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Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 215/2014 
Αξ. 4774, 17.4.2014    

Αξηζκόο 215 

 
Ο ΠΔΡΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ ΝΟΜΟ 

(ΝΟΜΟ 184(Η) ΣΟΤ 2013) 
_______________ 

Γηάηαγκα κε βάζε ην άξζξν 93 (2) (β) 
 Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε ηηο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο κε ηίηιν― 
 
 
 
 
 

184(Η) ηνπ 2013. 
 

 

(α)   «Οδεγία 2010/75ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24
εο

 
Ννεκβξίνπ 2010 πεξί βηνκεραληθώλ εθπνκπώλ (νινθιεξσκέλε πξόιεςε θαη 
έιεγρνο ηεο ξύπαλζεο) 

Ο Τπνπξγόο Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη  ε Τπνπξγόο Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο ηνπο κε βάζε ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ 
(2) ηνπ άξζξνπ 93 θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 9, ηνπ πεξί Βηνκεραληθώλ 
Δθπνκπώλ Νόκνπ, εθδίδνπλ ην αθόινπζν Γηάηαγκα. 

1. Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Βηνκεραληθώλ Δθπνκπώλ (Έληππν Αίηεζεο 
γηα ρνξήγεζε Άδεηαο Βηνκεραληθώλ Δθπνκπώλ) Γηάηαγκα  ηνπ 2014.  

2. (1) ην παξόλ Γηάηαγκα, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Βηνκεραληθώλ Δθπνκπώλ Νόκν ηνπ 2013. 

     (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη όξνη πεξηέρνληαη ζην παξόλ Γηάηαγκα θαη δελ ηπγράλνπλ 
θαζνξηζκνύ ζε απηό έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο όξνπο απηνύο από ην Νόκν. 

3. Σν έληππν Αίηεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Γηαηάγκαηνο, ππνβάιιεηαη ζηνλ Τπνπξγό 
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ από ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα Μέξε ΗΗΗ, IV, V, VII ηνπ Νόκνπ.  

πλνπηηθόο ηίηινο. 
 

Δξκελεία. 

184(Η) ηνπ 2013. 
 
  

Δθαξκνγή.  

Έλαξμε ηζρύνο. 4. Σν παξόλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.  
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ΚΤΠΡΗΑΚΖ 

 

 
 
ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΔΡΓΑΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ 
(1)

 

(Με βάζε ην άξζξν 9(2) ηνπ πεξί Βηνκεραληθώλ Δθπνκπώλ (Οινθιεξσκέλε Πξόιεςε 
θαη Έιεγρνο ηεο Ρύπαλζεο) Νόκνπ ηνπ 2013) (Ν. 184(Η)/2013) 

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΔΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
(2) 

…………………………………………………………………… 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  

(α) Τθηζηάκελε Δγθαηάζηαζε 

(β) Δπέθηαζε Δγθαηάζηαζεο  

(γ) Νέα πξνηεηλόκελε Δγθαηάζηαζε        
 
Ζκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο: ………………… 
 

ΣΤΠΟ ΑΗΣΖΖ: 

(α) Γηα λέα άδεηα  

(β) Γηα αλαλέσζε άδεηαο  

(γ) Γηα ηξνπνπνίεζε άδεηαο       
 

ΣΤΠΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
(3)

  

(α) Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα: ……………………………………… 

……………………………………… 

(β) Γξαζηεξηόηεηα 2: ……………………………………… 

……………………………………… 

(β) Γξαζηεξηόηεηα 3: ……………………………………… 

……………………………………… 
 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ
(3)

 

 

 
……………………..... 

 

 

……………………….. 

 

 

……………………….. 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

Σει.:……………….. Σειενκνηόηππν: ………………. 

Ζιεθηξνληθή Γ/λζε:……………………………………. 

Σνπνζεζία: ……………………………………………... 

Αξ. Φ / ρ.: ………………..… Αξ. Σεκ.: …………….. 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΔΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

(ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ) 

………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

Σει.:……………………. Σειενκνηόηππν:………………….. 

Ζιεθηξνληθή Γ/λζε:………………………………..………….. 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΔ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ :  ……………………………………………………………………………………. 

Αξηζκόο Πνιενδνκηθήο Άδεηαο: ……………………… 

Αξηζκόο Άδεηαο Οηθνδνκήο:  …………………………. 

Υνξεγήζεθε Πηζηνπνηεηηθό Σειηθήο Έγθξηζεο 

Ναη                                         Όρη    

Δμεηάζηεθε Μειέηε Δθηίκεζεο Δπηπηώζεσλ ζην Πεξηβ.:  Ναη                                        Όρη 

 

ΓΙΑ ΕΠΙΗΜΗ ΧΡΗΗ 
 

Ζκεξ. Λήςεο: ………………………………………………… 

Αξ. Αίηεζεο : ………………………………………………… 

 

(1) Αίηεζε γηα ρνξήγεζε Άδεηαο Βηνκεραληθώλ Δθπνκπώλ:  γηα λα παξαιεθζεί ε αίηεζε πξέπεη λα είλαη δεόλησο ζπκπιεξσκέλε. 
 
(2) Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο:  είλαη θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, ηδησηηθνύ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ή ειέγρεη ελ όισ ή ελ κέξεη ηελ εγθαηάζηαζε ή ζην νπνίν 

έρεη εθρσξεζεί απνθαζηζηηθή νηθνλνκηθή εμνπζία γηα ηελ ηερληθή ηεο ιεηηνπξγία ζύκθσλα κε ην Νόκν Ν. 184(Η)/2013. 
 
(3) Σύπνο Γξαζηεξηόηεηαο θαη δπλακηθόηεηα:  λα ζπκπιεξσζεί βάζεη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα IV  ηνπ πην πάλσ Νόκνπ.  Γηα εγθαηάζηαζε 
θαύζεο ή εγθαηάζηαζε απνηέθξσζεο απνβιήησλ ή εγθαηάζηαζε ζπλαπνηέθξσζεο απνβιήησλ λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα. 

 
Παξάξηεκα Η 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
 
Μέξνο Η:  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Α. Με ηερληθνύ πεξηερνκέλνπ πεξίιεςε ηεο αίηεζεο……………………………………………  

Β. Πεξηγξαθή ησλ δηεξγαζηώλ ηεο εγθαηάζηαζεο……………………………………………………  

Γ. Παξαγσγή / Πξώηεο Ύιεο / Βνεζεηηθέο Ύιεο…………………………………………………  

Γ. Άιιεο πιεξνθνξίεο……………………………………………………………………………….  

Δ. Δλέξγεηα / θαύζηκα πνπ θαηαλαιώλνληαη ή παξάγνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε……………...  

Σ. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζθεπήο πνπ ιεηηνπξγεί κε θαύζηκν…………………………….  

 

Μέξνο ΗΗ:  Αέξηα απόβιεηα 

Ε. Αέξηα απόβιεηα………………………………………..……………………………………………  

 

Μέξνο ΗΗΗ:  Τγξά θαη ζηεξεά απόβιεηα 

Ζ. Πεγή, Δίδνο, Πνζόηεηα Απνβιήησλ……………………………………………………………..  

Θ. Σξόπνο δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο πγξώλ θαη ζηεξεώλ απνβιήησλ…………………………..  

Η. Γηάζεζε απνβιήησλ ζηα λεξά θαη ζην έδαθνο…………………………………………………..  

 

Μέξνο IV:  Αθνξά κόλν ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην Παξάξηεκα IV ηνπ Νόκνπ 

ΗΑ. Βέιηηζηεο Γηαζέζηκεο Σερληθέο …………………………………………………………………  

ΗΒ. Πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε ……………………………………………………………………….  

ΗΓ. Βαζηθή έθζεζε …………………………………………………………………………………..  

ΗΓ. Δπηθίλδπλεο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα απόβιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ………………………  

ΗΔ. Άιιεο γεληθέο πιεξνθνξίεο…………………………………………………………………….  

 

Μέξνο V:  Αθνξά κόλν ηηο εγθαηαζηάζεηο απνηέθξσζεο θαη ζπλαπνηέθξσζεο απνβιήησλ 

ΗΣ. Δγθαηαζηάζεηο απνηέθξσζεο θαη ζπλαπνηέθξσζεο απνβιήησλ ………………………  

 

Μέξνο VΗ:  Αθνξά κόλν ηηο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

ΗΕ. Δγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο απνβιήησλ……………………………………………….. ……  

   

Μέξνο VΗΗ:  πλεκκέλα 

ΗΖ. πλεκκέλα………………………………………………………………………………………..  

 
 
ΖΜΔΗΧΖ: Σα Μέξε Η, ΗΗ, ΗΗΗ θαη VIΗ ζπκπιεξώλνληαη από ΟΛΟΤ ηνπο αηηεηέο 
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ΜΔΡΟ Η - ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
 

A.  ΜΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ 
 

Να δνζεί κε ηερληθνύ πεξηερνκέλνπ πεξίιεςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλεη ε αίηεζε. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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B.  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΓΗΔΡΓΑΗΧΝ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
 
B1.  Πεξηγξάςεηε αλαιπηηθά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο, ηε θύζε θαη 

έθηαζε όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, θαη αλαθέξεηε όιεο ηηο δηεξγαζίεο θαη όια ηα ζεκεία 

από ηα νπνία εθπέκπνληαη ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζθόλεο) 

απόβιεηα, θαζώο επίζεο θαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα πξόιεςε ή κείσζε 

ησλ ζηεξεώλ, πγξώλ θαη αεξίσλ απνβιήησλ, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηνπο (όπνπ 

εθαξκόδεηαη).  ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δηεμάγνληαη ρεκηθέο αληηδξάζεηο, λα ππνβάιινληαη 

όιεο νη γλσζηέο ή/θαη αλακελόκελεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο θαη λα θαίλνληαη όια ηα ηειηθά θαη 

ελδηάκεζα πξντόληα θαη νη ξύπνη πνπ παξάγνληαη.  Να θαηαγξαθνύλ επίζεο νη πεξίνδνη 

έλαξμεο θαη παύζεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηεξγαζηώλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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B2.  Πεξηγξάςεηε ζε ζπληνκία ηηο δηεξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ εγθαηάζηαζε 

γηα επεμεξγαζία απνβιήησλ θαη αλαθέξεηε όια ηα ζεκεία από ηα νπνία εθπέκπνληαη 

ζηεξεά θαη πγξά απόβιεηα, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηνπο (όπνπ εθαξκόδεηαη). 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΖΜΔΗΧΖ 
 
Να επηζπλαθζεί Γηάγξακκα Ρνήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζην νπνίν λα θαίλνληαη όια ηα 
ξεύκαηα ζηεξεώλ, πγξώλ θαη αεξίσλ απνβιήησλ πνπ πξνθύπηνπλ (πεγέο θαζώο θαη ν 
ηξόπνο δηάζεζήο ηνπο), θαζώο θαη όιεο νη εηζξνέο πξώησλ / βνεζεηηθώλ πιώλ. 
 
