ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ
ΓΖΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ
Νο 11/22-11-2011
Αριθ.Αποθ. 49/2011
ΘΔΜΑ: Δζζήβδζδ ηδξ ΔΠΕ πνμξ ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ πενί ηνμπμπμίδζδξ
ηακμκζζιμφ απμπέηεοζδξ ζηδκ ΓΔ Μμκειααζίαξ.
ημοξ Μμθάμοξ, ζήιενα, ηδκ 22-11-2011 διένα Σνίηδ ηαζ χνα 14:00 ι.ι ζημ
Γδιμηζηυ Καηάζηδια ημο Γήιμο Μμκειααζζάξ ζοκήθεε ζε ηαηηζηή ζοκεδνίαζδ δ
Δπζηνμπή πμζυηδηαξ Εςήξ ημο Γήιμο Μμκειααζζάξ, φζηενα απυ ηδκ 25763/15-112011 πνυζηθδζδ ηδξ Πνμέδνμο, πμο επζδυεδηε κυιζια ιε απμδεζηηζηυ ζηα ιέθδ,
ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 75 ημο Ν.3852/10.
Αθμφ δζαπζζηχεδηε κυιζιδ απανηία, δδθαδή ζε ζφκμθμ επηά (7) ιεθχκ ανέεδηακ
πανυκηα ηα παναηάης ιέθδ:
ΠΑΡΟΝΣΔ

ΑΠΟΝΣΔ

Πνζθηάηδ Πακαβζχηα (Πνυεδνμξ)

Κμθθζάημξ Ηςάκκδξ

Βμοκεθάηδξ Γεχνβζμξ

Κμοηζμκζημθήξ Υανάθαιπμξ

Αθεζθένδ Πακαβζχηα
Υνζζηάημξ ηαφνμξ
Μέκηδξ Γεχνβζμξ
Σα πναηηζηά ηδνήεδηακ απυ ημκ οπάθθδθμ ημο Γήιμο η. Γεθήβζακκδ Νζηυθαμ.
Ζ Πνυεδνμξ εζζδβμφιεκδ ημ ακςηένς εέια ηδξ διενήζζαξ δζάηαλδξ ακέθενε ηα
ελήξ:
Με ηδκ παν.1 ημο άνενμο 79 ημο Ν.3463/2006, μνίγμκηαζ ιεηαλφ άθθςκ ηα ελήξ:
«1.Οζ δδιμηζηέξ ηαζ ημζκμηζηέξ ανπέξ νοειίγμοκ εέιαηα ηδξ ανιμδζυηδηάξ ημοξ
εηδίδμκηαξ ημπζηέξ ηακμκζζηζηέξ απμθάζεζξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ηείιεκδξ κμιμεεζίαξ,&
ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 73 παν.1B v) ημο Ν.3852/2010 δ Δπζηνμπή Πμζυηδηαξ Εςήξ
εζζδβείηαζ ζημ δδιμηζηυ ζοιαμφθζμ, ημ ζπέδζμ ηακμκζζηζηχκ απμθάζεςκ ημο άνενμο
79 ημο Κ.Γ.Κ., ηαηυπζκ αοηχκ ιεηά ηδκ ζφζηαζδ ημο ηαθθζηναηζημφ
δήιμο
Μμκειααζζάξ ηίεεηαζ δ ακάβηδ ηνμπμπμίδζδξ ημο ηακμκζζιμφ απμπέηεοζδξ ηδξ ΣΚ
Μμκειααζίαξ μ μπμίμξ είπε ζοζηαεεί ιε ηδκ ανζε.53/2010 απυθαζδ ημο Γδιμηζημφ
οιαμοθίμο ημο πνχδκ δήιμο Μμκειααζίαξ ηαζ κοκ ΓΔ Μμκειααζίαξ ημο Γήιμο
Μμκειααζζάξ ,ηαζ μ κέμξ ηακμκζζιυξ πμο εα πνμηφρεζ εα νοειίγεζ ηα ακάθμβα
εέιαηα.
οκεπίγμκηαξ δ η. Πνυεδνμξ έεεζε οπυρδ ηδκ ΔΠΕ ηδκ εζζήβδζδ ημο η. Βμοκεθάηδ
Γεςνβίμο ιέθμοξ ηδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία πνμηείκεζ ηδκ ηνμπμπμίδζδ ημο

ηακμκζζιμφ απμπέηεοζδξ ζπεηζηά ιε ηδκ δζαδζηαζία απυννζρδξ αμενμθοιάηςκ ζημ
αζμθμβζηυ ηαεανζζιυ Μμκειααζίαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα:

Η παρούςα τροποπούηςη αφορϊ το ϊρθρο 11 (Δαπϊνεσ και Τϋλη) παρ. 4 (Τϋλοσ
επεξεργαςύασ βοθρολυμϊτων), η οπούα τροποποιεύται ςε :
«Διαδικαςία απόρριψησ βοθρολυμϊτων ςτον βιολογικό καθαριςμό
Μονεμβαςίασ».
1. Στο κτύριο του Δόμου τησ Δημοτικόσ Ενότητασ Μονεμβαςύασ, ορύζεται
υπεύθυνοσ διοικητικόσ υπϊλληλοσ, ο οπούοσ ςε ςυνεργαςύα με τον ανϊδοχο
λειτουργύασ του βιολογικού καθαριςμού ςυντονύζει και ρυθμύζει την
ημερόςια απόρριψη ςτη δεξαμενό βοθρολυμϊτων, λαμβϊνοντασ υπ’ όψη
την δυναμικότητα του εργοςταςύου.
2. Ο ανωτϋρω υπϊλληλοσ ςυμπληρώνει ςχετικό τριπλότυπο ϋντυπο, ςτο
οπούο αναγρϊφεται η ημερομηνύα, η ώρα, ο όγκοσ των βοθρολυμϊτων και
ο τόποσ προϋλευςησ, δύνοντασ ϋτςι την προϋγκριςη ςτον ιδιοκτότη του
ακινότου που θϋλει να μεταφϋρει τα βοθρολύματα.
3. Κατϊ την διϊρκεια του ϋτουσ η απόρριψη των βοθρολυμϊτων γύνεται ωσ
εξόσ:
3α. Την χρονικό περύοδο από 01/09 εωσ 31/5 κϊθε ϋτουσ, εξαιρουμϋνων
των αργιών και των τριημϋρων, η απόρριψη θα γύνεται τισ ώρεσ
λειτουργύασ του Δόμου.
3β. Την χρονικό περύοδο από 01/06 εωσ 31/08 κϊθε ϋτουσ η απόρριψη θα
γύνεται τισ ώρεσ από 4 π.μ. εωσ 10:00 π.μ.
3γ. Η απόρριψη εκτόσ των χρονικών διαςτημϊτων που ορύζονται
παραπϊνω, επιτρϋπεται με την προώπόθεςη ότι ο οδηγόσ βυτιοφόρου ϋχει
ενημερώςει και ϋχει λϊβει την προφορικό ϋγκριςη από τον Αντιδόμαρχο ό
τον Πρόεδρο του τοπικού ςυμβουλύου Μονεμβαςύασ.
Δκ ζοκεπεία δ η. Πνυεδνμξ έεεζε οπυρδ ηςκ ιεθχκ ηδξ ΔΠΕ ηδκ ανζε. 22/2011
απυθαζδ ημο Σμπζημφ οιαμοθίμο ηδξ ημπζηήξ Κμζκυηδηαξ Μμκειααζίαξ αάζεζ ηδξ
μπμία ηα ιέθδ ημο βκςιμδμημφκ εεηζηά επί ηδξ ηνμπμπμίδζδξ ηδξ ηακμκζζηζηήξ
απυθαζδξ απμπέηεοζδξ ηδξ ΣΚ Μμκειααζίαξ ιε ηδκ παναηήνδζδ υπςξ μ Γήιμξ
εκδιενχζεζ ημκ ενβμθάαμ ημο αζμθμβζημφ ηαεανζζιμφ βζα ηζξ χνεξ απυ 04:00 π.ι έςξ
7:30π.ι κα οπάνπεζ ελμοζζμδμηδιέκμξ οπάθθδθμξ βζα κα ιπμνεί κα παναθαιαάκεζ ηα
ιεηαθενυιεκα αμενμθφιαηα βζα υπςξ πθδνμθμνδεήηαιε δεκ ανηεί ιυκμ κα είκαζ
ακμζηηή δ πυνηα εζζυδμο αθθά εα πνέπεζ κα ηεεμφκ ζε πθήνδ θεζημονβία μζ
αοημιαηζζιμί ηαζ μζ αάκεξ βζα κα ιπμνέζμοκ κα οπμδεπημφκ ηα θφιαηα ηαζ κα λεηζκήζεζ
δ ηαηενβαζία αοηχκ χζηε κα οπμδεπημφκ ηα οπυθμζπα ιέπνζ ηζξ 10:00π.ι.
Καηυπζκ ηςκ ακαθενμιέκςκ, εέης οπ’ υρζκ ζαξ ημ ηνμπμπμζδιέκμ ζπέδζμ
Κακμκζζηζηήξ Απυθαζδξ πενί ηακμκζζιμφ θεζημονβίαξ αζμθμβζημφ ηαεανζζιμφ ηδξ ΣΚ
Μμκειααζίαξ βζα οπμαμθή ημο πνμξ έβηνζζδ ζημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ.
Ο Ακηζπνυεδνμξ ηδξ ΔΠΕ η. Υνζζηάημξ ηαφνμξ ακέθενε ηα ελήξ:
τεηικά με ηο κανονιζμό Αποτέηεσζης :
οιθςκεί ιε ηδκ εζζήβδζδ ημο η. Βμοκεθάηδ ηάκμκηαξ ηζξ ελήξ παναηδνήζεζξ
πμο εεςνεί υηζ πνέπεζ κα ηνμπμπμζήζμοκ ηα ακαθενυιεκα ηδξ πεν. 3β ηδξ ακςηένς
εζζήβδζδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα:
1) Όηακ ημ αοηίμ ιεηαθμνάξ αμενμθοιάηςκ απμννίπηεζ ηα θφιαηα ζημ αζμθμβζηυ
ηαεανζζιυ κα πανίζηαηαζ απαναίηδηα οπάθθδθμξ ημο Γήιμο ή ημο ζκαδυπμο
θεζημονβίαξ ημο ενβμζηαζίμο ημο αζμθμβζημφ μ μπμίμξ εα παναημθμοεεί ηαζ εα εθέβπεζ
ηδκ δζαδζηαζία απυννζρδξ.
2)
Σδκ ζηζβιή ηδξ απυννζρδξ μ μδδβυξ ημο αοηζμθυνμο εα είκαζ εθμδζαζιέκμξ ιε
ηδκ άδεζα απυννζρδξ ή ακηίβναθμ αοηήξ ,ηδκ μπμία εα επζδεζηκφεζ ζε ηάεε έθεβπμ.

