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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
Ζ αθΪπηνιβ ηπθ κδεκθκηδυθ, β παλαΰπΰά εαδ εαηαθΪζπζβ πκζζυθ αΰαγυθ, κδ 
πκζτπζκεεμ παλαΰπΰδεΫμ δδαδδεαζέεμ, πκν επδηνΰξΪθκθηαδ ηΫζπ ηβμ 
επδηενξγεέζαμ ηεξθκζκΰδεάμ αθΫζδιβμ, β λαΰδαέα ατιβζβ ηκν πζβγνζηκτ ηκν 
πζαθάηβ εαδ β ξλάζβ ηπθ θνζδευθ πσλπθ πμ ηδα αθειΪθηζβηβ πβΰά 
πζκνηδζηκτ, Ϋξκνθ εαηαζηάζεδ ηα πελδίαζζκθηδεΪ πλκίζάηαηα ζηβθ εκλνθά 
ηπθ αβηβηΪηπθ πκν πλΫπεδ β δδεγθάμ εκδθσηβηα θα ίλεδ ίδυζδηεμ ζτζεδμ. Οδ 
ενίελθάζεδμ ηπθ ελαηυθ ζνηηελδασηεθεμ εαδ ανηΫμ ηβθ αθΪΰεβ ΰδα πλκζηαζέα 
ηκν πελδίΪζζκθηκμ, πλκξπλκτθ, ηδμ ηεζενηαέεμ δεεαεηέεμ, ζηβ θκηδεά 
εαηηκξτλπζβ ηκν. 

Ζ ελΰαζέα ανηά  επδγνηεέ  θα αθαδεέιεδ ηκ ΰεΰκθσμ σηδ ηβ πελδίαζζκθηδεά  
δδαξεέλδζβ, Ϋζηπ εαδ  ζαθ νπκξλΫπζβ Ϋθαθηδ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ δδαηΪιεπθ, 
δεθ απκηεζεέ ηλκξκπΫδβ ζηδμ πλκζπΪγεδεμ ηπθ επδξεδλάζεπθ ΰδα νοβζΫμ 
απκδσζεδμ, σππμ εαδ αθ ηδμ κλέακνθ ανηΫμ (εελδκθκλέα, ππζάζεδμ, ηελέδδκ 
αΰκλΪμ, ηελέζηαηα ζηκνμ ηεησξκνμ εζπ.). 

ηκ πλυηκ εεθΪζαδκ ηβμ ελΰαζέαμ, δέθκθηαδ κδ κλδζηκέ ηπθ ίαζδευθ εθθκδυθ 
πκν ξλβζδηκπκδκτθηαδ ζε ανηά εαδ αθαζτεηαδ β ίαζδεά κδεκθκηδεά αλξά «κ 
λνπαέθπθ πζβλυθεδ», β κπκέα απκηεζεέ ηβ γεπλβηδεά ίΪζβ ΰδα ηβ γΫζπδζβ ηπθ 
πελδίαζζκθηδευθ ηΫηλπθ.    

ηκ δετηελκ εεθΪζαδκ, αθαζτκθηαδ κδ κδεκθκηδεΫμ γεπλέεμ ζξεηδεΪ ηε ηβ ξλάζβ 
ηκν πελδίΪζζκθηκμ εαδ ηβθ πλκεαζκτηεθβ ζε ανησ λτπαθζβ εαδ επδξεδλεέηαδ θα 
ίλεγεέ β «ξλνζά ηκηά» λτπαθζβμ εαδ παλαΰπΰάμ, ζτηθπθα ηε ηβθ κδεκθκηδεά 
επδζηάηβ. Δπέζβμ, αθαθΫλκθηαδ ηα κδεκθκηδεΪ ελΰαζεέα πκν Ϋξκνθ ζηβ δδΪγεζά 
ηκνμ κδ αλησδδκδ πκν απκθαζέακνθ ΰδα ηβθ πελδίαζζκθηδεά πκζδηδεά ηπθ ξπλυθ.  

ηκ ηλέηκ εεθΪζαδκ αθαθΫλεηαδ ηκ ΰεθδεσ πζαέζδκ ηε ίΪζβ ηκ κπκέκ 
θκηκγεηκτθηαδ κδ πελδίαζζκθηδεΫμ δδαηΪιεδμ, ησζκ ζε εκδθκηδεσ, σζκ εαδ ζε 
εγθδεσ επέπεδκ. ηβ ζνθΫξεδα, αθαθΫλκθηαδ κδ ενλδσηελεμ δδαηΪιεδμ, κδ κπκέεμ 
εαγκλέακνθ εαδ κλδκγεηκτθ ηβθ πελδίαζζκθηδεά δλΪζβ ηπθ κδεκθκηδευθ 
ηκθΪδπθ ζηβθ ΔζζΪδα. 

ηκ ηΫηαληκ εεθΪζαδκ ΰέθεηαδ ηδα πλκζπΪγεδα εεηέηβζβμ ηπθ ηεγσδπθ εαδ ηπθ 
ζνζηβηΪηπθ πκν ξλβζδηκπκδκτθ κδ επδξεδλάζεδμ ΰδα ηβθ πλσζβοβ εαδ ηεέπζβ 
ηβμ λτπαθζβμ πκν πλκεαζεέ β παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα, εαγυμ εαδ ηδα ξκθδλδεά 
εεηέηβζβ ηκν εσζηκνμ εθαληκΰάμ ανηυθ ηπθ ζνζηβηΪηπθ. 

ηκ πΫηπηκ εεθΪζαδκ δέθεηαδ Ϋθα παλΪδεδΰηα εθαληκΰάμ ζνζηβηΪηπθ 
πελδίαζζκθηδεάμ πλσζβοβμ εαδ αθηδηεηυπδζβμ ηβμ λτπαθζβμ ζε ηδα ίδκηβξαθέα 
παλαΰπΰάμ ζδπαζηΪηπθ. 