Να επηζπλαθζεί Γηάγξακκα Ρνήο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ εληόο ηεο 
εγθαηάζηαζεο (όπνπ εθαξκόδεηαη). 
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Να επηζπλαθζεί ρσξνηαμηθό Γηάγξακκα Γηάηαμεο Μεραλεκάησλ παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 
ή /θαη επεμεξγαζίαο απνβιήησλ.  
 
Β3. ηελ εγθαηάζηαζε έρνπλ εμεηαζηεί ελαιιαθηηθέο επηινγέο, όζνλ αθνξά ηελ 

ηερλνινγία, ηηο ηερληθέο θαη ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη, νη νπνίεο έρνπλ κειεηεζεί 
από ην θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο; 

 
(α)                    ΝΑΗ                          ΟΥΗ 
 
(β)       Δάλ ε απάληεζε είλαη λαη λα δνζνύλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηε κε εθαξκνγή ηνπο. 
 
……………………………………………………………………………………….……….…………………

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………….……….………………… 
 
(γ)       Δάλ ε απάληεζε είλαη όρη λα δηεπθξηληζζεί γηαηί. 
 
………………………………………………….…………………….…………………………………………

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

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

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

………………………………………………………….…………………….………………………………… 
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Γ.  ΠΑΡΑΓΧΓΖ / ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ / ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΤΛΔ 
 
 
Γ1.  ΠΡΟΨΟΝΣΑ 
 
Να δνζνύλ ιεπηνκέξεηεο όζν αθνξά ηελ πνζόηεηα θάζε είδνπο πξντόληνο πνπ παξάγεηαη ή 
απνζεθεύεηαη ή δηαθηλείηαη ζηελ εγθαηάζηαζε. 
 

ΠΡΟΨΟΝ ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΟΤ 
ΠΑΡΑΓΔΣΑΗ 

(Μνλάδεο / έηνο) 

ΜΔΓΗΣΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ 
ΝΑ ΠΑΡΑΥΘΔΗ 

(Μνλάδεο / έηνο) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ΔΝΓΗΑΜΔΟ ΠΡΟΨΟΝ ΠΟΤ ΣΤΥΟΝ ΠΑΡΑΓΔΣΑΗ ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΟΤ 
ΠΑΡΑΓΔΣΑΗ 

(Μνλάδεο / έηνο) 

ΜΔΓΗΣΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ 
ΝΑ ΠΑΡΑΥΘΔΗ 

(Μνλάδεο / έηνο) 
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Γ2.  ΠΡΧΣΔ KAI ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΤΛΔ 
 

Να δνζνύλ ιεπηνκέξεηεο όζν αθνξά ηελ πνζόηεηα θάζε πξώηεο ύιεο, θαζώο θαη ησλ 
πιηθώλ εθηόο από εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζθνπνύο παξαγσγήο (π.ρ. πιηθά 
εθπιύζεσο, απνιπκάλζεσο, θ.α.).  

Να επηζπλαθζνύλ ηερληθά θπιιάδηα (Material Data Sheets) ηνπ παξαζθεπαζηή/παξαγσγνύ 
όζν αθνξά ηε ρεκηθή ζύζηαζε, ηελ επηθηλδπλόηεηα θαη ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπο. 

 

ΠΡΧΣΖ/ 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΖ 

ΤΛΖ 

 

ΓΗΔΡΓΑΗΑ  

ΟΠΟΤ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ 

 

ΦΡΑΔΗ ΔΗΓΗΚΟΤ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ Ή  

ΓΖΛΧΔΗ 

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ 

 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

(Μνλάδεο / 

έηνο) 

 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΟ 

ΥΧΡΟ  

(δπλακηθόηεηα, 

ζηεγαλόηεηα/πιηθό 

θαηαζθεπήο, κέηξα γηα 

απνθπγή ηεο 

ξύπαλζεο) 
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Γ.  ΑΛΛΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
 
Γ1. ΔΡΓΑΗΜΔ ΧΡΔ/ ΖΜΔΡΔ / ΔΒΓΟΜΑΓΔ  
 
 
ΔΡΓΑΗΜΔ ΧΡΔ /ΖΜΔΡΑ 
 

 
…………………………………………………….. 

 
ΔΡΓΑΗΜΔ ΖΜΔΡΔ / ΔΒΓΟΜΑΓΑ 
 

 
…………………………………………………….. 

 
ΔΡΓΑΗΜΔ ΔΒΓΟΜΑΓΔ / ΥΡΟΝΟ 
 

 
…………………………………………………….. 

 
Γ2.  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΔΡΟΤ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΣΖ ΓΗΔΡΓΑΗΑ 

 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΝΔΡΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ 
 

Υξήζε 

 m
3
/εκέξα m

3
/κήλα m

3
/έηνο 

(α)   ΑΠΟ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΠΖΓΖ 

 

 

………….. 

 

………….. 

 

………… 

 

 
Τδξνι. αξ. 
γεώηξεζεο 

Βάζνο 
(κέηξα) 

Φ. ρ. 
Αξ. 

Σεκαρίνπ 
  

  

1. 
      

  

2. 
      

  

3. 
      

  

4. 
      

  

ημ.: Να επιζςναθθεί ππόζθαηη πλήπηρ ιονηική ανάλςζη ηηρ ποιόηηηαρ, ηηρ αγωγιμόηηηαρ, ηος pH και 
ηος μικποβιολογικού θοπηίος ηος νεπού ηων γεωηπήζεων. Επιππόζθεηα, να ζημειωθεί η θέζη ηοςρ ζε 
ηοπογπαθικό ζσέδιο.  

 

  m
3
/εκέξα m

3
/κήλα m

3
/έηνο  

(β)   ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ      

      

(γ)   ΑΛΛΖ ΠΖΓΖ     

1. ……………………………………………………..……

……………………………………………….. 

    

2. ……………………………………………………..……

……………………………………………….. 

    

ημ.: Να επιζςναθθούν, με διεςκπίνιζη ζε ποια πηγή 
αναθέπονηαι, ζσεηικέρ σημικέρ αναλύζειρ. 

    

(δ)   ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 
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Γ3. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΕΧΝΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ:  ……………………………….. 

Πνηα είλαη ε δώλε ηεο πεξηνρήο γύξσ από ηελ εγθαηάζηαζε; (ζεκεηώζηε √ όπνπ 
εθαξκόδεηαη). 
 

 

ΑΠΟΣΑΖ ΑΠΟ 

ΣΖΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Δ ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΑ 

 

 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΕΧΝΖ 

 

ΟΗΚΗΣΗΚΖ 

ΕΧΝΖ 

 

ΓΔΧΡΓΗΚΖ 

ΕΧΝΖ 

 

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ 

ΕΧΝΖ 

 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ 

ΕΧΝΖ 

 

ΑΛΛΖ 

Γηεπθξηλίζηε 

 

0-1 

      

 

1-2 

      

 

2-5 

      

 
Γ4. ΟΗΚΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ Δ ΑΚΣΗΝΑ ΜΔΥΡΗ 1 ρικ. ΑΠΟ ΣΖΝ   ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 

Οηθηζκόο Πιεζπζκόο 
Απόζηαζε 

(κέηξα) 

Υσξνζέηεζε 

Αλαηνιηθά Γπηηθά Βόξεηα Νόηηα 

       

       

       

       

       

 
Γ5.  ΖΜΔΗΧΣΔ ΜΔ  √  ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΔΑΝ Δ ΑΚΣΗΝΑ ΜΗΚΡΟΣΔΡΖ ΣΟΤ 
1 ρικ.  ΤΠΑΡΥΔΗ ΜΗΑ Ζ ΠΔΡΗΟΣΔΡΖ ΑΠΟ ΣΗ ΖΜΔΗΧΜΔΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 
 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΖΜΔΗΧΣΔ  √ 
ΟΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑI 

ΑΠΟΣΑΖ 
(ΜΔΣΡΑ) 

   ρνιεία   

   Γήπεδα   

  Υώξνη Πξαζίλνπ   

  Ξελνδνρεία   

  Ννζνθνκεία   

  Δξγνζηάζηα   
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Δ.  ΔΝΔΡΓΔΗΑ / ΚΑΤΗΜΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΝΟΝΣΑΗ Ή ΠΑΡΑΓONΣΑΗ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
 
Να δνζνύλ ιεπηνκέξεηεο όζν αθνξά ηελ ελέξγεηα (π.ρ. ειεθηξηθή, ρεκηθή, ππξεληθή, ειηαθή, 
ζεξκηθή, θ.ά.) θαη ηα είδε ησλ θαπζίκσλ πνπ θαηαλαιώλνληαη ή παξάγνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε,  
   

 
ΔΗΓΟ ΚΑΤΗΜΟΤ 

ΠΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΝΔΣΑΗ 

 
ΓΗΔΡΓΑΗΑ ΣΖΝ 

ΟΠΟΗΑ 
ΚΑΣΑΝΑΛΧΝΔΣΑΗ 

 
ΤΝΣΔΛΔΣΖ 
ΑΠΟΓΟΖ (%) 

 
ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΝΑ 

ΔΣΟ 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΟ 

ΥΧΡΟ 

(δπλακηθόηεηα, 
ζηεγαλόηεηα/πιηθό 
θαηαζθεπήο, κέηξα 
γηα απνθπγή ηεο 

ξύπαλζεο) 

 

…………………………..

………………………… 

 

…………………………

……………………….… 

 

……………………

………….………. 

 

………………….……

…………………….… 

 

 

………………………….

.….……………...……… 

 

…………………………..

………………………… 

 

…………………………

……………........……… 

 

………………….…

……………….......... 

 

……………………….

……………......…… 

 

 

………………………….

..…..…………………… 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 
ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ 

ΓΗΔΡΓΑΗΑ ΣΖΝ 
ΟΠΟΗΑ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΝΔΣΑΗ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 
ΑΠΟΓΟΖ (%) 

(KWh / ΔΣΟ) 
 
 

 

…………………………..

………………………… 

 

 

…………………………

…………………… 

 

……………………

…………………. 

 

………………….……

……………………… 

 
 

 

…………………………..

…………………………. 

 

…………………………

……………………….. 

 

 

………………….…

………….……......... 

 

………………….……

………………….….… 

 
 

ΑΛΛΟ ΔΗΓΟ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΟΤ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΝΔΣΑΗ 

ΓΗΔΡΓΑΗΑ ΣΖΝ 
ΟΠΟΗΑ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΝΔΣΑΗ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 
ΑΠΟΓΟΖ (%) 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΑΝΑ 
ΔΣΟ 

 

 

…………………………..

…………………............... 

 

…………………………

………………............... 

 

……………………

……………............ 

 

………………….……

…………................… 

 

 

 

ΔΗΓΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΔΣΑΗ 

ΓΗΔΡΓΑΗΑ ΣΖΝ 
ΟΠΟΗΑ ΠΑΡΑΓΔΣΑΗ 

 
ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΟΤ 

ΠΑΡΑΓΔΣΑΗ / 
ΔΣΟ 

 

 

…………………………..