3) Ζ εηηυξ ημο πνμηεζκυιεκμο ςνανίμο απυννζρδ εα βίκεηαζ ζε ελαζνεηζηά επείβμοζεξ
πενζπηχζεζξ ,ηαζ ηδκ αιέζςξ επυιεκδ ενβάζζιδ διένα εα πμνδβείηαζ άδεζα πμο εα
ακαθένεζ ημ θυβμ ηδξ έηηαηηδξ απυννζρδξ.





Ζ Δπζηνμπή Πμζυηδηαξ Εςήξ αθμφ άημοζε ηδκ Πνυεδνμ & έθααε οπυρδ ηδξ
ηδκ εζζήβδζδ ημο η. Βμοκεθάηδ , ηζξ απυρεζξ ημο η. Ακηζπνμέδνμο αοηήξ , ηδκ
ανζε. 22/2011 απυθαζδ ημο Σμπζημφ οιαμοθίμο ηδξ ημπζηήξ Κμζκυηδηαξ
Μμκειααζίαξ , ηδκ ανζε.53/2012 ΑΓ ηαζ αάζεζ ηςκ δζαηάλεςκ:
ημο άνενμο 73 ημο Ν.3852/2010 «ανιμδζυηδηεξ Δ.Π.Ε.»,
ημο άνενμο 79 ημο Ν.3463/2006 «Kακμκζζηζηέξ Απμθάζεζξ»,

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
 Δζζδβείηαζ καηά πλειουηθία ζημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ ημο Γήιμο Μμκειααζζάξ
ηδκ πενίπηςζδ β3 ημο εδαθίμο β ηδξ παν. 4 ημο άνενμο 11 ημο ζπεδίμο
ηακμκζζηζηήξ απυθαζδξ πενί ηακμκζζιμφ θεζημονβίαξ απμπέηεοζδξ ηδξ ΣΚ
Μμκειααζίαξ.
Μεζμρήθδζε μ η. Υνζζηάημξ ηάονμξ.


Δζζδβείηαζ ομόθφνα ζημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ ημο Γήιμο Μμκειααζζάξ ημ
ζπέδζμ ηακμκζζηζηήξ απυθαζδξ πενί ηακμκζζιμφ θεζημονβίαξ απμπέηεοζδξ ζηδκ
ΣΚ Μμκειααζίαξ πθδκ ηδξ ακςηένς πενζπηχζεςξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα :

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
Ανηικείμενο ηοσ Κανονιζμού
ημπμί ημο πανυκημξ Κακμκζζιμφ είκαζ :
 Ζ πνμζηαζία ημο θοζζημφ ηαζ δμιδιέκμο πενζαάθθμκημξ, ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ
ηαζ ηδξ αζθάθεζαξ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ενβαγυιεκςκ ηδξ Τπδνεζίαξ Απμπέηεοζδξ.
 Ζ πνμζηαζία ημο δζηηφμο απμπέηεοζδξ θοιάηςκ ηαζ υιανζςκ βζα ηδκ ηαθή,
αζθαθή ηαζ μζημκμιζηή θεζημονβία ηαζ ζοκηήνδζδ ημο.
 Ζ νφειζζδ ηςκ ζπέζεςκ ηδξ Τπδνεζία Απμπέηεοζδξ ηαζ πμθίηδ - πνήζηδ ηςκ
οπδνεζζχκ ηδξ.
Ο Κακμκζζιυξ αοηυξ πενζθαιαάκεζ ημοξ υνμοξ ηδξ εκ βέκεζ θεζημονβίαξ ημο δζηηφμο
απμπέηεοζδξ ηςκ αηαεάνηςκ μζηζαηήξ πνήζδξ πενζμπήξ ανιμδζυηδηαξ ηδξ Τπδνεζίαξ
Απμπέηεοζδξ.
Οζ επζπθέμκ πνμτπμεέζεζξ ηαζ υνμζ δζάεεζδξ ζημ δίηηομ απμπέηεοζδξ απμαθήηςκ
άθθςκ πνήζεςκ δεκ επζηνέπεηαζ.
Οζ δζαηάλεζξ ημο πανυκημξ Κακμκζζιμφ είκαζ οπμπνεςηζηέξ ηαζ αθμνμφκ υθμοξ υζμοξ
πνδζζιμπμζμφκ (ή έπμοκ οπμπνέςζδ κα πνδζζιμπμζήζμοκ) ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ
θοιάηςκ. Αθμνά επίζδξ υθα ηα επζιένμοξ ζημζπεία ημο δζηηφμο (ελςηενζηέξ
δζαηθαδχζεζξ, θνεάηζα, αβςβμφξ ηθπ).
Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
ύζηημα Αποτέηεσζης
Χξ ζφζηδια απμπέηεοζδξ ηδξ πυθεςξ έπεζ επζθεβεί ηαζ δζαιμνθχκεηαζ ζηαδζαηά ημ
οπάνπςκ ζφζηδια, ζφιθςκα πάκημηε ιε ηζξ οπάνπμοζεξ εβηεηνζιέκεξ ιεθέηεξ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
Βαζικές έννοιες
"Λφιαηα" ηαθμφκηαζ βεκζηά ηα πάζδξ θφζεςξ «οβνά» πνμενπυιεκα απυ
ακενςπμβεκείξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ απμννίπημκηαζ ςξ ιδ δοκάιεκα κα
πνδζζιμπμζδεμφκ απυ ηζξ οθζζηάιεκεξ εβηαηαζηάζεζξ. Σα θφιαηα ιπμνεί κα πενζέπμοκ
έκα πμζμζηυ αδζάθοηςκ ζηενεχκ.
"Οζηζαηά θφιαηα" ηαθμφκηαζ εζδζηυηενα ηα οβνά απυαθδηα ηα πνμενπυιεκα απυ ημοξ
πχνμοξ ελοπδνέηδζδξ ηαημζηζχκ ή ημο πνμζςπζημφ Ηδνοιάηςκ ή άθθςκ
Δπζπεζνήζεςκ (ιαβεζνεία, πθοκηήνζα, θμοηνά, απμπςνδηήνζα, η.θ.π).

