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   ΑΠΟΦΑΖ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΠΔΝ 

 
ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ηεο Α.Π. 135831/3.12.2003 ΚΤΑ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ 

Όξσλ ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη απνθαηάζηαζε 2νπ ΥΤΣΑ 
Γπηηθήο Αηηηθήο ζηε ζέζε θαιηζηήξη, Γήκνπ Φπιήο», φπσο απηή έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

 
Έτοληας σπόυε: 

 
1. Σν Ν. 1650/1986 (ΦΔΚ 160/Α/16.10.1986) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην: α) Ν.3010/2002 (ΦΔΚ 
91/Α/25.4.2002), β) Ν.4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α/21.9.2011), γ) Ν.4042/2012 
(ΦΔΚ 24/Α/13.2.2012). 

2. Σν Ν.4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α/21.9.2011) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ 
θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία 
πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 
Πεξηβάιινληνο». 

3. Σν Ν.4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/2012) «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – 
Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ - Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ - Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ, θ.ά.». 

4. Σν Ν. 998/1979 (ΦΔΚ 289/Α/29.12.1979) «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη 
ησλ δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο Υψξαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 
2040/1992 (ΦΔΚ 70/Α/23.4.1992) ην Ν. 3208/2003 (ΦΔΚ 303/Α/24.12.2003)  
ην Ν. 4280/2014.  

5. Σν Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α/6.8.2001) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ άιισλ πξντφλησλ – Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ 
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη άιισλ Πξντφλησλ (ΔΟΔΓΑΠ) θαη 
άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

6. Σν Ν. 3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/28.6.2002) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο».  

7. Σν Ν. 3199/2003 (ΦΔΚ 280/Α/9.12.2003) «Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ 
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πδάησλ - Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2000», φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

8. Σν Ν.3378/2005 (ΦΔΚ 203/Α/2005) «Κχξσζε ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα 
ηελ πξνζηαζία ηεο αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο (αλαζεσξεκέλε)». 

9. Σν Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».  

10. Σν Ν. 3937/2011 (ΦΔΚ 60/Α/31.3.2011) «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο». 

11. Σν Π.Γ. 82/2004 (ΦΔΚ 64/Α/2004) «Αληηθαηάζηαζε ηεο 98012/2001/1996 ΚΤΑ 
‘’Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ 
νξπθηειαίσλ» (Β΄ 40)’’ Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Ληπαληηθψλ Διαίσλ». 

12. Σν Π.Γ. 109/2004 (ΦΔΚ 75/Α/2004) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Πξφγξακκα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο». 

13. Σν Π.Γ. 115/2004 (ΦΔΚ 80/Α/5.3.2004), «Αληηθαηάζηαζε ηεο 73357/148/1995 
ΚΤΑ ‘Γηαρείξηζε ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ πνπ πεξηέρνπλ 
νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο’ (Β’ 781) θαη ηεο 19817/2000 ΚΤΑ ‘Σξνπνπνίεζε 
ηεο 73357/1995 ΚΤΑ θ.ι.π. (Β’ 963)’. Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ θαη πζζσξεπηψλ». 

14. Σν Π.Γ. 116/2004 (ΦΔΚ 81/Α/5.3.2004), «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ 
ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ 
θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 
2000/53/ΔΚ ‘γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο’ ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2000». 

15. Σν Π.Γ. 117/2004 (ΦΔΚ 82/Α/5.3.2004), «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζκνχ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 2002/95 ‘ζρεηηθά 
κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε είδε εηδψλ 
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ’ θαη 2002/96 ‘ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα 
εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ’ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο 
Ηαλνπαξίνπ 2003», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ. 15/3.2.2006 (ΦΔΚ 
12/Α/2006).   

16. Σν Π.Γ. 51/2007 (ΦΔΚ 54/Α/2007), «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα 
ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε ζπκκφξθσζε κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ ‘Γηα ηελ ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο 
δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ’ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2000».  

17. Σν Π.Γ. 100/2014 (ΦΔΚ 167/Α/28.8.2014) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ 
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». 

18. Σν Π.Γ. 24/2015 (ΦΔΚ 20 Α΄) «χζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, 
κεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ». 

19. Σν Π.Γ. 70/2015 (ΦΔΚ 114/Α/22-9-2015) «Αλαζχζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ 
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ .... Μεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, 
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη 
Σνπξηζκνχ ζε Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζε 
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ...», βάζεη ηνπ νπνίνπ νη αξκνδηφηεηέο 
ηνπ η. ΤΠΑΠΔΝ φζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ πεξηήιζαλ ζην Τπ. Πεξηβάιινληνο 
θαη Δλέξγεηαο (ΤΠΔΝ). 

20. Σν Π.Γ. 123/2016 (ΦΔΚ 208/Α/4.11.2016) «Αλαζχζηαζε θαη κεηνλνκαζία ηνπ 
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Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο …». 
21. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) 114218/1997 (ΦΔΚ 

1016/Β/17.11.1997), «Καηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ 
πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ».     

22. Σελ ΚΤΑ 5673/400/1997 (ΦΔΚ 192/Β/14.3.1997), «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ 
επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 
19661/1982/31.08.99 (ΦΔΚ 1811/Β/29.09.1999). 

23. Σελ ΚΤΑ 33318/3028/1998 (ΦΔΚ 1289/Β/28.12.1998) «Καζνξηζκφο κέηξσλ 
θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ (ελδηαηηεκάησλ) 
θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο», φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί 
θαη ηζρχεη.  

24. Σελ ΚΤΑ 29407/3508/2002 (ΦΔΚ 1572/Β/15.12.2002) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ 
πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ». 

25. Σελ ΚΤΑ ΖΠ 50910/2727/2003 (ΦΔΚ 1909/Β/2003) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ 
Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο 
Γηαρείξηζεο». 

26. Σελ ΚΤΑ 39626/2208/2009 (ΦΔΚ 2075/Β/2009) «Καζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ λεξψλ απφ ηε ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε, ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 2006/118/ΔΚ». 

27. Σελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312/Β/24.8.2010), «Μέηξα, φξνη θαη 
πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, 
θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)».  

28. Σελ ΚΤΑ 37338/1807/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1495/Β/2010) «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θα ησλ 
νηθνηφπσλ.ελδηαηεκάησλ ηεο …», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 
8353/276/Δ103/2012 (ΦΔΚ 415/Β/2012). 

29. Σελ ΚΤΑ 145116/2011 (ΦΔΚ 354Β/8.3.2011) «Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ 
θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 
ΚΤΑ191002/2220/2013. 

30. Σελ ΚΤΑ 14122/549/Δ103/2011 (ΦΔΚ 488/Β/30.3.11) «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε 
ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 
2008/50/ΔΚ «γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη θαζαξφηεξν αέξα 
γηα ηελ Δπξψπε» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 21εο Μαΐνπ 2008». 

31. Σελ ΚΤΑ 21938/2012 (ΦΔΚ 1470/Β/3.5.2012) «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εηδηθνχ 
δηθηπαθνχ ηφπνπ γηα ηελ αλάξηεζε ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ 
φξσλ (ΑΔΠΟ), ησλ απνθάζεσλ αλαλέσζεο ή ηξνπνπνίεζεο ΑΔΠΟ, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 19α ηνπ Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α)». 

32. Σελ ΚΤΑ νηθ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΔΚ 1948/Β/4.4.2012) «Αληηζηνίρεζε ησλ 
θαηεγνξηψλ ησλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηνπο βαζκνχο φριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
πνιενδνκηθά δηαηάγκαηα». 

33. Σελ ΚΤΑ 36060/1155/Δ.103/2013 (ΦΔΚ 1450 Β/14.6.2013) «Καζνξηζκφο 
πιαηζίνπ θαλφλσλ, κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε 
θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ βηνκεραληθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2010/75/ΔΔ 
«πεξί βηνκεραληθψλ εθπνκπψλ (νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρνο ηεο 
ξχπαλζεο)» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο 
Ννεκβξίνπ 2010», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

34. Σελ KΤΑ 167563/ΔΤΠΔ/2013 (ΦΔΚ 964/19.4.2013) «Δμεηδίθεπζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ 
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ άξζξσλ 3,4,5,6 θαη 7 ηνπ Ν. 4014/2011, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 13 απηνχ, ησλ εηδηθψλ 
εληχπσλ ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ είδνπο ζρεηηθνχ κε 
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ηηο δηαδηθαζίεο ζέκαηα». 
35. Σελ ΚΤΑ 1649/45/2014 (ΦΔΚ 45/Β’/15.1.2014) «Δμεηδίθεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

γλσκνδνηήζεσλ θαη ηξφπνπ ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη ζπκκεηνρήο ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαηά ηελ πεξηβαιινληηθή 
αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο Καηεγνξίαο Α’ ηεο Απφθαζεο ηνπ 
Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ ππ’ αξηζκ. 1958/2012 (ΦΔΚ Α’ 21), ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 19 παξάγξαθνο 9 ηνπ λ. 4014/2011 (ΦΔΚ Α’ 209), 
θαζψο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο». 

36. Σελ ΚΤΑ Ζ.Π. 23615/651/Δ.103/2014 (ΦΔΚ 1184/Β/9.5.2014) «Καζνξηζκφο 
θαλφλσλ, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ…». 

37. Σελ ΚΤΑ νηθ. 51373/4684/2015 (ΦΔΚ 2706/Β/15.12.2015) «Κχξσζε ηνπ 
Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ) θαη ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ 
ρεδίνπ Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ». 

