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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Φεβρουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών
για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων
και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
A. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230), ειδικότερα του κεφαλαίου ΙΔ’, που προστέθηκε με το άρθρο 78 του ν. 4549/2018 (Α’105) και ιδίως
τα άρθρα 78 και 81 αυτού.
2. Του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση
της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 105).
3. Του τρίτου άρθρου του ν. 4550/2018 «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ
σχετικά με την επικερδή απασχόληση των εξαρτώμενων
μελών των Μελών Διπλωματικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις» (Α’ 108).
4. Του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α’ 209), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, κ.ά» (Α’ 24), όπως ισχύει.
6. Του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).
7. Του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο-
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σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176) και ιδίως το άρθρο 21 παρ. 2 αυτού, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν. 4369/2016 (Α’ 33).
8. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
9. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).
10. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
11. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
12. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
13. Της αριθμ. 198/16 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο»
(Β’ 3722).
14. Της αριθμ. Υ59/2018 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο Πιτσιόρλα»
(Β’ 3818).
15. Της αριθμ. Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» ( Β΄ 2168).
16. Της υπουργικής απόφασης ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του
ν.4014/21.9.2011 (Α’209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί
και ισχύει», (Β’ 2471) όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση 2307/2018 (Β’ 439) και ισχύει.
Β. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εφαρμογή
των διατάξεων των άρθρων 78 και 79 του Κεφαλαίου
ΙΔ’ (Απλούστευση πλαισίου εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών) του
ν. 4442/2016, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 81 του
ιδίου νόμου περί καθορισμού της διαδικασίας και των
δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία
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έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών» της 4ης Ομάδας της υπουργικής απόφασης ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016, όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν τα
έργα και οι δραστηριότητες της 4ης Ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της υπουργικής
απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 4 του
ν. 4014/2011 (ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 - Β΄2471) .
2. Εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας
έργο ή δραστηριότητα της προηγούμενης παραγράφου,
εφόσον εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες δραστηριότητας της 9ης Ομάδας της υπουργικής απόφασης
ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016, ή άλλης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας και ασκείται εντός του χώρου
εγκατάστασης αυτής.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:
1. Ισχύουν οι ορισμοί του ν. 4042/2012 (Α’ 24).
2. Ισχύουν οι ορισμοί του ν. 4014/2011 (Α’ 209) και των
εξουσιοδοτικών του διατάξεων.
3. Αδειοδοτούσα Αρχή: Αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
4. Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών νοούνται
τα έργα και οι δραστηριότητες της 4ης Ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της υπουργικής απόφασης ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016, όπως ισχύει, στο εξής και
για τις ανάγκες της παρούσας «δραστηριότητες».
Άρθρο 4
Εγκατάσταση δραστηριοτήτων
χωρίς βεβαίωση χωροθέτησης
1. Στις περιπτώσεις που οι δραστηριότητες του πεδίου
εφαρμογής της παρούσας είναι συμβατές με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής όπου εγκαθίστανται, η εγκατάσταση αυτών γίνεται χωρίς να απαιτείται
βεβαίωση χωροθέτησης.
2. Η συμβατότητα των δραστηριοτήτων της προηγούμενης παραγράφου με τις θεσμοθετημένες κατηγορίες
χρήσεων γης αποτυπώνεται στον Πίνακα χωροθέτησης
που συνοδεύει την παρούσα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
3. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να εφοδιαστεί με Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία
Δόμησης.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση δραστηριοτήτων
με βεβαίωση χωροθέτησης
1. Η βεβαίωση χωροθέτησης αποτελεί βεβαίωση ως
προς τη δυνατότητα εγκατάστασης της δραστηριότητας
στις περιπτώσεις μη συμβατότητας με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής ή στις περιπτώσεις που δεν
υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης, και αποτελεί
απαραίτητο δικαιολογητικό στοιχείο για την εκκίνηση
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της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης (έκδοση
ΑΕΠΟ ή υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις -ΠΠΔ).
2. Η βεβαίωση χωροθέτησης του άρθρου 78 παρ. 2
ν. 4442/2016 εκδίδεται από την Αδειοδοτούσα Αρχή με
την εφαρμογή των ακολούθων:
- των θεσμοθετημένων χρήσεων γης,
- των κριτηρίων αποκλεισμού, όπως αυτά αναλύονται
στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), στο
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), κοινή υπουργική απόφαση οικ. 62952/5384/2016
(ΦΕΚ 4326/Β’/30.12.2016) και στα οικεία Περιφερειακά
Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ),
- των οικείων Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων,
- των Ειδικών χωροταξικών σχεδίων.
Ο συνημμένος στην παρούσα πίνακας χωροθέτησης,
αποτυπώνει ανά δραστηριότητα τις περιοχές όπου επιτρέπεται η εν λόγω δραστηριότητα βάσει των θεσμοθετημένων κατηγοριών χρήσεων γης και καθορίζει τις
προϋποθέσεις χωροθέτησής της στην περίπτωση μη
συμβατότητας με θεσμοθετημένες χρήσεις γης ή στην
περίπτωση όπου δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης.
3. Η βεβαίωση χωροθέτησης δεν εκδίδεται στις οικιστικές περιοχές στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι πολεοδομημένες περιοχές κατοικίας, εντός εγκεκριμένων
σχεδίων πόλεων, οι οικισμοί προ του 1923 ή με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων και οι προς πολεοδόμηση
περιοχές κατοικίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εξειδικεύονται από τον συνημμένο πίνακα χωροθέτησης.
Άρθρο 6
Δικαιολογητικά και διαδικασία για την έκδοση
της βεβαίωσης χωροθέτησης
1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της
βεβαίωσης χωροθέτησης είναι τα εξής:
α. Συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Ι).
β. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία
Δόμησης, συνοδευόμενη από το τοπογραφικό που υποβλήθηκε για την έκδοσή της.
γ. Τοπογραφικό διάγραμμα -γενική διάταξη εγκατάστασης- (κλ. 1:2000 έως 1:5000, ανάλογα με το μέγεθος
της εγκατάστασης), στο οποίο αποτυπώνονται όλες οι
εγκαταστάσεις της μονάδας, οι δραστηριότητες και οι
υποδομές με τις οποίες γειτνιάζει, η πρόσβαση στην
εγκατάσταση και ο περιβάλλων χώρος της, ειδικά στις
περιοχές εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών.
2. Ο φορέας της δραστηριότητας, προκειμένου να λάβει βεβαίωση χωροθέτησης, υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά της παρ. 1.
3. Εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της αίτησης μετά των δικαιολογητικών η Αδειοδοτούσα Αρχή
ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, εξετάζει τα
προβλεπόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 5, διενεργεί έλεγχο που αφορά τις συνθήκες που επικρατούν
στην περιοχή της υπό εγκατάσταση δραστηριότητας και
εκδίδει τη βεβαίωση χωροθέτησης.
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Σε περίπτωση που ο φάκελος κρίνεται ελλιπής, η
Αδειοδοτούσα Αρχή ζητά τη συμπλήρωσή του και η ως
άνω προθεσμία διακόπτεται μέχρι την προσκόμιση των
δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο
η Αδειοδοτούσα Αρχή διαπιστώσει ασυμβατότητα της
δραστηριότητας με τις συνθήκες που επικρατούν στην
περιοχή (υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής εγκατάστασης σε σχέση με τα υποβληθέντα στοιχεία), ενημερώνει τον φορέα εντός δέκα (10) ημερών, εγγράφως ή/
και ηλεκτρονικά, για τις ασυμβατότητες που διαπίστωσε
και τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση, εφόσον είναι
εφικτό, η δε προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για την
έκδοση της βεβαίωσης διακόπτεται. Σε περίπτωση που
η συμμόρφωση δεν είναι εφικτή ή δεν πραγματοποιηθεί
εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Αδειοδοτούσα Αρχή
απορρίπτει το αίτημα έκδοσης βεβαίωσης χωροθέτησης.
4. Στη βεβαίωση χωροθέτησης η Αδειοδοτούσα Αρχή
αναφέρει τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 και το προβλεπόμενο παράβολο που ο φορέας της δραστηριότητας πρέπει να προσκομίσει για την έκδοση έγκρισης
λειτουργίας ή να τηρεί στον χώρο της εγκατάστασης
στην περίπτωση υποβολής γνωστοποίησης λειτουργίας.
5. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός
φορέας οφείλουν να ενημερώσουν την Αδειοδοτούσα
Αρχή εντός δέκα (10) ημερών για την αλλαγή αυτή. Ο
νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα με τον παλαιό για
την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας από τον χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας ή του δικαιώματος
εκμετάλλευσης μέχρι την ενημέρωση της Αδειοδοτούσας Αρχής σχετικά με την αλλαγή. Εγκρίσεις που έχουν
εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν
να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ειδική νομοθεσία.
Άρθρο 7
Κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων
ως προς την απαίτηση έγκρισης λειτουργίας
ή υποβολής γνωστοποίησης
1. Σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας υπάγονται
όλες οι δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1 του
ν. 4014/2011, καθώς επίσης και οι δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2 με α/α 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10α, 11, 13, 14, 16 και
17 της υπουργικής απόφασης 37674/2016, όπως ισχύει.
2. Σε καθεστώς γνωστοποίησης ως προς τη λειτουργία τους υπάγονται όλες οι δραστηριότητες του πεδίου
εφαρμογής της παρούσας, πλην των αναφερομένων
ανωτέρω στην παράγραφο 1.
Άρθρο 8
Δικαιολογητικά για τη λειτουργία
των δραστηριοτήτων
1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λειτουργία
των δραστηριοτήτων είναι τα εξής:
Α. Γενικά Δικαιολογητικά:
α. Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) και Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου
ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
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β. Τεχνική έκθεση οργάνωσης και λειτουργίας της
εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά
νόμο μηχανικό, με περιεχόμενο:
β1. Το τοπογραφικό διάγραμμα (γενική διάταξη εγκατάστασης) που υποβλήθηκε για την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ,
στο οποίο αποτυπώνονται όλες οι εγκαταστάσεις της
μονάδας, επικαιροποιημένο σύμφωνα με την κατασκευή
της εγκατάστασης.
β2. Περιγραφή της δραστηριότητας (εισερχόμενα
και εξερχόμενα απόβλητα ανά κωδικό ΕΚΑ, αντίστοιχες
ποσότητες, αναλυτικό διάγραμμα ροής εκτελούμενων
εργασιών, μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων, αέρια-στερεά-υγρά απόβλητα-παραγόμενα προϊόντα και διάθεσή
τους κ.λπ.).
β3. Περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού, ισχύς
