπνίν λα 
 θαίλεηαη κέζα από ρσξνζεηηθό ζρέδην θαη λα θαίλνληαη επθξηλώο νη δηάθνξνη 
 ρώξνη, όπσο ν ρώξνο γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε θαπζίκσλ θαη ρεκηθώλ, νη 
 πγεηνλνκηθέο δηεπθνιύλζεηο, νη δηαδξνκέο δηαθίλεζεο ησλ βαξέσλ θαη άιισλ 
 νρεκάησλ, θιπ. Επίζεο, ζην ρσξνζεηηθό ζρέδην νξγάλσζεο εξγνηαμίνπ πξέπεη 
 λα παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά ν ρώξνο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ πξώησλ 
 πιώλ θαη απνβιήησλ, ηα γξαθεία θαη νη ρώξνη ζηάζκεπζεο. 

 

1.3. Tα πιηθά εθζθαθήο, αλ ππάξρνπλ, λα αμηνπνηεζνύλ γηα ηηο αλαγθαίεο 
 επηρσκαηώζεσλ θαη σο εδαθνβειηησηηθό, θαζώο κέξνο ησλ πιηθώλ ζα απνηειεί 
 επηθαλεηαθό ρώκα. 

 

1.4. ε πεξίπησζε δηεμαγσγήο εξγαζηώλ θαηά ηηο λπρηεξηλέο ώξεο λα παξέρεηαη 
 επαξθήο θσηηζκόο πνπ λα ηνπνζεηεζεί κε ηξόπν ώζηε λα πιεξνύληαη νη 
 αλάγθεο αζθαιείαο θαη ε κε δηάρπζε ηνπ θσηόο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζεκείσλ. 

 

1.5. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα 
 εδαθνκεραληθά θαη γεσηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο γηα ηελ επηινγή ηνπ 
 ηξόπνπ έδξαζεο ή ζεκειίσζεο ζηα ηκήκαηα όπνπ ηπρόλ απαηηεζνύλ νξύγκαηα, 
 ηνίρνη αληηζηήξημεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ απνθπγή αζηνρηώλ. 

 

1.6. Σπρόλ εθζθαθέο λα πεξηνξηζηνύλ ζηηο απνιύησο απαξαίηεηεο θαη λα ιεθζεί 
 κέξηκλα γηα ηνλ πεξηνξηζκό εθπνκπήο ζθόλεο. Να απνθεύγεηαη ε εθηέιεζε 
 εξγαζηώλ εθζθαθήο ζε ώξεο αλάπαπζεο, ηδηαίηεξα θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. Η 
 εξγαζία λα νξγαλσζεί κε ηξόπν πνπ λα ειαρηζηνπνηείηαη ν ρξόλνο ηαπηόρξνλεο 
 ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ, θαζώο θαη ην πιήζνο θαη ν ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ησλ 
 κεραλεκάησλ ελ θελό. 

 

1.7. Να θαηαξηηζηεί ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο ην νπνίν λα εθαξκόδεηαη, θαηά ηε 
 δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, 
 δηαξξνήο νπζηώλ (εηδηθά επηθίλδπλσλ) ζην έδαθνο, θσηηάο, έθξεμεο, ππξθαγηάο, 
 πιεκκύξαο, ζεηζκνύ θαη ηξαπκαηηζκνύ πξνζώπνπ. ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο λα 
 εηδνπνηνύληαη ακέζσο νη εθάζηνηε αξκόδηεο αξρέο. 
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1.8. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο λα ηεξνύληαη νη πξόλνηεο ησλ πεξί 
 Απνβιήησλ Νόκσλ ηνπ 2011 έσο 2016.  

 

1.9. Να ηνπνζεηεζνύλ ζην έξγν δηαηάμεηο απηόκαηεο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 
 θύξησλ παξακέηξσλ ηνπ, όπσο πδξόκεηξα ζηηο ζέζεηο εηζξνήο θαη εθξνήο 
 ύδαηνο πξνο ην δηπιηζηήξην, κέηξν ηεο ζηάζκεο ζηε δεμακελή θαζαξνύ λεξνύ, 
 δηαηάμεηο κέηξεζεο ph θαη ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο θ.ιπ.  