38. Σελ ΚΤΑ 43942/4026/2016 (ΦΔΚ 2992/Β/19.9.2016) «Οξγάλσζε θαη 
ιεηηνπξγία Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Απνβιήησλ (ΖΜΑ), ζχκθσλα κε ηνο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν. 4142/20125 (Α’ 24), φπσο ηζρχεη». 

39. Σελ ΤΑ 15277/2012 (ΦΔΚ 1077/Β/9.4.2012) «Δμεηδίθεπζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 
ελζσκάησζε ζηηο Απνθάζεηο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ή ζηηο 
Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο έγθξηζεο επέκβαζεο, γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο 
θαηεγνξηψλ Α θαη Β ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε αξ. 1958/2012 
(ΦΔΚ21/Β΄/13.1.2012), ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4014/2011». 

40. Σελ ΤΑ 48963/2012 (ΦΔΚ 2703/5.10.2012) «Πξνδηαγξαθέο πεξηερνκέλνπ 
Απνθάζεσλ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) γηα έξγα θαη 
δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξίαο Α’ ηεο ππ’ αξ. 1958/13.1.2012 απφθαζεο ηνπ 
Τπνπξγνχ  Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Β’ 21), φπσο 
ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 7 ηνπ Ν. 4014/2011 (Α’ 209)». 

41. Σελ ΤΑ 170225/2014 (ΦΔΚ 135/Β’/27.1.2014) «Δμεηδίθεπζε ησλ πεξηερνκέλσλ 
ησλ θαθέισλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
Καηεγνξίαο Α΄ ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε αξ. 1958/2012 (Β΄ 21) φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 11 ηνπ λ. 4014/2011 (Α΄ 209), θαζψο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο 
ιεπηνκέξεηαο». 

42. Σελ ΤΑ ΓΗΠΑ/νηθ. 37674/2016 (ΦΔΚ 2471/Β/10.8.2016) «Σξνπνπνίεζε θαη 
θσδηθνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 1958/2012 … ». 

43. Σελ Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 49/2015 (ΦΔΚ 174/Α/15-12-2015) 
«Σξνπνπνίεζε θαη έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 
(Δ..Γ.Α.) θαη ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο 
Απνβιήησλ πνπ θπξψζεθαλ κε ηελ 51373/4684/25−11−2015 θνηλή απφθαζε 
ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Ν. 4342/2015». 

44. Σελ ππ’αξ. νηθ.: 61490/5302 Απφθαζε (ΦΔΚ 4175 Β’/23-12-2016) «Κχξσζε 
ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 
(ΠΔΓΑ) ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

45. Σελ ππ’ αξηζκ. 414/2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ΠΔΓΑ (ΑΓΑ: ΧΕΠΟ7Λ7-Δ04). 

46. Σελ Οδεγία 2010/75/ΔE ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2010, πεξί βηνκεραληθψλ εθπνκπψλ (νινθιεξσκέλε 
πξφιεςε θαη έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο) - αλαδηαηχπσζε. 

47. Σνλ ππ’ αξ. 166/2006 Καλνληζκφ (ΔΚ) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Ηαλνπαξίνπ 2008 γηα ηε ζχζηαζε επξσπατθνχ κεηξψνπ 
έθιπζεο θαη κεηαθνξάο ξχπσλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 
91/689/ΔΟΚ θαη 96/61/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 

48. Σελ Δγθχθιην Γεληθήο Γξακκαηέσο ΤΠΔΚΑ κε Α.Π.: νηθ.174404/13-8-2014 
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(ΑΓΑ: 7ΤΦ20-9ΛΦ) «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε γλσκνδφηεζε θνξέσλ θαηά 
ηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο 
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππνθαηεγνξηψλ Α1 θαη 
Α2». 

49. Σελ κε Α.Π. 135831/3.12.2003 ΚΤΑ έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ην 
έξγν: «Καηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη απνθαηάζηαζε 2νπ XYTA Γπηηθήο Αηηηθήο 
ζηε ζέζε θαιηζηήξη ηνπ Γήκνπ Φπιήο». 

50. Σελ κε Α.Π. νηθ. 102998/7.4.2006 ΚΤΑ έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ 
έξγνπ: «Δμεηδίθεπζε έξγσλ β’ θάζεο 2νπ XYTA Γπηηθήο Αηηηθήο ζηε ζέζε 
θαιηζηήξη ηνπ Γήκνπ Φπιήο». 

51. Σελ κε Α.Π. νηθ. 109952/6.12.2006 ΚΤΑ έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα 
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ Α.Π. 135831/3.12.203 ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή, 
ιεηηνπξγία θαη απνθαηάζηαζε 2νπ XYTA Γπηηθήο Αηηηθήο ζηε ζέζε θαιηζηήξη 
ηνπ Γήκνπ Φπιήο», πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηεί θαη ιεηηνπξγήζεη Μνλάδα 
Γηαινγήο θαη Αλάθηεζεο Τιηθψλ. 

52. Σελ κε Α.Π. νηθ. 138946/24.4.2009 ΚΤΑ γηα ηελ αλαλέσζε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο κε Α.Π. 135831/3.12.2003, 102998/7.4.2006, 
109952/6.12.2009 ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη απνθαηάζηαζε 2νπ 
XYTA Γπηηθήο Αηηηθήο ζηε ζέζε θαιηζηήξη ηνπ Γήκνπ Φπιήο». 

53. Σελ κε Α.Π. νηθ. 127164/23.6.2010 ΚΤΑ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη αλαλέσζε 
ηεο ππ’ αξ. νηθ. 135831/3.12.2003 ΚΤΑ έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ 
έξγνπ: «Καηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη απνθαηάζηαζε 2νπ XYTA Γπηηθήο Αηηηθήο 
ζηε ζέζε θαιηζηήξη ηνπ Γήκνπ Φπιήο» θαη ηξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ 
102998/7.4.2006«Δμεηδίθεπζε έξγσλ β’ θάζεο 2νπ XYTA Γπηηθήο Αηηηθήο ζηε 
ζέζε θαιηζηήξη ηνπ Γήκνπ Φπιήο». 

54. Σελ κε Α.Π. νηθ. 195119/5.1.2011 ΚΤΑ Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ 
Οξσλ ηνπ έξγνπ: «Δγθαηάζηαζε Μεραληθήο Γηαινγήο θαη Βηνινγηθήο 
Ξήξαλζεο χκκεηθησλ Αζηηθψλ Απνξξηκκάησλ ζηελ ΟΔΓΑ Γπηηθήο Αηηηθήο». 

55. Σελ κε Α.Π. νηθ. 13121/11.3.2016 Απφθαζε ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο 
Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο ΤΠΔΝ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε – αλαλέσζε ηεο ΚΤΑ 
77237/ 4.4.1997 έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ην έξγν: «Δξγνζηάζην 
Μεραληθήο Αλαθχθισζεο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο Απνξξηκκάησλ Α. Ληνζίσλ 
ηνπ Ν. Αηηηθήο», εληφο ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΟΔΓΑ) 
Γπηηθήο Αηηηθήο φπσο απηή έρεη αλαλεσζεί θαη ηζρχεη. 

56. Σν κε Α.Π. 173188/27.6.2014 έγγξαθν ηεο ΔΤΠΔ/ΤΠΔΚΑ πξνο ηνλ ΔΓΝΑ.  
57. Σελ κε Α.Π. νηθ. 57044/25.11.2016 ΚΤΑ «Έγθξηζε ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο 
ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο». 

58. Σν κε Α.Π. 3339/31.3.2017 έγγξαθν ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ 
Ννκνχ Αηηηθήο (ΔΓΝΑ) ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Α.Π. ΓΗΠΑ: 16693/ 
31.3.2017), κε ην νπνίν ππνβιήζεθε ε κειέηε πεξηβάιινληνο γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

59. Σν κε Α.Π. 496/15.2.2017 έγγξαθν ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΤΠΔΝ (Α.Π. 
ΓΗΠΑ: 8432/16.2.2017) πξνο ηε ΓΗΠΑ/ΤΠΔΝ.  

60. Σελ απφ 9.3.2017 ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ηεο Δπηηξνπήο Αγψλα Φπιήο 
(Α.Π. ΓΗΠΑ: 12345/10.3.2017) θαη ηελ απφ 9.3.2017 ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία 
ηεο Δπηηξνπήο Αγψλα Φπιήο (Α.Π. ΓΗΠΑ: 12356/10.3.2017).  

61. Σν κε Α.Π. νηθ. 17151/4.4.2017 έγγξαθν ηεο ΓΗΠΑ/ΤΠΔΝ, κε ην νπνίν 
δηαβηβάζηεθε ν θάθεινο ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
έξγνπ γηα γλσκνδφηεζε πξνο: 

 Σηο Τπεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΝ: ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ, Βηνκεραληθψλ θαη 
πλαθψλ Απνβιήησλ ηεο Γ/λζεο Βηνπνηθηιφηεηαο, Δδάθνπο θαη Γηαρείξηζεο 
Απνβιήησλ, ην Σκήκα Μεηξνπνιηηηθνχ ρεδηαζκνχ Αζήλαο ηεο Γ/λζεο 
ρεδηαζκνχ Μεηξνπνιηηηθψλ Πεξηνρψλ,  

 Σν Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο 
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Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 
Αλαζπγθξφηεζεο, 

 ηε Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπ. Τγείαο, 

 Σηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ: Γελ. Γ/λζε Αξραηνηήησλ 
θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη Γελ. Γ/λζε Αλαζηήισζεο, Μνπζείσλ θαη 
Σερληθψλ Έξγσλ,  

 ηηο Τπεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο: Γ/λζε Πεξηβάιινληνο 
θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ, Γ/λζε Τδάησλ  

 ηηο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο: Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, Γ/λζε 
Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Διέγρνπ, Μεηξήζεσλ θαη Τδξννηθνλνκίαο 
Πεξηβάιινληνο ΠΔ Γπηηθήο Αηηηθήο. 