και μηχανολογική κάτοψη.
β4. Κατάταξη της δραστηριότητας σε α/α της 4ης Ομάδας της υπουργικής απόφασης 37674/2016, όπως ισχύει
και είδος εργασιών ανάκτησης R ή/και Διάθεσης D.
γ. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού
σε περίπτωση υφιστάμενων κτιρίων/εγκαταστάσεων, με
την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκειά τους, ότι δεν
απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση
ή νομιμοποίηση της κτιριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο
κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι
είναι σύμφωνη με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις της δραστηριότητας.
Β. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):
α. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και τυχόν αποδεικτικά τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων
αυθαίρετων κατασκευών και βεβαιώσεις πληρωμής
προστίμων, εφόσον υπάρχουν υφιστάμενα κτίρια.
β. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
γ. Άδεια χρήσης νερού στην περίπτωση χρήσης νερού
από γεώτρηση.
δ. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3Α ν. 2244/1994 για
τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη της μονάδας, εφόσον απαιτείται (ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/89003/443/2018, Β’ 5674).
ε. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση
εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση
της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου
κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η
είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.
στ. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου.
ζ. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, για τις μονάδες που αποθηκεύουν ή/και επεξεργάζονται επικίνδυνα απόβλητα
σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4042/2012.
η. Τεχνικο-οικονομική μελέτη υπολογισμού του κόστους αποκατάστασης και μεταφροντίδας της εγκατάστασης.
θ. Λογαριασμός ειδικού αποθεματικού που θα διατίθεται για έργα αποκατάστασης και μεταφροντίδας.
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ι. Πρόγραμμα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της
εγκατάστασης.
2. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 είτε υποβάλλονται μαζί με την αίτηση έκδοσης έγκρισης λειτουργίας
στην περίπτωση δραστηριοτήτων που υποχρεούνται σε
έκδοση έγκρισης λειτουργίας είτε τηρούνται στον χώρο
της εγκατάστασης στην περίπτωση δραστηριοτήτων
που υποχρεούνται σε υποβολή γνωστοποίησης.
Άρθρο 9
Έγκριση λειτουργίας
1. Ο φορέας της δραστηριότητας, προκειμένου να λάβει έγκριση λειτουργίας, και εφόσον για την εγκατάσταση
της δραστηριότητας έχει εκδοθεί βεβαίωση χωροθέτησης, υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα για τη λειτουργία δικαιολογητικά, του άρθρου 8 τα οποία προσδιορίστηκαν στη
βεβαίωση χωροθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4.
2. Ο φορέας της δραστηριότητας, προκειμένου να
λάβει έγκριση λειτουργίας, και εφόσον για την εγκατάσταση της δραστηριότητας δεν απαιτείται να εκδοθεί
βεβαίωση χωροθέτησης, υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα
Αρχή συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών. Ο φορέας της δραστηριότητας
υποβάλλει αίτηση έγκρισης λειτουργίας συνοδευόμενη
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο.
3. Για την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας απαιτείται
καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 11 της παρούσας.
4. Εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της
αίτησης που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και το
παράβολο η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την πληρότητα
αυτών, τα διατηρεί στον φάκελο του φορέα, διενεργεί
έλεγχο, ο οποίος αποσκοπεί στη διαπίστωση των προϋποθέσεων νόμιμης εγκατάστασης της δραστηριότητας
στην περιοχή, στη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις
απαιτήσεις των περιβαλλοντικών όρων, καθώς και σε
κάθε άλλο θέμα αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία
της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της παρούσας και εκδίδει την
έγκριση λειτουργίας αορίστου χρόνου. Εφόσον ο φάκελος κριθεί ελλιπής, η Αδειοδοτούσα Αρχή ζητά τη συμπλήρωσή του και η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών
διακόπτεται μέχρι την προσκόμιση των δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο η Αδειοδοτούσα
Αρχή διαπιστώσει μη συμμόρφωση με απαίτηση των
περιβαλλοντικών όρων ή λοιπές παρεκκλίσεις σχετιζόμενες με την ασφαλή λειτουργία της δραστηριότητας, ενημερώνει τον φορέα εντός δέκα (10) ημερών, εγγράφως
ή/και ηλεκτρονικά, για τις παρεκκλίσεις που διαπίστωσε
και τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση, εφόσον είναι
εφικτό, η δε προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για την
έκδοση της έγκρισης διακόπτεται. Σε περίπτωση που η
συμμόρφωση δεν είναι εφικτή ή δεν πραγματοποιηθεί
εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Αδειοδοτούσα Αρχή
απορρίπτει το αίτημα έκδοσης έγκρισης λειτουργίας.
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5. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός
φορέας οφείλουν να ενημερώσουν την Αδειοδοτούσα
Αρχή εντός δέκα (10) ημερών για την αλλαγή αυτή. Ο
νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα με τον παλαιό για
την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας από τον χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας ή του δικαιώματος
εκμετάλλευσης μέχρι την ενημέρωση της Αδειοδοτούσας Αρχής σχετικά με την αλλαγή. Εγκρίσεις που έχουν
εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν
να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ειδική νομοθεσία.
6. Η έγκριση λειτουργίας εκδίδεται για το σύνολο των
δραστηριοτήτων που ασκούνται στην εγκατάσταση
εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας
και ανά είδος όταν συνυπάρχουν δραστηριότητες διαφορετικών Ομάδων κατάταξης της κοινής υπουργικής
απόφασης 37674/2016 όπως ισχύει.
Άρθρο 10
Γνωστοποίηση λειτουργίας
1. Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει στην
Αδειοδοτούσα Αρχή συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι της παρούσας, εφόσον για
την εγκατάσταση της δραστηριότητας δεν απαιτείται
να εκδοθεί βεβαίωση χωροθέτησης. Η Αδειοδοτούσα
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
2. Ο φορέας της δραστηριότητας, είτε μετά την απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής, είτε αυτοτελώς με
ευθύνη του, και αφού προηγουμένως συγκεντρώσει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά των εκ των αναφερομένων
στο άρθρο 8 της παρούσας, υποβάλλει γνωστοποίηση
λειτουργίας (Παράρτημα ΙΙ), αποκλειστικά μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου
14 του ν. 4442/2016. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του
Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr,
εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα, άλλως η γνωστοποίηση υποβάλλεται απευθείας στην Αδειοδοτούσα
Αρχή, σε έντυπη μορφή.
3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται για το σύνολο των
δραστηριοτήτων που ασκούνται στην εγκατάσταση
εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας
και ανά είδος όταν συνυπάρχουν δραστηριότητες διαφορετικών Ομάδων κατάταξης της κοινής υπουργικής
απόφασης 37674/2016 όπως ισχύει.
4. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας
λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης και
μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.
Η Αδειοδοτούσα Αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία. Εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών η Αδειοδοτούσα Αρχή, βάσει του είδους των
ασκούμενων δραστηριοτήτων και των στοιχείων που
περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση, κοινοποιεί αυτήν
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στις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ. Σώμα
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος-ΚΕΠΠΕ, Πυροσβεστική Υπηρεσία,
Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Χημική
Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, Κτηνιατρική Υπηρεσία, Υπηρεσία Υδάτων, Δασική Υπηρεσία, υπηρεσία για
τη συντήρηση της οδού, περιφερειακή υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας), προκειμένου να λάβουν
γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να δύνανται
να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.
5. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό από τον φορέα της δραστηριότητας. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να
τηρεί στην εγκατάσταση το αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης λειτουργίας, καθώς και επικαιροποιημένα
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 8 και να τα
θέτει στη διάθεση της Αδειοδοτούσας και άλλων αρμόδιων αρχών κατά τη διενέργεια των κατά νόμο ελέγχων.
6. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας
απαιτείται καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας. Δεν απαιτείται
καταβολή παραβόλου για τη γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του ν. 4442/2016.
7. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας
ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση για την
υποβολή της, η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να διενεργεί έλεγχο για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων νόμιμης εγκατάστασης της δραστηριότητας στην περιοχή,
για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων της
γνωστοποίησης λειτουργίας, για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών
Δεσμεύσεων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα σχετικά με
την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ενημερώνει τον φορέα, εγγράφως ή/και
ηλεκτρονικά, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
8. α. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης λειτουργίας ο φορέας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη
γνωστοποίηση της μεταβολής των στοιχείων εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών, στις αρχές της παραγράφου 4 του
παρόντος άρθρου, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση
περί της μεταβολής.
β. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της
δραστηριότητας προβαίνουν αυτοτελώς ο καθένας σε
γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών
από την αλλαγή, ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ και
μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, εφόσον
υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα, άλλως υποβάλλεται απευθείας στην Αδειοδοτούσα Αρχή, σε έντυπη και ψηφιακή
μορφή. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες
σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Πιστοποιητικά και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην ειδική
νομοθεσία, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους
και δεν συμπληρώνονται εκ νέου στο παράρτημα της
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γνωστοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της μεταβολής ο νέος και ο παλαιός φορέας λαμβάνουν αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής, το οποίο
τηρείται στον φάκελο του νέου φορέα. Η Αδειοδοτούσα
Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση των
στοιχείων του νέου φορέα εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών, στις αρχές της παραγράφου 4 του παρόντος
άρθρου, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της
μεταβολής.
γ. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της
δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει
νέα γνωστοποίηση.
9. Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης λειτουργίας ή παροχής αναληθών στοιχείων ή παράλειψης