 

1.10. Να γίλεη επηινγή ηερλνινγίαο κε ηε ιηγόηεξε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαη λα 
 εθαξκόδνληαη δξάζεηο γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

 

1.11. Να εμεηαζηεί θαηά πόζνλ κέξνο ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεηάδεηαη ε κνλάδα κπνξεί 
 λα πξνέξρεηαη από ΑΠΕ (π.ρ. θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα). 

 

1.12. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 
 

i.  λα γίλεη απνκάθξπλζε ησλ εξγνηαμίσλ θαη απνθαηάζηαζε όισλ ησλ 
εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ, 

ii. γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ, ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζα 
πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ έξγα αληηδηαβξσηηθά πνπ ζα εκπνδίδνπλ ηελ 
απώιεηα πνιύηηκνπ εδάθνπο θαη ηε δεκηνπξγία απιαθσηήο δηάβξσζεο 
πξηλ αθόκα αλαπηπρζεί επαξθήο βιάζηεζε.  

iii. λα θαηαζθεπαζηεί πεξίθξαμε θαη λα γίλεη πεξηκεηξηθή θύηεπζε κε 
δέληξα ώζηε λα εμαζθαιηζζεί ε νπηηθή απνκόλσζε ηνπ έξγνπ. 

 

2. Όποι για ηην πποζηαζία ηος εδάθοςρ 
 

2.1. ε πεξίπησζε δηαξξνήο επηθίλδπλσλ νπζηώλ (π.ρ. θαπζίκσλ, ιηπαληηθώλ 
 ειαίσλ, θ.ιπ.) ζην έδαθνο, ζα πξέπεη ακέζσο λα δηεμάγνληαη εξγαζίεο 
 απνθαηάζηαζεο. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη ε πεξίζζεηα πνζόηεηα πγξνύ πνπ 
 δελ απνξξνθήζεθε από ην έδαθνο λα ζπιιερζεί κε ηε ρξήζε απνξξνθεηηθώλ 
 θαη λα γίλεη εθζθαθή ζην απαξαίηεην βάζνο ώζηε λα αθαηξεζεί όζν έδαθνο έρεη 
 ξππαλζεί. Μεηά ηε ρξήζε ηνπο, ηα απνξξνθεηηθά πιηθά θαη ην ξππαζκέλν ρώκα, 
 λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγαλνύο πεξηέθηεο θαη λα δηαηίζεληαη ζε αδεηνδνηεκέλν 
 θνξέα δηαρείξηζεο ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ησλ πεξί Απνβιήησλ Νόκσλ ηνπ 
 2011 έσο 2016. 

 

2.2. Να απνθεύγνληαη νη νπνηεζδήπνηε εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη 
 ησλ νρεκάησλ, θαζώο θαη ν αλεθνδηαζκόο ηνπο κε θαύζηκα θαη ε αιιαγή 
 ιηπαληηθώλ ειαίσλ ζηνλ επξύηεξν ρώξν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 

2.3. Όια ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 
 λα ζπληεξνύληαη νξζά ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη δελ ζα πξέπεη λα 
 παξνπζηάδνπλ νπνηεζδήπνηε δηαξξνέο θαπζίκσλ, κεραλέιαησλ.  

 

3. Όποι για ηην πποζηαζία ηων επιθανειακών και ςπόγειων ςδάηων. 
 

3.1. Η ελαπόζεζε ησλ αδξαλώλ πιηθώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ λα γίλεηαη ζε ζέζεηο πνπ 
 δελ ζα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή. 
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3.2. Να απνθεύγεηαη ε δηεμαγσγή ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα 
 έληνλσλ βξνρνπηώζεσλ. 
 

3.3. Γηα ηηο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ εξγνηαμίσλ ζα πξέπεη λα 
 ηνπνζεηεζνύλ ρεκηθέο ηνπαιέηεο εληόο ησλ ρώξσλ ησλ ηεκαρίσλ ηνπ έξγνπ. Σα 
 πγξά απόβιεηα από ηηο ρεκηθέο ηνπαιέηεο λα παξαδίδνληαη ζε αδεηνδνηεκέλνπο 
 θνξείο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο, ζύκθσλα κε ηνπο πεξί Απνβιήησλ Νόκνπο 
 ηνπ 2011 κέρξη 2016. 