"Βζμιδπακζηά απυαθδηα" ηαθμφκηαζ ηα πάζδξ θφζεςξ οβνά απυαθδηα ηα
πνμενπυιεκα εη ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ πάζδξ θφζεςξ, εηηυξ ηςκ μζηζαηχκ,
εβηαηαζηάζεςκ (ελαζνμφκηαζ ηα απυαθδηα ηςκ πχνςκ ελοπδνέηδζδξ ημο
πνμζςπζημφ).
«Όιανζα κενά» εεςνμφκηαζ ηα κενά ηδξ ανμπήξ, ηα κενά πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ
θζχζζιμ ηςκ πζμκζχκ, ηα κενά απυ ηζξ ζηέβεξ, ημοξ ηήπμοξ, ημ πθφζζιμ ηςκ δνυιςκ
ηαζ πθαηεζχκ ηαζ ηα αβνμηζηά απυαθδηα πμο πνμένπμκηαζ απυ ημοξ αβνμφξ ηαηά ηζξ
ανμπμπηχζεζξ.
Σμ δίηηομ απμπέηεοζδξ απμηεθμφκ μζ αβςβμί αηαεάνηςκ κενχκ ή μζ πακημννμσημί
αβςβμί, ηα ακηθζμζηάζζα, μζ ηαηαεθζπηζημί αβςβμί, ηα δζεοεεηδιέκα (ακμζηηά ή
ηαθοιιέκα) ή ιδ νέιαηα ηαζ βεκζηά ηάεε ένβμ, πμο έπεζ ζημπυ ηδ ζοθθμβή ηαζ
ιεηαθμνά ηςκ αηαεάνηςκ κενχκ ιέπνζ ημοξ ηεθζημφξ απμδέηηεξ.
ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ ιπμνεί κα εκηάζζμκηαζ ηαζ αβςβμί πμο ηαηαζηεοάζεδηακ ή
εα ηαηαζηεοαζεμφκ απυ ηνίημοξ, εθ’ υζμκ αοημί ανίζημκηαζ εηηυξ ηςκ ζδζμηηδζζχκ, ή
ηαζ εκηυξ ηςκ ζδζμηηδζζχκ αηυιδ, εθ’ υζμκ αοηυ ηνζεεί ζηυπζιμ απ’ ηδκ Τπδνεζία
Απμπέηεοζδξ. ημοξ αβςβμφξ αοημφξ δ Τπδνεζία Απμπέηεοζδξ έπεζ οπμπνεχζεζξ
ηαζ δζηαζχιαηα υιμζα ιε εηείκα πνμξ ημ οπυθμζπμ δίηηομ.
Νυιζιδ ζφκδεζδ αηζκήημο είκαζ δ ζφκδεζδ ιέζς αβςβμφ ηαζ θνεαηίμο ηαεανζζιμφ ιε
ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ, πμο έπεζ βίκεζ ιεηά απυ έβηνζζδ ηδξ ανιυδζαξ οπδνεζίαξ ηδξ
Τπδνεζία Απμπέηεοζδξ ή ημο Γήιμο ζημ πανεθευκ.
Πανάκμιδ ζφκδεζδ αηζκήημο είκαζ ή ζφκδεζδ ζε δίηηομ απμπέηεοζδξ, πμο έπεζ βίκεζ
πςνίξ ηδκ έβηνζζδ ηδξ ανιυδζαξ οπδνεζίαξ ηδξ Τπδνεζίαξ Απμπέηεοζδξ ή ημο Γήιμο
ζημ πανεθευκ.
Σέθμξ ζφκδεζδξ ιεηά ημο δζηηφμο απμπέηεοζδξ (εδαθ. β παν. Η ημο άνενμο 10 ημο Ν.
1069/80). Πνυηεζηαζ βζα ημ πνδιαηζηυ πμζυ πμο πνεχκεζ δ Τπδνεζία Απμπέηεοζδξ
ζε ηάεε αηίκδημ βζα ζφκδεζδ ημο ιε ημ δίηηομ. Ο ηνυπμξ οπμθμβζζιμφ ημο "ηέθμοξ
ζφκδεζδξ" ηαεμνίγεηαζ ζημ άνενμ 11.
Γαπάκδ δζαηθάδςζδξ ηαζ ζφκδεζδξ πνμξ ημκ αβςβυ απμπέηεοζδξ (εδάθ. δ παν. 1
ημο άνενμο 10 Ν.1069/80). Πνυηεζηαζ βζα ηδ Γαπάκδ ηαηαζηεοήξ ηδξ ελςηενζηήξ
πανμπήξ απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ. Δίκαζ ημ πνδιαηζηυ πμζυ πμο ακηζζημζπεί ζημ
ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ηδξ πανμπήξ. Ζ δαπάκδ πνεχκεηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία
Απμπέηεοζδξ ζε ηάεε αηίκδημ υηακ ζοκδέεηαζ ιε ημ δίηηομ. Ζ δαπάκδ αοηή
οπμθμβίγεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 15 ημο Ν. 1069/80 ηαζ δ αλία ηδξ
ηαεμνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο κυιζια εβηεηνζιέκδ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
Τπότρεα για ζύνδεζη ακίνηηα – Τποτρεώζεις ιδιοκηηηών
1. Ο ζδζμηηήηδξ, ζοκζδζμηηήηδξ, ή ζοκμιέαξ αηζκήημο πμο ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή
ανιμδζυηδημξ ηδξ επζπείνδζδξ, μ μπμίμξ έθααε άδεζα ηαηαζηεοήξ μζημδμιήξ ςξ ηαζ
ηάεε κυιζιμξ εηπνυζςπμξ, ηαθμφιεκμξ απυ ηδκ Δπζπείνδζδ οπμπνεμφηαζ υπςξ εκυξ
ηαεμνζζιέκδξ πνμεεζιίαξ (υπζ ιζηνυηενδ ημο εκυξ ιήκα) δδθχζεζ εββνάθςξ ημκ
ηνυπμ απμπέηεοζδξ ημο αηζκήημο ημο.
Γζα ηδκ δήθςζδ ή ιδ δήθςζδ ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ δζεοηυθοκζδ ημο εθέβπμο έπμοκ
εθανιμβή μζ δζαηάλεζξ ημο άνενμ 29 Ν.1069/80.
2. Κάεε αηίκδημ είηε πνυηεζηαζ βζα μζημδμιή είηε βζα άθθδ εβηαηάζηαζδ ζοκδέεηαζ
οπμπνεςηζηά ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ ζημκ ακηίζημζπμ δνυιμ ημο ζπεδίμο πυθεςξ ή
εκηυξ μζηζζιμφ.
3. Οζ ηφνζμζ ηςκ αηζκήηςκ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα δζαπςνίγμοκ ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ
ηςκ εζςηενζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηςκ αηζκήηςκ ημοξ ηαζ κα απμπεηεφμοκ πςνζζηά ηα
αηάεανηα ηαζ πςνζζηά ηα υιανζα. Σα ανυπζκα κενά απαβμνεφμκηαζ αοζηδνχξ κα
απμπεηεφμκηαζ ζημ δίηηομ αηαεάνηςκ. Όπμο μζ ηοπυκ πανμπέξ αηαεάνηςκ ηςκ
ζδζμηηδζζχκ πανμπεηεφμοκ ηαζ ανυπζκα κενά, μζ ζδζμηηήηεξ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα ηα
δζαπςνίζμοκ ηαζ κα απμπεηεφμοκ ηα ανυπζκα ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ ζημ νείενμ ηδξ
μδμφ ηαζ εθυζμκ ημφημ δεκ είκαζ ηεπκζηχξ δοκαηυκ, μ ηνυπμξ απμπεηεφζεχξ ηςκ εα
απμθαζίγεηαζ ηαηά πενίπηςζδ απυ ηδκ
Τπδνεζία Ύδνεοζδξ, Άνδεοζδξ,

Απμπέηεοζδξ, ηαηυπζκ ζπεηζηήξ αζηήζεςξ ημο εκδζαθενμιέκμο. ε πενίπηςζδ
άνκδζδξ ημο ζδζμηηήηδ κα εηηεθέζεζ ηζξ απαναίηδηεξ ενβαζίεξ βζα ημκ δζαπςνζζιυ ηςκ
ανυπζκςκ κενχκ, δ Τπδνεζία Ύδνεοζδξ, Άνδεοζδξ, Απμπέηεοζδξ έπεζ ημ δζηαίςια
κα δζαηυρεζ ηδκ πανμπή κενμφ.
4. Ζ ζφκδεζδ ημο εζςηενζημφ δζηηφμο ηδξ απμπέηεοζδξ ηςκ αηζκήηςκ ιε ημκ αβςβυ
αηαεάνηςκ είκαζ οπμπνεςηζηή ηαζ βζα αηίκδηα πμο έπμοκ πνυζμρδ ιυκμ ζε ζδζςηζημφξ
δνυιμοξ, ακελάνηδηα ακ είκαζ εβηεηνζιέκμζ ή υπζ. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ, μζ
απαζημφιεκμζ αβςβμί ηαζ μζ δζαηθαδχζεζξ ηαηαζηεοάγμκηαζ εκηυξ ηςκ ζδζςηζηχκ
δνυιςκ απυ ημοξ ζδζμηηήηεξ, ή ηαζ απυ ηδκ
Τπδνεζία Ύδνεοζδξ, Άνδεοζδξ,
Απμπέηεοζδξ. ε πενίπηςζδ υιςξ πμο μ ζδζςηζηυξ δνυιμξ παναπςνδεεί πνμξ ημζκή
πνήζδ ιε ζοιαμθαζμβναθζηή πνάλδ μ αβςβυξ ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία
Ύδνεοζδξ, Άνδεοζδξ, Απμπέηεοζδξ ηαζ μ ζδζμηηήηδξ ημο αηζκήημο ηαηααάθθεζ ιυκμ
ηδκ δαπάκδ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ ελςηενζηήξ δζαηθάδςζδξ ημο αηζκήημο ημο.
5. Ζ ζοκηήνδζδ βζα ηδκ ηαθή θεζημονβία ημο εζςηενζημφ δζηηφμο ιέπνζ ημ θνεάηζμ
πνμζανιμβήξ βίκεηαζ ιε εοεφκδ ηςκ ζδζμηηδηχκ ηαζ ηάεε δαπάκδ αανφκεζ ημοξ ίδζμοξ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 5Ο
Παροτή αποτέηεσζης - Δζφηερικό δίκησο αποτέηεσζης ακινήηφν.
1. Πανμπή απμπέηεοζδξ αηζκήημο είκαζ ημ ηιήια ηδξ εβηαηάζηαζδξ απμπέηεοζδξ, βζα
αηάεανηα κενά, πμο πενζθαιαάκεζ :
α) Σμ θνεάηζμ πνμζανιμβήξ ή πεγμδνμιίμο ζημ μπμίμ ηαηαθήβεζ ημ εζςηενζηυ δίηηομ
ημο αηζκήημο.
α) Σμκ αβςβυ ηαηά πθάημξ ημο εβηεηνζιέκμο δνυιμο (δζαηθάδςζδ).
β) Σδ ζφκδεζδ ημο αβςβμφ αοημφ ιε ημκ αβςβυ ημο δζηηφμο πμο πενκάεζ, ιπνμζηά
απυ ημ αηίκδημ. Δκδεζηηζηά δ πανμπή απμπέηεοζδξ ηαζ μ ηνυπμξ ηαηαζηεοήξ ηδξ
θαίκεηαζ ζημ ζπέδζμ πμο ζοκμδεφεζ ημκ ηακμκζζιυ αοηυ. Σμ αάεμξ ηδξ ελςηενζηήξ
δζαηθάδςζδξ Ζ, υπςξ μνίγεηαζ ζημ ζπέδζμ, εα πνέπεζ κα είκαζ ιεβαθφηενμ απυ 1,50
ι., ακ υιςξ ημ αάεμξ ημο αβςβμφ ή άθθμζ ηαηαζηεοαζηζημί θυβμζ ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ
Τπδνεζίαξ Απμπέηεοζδξ επζαάθθμοκ ιζηνυηενμ αάεμξ ζημ άηνμ ηδξ πανμπήξ, εα
δζαζθαθίγεηαζ δ πνμζηαζία ηςκ ζςθήκςκ απυ εναφζδ, π.π. ιε Δβηζαςηζζιυ ημο
ζςθήκα. Ζ πανμπή απμπέηεοζδξ ημο αηζκήημο ηαηαζηεοάγεηαζ, ηαηά ηακυκα ηάης απυ
ημοξ αβςβμφξ φδνεοζδξ. Ακ αοηυ δεκ είκαζ δοκαηυ, ηυηε πνέπεζ κα ελαζθαθίγεηαζ δ
πθήνδξ ζηεβακυηδηα ηςκ ζςθήκςκ ηδξ δζαηθάδςζδξ. Σμ θνεάηζμ πνμζανιμβήξ
πνδζζιεφεζ βζα ημκ έθεβπμ ηαζ ηδ ζοκηήνδζδ ημο ελςηενζημφ δζηηφμο ηαζ
ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία Ύδνεοζδξ, Άνδεοζδξ, Απμπέηεοζδξ (εηηυξ ακ
έπεζ ήδδ ηαηαζηεοαζεεί απ’ ημκ ζδζμηηήηδ ηαζ εβηνζεεί απυ ηδκ Τπδνεζία Ύδνεοζδξ,
Άνδεοζδξ, Απμπέηεοζδξ) ζημ πεγμδνυιζμ ζημ ηαηαθθδθυηενμ ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ
οπδνεζίαξ ζδιείμ έλς απυ ηδκ νοιμημιζηή βναιιή αηζκήημο. Ζ δαπάκδ ηαηαζηεοήξ
ημο πνεχκεηαζ ζημκ ζδζμηηήηδ. Όηακ δ δζαηθάδςζδ βζα ηδκ ζφκδεζδ ημο αηζκήημο
βίκεηαζ απ’ ηδκ Τπδνεζία Ύδνεοζδξ, Άνδεοζδξ, Απμπέηεοζδξ πςνίξ ηδκ αίηδζδ ημο
ζδζμηηήηδ, αθθά βζα κα πνμδβδεεί ηςκ ένβςκ αζθαθηυζηνςζδξ, ημ θνεάηζμ
πνμζανιμβήξ είκαζ δοκαηυ κα ιδκ ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία Ύδνεοζδξ,
Άνδεοζδξ, Απμπέηεοζδξ. ’ αοηή ηδκ πενίπηςζδ δ ηαηαζηεοή ημο εα βίκεηαζ απ’ ημκ
ζδζμηηήηδ, υηακ ζοκδεεεί ημ αηίκδημ ημο ηαζ εα είκαζ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ζφκδεζδ
αοηή. Γζα ηζξ αζμιδπακζηέξ, αζμηεπκζηέξ ή άθθεξ ακάθμβεξ πνήζεζξ ηςκ αηζκήηςκ,
εθυζμκ βίκμοκ απμδεηηέξ μζ αζηήζεζξ ημοξ βζα κα ζοκδεεμφκ ζημ δίηηομ αηαεάνηςκ, ημ
θνεάηζμ πνμζανιμβήξ είκαζ ηαζ ημ θνεάηζμ εθέβπμο ηαζ δεζβιαημθδρίαξ ηςκ
απμαθήηςκ (επελενβαζιέκςκ ή ιδ) απυ ηδκ Τπδνεζία Απμπέηεοζδξ ηαζ ηζξ ανιυδζεξ
ηναηζηέξ οπδνεζίεξ. Ακ ημ θνεάηζμ δεκ ιπμνεί κα ηαηαζηεοαζεεί έλς απυ ηδ
νοιμημιζηή βναιιή ημο αηζκήημο, ηυηε ηαηαζηεοάγεηαζ ιέζα ζημ αηίκδημ ηαζ υζμ ημ
δοκαηυ ημκηά ζηδ νοιμημιζηή βναιιή, ζε εέζδ άιεζα επζζηέρζιδ ηαζ εθεφεενδ πμο
ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία Απμπέηεοζδξ.
Οζ ελςηενζηέξ δζαηθαδχζεζξ ηςκ αηαεάνηςκ ηαζ μιανίςκ κενχκ ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ
ηδκ Τπδνεζία Απμπέηεοζδξ ηαζ δ δαπάκδ ηαηαζηεοήξ πνεχκεηαζ ζημοξ ηφνζμοξ ηςκ
αηζκήηςκ. Κακείξ, εηηυξ απυ ηδκ Τπδνεζία Απμπέηεοζδξ δεκ ιπμνεί κα εηηεθέζεζ
μπμζαδήπμηε ενβαζία απμπέηεοζδξ έλς απυ ηδ νοιμημιζηή βναιιή, πςνίξ βναπηή