………………………… 

 

 

…………………………

……………………..… 
 

 

………………….……

…………………...... 
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ΔΗΓΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΔΣΑΗ ΚΑΗ 

ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΣΖΝ 
ΑΓΟΡΑ 

ΓΗΔΡΓΑΗΑ ΣΖΝ 
ΟΠΟΗΑ ΠΑΡΑΓΔΣΑΗ 

 
ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΟΤ 

ΠΑΡΑΓΔΣΑΗ / 
ΔΣΟ 

 

 

…………………………..

………………………… 

 

…………………………

………….........……… 
 

 

………..…………….

……………………… 

 

 

 
ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 

ΗΥΤ (ΚVA) 

 
...…………………………………….……………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

 
ΜΖΝΑ ΚΑΗ ΧΡΑ 

ΜΔΓΗΣΖ ΕΖΣΖΖ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 
 
...……………………………………….…………………………………

…………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………….………… 

 

 

 
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ 
ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΔΡΖ 

ΥΡΖΖ ΣΖ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 
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Σ.  ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΚΔΤΖ ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΜΔ ΚΑΤΗΜΟ 
 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ: 
 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ: 
 

ΣΤΠΟ: 
 

ΜΔΓΗΣΟ ΡΤΘΜΟ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΔΗΟΓΟΤ (MWth): 

 

ΜΔΓΗΣΟ ΡΤΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΣΜΟΤ 
(ηόλνη/ώξα): 

 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΔΝΑΛΛΑΓΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ (m
2
): 

 

ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ (°C): 
ΝΔΡΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ ΑΣΜΟΤ 

   

ΠΗΔΖ ΑΣΜΟΤ (bar): 
 

ΔΗΓΟ ΚΑΤΗΜΟΤ: 

  Πεηξέιαην Δζσηεξηθήο Καύζεο 

  (Diesel Oil) 

 

Φπζηθό ή πλζεηηθό αέξην  

  Διαθξύ Πεηξέιαην  

  Δμσηεξηθήο Καύζεο  

  (Light Fuel Oil) 

 

Κάξβνπλν  

  Βαξύ Πεηξέιαην  

  Δμσηεξηθήο Καύζεο  

  (Heavy Fuel Oil) 

 

Ξύιν  

  Φσηηζηηθό πεηξέιαην 

  (θεξνδίλε)                                  

 

Άιιν (Να αλαθεξζεί)  

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΚΑΤΗΜΟΤ: 

 Kg/ώξα  ηόλνη/έηνο 

 lt/ώξα  m
3
/έηνο 

ΥΡΟΝΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ: 

 ώξεο/εκέξα 

 εκέξεο/εβδνκάδα 

 εβδνκάδεο/έηνο 

ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΤΗΜΟΤ Δ ΘΔΗΟ (%): 
 

ΤΦΟ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ (m): 
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ΜΔΡΟ II – ΑΔΡΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

 
Ε.  ΑΔΡΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

 
Γηα θάζε έλα ξεύκα αεξίσλ απνβιήησλ πνπ εθπέκπεηαη ζηελ αηκόζθαηξα από ηελ 
εγθαηάζηαζε λα θσηνηππεζεί θαη ζπκπιεξσζεί μερσξηζηό έληππν (ΜΔΡΟ Ε).  Κάζε ξεύκα 
αεξίσλ απνβιήησλ λα ζεκεηώλεηαη επί ηνπ Γηαγξάκκαηνο Παξαγσγηθήο Γηαδηθαζίαο 
(ΜΔΡΟ Β). 
 
 
Ε1.  ΠΖΓΖ ΑΠΟΒΛΖΣΟΤ  
          

Αλαθέξαηε είδνο κεραλήκαηνο, δηεξγαζίαο, εγθαηάζηαζεο, θιπ.  ε πεξίπησζε πνπ ην 
κεράλεκα (π.ρ. ιέβεηαο) ρξεζηκνπνηεί θαύζηκν λα ζπκπιεξσζεί θαη ην ΜΔΡΟ Ε. 
……………………………………………………………………………………..……………………

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

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

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

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

 
Ε2. ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΖ ΡΟΖ ΞΖΡΟΤ ΑΔΡΗΟΤ (1) .…….……………………………….……. Νm3/h 
         ΠΟΟΣΟ ΤΓΡΑΗΑ …………………………………………………………............Κg/Κg μ.α.(2) 
 ΥΡΟΝΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ………………….. ώξεο / έηνο 
 
Ε3. ΤΣΑΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΠΟΒΛΖΣΟΤ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΟΤ 
 

 

Ρππαληηθή Οπζία 

 

 

πγθέληξσζε mg/Nm
3 (3) 

 

…………………………………………………………………… 

 

……………………………….......... 

 

…………………………………………………………………… 

 

……………………………….......... 

 

…………………………………………………………………… 

 

……………………………….......... 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………………………………………… 

 

……………………………….......... 

 
   (1) 

    Κπβηθά κέηξα αλά ώξα ππό ζπλζήθεο 0°C θαη 1013 mbar (Καλνληθέο πλζήθεο) 
   (2)

    Υηιηόγξακκα αλά ρηιηόγξακκν μεξνύ αεξίνπ  
(3)

    Υηιηνζηνγξακκάξηα αλά θπβηθό κέηξν μεξνύ αεξίνπ ππό ζπλζήθεο 0°C θαη 1013 mbar   (Καλνληθέο πλζήθεο) 
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Ε4.   ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΑΔΡΗΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 
                         

                ΝΑΗ                                                  ΟΥΗ 
 
Δάλ ε απάληεζε είλαη όρη: 
(α) λα θαηαγξαθνύλ νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ γίλεηαη θαζαξηζκόο: 
……………………………………………………………………………………….……….……………………

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

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

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

(β) ζε πεξίπησζε πνπ ε εγθαηάζηαζε δελ εκπίπηεη ζην Παξάξηεκα IV ηνπ Νόκνπ λα δνζεί 
πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ. 
……………………………………………………………………………………….……….……………………

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

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

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

 
Ε5.   ΤΣΖΜΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΑΔΡΗΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 
         (α)   Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνύ ησλ αεξίσλ απνβιήησλ.  Να ππνβιεζεί ε κειέηε θαη ηα 

ηερληθά ζρέδηα ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. θίιηξνπ, θπθιώλα). 
     

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

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

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

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

………………………………………………………………………………… 

          
(β)    ύζηαζε αεξίνπ απνβιήηνπ κεηά ηνλ θαζαξηζκό ηνπ. 

 
 

Ρππαληηθή Οπζία 

 

πγθέληξσζε 

mg/Nm
3
 

 

 

Πνζόηεηα πνπ 

εθπέκπεηαη ζηελ 

αηκόζθαηξα αλά 

εκέξα (Κg / εκέξα) 

 

πλνιηθή πνζόηεηα πνπ 

εθπέκπεηαη ζηελ αηκόζθαηξα 

αλά έηνο (Kg / έηνο) 

 

 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

 

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

............................ 

 

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

….............................. 

 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

……………………………….. 
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(γ)  ε πεξίπησζε πνπ ζπιιέγεηαη ζθόλε από ηνλ θαζαξηζκό ησλ αεξίσλ απνβιήησλ λα δεισζνύλ ε 
πνζόηεηα, ε ζύζηαζε (ρεκηθή αλάιπζε), ν ηόπνο θαη ε κέζνδνο δηάζεζεο ηεο.  

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Ε6. ΤΦΟ ΣΖ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΔΓΑΦΟ …………………….. m 
  

 
Να δνζνύλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία πνπ έρεη εθαξκνζηεί γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ 
ύςνπο ηεο θαπλνδόρνπ. 
……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ε7. ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ ………………………………………….. m 

 
 
Ε8. ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΔΞΔΓΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΔΠΗ ΣΖ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ ; 

 
                           ΝΑΗ                                                      ΟΥΗ 

 
 
Ε9. ΔΑΝ ΝΑΗ ΓΧΣΔ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ (Ύςνο θαη εκβαδόλ εμέδξαο, πξόζβαζε, αξηζκόο, δηάκεηξνο θαη 

ύςνο ζπξίδσλ δεηγκαηνιεςίαο. Να ππνβιεζνύλ ηερληθά ζρέδηα) 
 
           ……………………………………………………………………………………………………         

           …………………………………………………………………………………………………… 

 
Ε10. ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΖΝ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ ΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ     ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ; 
 

                   ΝΑΗ                                                      ΟΥΗ 
 
 
Ε11.  ΔΑΝ ΝΑΗ ΓΧΣΔ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ε12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 
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Πεξηγξάςεηε ην πθηζηάκελν ή/θαη πξνβιεπόκελν πξόγξακκα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ξππαληηθώλ 
νπζηώλ ζε θάζε ξεύκα εθπεκπνκέλσλ αεξίσλ απνβιήησλ ηεο εγθαηάζηαζεο. ην πξόγξακκα πξέπεη 
λα θαίλεηαη ε παξάκεηξνο ή ε ξππαληηθή νπζία πνπ παξαθνινπζείηαη, ε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο θαη 
ε κέζνδνο κέηξεζεο. Γηα πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο λα επηζπλαθζνύλ ηα ζρεηηθά έληππα πνπ 
αλαθέξνληαη ζην ηειεπηαίν πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο ησλ αεξίσλ απνβιήησλ. 

         

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
Ε13. ΔΚΠΟΜΠΔ ΛΟΓΧ ΓΗΑΦΤΓΧΝ 
   

ηηο  πεξηπηώζεηο  πνπ  ππάξρνπλ εθπνκπέο ιόγσ δηαθπγώλ (π.ρ. απνζήθεπζε ή ρξήζε πηεηηθώλ 
νπζηώλ, δηαθίλεζε νρεκάησλ, απνζήθεπζε πιηθώλ ζην ύπαηζξν θιπ)  λα δνζεί γεληθή πεξηγξαθή ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ από ηηο νπνίεο δεκηνπξγνύληαη νη δηαθπγέο θαη εθηίκεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ 
εθπνκπώλ πνπ δηαθεύγνπλ. Να ππνβάιιεηαη επίζεο ε κέζνδνο ππνινγηζκνύ ησλ δηαθπγώλ. 

 
 ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..…………………………………………… 
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ΜΔΡΟ III – ΤΓΡΑ ΚΑΗ ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 
 

Ζ.  ΠΖΓΖ, ΔΗΓΟ, ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 
 

Ζ1. ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 
Να δνζνύλ ιεπηνκέξεηεο όζνλ αθνξά ην είδνο, ηελ πεγή, ηελ πνζόηεηα θαη ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο 
ησλ αλεπεμέξγαζησλ πγξώλ απνβιήησλ (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηαρεηξηζκέλσλ κεραλέιαησλ) πνπ 
πξνέξρνληαη από ηελ εγθαηάζηαζε: 

 
ΑΡ. 