δήλωσης μεταβολής, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 ν. 4442/2016, όπως αυτές
εξειδικεύονται στο άρθρο 13 της παρούσας.
10. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας της δραστηριότητας, υποχρεούται σε
γνωστοποίηση της παύσης. Μετά την ολοκλήρωση της
γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας ο φορέας λαμβάνει αποδεικτικό της υποβολής. Η Αδειοδοτούσα Αρχή
υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση παύσης
λειτουργίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρχές της παραγράφου 4, προκειμένου αυτές να λάβουν
γνώση περί της παύσης λειτουργίας.
Άρθρο 11
Παράβολα
1. Δεν απαιτείται παράβολο για την έκδοση βεβαίωσης
χωροθέτησης. Επίσης, δεν απαιτείται παράβολο για την
ακύρωση υποβληθείσας γνωστοποίησης εγκατάστασης.
2. Για την έγκριση λειτουργίας απαιτείται παράβολο
ύψους 150 ευρώ για τα έργα Υποκατηγορίας Α1, και παράβολο ύψους 100 ευρώ για τα έργα Υποκατηγορίας Α2.
Το παράβολο υποβάλλεται μαζί με την αίτηση έγκρισης
λειτουργίας.
3. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας
απαιτείται παράβολο ύψους 100 ευρώ για τα έργα Υποκατηγορίας Α2, και παράβολο ύψους 50 ευρώ για τα έργα
Κατηγορίας Β. Τα στοιχεία του παραβόλου αναγράφονται
στη γνωστοποίηση, το σώμα αυτού παραμένει εντός του
τηρούμενου στην εγκατάσταση φακέλου σύμφωνα με
το άρθρο 14 της παρούσας.
4. Ποσοστό 80% του συνόλου των εσόδων από τα παράβολα εισπράττεται υπέρ της οικείας Περιφέρειας και
ποσοστό 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, για
την κάλυψη σχετικών δαπανών της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σύμφωνα με το άρθρο 11 ν. 4442/2016.
Άρθρο 12
Έλεγχοι
Πέραν των ελέγχων που διενεργεί η Αδειοδοτούσα
Αρχή για τη χορήγηση της βεβαίωσης χωροθέτησης και
την έγκριση λειτουργίας, μετά την έκδοση της βεβαίωσης χωροθέτησης ή την υποβολή γνωστοποίησης ή την
έκδοση έγκρισης λειτουργίας η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους και να προβαίνει στις ενέρ-
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γειες εποπτείας εν γένει, σύμφωνα με τον ν. 4512/2018
(Α’ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του
ανωτέρω νόμου η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί τους
εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου.
Άρθρο 13
Κυρώσεις
1. Στις δραστηριότητες που υπάγονται σε έγκριση
λειτουργίας επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση μη
διάθεσης της σχετικής έγκρισης λειτουργίας, ή παροχής αναληθών στοιχείων ή μη υποβολής στοιχείων για
τη μεταβολή της δραστηριότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας, με βάση την
ακόλουθη εξίσωση:
ΠΡΟΣΤΙΜΟ = Τιμή βάσης* Συντελεστής επιπέδου παράβασης* Συντελεστής μεγέθους* Συντελεστής κινδύνου. Όπου:
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ= πεντακόσια (500) ευρώ.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ= 1 έως 5 ανάλογα με το επίπεδο της παράβασης έγκρισης λειτουργίας
ως ακολούθως:
i) Αν πρόκειται για μη διάθεση έγκρισης λειτουργίας: 5
ii) Αν πρόκειται για υποβολή ανακριβών ή αναληθών
στοιχείων ή για παράλειψη υποβολής στοιχείων για τη
μεταβολή της δραστηριότητας: 1-4 ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ= 0,5 έως 2 ανάλογα με το
μέγεθος της εγκατάστασης ως ακολούθως:
i) Εγκατάσταση με εργαζομένους έως 10: 0,5
ii) Εγκατάσταση με εργαζομένους από 11 έως 50: 1
iii) Εγκατάσταση με εργαζομένους από 51 έως 150: 1,5
iv) Εγκατάσταση με εργαζομένους από 151 και άνω: 2
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ= 1 έως 3, αναλόγως της
περιβαλλοντικής κατάταξης της δραστηριότητας ως
ακολούθως:
α) Α1 Υποκατηγορία: 3
β) Α2 Υποκατηγορία: 2
γ) Β΄ Κατηγορίας και Λοιπές περιπτώσεις: 1
2. Στις δραστηριότητες που υπάγονται σε γνωστοποίηση λειτουργίας επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση
παράλειψης της γνωστοποίησης λειτουργίας ή τήρησης
αναληθών στοιχείων ή παράλειψης υποβολής στοιχείων
για τη μεταβολή της δραστηριότητας, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας, με βάση
την ακόλουθη εξίσωση:
ΠΡΟΣΤΙΜΟ= Τιμή βάσης* Συντελεστής επιπέδου παράβασης* Συντελεστής μεγέθους* Συντελεστής κινδύνου. Όπου:
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ= διακόσια πενήντα (250) ευρώ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ= 1 έως 3 ανάλογα με το επίπεδο της παράβασης γνωστοποίησης λειτουργίας ως ακολούθως:
i. Αν πρόκειται για παράλειψη γνωστοποίησης λειτουργίας: 3
ii. Αν πρόκειται για τήρηση ανακριβών ή αναληθών
στοιχείων ή παράλειψη υποβολής στοιχείων για τη μεταβολή της δραστηριότητας: 1-2 ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων.
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ= 0,5 έως 1 ανάλογα με το
μέγεθος της εγκατάστασης ως ακολούθως:
i. Εγκατάσταση με εργαζομένους έως 10: 0,5
ii. Εγκατάσταση με εργαζομένους από 11 έως 50: 0,8
iii. Εγκατάσταση με εργαζομένους από 51 και άνω: 1
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ= 1 έως 2, αναλόγως της
περιβαλλοντικής κατάταξης της δραστηριότητας ως
ακολούθως:
i. Α2 Υποκατηγορία: 2
ii. Β΄ Κατηγορίας και Λοιπές περιπτώσεις: 1
3. Τα ανωτέρω πρόστιμα των παραγράφων 1 και 2 που
υπολογίζονται βάσει των ανωτέρω τύπων, δύνανται να
προσαυξάνονται ή να μειώνονται ως εξής:
i) Εάν διαπιστώνεται παράλληλα και άλλη παράβαση
της κείμενης νομοθεσίας, το πρόστιμο προσαυξάνεται
έως και χίλια ευρώ. Εάν η παράβαση αυτή θέτει σε διακινδύνευση ή προκάλεσε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον
το πρόστιμο προσαυξάνεται έως και δύο χιλιάδες ευρώ.
ii) Εάν διαπιστώνεται παράβαση καθ’ υποτροπή εντός
δύο ετών από τη διαπίστωση της προηγούμενης, το πρόστιμο προσαυξάνεται έως και χίλια ευρώ.
iii) Εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και ανταποκρίνεται στη συμμόρφωση, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται
κατά 25 %. Εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός 5 ημερών,
το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 50 %, εκτός από
την περίπτωση που η παράβαση συνίσταται σε παράλειψη έγκρισης λειτουργίας ή πρώτης γνωστοποίησης,
οπότε εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός 5 ημερών, το
πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 25 %. Ειδικά στην
περίπτωση που η παράβαση συνίσταται στη μη υποβολή του απαιτούμενου παραβόλου, εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός 5 ημερών, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
Η συμμόρφωση κρίνεται σύμφωνα με τις περιστάσεις
τέλεσης της παράβασης και η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε επανέλεγχο εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος προκειμένου να εξετάσει το κριτήριο της
συμμόρφωσης και συνεργασίας.
4.1. Εάν η παράλειψη στοιχείου της γνωστοποίησης ή
έγκρισης λειτουργίας κρίνεται ως ήσσονος σημασίας, η
Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση
και, εφόσον αυτό απαιτείται, να τάσσει προθεσμία για
συμμόρφωση. Εάν ο ελεγχόμενος δεν συμμορφωθεί
εντός της ταχθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται πρόστιμο.
4.2. Προκειμένου να επιβληθεί πρόστιμο διενεργείται
αυτοψία, εφόσον κρίνεται απαραίτητη για τη διαπίστωση
της παράβασης και συντάσσεται πλήρως αιτιολογημένη
έκθεση στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι διαπιστωθείσες παραβάσεις.
4.3. Ο φορέας της δραστηριότητας ειδοποιείται για
την πρόθεση επιβολής προστίμου και καλείται να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ημερών
από τη σχετική ειδοποίηση. Στην περίπτωση που η ως
άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, εκδίδεται απόφαση
επιβολής προστίμου.
4.4. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά
τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων κατά
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.). Ποσοστό 50% του επιβληθέντος προστίμου
αποτελεί έσοδο της οικείας Περιφέρειας, στη χωρική
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αρμοδιότητα της οποίας βεβαιώνεται η παράβαση και
ποσοστό 50% αποδίδεται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
5. Αλλαγή φορέα δραστηριότητας χωρίς να ενημερωθεί η Αδειοδοτούσα Αρχή από τον παλαιό και τον νέο
φορέα εντός της προβλεπόμενης προθεσμία 10 ημερών
επισύρει πρόστιμο 250€ τόσο για τον παλαιό όσο και για
τον νέο φορέα.
6. Οι κυρώσεις για παραβάσεις των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας που προβλέπονται στην κείμενη
νομοθεσία δεν θίγονται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία
προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής
αφαίρεσης άδειας ή έγκρισης λειτουργίας, εφεξής για
τις δραστηριότητες που υπάγονται σε γνωστοποίηση
λειτουργίας ως τέτοια νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, με τη σφράγιση
της εγκατάστασης και του παραγωγικού της εξοπλισμού
από την Αδειοδοτούσα Αρχή.
Άρθρο 14
Τήρηση φακέλου
Ο φορέας της δραστηριότητας είτε υπάγεται σε καθεστώς γνωστοποίησης είτε υπάγεται σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας οφείλει να τηρεί στην εγκατάστασή του
φάκελο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά των άρθρων 6 και 8 επικαιροποιημένα, καθώς και
με τα αποδεικτικά καταβολής παραβόλων, τη βεβαίωση
χωροθέτησης, το αποδεικτικό υποβολής γνωστοποιήσης
ή την έγκριση λειτουργίας, προκειμένου να διαθέτει όλα
τα ανωτέρω στις αρμόδιες αρχές σε κάθε περίπτωση
ελέγχου.
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Άρθρο 15
Μεταβολές Δραστηριότητας
1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και στις
περιπτώσεις αλλαγής δραστηριότητας, προσθήκης δραστηριότητας και μετάπτωσης της δραστηριότητας σε
υψηλότερη περιβαλλοντική κατηγορία. Στην περίπτωση
που η δραστηριότητα υπάγεται σε καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας οφείλει να μεταβάλλει τα στοιχεία
της γνωστοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 10 της παρούσας. Στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας,
η έγκριση λειτουργίας τροποποιείται αναλόγως βάσει
των στοιχείων του υποβληθέντος Ερωτηματολογίου
(Παράρτημα Ι) και την υποβολή των τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών. Δικαιολογητικά που είναι σε ισχύ
και δεν χρήζουν τροποποίησης διατηρούνται ως έχουν.
2. Στις περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη παράγραφο (π.χ. μηχανολογικός εκσυγχρονισμός), δεν απαιτείται έκδοση νέας βεβαίωσης χωροθέτησης, εφόσον
η μεταβολή καλύπτεται από την ήδη εκδοθείσα. Στην
περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται σε καθεστώς
γνωστοποίησης λειτουργίας οφείλει να μεταβάλλει τα
στοιχεία της γνωστοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. Στην περίπτωση
που η δραστηριότητα υπάγεται σε καθεστώς έγκρισης
λειτουργίας, η έγκριση τροποποιείται αναλόγως μετά
την υποβολή συμπληρωμένου του Ερωτηματολογίου
(Παράρτημα Ι) και την υποβολή των τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών. Δικαιολογητικά που είναι σε ισχύ
και δεν χρήζουν τροποποίησης διατηρούνται ως έχουν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται
για την έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης, έγκρισης λειτουργίας και γνωστοποίησης λειτουργίας
έργων/δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών»
Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης προς τον ενδιαφερόμενο φορέα
1. Όλα τα πεδία του Ερωτηματολογίου που άπτονται της δραστηριότητάς σας, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια.
2. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται το παρόν Ερωτηματολόγιο.
3. Όπου υπάρχουν τετραγωνάκια, οι απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται με την προσθήκη ενός Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.
4. Το Ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται και υπογράφεται με αποκλειστική σας ευθύνη.