άδεζα ηδξ ανιυδζαξ Τπδνεζίαξ Απμπέηεοζδξ. Οζ επζζηεοέξ ηαζ δ ζοκηήνδζδ ηςκ
πανμπχκ απμπέηεοζδξ ηςκ αηζκήηςκ, υπςξ ηαζ ηςκ αβςβχκ ημο δζηηφμο ηδξ πυθδξ,
βίκμκηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία Απμπέηεοζδξ. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο δ αθάαδ μθείθεηαζ ζε
ηαηή πνήζδ ημο δζηηφμο δ δαπάκδ πνεχκεηαζ ζημκ ηφνζμ ημο αηζκήημο.
2. Σμ εζςηενζηυ δίηηομ ηςκ αηζκήηςκ ιέπνζ ημ θνεάηζμ πνμζανιμβήξ ηαζ εθέβπμο
ηαηαζηεοάγεηαζ ιε θνμκηίδα ηαζ δαπάκδ ηςκ ζδζμηηδηχκ ηςκ αηζκήηςκ, ζφιθςκα ιε ηζξ
ζζπφμοζεξ ηάεε θμνά οπάνπμοζεξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ (ηακμκζζιυξ εζςηενζηχκ
οδναοθζηχκ δζαηθαδχζεςκ η.θπ.). Ζ εέζδ ημο θνεαηίμο ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ
Τπδνεζία Απμπέηεοζδξ. Όθεξ μζ ζςθδκχζεζξ ηδξ εζςηενζηήξ εβηαηάζηαζδξ
απμπέηεοζδξ ζοκδέμκηαζ ζε εκζαίμ αβςβυ ιέζα ζημ αηίκδημ ηαζ απυ ηεζ μδδβμφκηαζ
ζημ θνεάηζμ ηαεανζζιμφ (πεγμδνμιίμο), ζημ θνεάηζμ πνμζανιμβήξ, ηαεανζζιμφ ηαζ
εθέβπμο. ημ εζςηενζηυ δίηηομ ηςκ αηζκήηςκ ηαζ ζε ηαηάθθδθδ εέζδ μ ζδζμηηήηδξ
οπμπνεμφηαζ κα ελαζθαθίγεζ ημ αηίκδηυ ημο, απυ ηοπυκ επζζηνμθή θοιάηςκ είηε θυβς
απυθναλδξ ημο αβςβμφ, είηε απυ μπμζαδήπμηε άθθδ αζηία, ημπμεεηχκηαξ έκακηζ ημο
θνεαηίμο επίζηερδξ δζηθείδα αζθάθζζδξ ή άθθμ ζπεηζηυ ιδπακζζιυ. Ζ Τπδνεζία
Ύδνεοζδξ, Άνδεοζδξ, Απμπέηεοζδξ, μοδειία εοεφκδ θένεζ ζηδκ πενίπηςζδ
πνυηθδζδξ γδιζάξ θυβς απυθναλδξ βζα μπμζαδήπμηε αζηία είηε ημο ηεκηνζημφ αβςβμφ
είηε ηδξ δζαηθάδςζδξ πνμξ ηδκ ζδζμηηδζία. Δπίζδξ υπμο απαζηείηαζ, ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ
Τπδνεζίαξ Απμπέηεοζδξ ηαζ ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηςκ θοιάηςκ, δ ηαηαζηεοή
θζπμζοθθέηηδ - ιδπακμζίθςκα, αοηή εα βίκεηαζ πνζκ ημ θνεάηζμ ηαεανζζιμφ απ’ ημκ
ζδζμηηήηδ. Δάκ μ ζδζμηηήηδξ δεκ ζοιιμνθχκεηαζ ζηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Τπδνεζίαξ
Απμπέηεοζδξ, δζαηυπηεηαζ δ πανμπή απμπέηεοζδξ ηαζ δ πανμπή ημο κενμφ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 6Ο
Αριθμός παροτών αποτέηεσζης
1. Μζα πανμπή απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ ελοπδνεηεί ηαηά ηακυκα έκα αηίκδημ. Καηά
ηδκ ηνίζδ ηδξ ανιυδζαξ οπδνεζίαξ ηδξ Τπδνεζίαξ Απμπέηεοζδξ είκαζ δοκαηυ κα δμεεί
άδεζα ζφκδεζδξ πενζζζμηένςκ ημο εκυξ αηζκήημο ζηδκ ίδζα πανμπή απμπέηεοζδξ ή ηαζ
ακηίζηνμθα ιπμνεί αηίκδημ κα ζοκδεεεί ιε πενζζζυηενεξ ηδξ ιζαξ πανμπέξ
απμπέηεοζδξ.
2. Ακ ζ’ έκα αηίκδημ οπάνπμοκ μζηζαηά θφιαηα ηαζ αζμιδπακζηά θφιαηα, ηυηε βζα ηάεε
είδμοξ απμπεηεομιέκςκ οβνχκ ηαηαζηεοάγεηαζ πςνζζηυ εζςηενζηυ δίηηομ ηαζ ακ δ
Τπδνεζία Ύδνεοζδξ, Άνδεοζδξ, Απμπέηεοζδξ ημ ηνίκεζ απαναίηδημ, ιπμνεί κα
επζαάθθεζ ηδκ ηαηαζηεοή ακάθμβςκ πςνζζηχκ ελςηενζηχκ δζαηθαδχζεςκ ηαζ
θνεαηίςκ εθέβπμο.
3. Γζα αηίκδηα πμο έπμοκ πνυζμρδ ζε πενζζζυηενμοξ απυ έκα δνυιμοξ, ζημοξ
μπμίμοξ οπάνπμοκ αβςβμί ημο μνζζηζημφ δζηηφμο, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 2 ημο
ηακμκζζιμφ αοημφ, δ ζφκδεζδ βίκεηαζ ιε ημκ αβςβυ πμο ελοπδνεηεί ηαθφηενα ημ
αηίκδημ ιε ηδ ζφιθςκδ υιςξ βκχιδ ηδξ οπδνεζίαξ. Ακ οπάνπεζ αβςβυξ ημο μνζζηζημφ
δζηηφμο ζημκ έκα απ’ ημοξ δομ π.π. δνυιμοξ, ημ αηίκδημ ζοκδέεηαζ ζ’ αοηυκ, εθ’ υζμκ
μ ζδζμηηήηδξ απαζηεί ηδκ άιεζδ ζφκδεζδ ημο αηζκήημο ημο.
Α Ρ Θ Ρ Ο 7Ο
Αποτέηεσζη ταμηλών τώρφν ή επιθανειών
1. Όηακ ηα εκηυξ ημο αηζκήημο ζηυιζα οπμδμπήξ ηςκ απμπεηεφζεςκ αηαεάνηςκ ηαζ
μιανίςκ οδάηςκ ανίζημκηαζ παιδθυηενα ημο ζζμβείμο, δ ζφκδεζδ ιε ημκ οπυκμιμ
επζηνέπεηαζ ιυκμκ ιεηά απυ εζδζηή άδεζα ηδξ Τπδνεζίαξ Απμπέηεοζδξ Ζ άδεζα αοηή
πμνδβείηαζ ιυκμ ιεηά απυ έββναθδ οπεφεοκδ δήθςζδ ημο ζδζμηηήηδ ημο αηζκήημο «υηζ
δεκ εα έπεζ ηαιία απαίηδζδ βζα απμγδιίςζδ ζε πενίπηςζδ πμο εα πνμηθδεμφκ γδιζέξ
ζημ αηίκδηυ ημο απυ πθδιιφνεξ ή μπμζμδήπμηε άθθδ αζηία, ηαζ υηζ αοηυξ είκαζ
οπεφεοκμξ βζα γδιζέξ πμο εα πνμηθδεμφκ απυ ηδκ παναπάκς αζηία ζε ηνίημοξ, ηαεχξ
επίζδξ ηαζ βζα ηδκ ηαηααμθή ηςκ δαπακχκ πμο εα πνεζαζεμφκ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ
ηςκ παναπάκς γδιζχκ».
2. Όηακ ηα ζηυιζα οπμδμπήξ, πμο ακαθέναιε παναπάκς ανίζημκηαζ υπζ ιυκμ
παιδθυηενα ημο πεγμδνμιίμο αθθά ηαζ ηδξ ζηάειδξ οπενφρςζδξ ηςκ οδάηςκ ημο
οπμκυιμο, υπςξ αοηή ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία Ύδνεοζδξ, απαζηείηαζ εηηυξ απυ

