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Έχοντας υπόψη: 
Α. Τη Σχετική Νομοθεσία: 

 Για την Διοίκηση 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως ισχύει. 
2. Το ΠΔ 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου», ως ισχύει. 

 Για την διαδικτυακή ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» -
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του 
δημόσιου τομέα κλπ. 
3. Την Εγκύκλιο 8 ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. 27953/5-6-2012 (ΑΔΑ: Β4Λ90-00Ρ) «Λειτουργία 
ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση Α.Ε.Π.Ο. σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 
4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/ 2011)». 
4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», ως 
ισχύει. 
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5. Την ΚΥΑ υπ’ αρ. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/03-05-2012) «Ίδρυση και λειτουργία 
ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
(ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του 
Ν. 4014/2011» (ΦΕΚ 209Α/11). 
6. Τον Ν. 4305/14 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση 
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 
3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της 
διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις», 
ως ισχύει. 
 

 Για το Φυσικό Περιβάλλον – Χλωρίδα, Πανίδα, Οικοσυστήματα  
7. Τον Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως 

τροποποιήθηκε από το Ν.3010/25.4.2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) για την «Εναρμόνιση του Ν. 
1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις 
θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» 
8. Τον Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979) «Περί προστασίας των δασών και των 
δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» , όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 
303/Α/24-12-2003). 
9. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων 
- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», ως ισχύει. 
10. Τον Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/08-08-2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και 
ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και 
άλλες διατάξεις». 
11. Τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011) «Διατήρηση βιοποικιλότητας και άλλες 
διατάξεις», ως ισχύει. 
12. Το ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981) «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος, και 
Αγρίας Πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ’ 
αυτών», ως ισχύει. 
13. Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-1998) «Καθορισμός μέτρων και 
διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων ( ενδιαιτημάτων ) καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας», ως ισχύει. 
14. Τον Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/24-12-2003) «Προστασία των δασικών 
οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και 
δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», ως ισχύει. 
15. Το ΠΔ 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29-09-2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη 
και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον − Εναρμόνιση με την οδηγία 
2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, 
όπως ισχύει», ως ισχύει. 
16. Την ΚΥΑ 37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/06-09-2010) «Καθορισμός μέτρων 
και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / 
ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί 
διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, 
όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.», ως ισχύει. 
17. Την Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα. 
18. Τον Ν. 3017/2002 (ΦΕΚ 117/Α/30-05-2002) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο 
στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος», ως ισχύει.. 
19. Το  Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις» ως ισχύει. 
20. To N.4685/ 2020 (ΦΕΚ 92 Α /7-5-2020)«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» ως ισχύει. 
 

 Για την Χωροταξία – Χρήσεις Γης 
22. Το ΠΔ 14/1999 (ΦΕΚ 580/Δ/27-07-1999) «Κώδικας βασικής πολεοδομικής 
νομοθεσίας». 
23. Τον Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/07-10-1999) «Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.  
24. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (αρ. 6876/4871 
Πράξη της Βουλής των Ελλήνων – ΦΕΚ 128/Α/03-07-2008). 
25. Τον Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/28-06-2014) «Χωροταξική και Πολεοδομική 
Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη Ανάπτυξη», ως ισχύει. 
26. Τον Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», ως ισχύει. 

27. Την ΥΑ 25290/2003 (ΦΕΚ 1487/Β/10-10-2003) «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». 
 

 Για το Ιστορικό Περιβάλλον - Μνημεία 
28. Τον Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002) «Περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και 
εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», ως ισχύει. 
29. Τον Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19-08-2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 
την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)». 
 

 Για το Έδαφος - Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 
30. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου, για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και 
μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου.  
31. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των 
οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006. 
32. Την Απόφαση 2003/33/ΕΚ για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής 
των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, όπως αυτή εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις των μη 
εξορυκτικών αποβλήτων.  
33. Το ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ 
«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» 
(Β’40). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων 