ΡΔΤΜΑΣΟ 
ΣΔΡΔΟΤ  

ΑΠΟΒΛΖΣΟΤ 
(Τ) 

ΔΗΓΟ/ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΑΝΔΠΔΞΔΡΓΑΣΧΝ 
ΤΓΡΧΝ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

 
ΣΡΟΠΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΑΝΔΠΔΞΔΡΓΑΣΧΝ ΤΓΡΧΝ 
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ* 

 
m

3
/          

εκέξα 
m

3
/          

κήλα 
m

3
/  

έηνο 

 

Y1 

 

.….…………………..

………...….………….

.……………………… 

……… ...……. …….… 

 

……………………………………… 

……………….……………………

……………………………………… 

 

 

Y2 

 

.….…………………..

………...….………….

.……………………… 

……… ...……. …….… 

 

……………………………………… 

……………….……………………

……………………………………… 

 

 

Y3 

 

.….…………………..

………...….………….

.……………………… 

……… ...……. …….… 

 

……………………………………… 

……………….……………………

……………………………………… 

 

 

Y4 

 

.….…………………..

………...….………….

.……………………… 

……… ...……. …….… 

 

……………………………………… 

……………….……………………

……………………………………… 

 

 

Y5 

 

.….…………………..

………...….………….

.……………………… 

……… ...……. …….… 

 

……………………………………… 

……………….……………………

……………………………………… 

 

 
ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

 

 
 ……… ……… ……….. 

 

*Γηάζεζε ζε απνρεηεπηηθό ζύζηεκα, κεηαθνξά ζε ζηαζκό επεμεξγαζίαο, επί ηόπνπ επεμεξγαζία, δεμακελέο 

εμάηκηζεο. 
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Ζ2.    ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΛΑΠΖ  

Να δνζνύλ ιεπηνκέξεηεο όζνλ αθνξά ην είδνο, ηελ πεγή, ηελ πνζόηεηα θαη ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο 
θαη ζηεξεώλ απνβιήησλ/ιάζπεο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εγθαηάζηαζε.  

 
ΑΡ. 

ΡΔΤΜΑΣΟ 
ΣΔΡΔΟΤ  

ΑΠΟΒΛΖΣΟΤ 
(Ε) 

ΣΔΡΔΟ 
ΑΠΟΒΛΖΣΟ/ 

ΛΑΠΖ  

ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΔΡΔΟΤ 
ΑΠΟΒΛΖΣΟΤ/ΛΑΠΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΣΡΟΠΟ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΣΔΡΔΟΤ 

ΑΠΟΒΛΖΣΟΤ/ 
ΛΑΠΖ*  

 

kg/ 
εκέξα 

kg/ 
κήλα 

tn/       
έηνο 

Σ.1 
Λάζπε 

(δηεπθξηλίζηε) 

…………… 

…………………………. ……… ……… ……. 
…..……….…

……………..… 

Σ.2 
Απόβιεηα 

ιηπνπαγίδσλ 
…………………………. ……… ……… ……. 

…..………..…

………………. 

 
Σ.3 

 
Κνπξηά      

Σ.4 

 
Κνπξηά από 

δηαρσξηζηήξεο 
 

…………………………. ……… ……… ……. 
…..………..…

………………. 

Σ.5 

 
ηεξεά 

δηαρσξηζηήξσλ 
 

…………………………. ……… ……… ……. 
…..………..…

………………. 

Σ.6 
Απόβιεηα 

πνπ πεξηέρνπλ 
ακίαλην 

…………………………. ……… ……… ……. 
…..………..…

………………. 

Σ.7 
θόλεο από 

θίιηξα 
…………………………. ……… ……… ……. 

…..……………

………...…… 

Σ.8 
ηεξεά ζθαγήο 

δώώλ 
…………………………. ……… ……… ……. 

…..………..…

………………. 

Σ.9 
Λάζπεο από 

ιίκλεο 
ηεικάησλ 

…………………………. ……… ……… ……. 
…..………..…

………………. 

Σ.10 
Πάζηεο κε νμείδηα 

κεηάιισλ 
…………………………. ……… ……… ……. 

…..………..…

………………. 

Σ.11 
Οηθηαθά 

απνξξίκκαηα 
…………………………. ……… ……… ……. 

…..…….…..…

………………. 

Σ.12 

πζθεπαζίεο θαη 

απόβιεηα 

ζπζθεπαζηώλ 

…………………………. ……… ……… ……. 
…..………..…

………………. 

Σ.13 
Άιια 

(δηεπθξηλίζηε) 
.................. 

…………………………. ……… ……… ……. 
…..…….…..…

………………. 

Σ.14 
Άιια 

(δηεπθξηλίζηε) 
.................. 

…………………………. ……… ……… ……. 
…..………..…

………………. 

*κεηαθνξά ζε αδεηνδνηεκέλε εγθαηάζηαζε, θαύζε επί ηόπνπ ζε εηδηθό θιίβαλν, αλάθηεζε πιηθώλ, αλαθύθισζε ή 

επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθώλ, ζηαζεξνπνίεζε, αθπδάησζε, μήξαλζε, αλαεξόβηα επεμεξγαζία/παξαγσγή βηναεξίνπ, 
θνκπνζηνπνίεζε θιπ. 
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Θ.  ΣΡΟΠΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΤΓΡΧΝ ΚΑΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 
 
Θ1.  ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ Δ ΑΛΛΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

Nα αλαθέξεηε ην είδνο ηνπ απνβιήηνπ*, ηελ εγθαηάζηαζε θαζώο θαη ηνλ ζπιιέθηε/κεηαθνξέα. ε πεξίπησζε  

εμαγσγήο απνβιήησλ ζε άιιε ρώξα, λα δεισζεί ε ρώξα. 

Να επηζπλαθζεί ζπκθσλεηηθό έγγξαθν κε αδεηνδνηεκέλε εγθαηάζηαζε, θαζώο θαη κε αδεηνδνηεκέλν 
ζπιιέθηε/κεηαθνξέα, εάλ είλαη δηαθνξεηηθό άηνκν. 
 

Θ2.  ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΔΝΣΟ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 
α) Δίδνο/πξνέιεπζε θαη πνζόηεηα επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ θαη ζηεξεώλ απνβιήησλ. 
  

 

ΑΡ. ΡΔΤΜΑΣΟ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΟΤ 

ΑΠΟΒΛΖΣΟΤ(Δ) 

 
ΔΗΓΟ/ΠΡΟΔΛΔΤΖ* ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΧΝ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

m
3
/ εκέξα m

3
/ κήλα m

3
/ έηνο 

 
Δ1 

……….….…………………………………………  

…………………………………………………… 

……………….….………………………………… 

…….… …….… ….…… 

 

Δ2 

……….….…………………………………………  

…………………………………………………… 

……………….….………………………………… 

…….… ….…… …….… 

 
Δ3 

 

……….….…………………………………………  

…………………………………………………… 

……………….….………………………………… 

…….… …….… ……… 

 
Δ4 

 
 

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

………... ……… ………. 

*Να ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ζπκβνιηζκνί Τ1-Τ5 θαη η1-η13, γηα ην είδνο ησλ απνβιήησλ. 

 
 
 
 
 

πιιέθηεο/ 
Μεηαθνξέαο 

 

Αξ. Άδεηαο 
Γηαρείξηζεο 
Απνβιήησλ 

Δίδνο 
απνβιήηνπ 

Πνζόηεηα 
(tn/έηνο) 

 
 

Δγθαηάζηαζε 
δηαρείξηζεο ζηελ 

νπνία 
παξαδόζεθαλ 

απόβιεηα 
 

Αξ. Άδεηαο 
Γηαρείξηζεο 
Απνβιήησλ 

εγθαηάζηαζεο 
παξάδνζεο 
απνβιήησλ 

(όπνπ 
εθαξκόδεηαη) 

 
Υώξα 

εμαγσγήο 
(όπνπ 

εθαξκόδεηαη) 
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β) ύζηαζε επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ. 
Να επηζπλαθζεί ρεκηθή θαη κηθξνβηνινγηθή αλάιπζε κε ηα πην θάησ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ : 

 

Α/Α 

 
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΓΡΧΝ  

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΡΟ ΑΠΟΡΡΗΦΖ 
 

1 Θεξκνθξαζία, ζε °C 

2 Υξώκα 

3 Οζκή 

4 pH 

5 BOD5,  ζε mg/L 

6 COD,  ζε mg/L 

7 Aησξνύκελα ζηεξεά (SS), ζε mg/L 

8 Οιηθά ζηεξεά (ΣS), ζε mg/L 

9 Οξγαληθά ζηεξεά (VS), ζε mg/L 

10 Ζι. Αγσγηκόηεηα, ζε κS/cm 

11 Οιηθόο Φώζθνξνο (TS), ζε mg/L 

12 Οιηθό Άδσην (TN), ζε mg/L 

13 Λίπε θαη έιαηα (FOG), ζε mg/L 

14 Οι. Οξγαληθόο Άλζξαθαο (TOC), ζε mg/L 

15 Οξγαληθνί Γηαιύηεο, ζε mg/L 

16 Δληεξηθά θνινβαθηεξίδηα, ζε αξηζκό ελη. θνι.  / 100mL 

17 Οιηθά θνινβαθηεξνεηδή, ζε αξηζκό νιηθώλ θνι.  / 100mL 

18 Βαξέα κέηαιια (Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn), ζε mg/L 

 
γ) Σξόπνο θαη ηόπνο δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ γηα θάζε ξεύκα μερσξηζηά (θεληξηθό 
απνρεηεπηηθό ζύζηεκα, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, δεμακελέο εμάηκηζεο, εγθεθξηκέλνο ρώξνο ηειηθήο 
απόξξηςεο απνβιήησλ, δηάζεζε ζηα λεξά θαη ζην έδαθνο). ηελ πεξίπησζε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 
επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ λα ζπκπιεξσζεί ην Θ3. 
  

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

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

……………………………………………………………………………………….……….………………… 
 
………………………………………………………………………………….……………………………… 
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Θ3. ΥΧΡΟΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ  
 
Να δνζνύλ ιεπηνκέξεηεο όζνλ αθνξά ηε ρσξεηηθόηεηα, ην είδνο θαη ηε ζέζε ησλ δεμακελώλ 
απνζήθεπζεο/εμάηκηζεο, ην πιηθό θαηαζθεπήο/ ζηεγαλόηεηα, ην είδνο ησλ πγξώλ θαη ζηεξεώλ απνβιήησλ 
πνπ δέρνληαη ε θάζε κία μερσξηζηά θαζώο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα απνθπγή ηεο ξύπαλζεο.  

*Να ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ζπκβνιηζκνί Τ1-Τ5, η1-η14 θαη Δ1-Δ4 γηα ην είδνο ησλ απνβιήησλ. 