62. Σν κε Α.Π. νηθ. 74453/7.4.2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 
ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πξνο ην 
Γήκν Φπιήο (Α.Π. ΓΗΠΑ: 19138/13.4.2017) θαη ζπλεκκέλα ην κε Α.Π. 74446/ 
7.4.2017 έγγξαθν ηεο ίδηαο Τπεξεζίαο (απνζηνιή αλαθνίλσζεο γηα 
δεκνζίεπζε θαη ελεκέξσζε θνηλνχ).  

63. Σελ απφ 26.4.2017 ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ηεο Γ/λζεο Τδάησλ ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο (Α.Π. ΓΗΠΑ: 20745/26.4.2017), κε ην 
νπνίν δεηείηαη αληίγξαθν ηεο κειέηεο ζε έληππε κνξθή. 

64. Σν κε Α.Π. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΗΠΚΑ/ΣΠΚΑΥΜΑΔ/150522/95939/4260/1347/ 
27.4.2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ ηνπ 
Τπ. Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ (Α.Π. ΓΗΠΑ: 22674/9.5.2017) πξνο ηελ 
ΔΦΑΑΝΑΣ.  

65. Σελ απφ 2.5.2017 ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ηεο Δπηηξνπήο Αγψλα Φπιήο 
(Α.Π. ΓΗΠΑ: 21397/2.5.2017). 

66. Σν κε Α.Π. 11108/2.5.2017 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο 
Γ/λζεο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Τπ. 
Δζσηεξηθψλ (Α.Π. ΓΗΠΑ: 26199/30.5.2017), κε ηε ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ επί 
ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ.   

67. Σν κε Α.Π. νηθ. 21852/4.5.2017 έγγξαθν ηεο ΓΗΠΑ/ΤΠΔΝ, κε ην νπνίν 
δηαβηβάζηεθε αληίγξαθν ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
έξγνπ ζε έληππε κνξθή πξνο ηε Γ/λζε Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Αηηηθήο. 

68. Σν κε Α.Π. νηθ. 22808/9.5.2017 έγγξαθν ηεο ΓΗΠΑ/ΤΠΔΝ πξνο ηε Γ/λζε 
Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπ. Τγείαο θαη ηνλ ΔΓΝΑ, κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε 
αληίγξαθν ηεο απφ 2.5.2017 ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ηεο Δπηηξνπήο 
Αγψλα Φπιήο. 

69. Σν κε Α.Π. 73551/17/10.5.2017 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη 
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Α.Π. ΓΗΠΑ: 25373/25.5.2017), κε ηε ζεηηθή ππφ φξνπο 
γλσκνδφηεζε ηνπ επί ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
έξγνπ. 

70. Σν κε Α.Π. 30203/1283/15.5.2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τδάησλ ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο (Α.Π. ΓΗΠΑ: 23917/16.5.2017), κε ην 
νπνίν δεηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία επί ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο γηα 
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

71. Σν κε Α.Π. νηθ. 24364/19.5.2017 έγγξαθν ηεο ΓΗΠΑ/ΤΠΔΝ πξνο ηνλ ΔΓΝΑ, 
κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε αληίγξαθν ηνπ κε Α.Π. 30203/1283/15.5.2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο. 

72. Σν κε Α.Π. 5178/24.5.2017 έγγξαθν ηνπ ΔΓΝΑ (Α.Π. ΓΗΠΑ: 
25247/24.5.2017), κε ην νπνίν ππνβιήζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία επί 
ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ.   

73. Σν κε Α.Π. Γ1δ/26871/26.5.2017 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Τγηεηλήο 
Πεξηβάιινληνο ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπ. Τγείαο (Α.Π. ΓΗΠΑ: 
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25955/29.5.2017 θαη 26450/1.6.2017), κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επί ηεο κειέηεο 
πεξηβάιινληνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ 

74. Σν κε Α.Π. νηθ. 25896/29.5.2017 έγγξαθν ηεο ΓΗΠΑ/ΤΠΔΝ πξνο ηε Γ/λζε 
Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε 
αληίγξαθν ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζχκθσλα κε ην 
Α.Π. 30203/1283/15.5.2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τδάησλ. 

75. Σν κε Α.Π. νηθ. 26347/31.5.2017 έγγξαθν ηεο ΓΗΠΑ/ΤΠΔΝ πξνο ηνλ ΔΓΝΑ, 
κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε αληίγξαθν ηνπ κε Α.Π. Γ1δ/26871/26.5.2017 
εγγξάθνπ ηνπ Σκήκαηνο Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο 
ηνπ Τπ. Τγείαο. 

76. Σν κε Α.Π. ΤΠΠΟΑ/ΤΝΜΣΔΑΑΔΚ/134516/12969/2239/7.6.2017 έγγξαθν ηεο 
Τπεξεζίαο Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ Αηηηθήο, Αλαηνιηθήο 
ηεξεάο θαη Κπθιάδσλ ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ (Α.Π. ΓΗΠΑ: 
28433/15.6.2017), κε ηε ζεηηθή ππφ φξνπο γλσκνδφηεζε ηεο επί ηεο κειέηεο 
πεξηβάιινληνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

77. Σν κε Α.Π. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΜΣΔ/123061/12045/15.6.2017 έγγξαθν ηεο Γεληθήο 
Γ/λζεο Αλαζηήισζεο Μνπζείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ θαη 
Αζιεηηζκνχ (Α.Π. ΓΗΠΑ: 28798/19.6.2017), κε ζπλεκκέλν ην κε Α.Π. ΤΠΠΟΑ/ 
ΤΝΜΣΔΑΑΔΚ/134516/12969/2239/7.6.2017 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο 
Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ Αηηηθήο, Αλαηνιηθήο ηεξεάο θαη 
Κπθιάδσλ, κε ηηο ζεηηθέο ππφ φξνπο γλσκνδνηήζεηο ηνπο επί ηεο κειέηεο 
πεξηβάιινληνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

78. Σν κε Α.Π. 30203/1283/20.6.2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τδάησλ ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο (290847/21.6.2017), κε ηηο παξαηεξήζεηο 
ηεο γηα ηελ κειέηε πεξηβάιινληνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε.  

79. Σν κε Α.Π. 48181/2049/20.6.2017 (Οξζή Δπαλάιεςε) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 
Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο (Α.Π. ΓΗΠΑ: 
29082/21.6.2017), κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξσκαηηθά επί 
ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

80. Σν κε Α.Π. νηθ. 29391/23.6.2017 έγγξαθν ηεο ΓΗΠΑ/ΤΠΔΝ πξνο ηνλ ΔΓΝΑ, 
κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ην κε Α.Π. 48181/2049/20.6.2017 έγγξαθν ηεο  
Γ/λζεο Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο. 

81. Σν κε Α.Π. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΗΠΚΑ/ΣΠΚΑΥΜΑΔ/122904/77928/3632/1171/ 
26.6.2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ ηνπ 
Τπ. Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ (Α.Π. ΓΗΠΑ: 30585/4.7.2017), κε ηε ζεηηθή ππφ 
φξνπο γλσκνδφηεζε ηεο επί ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηνπ έξγνπ.  

82. Σελ απφ 4.7.2017 ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ηνπ Γπηηθνχ Μεηψπνπ (Α.Π. 
ΓΗΠΑ: 30617/4.7.2017), κε ηελ ππνβνιή ζρνιίσλ θαη παξαηεξήζεσλ επί ηεο 
κειέηεο πεξηβάιινληνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

83. Σν κε Α.Π. νηθ. 31378/7.7.2017 έγγξαθν ηεο ΓΗΠΑ/ΤΠΔΝ πξνο ηνλ ΔΓΝΑ, κε 
ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ε απφ 4.7.2017 ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ηνπ Γπηηθνχ 
Μεηψπνπ. 

84. Σν κε Α.Π. νηθ. 31374/7.7.2017 έγγξαθν ηεο ΓΗΠΑ/ΤΠΔΝ πξνο ηνλ ΔΓΝΑ, κε 
ην νπνίν δηαβηβάζηεθε αληίγξαθν ηνπ κε Α.Π. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΗΠΚΑ/ 
ΣΠΚΑΥΜΑΔ/122904/77928/3632/1171/22.6.2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 
Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. 

85. Σν κε Α.Π. 1265/25.7.2017 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο 
Πεξηβάιινληνο, ηεο Δπηζεψξεζεο Ννηίνπ Διιάδνο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 
Πεξηβάιινληνο, Γφκεζεο, Δλέξγεηαο θαη Μεηαιιείσλ ηνπ ΤΠΔΝ (Α.Π. ΓΗΠΑ: 
34464/2.8.2017) πξνο ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο ηεο ΠΔ Γπηηθήο Αηηηθήο. 

86. Σν κε Α.Π. 7770/26.7.2017 έγγξαθν ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ 
Ννκνχ Αηηηθήο (Α.Π. ΓΗΠΑ: 33543/26.7.2017) πξνο ην Σκήκα Τγηεηλήο 
Πεξηβάιινληνο ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπ. Τγείαο. 