Λιπαντικών Ελαίων», ως ισχύει. 
34. Το ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/05-03-2004) «Μέτρα και όρους για την εναλλακτική 
διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση τους». 
35. Το ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/05-03-2004) «Μέτρα, όρους και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των 
χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών 
μετατροπών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 1000/53/ΕΚ»., ως ισχύει. 
36. Το ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/05-03-2004 Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 5/Α/11-1-2005) 
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του 
Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003», ως ισχύει. 
37. Το ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α/03-02-2006) «Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 
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117/2004 (ΦΕΚ 82Α), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις  της οδηγίας 2003/108 «για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του  Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003». 
38. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», ως 
ισχύει. 
39. Την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/16-12-2002) «Μέτρα και όρους για την 
υγειονομική ταφή των αποβλήτων», ως ισχύει. 
40. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 B) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», ως ισχύει. 
41. Την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί 
για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα 
και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»(Β’ 604)», ως ισχύει. 
42. Την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) 
της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα όροι και περιορισμοί για 
την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991», 
ως ισχύει. 
43. Την ΚΥΑ οικ. 62952/5384/16 (ΦΕΚ 4326/Β/30-12-2016): Έγκριση Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015 
44. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και 
προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», ως ισχύει. 
 

 Για τον Έλεγχο της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 
45. Την Οδηγία 2008/50/ΕΚ (21-05-2008) «Για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 
και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, οποία συσσωματώνει την 96/62/EΚ και τις τρεις 
θυγατρικές της (1999/30/ΕΚ, 2000/69/ΕΚ και 2002/3/ΕΚ), όπως και την απόφαση 
97/101/ΕΚ για την καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και 
δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης από μεμονωμένους σταθμούς και δίκτυα». 
46. Την ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30-03-2011) «Μέτρα για τη 
βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 21ης Μαΐου 2008», ως ισχύει. 
 

 Για τον Θόρυβο 
47. Το ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/06-10-1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων 
εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει», ως 
ισχύει. 
48. Το ΠΔ της 24 Απρ./3 Μαΐου 1985 (ΦΕΚ - 181 Δ') «Τρόπου καθορισμού ορίων 
οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και 
περιορισμών δόμησής τους», ως ισχύει. 
49. Την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/01-03-2003) «Μέτρα και όροι για τις 
εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», ως 
ισχύει. 
50. Την ΚΥΑ 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β/28-03-2006) «Καθορισμός μέτρων, όρων 
και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά με την αξιολόγηση και τη 
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διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002». 
51. Την ΚΥΑ 211773/12 (ΦΕΚ 1367/Β/27-04-2012) «Καθορισμός Δεικτών Αξιολόγησης 
και Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού Θορύβου που προέρχεται 
από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών 
μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές 
προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις». 
 

 Για έργο του θέματος 
52. Την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ B 383/28.3.06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για 
την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»(Β’ 604). 