 

3.4. Απαγνξεύεηαη ε απόξξηςε, ελαπόζεζε ή δηάζεζε νπνηαζδήπνηε νπζίαο, ε 
 νπνία ξππαίλεη ή ηείλεη λα ξππάλεη ηα λεξά θαη ην έδαθνο ζύκθσλα κε ηνπο πεξί 
 Ειέγρνπ ηεο Ρύπαλζεο ησλ Νεξώλ Νόκνπο ηνπ 2002 κέρξη 2014. 

 

4. Όποι για ηην πποζηαζία ηηρ αημόζθαιπαρ 
 

4.1. Να ιακβάλνληαη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο ζθόλεο. 
 

4.2. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε θαύζε απνβιήησλ ή άιισλ νπζηώλ ή αληηθεηκέλσλ. 
 

4.3. Να γίλεη θαηάιιειε δηεπζέηεζε ησλ ρώξσλ απνζήθεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ κε 
 κέζα όπσο πξνζηαηεπηηθέο ηάθξνπο ή άιια ώζηε λα απνθεύγεηαη ε δηαζπνξά 
 ζηεξεώλ ζσκαηηδίσλ.  
 

5. Όποι για ηην ελασιζηοποίηζη ηος θοπύβος 
 

5.1. Όπνπ δύλαηαη, λα γίλεηαη ηαπηόρξνλε δηελέξγεηα εξγαζηώλ πνπ παξάγνπλ 
 ζεκαληηθά επίπεδα ζνξύβνπ, έηζη ώζηε λα κεηώλεηαη ε πεξίνδνο δηελέξγεηαο 
 ζνξπβσδώλ εξγαζηώλ. 

 

5.2. Γηα ηελ έδξαζε ησλ κεραλεκάησλ θαηαζθεπήο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ  ειαζηηθέο 
 αληηθξαδαζµηθέο βάζεηο θαη όπνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη ρξήζε ζηγαζηήξσλ θαη 
 πιεπξηθώλ παξαπεηαζκάησλ. 

 

5.3. Όπνπ απαηηείηαη λα εθαξκόδνληαη ηερληθέο ιύζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ ζνξύβνπ 
 από ηελ θίλεζε βαξέσλ νρεκάησλ (π.ρ. ρξήζε θηλεηώλ αληηζνξπβηθώλ 
 πεηαζκάησλ ζηα ζεκεία εθπνκπήο πςειήο ζηάζκεο ζνξύβνπ) θαη ηε ιεηηνπξγία 
 κεραλεκάησλ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθό ρώξν (π.ρ. ερνκόλσζε). 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ Β: Όποι πος ππέπει να ηηπούνηαι καηά ηο ζηάδιο λειηοςπγίαρ ηος 

έπγος  

 

1. Γενικοί Όποι 
 

1.1. Να θαηαγξάθνληαη ζπζηεκαηηθά ε πνζόηεηα αλεπεμέξγαζηνπ λεξνύ πνπ 
εηζέξρεηαη ζην δηπιηζηήξην θαη ε πνζόηεηα επεμεξγαζκέλνπ λεξνύ πνπ 
δηαηίζεηαη ζην πδξεπηηθό δίθηπν.  
 

1.2. Να ηεξνύληαη νη πξόλνηεο ησλ πεξί Απνβιήησλ Νόκσλ ηνπ 2011 έσο 2016.  
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1.3. Όιεο νη δηεξγαζίεο ηνπ έξγνπ λα πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά εληόο ηνπ ηεκαρίνπ 
ρσξνζέηεζεο ηνπο.  
 

1.4. Η δηάηαμε ηνπ εμνπιηζκνύ λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα εμαζθαιίδεη απξόζθνπηε 
πξόζβαζε γηα επηζεώξεζε θαη ζπληήξεζή ηνπ. 

1.5. Να γίλεη θαηάιιειε ζήκαλζε ηνπ ρώξνπ ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο πνπ λα 
απαγνξεύεη ηελ είζνδν ζε νπνηνδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν ζηελ 
κνλάδα.  