Προς:

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου

(Συμπληρώνεται το αντίστοιχο κέντρο υποδοχής της αίτησης)

(*) Κοινοποίηση:

(*) Ημερομηνία

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α1. Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου
Όνομα

Επώνυμο

Ονομ/μο πατέρα
Ονομ/μο μητέρας
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή
Αριθμός Διαβατηρίου

Εκδούσα Αρχή

ΑΦΜ

ΔΟΥ

Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός,
ΤΚ)

Τηλέφωνα
e-mail

Fax

Α2. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
Όνομα

Επώνυμο

Ονομ/μο πατέρα
Ονομ/μο μητέρας
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή
Αριθμός Διαβατηρίου

Εκδούσα Αρχή

ΑΦΜ

ΔΟΥ

Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός,
ΤΚ)

Τηλέφωνα
e-mail

Fax
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Α3. Πληροφορίες για τη δραστηριότητα
Α3.1 Στοιχεία μονάδας
Επωνυμία:
ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Έτος ίδρυσης:
Διεύθυνση/Θέση:
Οδός: ………………………………………………………………………………………………………………….

Αριθμός: ........................................

Θέση: ...................................................................................................................................................................................
Τ.Κ.: ......................................................................................................................................................................................
Δήμος: ..................................................................................................................................................................................
Περιφερειακή Ενότητα: ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….
Γεωγραφικές Συντεταγμένες:
βάσει GOOGLEMAP :

□

βάσει ΕΓΣΑ ΄87:

□

_ _ο / _ _ ΄ _ _/ _ _ ¨ B
_ _ο / _ _ ΄ _ _/ _ _ ¨ Α
Α3.2 Χαρακτηριστικά δραστηριότητας
1. Είδος δραστηριότητας (σύντομη περιγραφή):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
2. Κωδικός/-οί αριθμός/-οί δραστηριότητας κατά NACE: ……………..
……………..
………………
……………..
…………….
…………….

………………

……………..

………………

3. Διαχειριζόμενες πρώτες ύλες/απόβλητα/ενδιάμεσα προϊόντα στη δραστηριότητα :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
4. Διαδικασία παραγωγής:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
5. Παραγόμενα προϊόντα, απόβλητα προς επεξεργασία ή αποθηκευμένα απόβλητα εφόσον πρόκειται για
δραστηριότητα αποθήκευσης:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

5792

Τεύχος Β’ 436/14.02.2019

Α4. Περιγραφή Αιτήματος

□

Βεβαίωση χωροθέτησης

Έγκριση λειτουργίας
Γνωστοποίηση λειτουργίας
Άλλο

□
□
□

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Β1. Περιβαλλοντική κατάταξη του έργου/δραστηριότητας με βάση την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β΄2471), όπως
ισχύει
Είδος έργου/δραστηριότητας
(α/α του Πίνακα IV της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016)
Κατηγορία έργου (Α1 ή Α2 ή Β)
Κριτήρια κατάταξης σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016
1. Ολική Χωρητικότητα (t)
2. Εισερχόμενη ποσότητα αποβλήτων (t/έτος)
3. Εισερχόμενη ποσότητα αποβλήτων (t/ημέρα)
4. Ικανότητα αποθήκευσης (t)
5. Ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία (t/έτος)
6. Ισχύς Μηχανολογικού εξοπλισμού (kW)
7. Μονάδες Ισοδύναμου πληθυσμού (ΜΙΠ)
6. Άλλο ……………………………………………………………..

Β2. Απόβλητα δραστηριότητας
1. Από την παραγωγική διαδικασία δημιουργούνται:
Στερεά απόβλητα

□

Υγρά απόβλητα

□

Επικίνδυνα Απόβλητα
Αν ναι, θα γίνεται διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων
από τον φορέα;

Αέρια απόβλητα

□
ΝΑΙ □

ΝΑΙ

□
ΟΧΙ □
ΟΧΙ □

2. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων στην περίπτωση που υπάρχουν γίνεται :
α. μετά από επεξεργασία με προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011 (Β΄ 354) □
β. μετά από επεξεργασία με διάθεση, σύμφωνα με την ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β΄ 192) □
γ. ή/και με άλλο τρόπο: (περιγραφή)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Κωδικοί αποβλήτων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κωδικό Αποβλήτων (ΕΚΑ) :
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

…………….
…………….
…………….
…………….
…………….

…………….
…………….
…………….
…………….
…………….

…………….
…………….
…………….
…………….
…………….

4. Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής θα διοχετεύονται σε:

□

Δίκτυο

□

Σηπτική δεξαμενή

Β3. Κτίριο / Θέση δραστηριότητας
1. Η εγκατάσταση / επέκταση / εκσυγχρονισμός της μονάδας θα γίνει σε
κτίσματα που ήδη υπάρχουν

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά:
Καλύπτονται με οικοδομική άδεια;
Απαιτείται νομιμοποίηση / τακτοποίηση πολεοδομική;

□
ΝΑΙ □
ΝΑΙ

□
ΟΧΙ □
ΟΧΙ

Εάν ναι, αναφέρατε σε ποια φάση τακτοποίησης/νομιμοποίησης βρίσκονται: ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Η εγκατάσταση/επέκταση / εκσυγχρονισμός της μονάδας θα γίνει σε
κτίσματα που θα ανεγερθούν

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά θα κατασκευαστούν:

□
ΝΑΙ □
ΝΑΙ □

σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν χωρίς παρεκκλίσεις ΝΑΙ
κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν
3. Η εγκατάσταση θα γίνει σε χώρο κύριας χρήσης

□
ΟΧΙ □
ΟΧΙ □
ΟΧΙ

4. Ιδιοκτησιακό καθεστώς

…………………………………………………………

5. α. Εμβαδόν επιφάνειας της δραστηριότητας που βρίσκεται εντός
κτιριακής εγκατάστασης

………………………… τ.μ.

β. Εμβαδόν επιφάνειας δραστηριότητας εκτός κτιριακής εγκατάστασης

………………………… τ.μ.

6. Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί ή είναι εγκατεστημένη σε
οργανωμένο υποδοχέα μεταποιητικών και επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων του άρθρου 41 §4 του ν. 3982/2011
7. Συνθήκες γειτνιάσεως

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□
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Η γύρω από την εγκατάσταση περιοχή περιλαμβάνει:
Κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις

□

Χαρακτηρισμένες λατομικές
περιοχές

□

Αεροδρόμιο

□

Μονάδες που εμπίπτουν
στην οδηγία SEVESO

□

Υδατικά συστήματα (ρέματα,
ποτάμια, λίμνες κ.λπ.)

□

Άλλο (σχολεία, εκκλησίες,
νοσοκομεία κ.λπ) ..............

□

Το γήπεδο της εγκατάστασης συνορεύει με:
Κατοικίες

□

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

□

Δρόμους

□

Αποθήκες

□

Οικόπεδα

□

Άλλο ……………

□

8. Για την περιοχή εγκατάστασης/επέκτασης/εκσυγχρονισμού της μονάδας
υπάρχουν διατάξεις από τις οποίες προκύπτουν περιορισμοί ή
απαγορεύσεις σχετικά με την εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμό της μονάδας

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

Αν ΝΑΙ αναφέρατε ποιες γνωρίζετε
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Αναφέρατε τις χρήσεις γης της περιοχής εγκατάστασης, εφόσον δεν επισυνάπτονται στο παρόν, καθώς και το ΦΕΚ
διοικητικής πράξης καθορισμού τους (π.χ. ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ, ZOE):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Β4. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση
1. Προβλέπεται η εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης
νερού (πχ. γεώτρηση)

ΝΑΙ

2. Κατανάλωση νερού

□

ΟΧΙ

□

................................. κ.μ./ημέρα

Β5.Κυκλοφοριακή σύνδεση
Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί η μονάδα έχει είσοδο ή έξοδο σε :
Εθνική οδό

□

Επαρχιακή οδό

□

Δημοτική οδό

□

Β6. Χρήση υγραερίου / φυσικού αερίου
1. Θα γίνει χρήση υγραερίου
2. Θα γίνει χρήση φυσικού αερίου

□
ΝΑΙ □
ΝΑΙ

□
ΟΧΙ □
ΟΧΙ
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Β7. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
Θα γίνει χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους;

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:
Η/Ζ

Κατηγορία (εφεδρικό ή παραγωγό)

Ισχύς εφεδρικού (kVA)

Ισχύς παραγωγού (MW)

1.
2.
….