Να επηζπλαθζεί ηνπνγξαθηθόο/θηεκαηηθόο ράξηεο ζηνλ νπνίν λα ππνδεηθλύεηαη ε ζέζε ησλ δεμακελώλ. 
Να επηζπλαθζεί βεβαίσζε από εγθεθξηκέλν πνιηηηθό κεραληθό γηα ηε ζηεγαλόηεηα θαη ηελ επζηάζεηα ησλ 
δεμακελώλ απνζήθεπζεο/εμάηκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη (όπνπ εθαξκόδεηαη). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σξόπνο 

απνζήθεπζεο 
(δεμακελή ή 
πιαηθόξκα) 

 
 
 

 
 

Σνπνζεζία 
………..……… 

 

 
Γηαζηάζεηο 

 
(κήθνο  

x  
πιάηνο  

x  
βάζνο) 

 
Δίδνο 

απνβιήηνπ
*
 

 
Υσξεηηθόηεηα 

(m
3
) 

 

 
ηεγαλή  

ή 
κε ζηεγαλή  

 
Να δεισζεί ην 

πιηθό θαηαζθεπήο 
/ 

ζηεγαλόηεηα 
 

 
Τπέξγεηα 

ή 
ππόγεηα 

 

Φ./  
ρ. 

Αξ. 
Σεκ. 
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Η.  ΓΗΑΘΔΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΑ ΝΔΡΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΓΑΦΟ 
 

Η1. ΔΗΓΟ ΚΑΗ ΠΟΟΣΖΣΔ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ   

Να δνζνύλ ιεπηνκέξεηεο όζνλ αθνξά ην ρώξν θαη ηξόπν απόξξηςεο ησλ απνβιήησλ* ζηα λεξά 
θαη ζην έδαθνο, όπσο θαη γηα ηηο πνζόηεηεο πνπ απνξξίπηνληαη: 

*Να ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ζπκβνιηζκνί Τ1-Τ5, η1-η14 θαη Δ1-Δ3 γηα ην είδνο ησλ απνβιήησλ. 

 

 
 
 

ΥΧΡΟ ΚΑΗ 
ΣΡΟΠΟ 

ΓΗΑΘΔΖ 

 
 

ΡΔΤΜΑΣΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ* 

       

 
ΠΟΟΣΖΣΔ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΗΠΣΟΝΣΑΗ ΣΑ ΝΔΡΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΓΑΦΟ 

(m³/έηνο) 

 

Δπηθαλεηαθά ζην 

έδαθνο ρσξίο 

άξδεπζε 

       

 

Δπηθαλεηαθά ζην 

έδαθνο κε 

άξδεπζε ή ρξήζε 

σο 

εδαθνβειηησηηθό 

       

 

Τπεδαθηθά ζε 

απνξξνθεηηθό 

ιάθθν/ ηάθξν / 

γεώηξεζε 

       

 

Πνηάκη ή ιίκλε 

 

       

 

Θάιαζζα. Μήθνο 

αγσγνύ………… 

       

 

ε ιεθάλε 

απνξξνήο 

θξάγκαηνο 

       

 

Άιιν………………

………………. 
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Η2.  ΓΗΑΘΔΖ ΣΟ ΔΓΑΦΟ 

 
Να δνζνύλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πεξηνρή/εο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ πνπ απνξξίπηνληαη επηθαλεηαθά ζην 
έδαθνο κε ή ρσξίο άξδεπζε θαιιηεξγεηώλ ή ρξήζε σο εδαθνβειηησηηθό, ην είδνο ησλ αξδεπόκελσλ 
θαιιηεξγεηώλ θαη λα αλαθεξζνύλ ηα πδάηηλα ζώκαηα ζηε πεξηνρή (όπνπ εθαξκόδεηαη):  

*Να ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ζπκβνιηζκνί Τ1-Τ5, η1-η14 θαη Δ1-Δ5 γηα ην είδνο ησλ απνβιήησλ. 
 

Να επηζπλαθζεί ηνπνγξαθηθόο/θηεκαηηθόο ράξηεο ησλ ηεκαρίσλ όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη απόξξηςε 
απνβιήησλ θαη ηπρόλ πδάηηλα ζώκαηα ζηελ πεξηνρή.  

Να επηζπλαθζνύλ ηα πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο ή ζπκθσλεηηθό έγγξαθν κε ηνλ 
ηδηνθηήηε/εο ηνπ ηεκαρίνπ/σλ όηη απνδέρεηαη/ρνληαη ηελ απόξξηςε απνβιήησλ ζηα ηεκάρηα απηά, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ηα ηεκάρηα δελ αλήθνπλ ζην θνξέα εθκεηάιιεπζεο.  

Η3. ΓΗΑΘΔΖ ΣΑ ΝΔΡΑ  

Να δνζνύλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πεξηνρή/εο δηάζεζεο θάζε ξεύκαηνο απνβιήησλ πνπ απνξξίπηεηαη ζε 
πδάηηλα ζώκαηα (όπνπ εθαξκόδεηαη):  

*Να ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ζπκβνιηζκνί Τ1-Τ5 θαη Δ1-Δ5 γηα ην είδνο ησλ απνβιήησλ. 

Να επηζπλαθζεί ηνπνγξαθηθόο/θηεκαηηθόο ράξηεο ζηνλ νπνίν λα ππνδεηθλύνληαη ηα πδάηηλα ζώκαηα εληόο 
ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη απόξξηςε απνβιήησλ θαη λα δεισζνύλ νη θσδηθνί θαη νη ζπληεηαγκέλεο ησλ 
πδάηηλσλ ζσκάησλ.  

 
 
 
 
 

 
Δίδνο  

απνβιήησλ* 
 

 
Πνζόηεηα   

απνβιήησλ 
(m

3
) 

 

 
Πεξηνρή δηάζεζεο 

απνβιήησλ 

 
Ηδηνθηήηε 

/εο 
Σεκαρίνπ 

 /σλ  
 

 
Με άξδεπζε ή 

ρξήζε σο 
εδαθνβειηησηηθό  

 ή  
ρσξίο άξδεπζε 

 
Δίδνο 

θαιιηεξγεηώλ 
(όπνπ 

εθαξκόδεηαη) 
 

 
Τδάηηλα 
ζώκαηα  

ζηελ 
πεξηνρή  

 
Πεξίνδνο 

απόξξηςεο 

 
Σνπνζεζία 
……………… 
 

Φ. / 
ρ. 

Αξ. 
ηεκαρ. 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
Δίδνο  

απνβιήησλ* 
 

 
Πνζόηεηα 

απνβιήησλ 
(m

3
) 

 

  
Πεξηνρή 
Τδάηηλνπ 
ώκαηνο  

 
Πνηάκη 

 ή  
ιίκλε 

 
 

 

 
Θάιαζζα 

 
(Να 

δεισζεί ην 
παξάθηην 

ζώκα) 
 

 
Λεθάλε 

απνξξνήο 
θξάγκαηνο 

 
(Να δεισζεί 
ην θξάγκα)  

 

 
Τπεδαθηθά 

ζε απνξξνθ. 
ιάθθν/ ηάθξν 
/ γεώηξεζε  

 
(Να δεισζεί)  

 
 

Πεξίνδνο 
απόξξηςεο 

 
Σνπνζεζία……. 
 

Φ. / ρ. Αξ. ηεκ. 
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ΜΔΡΟ ΗV – ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ  
ΠΟΤ ΔΜΠΗΠΣΟΤΝ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 

 
ΗΑ.  ΒΈΛΣΗΣΔ ΓΗΑΘΈΗΜΔ ΣΔΥΝΗΚΈ (ΒΓΣ) 
 
ΗΑ1. ηελ εγθαηάζηαζε γίλεηαη ρξήζε ησλ ΒΓΣ; 

 
(α)                   ΝΑΗ                             ΟΥΗ 

 
    (β) Δάλ ε απάληεζε είλαη NAI λα αλαθεξζνύλ νη δηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο εθαξκόδνληαη νη ΒΓΣ, θαζώο 

επίζεο θαη ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ ΒΓΣ πνπ εθαξκόδνληαη. 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(γ) Δάλ ε απάληεζε είλαη όρη λα αλαθεξζνύλ νη ιόγνη κε εθαξκνγήο ηνπο. 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 
ΗΑ2. Δθαξκόδεηαη ύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο; 

 

        ΝΑΗ           ΟΥΗ             Δάλ ΝΑΗ, αλαθέξεηε ην ζύζηεκα.  ISO 14001                EMΑS             
 
ΗΑ3. Γηεμάγνληαη κεηξήζεηο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ εδάθνπο, ησλ λεξώλ θαη ηνπ 

αέξα ζηελ πεξηνρή ηεο εγθαηάζηαζεο; 
 
            NAI               OXI                
 

Eάλ ΝΑΗ, αλαθέξεηε ηνπο ξύπνπο γηα ηνπο νπνίνπο δηεμάγνληαη κεηξήζεηο θαη ιεπηνκέξεηεο ηνπ δηθηύνπ 

κεηξήζεσλ: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…..........................................................................................................................................................… 
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ΗΑ4. Πεξηγξάςηε ηα πξνβιεπόκελα κέηξα πξόιεςεο, πξνεηνηκαζίαο γηα εθ λένπ ρξήζε, 
αλαθύθισζε θαη αλάθηεζε ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγεη ε εγθαηάζηαζε. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
ΗΑ5. Πεξηγξάςηε ηα κέηξα αμηνπνίεζε ησλ πγξώλ, ζηεξεώλ θαη αεξίσλ απνβιήησλ πνπ παξάγεη ε 

εγθαηάζηαζε, εθόζνλ απαηηείηαη. 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
ΗΑ6. Πξνζδηνξίζηε ηηο ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ησλ εθπνκπώλ ζην πεξηβάιινλ. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΗΒ.  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ 
 
Αλαθέξεηε ζε ζπληνκία νηηδήπνηε αθνξά ηηο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ σο απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
εγθαηάζηαζεο.  Γηα λέεο εγθαηαζηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην Παξάξηεκα IV ηνπ Νόκνπ λα επηζπλαθζεί 
Μειέηε Δθηίκεζεο Δπηπηώζεσλ ζην Πεξηβάιινλ θαζώο θαη ε ζρεηηθή Γλσκάηεπζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο 
Αξρήο.   
 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 
ΗΓ.  ΒΑΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 
 
Να επηζπλαθζεί Έθζεζε ζύκθσλα κε ην Άξζξν 34 (2) (α) ηνπ Νόκνπ ζηελ νπνία πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ ππνγείσλ λεξώλ ζην ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο σο πξνο 
εθείλεο ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ Έθζεζε πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα: 
 

(i) ηνηρεία γηα ηελ παξνύζα ρξήζε θαη όηαλ είλαη δηαζέζηκα, γηα ηηο ρξήζεηο ηνπ ρώξνπ θαηά ην 
παξειζόλ 

(ii) ηνηρεία κεηξήζεσλ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ εδάθνπο θαη ησλ ππόγεησλ λεξώλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ 
ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα 

(iii) ηνηρεία λέσλ κεηξήζεσλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πηζαλόηεηα ξύπαλζεο ησλ ππόγεησλ θαη ηνπ 
εδάθνπο από ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο νη νπνίεο πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ή παξαρζνύλ ή 
απειεπζεξσζνύλ από ηελ εγθαηάζηαζε. 