 

1.6. Αλαθνξηθά κε ηα ζπζηήκαηα ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ, λα ηεξνύληαη νη πξόλνηεο 
ηνπ Νόκνπ, 23(Ι)/2010, πεξί νξηζκέλσλ θζνξηνύρσλ αεξίσλ (αλάθηεζε, 
πξόιεςε δηαξξνώλ, πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή αεξίσλ) θαζώο θαη ησλ Κ.Δ.Π. 
Καλνληζκώλ 133/2010 πνπ πξνθύπηνπλ από απηόλ (πηζηνπνίεζε πξνζσπηθνύ 
πνπ αζθεί εξγαζίεο ζε ςπθηηθό εμνπιηζκό). Να δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 
επηινγή ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ/ζπζηήκαηνο πνπ ζα επηιέμεηε, αθνύ ηίζεληαη 
απζηεξά ρξνλνδηαγξάκκαηα απαγνξεύζεσλ ρξήζεο γηα πιεηάδα ςπθηηθώλ 
κέζσλ/εμνπιηζκνύ (Καλνληζκόο 517/2014/ΕΚ, Παξάξηεκα ΙΙΙ). 
 

1.7.  Να ιεθζνύλ δηαρεηξηζηηθά κέηξα εμνηθνλόκεζεο λεξνύ (π.ρ. ηνπνζέηεζε θαη 
ρξήζε βξπζώλ αέξα ή θαη νπηηθήο ιεηηνπξγίαο). 
 

1.8.  Όζνλ αθνξά ηνπο ιακπηήξεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ζπζηήλεηαη όπσο απηνί 
ζπλάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Καζνξηζκνύ ησλ Απαηηήζεσλ Οηθνινγηθνύ 
ρεδηαζκνύ ησλ πλδεόκελσλ κε ηελ Ελέξγεηα Πξντόλησλ Νόκνπ ηνπ 2011 θαη 
ησλ ζρεηηθώλ κέηξσλ εθαξκνγήο. 
 

1.9.  Να θαηαξηηζηεί ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο ην νπνίν λα εθαξκόδεηαη, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, δηαξξνήο 
νπζηώλ (εηδηθά επηθίλδπλσλ) ζην έδαθνο, θσηηάο, έθξεμεο, ππξθαγηάο, 
πιεκκύξαο, ζεηζκνύ θαη ηξαπκαηηζκνύ πξνζώπνπ. ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο λα 
εηδνπνηνύληαη ακέζσο νη εθάζηνηε αξκόδηεο αξρέο. 
 

1.10.  Να ειέγρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ν κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο ώζηε 
λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη πεξηβαιινληηθά ήπηα ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.  
 

1.11.  ηελ εγθαηάζηαζε λα ππάξρνπλ απνζέκαηα αληαιιαθηηθώλ θαη εμαξηεκάησλ 
ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ώζηε λα επηζθεπάδνληαη ακέζσο νπνηεζδήπνηε 
βιάβεο, ηδίσο ζε πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ξύπαλζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο λα εηδνπνηείηαη άκεζα ν Δηεπζπληήο 
ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. 

 

2. Όποι για ηην ελασιζηοποίηζη ηος θοπύβος 
 

2.1. Η θάιπςε ησλ ηνίρσλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο κε ερναπνξξνθεηηθά πιηθά ζα 
βειηηώζεη ηελ θαηάζηαζε εληόο ηνπ ρώξνπ κεηώλνληαο ηελ αληαλάθιαζε ηνπ 
ζνξύβνπ. Σαπηόρξνλα, ζα κεηώζεη ην ζόξπβν ζε παξαπιήζηνπο ρώξνπο πνπ 
πηζαλόλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο από ην πξνζσπηθό ιεηηνπξγίαο. 
 