Β8. SEVESO
Αποθηκεύονται για τη λειτουργία της εγκατάστασης ουσίες που εμπίπτουν στη στήλη
1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 172058/2016 (Β΄ 354) για την αντιμετώπιση κινδύνων
από ατυχήματα μεγάλης έκτασης;

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

Εάν ναι, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία κατατάσσεται η εγκατάσταση:
Ανώτερης βαθμίδας

□

Κατώτερης βαθμίδας

□

Σε καμία εκ των δύο

□

Β9. Συμβατότητα όπου απαιτείται με τα Εθνικά και τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

ΝΑΙ □

ΟΧΙ □

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)

ΝΑΙ □

ΟΧΙ □

Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών
Μονάδων (ΕΣΔΕΑΥΜ)

ΝΑΙ □

ΟΧΙ □

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της οικείας
Περιφέρειας

ΝΑΙ □

ΟΧΙ □

Παρατηρήσεις: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Γ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Συνολικό ύψος επένδυσης κατ’ εκτίμηση (μηχανολογικός εξοπλισμός,
κτίρια, οικόπεδο κ.λπ.)

……………………………. €

2. Συνολικός αριθμός των ατόμων που πρόκειται να απασχοληθούν/απασχολούνται στη μονάδα: ………………….
Τεχνικό προσωπικό

…………………………….

Διοικητικό προσωπικό

…………………………….

Εργατοτεχνικό προσωπικό

…………………………….

Λοιπό προσωπικό

…………………………….
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Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ταχυδρομείο

□

e-mail

□

Fax

□

Ταχυμεταφορά
(Courier)

□

Τηλεφωνικώς (πρόσκληση του
αιτούντα για να προσέλθει στην
Υπηρεσία)

Το παρόν ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο μπορεί να αποτελέσει και
Αδειοδοτούσα Αρχή.

αίτηση προς την

Ημερομηνία: …………………….
Ο φορέας του έργου

Υπογραφή

□
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Αριθμός Πρωτ. …………………

Aριθμός Γνωστοποίησης (*) ....................
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

Νέα (1)
Μεταβολή (2)
Ακύρωση (3)
Α.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Είδος επιχείρησης
Νομικό πρόσωπο
Φυσικό πρόσωπο
Επωνυμία νομικού προσώπου/
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
ΑΦΜ
ΑΔΤ
Αριθμός ΓΕΜΗ
Ονοματεπώνυμο νομίμου
Όνομα
Επώνυμο
εκπροσώπου
Στοιχεία επικοινωνίας
Αρ. τηλεφώνου
Email
Β.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Περιφερειακή Ενότητα
Δήμος

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Αριθμός

Οδός

Τ.Κ.

Γεωγραφικές συντεταγμένες
Γεωγρ. μήκος
(4)
Γ.
Κωδικός NACE της
δραστηριότητας (6)

Γεωγρ. πλάτος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (5)
Τάξη NACE
Υποκατηγορία
NACE

Σύντομη περιγραφή δραστηριότητας
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Δ.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ολική χωρητικότητα (t) (7)

Μέγεθος
δραστηριότητας

Εγκατάσταση &
εξοπλισμός

Ικανότητα αποθήκευσης (t) (7)
Ετήσια παροχή αποβλήτων
προς επεξεργασία (t) (7)
Ισχύς Μηχανολογικού
εξοπλισμού (kW) (7)
Μονάδες Ισοδύναμου
Πληθυσμού (ΜΙΠ) (7)
Αποθηκευτική ικανότητα (m3) (7)
Εισερχόμενη ποσότητα
αποβλήτων (7)
Αρ. εργαζομένων
Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
Ύπαρξη δ/ξ υγραερίου
Ύπαρξη Η/Ζ
Χρήση νερού

<10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

11-50

Επιλέξτε μονάδα :
t/ημέρα ή t/έτος
51-150
151 και άνω
Αρ. ορόφων
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
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Ύπαρξη εύφλεκτων,
εκρηκτικών, διαβρωτικών,
οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων
επικίνδυνων ουσιών
Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

……………..
……………..
……………..
……………..
……………..

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

……………..
……………..
……………..
.…………….
……………..

Νόμιμος εκπρόσωπος / Ιδιοκτήτης
(Ονοματεπώνυμο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (8)

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αρ. πρωτ. Περιβαλλοντικής Ταυτότητας (ΠΕΤ) έργου
Αρ. πρωτ./ΑΔΑ βεβαίωσης χωροθέτησης
Αρ. πρωτ. βεβαίωσης χρήσης γης
Αρ. άδειας δόμησης
Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ
Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας
Αρ. άδειας χρήσης Η/Ζ
Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού
Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για
περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή
εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με
σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου
πόλης
Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου
Αρ./Ημερομηνία ασφαλιστήριου συμβολαίου
Αρ. Λογαριασμού ειδικού αποθεματικού που θα διατίθεται για έργα
αποκατάστασης και μεταφροντίδας
Αρ. και ποσό παραβόλου

(*)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Ο μοναδικός αριθμός γνωστοποίησης συμπληρώνεται από την υπηρεσία κατά την υποβολή νέας
γνωστοποίησης και από τον φορέα της δραστηριότητας όταν πρόκειται για μεταβολή ή ακύρωση
Νοείται η για πρώτη φορά εγκατάσταση δραστηριότητας/ων σε συγκεκριμένη θέση
Οποιαδήποτε μεταβολή ήδη υποβληθείσας γνωστοποίησης, εκτός από μεταβολή που αφορά στον τόπο
της εγκατάστασης, για την οποία απαιτείται νέα γνωστοποίηση
Αφορά οριστική διακοπή εργασιών στον τόπο εγκατάστασης
Συμπληρώνονται οι συντεταγμένες από GOOGLE MAP για ένα σημείο εντός της εγκατάστασης
Μία ή περισσότερες
Αναφέρεται το σύνολο των κωδικών που περιγράφουν κατά τον ακριβέστερο τρόπο την ασκούμενη/-ες
δραστηριότητα/-ες
Συμπληρώνεται κατά προσέγγιση
Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα
δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση.

Είδος έργου ή
δραστηριότητας

Εγκαταστάσεις που
εκτελούν εργασίες D και R
(β), μεμονωμένες ή
συνδυασμένες) σε
επικίνδυνα απόβλητα,
πλην των αναφερομένων
στους α/α 2, 3, 4 και στην
Ομάδα 9.(γ), (δ),(ε)

Υγειονομική ταφή
επικινδύνων αποβλήτων
(εργασία D1, D5)

α/α

1

2

Το σύνολο

Υποκατηγορία
A1

1. Εγκαταστάσεις
αποστείρωσης –
απολύμανσης
«μολυσματικών
αποβλήτων
υγειονομικών
μονάδων»
2. Εγκαταστάσεις
επεξεργασίας
επικίνδυνων
αποβλήτων
(εργασίες D8,
D9, D13, D14,
R2, R3, R4, R5,
R6, R7, R8, R9,
R11, R12) με
δυναμικότητα
μικρότερη από
20 t/ημ

Υποκατηγορία
A2

Κατηγορία Β

−

√
Εγκαταστάσεις
αποστείρωσης απολύμανσης εντός
Μεγάλων
Υγειονομικών
Μονάδων (:μονάδες
άνω των 300 κλινών)
και μόνο για
Περίπτωση 1

−

−

−

√
Περιοχές άρθρων
12,13 και 15 του
ΠΔ 59/2018,
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα

√
Περιοχές άρθρων
12,13,15 του ΠΔ
59/2018, καθώς
και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ.2

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ. 2

√
α) περιοχές άρθρου 11
του ΠΔ 59/2018 και
άρθρο 6 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ
β) σε εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ.2

(ΣΤ) Χωρίς
θεσμοθετημένες
χρήσεις γης
(Βεβαίωση
χωροθέτησης:
χορηγείται
σύμφωνα με
κάτωθι
προϋποθέσεις)***

√
α) περιοxές του
άρθρου 11 του ΠΔ
59/2018 και άρθρο 6
του από 23.2/6.3.1987
ΠΔ
β) σε
εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ. 2.

(Ε) Μη συμβατότητα
με θεσμοθετημένες
χρήσεις γης
(Βεβαίωση
χωροθέτησης:
χορηγείται σύμφωνα
με κάτωθι
προϋποθέσεις)***

(Δ) Συμβατότητα
με
θεσμοθετημένες
χρήσεις γης
(Βεβαίωση
χρήσης)

(Γ) Χωρίς
θεσμοθετημένες
χρήσεις γης
(Βεβαίωση
χωροθέτησης:
χορηγείται σύμφωνα
με κάτωθι
προϋποθέσεις)

(A) Συμβατότητα με
θεσμοθετημένες
χρήσεις γης
(Βεβαίωση χρήσης)

(B) Μη
συμβατότητα
με
θεσμοθετημένε
ς χρήσεις γης
(Βεβαίωση
χωροθέτησης:
χορηγείται
σύμφωνα με
κάτωθι
προϋποθέσεις)
−

Χωροθέτηση εκτός πολεοδομημένων περιοχών και περιοχών προς
πολεοδόμηση, εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων
οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων και οικισμών προϋφιστάμενων
του 1923 (εκτός οικιστικού ιστού/ εξωαστικός χώρος)

Χωροθέτηση εντός πολεοδομημένων περιοχών και περιοχών προς
πολεοδόμηση, εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εντός ορίων
οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων (εντός αστικού/ οικιστικού ιστού)
*

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 4ης ΟΜΑΔΑΣ

Οι
εγκαταστάσεις
εντός Μεγάλων
Υγειονομικών
Μονάδων
χωροθετούνται
μαζί με την Υ.Μ.

Παρατηρήσεις
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Εγκαταστάσεις
αποθήκευσης και
μεταφόρτωσης
επικινδύνων αποβλήτων
(εργασία R12, R13, D13,
D15) εξαιρουμένης της
προσωρινής
αποθήκευσης, εν αναμονή
της συλλογής στο χώρο
παραγωγής των
αποβλήτων.