87. Σν απφ 31.7.2017 έγγξαθν ηνπ θ. Κεθαιά γηα ην Γπηηθφ Μέησπν (Α.Π. ΓΗΠΑ: 
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34179/31.7.2017). 
88. Σν κε Α.Π. 8286/8.8.2017 έγγξαθν ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ 

Ννκνχ Αηηηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Α.Π. ΓΗΠΑ: 34983/8.8.2017), κε ην 
νπνίν ππνβιήζεθαλ ζηε ΓΗΠΑ «πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο 
πεξηβάιινληνο…» . 

89. Σν κε Α.Π. 8433/16.8.2017 έγγξαθν ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ 
Ννκνχ Αηηηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Α.Π. ΓΗΠΑ: 36047/22.8.2017) πξνο ηε 
Γ/λζε Βηνπνηθηιφηεηαο, Δδάθνπο θαη Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηνπ ΤΠΔΝ. 

90. Σελ νξζή επαλάιεςε ηνπ κε Α.Π. 8286/8.8.2017 εγγξάθνπ ηνπ Δηδηθνχ 
Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ Ννκνχ Αηηηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ην Α.Π. 
8604/23.8.2017 έγγξαθν ηνπ (Α.Π. ΓΗΠΑ: 36133/23.8.2017) «πκπιεξσκαηηθά 
ζηνηρεία γηα ηελ ηξνπνπνίεζε …». 

91. Σν κε Α.Π. 69714/3128//23.8.2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τδάησλ ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο (Α.Π. ΓΗΠΑ: 36175/23.8.2017), κε ηε 
ζεηηθή ππφ φξνπο γλσκνδφηεζε ηεο επί ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

92. Σν κε Α.Π. 34179/22.8.2017 έγγξαθν ηεο ΓΗΠΑ/ΤΠΔΝ πξνο ηνλ Δηδηθφ 
Γηαβαζκηδηθφ χλδεζκν Ννκνχ Αηηηθήο, κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ε απφ 
31.7.2017 ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ηνπ Γπηηθνχ Μεηψπνπ.  

93. Σν κε Α.Π. 17674/980/23.8.2017 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ, 
Βηνκεραληθψλ θαη πλαθψλ Απνβιήησλ ηεο Γ/λζεο Πξνζηαζίαο 
Βηνπνηθηιφηεηαο, Δδάθνπο θαη Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηνπ ΤΠΔΝ (Α.Π. ΓΗΠΑ: 
36238/24.8.2017), κε ηε ζεηηθή ππφ φξνπο γλσκνδφηεζε ηνπ επί ηεο κειέηεο 
πεξηβάιινληνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε.   

94. Σν κε Α.Π. 1785/ΓΤπΑ/8.8.2017 έγγξαθν ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ 
πλδέζκνπ Ννκνχ Αηηηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Α.Π. ΓΗΠΑ: 
36291/24.8.2017) «πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία επί ηνπ ππνβιεζέληνο 
θαθέινπ». 

95. Σν γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηελ κειέηε πεξηβάιινληνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηνπ έξγνπ, ε πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε αθνξά ζηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ 
νξίσλ ηεο Β θάζεο ηνπ ΥΤΣ Φπιήο θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ 
ρψξνπ δηάζεζεο πξνθεηκέλνπ λα  πινπνηεζεί ε πξφβιεςε ηνπ ΠΔΓΑ Αηηηθήο 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε άκεζσλ αλαγθψλ ζε ρψξνπο ηαθήο κε αμηνπνίεζε ηεο 
ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ΥΤΣ Φπιήο.  

96. Σν γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηελ κειέηε πεξηβάιινληνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 
ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη δελ επέξρνληαη 
νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζε ζρέζε κε 
ην αξρηθά αδεηνδνηεκέλν έξγν. 

97. Σν γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηελ κειέηε πεξηβάιινληνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε, 
ηα πξνηεηλφκελα έξγα εκπίπηνπλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο θαζνξηζκέλεο θαη 
εγθεθξηκέλεο έθηαζεο ηνπ 2νπ ΥΤΣΑ Γπηηθήο Αηηηθήο.  

 

Αποθαζίδοσκε 
 

Σελ ηξνπνπνίεζε ηεο κε Α.Π. 135831/3.12.2003 ΚΤΑ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ 
Όξσλ ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη απνθαηάζηαζε 2νπ ΥΤΣΑ Γπηηθήο 
Αηηηθήο ζηε ζέζε θαιηζηήξη, Γήκνπ Φπιήο», φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί, 
αλαλεσζεί θαη ηζρχεη, εληφο ηεο Οινθιεξσκέλεο Δγθαηάζηαζεο Γηαρείξηζεο 
Απνβιήησλ (ΟΔΓΑ) Γπηηθήο Αηηηθήο , ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ απνηειεί απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη βαξχλεη ην θνξέα 
εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηνχ θαζψο θαη θάζε θαηά λφκν ππφρξεν (εθεμήο 
«θνξέαο ηνπ έξγνπ»). 
 
Η. Ζ παξνχζα Απφθαζε αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ 135831/3.12.2003 
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Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ), φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. Δπίζεο κε ηελ παξνχζα απφθαζε  
θαηαξγνχληαη νη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηνπ Κεθαιαίνπ Η ηεο  ΚΤΑ νηθ. 195119/5.1.2011 
ΔΠΟ ηνπ έξγνπ: «Δγθαηάζηαζε Μεραληθήο Γηαινγήο θαη Βηνινγηθήο Ξήξαλζεο 
χκκεηθησλ Αζηηθψλ Απνξξηκκάησλ ζηελ ΟΔΓΑ Γπηηθήο Αηηηθήο». 
 
Ζ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε αθνξά ζηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ νξίσλ ηεο Β θάζεο 
ηνπ ΥΤΣ Φπιήο θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ δηάζεζεο. Ζ έθηαζε 
απηή πθίζηαηαη κηθξή αχμεζε (ηεο ηάμεο ηνπ 15% πεξίπνπ) ζε ζρέζε κε ηελ 
πεξηβαιινληηθά αδεηνδνηεκέλε, εληφο ησλ νξίσλ ηεο θαζνξηζκέλεο θαη εγθεθξηκέλεο 
έθηαζεο ησλ 1.000 ζηξεκκάησλ ηνπ 2νπ ΥΤΣΑ Γπηηθήο Αηηηθήο (ΟΔΓΑ Γπη. Αηηηθήο). 
 
Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ ζηα αθφινπζα: 

 ζηα απαηηνχκελα έξγα γηα ηε δηακφξθσζε θαη ζηεγαλνπνίεζε 108 ζηξεκκάησλ  
ζηελ βφξεηα πεξηνρή ηεο Β΄ Φάζεο ηνπ 2νπ ΥΤΣΑ ζηε ζέζε «θαιηζηήξη» ηνπ 
Γήκνπ Φπιήο, κε θαηαζθεπή εθηεηακέλεο εθζθαθήο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε 
δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ, 

 ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Β Φάζεο ηνπ ΥΤΣ Φπιήο απφ 310 
ζε 360 ζηξέκκαηα κε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ απνξξηκκάησλ. 

 ζηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη ηε 
ζσξάθηζε έλαληη δηαβξψζεσλ ηεο ήδε θαηαζθεπαζκέλεο θαηά ην κεγαιχηεξν 
κέξνο ηεο ηειηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ απνξξηκκαηηθνχ αλάγιπθνπ ηνπ. 

 
Δηδηθφηεξα: 
Με ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ιεθάλεο (θπηηάξνπ) 
ζπλνιηθήο νξηδνληηνγξαθηθήο έθηαζεο 108 ζηξεκκάησλ (κε επηθαλεηαθφ αλάπηπγκα 
120 ζηξεκκάησλ), ζε δχν δηαθξηηέο κεηαμχ ηνπο θάζεηο, κε ηελ θαηαζθεπή νξηαθνχ 
κεησπηθνχ αλαρψκαηνο ζην δπηηθφ φξην ηνπ ΥΤΣΑ κήθνπο 350 m θαη ελδηάκεζνπ 
δηαρσξηζηηθνχ αλαρψκαηνο ησλ θάζεσλ θαηαζθεπήο θαη πιήξσζεο ζηα αλαηνιηθά 
κήθνπο 350 m. Σν πιάηνο ζηέςεο ησλ αλαρσκάησλ ζα είλαη ηθαλφ γηα ηελ 
θπθινθνξία βαξέσλ νρεκάησλ. Ζ ιεθάλε  (θχηηαξν) γεηηληάδεη βνξείσο κε ην λφηην 
νξηαθφ αλάρσκα ηνπ φκνξνπ ΥΤΣΑ Α΄ Φάζε θαη λνηίσο κε θαηαζθεπαζκέλν ηκήκα 
ηεο Β΄ Φάζεο. Με ηελ νινθιήξσζή ηεο, ε ρσξεηηθφηεηα ηεο ιεθάλεο ζα αλέξρεηαη 
ζηα 3.550.000 m³ θαη ζα έρεη δηάξθεηα δσήο πεξίπνπ 2 ρξφληα. 
 