 
ην πιαίζην απηό, λα δηελεξγεζνύλ θαη λα επηζπλαθζνύλ ρεκηθέο αλαιύζεηο εδάθνπο θαη ππόγεησλ λεξώλ, ζε 
αληηπξνζσπεπηηθά ζεκεία ηνπ ρώξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, γηα ζθνπνύο εθηίκεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 
ξύπαλζεο. Οη αλαιύζεηο ζα πξέπεη:  
 
(η) γηα ηηο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο, λα πεξηιακβάλνπλ ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο ηνπ Πίλαθα ζην Μέξνο ΗΓ 
νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνύζα θαη ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε ηνπ ρώξνπ θαη ρξεζηκνπνηνύληαλ, 
παξάγνληαλ ή ειεπζεξώλνληαλ από ηηο δηεξγαζίεο ηεο εγθαηάζηαζεο,  
 
(ηη) γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο, λα πεξηιακβάλνπλ εθείλεο ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο ηνπ Πίλαθα ζην Μέξνο ΗΓ 
νη νπνίεο ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη, παξάγνληαη ή ειεπζεξώλνληαη από ηηο δηεξγαζίεο ηεο 
εγθαηάζηαζεο όηαλ απηή ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΗΓ. ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΝΣΑΗ ΣΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΣΖ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 
Να ζεκεησζνύλ κε √ νη νπζίεο ηνπ πην θάησ Πίλαθα νη νπνίεο ελδέρεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν λα ζρεηίδνληαη 
κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ή λα πεξηέρνληαη ζηα πγξά ή ζηεξεά ή αέξηα απόβιεηα πνπ πξνθύπηνπλ 
από ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 

ΟΤΗΑ, ΔΝΧΖ, ΣΟΗΥΔΗΟ 
εκεηώζηε  

όπνπ 
ππάξρεη 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΔ ΑΝ ΠΔΡΗΔΥΔΣΑΗ ΣΑ ΤΓΡΑ 
Ή/ΚΑΗ ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Ή/ΚΑΗ ΣΗ 

ΑΔΡΗΔ ΔΚΠΟΜΠΔ 

Οιηθό Άδσην  
 
 

Οιηθόο Φσζθόξνο   

Αξζεληθό (As)   

Κάδκην (Cd)   

Υξώκην (Cr)   

Υαιθόο (Cu)   

Τδξάξγπξνο (Hg)   

Νηθέιην (Ni)   

Μόιπβδνο (Pb)   

Φεπδάξγπξνο ( Zn)   

Μνιπβδέλην (Mo)    

ειήλην (Se)   

Αληηκόλην (Sb)   

Θάιιην (Tl)   

Σηηάλην (Ti)   

Καζζίηεξνο (Sn)   

Βάξην (Ba)   

Βεξύιιην (Be)   

Οπξάλην (U)   

Βαλάδην (V)  
 
 

Κνβάιηην (Co)  
 
 

Σειινύξην (Te)  
 
 

Άξγπξνο (Ag)  
 
 

Βόξην (B)  
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Alachlor   

Aldrin   

Αηξαδίλε   

Chlordane   

Chlordecone   

Chlorfenvinphos   

Chlorpyrifos   

Υισξναιθάληα, C10 - C13   

DDT   

Γηρισξναηζάλην-1,2 (EDC)   

Γηρισξνκεζάλην (DCM)   

Dieldrin   

Diuron   

Endosulphan   

Endrin   

Αινγσλνκέλεο Οξγαληθέο 
Δλώζεηο (σο AOX) 

  

Heptachlor   

Hexachlorobenzene (HCB)   

Δμαρισξνβνπηαδηέλην (HCBD)   

1,2,3,4,5,6-εμαρισξνθπθινεμάλην 
(HCH) 

  

Lindane   

Mirex   

PCDD + PCDF (δηνμίλεο θαη 
θνπξάληα) (σο Teq) 

  

Πεληαρισξνβελδόιην   

Πεληαρισξνθαηλόιε (PCP)   

Πνιπρισξηνκέλα δηθελύιηα 
(PCBs) 

  

Simazine   

Σεηξαρισξναηζπιέλην (PER)   

Σεηξαρισξνκεζάλην (TCM)   

Σξηρισξνβελδόιηα (TCBs) (όια ηα 
ηζνκεξή) 
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1,1,1-ηξηρισξναηζάλην   

1,1,2,2-ηεηξαρισξναηζάλην   

Σξηρισξναηζπιέλην   

Σξηρισξνκεζάλην   

Toxaphene   

Βηλπινρισξίδην   

Αλζξαθέλην   

Βελδόιην   

Βξσκηνύρνη δηθαηλπιαηζέξεο 
(PBDE) 

  

Δλλεαλπιηθή θαηλόιε θαη 
αηζνμπιηθά άιαηα ελλεαλπιηθήο 
θαηλόιεο (NP/NPEs) 

  

Αηζπιηθό βελδόιην   

Αηζπιελνμείδην   

Isoproturon   

Ναθζαιίλε   

Οξγαλνθαζζηηεξηθέο ελώζεηο (σο 
νιηθόο Sn) 

  

Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP)   

Φαηλόιεο (σο νιηθόο C)   

Πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί 
πδξνγνλάλζξαθεο (PAHs) 

  

Σνινπόιην   

Σξηβνπηπιηθόο θαζζίηεξνο θαη 
ελώζεηο ηνπ 

  

Σξηθαηλπιηθόο θαζζίηεξνο θαη 
ελώζεηο ηνπ 

  

Οιηθόο Οξγαληθόο Άλζξαθαο 
(TOC) (σο νιηθόο C ή COD/3) 

  

Trifluralin   

Ξπιόιηα   

Υισξηνύρεο ελώζεηο (σο νιηθό Cl)   

Aκίαληνο   

Κπαληνύρα (σο νιηθό CN)   

Φζνξηνύρα (σο νιηθό F)   

Τδξνθπάλην (HCN)   

Οθηπινθαηλόιεο θαη αηζνμπιηθά 
άιαηα νθηπινθαηλόιεο 
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Φινπνξαλζέλην   

Isodrin   

Δμαβξσκνδηθαηλύιην   

Βελδν(g,h,i)πεξπιέλην   

 
Άιιε νπζία. 
(Γηεπθξηλίζηε)................................... 
 

  

 
 
ΗΔ.  ΑΛΛΔ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
 
Γώζηε νπνηεζδήπνηε άιιεο γεληθέο πιεξνθνξίεο θξίλεηε απαξαίηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνύζα αίηεζε.  
Δηδηθόηεξα εάλ έρεη εηνηκαζηεί έθζεζε αζθάιεηαο κε βάζε ηνπο πεξί Αληηκεηώπηζεο ησλ Κηλδύλσλ 
Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο ρεηηδνκέλσλ κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο Καλνληζκνύο ηνπ 2001 θαη 2006 λα 
επηζπλαθζεί ε ζρεηηθή έθζεζε. 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΔΡΟ V – ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΦΡΧΖ ΚΑΗ 
ΤΝΑΠΟΣΔΦΡΧΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

 
ΗΣ1.   πλνιηθή δπλακηθόηεηα απνηέθξσζεο απνβιήησλ ηεο εγθαηάζηαζεο:………………………………... 
πλνιηθή δπλακηθόηεηα ζπλαπνηέθξσζεο απνβιήησλ ηεο εγθαηάζηαζεο:………………………........................ 
 
ΗΣ2.  Να δνζνύλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκό, ηνλ εμνπιηζκό, ηε ζπληήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία 
ηεο εγθαηάζηαζεο απνηέθξσζεο απνβιήησλ ή ηεο εγθαηάζηαζεο ζπλαπνηέθξσζεο απνβιήησλ, πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη / εθαξκόδνληαη ώζηε λα πιεξνύληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο V ηνπ Νόκνπ, ιακβάλνληαο 
ππόςε ηηο θαηεγνξίεο απνβιήησλ πνπ απνηεθξώλνληαη ή ζπλαπνηεθξώλνληαη. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 
ΗΣ3.  Να δνζνύλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα κέηξα πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί κε ζθνπό ηε δηαζθάιηζε ηεο 
κέγηζηεο εθηθηήο αλάθηεζεο ηεο ζεξκόηεηαο πνπ παξάγεηαη θαηά ηε δηεξγαζία απνηέθξσζεο θαη 
ζπλαπνηέθξσζεο απνβιήησλ, κέζσ ηεο παξαγσγήο ζεξκόηεηαο, αηκνύ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΗΣ4.  Να δνζνύλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε 
ειαρηζηνπνίεζε ηεο πνζόηεηαο θαη ηεο λνζεξόηεηαο ηνπ βιαβεξνύ ραξαθηήξα ησλ ππνιεηκκάησλ θαη ε 
αλαθύθισζή ηνπο.  Δπηπξόζζεηα, λα αλαθεξζνύλ ηα είδε, νη πνζόηεηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ν ηξόπνο 
απνζήθεπζεο θαη ηειηθήο δηάζεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ νπνίσλ ε πξόιεςε, ε κείσζε ή ε αλαθύθισζε 
δελ είλαη εθηθηή βάζεη ησλ πεξί Απνβιήησλ Νόκσλ, όπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ 
ΑΠΟΣΔΦΡΧΖ 

 
ΔΗΓΟ ΚΑΗ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ 

 
ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ Δ 
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ 

 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

Κηιά/ 
εκέξα 

Σόλνη/ 
έηνο 

 
ΤΠ1 ………………………….….………

………..……………………………

………………..…………………… 

………………………….…

.………………..…………

………………………….. 

 

…………… 

 

…………... 

 
ΤΠ2 ………………………….….………

………..……………………………

………………..…………………… 

………………………….…

.………………..…………

………………………….. 

 

…………… 

 

…………... 

 
ΤΠ3 ………………………….….………

………..……………………………

………………..…………………… 

………………………….…

.………………..…………

………………………….. 

 

…………… 

 

………….. 

 
ΤΠ4 ………………………….….………

………..……………………………

………………..…………………… 

………………………….…

.………………..…………

……………………………. 

 

……………... 