ηκ ηεζενηαέκ εεθΪζαδκ πελδΫξκθηαδ ηα ζνηπελΪζηαηα απσ ηβθ αθΪζνζβ ηπθ 
πλκβΰκτηεθπθ εεθαζαέπθ, πκν απκδεδεθτκνθ πλυηκθ, σηδ κδ πελδίαζζκθηδεΫμ 
δδαηΪιεδμ δεθ εθαλησακθηαδ σζκ πλΫπεδ ζηβθ ΔζζΪδα, δετηελκθ, σηδ -ζε 
αθηέγεζβ ηε ηβθ απλκγνηέα εθαληκΰάμ ηβμ- β πελδίαζζκθηδεά δδαξεέλδζβ ηπκλεέ 
θα απκηεζΫζεδ ηδα ηΫγκδκ απσεηβζβμ αθηαΰπθδζηδεκτ πζεκθεεηάηαηκμ ΰδα ηδμ 
επδξεδλάζεδμ εαδ πλκηεέθκθηαδ εΪπκδεμ πλαεηδεΫμ ΰδα ηβθ απσεηβζβ ανηκτ ηκν 
πζεκθεεηάηαηκμ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1. Γεληθά 

Ζ αθΪΰεβ ΰδα επδηαεηδεσηελβ πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ ζξεηέαεηαδ ηε ηβθ 

ηαξεέα αθΪπηνιβ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ εαδ ηβμ ατιβζβμ ηβμ πκδεδζέαμ ηπθ 

παλαΰσηεθπθ πλκρσθηπθ.  

Ζ λτπαθζβ ζνθηεζεέηαδ ησζκ εαηΪ ηβθ παλαΰπΰά σζκ εαδ εαηΪ ηβθ 

εαηαθΪζπζβ, ζνθεπυμ ηα ηΫηλα ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζά ηβμ πλΫπεδ θα αθκλκτθ 

εαδ ηδμ δνκ δλαζηβλδσηβηεμ. Γδα θα εθαληκζηκτθ ηΫηλα εαδ θα θαθκτθ 

απκηεζΫζηαηα, νπΪλξκνθ δνκ δδαθκλεηδεΫμ κδκέ. Ζ πλυηβ εέθαδ ανηά ηβμ 

πεδγκτμ εαδ ηβμ αζζαΰάμ ηβμ ζνηπελδθκλΪμ ηπθ αησηπθ, ζσΰπ ηβμ 

ζνθεδδβηκπκέβζβμ ηβμ αθΪΰεβμ εαδ ηβμ εναδζγβηκπκέβζβμ ΰδα ηα 

πελδίαζζκθηδεΪ γΫηαηα, σηπμ ανηΪ πβΰΪακνθ απσ εεπαέδενζβ εαδ δδαλεά 

εθβηΫλπζβ, ζηκδξεέα πκν δεθ παλΫξκθηαδ παλΪ ησθκ ζηδμ πκζτ αθεπηνΰηΫθεμ 

εκδθπθέεμ. Ζ δετηελβ κδσμ εέθαδ ανηά ηβμ επδίκζάμ ηπθ ηΫηλπθ ηΫζπ ηκν 

ελΪηκνμ πκν θκηκγεηεέ. Ζ εθαζζαεηδεά ανηά επδζκΰά εέθαδ πδκ ίαηά, αθκτ 

ξλεδΪαεηαδ β εναδζγβηκπκέβζβ ηβμ εικνζέαμ εαδ β ειετλεζβ, απσ ηκνμ 

αλησδδκνμ, ηπθ ηΫζπθ ανηυθ πκν γα επδητξκνθ ηκ ζεκπσ ηε ηδμ ζδΰσηελεμ 

δνθαηΫμ αθηδδλΪζεδμ εαδ γνζέεμ.   

Λσΰπ ηβμ δδδσηβηαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ θα ηβθ Ϋξεδ ζτθκλα εέθαδ απαλαέηβηβ β 

θκηκγεηδεά γπλΪεδζβ ηβμ πλκζηαζέαμ ηκν ζε εγθδεσ, εκδθκηδεσ εαδ δδεγθΫμ 

επέπεδκ ηε ηβθ νπκΰλαθά ζξεηδευθ ζνηίΪζεπθ.  

Σκ πλσίζβηα ηβμ πλκζηαζέαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ ζνΰεαηαζΫΰεηαδ ηεηαιτ ηπθ 

πλκηελαδκηάηπθ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ. ηβθ ΔζζΪδα ηκ πλσίζβηα Ϊλξδζε 

θα αθηδηεηππέαεηαδ απσ ηα ηΫζα ηβμ δεεαεηέαμ ηκν 1970. Οδ θευηελκδ θσηκδ 

εδζΪΰκνθ ηβθ πκδθδεκπκέβζβ ίζαπηδευθ ηκν πελδίΪζζκθηκμ πλΪιεπθ. Ζ 

πκδθδεκπκέβζβ ζεδηκνλΰεέ πμ αθεηβλέα πλκζάοεπμ ξπλέμ θα ηπκλεέ κτηε εαη’ 

εζΪξδζηκ θα ζνηίΪζεδ ζηβθ απκεαηΪζηαζβ ηβμ ζβηεδπγεέζαμ πλκζίκζάμ. 
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Δδδδεκέ εαδ ΰεθδεκέ θσηκδ οβθέακθηαδ πλκεεδηΫθκν θα νζκπκδβγεέ β 

πελδίαζζκθηδεά πλκζηαζέα. 