ηδκ ακςηένς άδεζα δ εζςηενζηή εβηαηάζηαζδ ηδξ απμπέηεοζδξ κα είκαζ εθμδζαζιέκδ
ιε αοηυιαηδ δζηθείδα αζθαθείαξ ηαζ ιε οδνμθναηηζηή πεζνμηίκδηδ δζηθείδα.
Οζ δζηθείδεξ πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ ζε εέζεζξ εοπενχξ επζζηέρζιεξ ηαζ κα
ζοκηδνμφκηαζ ιε δαπάκδ ηαζ εοεφκδ ημο ζδζμηηήηδ, μ μπμίμξ παναιέκεζ ςξ μ ιυκμξ
οπεφεοκμξ βζα ηδκ ηαθή θεζημονβία ημοξ, μ δε Γήιμξ δζαηδνεί ημ δζηαίςια πάκημηε κα
δζαηυπηεζ ηδ ζφκδεζδ ηδξ απμπέηεοζδξ εθυζμκ ημφημ εεςνδεεί απαναίηδημ.
3. Οζ ακςηένς πανάβναθμζ 1 ηαζ 2 ημο πανυκημξ άνενμο, εθανιυγμκηαζ ηαζ ζηζξ ήδδ
ζοκδεδειέκεξ ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ ιε ημ δίηηομ μζημδμιέξ πνζκ ηδκ εθανιμβή ημο
πανυκημξ ηακμκζζιμφ ηαζ μζ ζδζμηηήηεξ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα εθανιυγμοκ υζα
ακαθένμκηαζ ζηζξ παναπάκς παναβνάθμοξ, εθυζμκ ημοξ οπμδεζπεεί απυ ηδκ ηεπκζηή
οπδνεζία ημο Γήιμο.
4. Σα απμπςνδηήνζα πνέπεζ πάκημηε κα εβηαείζηακηαζ πάκς απυ ηδκ ζηάειδ
οπενορχζεςξ ηςκ οδάηςκ ημο οπμκυιμο. ακ ορυιεηνμ αοηχκ θαιαάκεηαζ δ ζηάειδ
ημο κενμφ ζημ ζζθυκζ ηδξ θεηάκδξ ημο απμπςνδηδνίμο.
5. ε πενίπηςζδ πμο οπυβεζμξ ή άθθμξ πχνμξ, ανίζηεηαζ ηυζμ παιδθά χζηε κα ιδ
ιπμνεί κα βίκεζ δ απμπέηεοζδ ηςκ κενχκ πνμξ ημκ οπυκμιμ ημο δνυιμο ιε θοζζηή
νμή, ηυηε δ απμπέηεοζδ βίκεηαζ ιε ιδπακζηή ακφρςζδ ηςκ κενχκ ιε εοεφκδ ηαζ
δαπάκδ ημο ζδζμηηήηδ. Οζ δζαζηάζεζξ ηδξ δελαιεκήξ απυ ηδκ μπμία εα ακηθμφκηαζ ηα
απυαθδηα, είκαζ ηέημζεξ χζηε κα πναβιαημπμζείηαζ άκηθδζδ ζε πνμκζηά δζαζηήιαηα
ηέημζα πμο κα ιδκ οπενααίκμοκ ηζξ 3 χνεξ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 8Ο
Αποτεηεσόμενα σγρά
ημ αβςβυ αηαεάνηςκ κενχκ απμπεηεφμκηαζ οπμπνεςηζηά ηα μζηζαηά θφιαηα ηςκ
αηζκήηςκ.
Απαβμνεφεηαζ κ’ απμπεηεφμκηαζ ή απμννίπημκηαζ ζημ δίηηομ ηςκ οπμκυιςκ μζ μοζίεξ
πμο απανζειμφκηαζ ζημκ Πίκαηα Η , έζης ηαζ ακ πνμένπμκηαζ απυ μζηζαηή πνήζδ.
Οζ ιέβζζηεξ επζηνεπυιεκεξ ηζιέξ θοζζημπδιζηχκ ηαζ αζμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ
απμαθήηςκ ηαεμνίγμκηαζ ζημκ Πίκαηα ΗΗ.
Σα πνμακαθενυιεκα υνζα ζζπφμοκ βζα διενήζζεξ πανμπέξ απυ 5 ι3 ηαζ άκς. ε
πενίπηςζδ ιζηνυηενςκ διενήζζςκ πανμπχκ ηαζ ιεηά απυ εζδζηή έβηνζζδ ηδξ
Τπδνεζίαξ Απμπέηεοζδξ, ιπμνμφκ κα επζηναπμφκ ηζιέξ δζπθάζζεξ. Οζ παναπάκς
επζηνεπυιεκεξ ηζιέξ αθμνμφκ ζοβηεκηνχζεζξ ζφκεεημο δείβιαημξ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
Έλεγτος εγκαηαζηάζεφν
1. Ο έθεβπμξ ηςκ ελςηενζηχκ δζαηθαδχζεςκ βίκεηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία Απμπέηεοζδξ
ιε αοημρία δ μπμία πνμααίκεζ, ακ ηνίκεζ απαναίηδημ, ζε εηζηαθέξ, ηαηεδαθίζεζξ δ
πδιζηέξ ακαθφζεζξ ηςκ οβνχκ πμο απμπεηεφμκηαζ ηαζ οπμδεζηκφεζ ζημκ ηφνζμ ημο
αηζκήημο, ακελάνηδηα απυ ηδ ηαηδβμνία ζδζμηηδζίαξ, ηάεε ακαβηαία ζοιπθδνςιαηζηή
ενβαζία βζα ηδκ αζθαθή θεζημονβία ηαζ πνήζδ ημο δζηηφμο απμπέηεοζδξ.
2. Δίκαζ οπμπνεςηζηή δ φπανλδ θνεαηίμο εθέβπμο ημο εζςηενζημφ δζηηφμο
απμπέηεοζδξ ζ’ υθεξ ηζξ μζημδμιέξ, πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ.
3. Ακ δζαπζζηςεεί ηαηή θεζημονβία ηδξ εβηαηάζηαζδξ απμπέηεοζδξ, είηε βζαηί μ ηφνζμξ
ημο αηζκήημο δεκ ζοιιμνθχεδηε ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο ηακμκζζιμφ αοημφ ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ
οπμδείλεζξ ηςκ ανιμδίςκ μνβάκςκ ηδξ Τπδνεζίαξ Απμπέηεοζδξ, είηε βζαηί δζμπεηεφεζ
ζημ δίηηομ απμπέηεοζδξ απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ, δ Τπδνεζία Απμπέηεοζδξ, ημο
ηάζζεζ πνμεεζιία βζα κα ηαηημπμζήζεζ ηζξ ακςιαθίεξ αοηέξ ηαζ κα ηάκεζ ηζξ
ζοιπθδνςιαηζηέξ ακαβηαίεξ ενβαζίεξ ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ Τπδνεζίαξ Απμπέηεοζδξ.
Ακ δεκ ζοιιμνθςεεί, ηυηε δ Τπδνεζία Απμπέηεοζδξ ηάκεζ ηζξ απαζημφιεκεξ ενβαζίεξ
ιε δζηά ηδξ ζοκενβεία, βζα θμβανζαζιυ ημο ζδζμηηήηδ ηαζ ημκ πνεχκεζ ιε ηδ ζπεηζηή
δαπάκδ. Ακ μ πανααάηδξ ανκδεεί κα ηαηααάθθεζ ηδκ πναβιαημπμζδεείζα δαπάκδ, δ
Τπδνεζία Απμπέηεοζδξ πνμααίκεζ ζηδ δζαημπή ηδξ πανμπήξ κενμφ ηαζ ζε ηάεε
κυιζιδ εκένβεζα βζα ηδκ είζπναλή ηδξ.