Εγκαταστάσεις
αποτέφρωσης ή
συναποτέφρωσης
(επικινδύνων και μη)
αποβλήτων (εργασίες R1,
D10)

Ολοκληρωμένες
Εγκαταστάσεις
Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΟΕΔΑ)

Εγκαταστάσεις που
εκτελούν εργασίες D και R
σε μη επικίνδυνα
απόβλητα, εκτός αστικών
στερεών αποβλήτων. Δεν
περιλαμβάνονται:
- οι εργασίες R3, R12, R13,
D13 και D15
- οι αναφερόμενες στους
α/α 16, 17
- οι αναφερόμενες στην
Ομάδα 9
- τυχόν επεξεργασία εντός
βιομηχανικών μονάδων
που έχουν άλλη κύρια
βιομηχανική
δραστηριότητα

3

4

5

6

α) Q>3.500 t/
έτος
επικινδύνων
αποβλήτων ή
β) Q>50.000 t/
έτος μη
επικινδύνων
αποβλήτων

Q ≥ 250 t

Το σύνολο

Εγκαταστάσεις
που δεν
κατατάσσονται
στην
υποκατηγορία
Α1

Q< 250 t

−

−

−

-

−

−

√
Μόνο
αποθήκευση
φορητών
ηλεκτρικών
στηλών και
συσσωρευτών
σε
εγκαταστάσεις
με
αποκλειστική
χρήση την
αποθήκευση
και μόνο μέχρι
250 t
−

−

−

−

√
Μόνο αποθήκευση
φορητών ηλεκτρικών
στηλών και
συσσωρευτών σε
εγκαταστάσεις με
αποκλειστική χρήση
την αποθήκευση και
μόνο μέχρι 250 t

√
Περιοχές άρθρων
12, 13 και 15 του
ΠΔ 59/2018
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα

√
Περιοχές άρθρων
12,13 και 15 του
ΠΔ 59/2018 ,
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα
√
Περιοχές άρθρων
12, 13 και 15 του
ΠΔ 59/2018
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα

√
Περιοχές άρθρων
12,13 και 15 του
ΠΔ 59/2018,
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ.2

√
α) περιοχές άρθρου 11
του ΠΔ 59/2018 και
άρθρο 6 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ
β) σε εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ. 2

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ.2

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5 παρ. 2

√
α) περιοχές άρθρου 11
του ΠΔ 59/2018 και
άρθρο 6 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ
β) σε εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5 παρ. 2

√
α) περιοχές άρθρου 11
του ΠΔ 59/2018 και
άρθρο 6 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ
β) σε εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ. 2

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ. 2

√
α) περιοχές άρθρου 11
του ΠΔ 59/2018 και
άρθρο 6 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ
β) σε εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ. 2
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Εγκαταστάσεις
αποθήκευσης στερεών μη
επικινδύνων αποβλήτων
(εργασίες R12, R13, D13,
D15), πλην των
αναφερόμενων στους α/α
8, 9

Εγκαταστάσεις
μεταφόρτωσης (ΣΜΑ)
στερεών μη επικινδύνων
αποβλήτων
συμπεριλαμβανομένων
και των σύμμεικτων

Εγκαταστάσεις
αποθήκευσης σύμμεικτων
αστικών στερεών
αποβλήτων (εργασίες D13,
D14 και D15)

Εγκαταστάσεις
αποθήκευσης χωριστών
ρευμάτων αποβλήτων
υλικών που προορίζονται
για ανακύκλωση και

7α

7β

8

9α

α) Q ≥ 1.000
tεκτός ορίων
οικισμών και
πόλεωνβ) Q ≥
200 tεντός ορίων

Q ≥ 50 t/ημ

Q ≥ 100 t/ημ

Q ≥ 75 t/ημ

−

√
Περιοχές άρθρων 8, 9,
11,12** και 13** του
ΠΔ 59/2018 και
άρθρων 5 και 6 του

α) 20 t < Q < 1.000
tεκτός ορίων
οικισμών και
πόλεων
β) Q < 200 t εντός

√
Περιοχές άρθρων 11
και 12** του ΠΔ
59/2018 και άρθρου 6
του από 23.2/6.3.1987
ΠΔ καθώς και σε
καθορισμένες από τον
σχεδιασμό περιοχές
χρήσεων γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα.

√
Περιοχές άρθρων 12**
και 13** του ΠΔ
59/2018

α) 2 t/ημ < Q <50
t/ημ
β) Οι χώροι
υποδοχής κινητών
μονάδων
δεματοποίησης

20 t/ημ < Q < 100
t/ημ
Οι χώροι
υποδοχής κινητών
μονάδων ΣΜΑ
στερεών μη
επικίνδυνων
αποβλήτων με
20 t/ημ < Q < 100
t/ημ

20 t/ημ < Q < 75
t/ημ

Μόνο για κτίριο
με
αποκλειστική
χρήση

√
Περιοχές
άρθρων 8 και
11 του ΠΔ
59/2018 και
άρθρα 5, 6 του
από
23.2/6.3.1987
ΠΔ. Για τις
περιοχές του
άρθρου 8 μόνο
μέχρι 75 t/ημ
√
Περιοχές
άρθρων 8 και
13 του ΠΔ
59/2018 και
άρθρου 5 του
από
23.2/6.3.1987
ΠΔ.
Για
τις περιοχές του
άρθρου 8
μόνο μέχρι 100
t/ημ.
Δεν χορηγείται
βεβαίωση σε
περιοχές
αμιγούς και
γενικής
κατοικίας.
−

√
Μόνο για κτίριο με
αποκλειστική χρήση
αποθήκευσης και μόνο
μέχρι 200 t

−

-

√
Μόνο σε κτίρια με
αποκλειστική χρήση
αποθήκευσης και μόνο
μέχρι 75 t/ημ

√
Περιοχές άρθρων
8, 9, 11,12,13, 15
του ΠΔ 59/2018
και άρθρων 5 και

√
Περιοχές άρθρων
12,13 και 15 του
ΠΔ 59/2018,
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα.

√
Περιοχές άρθρων
12,13 και 15 του
ΠΔ 59/2018
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα
√
Περιοχές άρθρων
11,12 και 15 του
ΠΔ 59/2018 και
άρθρου 6 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ.2.
Μη γειτνίαση με
περιοχές κατοικίας

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ.2

√
α) περιοχές/ ζώνες που
επιτρέπεται η χρήση
αποθήκευσης με την
προϋπόθεση ότι

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ.2

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ.2

√
α) περιοχές άρθρων 8,
11 του ΠΔ 59/2018 και
άρθρων 5, 6 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ. Για
τις περιοχές του
άρθρου 8 του ΠΔ
59/2018 και του
άρθρου 5 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ μόνο
μέχρι 50 t/ημ.
β) σε εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ. 2 μόνο
μέχρι 50 t/ημ. Μη
γειτνίαση με περιοχές
κατοικίας.

√
α) περιοχές άρθρου 8
του ΠΔ 59/2018 και
άρθρου 5 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ.
β) σε εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ.2

√
α) περιοχές άρθρων 8
και 11 του ΠΔ 59/2018
και άρθρων 5 και 6
του από 23.2/6.3.1987
ΠΔ.
β) σε εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ. 2
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Πράσινα Σημεία
συμπεριλαμβανομένων
των
Κέντρων Ανακύκλωσης,
Εκπαίδευσης, Διαλογής
στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ)

Κέντρα διαλογής /
ταξινόμησης Αποβλήτων
Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) –
Συμπεριλαμβάνονται
εγκαταστάσεις
προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση των
ΑΗΗΕ

Εγκαταστάσεις ανάκτησης
υλικών από μη επικίνδυνα
σύμμεικτα αστικά
απόβλητα μέσω μηχανικής
διαλογής (εργασίες R12)

9β

9γ

10α

προέρχονται από τα
αστικά στερεά απόβλητα
μετά από διαλογή στην
πηγή, όπως χαρτί, γυαλί,
πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ.
(εργασίες R13)

Q <30 t/ημ

α) 20 t < Q < 1000
t
εκτός ορίων
οικισμών και
πόλεων
β) Q < 200 t
εντός ορίων
οικισμών και
πόλεων

α) Q ≥ 1000 t
εκτός ορίων
οικισμών και
πόλεων
β) Q ≥ 200 t
εντός ορίων
οικισμών και
πόλεων

√
Περιοχές άρθρων 12**
και 13 ** του ΠΔ
59/2018, καθώς και σε
καθορισμένες από τον
σχεδιασμό περιοχές
χρήσεων γης που
επιτρέπεται η

√
α) περιοχές άρθρου 8
του ΠΔ 59/2018 και
άρθρου 5 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ
β) σε εφαρμογή των
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2

√
Περιοχές άρθρων
11, 12,13 και 15
του ΠΔ 59/2018
και άρθρο 6 του
από 23.2/
6.3.1987 ΠΔ,
καθώς και σε
√
Περιοχές του
άρθρου 11 του
ΠΔ 59/2018 και
άρθρου 6 του
από
23.2/6.3.1987
ΠΔ

√
α) Στις κατηγορίες
χρήσεων γης που
επιτρέπεται η χρήση
αποθήκευσης με την
προϋπόθεση ότι
αφορά σε κτίριο με
αποκλειστική χρήση
αποθήκης
β) σε εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ. 2

√
Περιοχές άρθρων
8, 9, 11,12 και 15
του ΠΔ 59/2018
και άρθρων 5 και
6 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ.
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα.
√
Μόνο για κτίριο με
αποκλειστική χρήση
αποθήκευσης και μόνο
μέχρι 200 t.

√
Στις κατηγορίες
χρήσεων γης
που
επιτρέπεται η
χρήση
αποθήκευσης
με την
προϋπόθεση
ότι αφορά σε
κτίριο με
αποκλειστική
χρήση
αποθήκης και
μόνο μέχρι 200
t.