ε παΰεσζηδκ επέπεδκ, β πελδίαζζκθηδεά πλκζηαζέα ζνθδΫεηαδ ηε ηδμ 

δνθαησηβηεμ ηπθ ελαηυθ ΰδα κδεκθκηδεά αθΫζδιβ.  ηκ πζαέζδκ ηπθ δδαζεΫοεπθ 

ηκν Ρέκ εαδ ηκν Κδσηκ εαηΫζηβ εηθαθάμ β δδΪζηαζβ ηπθ απσοεπθ πκν ξπλέαεδ 

ηα αθεπηνΰηΫθα απσ ηα αθαπηνζζσηεθα ελΪηβ ΰδα ηδμ γνζέεμ πκν πλΫπεδ θα 

ΰέθκνθ ΰδα ηβθ εαζτηελβ δδαζθΪζδζβ ηκν πελδίΪζζκθηκμ. Οδ κδεκθκηδεΪ δζξνλΫμ 

ξυλεμ, εεεέθεμ, δβζαδά, πκν Ϋξκνθ ειαζθαζέζεδ Ϋθα νοβζσ επέπεδκ αθΪπηνιβμ, 

ξαλαεηβλέακθηαδ απσ ηεΰαζτηελβ εναδζγβζέα ΰδα ηα γΫηαηα ηβμ 

πελδίαζζκθηδεάμ πλκζηαζέαμ ΰδα δτκ ζσΰκνμ: αθεθσμ, ΰδαηέ κδ πκζέηεμ ηκνμ εέθαδ 

εκλεζηΫθκδ απσ εαηαθαζπηδεΪ αΰαγΪ εαδ ηκ επέπεδκ εεπαέδενζβμ εαδ 

πζβλκθσλβζβμ ηκνμ εέθαδ ηΫηκδκ πκν ηκνμ επδηλΫπεδ θα ζνθεδδβηκπκδκτθ ηβθ 

ελδζδησηβηα ηβμ εαηΪζηαζβμ εαδ θα απκεηάζκνθ κδεκζκΰδεά ζνθεέδβζβ, 

αθεηΫλκν, δδσηδ κδ ξυλεμ ανηΫμ ίδυθκνθ εθηκθσηελα ηκ πλσίζβηα ηπθ 

κδεκζκΰδευθ εαηαζηλκθυθ εαδ ηβμ δδαηαλαΰηΫθβμ θνζδεάμ δζκλλκπέαμ.  

ΑθηδγΫηπμ, ηα ζδΰσηελα αθαπηνΰηΫθα ελΪηβ αθααβηκτθ πμ πλυηβ 

πλκηελαδσηβηα ηβθ κδεκθκηδεά ηκνμ ειΫζδιβ ΰδα θα ειαζθαζέζκνθ Ϋθα εζΪξδζηκ 

εγθδεσ εδζσδβηα εαδ ζνθεπυμ ηβ ίεζηέπζβ ηβμ εκδθπθδεάμ εαδ εαηαθαζπηδεάμ 

ενβηελέαμ ηπθ πκζδηυθ ηκνμ. Δέθαδ δδαηεγεδηΫθα θα γνζδΪζκνθ ηβθ πκδσηβηα ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ ΰδα ηβθ κδεκθκηδεά ηκνμ αθΫζδιβ. νθεπυμ, γεπλκτθ σηδ β 

γΫζπδζβ ανζηβλυθ ηΫηλπθ ζε παΰεσζηδκ επέπεδκ ζηκξετεδ ζηβ δδαηάλβζβ ηκν 

πζκτηκν εαδ ηπθ εεεηβηΫθπθ ηπθ αθεπηνΰηΫθπθ ξπλυθ, δνζξελαέθκθηαμ ηβ 

δδεά ηκνμ πλκζπΪγεδα ΰδα αθΪπηνιβ. Ζ εθητππζβ ανηά ζηβλέαεηαδ ζε 

εζθαζηΫθεμ ΰεθδεετζεδμ. Άζζπζηε, κλδζηΫθεμ απσ ηδμ ηεΰαζτηελεμ κδεκζκΰδεΫμ 

εαηαζηλκθΫμ Ϋξκνθ ζνηίεέ ζε ξυλεμ ηκν ηλέηκν εσζηκν. 

Παΰεκζηέπμ, ζκδπσθ, κ πνλάθαμ ηβμ εθαληκΰάμ ηπθ θκηκγεηβηΪηπθ ΰδα ηκ 

πελδίΪζζκθ εέθαδ κδ κδεκθκηδεΫμ δλαζηβλδσηβηεμ (εέηε αθάεκνθ ζε δδδυηεμ εέηε ζε 

δβησζδκνμ θκλεέμ), επεδδά ζε πκζζκτμ εζΪδκνμ β δλαζηβλδσηβηα ηπθ 

επδξεδλάζεπθ ηανηέαεηαδ ηε ηβθ επδίΪλνθζβ ηκν πελδίΪζζκθηκμ ηε λτπκνμ. Γδα 

θα επδίδυζκνθ σηπμ ανηΫμ κδ κδεκθκηδεΫμ ηκθΪδεμ πλΫπεδ (ζτηθπθα ηε ηδμ 

ίαζδεΫμ αλξΫμ ηβμ κδεκθκηδεάμ γεπλέαμ) θα Ϋξκνθ Ϋθα πελδγυλδκ εελδκθκλέαμ, 

αζζδυμ γα αθαΰεαζηκτθ θα αθαζηεέζκνθ ηβ ζεδηκνλΰέα ηκνμ. νθεπυμ, δεθ 
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δτθαθηαδ θα δέθκνθ σζα ηκνμ ηα Ϋζκδα ζε επεθδτζεδμ ΰδα ηβθ πλκζηαζέα ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ, αθ δεθ εαζτοκνθ ηα ζεδηκνλΰδεΪ ηκνμ Ϋικδα εαδ ηδμ αθΪΰεεμ ηπθ 

ηεησξπθ ΰδα εΫλδβ. Ανησ, ΰεθδεΪ, απκηεζεέ εαδ ίαζδεσ πλσίζβηα εαηΪ ηβ 

θκηκγΫηβζβ εαδ εθαληκΰά ηπθ πελδίαζζκθηδευθ δδαηΪιεπθ. Οδ επδξεδλάζεδμ δεθ 

γεπλκτθ ηβθ επΫθδνζβ ζε «εαγαλΫμ ηεξθκζκΰέεμ» πμ επΫθδνζβ πκν γα 

απκθΫλεδ Ϋζκδα.  

Λσΰπ ανηάμ ηκνμ ηβμ απλκγνηέαμ, κδ δδκδεκτθηεμ ηδμ κδεκθκηδεΫμ ηκθΪδεμ δε 

ίλέζεκνθ ηκ ζσΰκ θα αθαζΪίκνθ ηβθ επΫθδνζβ. Έηζδ, πλΫπεδ εέηε θα ηκνμ 

επδίζβγεέ ά θα ηκνμ δκγεέ ηκ εέθβηλκ ΰδα θα απκίζΫπκνθ ζε εΪηδ απσ ανηά. 