 

……………

. 
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ΗΣ5.  Να θαηαγξαθνύλ νη πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο πηζαλό λα ππάξμεη νπνηαδήπνηε ηερληθώο αλαπόθεπθηε 
δηαθνπή, αλσκαιία ζηε ιεηηνπξγία ή αζηνρία ησλ ζπζηεκάησλ θαζαξηζκνύ ή ησλ νξγάλσλ κεηξήζεσλ, θαηά 
ηελ νπνία νη εθπνκπέο ζηελ αηκόζθαηξα, ζηα λεξά θαη/ ή ζην έδαθνο ζα ππεξβνύλ ηηο θαζνξηζκέλεο νξηαθέο 
ηηκέο εθπνκπήο.  Γηα ηηο ππό αλαθνξά πεξηπηώζεηο λα θαζνξηζηεί ε ρξνληθή δηάξθεηα επαλαθνξάο ζε 
θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ΗΣ6.  Θεξκνθξαζία ζην ζάιακν θαύζεο θαη ρξόλνο παξακνλήο ησλ αεξίσλ κεηά ηελ ηειεπηαία δηνρέηεπζε 
ηνπ αέξα θαύζεο:  ……….°C, ………. sec. 
 
Να πξνζδηνξηζηεί ην ζεκείν ζην νπνίν δηεμάγεηαη ε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

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

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

 
ΗΣ7.  Τπάξρεη ζε θάζε γξακκή απνηέθξσζεο εθεδξηθόο θαπζηήξαο; 

 
(α)                       ΝΑΗ                          ΟΥΗ 
 
(β) Δάλ ε απάληεζε είλαη ΝΑΗ λα δνζνύλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πόηε απηόο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία 

θαη ηη θαύζηκν ρξεζηκνπνηείηαη. 
 

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

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

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

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

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

 
(γ)       Δάλ ε απάληεζε είλαη ΟΥΗ λα δηεπθξηληζζεί γηαηί. 

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

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

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

…..………………………………………………………………………………………….…………………… 
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ΗΣ8.  ηελ εγθαηάζηαζε ρξεζηκνπνηείηαη απηόκαην ζύζηεκα πνπ εκπνδίδεη ηελ ηξνθνδνζία κε απόβιεηα; 
 
(α)                      ΝΑΗ                          ΟΥΗ 
 
(β) Δάλ ε απάληεζε είλαη ΝΑΗ λα αλαθεξζνύλ νη πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο γίλεηαη ρξήζε ηνπ ελ ιόγσ 

ζπζηήκαηνο. 
 

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

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

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

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

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

 
(γ)       Δάλ ε απάληεζε είλαη ΟΥΗ λα δηεπθξηληζζεί γηαηί. 
 

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

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

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

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

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

 
ΗΣ9.  Αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο θαη παξάδνζεο απνβιήησλ (επηθηλδύλσλ θαη κε):   
 
(α)  Να δνζνύλ ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα πξόιεςε ή ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο, 
ησλ λεξώλ θαη ηνπ εδάθνπο. 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(β)  Πξηλ ηελ απνδνρή ησλ απνβιήησλ, θαζνξίδεηαη ε κάδα θάζε θαηεγνξίαο απνβιήησλ θαη εμαζθαιίδνληαη 
όιεο νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ελ ιόγσ απόβιεηα; 
 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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(γ)  Όζνλ αθνξά ζηα επηθίλδπλα απόβιεηα γίλεηαη ιήςε αληηπξνζσπεπηηθώλ δεηγκάησλ, πξηλ από ηελ 
εθθόξησζε, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην είδνο ησλ απνβιήησλ πνπ ππνβάιιεηαη γηα επεμεξγαζία; 
 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
ΗΣ10. Αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ππνιεηκκάησλ ζε κνξθή ζθόλεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο 
δηεξγαζίεο ζηελ εγθαηάζηαζε λα δεισζνύλ ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε 
ηνπο ώζηε λα κελ δηαζθνξπίδνληαη ζην πεξηβάιινλ. 
 

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

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

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

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

……… 

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

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

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

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

……… 

 

ΗΣ11. Να δνζνύλ ιεπηνκέξεηεο όζν αθνξά ηελ θαηεγνξία θαη ηελ πνζόηεηα θάζε απνβιήηνπ πνπ ζα 
ηπγράλεη επεμεξγαζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηεγνξηώλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην πεξί ηεξεώλ θαη 
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (Καηάινγνο Απνβιήησλ) Γηάηαγκα ηνπ 2003. 

 

 
Απόβιεην 

 
Καηεγνξία θαη θσδηθόο Απνβιήηνπ 

 

 
Πνζόηεηα 

(Μνλάδεο / έηνο) 
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ΗΣ12. Να δνζνύλ ιεπηνκέξεηεο όζν αθνξά ηελ θαηεγνξία θαη ηελ πνζόηεηα θάζε θαηεγνξίαο επηθίλδπλνπ 
απνβιήηνπ πνπ ζα ηπγράλεη επεμεξγαζίαο. 

 
 

Δπηθίλδπλν Απόβιεην 
 

Καηεγνξία θαη θσδηθόο 
Δπηθηλδύλνπ Απνβιήηνπ 

 

 
Πνζόηεηα 

(Μνλάδεο / έηνο) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
ΗΣ13.  Γηα ηελ απνηέθξσζε/ζπλαπνηέθξσζε όισλ ησλ πην πάλσ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ λα θαζνξηζηνύλ: 

 
 
 
 

Δπηθίλδπλν 
Απόβιεην 

 
Διάρηζηε καδηθή 

ξνή 
– 

Μέγηζηε καδηθή 
ξνή 

Καηώηεξε 
ζεξκνγόλνο 

δύλακε – 
Αλώηεξε 

ζεξκνγόλνο 
δύλακε 

 
Μέγηζηε 

πεξηεθηηθόηεηά ηνπο 
ζε ξππαληηθέο 

νπζίεο 
(1)

 

 
Πνζνζηό 

αινγνλνύρσλ 
νξγαληθώλ 

νπζηώλ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(1) Ρππαληηθέο νπζίεο:  λα πεξηιακβάλνληαη ηα πνιπρισξησκέλα δηθαηλύιηα, ε πεληαρισξνθαηλόιε, ην ριώξην, ην θζόξην, ην 
ζείν θαη ηα βαξέα κέηαιια. 

 
ΗΣ14.   Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ζθνπξηάο θαη ηεο ηέθξαο ππζκέλα εγθαηαζηάζεσλ απνηέθξσζεο απνβιήησλ ζε 

νιηθό νξγαληθό άλζξαθα (TOC) ζε ζρέζε κε ην βάξνο ηνπ πιηθνύ επί μεξήο βάζεσο:……….% 
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ΗΣ15.   Να ππνινγηζηνύλ ηα πην θάησ: 

Vαπόβιεην:……………….. 
 
Vδηεξγαζία:……………….. 
 
Όπνπ: 
 
Vαπόβιεην είλαη ν όγθνο ησλ θαπζαεξίσλ πνπ παξάγνληαη κόλν από ηελ απνηέθξσζε απνβιήησλ, 
ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη από ην απόβιεην κε ηε ρακειόηεξε ζεξκνγόλν δύλακε πνπ νξίδεηαη ζηελ 
Άδεηα Βηνκεραληθώλ Δθπνκπώλ θαη αλάγεηαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Νόκν.  Αλ ε 
παξαγόκελε ζεξκόηεηα από ηελ θαύζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ είλαη κηθξόηεξε ηνπ 10% ηεο νιηθήο 
ζεξκόηεηαο πνπ εθιύεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε, ην Vαπόβιεην ππνινγίδεηαη από κηα (ζεσξεηηθή) 
πνζόηεηα απνβιήησλ, ε νπνία, όηαλ απνηεθξσζεί ζα παξάγεη 10% ηεο θαζνξηζκέλεο ζπλνιηθήο 
ζεξκόηεηαο. 
 
Vδηεξγαζία είλαη ν όγθνο ησλ θαπζαεξίσλ πνπ παξάγνληαη από ηε δηεξγαζία ηεο εγθαηάζηαζεο 
θαζώο θαη από ηελ θαύζε ησλ εγθεθξηκέλσλ θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζηελ 
εγθαηάζηαζε, εμαηξνπκέλσλ ησλ απνβιήησλ, πξνζδηνξηδόκελνο βάζεη ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε 
νμπγόλν ζηελ νπνία πξέπεη λα αλάγνληαη νη εθπνκπέο, όπσο νξίδεηαη ζηε λνκνζεζία ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία.  Διιείςεη ηέηνηαο λνκνζεζίαο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο 
απηνύ ηνπ είδνπο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε πξαγκαηηθή πεξηεθηηθόηεηα ησλ θαπζαεξίσλ ζε 
νμπγόλν, ρσξίο λα αξαηώλνληαη κε αέξα πνπ δελ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε δηεξγαζία. 

 
 

ΗΣ16.  Να δνζνύλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςηώλ θαη 
κεηξήζεσλ, πνπ δηεμάγνληαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ εθπνκπώλ. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ΗΣ17.  Να δνζεί ην πνζνζηό εθιπόκελεο ζεξκόηεηαο από ηελ θαύζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε 
εγθαηάζηαζε ζπλαπνηέθξσζεο απνβιήησλ:…………% 
 
 
ΗΣ18.  ε εγθαηάζηαζε ζπλαπνηέθξσζεο απνβιήησλ ζπλαπνηεθξώλνληαη αθαηέξγαζηα κεηθηά αζηηθά 
απόβιεηα;              ΝΑΗ                   ΟΥΗ 
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ΗΣ19.  Γηα θάζε απόβιεην πνπ ηπγράλεη επεμεξγαζίαο, λα θαζνξηζζεί θαηά πόζν ε ελεξγεηαθή 
απόδνζε από ηελ απνηέθξσζε / ζπλαπνηέθξσζε ηζνύηαη ή ππεξβαίλεη: 
— ην 0,60 γηα εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ πξηλ από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009, 
— ην 0,65 γηα εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008, 
 
ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν ηύπν: 
 
Δλεξγεηαθή απόδνζε = [Ep –( Ef + Ei)] / [0,97 Υ (Ew + Ef)] 
 
Όπνπ: 

- Ep: είλαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη εηεζίσο ππό κνξθή ζεξκόηεηαο ή ειεθηξηζκνύ. 
Τπνινγίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ ελέξγεηα ππό κνξθή ειεθηξηζκνύ κε 2,6 θαη ηελ 
ζεξκόηεηα πνπ παξάγεηαη γηα εκπνξηθή ρξήζε κε 1,1 (GJ/έηνο). 

- Ef: είλαη ε ελέξγεηα κε ηελ νπνία ηξνθνδνηείηαη εηεζίσο ην ζύζηεκα από θαύζηκα πνπ 
ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή αηκνύ (GJ/έηνο). 

- Ew: είλαη ε εηήζηα ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη ζηα θαηεξγαζκέλα απόβιεηα θαη ππνινγίδεηαη 
κε ρξήζε ηεο θαζαξήο ζεξκνγόλνπ αμίαο ησλ απνβιήησλ (GJ/έηνο). 

- Ei είλαη ε εηήζηα ελέξγεηα πνπ εηζάγεηαη εθηόο από ηελ Ew θαη ηελ Ef (GJ/έηνο). 
- 0,97 είλαη έλαο ζπληειεζηήο πνπ αληηπξνζσπεύεη ηηο ελεξγεηαθέο απώιεηεο ιόγσ ηέθξαο 

ππζκέλα θαη αθηηλνβνιίαο. 
 