√
Σύμφωνα με ίδια
νομοθεσία και με
εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ.2

αφορά σε κτίριο με
αποκλειστική χρήση
αποθήκης,
β) σε εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ. 2

√
Σύμφωνα με το ΠΔ
59/2018 με εφαρμογή
των ορίων της
περιβαλλοντικής
κατηγοριοποίησης

6 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ,
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα.
√
Σύμφωνα με το
ΠΔ 59/2018

-

αποθήκευσης
και μόνο μέχρι
200 t

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ.2

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ.2
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Q ≥ 30 t/ημ

√
α) Σύμφωνα με το ΠΔ
59/2018 με εφαρμογή
των ορίων της
περιβαλλοντικής
κατηγοριοποίησης
β) Στις περιοχές που
διέπονται από σχέδια
χρήσεων γης βάσει του
προϋφιστάμενου Δ/τος
για τις κατηγορίες
χρήσεων γης
εφαρμόζεται το ΠΔ
59/2008 με
ταυτόχρονη εφαρμογή
των ορίων
περιβαλλοντικής
κατηγοριοποίησης

α) 15 t < Q < 1000
t
εκτός ορίων
οικισμών και
πόλεων
β) 15 t < Q < 200 t
εντός ορίων
οικισμών και
πόλεων

α) Q ≥ 1000 t
εκτός ορίων
οικισμών και
πόλεων
β) Q ≥ 200 t
εντός ορίων
οικισμών και
πόλεων

√
Περιοχές άρθρων 8, 9,
11 και 12 του ΠΔ
59/2018 και άρθρα 5
και 6 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ,
καθώς και σε
καθορισμένες από τον
σχεδιασμό περιοχές
χρήσεων γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα.

από 23.2/6.3.1987 ΠΔ,
καθώς και σε
καθορισμένες από τον
σχεδιασμό περιοχές
χρήσεων γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα.
Μόνο μέχρι 200 t.

ορίων οικισμών
και πόλεων

οικισμών και
πόλεων
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Εγκαταστάσεις ανάκτησης
υλικών από μη επικίνδυνα
σύμμεικτα ανακυκλώσιμα
απόβλητα μέσω μηχανικής
ή/και χειρωνακτικής
διαλογής (ΚΔΑΥ) (εργασίες
R12)

Εγκαταστάσεις
επεξεργασίας μη
επικίνδυνων αποβλήτων
προς παραγωγή βιοαερίου
(εργασία R3)
α) Παραγωγή βιοαερίου
β) Πυρόλυση ή
Αεριοποίηση

10β

11

α) Q ≥ 100.000
t/έτος
β) Q ≥ 50.000
t/έτος

α) Q < 100.000
t/έτος
β)
Q < 50.000
t/έτος

Σταθερές
μονάδες με
Q ≥ 50 t/ημ

α) Σταθερές
μονάδες με
Q < 50 t/ημ
β) Οι χώροι
υποδοχής κινητών
μονάδων με
Q < 50 t/ημ

√
Περιοχές άρθρων 12**
και 13** του ΠΔ
59/2018, καθώς και σε
καθορισμένες από τον
σχεδιασμό περιοχές
χρήσεων γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα.

√
Περιοχές άρθρων 12**
και 13 ** του ΠΔ
59/2018 καθώς και σε
καθορισμένες από τον
σχεδιασμό περιοχές
χρήσεων γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα

δραστηριότητα

-

−

√
Περιοχές
άρθρου 11 του
ΠΔ 59/2018 και
άρθρου 6 του
από
23.2/6.3.1987
ΠΔ

√
Περιοχές
άρθρου 11 του
ΠΔ 59/2018 και
άρθρου 6 του
από
23.2/6.3.1987
ΠΔ

καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα.
√
Περιοχές άρθρων
11, 12,13 και 15
του ΠΔ 59/2018
και άρθρο 6 του
από
23.2/6.3.1987 ΠΔ
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα.
√
Περιοχές άρθρων
12,13 και 15 του
ΠΔ 59/2018 ,
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα
√
α) περιοχές των
άρθρων 8 και 11 του
ΠΔ 59/2018 και των
άρθρων 5, 6 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ. Για
τις περιοχές του
άρθρου 8 του ΠΔ
59/2018 και του άρθ. 5
του από 23.2/6.3.1987
ΠΔ μόνο μέχρι
100.000 t/έτος για
παραγωγή βιοαερίου
και 50.000 t/έτος για
πυρόλυση ή
αεριοποίηση.
β) σε εφαρμογή των
προϋποθέσεων του
άρθ. 5, παρ. 2
Μη
γειτνίαση με περιοχές
κατοικίας/ κατοικίες με
νόμιμη οικοδομική
άδεια

√
α) περιοχές του
άρθρου 8 του ΠΔ
59/2018 και άρθρου 5
του από 23.2/6.3.1987
ΠΔ
β) σε εφαρμογή των
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2.
Μη γειτνίαση με
περιοχές κατοικίας
και κατοικίες με
νόμιμη οικοδομική
άδεια

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2

Τεύχος Β’ 436/14.02.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

5803

Εγκαταστάσεις παραγωγής
εδαφοβελτιωτικών ή και
οργανοχουμικών
λιπασμάτων (εργασία R3)
από στερεά μη επικίνδυνα
απόβλητα (εκτός των
αστικών στερεών
αποβλήτων) ή βιομάζα

Εγκαταστάσεις παραγωγής
εδαφοβελτιωτικών ή και
οργανοχουμικών
λιπασμάτων (εργασία R3)
από υγρά μη επικίνδυνα
απόβλητα

Εγκαταστάσεις
επεξεργασίας (ανάκτησης
και διάθεσης) αστικών
στερεών αποβλήτων
(εργασίες R3, R10, R12,
D8, D9, D13)

Υγειονομική ταφή μη
επικινδύνων αστικών
στερεών υπολειμμάτων ή
αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ)
(εργασίες D1, D5)

12α

12β

13

14

α) εκτός Natura
Q ≥ 150.000
t/έτος
β) εντός Natura
Q ≥ 50.000
t/έτος

α) εκτός Natura
Q ≥ 150.000
t/έτος
β) εντός Natura
Q ≥ 50.000
t/έτος

Q ≥ 20 t/ημ

α) εκτός Natura
Q < 150.000
t/έτος
β) εντός Natura
Q < 50.000
t/έτος

α) εκτός Natura
Q < 150.000
t/έτος
β) εντός Natura
Q < 50.000
t/έτος

Q < 20 t/ημ

Q ≥ 50 t/ημ

0,5 ≤ Q <50 t/ημ

−

−

√
Περιοχές άρθρων 12**
και 13** του ΠΔ
59/2018 καθώς και σε
καθορισμένες από τον
σχεδιασμό περιοχές
χρήσεων γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα.

√
Περιοχές άρθρων 12**
και 13** του ΠΔ
59/2018, καθώς και σε
καθορισμένες από τον
σχεδιασμό περιοχές
χρήσεων γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα.

−

−

√
περιοχές του
άρθρου 11 του
ΠΔ 59/2018 και
άρθρου 6 του
από
23.2/6.3.1987
ΠΔ

√
Περιοχές των
άρθρων 8 και
11 του ΠΔ
59/2018 και
των άρθρων 5,
6 του από
23.2/6.3.1987
ΠΔ

−

−

−

-

√
Περιοχές άρθρου
13, 15 του ΠΔ
59/2018 καθώς
και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές
χρήσεων γης
όπου επιτρέπεται
η δραστηριότητα

√
Περιοχές άρθρων
12,13 και 15 του
ΠΔ 59/2018 ,
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές
χρήσεων γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα

√
Περιοχές άρθρων
12,13 και 15 του
ΠΔ 59/2018,
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα

√
Περιοχές άρθρων
12,13 και 15 του
ΠΔ 59/2018 ,
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα.

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2.
Μη γειτνίαση με
περιοχές κατοικίας
ή/και μεμονωμένες
κατοικίες με νόμιμη
οικοδομική άδεια

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2.
Μη γειτνίαση με
περιοχές κατοικίας
ή/και μεμονωμένες
κατοικίες με νόμιμη
οικοδομική άδεια

√
α) περιοχές του
άρθρου 11 του ΠΔ
59/2018 και του
άρθρου 6 του από
23.2/6.3.1987 Π Δ
β) σε εφαρμογή των
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2.
Μη γειτνίαση με
περιοχές κατοικίας
ή/και μεμονωμένες
κατοικίες με νόμιμη
οικοδομική άδεια
√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2.
Μη γειτνίαση με
περιοχές κατοικίας
ή/και μεμονωμένες
κατοικίες με νόμιμη
οικοδομική άδεια

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2

√
α) περιοχές των
άρθρων 6 και 11 του
ΠΔ 59/2018 και των
άρθρου 5, 6 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ
β) σε εφαρμογή των
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ. 2

√
α) περιοχές των
άρθρων 8 και 11 του
ΠΔ 59/2018 και των
άρθρων 5, 6 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ
β) σε εφαρμογή των
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2
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Εγκαταστάσεις
παρασκευής
εδαφοβελτιωτικών –
κομπόστ από
προδιαλεγμένο ή
διαχωρισμένο οργανικό
κλάσμα αστικών στερεών
αποβλήτων σε
βιομηχανικά κτίρια ή
άλλες κατάλληλες
κατασκευές, π.χ. τύπου
θερμοκηπίου, μη
στεγασμένες κ.λπ.
(εργασία R3)

Εγκαταστάσεις
επεξεργασίας ΑΕΚΚ
(εργασία R5, R12 και R13)

Οργανωμένοι χώροι
διάθεσης αδρανών υλικών
και καταλοίπων από την
επεξεργασία ΑΕΚΚ
(εργασία D1) ή/και ΟΕΔΑ
ΑΕΚΚ

15

16

17

Το σύνολο

Μονάδες με
P ≥ 200 kW

Q ≥ 20 t/ημ

−

Μονάδες με
P < 200 kW

−

√
Περιοχές άρθρων 12**
και 13** του ΠΔ
59/2018, καθώς και σε
καθορισμένες από τον
σχεδιασμό περιοχές
χρήσεων γης που
επιτρέπουν τη
δραστηριότητα .