Αελδίυμ ανηΪ  εαζεέηαδ θα εΪθεδ κ θκηκγΫηβμ, θα ίλεδ ηβθ πδκ εζενζηδεά εαδ 

ζνηθΫλκνζα, απσ Ϊπκοβμ εσζηκνμ, ηΫγκδκ εαδ θα ηβθ επδίΪζεδ ζηδμ 

επδξεδλάζεδμ. Γδα θα ηα επδητξεδ ανηΪ Ϋξεδ ζηβ δδΪγεζά ηκν ηδμ γεπλέεμ ηβμ 

κδεκθκηδεάμ επδζηάηβμ, ηε ηδμ αλξΫμ πκν ηβ δδΫπκνθ, ηδμ ηεγσδκνμ εαδ ηα 

«ελΰαζεέα», εαγυμ εαδ ηδμ αλξΫμ εαδ ηδμ ηεγσδκνμ ηβμ θκηδεάμ επδζηάηβμ. 

1.2 Οξηζκνί 

1.2.1  Πεξηβάιινλ 

Απσ ηβθ επδζκΰά ηκν γεπλβηδεκτ κλδζηκτ πκν γα δκγεέ ζηκ πελδίΪζζκθ 

ειαληΪηαδ β πκδσηβηα ηβμ παλεξσηεθβμ ζε ανησ πλκζηαζέαμ. Ζ επδελΪηβζβ 

εθσμ ενλΫκμ εαδ ζτΰξλκθκν κλδζηκτ απκηεζεέ εΰΰτβζβ σξδ ησθκ ΰδα ηβ θκηδεά 

ηκν δδαζθΪζδζβ ζηκ παλσθ, αζζΪ εαδ ΰδα ηβθ πλκυγβζβ ηπθ απαλαέηβηπθ 

γεζηδευθ αζζαΰυθ ΰδα ηβθ αληδσηελβ πλκζηαζέα ηκν ζηκ ηΫζζκθ.  

τηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 2 ηκν θσηκν 1650/19861 κ σλκμ πελδίΪζζκθ 

πελδζαηίΪθεδ «ηκ ζτθκζκ ηπθ θνζδευθ εαδ αθγλππκΰεθυθ παλαΰσθηπθ εαδ 

ζηκδξεέπθ, ηα κπκέα ενλέζεκθηαδ ζε αζζβζεπέδλαζβ εαδ επβλεΪακνθ  ηβθ 

κδεκζκΰδεά δζκλλκπέα, ηβθ πκδσηβηα ηβμ απάμ, ηβθ νΰεέα ηπθ εαηκέεπθ, ηβθ 

δζηκλδεά εαδ πκζδηδζηδεά παλΪδκζβ εαδ ηδμ αδζγβηδεΫμ αιέεμ».  

                                                
1 Κεθάιαην 3, ππνθεθάιαην 3.3.1 
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Έθαμ δδαθκλεηδεσμ κλδζησμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ εέθαδ: «ΠελδίΪζζκθ απκηεζκτθ 

κδ ζνθγάεεμ πκν επβλεΪακνθ Ϋθα κλΰαθδζησ πελδζαηίαθκηΫθπθ εαδ ηπθ 

ΰεδηκθδευθ θνζδευθ ζηκδξεέπθ, ηκν εζέηαηκμ εαδ ηπθ επδδλΪζεπθ ηπθ Ϊζζπθ 

απθηαθυθ κλΰαθδζηυθ». 

Αζζδυμ, ηκ πελδίΪζζκθ κλέαεηαδ σηδ «απκηεζεέηαδ απσ σζεμ ηδμ ειπηελδεΫμ 

ζνθγάεεμ εαδ παλΪΰκθηεμ, ίδκηδεκτμ εαδ αίδκηδεκτμ (ξβηδεΪ εαδ εθΫλΰεδα), πκν 

επβλεΪακνθ Ϋθα κλΰαθδζησ ά Ϊζζκ ζνΰεεελδηΫθκ ζτζηβηα εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηβμ 

απάμ ηκν». Έθαμ θδζκζκΰδεσμ κλδζησμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ γα ηπκλκτζε θα 

εέθαδ: «σθκηα κνζδαζηδεσ πκν αθαθΫλεηαδ ζηα ΰτλπ απσ ηαμ, ζηα πΫλδι, ά κδ 

ειπηελδεΫμ ζνθγάεεμ πκν παλΫξκνθ ηδμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβ απά εαδ ηβθ 

αθΪπηνιά ηβμ2». 

Ο θσηκμ 360/1976 «Πελέ Υπλκηαιέαμ εαδ ΠελδίΪζζκθηκμ» πλκζδδκλέαεδ ηδμ 

Ϋθθκδεμ θνζδεσ εαδ πκζδηδζηδεσ πελδίΪζζκθ: 

- Χμ θνζδεσ πελδίΪζζκθ ξαλαεηβλέαεηαδ κ πελδίΪζζπθ ηκθ Ϊθγλππκ ξελζαέκμ, 

γαζΪζζδκμ εαδ εθαΫλδκμ ξυλκμ, ζνηπελδζαηίαθκηΫθκν ζ’ ανησθ ηβμ 

ξζπλέδαμ, παθέδαμ εαδ ζκδπυθ θνζδευθ πσλπθ. 

- Χμ πκζδηδζηδεσ πελδίΪζζκθ ξαλαεηβλέακθηαδ ζηκδξεέα ηκν πκζδηδζηκτ, σππμ 

ανηΪ δδαηκλθυγβεαθ απσ ηβθ παλΫηίαζβ εαδ ηδμ ζξΫζεδμ ηκν αθγλυπκν ηε 

ηκ θνζδεσ πελδίΪζζκθ. ’ ανηΪ πελδζαηίΪθκθηαδ κδ δζηκλδεκέ ξυλκδ εαδ β 

εαζζδηεξθδεά εαδ πκζδηδζηδεά εζβλκθκηδΪ ηβμ ξυλαμ. 