3. Όποι για ηην πποζηαζία ηηρ αημόζθαιπαρ 

3.1. ε πεξίπησζε πνπ ηα ζπζηήκαηα ππξόζβεζεο ρξεζηκνπνηνύλ νπζίεο νη νπνίεο 
θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ όδνληνο, νθείιεηαη λα αλαθηάηαη ην αέξην 
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ζύκθσλα ηηο πξόλνηεο ηνπ Νόκνπ 16(Ι)/2011 πεξί ησλ Οπζηώλ πνπ 
Καηαζηξέθνπλ ηε ηηβάδα ηνπ Όδνληνο θαζώο θαη ησλ Κ.Δ.Π. 67/2011 
αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο εξγαζίαο θαη 66/2011 ζρεηηθά κε ηηο 
ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε νπζηώλ πνπ θαηαζηξέθνπλ ηε 
ζηηβάδα ηνπ όδνληνο.  

 

4.     Όποι για ηην πποζηαζία ηος εδάθοςρ, ηων επιθανειακών και ςπόγειων 
ςδάηων 

      

4.1. Όια ηα απόβιεηα θαη ηδηαίηεξα ηα επηθίλδπλα (π.ρ. ιηπαληηθά, ππνιείκκαηα θαη 
ζπζθεπαζίεο πιηθώλ βαθήο θαη ζπληεξεηηθώλ, ίιπο, θιπ), πνπ ζα παξάγνληαη 
θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαη λα παξαδίδνληαη 
ζε θαηόρνπο πηζηνπνηεηηθνύ θαηαρώξεζεο ζην Αξρείν Δηαρείξηζεο Απνβιήησλ,  
ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ησλ πεξί Απνβιήησλ Νόκσλ ηνπ 2011 έσο 2016.  
 

4.2. ηνπο ρώξνπο όπνπ ππάξρεη κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο λα ππάξρνπλ 
απνξξνθεηηθά πιηθά (π.ρ. πξηνλίδη, άκκνο) ζε επαξθείο πνζόηεηεο ώζηε λα 
κπνξνύλ λα ζπγθξαηνύληαη θαύζηκα θαη ιηπαληηθά ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ηνπο. 
Μεηά ηε ρξήζε ηνπο ηα απνξξνθεηηθά πιηθά λα ζπιιέγνληαη θαη λα δηαηίζεληαη 
ζε αδεηνδνηεκέλν θνξέα δηαρείξηζεο ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ πεξί 
Απνβιήησλ Νόκνπ. 

 

4.3. Απαγνξεύεηαη ε απόξξηςε, ελαπόζεζε ή δηάζεζε νπνηαζδήπνηε νπζίαο, ε 
νπνία ξππαίλεη ή ηείλεη λα ξππάλεη ηα λεξά θαη ην έδαθνο ζύκθσλα κε ηνπο πεξί 
Ειέγρνπ ηεο Ρύπαλζεο ησλ Νεξώλ Νόκνπο ηνπ 2002 κέρξη 2014. 
 

4.4. Η απόξξηςε ηεο άικεο λα γίλεηαη ζε πεξηνρή όπνπ ζα ππάξρνπλ νη ιηγόηεξεο 
δπλαηέο επηπηώζεηο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη λα γίλεηαη κέζσ θαηάιιεια 
ζρεδηαζκέλσλ δηαρπηήξσλ γηα ηελ όζν θαιύηεξε αξαίσζε ηεο άικεο ζηε 
ζάιαζζα. 
 

4.5. Να ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε είζνδνο 
ζαιάζζησλ νξγαληζκώλ ζην θαλάιη/αγσγό εηζαγσγήο ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ 
ζηελ αθαιάησζε. 

 

4.6. Οη πξώηεο ύιεο όπσο θαύζηκα, ιηπαληηθά, ρεκηθά θαη ινηπά, λα απνζεθεύνληαη 
ζε θαηάιιεια δνρεία ζε ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα ππάξρεη πεξηνξηζκέλε 
πξόζβαζε θαη νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη κε 
αδηαπέξαζηεο επηθάλεηεο θαη πξνζηαηεπκέλνη από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  
 

4.7. Να δηεμάγεηαη ηαθηηθή ζπιινγή θαη δηάζεζε ησλ παξαγόκελσλ από ην 
πξνζσπηθό απνξξηκκάησλ. 
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ΔΝΟΣΗΣΑ Γ΄: Πεπιβαλλονηική Παπακολούθηζη 

1. Να θαηαξηηζηεί θαη λα πινπνηεζεί από ηελ Αξκόδηα Αξρή θαη λα ππνβιεζεί γηα 
έγθξηζε, ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, ρέδην Παξαθνινύζεζεο ηεο πεξηνρήο 
απόξξηςεο ηεο άικεο αιιά θαη ηεο πνηόηεηαο λεξνύ πνπ απνξξίπηεηαη.  