53. Την KYA 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β 791/ 30.6.2006) "Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) 
της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991»." 
54. Την ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β’) Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθμ. 
13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄ 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 
(παρ. 1) της υπ’ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και 
περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων … κ.λπ.»’ (Β΄ 383) και της υπ’ αριθμ. 
24944/1159/206 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για 
την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων … κ.λπ.» (Β΄ 791). 
55. Την ΚΥΑ 40955/4862/2013 (ΦΕΚ 2514Β/07.10.2013), «Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 61/2010/ΕΕ της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 
2012 για την πρώτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων 
της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις 
εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.». 
56. Την ΥΑ 20741/2012 (ΦΕΚ 1565Β/08.05.2012) «Τροποποίηση της 1958/13−1−2012 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 
57. Την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048Β/04.04.2012) «Αντιστοίχηση των 
κατηγοριών των βιομηχανικών & βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που 
αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 
58. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ A 179/6.8.01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» 
59. Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/17-11-97) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και 
γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 
60. Την Κ.Υ.Α. 14312/1302(ΦΕΚ723Β/9-6-2000) «Συμπλήρωση και εξειδίκευση 
…Στερεών Αποβλήτων». 
61. Την ΚΥΑ Η.Π. 4641/232/2006 (ΦΕΚ 168Β) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών 
μικρών ΧΥΤΑ σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 (παρ.4) 
σε συνδυασμό με το άρθρο 20 (Παρ.Ι) της υπ’ αριθμ.29407/3508/2002 ΚΥΑ».  
62. Την ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 286 Β) «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την 
ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. 
Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 (A΄ 179), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου 
αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της 
οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας», του Συμβουλίου 
της 11ης Φεβρουαρίου 2004» 
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63. Την αρ. 123067/10-2-2004 εγκύκλιο του ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την 
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση….διάθεσης Απορριμμάτων». 
64. Την αρ. 103731οικ/1278/13-5-04 εγκύκλιο του ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την 
«Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε από την αρ. 110441/3231/5-11-04 εγκύκλιο του ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. 
65. Το ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ Α 82/5.3.04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 
2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του 
Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003»  
66. Το ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ Α 12/ 3.2.06) «Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 
117/2004 (Α΄ 82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003 " 
67. ΚΥΑ 104826/2004 (ΦΕΚ 849 Β/9.6.2004) «Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών 
από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων 
προϊόντων (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 4, του Ν. 2939/2001) σε εφαρμογή των 
άρθρων 7 (παρ. Β1, εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 
"Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων κ.λ.π." (Α΄179) 
ως ισχύει.»  
68. Την Εγκύκλιο 122648/9.3.05 «Διευκρινήσεις σχετικά με την Μελέτη Οργάνωσης για 
την άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών, χρησιμοποιημένων ελαστικών 
οχημάτων, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, 
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001» 
69. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ B 1909/22.12.2003) «Μέτρα και Όροι για τη 
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»  
70. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β/24.08.2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ)». 
71. Την Εγκύκλιο Αρ. πρωτ. Οικ. 129043/4345/08.07.2011 «Εφαρμογή νομοθεσίας για 
τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».  
72. Την Εγκύκλιο Αρ. πρωτ. Οικ. 4631.109/12.12.2011 «Άδειες Συλλογής & Μεταφοράς 
Αποβλήτων». 
73. Τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύμφωνα με το Παράρτημα της 
Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 
2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. 
74. Την ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537Β/06.05.2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
αποβλήτων υγειονομικών μονάδων». 
75. Την Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013 «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και 
διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος 
της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 
2010» 
76. Την ΚΥΑ 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641 Β/ 7-8-91) «Μέθοδοι, όροι και   περιορισμοί για 
την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που  προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και 
αστικών λυμάτων». 
77. Την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 Β/ 14-3-97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία 
αστικών λυμάτων». 
78. Την Υ.Α. οικ.35088/09/08/2017 (ΦΕΚ 3250/Β/15.09.2017). Τροποποίηση της 
υπ’αριθμ. 171914/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’3072) «Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: 
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«Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος IV της υπουργικής απόφασης 
1958/2012 (Β’ 21), όπως εκάστοτε ισχύει. 
79.  Το Νόμο 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017) Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 
2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες 
διατάξεις. 
80. Την Υ.Α. οικ. 18485/2017(ΦΕΚ 1412/Β/2017) Καθορισμός των κατηγοριών και των 
προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων (ΠΣ), των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και 
Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων 
Σημείων (ΚΙΠΣ), σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει. 
81. Τη με αριθμό 258/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (πρακτικό No 12/01.12.2016) με την οποία εγκρίθηκε το 
ΠΕΣΔΑ (ΑΔΑ: 7ΖΠΛ7Λ-4ΤΜ).,  

82. Το ΠΕΣΔΑ 2016 ΚΥΑ με Αριθμ. οικ. 63083/5402/27-12-2016 (ΦΕΚ 4317 Β/30-12-
2016) «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
83. Την Υ.Α. Οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β`/15.12.2015) Κύρωση του Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 
Δημιουργίας Αποβλήτων 

84. Την Π.Υ.Σ. 49/2015 (ΦΕΚ 174/Α`/15.12.2015) Τροποποίηση και έγκριση του 
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25−11−2015 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015 

85. Την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 ‘Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ’ (ΦΕΚ  1184/Β`/2014). 

86.  Την K.Y.A. με Αριθμ. οικ.56366/4351 (ΦΕΚ 3339 Β/12-12-2014) «Καθορισμός 
απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής – 
βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός 
χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, σύμφωνα με το 
εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (Α΄/24).» 

87.  Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. οικ.145116 (ΦΕΚ 354 Β’ / 08-03-2011) «Καθορισμός μέτρων, 
όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις.» 