1 t/ημ ≤ Q <20
t/ημ

Περιοχές του
άρθρου 11 του
ΠΔ 59/2018 και
του άρθρου 6
του από
23.2/6.3.1987
ΠΔ

√
Περιοχές των
άρθρων 8 και
11 του ΠΔ
59/2018 και
των άρθρων 5,
6 του από
23.2/6.3.1987
ΠΔ. Για τις
περιοχές του
άρθρου 8 του
ΠΔ 59/2018 και
του άρθρου 5
του από
23.2/6.3.1987
ΠΔ, μόνο μέχρι
20 t/ημ. και
εφόσον
πραγματοποιείτ
αι εντός
κτιρίου.
−

−

−

-

√
Περιοχές άρθρων
12,13 και 15 του
ΠΔ 59/2018,
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές
χρήσεων γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα

√
Περιοχές άρθρων
12,13 και 15 του
ΠΔ 59/2018, εντός
λειτουργούντων
λατομείων καθώς
και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές
χρήσεων γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα

√
Περιοχές άρθρων
12,13 και 15 του
ΠΔ 59/2018,
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης που
επιτρέπουν τη
δραστηριότητα

√
α) περιοχές των
άρθρων 8 και 11 του
ΠΔ 59/2018 και των
άρθρων άρθρου 5 και
6 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ
β) σε εφαρμογή των
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ. 2.

√
α) περιοχές των
άρθρων 8 και 11 του
ΠΔ 59/2018 και των
άρθρων 5, 6 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ. Για
τις περιοχές του
άρθρου 8 του ΠΔ
59/2018 και του
άρθρου 5 του από
23.2/6.3.1987 μόνο
μέχρι 200 kW
β) σε εφαρμογή των
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ. 2 .

√
α) περιοχές των
άρθρων 8 και 11 του
ΠΔ 59/2018 και των
άρθρων 5, 6 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ
β) σε εφαρμογή των
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ. 2.

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2

Σε περιπτώσεις
κινητών
μονάδων εντός
εργοταξίων, η
χωροθέτηση
μπορεί να γίνει
και εντός
διαμορφωμένου
ιστού πόλεως ή
εντός οικισμού
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Εγκαταστάσεις καύσης
νεκρών ζώων εκτροφής
(εργασία D10)

Εγκαταστάσεις
επεξεργασίας αστικών
λυμάτων (πόλεων και
οικισμών) με διάθεση
επεξεργασμένων υγρών σε
επιφανειακό υδάτινο
αποδέκτη ή τη θάλασσα

18

19

Π ≥ 100.000

Π < 100.000

Το σύνολο

√
Περιοχές άρθρων 12**
του ΠΔ 59/2018 ,
καθώς και σε
καθορισμένες από τον
σχεδιασμό περιοχές
χρήσεων γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα και
μόνο μέχρι 100.000
ΜΙΠ

−

√
Περιοχές του
άρθρου 11 και
13 του ΠΔ
59/2018 και
του άρθρου 6
του από
23.2/6.3.1987
ΠΔ

−

-

−

√
Περιοχές άρθρων
5, 8, 9, 10, 11, 12
και 15 του ΠΔ
59/2018 και
άρθρα 5, 6, 7 και
8 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ,
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές
χρήσεων γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα

√
Άρθρο 13 και 15
του ΠΔ 59/2018
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης όπου
επιτρέπεται η
δραστηριότητα
√
α) περιοχές άρθρου 13
του ΠΔ 59/2018
β) σε εφαρμογή των
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ. 2.

√
α) περιοχές του
άρθρου 12 του ΠΔ
59/2018
β) σε εφαρμογή των
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ. 2.

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2.

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2.
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22β

Αποθήκευση μη
επικίνδυνων υγρών
αποβλήτων μη αστικού
τύπου σε στεγανές
δεξαμενές (εργασίες D15,
R13)

Πλωτές εγκαταστάσεις
επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων (εργασίες D
και R)
Αποθήκευση μη
επικίνδυνων υγρών
αποβλήτων αστικού τύπου
σε στεγανές δεξαμενές
(εργασίες D15, R13)

21

22α

Εγκαταστάσεις
επεξεργασίας αστικών
λυμάτων (πόλεων και
οικισμών) με διάθεση
επεξεργασμένων υγρών
στο έδαφος (π.χ. για
εμπλουτισμό υπόγειου
υδροφορέα ή για
άρδευση) ή για αστική –
βιομηχανική χρήση
α) άμεσος εμπλουτισμός
υπόγειου υδροφορέα
i) για υδατικά συστήματα
που εμπίπτουν στο αρθ.7
του Π.Δ. 51/2007
ii) για υδατικά συστήματα
που δεν εμπίπτουν στο
αρθ.7 του Π.Δ. 51/2007
β) έμμεσος εμπλουτισμός
υπόγειου υδροφορέα
i) για υδατικά συστήματα
που εμπίπτουν στο αρθ.7
του Π.Δ. 51/2007
ii) για υδατικά συστήματα
που δεν εμπίπτουν στο
αρθ.7 του Π.Δ. 51/2007
γ) στο έδαφος (άρδευση)
ή για αστική –
βιομηχανική χρήση

20

Το σύνολο

Το σύνολοΠ ≥
100.000Π ≥
100.000Π ≥
100.000

Το σύνολοΠ <
100.000300 ≤ Π
< 100.000300 ≤
Π < 100.000

√
Καθορισμένες από τον
σχεδιασμό περιοχές
χρήσεων γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα

√
Καθορισμένες από τον
σχεδιασμό περιοχές
χρήσεων γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα

Το σύνολο

−

√
Περιοχές άρθρων 12**
του ΠΔ 59/2018 ,
καθώς και σε
καθορισμένες από τον
σχεδιασμό περιοχές
χρήσεων γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα και
μόνο μέχρι 100.000
ΜΙΠ

> 30 m3

Π < 300Π < 300

√
Περιοχές των
άρθρων 8,9, 11
12**, 13** του
ΠΔ 59/2018 και
άρθρα 5, 6 και
7 του από
23.2/6.3.1987
ΠΔ

√
Περιοχές
άρθρων 8, 9,
11, 12**, 13**
του ΠΔ 59/2018
και άρθρων 5, 6
και 7 του από
23.2/6.3.1987
ΠΔ

−

√
Περιοχές του
άρθρου 11 του
ΠΔ 59/2018 και
του άρθρου 6
του από
23.2/6.3.1987
ΠΔ

-

√
Εντός ορίων οικισμών
επιτρέπεται η
χωροθέτηση ενός μόνο
χώρου αποθήκευσης
που εξυπηρετεί το
σύνολο των αναγκών
του οικισμού

−

-

√
α) Περιοχές άρθρων
8,9, 11,12,13 του ΠΔ
59/2018 και άρθρα 5,
6 και 7 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ
β)εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2

√
α) περιοχές άρθρων 8,
9, 11, 12, 13 του ΠΔ
59/2018 και άρθρων 5,
6 και 7 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ
β) εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2

√
Καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα

√
Καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης που
επιτρέπεται η
δραστηριότητα

−

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων
άρθρου 5, παρ. 2.

−

√
άρθρα 5, 8, 9, 10,
11,12 και 13 του
ΠΔ 59/2018 και
άρθρα 5, 6, 7 και
8 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ,
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές ή ζώνες
ειδικών χρήσεων
γης

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2

−

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2
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Μεμονωμένες
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας ιλύος από
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας αστικών
λυμάτων πόλεων και
οικισμών ή
υγρών μη επικίνδυνων
αποβλήτων (εργασίες D2,
D4, D8, D9, D13, R3, R10,
R12)

Μεμονωμένες
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας υγρών μη
επικίνδυνων αποβλήτων
για σύνολο βιομηχανικών
εγκαταστάσεων (εργασίες
D2, D4, D8, D9, D13, R3,
R10, R12)

Μεμονωμένες
εγκαταστάσεις
φυσικοχημικής
επεξεργασίας μη
επικίνδυνων υγρών
αποβλήτων (εργασία D9)

23

24

25

Το σύνολο

−

−

−

−

−

−

-

−

−

√
Περιοχές άρθρων
12,13 και 15 του
ΠΔ 59/2018,
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές
χρήσεων γης που
επιτρέπουν τη
δραστηριότητα
√
Περιοχές άρθρων
12,13 και 15 του
ΠΔ 59/2018 ,
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης που
επιτρέπουν τη
δραστηριότητα
√
Περιοχές άρθρων
12,13 και 15 του
ΠΔ 59/2018
καθώς και σε
καθορισμένες
από τον
σχεδιασμό
περιοχές χρήσεων
γης όπου
επιτρέπεται η
δραστηριότητα
√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2

√
Εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2

√
α) περιοχές των
άρθρων 8, 11 του ΠΔ
59/2018 και των
άρθρων 5, 6 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ,
β) σε εφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2.

√
α) Περιοχές άρθρου 8,
11 του ΠΔ 59/2018 και
των άρθρων 5, 6 του
από 23.2/6.3.1987 ΠΔ,
β) σε εφαρμογή των
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2.

√
Eφαρμογή
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ.2

√
α) περιοχές του
άρθρου 11 του ΠΔ
59/2018 και του
άρθρου 6 του από
23.2/6.3.1987 ΠΔ
β) σε εφαρμογή των
προϋποθέσεων του
άρθρου 5, παρ. 2

*** Η χωροθέτηση των εν λόγω δραστηριοτήτων στη βάση εφαρμογής των προϋποθέσεων του άρθρου 5, πρέπει, επιπλέον, να λαμβάνει υπόψη: α) το θεσμικό πλαίσιο της εκτός σχεδίου δόμησης, β) τήρηση
απόστασης 500μ από τα όρια οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, όπως τα όρια τους έχουν καθοριστεί με ισχύουσα διοικητική πράξη και τήρηση απόστασης 500μ από οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923.
Από την τήρηση απόστασης 500μ εξαιρούνται τα Πράσινα Σημεία (με α/α 9β) και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης χωριστών ρευμάτων αποβλήτων υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση Κατηγορίας Β (α/α
9α). Ταυτόχρονα, η χωροθέτηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, βάσει του άρθρου 17, παρ. 5 του ν. 3325/2005, γίνεται σε εφαρμογή των προϋποθέσεων του άρθρου 5, παρ.2 της παρούσας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

** Η χωροθέτηση αυτής της δραστηριότητας μέσω των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης 12 και 13 δεν επιτρέπεται εντός υφιστάμενων περιοχών γενικής και αμιγούς κατοικίας

* Εντός ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, οριοθετημένων με ισχύουσα διοικητική πράξη, και έως ότου θεσμοθετηθούν χρήσεις γης με τα ισχύοντα εργαλεία του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού,
ισχύουν μεταβατικά οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων του άρθρου 16 του με αρ. 59/2018 ΠΔ.

Το σύνολο

Το σύνολο
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Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2019
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
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