ηβ ζτζηαζβ ηβμ 30βμ Μαΐκν 2001 ηβμ Δνλππαρεάμ  Δπδηλκπάμ πλκμ ηα 

ελΪηβ-ηΫζβ εαδ ηδμ επδξεδλάζεδμ πκν δλαζηβλδκπκδκτθηαδ ζε ανηΪ δέθκθηαδ 

εΪπκδκδ κλδζηκέ ΰδα θα δδενεκζνθγεέ β εθαληκΰά ηβμ, πκν ζηκξετεδ ζηβθ 

εθαλησθδζβ ηβμ ζκΰδζηδεάμ εαηαξυλβζβμ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ δαπαθυθ ηπθ 

επδξεδλάζεπθ3. Ο σλκμ πελδίΪζζκθ ζηβ ζτζηαζβ ανηά αθαθΫλεηαδ ζηκ θνζδεσ 

εθζυηαηκ πελδίΪζζκθ εαδ πελδζαηίΪθεδ ηκθ αΫλα, ηκ θελσ, ηκ Ϋδαθκμ, ηβ 

                                                
2 Καξβνύλεο Κ. Σσηήξηνο &  Γεσξγαθέιινο Α. Γεκήηξηνο, Γηαρείξηζε Τνπ Πεξηβάιινληνο, Δθδ. 

Σηακνύιεο, Αζήλα, 2003, Κεθάιαην Οξηζκνί, ζει. 31 
3 Κεθάιαην 3,ππνθεθάιαην 3.2.1 
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ξζπλέδα, ηβθ παθέδα εαδ ηκνμ ηβ αθαθευζδηκνμ πσλκνμ, σππμ ηα θνζδεΪ 

εατζδηα εαδ ηα κλνεηΪ. 

Φνζδεκέ πσλκδ εέθαδ εΪγε ζηκδξεέκ ηκν πελδίΪζζκθηκμ πκν ξλβζδηκπκδεέηαδ ά 

πκν ηπκλεέ θα ξλβζδηκπκδβγεέ απσ ηκθ Ϊθγλππκ ΰδα ηβθ δεαθκπκέβζβ ηπθ 

αθαΰευθ ηκν εαδ απκηεζεέ αιέα ΰδα ηκ εκδθπθδεσ ζτθκζκ. 

Ζ πξνζβνιή ηνπ πεξηβάιινληνο ζνθηεζεέηαδ εέηε ηε ηβθ λτπαθζβ ηκν, εέηε ηε 

ηβθ νπκίΪγηδζά ηκν. 

ΚαηΪ ηκθ θσηκ 1650/1986 (Ϊλγλκ 2) «λτπαθζβ εέθαδ β παλκνζέα ζηκ 

πελδίΪζζκθ λτππθ, δβζαδά εΪγε εέδκνμ κνζδυθ, γκλτίκν, αεηδθκίκζέαμ ά 

Ϊζζπθ ηκλθυθ εθΫλΰεδαμ ζε πκζσηβηα, ζνΰεΫθηλπζβ ά δδΪλεεδα, πκν ηπκλκτθ 

θα πλκεαζΫζκνθ αλθβηδεΫμ επδπηυζεδμ ζηβθ νΰεέα, ζηκνμ απθηαθκτμ 

κλΰαθδζηκτμ εαδ ζηα κδεκζνζηάηαηα ά νζδεΫμ αβηδΫμ εαδ ΰεθδεΪ θα εαηαζηάζκνθ 

ηκ πελδίΪζζκθ αεαηΪζζβζκ ΰδα ηδμ επδγνηβηΫμ ξλάζεδμ ηκν ». 

τηθπθα ηε ηκνμ κλδζηκτμ πκν πελδΫξκθηαδ ζηβθ Οδβΰέα 96/61/ΔΚ4,  

«λτπαθζβ» εέθαδ β Ϊηεζβ ά Ϋηηεζβ εδζαΰπΰά, ζηβθ αηησζθαδλα, ηκ θελσ ά ηκ 

Ϋδαθκμ, πμ απκηΫζεζηα αθγλυπδθβμ δλαζηβλδσηβηαμ, κνζδυθ, ελαδαζηυθ, 

γελησηβηαμ ά γκλτίκν πκν εθδΫξεηαδ θα γέικνθ ηβθ αθγλυπδθβ νΰεέα ά ηκ 

πελδίΪζζκθ, θα νπκίαγηέζκνθ νζδεΪ αΰαγΪ, θα παλαίζΪοκνθ ά θα 

εηπκδέζκνθ ηβθ ονξαΰπΰδεά ζεδηκνλΰέα εαγυμ εαδ ηδμ Ϊζζεμ θσηδηεμ ξλάζεδμ 

ηκν πελδίΪζζκθηκμ.  

ΤπκίΪγηδζβ εέθαδ β πλσεζβζβ απσ αθγλυπδθεμ δλαζηβλδσηβηεμ λνπΪθζεπμ ά 

κδαζδάπκηε Ϊζζβμ ηεηαίκζάμ ζηκ πελδίΪζζκθ, β κπκέα εέθαδ πδγαθσ θα Ϋξεδ 

αλθβηδεΫμ επδπηυζεδμ ζηβθ κδεκζκΰδεά δζκλλκπέα, ζηβθ πκδσηβηα απάμ εαδ ζηβθ 

νΰεέα ηπθ εαηκέεπθ, ζηβθ δζηκλδεά εαδ πκζδηδζηδεά εζβλκθκηδΪ εαδ ζηδμ 

αδζγβηδεΫμ αιέεμ». 

Πλκζίκζά ηκν πελδίΪζζκθηκμ, ζτηθπθα ηε ηβθ Οδβΰέα 2004/35/ΔΚ, ζνθδζηΪ 

επέζβμ β δνζηεθάμ αζζκέπζβ ηπθ ζηκδξεέπθ πκν πελδίΪζζκνθ ηκθ Ϊθγλππκ 

                                                
4 Απηόο ν νξηζκόο ηεο ξύπαλζεο δίλεηαη θαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνύ Γηθαίνπ ηα ηειεπηαία 

ρξόληα (πρ. ΚΥΑ 11014/703/Φ104). 
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εαδ αθαθΫλκθηαδ ζηβ ΰβ, ζηκθ αΫλα εαδ ζηβθ γΪζαζζα, β κπκέα πλκΫλξεηαδ απσ 

δλαζηβλδσηβηα ηκν αθγλυπκν. Ζ αζζκέπζβ ανηά εέθαδ δνθαησθ θα πλκΫλξεηαδ 

εαδ απσ ίζαπηδεά παλεθΫλΰεδα, πκν εαγδζηΪ ηκ πελδίΪζζκθ δνζηεθΫμ ά 

αεαηΪζζβζκ ΰδα ηβθ δδαίέπζβ ηκν αθγλυπκν. 