Ο ηύπνο απηόο εθαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ην έγγξαθν αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο 
ηερληθέο ζηνλ ηνκέα ηεο απνηέθξσζεο απνβιήησλ. 
 
ΗΣ20.  Να δνζνύλ ηα πξνζόληα ή/θαη ε εθπαίδεπζε ή/θαη εκπεηξίεο ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, πνπ 
ζα είλαη ππεύζπλν ζηελ εγθαηάζηαζε, πνπ λα θαηαδεηθλύνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπ γηα δηαρείξηζε 
εγθαηαζηάζεσλ απνηέθξσζεο θαη ζπλαπνηέθξσζεο απνβιήησλ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………  
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ΜΔΡΟ VΗ – ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

 
ΗΕ1. Να δνζνύλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην είδνο, ηελ πξνέιεπζε θαη ηηο πνζόηεηεο απνβιήησλ πνπ 

παξαιακβάλεη ε εγθαηάζηαζε: 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΚΑΗ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΑΠΟΒΛΖΣΟΤ
1
 

ΔΞΑΦΖΦΗΟ 
ΚΧΓΗΚΟ

2
 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 
(ηόλνη/έηνο)

3
 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

    

    

    

                                                      
1
 Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ηνπ απνβιήηνπ ζύκθσλα κε ην πεξί ηεξεώλ θαη Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (Καηάινγνο Απνβιήησλ) Γηάηαγκα 

ηνπ 2003, Κ.Γ.Π.157/2003, όπσο απηό ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη θάζε θνξά. 
2
 Δμαςήθηνο θσδηθόο απνβιήηνπ όπσο απηόο αλαθέξεηαη ζην πεξί ηεξεώλ θαη Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (Καηάινγνο Απνβιήησλ) 

Γηάηαγκα ηνπ 2003, Κ.Γ.Π.157/2003, όπσο απηό ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη θάζε θνξά. 
3
 Δθηίκεζε ηεο πνζόηεηαο απνβιήηνπ πνπ αλακέλεηαη λα ηύρεη δηαρείξηζεο, αλά έηνο, γηα θάζε απόβιεην αληίζηνηρα. 
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ΗΕ2. Να δνζεί πεξηγξαθή ησλ πξαθηηθώλ θαη δηαδηθαζηώλ παξαιαβήο, θαηεγνξηνπνίεζεο θαη πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζεο θάζε είδνπο απνβιήηνπ, αλαιόγσο ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηνπ, πξηλ  ηελ ππνβνιή ζε 
νπνηαδήπνηε είδνο επεμεξγαζίαο ή αλάκεημεο κε άιια απόβιεηα ή επαλαζπζθεπαζία. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ΗΕ3.   Να ζεκεησζεί ν ηύπνο θαη ε δπλακηθόηεηα ησλ δηεξγαζηώλ πνπ δηελεξγνύληαη γηα ζθνπνύο 
επεμεξγαζίαο θάζε είδνπο απνβιήηνπ ζηελ εγθαηάζηαζε: 

 

Α/Α 
ΣΤΠΟ ΓΗΔΡΓΑΗΑ 

ΔΗΓΟ ΑΠΟΒΛΖΣΟΤ ΚΑΗ 
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ  

ΖΜΔΡΖΗΑ 
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 

1 Βηνινγηθή 
 

  

2 Φπζηθνρεκηθή 
 

  

3 Αλάκεημε ή κείμε 
 

  

4 Δπαλαζπζθεπαζία 
 

  

5 Αλάθηεζε / αλαγέλλεζε 
δηαιπηώλ 
 

  

6 Αλαγέλλεζε νμέσλ ή 
βάζεσλ 
 

  

7 Αλαθύθισζε / αλάθηεζε 
αλόξγαλσλ πιηθώλ 
 

  

8 Αλάθηεζε ζπζηαηηθώλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε 
κείσζε ηεο ξύπαλζεο  
 

  

9 Αλάθηεζε ζπζηαηηθώλ από 
θαηαιύηεο 
 

  

10 Γηύιηζε πεηξειαίνπ ή άιιε 
επαλαρξεζηκνπνίεζε 
πεηξειαίνπ 
 

  

11 Σεικάησζε 
 

  

12 Πξνεπεμεξγαζία 
απνβιήησλ πξνο 
απνηέθξσζε ή 
ζπλαπνηέθξσζε 
 

  

13 Καηεξγαζία ζθσξίαο θαη 
ηέθξαο 
 

  

14 Καηεξγαζία απνβιήησλ 
κεηάιισλ, απνβιήησλ 
εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη 
ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ 
θαη νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ 
θύθινπ δσήο ηνπο 
 

  

15 

Τπόγεηα απνζήθεπζε 
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

 

εκεηώζηε ηελ νιηθή 
ρσξεηηθόηεηα ηνπ 
ρώξνπ απνζήθεπζεο ζε 
ηόλνπο…………. 
 
 



738 
 

 

16 Πξνζσξηλή απνζήθεπζε 
απνβιήησλ ελ αλακνλή 
κηαο εθ ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηα ζεκεία 
1-15. 

 

εκεηώζηε ηελ νιηθή 
ρσξεηηθόηεηα ηνπ 
ρώξνπ απνζήθεπζεο ζε 
ηόλνπο…………. 

17 

Τγεηνλνκηθή ηαθή 
απνβιήησλ 

 

εκεηώζηε ηελ νιηθή 
ρσξεηηθόηεηα ηνπ 
ρώξνπ πγεηνλνκηθήο 
ηαθήο ζε 
ηόλνπο…………. 

18 Άιινο ηύπνο δηεξγαζίαο 
Γηεπθξηλήζηε………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 

  

 
ΗΕ4. Να δνζεί ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ δηεξγαζηώλ πνπ ζεκεηώλνληαη ζηνλ πην πάλσ Πίλαθα θαη 

δηελεξγνύληαη γηα ζθνπνύο επεμεξγαζίαο θάζε είδνπο απνβιήηνπ ζηελ εγθαηάζηαζε, επεμεγώληαο 
ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη.  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
ΗΕ5.   Να δνζνύλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηύπν θαη ηηο πνζόηεηεο πξντόλησλ ηα νπνία πξνθύπηνπλ από 

ηηο δηάθνξεο δηεξγαζίεο επεμεξγαζίαο: 
  

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 
(ηόλνη / έηνο)  

ΔΗΓΟ ΚΑΗ 
ΣΑΓΗΟ 

ΓΗΔΡΓΑΗΑ 
ΑΠΟΓΔΚΣΖ 

1  
 

  
 

2  
 

  
 

3  
 

  
 

4  
 

  
 

5  
 

  
 

6  
 

  
 

7  
 

  
 

8  
 

  
 

9  
 

  
 

10  
 

  
 

 
 
ΗΕ6.   Να ζπκπιεξσζεί ην Μέξνο ΗΗΗ ηνπ παξόληνο εληύπνπ ώζηε λα δνζνύλ όιεο νη απαξαίηεηεο 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηύπν θαη ηηο πνζόηεηεο πγξώλ θαη ζηεξεώλ απνβιήησλ πνπ 
πξνθύπηνπλ από ηηο δηάθνξεο δηεξγαζίεο επεμεξγαζίαο. 
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ΜΔΡΟ VΗΗ – ΤΝΖΜΜΔΝΑ 
 

 
 
ΗΖ.  ΤΝΖΜΜΔΝΑ 
 
Ζ αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε ηα αθόινπζα έληππα / ζρέδηα / δηαγξάκκαηα / πηζηνπνηεηηθά: 
 
εκεηώζηε κε  √  όζα έληππα επηζπλάςαηε. 

 
 

1. Σνπνγξαθηθό ράξηε/ζρέδην ηεο ηνπνζεζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο 
 

2. Γηάγξακκα – 

(i)Παξαγσγηθήο Γηαδηθαζίαο θαη Γηάηαμεο Μεραλεκάησλ 

(ii)Ρεπκάησλ πγξώλ, ζηεξεώλ θαη αέξησλ απνβιήησλ, πξηλ θαη κεηά ηελ επεμεξγαζία. 

 

 

3. Πεξηγξαθή θαη θαηάινγν ησλ θπξηνηέξσλ κεραλεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο 

  

4. Πεξηγξαθή θαη θαηάινγν θαη ηερληθά ζρέδηα εμνπιηζκνύ θαη ζπζηεκάησλ 

επεμεξγαζίαο θαη θαζαξηζκνύ ησλ απνβιήησλ. 

 

 

5. Σερληθά ζρέδηα ησλ ζπξίδσλ, ηεο εμέδξαο θαη ησλ θνπγάξσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 

6. Σερληθά Φπιιάδηα (safety data sheets) ηνπ παξαζθεπαζηή /                        

παξαγσγνύ γηα ηηο πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ εγθαηάζηαζε. 

 

 

 

7. Μειέηε Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηώζεσλ ζην Πεξηβάιινλ 
 

8. Έληππα πνπ αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα 

παξαθνινύζεζεο ησλ αεξίσλ απνβιήησλ 

 

 

9. Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο 
 

10. Έθζεζε Αζθαιείαο βάζεη ηεο παξαγξάθνπ ΗΓ 
 

11. Αληίγξαθν Πνιενδνκηθήο Άδεηαο / Άδεηαο Οηθνδνκήο / Πηζηνπνηεηηθνύ Έγθξηζεο 
 

12. Υεκηθέο αλαιύζεηο εδάθνπο θαη ππνγείσλ λεξώλ ζην πιαίζην ηεο βαζηθήο έθζεζεο 
 

13. Υεκηθέο αλαιύζεηο λεξνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή 
 

 

14. Υεκηθέο αλαιύζεηο πνηόηεηαο απνβιήησλ πξνο απόξξηςε 
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ΖΜΔΗΧΖ: 
 
 
       Ζ αίηεζε λα ππνβιεζεί ζε 10 πιήξε αληίγξαθα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ΕΔΣΑ ΑΗΜΗΛΗΑΝΗΓΟΤ,                                                                                              ΝΗΚΟ ΚΟΤΓΗΑΛΖ, 
Τπνπξγόο Δξγαζίαο θαη                                                                              Τπνπξγόο Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ 
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ.                                                  θαη Πεξηβάιινληνο.    
                                                                                    
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλνκα θαη ζέζε ηνπ πξνζώπνπ πνπ ππνγξάθεη ην έληππν Αίηεζεο γηα Άδεηα Βηνκεραληθώλ Δθπνκπώλ.  Σν 
πξόζσπν απηό κπνξεί λα είλαη ν Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο ή εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπόο ηνπ. 

Όλνκα : …………………………………….. 

Θέζε : ……………………………………… 

Σει.: ………………………………………..    Ζι. Γηεύζπλζε: …………………………………………... 

 
Τπνγξαθή : ………………………………………………. Ζκεξνκελία : …………………………….. 
 