 
ΔΝΟΣΗΣΑ Γ: Γενικοί Όποι καηά ηην αποξήλωζη ηος έπγος  

1.  Ο θύξηνο ηνπ έξγνπ ππνρξενύηαη όπσο ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο πξηλ ηελ παύζε 
ρξήζεο ηεο κνλάδαο λα ππνβάιεη ζηνλ Δηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο 
ζρέδην απνμήισζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ ηεο κνλάδαο ην νπνίν αθνύ 
εγθξηζεί ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη εληόο ηξηώλ κελώλ. 
 

2.   Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ηελ απνμήισζε ηεο κνλάδαο, θαζώο επίζεο 
θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ρώξνπ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο λα ηεξεζνύλ νη 
πξόλνηεο ησλ πεξί Απνβιήησλ Νόκσλ ηνπ 2011 έσο 2016.  
 

3.  Ο θύξηνο ηνπ έξγνπ ππνρξενύηαη κε ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ λα δηαζθαιίζεη όηη ζα απνθαηαζηήζεη: 

 
α) Κάζε δεκηά πνπ ελδερνκέλσο έρεη πξνθιεζεί ζην πεξηβάιινλ από ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο. 

β) Σν θπζηθό πεξηβάιινλ κε ηε δηακόξθσζε θαη έληαμε ηνπ ρώξνπ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζην πεξηβάιινλ ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε αλαβάζκηζε δηαηήξεζε 
ηνπ ηνπίνπ. Απηό ζα επηηεπρζεί κε ηελ ππνβνιή θαηάιιεισλ ζρεδίσλ κε ηελ 
πάξνδν ηνπ ρξόλνπ πξνο ηελ Αξκόδηα Αξρή. 

 
4. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο ή επέθηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ εξγνζηαζίνπ, ν ηδηνθηήηεο ζα πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε ην Σκήκα 
Πεξηβάιινληνο, ε νπνία ζα αμηνινγήζεη θαηά πόζν ελδέρεηαη λα έρνπλ 
ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ζα θξίλεη θαηά πόζν 
ρξεηάδεηαη λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ πεξί Εθηίκεζεο ησλ Επηπηώζεσλ 
ζην Πεξηβάιινλ από Οξηζκέλα Έξγα Νόκνπ Ν. 127 (Ι)/2018. 
 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

3 Οκηωβπίος 2018 
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ΟΡΟΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΔ ΙΓΙΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ ΑΦΑΛΑΣΩΗ 

1. Γενικοί όποι  
 

1.1. Η απόξξηςε ηεο άικεο ζα απαγνξεύεηαη ζε ζαιάζζηεο πξνζηαηεπόκελεο 
 πεξηνρέο θαη ζε ζεκεία πνπ βξίζθνληαη πξνζηαηεπόκελα ελδηαηηήκαηα. 
 

1.2. Σν ζύζηεκα απόξξηςεο ηεο άικεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκεία κε 
 απμεκέλε θπθινθνξία θαη ηπξβώδε ξνή ηνπ λεξνύ (ξεύκαηα, θπκαηηζκόο) έηζη 
 ώζηε λα ππνβνεζείηαη ε δηάιπζε. 

 

1.3. Γηα ην ζύζηεκα απόξξηςεο ηεο άικεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
 ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαζώο θαη ν βαζκόο δηάιπζεο ζύκθσλα κε ηα 
 πεξηβαιινληηθά πξόηππα πνηόηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
 επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ πηζαλό λα βξίζθνληαη θνληά. 

 

1.4. Σνπνζέηεζε εηδηθνύ θξεαηίνπ ζηελ εηζδνρή ηνπ λεξνύ γηα παξεκπόδηζε εηζόδνπ 
 από ζαιάζζηνπο νξγαληζκνύο. 

 

  
1.5. Οη θαηά πεξίπησζε ηδηαηηεξόηεηεο αλαιόγσο ηεο ρσξνζέηεζεο ηεο κνλάδαο 

 αθαιάησζεο ζα ηπγράλνπλ εηδηθήο εμέηαζεο.   