4. Εδιζέξ πμο πνμλεκμφκηαζ απυ μπμζμκδήπμηε, ζημ δίηηομ απμπέηεοζδξ ηαζ ζηζξ
ελςηενζηέξ δζαηθαδχζεζξ, επζζηεοάγμκηαζ ιυκμ απυ ηδκ Τπδνεζία Απμπέηεοζδξ. Ζ
δαπάκδ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ηαζ ηςκ ηοπυκ αθααχκ ζε ηνίημοξ πνεχκεηαζ ζ’ αοηυκ πμο
πνμλέκδζε ηδ γδιζά.
5. Πνζκ απυ ηάεε ζφκδεζδ ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ δ Τπδνεζία Απμπέηεοζδξ έπεζ
ημ δζηαίςια κα ηάκεζ έθεβπμ ζηδκ εζςηενζηή εβηαηάζηαζδ απμπέηεοζδξ ημο αηζκήημο,
βζα κα δζαπζζηχζεζ ηδκ ηαθή ηαζ αζθαθή θεζημονβία ηδξ. ε πενίπηςζδ, πμο δ
εβηαηάζηαζδ είκαζ εθαηηςιαηζηή δ Τπδνεζία Απμπέηεοζδξ δεκ πναβιαημπμζεί ηδ
ζφκδεζδ ημο αηζκήημο ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ ιέπνζ ηδκ επζζηεοή ή ηνμπμπμίδζδ
ηδξ εζςηενζηήξ εβηαηάζηαζδξ ημο αηζκήημο. Ακ ηνζεεί απαναίηδηδ δ ιεηαηυπζζδ ή
ηνμπμπμίδζδ ηςκ ζςθήκςκ απμπέηεοζδξ ηδξ Τπδνεζίαξ Απμπέηεοζδξ μ ηφνζμξ ημο
αηζκήημο επζαανφκεηαζ ιε ηδ ζπεηζηή δαπάκδ.
6. Απαβμνεφεηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ βζα μπμζαδήπμηε θυβμ οβνχκ απυ μπμοδήπμηε ηαζ
ακ πνμένπμκηαζ ηαζ νέμοκ ζε δζεοεεηδιέκμοξ πείιαννμοξ ή νέιαηα ή αβςβμφξ βεκζηά
μιανίςκ ή αηαεάνηςκ κενχκ, πςνίξ πνμδβμφιεκδ άδεζα ηδξ Τπδνεζίαξ
Απμπέηεοζδξ. Άδεζεξ πμο έπμοκ πμνδβδεεί πνζκ απυ ηδκ ζζπφ ημο πανυκηα
Κακμκζζιμφ, απυ μπμζαδήπμηε Ανπή, ηαηανβμφκηαζ .
7. Μεηά ηδκ ζφκδεζδ ημο αηζκήημο ιε ημ δίηηομ αηαεάνηςκ, μ ζδζμηηήηδξ μθείθεζ κα
απνδζηεφεζ, ιε θνμκηίδα ηαζ δαπάκδ ημο, ηάεε παθζά εβηαηάζηαζδ απμπέηεοζδξ ιέζα
ζηδκ ζδζμηηδζία ημο υπςξ αυενμοξ, παθζμφξ οπμκυιμοξ η.θπ., ζφιθςκα ιε ηζξ
ηείιεκεξ οβεζμκμιζηέξ δζαηάλεζξ. Απαβμνεφεηαζ αοζηδνά δ απυννζρδ ημο πενζεπμιέκμο
ηςκ αυενςκ ζε αβςβυ απμπέηεοζδξ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο
Υορήγηζη αδειών για ζύνδεζη
1. Ζ ζφκδεζδ ηάεε αηζκήημο, πμο ανίζηεηαζ ζε δνυιμ ιε ηαηαζηεοαζιέκμ μνζζηζηυ
δίηηομ απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ κενχκ, ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ είκαζ απαναίηδηδ
πνμτπυεεζδ βζα ηδκ πανμπή κενμφ ζημ αηίκδημ. Ζ αίηδζδ βζα οδνμδυηδζδ
μπμζμοδήπμηε αηζκήημο, πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ πάκημηε ιε πανάθθδθδ αίηδζδ βζα ηδκ
απμπέηεοζδ ημο ίδζμο αηζκήημο.
2. Γζα ηδκ πμνήβδζδ ηδξ άδεζαξ ζφκδεζδξ ηδξ μζημδμιήξ ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ,
πνέπεζ κα οπμαθδεεί αίηδζδ απυ ημκ ηφνζμ ημο αηζκήημο, ζφιθςκα ιε ηα
δζηαζμθμβδηζηά πμο απαζηεί ηαηά πενίπηςζδ δ ανιυδζα οπδνεζία ηδξ Τπδνεζίαξ
Απμπέηεοζδξ. Μαγί ιε ηδκ αίηδζδ μ εκδζαθενυιεκμξ πνέπεζ κα πνμζημιίζεζ ηαζ ηάεε
άθθμ ζοιπθδνςιαηζηυ ζημζπείμ πμο εα ημο γδηδεεί ηαηά πενίπηςζδ. Γζα μζημδμιέξ ιε
πςνζζηέξ ηονζυηδηεξ ζε υνμθμ ή δζαιένζζια μνυθμο (πμθοηαημζηίεξ) ηα δζηαζμθμβδηζηά
οπμαάθθμκηαζ απυ ημκ δζαπεζνζζηή ή απυ έκα ζοβηφνζμ, πνμηεζιέκμο κα οπμθμβζζηεί
ημ ηέθμξ ή δζηαίςια ζφκδεζδξ. Τπεφεοκμζ ηαζ οπυθμβμζ ζηδκ Τπδνεζία Απμπέηεοζδξ
εα είκαζ μ δζαπεζνζζηήξ ηαζ μζ ζοβηφνζμζ ηδξ πμθοηαημζηίαξ.
3. Οζ υνμζ ηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ πμνήβδζδ άδεζαξ ζφκδεζδξ ζε αζμιδπακίεξ,
αζμηεπκίεξ, ενβμζηάζζα, ενβαζηήνζα, κμζμημιεία, ηέκηνα πονδκζηχκ ενεοκχκ, βηανάγ,
ζηάαθμοξ η.θπ. ηαεμνίγμκηαζ ιε εζδζηή απυθαζδ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο.
Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο
Γαπάνες και ηέλη
Γζα ηδ θεζημονβία ηαζ ζοκηήνδζδ ημο δζηηφμο απμπέηεοζδξ ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ηάθορδ
ηςκ οπμπνεχζεςκ πμο ακέθααε μ Γήιμξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο, ζφιθςκα ιε ημκ
Ν.1069/80 ηαζ ηζξ ηνμπμπμζήζεζξ ημο (Ν.2307/95, Ν. 2839/2000) εηηυξ απυ ηα εζδζηά
ηέθδ ηςκ άνενςκ 11 ηαζ 12 ημο Ν. 1069/80 επζαάθθμκηαζ ηα παναηάης ηέθδ ηαζ
δαπάκεξ :
1. Γαπάκδ δζαηθάδςζδξ ηαζ ζφκδεζδξ πνμξ ημκ αβςβυ απμπέηεοζδξ (άνενμ 10 παν.
1δ ηαζ άνενμ 15 Ν.1069/80). Δίκαζ ακηαπμδμηζηυ ηέθμξ ηαζ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ
Τπδνεζία Απμπέηεοζδξ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 15 Ν.1069/80 ηαζ απυ ημ Γδιμηζηυ
οιαμφθζμ. Ζ ιέζδ ηζιή ακά ηνέπμκ ιέηνμ, μνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο Γ.. ηδξ
Τπδνεζίαξ Απμπέηεοζδξ.
2. Σέθμξ πνήζδξ οπμκυιςκ (άνενμ 10 παν. 1ζη ηαζ άνενμ 16 Ν.1069/80).