Χμ "αβηέα" θκεέηαδ β ηεηλάζδηβ δνζηεθάμ ηεηαίκζά θνζδεκτ πσλκν ά β 

ηεηλάζδηβ νπκίΪγηδζβ νπβλεζέαμ ζνθδεδεηΫθβμ ηε θνζδεσ πσλκ πκν ηπκλεέ 

θα ζνηίεέ Ϊηεζα ά Ϋηηεζα. 

Χμ "πελδίαζζκθηδεά αβηέα" θκεέηαδ: 

α) Εβηέα πλκζηαηενσηεθπθ εδδυθ εαδ θνζδευθ κδεκησππθ, άηκδ κπκδαδάπκηε 

αβηέα Ϋξεδ ζβηαθηδεΪ δνζηεθεέμ ζνθΫπεδεμ ΰδα ηβθ επέηενιβ ά ηβ ζνθηάλβζβ 

ηβμ ενθκρεάμ εαηΪζηαζβμ δδαηάλβζβμ ανηυθ ηπθ κδεκησππθ ά εδδυθ. Ζ 

αβηέα πλκζηαηενσηεθπθ εδδυθ εαδ θνζδευθ κδεκησππθ δεθ εαζτπηεδ ηδμ 

δνζηεθεέμ ζνθΫπεδεμ πκν εέξαθ πλκζδδκλδζγεέ εε ηπθ πλκηΫλπθ εαδ πκν 

πλκάζγαθ απσ πλΪιβ θκλΫα εεηεηΪζζενζβμ κ κπκέκμ εέξε εικνζδκδκηβγεέ 

λβηΪ απσ ηδμ αλησδδεμ αλξΫμ. 

ί) Εβηέα ηπθ νδΪηπθ, άηκδ κδαδάπκηε αβηέα επβλεΪαεδ δνζηεθυμ, ζε ζβηαθηδεσ 

ίαγησ, ηβθ κδεκζκΰδεά, ξβηδεά ά / εαδ πκζκηδεά εαηΪζηαζβ, ά / εαδ ηκ 

κδεκζκΰδεσ δνθαηδεσ, ηπθ ζνΰεεελδηΫθπθ νδΪηπθ. 

ΰ) Εβηέα ηκν εδΪθκνμ, άηκδ κδαδάπκηε λτπαθζβ ηκν εδΪθκνμ β κπκέα 

δβηδκνλΰεέ ζκίαλσ εέθδνθκ δνζηεθυθ ζνθεπεδυθ ΰδα ηβθ αθγλυπδθβ νΰεέα, 

πμ απκηΫζεζηα ηβμ Ϊηεζβμ ά Ϋηηεζβμ εδζαΰπΰάμ εθησμ ηκν εδΪθκνμ, επέ 

ηκν εδΪθκνμ ά ζηκ νπΫδαθκμ, κνζδυθ, παλαζεεναζηΪηπθ, κλΰαθδζηυθ ά 

ηδελκκλΰαθδζηυθ. 

Απσίζβηα θκκτθηαδ εΪγε πκζσηβηα λτππθ (κνζδυθ, γκλτίκν, αεηδθκίκζέαμ ά 

Ϊζζπθ ηκλθυθ εθΫλΰεδαμ) ζε κπκδαδάπκηε θνζδεά εαηΪζηαζβ ά αθηδεεδηΫθπθ 

απσ ηα κπκέα κ εΪηκξσμ ηκνμ πλΫπεδ θα απαζζαΰεέ, εθσζκθ εέθαδ δνθαησ θα 

πλκεαζΫζεδ λτπαθζβ. 

ΚαηΪ ηβθ Ϋθθκδα ηκν θσηκν πμ πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ θκεέηαδ: «ηκ 

ζτθκζκ ηπθ εθελΰεδυθ, ηΫηλπθ εαδ Ϋλΰπθ, ηα κπκέα Ϋξκνθ ζησξκ ηβθ πλσζβοβ 
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ηβμ νπκίαγηέζεπμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ, ηβθ απκεαηΪζηαζβ, δδαηάλβζβ ά ηβ 

ίεζηέπζβ ηκν.5» 

ηβθ πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ απσ ηβ λτπαθζβ πελδζαηίΪθκθηαδ κδ 

εαηενγνθηάλδεμ ά εαδ κλδαεΫμ ηδηΫμ παλαηΫηλπθ πκδσηβηαμ ηβμ αηησζθαδλαμ, 

ηΫηλα ΰδα ηβθ πλκζηαζέα ηβμ, εαηενγνθηάλδεμ ά εαδ κλδαεΫμ ηδηΫμ ΰδα ηβθ 

πκδσηβηα ηπθ νδΪηπθ ά εαδ ηπθ ζηκδξεέπθ ηκν νδαηδεκτ ζνζηάηαηκμ, ηΫηλα ΰδα 

ηβθ πλκζηαζέα ηκν εδΪθκνμ, ΰδα ηβ δδαξεέλδζβ ηπθ απκίζάηπθ, ΰδα ηβθ 

πλκζηαζέα απσ ηκθ γσλνίκ, ΰδα ηβθ πλκζηαζέα απσ επδεέθδνθεμ κνζέεμ εαδ 

παλαζεενΪζηαηα, ΰδα ηβθ παλαεκζκτγβζβ ηπθ θνζδευθ απκδεεηυθ κλέπθ, ΰδα 

ηβθ κλγά ζεδηκνλΰέα εαδ ζνθηάλβζβ εΰεαηαζηΪζεπθ επειελΰαζέαμ απκίζάηπθ 

εαδ ηΫζκμ ΰδα ηβθ πλκζηαζέα απσ ηβ λαδδεθΫλΰεδα. ΠαλΪζζβζα, εέθαδ 

αθαΰθπλδζηΫθβ β δδεαζηδεά πλκζηαζέα, β κπκέα ζεδηκνλΰεέ πλκμ ηκ ζνηθΫλκθ 

ηπθ πκζδηυθ πμ αησηπθ εαδ πμ ηεζυθ ηκν εκδθπθδεκτ ζνθσζκν. 