ρεηηθά κε ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη ηε ζσξάθηζε ηεο ηειηθήο 
απνθαηάζηαζεο ηνπ απνξξηκκαηηθνχ αλάγιπθνπ ηνπ ΥΤΣΑ έλαληη δηαβξψζεσλ, 
πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη παξνρέηεπζεο 
ησλ νκβξίσλ πδάησλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο ηειηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ 
απνξξηκκαηηθνχ αλαγιχθνπ ηνπ. Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ θξεάηηα θαη αγσγνχο 
ειεχζεξεο ξνήο ησλ νκβξίσλ πδάησλ κε ζθνπφ ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ηνπο ζηηο 
πεξηκεηξηθέο ηάθξνπο θαη ελ ζπλερεία ζηνλ θεληξηθφ απνρεηεπηηθφ αγσγφ ηνπ ΥΤΣ. Ζ 
επηινγή ησλ ζεκείσλ φπνπ θαηαζθεπάδνληαη ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα θαζνξίδεηαη 
απφ ηε κνξθνινγία ηνπ απνθαηεζηεκέλνπ απνξξηκκαηηθνχ αλάγιπθνπ θαη ηελ 
θίλεζε ζε απηφ ησλ νκβξίσλ πδάησλ κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεπζέηεζή 
ηνπο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο ησλ επεκβάζεσλ. 
 
ΗΗ. Ζ παξάγξαθνο Α ηεο ΚΤΑ νηθ. 127164/23.6.2010 φπσο απηή ηζρχεη (ηξνπνπνίεζε  

ηεο ΚΤΑ 135831/3.12.2003) ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
«Α) 
Α1) Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ηξνπνπνηνχληαη σο εμήο: 
1. Δπηθάλεηα ΥΤΣΑ: 364 ζηξ. Α’ Φάζε 
                               : 360 ζηξ. Β’ Φάζε 
2. Όγθνο ΥΤΣΑ Α’ θαη Β’ Φάζεο: 30.880.000 m3 
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3. Υξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο Β’ Φάζεο: δχν ρξφληα πεξίπνπ. 
 
Δηδηθφηεξα ηα έξγα απνηεινχληαη απφ: 
α. Έξγα δηακνξθψζεσλ ιεθάλεο εθηεηακέλεο εθζθαθήο. 
β. Έξγα ζηεγάλσζεο – απνζηξάγγηζεο. 
γ. Έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο. 
δ. Έξγα ζπιινγήο – κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ κε εγθαηάζηαζε 

λέαο κνλάδαο αληίζηξνθεο φζκσζεο. 
ε. Έξγα δηαρείξηζεο βηναεξίνπ. 
ζη. Έξγα δηαρείξηζεο νκβξίσλ. 
δ.  Ππξαζθάιεηα – ππξνπξνζηαζία. 
ε. Σειηθή απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ.     
 
Α2) Σα αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα ηα νπνία επηηξέπεηαη λα γίλνπλ απνδεθηά ζηνλ 
ΥΤΣΑ, βάζεη ΔΚΑ παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 
19. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΜΟΝΑΓΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΔΚΣΟ ΖΜΔΗΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΣΖΝ 
ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΤΓΑΣΟ ΠΡΟΟΡΗΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΗ 
ΤΓΑΣΟ ΓΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 

19 05 απόβληηα από ηην αεπόβια επεξεπγαζία ζηεπεών αποβλήηων 

19 05 01 κε ιηπαζκαηνπνηεκέλν ηκήκα ησλ δεκνηηθψλ θαη παξνκνίσλ απνβιήησλ 

19 05 02 κε ιηπαζκαηνπνηεκέλν ηκήκα δσηθψλ θαη θπηηθψλ απνβιήησλ 

19 05 03 πξντφληα ιηπαζκαηνπνίεζεο εθηφο πξνδηαγξαθψλ 

19 06 απόβληηα από ηην αναεπόβια επεξεπγαζία αποβλήηων 

19 06 04 πξντφληα δχκσζεο απφ ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία αζηηθψλ απνβιήησλ 

19 08 απόβληηα από εγκαηαζηάζειρ επεξεπγαζίαρ ςγπών αποβλήηων μη 
πποδιαγπαθόμενα άλλωρ 

19 08 01 εζραξίζκαηα 

19 08 02 απφβιεηα απφ ηελ εμάκκσζε 

19 12 απόβιεηα από ηε κεταληθή θαηεργαζία αποβιήηφλ (π.τ. δηαιογή, ζύλζιηυε, 
ζσκπαγοποίεζε, θοθθοποίεζε) κε προδηαγραθόκελα άιιφς  

19 12 04 Πιαζηηθά θαη θανπηζνχθ 

19 12 05 Γπαιί 

19 12 12 Άιια απφβιεηα (πεξηιακβαλνκέλσλ κηγκάησλ πιηθψλ) απφ ηε κεραληθή θαηεξγαζία 

20. ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ 
ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ ΗΓΡΤΜΑΣΑ), ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ 
ΜΔΡΩΝ ΥΩΡIΣΑ ΤΛΛΔΓΔΝΣΩΝ 

20 01 σωπιζηά ζςλλεγένηα μέπη (εκηόρ από ηο ζημείο 15 01) 

20 01 10 ξνχρα 

20 01 11 πθάζκαηα 

20 01 38 μχιν εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκείν 20 01 37 

20 01 41 απφβιεηα απφ θαζαξηζκφ θακηλάδσλ 

20 01 99 άιια κέξε κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο  

20 02 απόβληηα κήπων και πάπκων (πεπιλαμβάνονηαι απόβληηα νεκποηαθείων) 

20 02 01 βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα 

20 02 02 ρψκαηα θαη πέηξεο 

20 02 03 Άιια κε βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα 

20 03 άλλα δημοηικά απόβληηα 

20 03 01 αλάκεηθηα δεκνηηθά απφβιεηα 

20 03 02 απφβιεηα απφ αγνξέο 

20 03 03 ππνιείκκαηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ δξφκσλ 
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20 03 06 Απφβιεηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ ιπκάησλ  

20 03 07 νγθψδε απφβιεηα 

20 03 99 Γεκνηηθά απφβιεηα κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο 

 
Ο ΥΤΣ ζα απνδέρεηαη αζηηθά θαη πξνζνκνηάδνληα κε απηά απφβιεηα. Γελ ζα 
γίλνληαη απνδεθηά απφβιεηα, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη σο θσδηθνί ΔΚΑ ζηνλ 
πξναλαθεξφκελν πίλαθα. Μπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηά πξνο δηάζεζε απφβιεηα 
πνπ παξάγνληαη απφ ελδερφκελε επεμεξγαζία απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣ (π.ρ. επεμεξγαζία ζηξαγγηζκάησλ), εθφζνλ πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο. Γελ εμαηξνχληαη γηα δηάζεζε ζην ΥΤΣ ηα απνζηεηξσκέλα επηθίλδπλα 
απφβιεηα ακηγψο κνιπζκαηηθά (ΔΑΑΜ) ηνπ θσδηθνχ ΔΚΑ 19 02 03. 

Ζ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα ζηνλ θάθειν 
ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε (θείκελν θαη ράξηεο) πνπ ζπλνδεχεη 
ηελ παξνχζα απφθαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ζηνηρείσλ απηήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο φζνλ αθνξά ηελ 
θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο απηήο.» 

 
ΗΗΗ. Σν θεθάιαην Β «Δηδηθέο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ξππαληηθψλ θνξηίσλ θαη 
ζπγθεληξψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο» ηεο ΚΤΑ νηθ. 135831/ 
3.12.2003 φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«Β. Δηδηθέο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ξππαληηθψλ θνξηίσλ θαη ζπγθεληξψζεσλ 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

1. Αέξηα απφβιεηα 
1.1 Οη νξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο αλαθέξνληαη ζηηο 

αθφινπζεο δηαηάμεηο: 
 

1.1.1. ΚΤΑ 14122/549/Δ.103/2011 (ΦΔΚ 488/Β/30.3.2011) «Μέηξα γηα ηε 
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2008/50/ΔΚ ‘Γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ 
αέξα θαη θαζαξφηεξν αέξα γηα ηελ Δπξψπε’ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 21εο 
Μαΐνπ 2008». 

1.1.2.  ΚΤΑ 22306/1075/Δ103/29.5.2007 (ΦΔΚ 920/Β/8.6.2007) 
«Καζνξηζκφο ηηκψλ-ζηφρσλ θαη νξίσλ εθηίκεζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ 
ηνπ αξζεληθνχ, ηνπ θαδκίνπ, ηνπ πδξαξγχξνπ, ηνπ ληθειίνπ θαη ησλ 
πνιπθπθιηθψλ αξσκαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνλ αηκνζθαηξηθφ 
αέξα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/107/ΔΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2004 ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ». 

1.2 Γηα ηηο ζεκεηαθέο εθπνκπέο ζηεξεψλ ελ αησξήζεη (ζθφλεο) απφ εξγνηάμηα θαη 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ ηζρχεη ην θαζνξηδφκελν απφ ην άξζξν 2 παξαγ. δ’ ηνπ 
Π.Γ. 1180/81 (ΦΔΚ 293/Α/6.10.1981) «Πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ αλαγνκέλσλ εηο 
ηα ηεο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, πάζεο θχζεσο 
κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απνζεθψλ θαη ηεο εθ ηνχησλ δηαζθαιίζεσο 
ηνπ πεξηβάιινληνο ελ γέλεη». 

2. Τγξά απφβιεηα 
2.1 Ζ ΚΤΑ 39626/2208/Δ130/2009 (ΦΔΚ 2075/25.9.2009) «Καζνξηζκφο κέηξσλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ λεξψλ απφ ηε ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε», ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 2006/118/ΔΚ. 