α. Σμ ηέθμξ αοηυ εζζπνάηηεηαζ ιέζς ηςκ θμβανζαζιχκ κενμφ ηαζ ημ φρμξ ημο
ηαεμνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο ζφιθςκα ιε ηα άνενα 25 & 26
ημο Ν. 1069/80.
α. Γζα πενζπηχζεζξ αηζκήηςκ, πμο δεκ οδνεφμκηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία
Απμπέηεοζδξ, ηαζ βζα ηάεε άθθδ πενίπηςζδ πμο δεκ πνμαθέπεηαζ απυ ημκ πανυκηα
ηακμκζζιυ, ημ ηέθμξ πνήζδξ ημο οπμκυιμο ηαζ μ ηνυπμξ ηαηααμθήξ ημο εα
ηαεμνίγμκηαζ ιε απυθαζδ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο.
β. Δζδζηά βζα αηίκδηα πμο ακήημοκ ηαηά ηονζυηδηα ή επζηανπία ζε Ηενμφξ
Ναμφξ, Νμζμημιεία, πμθεία, Μμοζεία ηαζ θμζπά ημζκςθεθή ζδνφιαηα πμο δεκ
απμηεθμφκ ηενδμζημπζημφξ Ονβακζζιμφξ ηαζ εθ’ υζμκ ημ αηίκδημ πνδζζιμπμζείηαζ βζα
ημοξ ζημπμφξ ηςκ ζδνοιάηςκ αοηχκ, ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ ιπμνεί κα απμθαζίγεζ
ζδζαίηενα ηζιμθυβζα.
δ. Ηδζαίηενα επίζδξ ηζιμθυβζα εα ιπμνμφκ κα εθανιυγμκηαζ ιε απυθαζδ ημο
Γ.. ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ απμπέηεοζδξ Βζμιδπακζχκ, Βζμηεπκζχκ, Δνβαζηδνίςκ η.θπ.
ακάθμβα ιε ηδκ πμζυηδηα ηςκ απμπεηεομιέκςκ απυαθδηςκ (εηηίιδζδ ηδξ πμζυηδηαξ
ή ιέηνδζδ ζηδκ πενίπηςζδ πμο πνδζζιμπμζμφκ δζηυ ημοξ κενυ) ημ αζμθμβζηυ θμνηίμ
η.θπ.
ε. Σμ ηέθμξ πνήζεςξ οπμκυιμο μθείθεηαζ ηαζ απυ ημοξ ζδζμηηήηεξ αηζκήημο πμο
ζοκδέεδηακ αοεαίνεηα ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ πςνίξ κα
απαθθάζζμκηαζ ιε ηδκ ηαηααμθή ηςκ ηεθχκ αοηχκ απυ ηζξ άθθεξ οπμπνεχζεζξ
(ηαηααμθή ηεθχκ ζφκδεζδξ η.θπ.)
ζη. Σμ ηέθμξ πνήζεςξ οπμκυιμο μθείθεηαζ ηαζ απυ ημοξ ζδζμηηήηεξ αηζκήημο
πμο βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ δεκ ζοκδέεδηακ ιε ηα οθζζηάιεκα δίηηοα απμπέηεοζδξ.
γ. Μεθθμκηζηά ιπμνεί κα εθανιμζηεί εζδζηυξ ηακμκζζιυξ βζα ηδκ απμπέηεοζδ
Βζμιδπακζηχκ, Βζμηεπκζχκ η.θπ. μπυηε εα εθανιυγμκηαζ ηα ηζιμθυβζα πμο εα
πνμαθέπμκηαζ ζημκ ηακμκζζιυ αοηυ.
3. Σέθμξ ζφκδεζδξ ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ (άνενμ 10 παν. 1β Ν.1069/80)
α. Σμ ηέθμξ ζφκδεζδξ ιε ημ δίηηομ αηαεάνηςκ οπμθμβίγεηαζ ιε αάζδ : α) ηδ
ζοκμθζηή επζθάκεζα ημο ηηίζιαημξ ηαζ εηθνάγεηαζ ακά m2 επζθάκεζαξ. οκμθζηή
επζθάκεζα εκυξ ηηίζιαημξ μνίγμοιε ημ άενμζζια ηςκ επζθακεζχκ πμο ζοιιεηέπμοκ
ζημκ οπμθμβζζιυ ημο ζοκηεθεζηή δυιδζδξ ηαζ επζθακεζχκ πχνςκ πμο δεκ
ζοιιεηέπμοκ ζημκ οπμθμβζζιυ αοηυ αθθά μζ πχνμζ αοημί θεζημονβμφκ ζακ πχνμζ
ηφνζαξ πνήζδξ.
α. ε πενίπηςζδ πνμζεήηδξ ζε κυιζια ζοκδεδειέκμ αηίκδημ ή θεζημονβίαξ
αμδεδηζημφ πχνμο ζακ πχνμο ηφνζαξ πνήζδξ επζαάθθμκηαζ πάθζ ηέθδ ζφκδεζδξ ιυκμ
βζα ημοξ πχνμοξ αοημφξ.
β. ε πενίπηςζδ ηαηεδάθζζδξ παθαζμφ ηηίζιαημξ ηαζ ακέβενζδξ κέμο
ηαηααάθθμκηαζ ελ’ ανπήξ ηα ηέθδ ζφκδεζδξ ημο κέμο αηζκήημο πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ
παν. 3α ημο ακςηένμο άνενμο.
4. Γζαδζηαζία απυννζρδξ αμενμθοιάηςκ ζημκ αζμθμβζηυ ηαεανζζιυ Μμκειααζίαξ
α) ημ ηηίνζμ ημο Γήιμο ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ Μμκειααζίαξ, μνίγεηαζ οπεφεοκμξ
δζμζηδηζηυξ οπάθθδθμξ, μ μπμίμξ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ ακάδμπμ θεζημονβίαξ ημο
αζμθμβζημφ ηαεανζζιμφ ζοκημκίγεζ ηαζ νοειίγεζ ηδκ διενήζζα απυννζρδ ζηδ δελαιεκή
αμενμθοιάηςκ, θαιαάκμκηαξ οπ’ υρδ ηδκ δοκαιζηυηδηα ημο ενβμζηαζίμο.
α)Ο ακςηένς οπάθθδθμξ ζοιπθδνχκεζ ζπεηζηυ ηνζπθυηοπμ έκηοπμ, ζημ μπμίμ
ακαβνάθεηαζ δ διενμιδκία, δ χνα, μ υβημξ ηςκ αμενμθοιάηςκ ηαζ μ ηυπμξ
πνμέθεοζδξ, δίκμκηαξ έηζζ ηδκ πνμέβηνζζδ ζημκ ζδζμηηήηδ ημο αηζκήημο πμο εέθεζ κα
ιεηαθένεζ ηα αμενμθφιαηα.
β)Καηά ηδκ δζάνηεζα ημο έημοξ δ απυννζρδ ηςκ αμενμθοιάηςκ βίκεηαζ ςξ ελήξ:
β1) Σδκ πνμκζηή πενίμδμ απυ 01/09 εςξ 31/5 ηάεε έημοξ, ελαζνμοιέκςκ ηςκ ανβζχκ
ηαζ ηςκ ηνζδιένςκ, δ απυννζρδ εα βίκεηαζ ηζξ χνεξ θεζημονβίαξ ημο Γήιμο.
β2). Σδκ πνμκζηή πενίμδμ απυ 01/06 εςξ 31/08 ηάεε έημοξ δ απυννζρδ εα βίκεηαζ ηζξ
χνεξ απυ 4 π.ι. εςξ 10:00 π.ι.
β3). Ζ απυννζρδ εηηυξ ηςκ πνμκζηχκ δζαζηδιάηςκ πμο μνίγμκηαζ παναπάκς,
επζηνέπεηαζ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ μ μδδβυξ αοηζμθυνμο έπεζ εκδιενχζεζ ηαζ έπεζ

θάαεζ ηδκ πνμθμνζηή έβηνζζδ απυ ημκ Ακηζδήιανπμ ή ημκ Πνυεδνμ ημο ημπζημφ
ζοιαμοθίμο Μμκειααζίαξ, ηδκ αιέζςξ επυιεκδ διένα αημθμοεεί ηδκ δζαδζηαζία
αδεζμδυηδζδξ.
5. Λμζπέξ δαπάκεξ
α) Ζ δαπάκδ, βζα ηάεε επζααθθυιεκδ, απυ ημκ πανυκηα Κακμκζζιυ
ηνμπμπμίδζδ ηςκ εζςηενζηχκ εβηαηαζηάζεςκ απμπέηεοζδξ ηςκ αηζκήηςκ εοεφκδ βζα
ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ζπεηζηχκ ενβαζζχκ αανφκμοκ ημκ ζδζμηηήηδ.
α) Σμκ ζδζμηηήηδ αανφκμοκ επίζδξ ηαζ μζ δαπάκεξ εθέβπμο ηςκ εζςηενζηχκ
εβηαηαζηάζεςκ απμπέηεοζδξ ηαζ ηδξ ζφζηαζδξ ηςκ απμπεηεοιέκςκ οβνχκ, ζε
πενίπηςζδ πμο δζαπζζηςεεί πζεακυηδηα πανάααζδξ ηςκ υνςκ ημο πανυκημξ
ηακμκζζιμφ. Οζ δαπάκεξ ηαεμνίγμκηαζ απμθμβζζηζηά ιεηά ημ ηέθμξ ημο εθέβπμο.
β) Σμ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ ιπμνεί κα ηακμκίγεζ ηδκ ηαηααμθή ημο ηέθμοξ
ζφκδεζδξ ζε δυζεζξ ηαζ ζε πνμκζηά υνζα πμο εηείκμ εα ηαεμνίγεζ ηαηά πενίπηςζδ.
δ) ηδκ πενίπηςζδ πμο ηάπμζμξ ζδζμηηήηδξ ηαεοζηενεί ή ανκείηαζ κα
εηπθδνχζεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο πνμξ ημκ Γήιμ, υπςξ πνμηφπημοκ απ’ ηδκ ζζπφμοζα
Νμιμεεζία ηαζ ημκ πανυκηα Κακμκζζιυ, δ Τπδνεζία Απμπέηεοζδξ πνμααίκεζ ζηδ
δζαημπή ηδξ πανμπήξ κενμφ, ηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ απμπέηεοζδξ ημο αηζκήημο ηαζ ζε
ηάεε άθθδ πνμαθεπυιεκδ κυιζιδ εκένβεζα ιέπνζ ηδκ εηπθήνςζή ημοξ.
ε) Οζ μζημκμιζηέξ οπμπνεχζεζξ ηςκ ζδζμηηδηχκ ηςκ αηζκήηςκ ιπμνεί κα
εκζςιαηχκμκηαζ ζημοξ θμβανζαζιμφξ ηδξ φδνεοζδξ βζα ηδκ ηαοηυπνμκδ ελυθθδζή
ημοξ.
6. Σα ηέθδ απμπέηεοζδξ πμο επζαθήεδηακ ιε ηδκ οπ. ανζε. 2/2010 απυθαζδ ημο
δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο ζημοξ ηαηακαθςηέξ ημο ημπζημφ δζαιενίζιαημξ Μμκειααζίαξ
ηα μπμία ακηζζημζπμφκ ζημ 60 % ηδξ ηαηακάθςζδξ φδνεοζδξ ηαεχξ ηαζ ημ εζδζηυ
πάβζμ ηέθμξ απμπέηεοζδξ ζζυπμζμ ιε ημ πάβζμ ηέθμξ φδνεοζδξ, κα επζαάθθμκηαζ
οπμπνεςηζηά ζε υθμοξ ημοξ ηαηακαθςηέξ απυ ηδκ διενμιδκία ρήθζζδξ ημο
ηακμκζζιμφ απμπέηεοζδξ ακελάνηδηα απυ ηδκ διενμιδκία πμο εα ζοκδεεμφκ ζημ
απμπεηεοηζηυ δίηηομ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο
Πνυζηζια
Σα πνυζηζια επζαάθθμκηαζ:
1. ε υζμοξ νίπκμοκ ηα υιανζα κενά ημοξ ζημ απμπεηεοηζηυ δίηηομ απυ 50 εονχ έςξ
500 εονχ.
2. ε υζμοξ έπμοκ ζοκδεεεί πανάκμια ιε ημ απμπεηεοηζηυ δίηηομ, απυ 200 εονχ έςξ
700 εονχ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο
Σεθζηέξ δζαηάλεζξ
Όπμζμξ παναααίκεζ ηζξ δζαηάλεζξ ημο πανυκημξ ηακμκζζιμφ ηζιςνείηαζ ζφιθςκα ιε ημκ
Πμζκζηυ Κχδζηα.
Ζ πανάααζδ ηςκ δζαηάλεςκ ημο πανυκημξ ηακμκζζιμφ ηζιςνείηαζ επίζδξ ιε πνυζηζιμ
εηηυξ ακ ζηζξ επζιένμοξ δζαηάλεζξ πνμαθέπεηαζ δζαθμνεηζηή ηφνςζδ.
Σα πνυζηζια αοηά ιπμνμφκ κα ακαπνμζανιυγμκηαζ ιε απυθαζδ ημο Γδιμηζημφ
οιαμοθίμο.
Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο
Δθανιμβή ημο ηακμκζζιμφ
Ζ ανιμδζυηδηα εθανιμβήξ ημο ηακμκζζιμφ ακήηεζ ζημ εζδζηυ πνμζςπζηυ ηδξ Δζδζηήξ
Τπδνεζίαξ ημο Γήιμο ή ζε άθθμοξ οπαθθήθμοξ ελμοζζμδμηδιέκμοξ απυ ημ Γήιανπμ.
Σα πνυζηζια πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο πανυκημξ ηακμκζζιμφ
επζαάθθμκηαζ ιε απυθαζδ Γδιάνπμο.
Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο
Έκανλδ ζζπφμξ