1.2.2  Γίθαην Πεξηβάιινληνο 

Χμ δέεαδκ ηκν πελδίΪζζκθηκμ κλέαεηαδ ηκ ζτθκζκ ηπθ δδαηΪιεπθ εεεέθπθ πκν 

κλδκγεηκτθ ηβθ αθγλυπδθβ δλΪζβ εαδ επδδδυεκνθ ηβθ επέηενιβ δζκλλκπέαμ 

ηεηαιτ ηκν εθ ενλεέα Ϋθθκδα πελδίΪζζκθηκμ, θνζδεκτ εαδ πκζδηδζηδεκτ εαδ εΪγε 

αθγλυπδθβμ δλαζηβλδσηβηαμ6. 

τηθπθα ηε εδδδεενηΫθκνμ θκηδεκτμ, ηκ ζεΰσηεθκ «θΫκ δέεαδκ ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ» εαηαζάΰεδ θα ηβθ εέθαδ δέεαδκ ηε ηβθ ανζηβλά Ϋθθκδα ηκν σλκν, 

αζζΪ νπκίδίΪαεηαδ ζηκ επέπεδκ ηκν soft law. Πελδκλέαεηαδ ζηβ δδαεάλνιβ αιδυθ 

πκν δβηδκνλΰκτθ δεζηετζεδμ βγδεάμ θτζεπμ, ηε αηθέίκζκ ηκ εθδεξσηεθκ 

ηεηαηλκπάμ ηκνμ ζε δεζηενηδεκτμ εαθσθεμ. ΔιΪζζκν, β ζκΰδεά ηβμ 

ίδπζδησηβηαμ εηπελδΫξεδ ηβθ δδΫα ηβμ εαγκζδεσηβηαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ, αθ 

σηπμ ηα πΪθηα γεπλβγκτθ πμ Ϋξκθηα Ϊηεζβ ά Ϋηηεζβ ζξΫζβ ηε ηκ 

πελδίΪζζκθ, εαγέζηαηαδ αδτθαηβ β κλδκγΫηβζβ ηβμ Ϋθθκδαμ ανηάμ.  

                                                
5 Ν.1650/1986 
6 Καξαθώζηα Η., «Πεξηβάιινλ θαη Γίθαην», Αζήλα, 2000. 



 

 8 

ηβθ ΔζζΪδα γεηαηκθτζαεαμ ηβμ κλγάμ εθαληκΰάμ ηκν  Ϊλγλκν 24 ηκν 

νθηΪΰηαηκμ εαδ ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ θκηκγεζέαμ εέθαδ ηκ νηίκτζδκ ηβμ 

Δπδελαηεέαμ (ηΔ),  ηκν κπκέκν β θκηκζκΰέα ζνξθΪ δεέξθεδ ηκ δλσηκ ΰδα ηβθ 

εαηΪλΰβζβ ζνΰεεελδηΫθπθ θσηπθ εαδ ηβθ αθΪΰεβ γΫζπδζβμ κζκεζβλπηΫθπθ 

πκζδηδευθ ζξεδδαζηκτ ηκν ξυλκν εαδ δδαξεέλδζβμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ. ηκ 

επέπεδκ ηκν Κκδθκηδεκτ Γδεαέκν, «ηεζδεσμ ελδηάμ» ηβμ εθαληκΰάμ ηκν εέθαδ ηκ  

Γδεαζηάλδκ ηπθ Δνλππαρευθ Κκδθκηάηπθ (ΓΔΚ). 

1.2.3  Οηθνλνκηθό Κόζηνο – Πεξηβαιινληηθό Κόζηνο 

Ζ ζνηπελδθκλΪ ηπθ παλαΰπΰδευθ ηκθΪδπθ εαδ θκδεκενλδυθ δβηδκνλΰεέ ΰδα 

ηβθ εκδθπθέα εσζηκμ. Σκ εσζηκμ ανησ ηπκλεέ θα δδαελδγεέ ζε: εσζηκμ 

πλσζβοβμ, ζε εσζηκμ πκν ζνθεπΪΰεηαδ ΰδα ηδμ επδξεδλάζεδμ, ηα Ϊηκηα, ηκνμ 

ελαηδεκτμ θκλεέμ β εθαληκΰά ηΫηλπθ ΰδα ηβθ απκθνΰά ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ 

λτπαθζβμ εαδ ζε εσζηκμ ηβμ έδδαμ ηβμ λτπαθζβμ ηεηαθλαασηεθκ ζηδμ αβηδΫμ 

πκν δβηδκνλΰεέ ανηά εαγανηά β λτπαθζβ. 

Σκ εσζηκμ ηβμ λτπαθζβμ ηπκλεέ θα δδαξπλδζηεέ ζε δδδπηδεά ά δβησζδα δαπΪθβ 

πκν πλαΰηαηκπκδεέηαδ ΰδα ηβθ απκθνΰά ηβμ αβηδΪμ απσ ηβ λτπαθζβ εαδ ζε 

αβηδΪ πκν πλκεαζεέηαδ ζηβθ εκδθπθδεά ενβηελέα. Ζ λτπαθζβ πκν κτηε 

πλκζαηίΪθεηαδ, κτηε απκθετΰεηαδ πλκεαζεέ αλθβηδεΫμ επδπηυζεδμ ζηβθ 

εκδθπθδεά ενβηελέα. 

νθκπηδεΪ, β ζξΫζβ ηπθ ζηκδξεέπθ ηκν εσζηκνμ εέθαδ: 

Πελδίαζζκθηδεσ εσζηκμ = Κσζηκμ πλσζβοβμ ηβμ λτπαθζβ + Κσζηκμ απκθνΰάμ 

ηβμ λτπαθζβμ + Κσζηκμ αβηδυθ ηβμ λτπαθζβμ. 