88. Την Εγκύκλιο οικ.123067/10-02-2004, σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων : «Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων» 

89. Την με αριθμ. οικ.109974/3106/22-10-04 Εγκύκλιο «Πρότυπες προδιαγραφές 
Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Αποβλήτων» 

90. Την με αριθμ 19/135977/5051/4-12-05 Εγκύκλιο, σχετικά με τις Πρότυπες 
Οριστικές Μελέτες Έργων Αποκατάστασης ΧΑΔΑ. 

91. Την  με Α.Π. Οικ /173806 / 4758/6.11.2007 Εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης 
ΥΠΕΧΩΔΕ για την Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) µε 
βαθμό επικινδυνότητας μικρότερο των 35 βαθμών. 

92. Την υπ’ αρ. οικ. 134468/7096/8-12-2011 Εγκύκλιο 19 του ΥΠΕΚΑ με Θέμα: 
«ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΔΑ» (ΑΔΑ: 456Μ0-ΗΑΞ). 24.Την υπ’ αρ. 
οικ. 129043/4345/8-7-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ με Θέμα: «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη 
διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων» (ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ). 2 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=11584
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=11760
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=pLpkvKW9bKM%3d&tabid=438&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=pLpkvKW9bKM%3d&tabid=438&language=el-GR
ΑΔΑ: ΨΜΑ0ΟΡ1Ι-Ρ56
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93. Την με α.π..: οικ. 135977/5051/14-12-2005 Εγκύκλιο 19 του Τμήματος Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΧΩΔΕ με Θέμα: «Πρότυπες Οριστικές Μελέτες Έργων 
Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης (ΧΑΔΑ)», με συνημμένο Σχέδιο Πρότυπων Οριστικών 
Μελετών Έργων Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). 

94. Την υπ’ αρ. πρωτ. 123067/2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων: Συλλογή - Μεταφορά - Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση 
Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων».  

95. Την αρ.: 109974/3106/22.10.2004 Εγκύκλιο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περ/κού Σχεδιασμού, του ΥΠΕΧΩΔΕ, περί «Πρότυπων 
Προδιαγραφών Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)». 

96. Η Απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. της 2ας Δεκεμβρίου 2014, «Παράβαση κράτους 

μέλους – Οδηγία 75/442/ΕΟΚ – Διαχείριση Αποβλήτων –Απόφαση του Δικαστηρίου 
διαπιστώνουσα παράβαση – Μη εκτέλεση – Άρθρο 260, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ – Χρηματικές 
κυρώσεις – Κατ’ αποκοπήν ποσό και χρηματική ποινή» στην υπόθεση C 378/13, με 
αντικείμενο προσφυγή λόγω παραβάσεως βάσει του άρθρου 260, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, που 
ασκήθηκε στις 2 Ιουλίου 2013.  

97. Την από 6-10-2006 Καταδικαστική Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (C-502/3) 
για τους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που είναι ενεργοί ή ανενεργοί.  

98. Την με α.π. 36549/28-5-2015 (ΦΕΚ 1081/Β/2015) απόφαση Γεν. Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: «Κατάρτιση Οριστικού Σχεδίου Δράσης 
αντιμετώπισης οριστικής παύσης εναπομεινάντων ενεργών ΧΑΔΑ στις Περιφέρειες Βορείου 
και Νοτίου Αιγαίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».  

 

Β. Το ιστορικό κατάθεσης αιτήματος παράτασης  για το έργο του θέματος ήτοι: 

1. Το με αριθμ. πρωτ. 1814/02.06.2021 έγγραφο του Δήμου Σύμης με το οποίο 
αιτείται παράταση ισχύος της οικ. 89042/18.11.2014 Απόφασης ως αυτή ισχύει 
που αφορά την Άδεια Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων 
(ΧΑΔΑ) στη θέση «ΓΛΥΦΩΝΙΕΣ» του Δήμου Σύμης της ομώνυμης νήσου, νομού 
Δωδεκανήσου, Π.Ν.Α.» 
 

Γ. Τα έγγραφα και τα στοιχεία υποβολής του φακέλου για την παράταση ισχύος της 
Αδείας Αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση ΓΛΥΦΩΝΙΕΣ του Δήμου Σύμης.  
 

1. Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 89042 / 18.11.2014 με ΑΔΑ:67ΘΑΟΡ1Ι-ΓΦΔ με 
την απόφαση με αρ. πρωτ ΟΙΚ 37055/σχετ 23777 με ΑΔΑ:ΩΚΗΖΟΡ1Ι-ΞΔΔ έως τις 31-12-

2019. 
2. Το υπ’ αριθμόν 821/04-04-2017 έγγραφο της ΠΝΑ/ΕΥΔ, ώστε να επανεξεταστεί η τεχνική 
λύση της ΟΜΠΑ ώστε να προσεγγίσει τους όρους της άδειας αποκατάστασης 
(Απ.Δ.Αιγαίου89042/18-11-2014 ΑΔΑ: 67ΘΑΟΡ1Ι-ΓΦΔ) 
3. Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 17792/08-05-2018. 
4. Συνάντηση που έλαβε χώρα στα γραφεία του προϊσταμένου Δ.Τ.Υ. της Π.Ν.Α σχετικά με το 
θέμα, στις 27-05-2018 παρουσία των εντεταλμένων συνεργατών της Γ.Γ. Σ.Δ.Α. 
(Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων) του Υπ.ΕΣ. 
5. Το έγγραφο υπ’ αριθμόν 3412/27-11-2017 της ΠΝΑ/ΕΥΔ Συνάντηση που έλαβε χώρα στα 
γραφεία του προϊσταμένου Δ.Τ.Υ. της Π.Ν.Α σχετικά με το θέμα, στις 27-05-2018 παρουσία 
των εντεταλμένων συνεργατών της Γ.Γ. Σ.Δ.Α. (Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων) του 
Υπ.ΕΣ.  
6. Αποστολή τροποποιημένης οριστικής μελέτης για το έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση 
Γλυφωνιές του Δήμου Σύμης» με το έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 1160/22-04-2019. 

ΑΔΑ: ΨΜΑ0ΟΡ1Ι-Ρ56
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7. Τροποποίηση και παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 89042 / 18.11.2014 με ΑΔΑ: 
67ΘΑΟΡ1Ι-ΓΦΔ με την απόφαση με αρ. πρωτ ΟΙΚ 35976/σχετ 23153 με ΑΔΑ:6ΨΒΦΟΡ1Ι -
0ΣΧ έως τις 30-06-2021. 
8. Έγγραφο με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/98879/2620/30-10-2019 υπόθεση C-378/13 
λειτουργία παράνομων χωματερών.10η εξαμηνιαία περίοδος. 
9. Της επικοινωνίας μας με το τμήμα μελετών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 3-10-2019 & 
16-10-2019 (e-mail: k.georgiou@rho.pnai.gov.gr) για το έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη 
θέση «Γλυφωνιές Δήμου Σύμης. 
10. Την αποστολή της θεωρημένης τροποποιημένης ΟΜΠΑ – μελέτη εφαρμογής και τα 
συνημμένα της καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης σε ψηφιακή μορφή, καταλλήλως 
υπογεγραμμένα {υποβλήθηκαν σε φορητό μέσο αποθήκευσης (αποσπώμενο εξωτερικό 
σκληρό δίσκο , memory stick)} με το έγγραφό μας 3027/01-11-2019 στην ΠΝΑ Διεύθυνση 
Τεχνικών έργων/τμήμα μελετών. 

11. Έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 2633/26-08-2020. 
12. Έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 4016/02-12-2020. 
13. Απόφαση ΔΣ 14/2021 με ΑΔΑ:60ΩΩΩΗΠ-Ω7Ξ για υποβολή αιτήματος για σύναψη 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σύμης και ΠΝΑ για το έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ 
στη θέση Γλυφωνιές του δήμου Σύμης» 
14. Έγγραφό μας για την υποβολή αιτήματος για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
Δήμου Σύμης και ΠΝΑ για το έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Γλυφωνιές του δήμου 
Σύμης» με αρ. πρωτ. 881/03-03-2021. 
Δ. Θεσμικό και Διοικητικό Πλαίσιο για την έκδοση Χορήγησης Αδείας 
Αποκατάστασης ΧΑΔΑ. 
26. Την με αριθμ. Πρωτ. Οικ 81434/9157/31-12-2013 απόφαση της ΓΓΑΔΑ 
«Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»   
27. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/2015 Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 47 Α /11-05-2015) 
28. Την με αριθμ. πρωτ. 32950/13-06-2017 Απόφαση Συντονιστή ΑΔΑ                  
(ΦΕΚ 2034/Β/13-06-2017) περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής 
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με  Εντολή συντονιστή» στον 
Προϊστάμενο της Γεν. Δ/νσης ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της ΑΔΑ και στους Προϊστάμενους των 
Οργανικών Μονάδων αυτής». 
29. Το γεγονός ότι η άδεια αποκατάστασης ΧΑΔΑ έχει ισχύ έως 30.06.2021 η 
υλοποίησή τους έως την παραπάνω ημερομηνία δεν θα καταστεί εφικτή λόγω μη 
υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με την Π.Ν.Α και μη δημοπράτησης του 
έργου και αιτιολογείται η αιτούμενη παράταση έως 30-6-2021. 
30. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παραπάνω 28 σχετική (άρθρο 2. παρ. Α.1.3 ) η 
αρμοδιότητα υπογραφής παρούσας, ανήκει στον Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης 
ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. ΑΔΑ      
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 
1. Παρατείνουμε την ισχύ της οικ. 89042/18.11.2014 Απόφασης Γ. Δ. Α.Δ.Α. ως αυτή ισχύει 

έως την 31.12.2023. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η με η με αριθμ. οικ. 89042/18.11.2014 Απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Α.Δ.Α που αφορά στην «Χορήγηση Άδειας Αποκατάστασης Χώρου 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «Γλυφωνιές», του Δήμου Σύμης, 
της ομώνυμης Νήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», ως ισχύει, με: 
 
 

ΑΔΑ: ΨΜΑ0ΟΡ1Ι-Ρ56
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Κύρια χαρακτηριστικά Χ.Α.Δ.Α. 

 

Υπεύθυνος Φορέας Δήμος Σύμης 

Τοπωνύμιο «Γλυφωνιές» 

Συντεταγμένες 
(ΕΓΣΑ 87) 

χ 842924,70 

ψ 4056247,35 

Υψόμετρο (m) 515 

Έκταση (στρ.) ~21,6 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς Δημόσια Έκταση 

Έτος έναρξης λειτουργίας ~1985 

Έτος παύσης λειτουργίας 2012 

Εξυπηρετούμενοι ΟΤΑ/Δ.Δ. 1 

Εξυπηρετούμενος 

Πληθυσμός 
Μόνιμος (2009) 2.674 

Τελικός όγκος απορριμμάτων  
(θεωρητικός - m3) 

140.025 m3 περίπου 

 Ύψος απορριμματικού ανάγλυφου (μέσο) 3-4 μ 

Κλίση ανάγλυφου (μέση) 50% 

 
 
Ο Δήμος Σύμης, είναι υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρμογή των όρων της με αριθμ. οικ. 
89042/18.11.2014 Απόφασης ως ισχύει πλέον και με την παρούσα και οφείλει να 
συμμορφώνεται πλήρως με το περιεχόμενο των όρων της απόφασης αυτής ως ισχύει και της 
παρούσας. 
 
Παράβαση των όρων της αρχικής Απόφασης ως ισχύει και της παρούσας θα έχει ως 
αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων, που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία. 
 
Κατά της Απόφασης αυτής είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο Υπουργό ΠΕΝ, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.12 του Ν. 2218/94 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από την κοινοποίηση της. 
 
 

 Μ. Ε. Σ. 
Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Εσ. Διανομή 
1. Χρ. Αρχείο 

2. Φακ. Έργου 
3. Φακ. κατηγορίας έργου (ΠΥΔΑ) 

4. Αρχείο Συντονιστή ΑΔΑι (με γνωστοποίηση 
ΑΔΑ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1. Υ.Π.ΕΝ. 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147,  112 51 ΑΘΗΝΑ 

 

2. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ. & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒ. 

ΓΕΝ ΔΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 27   Τ.Κ. 10183, ΑΘΗΝΑ 

3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΙΓΑΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 35 
ΣΥΡΟΣ 84 100 

 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 4  85131 ΡΟΔΟΣ 
 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ 

ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 22 

ΣΥΡΟΣ 

84100 
 

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΧΩ ΣΧΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 4  85131 ΡΟΔΟΣ 
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