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ 

3 Οκηωβπίος 2018 
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ΔΠΘΤΜΑΠΣΟΛΔΜΟ 2 

 

 Φάοςεπ Παοάκςιχμ Πεοιξυώμ 

- (1) Εώμεπ Ποξρςαρίαπ Δπαουίαπ Πάτξσ 

- (2) Εώμεπ Ποξρςαρίαπ Δπαουίαπ Κεμερξύ 

- (3) Εώμεπ Ποξρςαρίαπ Δπαουιώμ Κάομακαπ  

- (4) Εώμεπ Ποξρςαρίαπ Δπαουιώμ Αμμξυώρςξσ 

 

ημείχρη: 

Βλέπε αμςίρςξιυα αουεία Adobe Acrobat Document (.pdf) ςα ξπξία 

πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ ΣΑΤ. 
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ΔΠΘΤΜΑΠΣΟΛΔΜΟ 3 

ΔΚΑΦΘΣΑ ΠΟΘΟΣΘΙΑ ΦΑΡΑΙΣΖΡΘΣΘΙΑ ΠΑΡΑΓΟΛΔΜΟΤ ΑΥΑΚΑΣΩΛΔΜΟΤ ΜΔΡΟΤ 

 ΓΘΑ ΑΡΔΔΤΖ 

 

 

pH………………………………………………………………………………….. 8,0 - 8,6 

Ζλεκςοική Αγχγιμόςηςα*………………………………………………. 1.000μS/cm 

Βόοιξ* …………………………………………………………………………… 0,50-1,0mg/L 

Φλχοιξύυα Άλαςα* ……………………………………………………….. 200-300mg/L 

Ολική Αλκαλικόςηςα as CaCO3..…………………………………… >80mg/L 

Αρβέρςιξ (Ca)………………………………………………………………..   30,0-50,0mg/L 

Total Hardness as CaCO3 …………………………………………….. 80,0-130mg/L 

Αμμχμία ………………………………………………………………………..   <0,1mg/L 

 

ημείχρη: 

Για ςιπ υημικέπ παοαμέςοξσπ πξσ είμαι ρημειχμέμεπ με *, ςξ όοιξ θα καθξοίζεςαι 

ρςξ ρςάδιξ αδειξδόςηρηπ, αμαλόγχπ ςηπ καλλιέογειαπ.  
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ΔΠΘΤΜΑΠΣΟΛΔΜΟ 4 

ΔΚΑΦΘΣΑ ΠΟΘΟΣΘΙΑ ΦΑΡΑΙΣΖΡΘΣΘΙΑ ΠΑΡΑΓΟΛΔΜΟΤ ΑΥΑΚΑΣΩΛΔΜΟΤ ΜΔΡΟΤ  

ΓΘΑ ΠΘΘΜΔ ΙΑΘ ΤΔΡΟΠΑΡΙΑ  

 

Δταομόζξμςαι ξι ποόμξιεπ ςχμ παοαγοάτχμ 37 και 38 ςχμ πεοί δημόριχμ 

κξλσμβηςικώμ δεναμεμώμ καμξμιρμώμ ςξσ 1996 [ΙΔΠ 368/96]. 

 

pH……………………………………………………………………………………………………….7,2 - 8,2 

Ολική Αλκαλικόςηςα μεςοξύμεμη με πξοςξκαλόυοξσμ μεθόλιξ:……..80mg/L - 120mg/L 

Αοιθμόπ αμαπςσρρόμεμχμ απξικιώμ μικοξβίχμ < 100 αμά κ.ε. μεοξύ 

Πιθαμόςαςξπ αοιθμόπ κξλξβακςηοιξειδώμ (ΠΑΙ, ΜΡΝ) < 5 αμά κ.ε. μεοξύ 

Ιαμέμα κξλξβακςηοίδιξ (E.Coli) δεμ θα πεοιέυεςαι ρε 100 κ.ε. μεοξύ. 

Αοιθμό μικοξξογαμιρμώμ ρςατσλόκξκκξσ < 10 αμά κ.ε. μεοξύ. 

 

 

 

 

 