2.2 Όζνλ αθνξά ζηα απαηηνχκελα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επεμεξγαζκέλσλ  
αζηηθψλ πγξψλ απνβιήησλ ηζρχνπλ ε ΚΤΑ 5673/400/1997 (ΦΔΚ 192/Β/1997), ε 
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ΚΤΑ 145116/2011 (ΦΔΚ 354/Β/8.3.2011) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 
ΚΤΑ 191002/2220/2013  θαζψο θαη νη νηθείεο Ννκαξρηαθέο Απνθάζεηο, φπσο 
εθάζηνηε ηζρχνπλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηβάινπλ απζηεξφηεξα φξηα.» 

 
IV. Σν θεθάιαην Γ «Δηδηθέο νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο» ηεο ΚΤΑ νηθ. 135831/3.12.2003 φπσο απηή έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 

«Γ. Δηδηθέο νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο 

1.  Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηζρχνπλ νη 
δεζκεχζεηο γηα ηα κεραλήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 37393/2028/2003 
(ΦΔΚ 1418/Β/1.10.2003), φπσο  απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 9272/471/2007 
(ΦΔΚ 286/Β/2.3.2007). 

 2. Σν αλψηαην επηηξεπφκελν φξην ζνξχβνπ, πνπ εθπέκπεηαη ζην πεξηβάιινλ απφ ην 
εξγνηάμην θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαζνξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ αξ. 2 ηνπ 
ΠΓ 1180/1981 (ΦΔΚ 293/Α/6.10.1981). 

3. Ο ζφξπβνο θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη 
ζηα πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ. 1180/81 (ΦΔΚ 293Α), φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηνλ 
Πίλαθα 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ αλσηέξσ Π.Γ.» 

 
V. ην θεθάιαην «Σερληθά έξγα θαη κέηξα αληηξξχπαλζεο ή γεληθφηεξα κέηξα πνπ 

επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ θαη φξνη ιεηηνπξγίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο» ηεο ΚΤΑ 135831/3.12.2003, φπσο απηή έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη πξνζηίζεηαη πεξηβαιινληηθφο φξνο 13 σο εμήο: 

 
13 Αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο 

παξνχζαο ηξνπνπνίεζεο. Πέξαλ ησλ φξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Γ, 
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη επηπξνζζέησο ηζρχνπλ: 

 
13.1 Καηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ λα ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα 

ζηνπο ζρεηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ησλ ΚΤΑ ΔΠΟ 135831/3.12.2003, 
102998/7.04.2006,109952/6.12.2006, 138946/24.04.2009, 127164/23.06.2010, 
εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 
 

13.2 Να πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαζθεπή ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ ππνδνκήο, ζε φηη 

αθνξά ζηε ζηεγαλνπνίεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηε ζπιινγή θαη δηαρείξηζή ησλ 
παξαγφκελσλ ζηξαγγηζκάησλ θαη φκβξησλ νχησο ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ε 
δηείζδπζε ησλ ζηξαγγηζκάησλ ζην ππέδαθνο. 

 
13.3 Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη εγθαίξσο θαη εγγξάθσο ηηο 

αξκφδηεο γηα ηελ πεξηνρή επέκβαζεο Αξραηνινγηθέο Τπεξεζίεο (Δθνξεία 
Αξραηνηήησλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θιπ) γηα ηελ επηθείκελε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 
Όιεο νη εθζθαθηθέο εξγαζίεο ζα γίλνπλ ππφ ηελ επίβιεςε ησλ αξκνδίσλ 
Αξραηνινγηθψλ Τπεξεζηψλ (Δθνξεία Αξραηνηήησλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θιπ) θαη 
κε ηελ παξαθνινχζεζε αξραηνιφγνπ θαη εξγαηνηερλίηε πνπ ζα πξνζιεθζεί γηα 
ην ζθνπφ απηφ. Ζ δαπάλε ησλ αλαζθαθηθψλ εξεπλψλ θαη εξγαζηψλ ζα βαξχλεη 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 
3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/2002) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ 
γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο». ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ αξραηνηήησλ, 
νη εξγαζίεο ζα δηαθνπνχλ άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη ζσζηηθή 
αλαζθαθηθή έξεπλα, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα εμαξηεζεί ε 
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πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ έξγνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 
πκβνπιίνπ ηνπ ΤΠΠΟΑ. 

 
13.4 Σν έξγν λα πξνζηαηεχεηαη κε αληηπιεκκπξηθά έξγα, κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε 

ησλ εηζξνψλ απφ ηηο βξνρνπηψζεηο, εληφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ δχλαηαη 
λα δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ επεμεξγαζία ησλ 
ζηξαγγηζκάησλ.  

13.5 Σα έξγα δηαρείξηζεο βηναεξίνπ ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 
αλάθηεζεο βηναεξίνπ γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣ θαη λα γίλεηαη 
ζπλερήο έιεγρνο αλαινγίαο βηναεξίνπ – αηκνζθαηξηθνχ αέξα πνπ ζα 
παξάγεηαη.  

13.6 Ηδηαίηεξε πξνζνρή λα δίλεηαη ζηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαηά 
ηε κεηαθνξά θαη επηθάιπςε ησλ απνξξηκκάησλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο 
δεκφζηαο πγείαο.  

13.7 Να παξαθνινπζνχληαη κε ζπλερείο κεηξήζεηο ε πνηφηεηα ηφζν ηνπ αέξα ηνπ 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ γηα ηηο παξακέηξνπο δηνμίλεο, θνπξάληα, 
πνιπρισξησκέλα δηθαηλχιηα θιπ, θαζψο θαη ε πνηφηεηα ησλ ππφγεησλ 
πδξνθνξέσλ, νη νπνίεο ζα ππνβάιινληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηηο 
αξκφδηεο Γ/λζεηο Τγείαο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ελδερφκελσλ 
επηπηψζεσλ ζηελ πγεία λα πξαγκαηνπνηεζεί επηδεκηνινγηθή έξεπλα ηα 
απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία 
ηνπ Τπ. Τγείαο γηα αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε.   

13.8 Γηα ηελ απνηξνπή δηαθπγήο ζηξαγγηζκάησλ εθηφο ηνπ ΥΤΣ, λα ιακβάλνληαη 
φια ηα απαξαίηεηα κέηξα θαηά ηε ζπιινγή, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία ησλ 
ζηξαγγηζκάησλ.   

13.9 Δληφο εμακήλνπ απφ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο λα θαηαηεζεί ζηε Γ/λζε 
Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο δηαθπγήο ζηξαγγηζκάησλ, 
ζπλνδεπφκελν απφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο απηψλ  

13.10 Να πξνγξακκαηηζζεί άκεζα δεηγκαηνιεςία ησλ γεσηξήζεσλ 
παξαθνινχζεζεο, κεηά απφ επαξθή άληιεζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα 
(πνζφηεηα ίζε κε ηξεηο ζηήιεο λεξνχ θάζε πδξνγεψηξεζεο), ψζηε λα 
ιεθζνχλ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκαηα θαη λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλή 
επηβάξπλζε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο επηβάξπλζεο 
ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ λα πξνρσξήζεη άκεζα ζε 
ζπζηεκαηηθφ πεξηβαιινληηθφ έιεγρν (πχθλσζε δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο κε 
αλφξπμε λέσλ πδξνγεσηξήζεσλ), κε ζθνπφ ηελ άληιεζε ησλ απαξαίηεησλ 
δεδνκέλσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο - 
απνξξχπαλζεο. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ξχπαλζεο λα εηδνπνηείηαη 
άκεζα ε Γηεχζπλζε Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο. 

13.11 ε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο 
λα θαηαξηηζζεί ε ελδεδεηγκέλε κεζνδνινγία δεηγκαηνιεςηψλ. 

13.12 Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ θαη νξγαλνιεπηηθψλ ειέγρσλ λα 
θαηαγξάθνληαη ζε βηβιίν, ζειηδνκεηξεκέλν θαη ζεσξεκέλν απφ ηε Γ/λζε 
Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο. Σν ρεκηθφ εξγαζηήξην 
αλαιχζεσλ, γηα φζεο εθ ησλ αλαιχζεσλ ζα γίλνληαη απφ εξγαζηήξηα 
αλαιχζεσλ θαη πέξαλ απηψλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ην Φνξέα  ηνπ 
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έξγνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ κε ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, 
πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλν θαη ε δεηγκαηνιεςία λα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ 
εξγαζηεξίνπ. 

13.13 Ο  θνξέαο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα απνζηέιιεη ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ 
Μαξηίνπ θαη Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο, ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηα απνηειέζκαηα 
ησλ αλαιχζεσλ (αξρείν excel) θαη ηα επηκέξνπο έληππα ησλ εξγαζηεξηαθψλ 
απνηειεζκάησλ ησλ αλαιχζεσλ (κνξθή αξρείνπ pdf), ζηελ Γηεχζπλζε 
Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο θαζψο θαη ηελ αξκφδηα 
Γ/λζε Τγείαο. 