Ο πανχκ ηακμκζζιυξ εα ανπίζεζ κα εθανιυγεηαζ αθμφ πνμδβμοιέκςξ εβηνζεεί δ
ζπεηζηή απυθαζδ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο απυ ηδ Γζεφεοκζδ Σμπζηήξ
Αοημδζμίηδζδξ ηαζ Γζμίηδζδξ Ν. Λαηςκίαξ.
ΠΗΝΑΚΑ Η
ΟΤΗΔ ΠΟΤ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΝΑ ΑΠΟΡΡΗΠΣΟΝΣΑΗ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
Λφιαηα ηαζ μοζίεξ πμο πνμένπμκηαζ βεκζηά απυ αυενμοξ ζηεβακμφξ ή απμννμθδηζημφξ
ακ δεκ πνμδβδεεί ηαηάθθδθδ πνμεπελενβαζία ημοξ έηζζ χζηε δ πμζυηδηα ηαζ δ ζφκεεζδ
ημοξ κα ακηζζημζπεί ζηδκ πμζυηδηα ηαζ ζφκεεζδ ηςκ μζηζαηχκ θοιάηςκ ηαζ ιυκμκ ιε άδεζα
ηδξ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
2
Κάεε είδμοξ ζηενεά απμννίιιαηα πμο ιπμνμφκ κα θνάλμοκ ημοξ αβςβμφξ
(απμννίιιαηα ιαβεζνείςκ, ζημοπίδζα, πνμσυκηα ηαηεδαθίζεςκ, άιιμξ, ζηάπηδ, ημονέθζα,
ημπνζά γχςκ, απμννίιιαηα ζθαβείςκ, δφζημθα αζμαπμζημδμιδζζιεξ φθεξ υπςξ
πθαζηζηά ηειάπζα, βοαθζά ηθπ.) έζης ηαζ ιέζς ζημοπζδμθάβςκ ή άθθςκ ακάθμβςκ
ιέζςκ. Γεκ επζηνέπμκηαζ κα απμννίπημκηαζ ζηενεά ιεβαθφηενα ηςκ 20 mm.
3
Δπζηίκδοκα απυαθδηα υπςξ μνίγμκηαζ ζηδκ Οδδβία 91/689/ΔΟΚ (12.12.91) ηδξ
Δονςπασηήξ Έκςζδξ υπςξ ηνμπμπμζείηαζ ή ακηζηαείζηαηαζ ηάεε θμνά
4
Δφθθεηηεξ ή εηνδηηζηέξ ή άθθεξ μοζίεξ ηςκ μπμίςκ ημ ζδιείμ ακάθθελδξ είκαζ ιζηνυηενμ
ή ίζμ ηςκ 25μC ηαζ πμο ιπμνμφκ κα ηάκμοκ γδιζέξ ζημ απμπεηεοηζηυ δίηηομ ή κα
δδιζμονβήζμοκ ηίκδοκμ βζα ηδ γςή ημο πνμζςπζημφ ζοκηήνδζδξ.
5
Αένζα ηαζ αηιμί. Ζ απ' εοεείαξ ζφκδεζδ αεναβςβχκ ιε ημοξ οπμκυιμοξ απαβμνεφεηαζ.
6
Οοζίεξ πμο πανάβμοκ δδθδηδνζχδδ ή αζθολζμβυκα αένζα ή θυβς απμζφκεεζδξ,
γφιςζδξ ηθπ. δδιζμονβμφκ έκημκεξ ή εκμπθδηζηέξ ακαεοιζάζεζξ.
7
Οοζίεξ πμο ιπμνμφκ θυβς ηδξ πενζεηηζηυηδηάξ ημοξ ζε μλέα, αθηάθζα, άθαηα, πίζζα
ηθπ. κα αθάρμοκ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηςκ αβςβχκ ή άθθςκ ελανηδιάηςκ ηαζ ιενχκ ημο
δζηηφμο απμπέηεοζδξ. Τβνχκ βεκζηά πμο δεκ πθδνμφκ ημοξ υνμοξ ηςκ πνμδζαβναθχκ
πμο ζζπφμοκ ηάεε θμνά βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ αβςβχκ ηαζ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ
απμπέηεοζδξ.
8
Τβνά πμο ιπμνεί κα δοζημθέρμοκ ηδ θεζημονβία ηςκ αβςβχκ υπςξ αοηά πμο
πνμηαθμφκ ηαηαπηχζεζξ, πδιζηέξ ηαηαηνδικίζεζξ, ηαηαηαείζεζξ ή απμεέζεζξ ιέζα ζημοξ
αβςβμφξ ηθπ.
9
Τβνά ιε εενιμηναζία ιεβαθφηενδ ηςκ 40 ααειχκ Κεθζίμο.
10 Τβνχκ πμο πενζέπμοκ ακεναηαζαέζηζμ ή εκχζεζξ ακεναηαζαεζηίμο
11 Τβνχκ πμο πενζέπμοκ μοζζεξ πμο δζμβηχκμκηαζ ζε επαθή ιε ημ κενυ
12 Τβνχκ πμο πενζέπμοκ ναδζεκενβέξ μοζίεξ, εηηυξ ακ έπμοκ πμνδβδεεί πνμξ ημφημ άδεζα
ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Νυιμο πενί Δθέβπμο Αημιζηήξ Δκένβεζαξ
13 Ονβακζηέξ μοζίεξ ή απμννοπακηζηά ιδ απμζοκηζεέιεκα αζμθμβζηχξ ηαηά 80% ζε 24
χνεξ.
14 Τβνά ηαζ μοζίεξ πμο ιπμνμφκ ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ κα δνάζμοκ αθαπηζηά ζηζξ
Δβηαηαζηάζεζξ Δπελενβαζίαξ Λοιάηςκ δ ημ πενζαάθθμκ ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
15 Φανιαηεοηζηέξ μοζίεξ πμο δεκ έπμοκ ηαηακαθςεεί ηαζ ηονίςξ ακηζαζμηζηέξ ηαζ
μζζηνμβυκεξ μοζίεξ.
16 Τβνά ημ pΖ ηςκ μπμίςκ δεκ ανίζηεηαζ ιεηαλφ ηςκ ηζιχκ 6,0 ηαζ 9,5.
ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ
ΟΡΗΑ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
ΟΡΗΟ
mg/l
ηενεά ηαεζγάκμκηα ζε 2 χνεξ ζε ηχκμ IMHOFF
15
οκμθζηά ζηενεά δζα ελάηιζζδξ
1500
(Οθζηά δζαθοιέκα ζηενεά-ελάηιζζδ ζημοξ 105μ C)
ηενεά αζςνμφιεκα
500
BOD
500
1

C.O.D.
Αιιςκία (NH4+)
Φςζθμνζηά άθαηα (PO4)
Υθςνζμφπα άθαηα (Cl-)
Φεμνζμφπα άθαηα ςξ (F-)
Θεζμφπα (Ζ2S)
Θεζχδδ (SΟ3)
Θεζζηά (SΟ4)
Κοακζμφπα (CN-)
Ανζεκζηυ (As)
Βάνζμ (Ba)
Βυνζμ (B)
Αθμοιίκζμ (Al)
Μαβκήζζμ (Mg)
Κάδιζμ (Cd)
Υνχιζμ (Cr+3)
Υνχιζμ (Cr+6)
ίδδνμξ (Fe)
Μαββάκζμ (Μδ)
Τδνάνβονμξ (Ζg)
Νζηέθζμ (Νi)
Μυθοαδμξ (Pb)
Υαθηυξ (Cu)
Άνβονμξ (Αg)
εθήκζμ (Se)
Φεοδάνβονμξ (Zn)
φκμθμ ημλζηχκ ζημζπείςκ (CV/LV) υπμο CV ηαζ LV είκαζ μζ
ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ ηα ακχηαηα υνζα βζα As, Cd, Cr, Ag, Hg,
Ni, Pb, Cu, Se, Zn.
Λίπδ ηαζ θάδζα Εςζηά ηαζ θοηζηά
Ονοηηά θάδζα (οδνμβμκάκεναηεξ εηποθζγυιεκμζ ιε αζεένα)
Φαζκυθεξ
Μενηαπηάκεξ ςξ S
Γζαθφηεξ μνβακζημί ανςιαηζημί Γζεεζμφπμξ άκεναηαξ,
πθςνμθυνιζμ, ηεηναπθςνζμφπμξ άκεναηαξ,
δζπθςνμαζεοθέκζμ, ηνζπθςνμαζεοθέκζμ
Υθςνζςιέκεξ μνβακζηέξ εκχζεζξ (εκημιμηηυκα, δζαθφηεξ,
πθαζηζημπμζδηέξ)
Δθεφεενα πθχνζα
Αθδεΰδεξ

1000
75
30
1000
10
150
2
750
0,5
0,1
20
1
15
100
0,1
2,5
0,25
50
4
0,01
0,5
0,2
2
0,1
0,10
1
3

50
15
10
0,1
2

0,1
5
50

Αθμφ ζοκηάπεδηε ηαζ ακαβκχζεδηε ημ Πναηηζηυ αοηυ οπμβνάθεηαζ υπςξ πζμ ηάης.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΡΗΦΣΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ
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1)ΥΡΗΣΑΚΟ ΣΑΤΡΟ
2)ΒΟΤΝΔΛΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ
3)ΑΛΔΗΦΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ
4)ΜΔΝΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ
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