13.14 Γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε (πεξηνξηζκέλε άξδεπζε) ησλ επεμεξγαζκέλσλ 
απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ σο εθξνή ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο 
ηξαγγηζκάησλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 145116/2011 (ΦΔΚ 
354/Β/8.3.2011), φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Δηδηθφηεξα: 

Σα φξηα ησλ παξακέηξσλ αλάιπζεο (ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ 
απνβιήησλ) θαη ε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη αλαιχζεσλ ζα πξέπεη λα 
είλαη ζχκθσλα κε: 

 ηνλ Πίλαθα 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο I ηεο ΚΤΑ 145116/2011,  

 ηνλ Πίλαθα 4 (κέηαιια θαη ζηνηρεία) ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηεο ΚΤΑ 
145116/2011, 

 θαη ηνλ Πίλαθα 6 (νπζίεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ηνμηθφηεηαο) ηνπ 
Παξαξηήκαηνο IV ηεο ΚΤΑ 145116/2011. 

Σν ρεκηθφ εξγαζηήξην αλαιχζεσλ, γηα φζεο εθ ησλ αλαιχζεσλ ζα γίλνληαη 
απφ εξγαζηήξηα αλαιχζεσλ θαη πέξαλ απηψλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ην 
Φνξέα ηνπ έξγνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ κε ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ 
εμνπιηζκνχ, πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλν θαη ε δεηγκαηνιεςία λα γίλεηαη κε 
επζχλε ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

Ζ ζπρλφηεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο νξίδεηαη σο θάησζη: 

 Τπνιεηκκαηηθφ ριψξην: ζπλερψο. 

 Οιηθά θνινβαθηεξίδηα (TC): ηξία (3) δείγκαηα αλά εβδνκάδα.  

 Θνιφηεηα (NTU): δχν (2) δείγκαηα αλά εβδνκάδα. 

 BOD5, πλνιηθά  SS, Ν: δψδεθα (12) δείγκαηα αλά έηνο. 

Ζ ειάρηζηε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη αλαιχζεσλ γηα ηηο παξακέηξνπο 
ηνπ Πίλαθα 4 (κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ζπγθεληξψζεηο κεηάιισλ θαη ζηνηρείσλ 
ζηα αλαθηεκέλα πγξά απφβιεηα) ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηεο ΚΤΑ 145116/2011 
θαζνξίδεηαη ζε δψδεθα (12) αλά έηνο. 

Ζ ειάρηζηε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη αλαιχζεσλ γηα ηηο παξακέηξνπο 
ηνπ Πίλαθα 6 (κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ζπγθεληξψζεηο νπζηψλ 
πξνηεξαηφηεηαο θαη ηνμηθφηεηαο ζηα αλαθηεκέλα πγξά απφβιεηα) ηνπ 
Παξαξηήκαηνο IV ηεο ΚΤΑ 145116/2011 θαζνξίδεηαη ζε δχν (2) αλά έηνο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ αλαιχζεσλ απφ ηηο δεηγκαηνιεςίεο λα 
θαηαγξάθνληαη ζε βηβιίν ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην κε Α.Π. 
69714/3128/23.8.2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Αηηηθήο θαη λα δηαβηβάδνληαη αξκνδίσο ζχκθσλα κε ην 
αλαθεξφκελν έγγξαθν. Δπηπξφζζεηα, λα θαηαρσξνχληαη ζε απηφ ηπρφλ 
ζπκβάληα θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη νη ελέξγεηεο 
πνπ έγηλαλ γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
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13.15 Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ πνπ 
πξνθχπηνπλ σο εθξνή ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο ηξαγγηζκάησλ, κπνξεί  
λα γίλεηαη κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο 
ΚΤΑ 145116/2011, φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. ε πεξίπησζε 
πνπ ηα επεμεξγαζκέλα πγξά απφβιεηα δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ΚΤΑ 145116/2011, φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ή ζε πεξίπησζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ ζα πξέπεη : 

 Να δηαθφπηεηαη ακέζσο ε δηάζεζε θαη παξνρή ησλ επεμεξγαζκέλσλ 
πγξψλ απνβιήησλ ζηελ αξδεπφκελε έθηαζε. 

 Ζ δηαρείξηζή ηνπο λα γίλεηαη απφ θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλν θνξέα 
(Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ - ΚΔΛ) κέρξη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε 
ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο ηξαγγηζκάησλ. 

 Να ηεξείηαη αξρείν ρξφλνπ θαη ζηνηρείσλ ησλ βπηηνθφξσλ νρεκάησλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κεηαθνξά πγξψλ απνβιήησλ ζε ΚΔΛ θαζψο 
θαη παξαδνηέσλ πνζνηήησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε ΚΔΛ (παξαζηαηηθά 
παξαιαβήο ησλ ΚΔΛ). 

 Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ γηα 
ηξνθνδφηεζε ή εκπινπηηζκφ ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ απεπζείαο 
κέζσ γεσηξήζεσλ. 

13.16 Να πξαγκαηνπνηνχληαη κεληαίεο κεηξήζεηο νζκψλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο 
πεξηκεηξηθά ηνπ ΥΤΣ. Οη κεηξήζεηο λα θαηαηίζεληαη ζε εηήζηα βάζε ζηελ 
πεξηβαιινληηθά αδεηνδνηνχζα αξρή. 

13.17 Να γίλεηαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε (monitoring) ησλ πγξψλ θαη αέξησλ 
εθπνκπψλ 'ζχκθσλα θαη κε ηα πξνηεηλφκελα ζηελ Οδεγία 2010/75/EE θαη 
ηνπο Δπξσπατθνχο Οδεγνχο (θείκελα αλαθνξάο) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ (Waste Treatment Industries, 2006), φπσο 
απηή έρεη ελαξκνληζζεί κε ηελ ΚΤΑ 36060/1155/Δ.103/2013, φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

13.18 ην ΥΤΣ λα γίλεηαη δηάζεζε απνβιήησλ πξνεξρφκελα απφ ρψξνπο - 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη κφλν ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ ηζρχνληα 
ΠΔΓΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Να ηεξείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΥΤΣ 
κεηξψν κε ηηο επσλπκίεο φισλ ησλ λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΟΣΑ) πνπ δηαζέηνπλ απφβιεηα θαη αξρείν κε 
ηηο άδεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ. 

13.19 ε πεξίπησζε εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ (φπσο ππξθαγηά, πξνζέιεπζε κεγάινη 
πνζνηήησλ απνξξηκκάησλ ιφγσ έθηαθησλ ζπλζεθψλ, έιιεηςε πιηθνχ 
επηθάιπςεο, αζηνρία κεραλήκαηνο, εληνπηζκφο δηαθπγήο βηναεξίνπ ή 
ζηξαγγηζκάησλ θιπ) ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ην ζρέδην αληηκεηψπηζεο 
εθηάθησλ αλαγθψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε Οξγάλσζεο θαη 
Λεηηνπξγίαο. Σα ζρέδην ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηείηαη ή λα αλαζεσξείηαη  
φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν, ελεκεξψλνληαο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 
Πεξηβάιινληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηνπ ΤΠΔΝ. ε θάζε ηέηνηα 
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ε είζνδνο απνξξηκκαηνθφξσλ θαη λα 
ελεκεξψλνληαη άκεζα νη παξαπάλσ αξκφδηεο ππεξεζίεο.  

13.20 Ζ δηάζεζε ηεο άικεο λα γίλεηαη ζε εγθεθξηκέλν ρψξν δηάζεζεο θαη 
επεμεξγαζίαο θξαηψληαο ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά. 

13.21 Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη εληφο ηνπ πξψηνπ, εμακήλνπ έθαζηνπ 
έηνπο λα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα πεξηβαιινληηθή αξρή ζπκπιεξσκέλν ην 
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"Απνγξαθηθφ Γειηίν Δπξσπατθφ Γειηίν Έθιπζεο θαη Μεηαθνξάο Ρχπσλ 
(ΔΜΔΜΡ - ΔPRTR)", ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 166/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Ηαλνπάξηνπ 2006 «γηα ηε ζχζηαζε 
επξσπατθνχ κεηξψνπ έθιπζεο θαη κεηαθνξάο ξχπσλ θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 91/689/ΔΟΚ θαη.96/61/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 

13.22 ηηο πεξηνρέο Α θαη Β, φπσο απηέο έρνπλ απεηθνληζηεί ζην ζρέδην αξ.. 7Α 
«Σνπνγξαθηθφ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ», Μάξηηνο 2017, θιίκαθαο 1:2000, νη 
νπνίεο έγηλαλ εξγαζίεο ιφγσ ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ απνξξηκκαηηθνχ 
αλαγιχθνπ, λα κελ γίλεη θακηά ελαπφζεζε απνβιήηνπ. 

VI. Υξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ΑΔΠΟ – Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ   

αλαλέσζε/ηξνπνπνίεζε ηεο  

1. Οη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαζψο θαη νη φξνη ηεο ΚΤΑ 
135831/3.12.2003, φπσο απηή ηζρχεη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαλεψζεηο ηεο,   
ηζρχνπλ γηα ηξία (3) ρξφληα απφ ηελ έθδνζε ηεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη: α) 
δχν (2) κήλεο πξηλ ηελ  ιήμε ηζρχνο ηεο νηθ. 13121/11.3.2016, (δειαδή πξηλ 
11.3.2018, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ ζα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ 
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε αξρή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ην 
ζχλνιν ησλ έξγσλ ηεο ΟΔΓΑ Γπηηθήο Αηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 
θσδηθνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 
κε Α.Π. 173188/27.6.2014 έγγξαθν ηεο ΔΤΠΔ/ΤΠΔΚΑ θαη β) απηνί ζα ηεξνχληαη 
κε αθξίβεηα.  

2. Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, βειηίσζε, επέθηαζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ, φπσο 
απηφ πεξηγξάθεηαη ζηε ΜΠΔ θαη ζηνπο θαθέινπο αλαλέσζεο θαη ηξνπνπνίεζεο, 
ή επαλεμέηαζε θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ 
ηεο παξνχζαο, απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηξνπνπνίεζεο ηεο 
παξνχζαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 4014/2011, ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΚΤΑ 
167563/2013 (Β΄964) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 36060/1155 /Δ.103/2013. 

3. Κάζε φξνο ηεο ΚΤΑ 135831/3.12.2003, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη  
ηεο παξνχζαο απφθαζεο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί, εθφζνλ θαηά ηελ θαηαζθεπή 
ή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ δηαπηζησζεί φηη δελ πξνζηαηεχεηαη επαξθψο ην 
πεξηβάιινλ. Οη φξνη ηεο παξνχζαο θαη ησλ πξναλαθεξφκελσλ ΚΤΑ 
επαλεμεηάδνληαη θαη, φπνπ απαηηείηαη αλαπξνζαξκφδνληαη απφ ηελ αξκφδηα 
πεξηβαιινληηθή αξρή, ηνπιάρηζηνλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ε ξχπαλζε απφ ηελ εγθαηάζηαζε είλαη ηέηνηα ψζηε λα πξέπεη λα 
αλαζεσξεζνχλ νη ηζρχνπζεο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπψλ ηεο παξνχζαο ή λα 
πεξηιεθζνχλ ζε απηήλ λέεο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπψλ, 

β) φηαλ ε αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο απαηηεί ηελ εθαξκνγή άιισλ ηερληθψλ, 
γ) φπνπ απαηηείηαη, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε λέν ή 

αλαζεσξεκέλν πνηνηηθφ πξφηππν πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 
(παξ.6) ηε ΚΤΑ 36060/1155/Δ.103/ 2013. 

4. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο 
δηαπηζησζνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή αλ 
παξαηεξεζνχλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί απφ ηε 
ΜΠΔ θαη ηνπο θαθέινπο αλαλέσζεο θαη ηξνπνπνίεζεο θαζψο θαη ζηηο 
απνθάζεηο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ) επηβάιινληαη πξφζζεηνη 
πεξηβαιινληηθνί φξνη ή ηξνπνπνηνχληαη νη φξνη ησλ ΑΔΠΟ, φπσο πξνβιέπεηαη 
ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 
4014/2011, κε εμαηξνχκελσλ θαη ηπρφλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ ή ηειψλ θαηά 
ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ αλσηέξνπ Νφκνπ. 
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VII. ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  

1. Ζ παξνχζα απφθαζε δελ θαιχπηεη ζέκαηα αζθάιεηαο έλαληη αηπρεκάησλ 
κεγάιεο έθηαζεο ή αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ, νχηε απαιιάζζεη 
ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ απφ ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνχ ηνπ κε άιιεο άδεηεο πνπ 
ηπρφλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθδίδεηαη ρσξίο λα εμεηαζηνχλ 
νη ηίηινη ηδηνθηεζίαο ηνπ ρψξνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη φξνη θαη 
πεξηνξηζκνί δφκεζεο ηνπ γεπέδνπ θαη δε ζπλεπάγεηαη λνκηκνπνίεζε 
νπνησλδήπνηε απζαίξεησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη 
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  

2. Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε φηη δελ αληίθεηηαη ζε πνιενδνκηθέο 
θαη άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ηπρφλ θαηηζρχνπλ απηήο. 

3. Ζ ΑΔΠΟ απνηειεί θαη έγθξηζε επέκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ 
ηνπ Ν. 998/1979, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ Ν. 
4014/2011 θαη ζην άξζξν 3 (παξ. 2 θαη 3) ηεο 15277/2012 ππνπξγηθήο 
απφθαζεο. 

4. Ζ παξνχζα απφθαζε δελ απαιιάζζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ 
ππνρξέσζε λα εθνδηαζηνχλ κε άδεηα απφ άιιε Γεκφζηα Αξρή εάλ απηφ 
απαηηείηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

VIII. ΔΛΔΓΥΟ ΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΖ ΑΔΠΟ 

1. Ζ ΚΤΑ 135831/3.12.2003, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη ε παξνχζα 
απφθαζε θαζψο θαη ε ζρεηηθή ζεσξεκέλε ΜΠΔ θαη νη θάθεινη αλαλέσζεο θαη 
ηξνπνπνίεζεο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζην ρψξν ηνπ 
έξγνπ ηφζν θαηά ηελ θαηαζθεπή φζν θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία, θαη λα επηδεηθλχνληαη 
απφ ηνλ ππφρξεν θνξέα ζε θάζε αξκφδην, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, ειεγθηηθφ 
φξγαλν. 

2. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε : 

 λα ηεξεί ζηνηρεία (ηηκνιφγηα, ζπκβάζεηο, δηάθνξα παξαζηαηηθά έγγξαθα, 
κεηξψα θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ θ.ιπ.), βάζεη ησλ νπνίσλ ζα απνδεηθλχεηαη ε 
ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο. Σα 
ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ 

 λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε θάζε αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν 

 λα παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 

 λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο - ππνδείμεηο 
ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο 
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. 

3. Σπρφλ ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΑΔΠΟ θαη δελ 
θαιχπηνληαη απφ ηνπο φξνπο απηήο, επηιχνληαη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
(εζληθήο θαη θνηλνηηθήο) θαζψο θαη απφ ηα ζηνηρεία ησλ Πεξηβαιινληηθψλ 
Μειεηψλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ. 

4. ε πεξίπησζε πξφθιεζεο νπνηαδήπνηε ξχπαλζεο ή άιιεο ππνβάζκηζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο ή παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο επηβάιινληαη 
ζηνπο ππεπζχλνπο ηνπ έξγνπ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ 28, 29 θαη 30 ηνπ Ν. 1650/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο 
Ν.3010/2002, Ν.4014/2011 θαη Ν. 4042/2012 θαη ηζρχεη θαζψο θαη ηα άξζξα 13 
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θαη 14 ηνπ Ν. 3199/2003. 

 

IX. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΔΠΟ 

H δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλάξηεζή ηεο ζηνλ 
εηδηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν, ζηε δηθηπαθή δηεχζπλζε aepo.ypeka.gr (ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 19α ηνπ Ν.4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α) θαζψο θαη ζηελ ΚΤΑ 
21398/2012 (ΦΔΚ 1470/Β). 

 
Ζ  ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΣΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 
 

Μ. ΚΡΖΣΗΚΟΤ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. ΤΠΔΝ 
    α) Γ/λζε Βηνπνηθηιφηεηαο, Δδάθνπο θαη Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 
      Σκήκα Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ, Βηνκεραληθψλ θαη πλαθψλ Απνβιήησλ  
      Παηεζίσλ 147, 11251 Αζήλα 
      β) Γ/λζε ρεδηαζκνχ Μεηξνπνιηηηθψλ Πεξηνρψλ 

 Σκήκα Μεηξνπνιηηηθνχ ρεδηαζκνχ Αζήλαο 
 Παλφξκνπ 2, 11523 Αζήλα 
  

2. Τπ. Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 
     Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
     Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
     Δπαγγειηζηξίαο 2 θαη Μεηξνπφιεσο, 10563 Αζήλα 
      

3. Τπνπξγείν Τγείαο 
Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο 
Σκήκα Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο  
Αξηζηνηέινπο 17, 10433 Αζήλα 

      
4. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

α) Γελ. Γ/λζε Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 
 Μπνπκπνπιίλαο 20 - 22, 106 82 Αζήλα 
β) Γελ. Γ/λζε Αλαζηήισζεο, Μνπζείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ 
 Πι. Καξχηζε 12, 105 61 Αζήλα 

 
5. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο 

α) Γ/λζε Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ 
  Λ. Μεζνγείσλ 239  θαη Παξίηζε, 
  Νέν Φπρηθφ, 15451 Αζήλα 
 β) Γ/λζε Τδάησλ 
  Λ. Μεζνγείσλ 239 θαη Παξίηζε 
  Νέν Φπρηθφ, 15451 Αζήλα 

 
6.  Πεξηθέξεηα Αηηηθήο  

α) Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην 
 Λ. πγγξνχ 15 -17, 117 43 Αζήλα 

 (ζπλ. ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ελεκέξσζε ηνπ θαθέινπ ηεο κειέηεο  
πεξηβάιινληνο ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή) 

β) Γ/λζε Πεξηβάιινληνο 
 Πνιπηερλείνπ 4, 10433 Αζήλα 
γ) Σκήκα Διέγρνπ, Μεηξήζεσλ θαη Τδξννηθνλνκίαο Πεξηβάιινληνο ΠΔ Γπηηθήο 

Αηηηθήο 
 Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 78, 19200 Διεπζίλα 

 
7. Γήκνο Φπιήο 

Πιαηεία Ζξψσλ  
13341 Άλσ Ληφζηα 
 

 
 
ΔΩΣ. ΓΗΑΝΟΜΖ 

1.  ΓΗΠΑ 
2.  Υξνλ. Αξρείν 
3.  Σκήκα Β΄ 
4.  Γξ. Γεληθήο Γ/ληξηαο 
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5.  Β. Πάηζε   
6.  Μ. Γθηφθα 
 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΠΡΑΞΖ 
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