Ο κλδζησμ πκν δέθεδ ηδα εηαδλέα ζηκ πελδίαζζκθηδεσ εσζηκμ ειαληΪηαδ απσ ηκθ 

ηλσπκ πκν ζεκπετεδ θα ηκ δδαξεδλδζηεέ (ΰδα θα απκθαζέζεδ ΰδα επεθδτζεδμ, ΰδα 

θα ηκ ξλβζδηκπκδάζεδ ζηβθ εκζηκζσΰβζβ ηπθ πλκρσθηπθ, ΰδα θα ηκ ζΪίεδ 

νπσοβ εαηΪ ηκ ζξεδδαζησ ηπθ πλκρσθηπθ ε.α)7.  

                                                
7
 Καξβνύλεο Κ. Σσηήξηνο &  Γεσξγαθέιινο Α. Γεκήηξηνο, Γηαρείξηζε ηνπ Πεξηβάιινληνο, Δθδ. 

Σηακνύιεο, Αζήλα, 2003, θεθ. 18. 
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ηβ ζτζηαζβ ηβμ 30βμ Μαΐκν 2001 ηβμ Δνλππαρεάμ  Δπδηλκπάμ πλκμ ηα 

ελΪηβ-ηΫζβ εαδ ηδμ επδξεδλάζεδμ πκν δλαζηβλδκπκδκτθηαδ ζε ανηΪ δέθκθηαδ 

εΪπκδκδ κλδζηκέ ΰδα θα δδενεκζνθγεέ β εθαληκΰά ηβμ, πκν ζηκξετεδ ζηβθ 

εθαλησθδζβ ηβμ ζκΰδζηδεάμ εαηαξυλβζβμ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ δαπαθυθ ηπθ 

επδξεδλάζεπθ8. 

 Σα πελδίαζζκθηδεΪ Ϋικδα πελδζαηίΪθκνθ ηκ εσζηκμ ηπθ ηΫηλπθ πκν 

Ϋξεδ ζΪίεδ ηδα επδξεέλβζβ ά κδ εθελΰκτθηεμ ΰδα ζκΰαλδαζησ ηβμ ΰδα ηβθ 

πλσζβοβ, ηκθ πελδκλδζησ ά ηβθ απκεαηΪζηαζβ ηπθ αβηδυθ πκν β 

επδξεέλβζβ πλκεΪζεζε ά γα ηπκλκτζε θα πλκεαζΫζεδ ζηκ πελδίΪζζκθ 

ζηκ πζαέζδκ ηπθ δλαζηβλδκηάηπθ ηβμ. Σκ εσζηκμ ανησ αθκλΪ, ηεηαιτ 

Ϊζζπθ, ηβ δδΪγεζβ εαδ απκθνΰά απκίζάηπθ, ηβθ πλκζηαζέα ηκν 

εδΪθκνμ εαδ ηπθ επδθαθεδαευθ εαδ νπκΰεέπθ νδΪηπθ, ηβθ πλκζηαζέα 

ηβμ πκδσηβηαμ ηκν αηηκζθαδλδεκτ αΫλα εαδ ηκν εζέηαηκμ, ηβ ηεέπζβ ηπθ 

γκλτίπθ εαδ ηβθ πλκζηαζέα ηβμ ίδκπκδεδζσηβηαμ εαδ ηκν θνζδεκτ εαδ 

ηκπέκν. ΠελδζαηίΪθεδ ησθκ ηδμ πλσζγεηεμ αθαΰθπλέζδηεμ δαπΪθεμ πκν 

απκζεκπκτθ εαηΪ ετλδκ ζσΰκ ζηβθ πλσζβοβ, ηκθ πελδκλδζησ ά ηβθ 

απκεαηΪζηαζβ αβηδυθ ζηκ πελδίΪζζκθ. Γεθ πελδζαηίΪθεδ ηδμ δαπΪθεμ 

πκν ηπκλεέ θα επβλεΪζκνθ ενθκρεΪ ηκ πελδίΪζζκθ, αζζΪ πκν 

απκζεκπκτθ εαηΪ ετλδκ ζσΰκ ζηβθ εΪζνοβ Ϊζζπθ αθαΰευθ, σππμ β 

ατιβζβ ηβμ απκδκηδεσηβηαμ, β νΰεέα εαδ αζθΪζεδα ζηκ ξυλκ ελΰαζέαμ, β 

αζθαζάμ ξλβζδηκπκέβζβ ηπθ πλκρσθηπθ ηβμ εηαδλέαμ ά β 

απκηεζεζηαηδεσηβηα ηβμ παλαΰπΰάμ ηβμ. ηβθ πελέπηπζβ πκν δεθ εέθαδ 

δνθαησ θα εθηκπδζηεέ ξπλδζηΪ ηκ πκζσ ηπθ πλσζγεηπθ δαπαθυθ απσ 

ηδμ Ϊζζεμ δαπΪθεμ ζηδμ κπκέεμ Ϋξεδ εθδεξκηΫθπμ εθζπηαηπγεέ, κδ 

δαπΪθεμ ανηΫμ ηπκλκτθ θα εεηδηβγκτθ εθσζκθ ηκ πκζσ πκν πλκετπηεδ 

απκζεκπεέ εαηΪ ετλδκ ζσΰκ ζηβθ πλσζβοβ, ηκθ πελδκλδζησ ά ηβθ 

απκεαηΪζηαζβ ηπθ αβηδυθ ζηκ πελδίΪζζκθ. 

 Οδ δαπΪθεμ ζηδμ κπκέεμ νπκίζάγβεε β επδξεέλβζβ εαησπδθ επδίκζάμ 

πλκζηέηπθ ά ξλβηαηδευθ πκδθυθ ζσΰπ ηβ ζνηησλθπζβμ ηβμ ηε ηκνμ 

πελδίαζζκθηδεκτμ εαθκθδζηκτμ, εαγυμ εαδ κδ απκαβηδυζεδμ ζε ηλέηκνμ 

                                                                                                                                          
 
8 Κεθάιαην 3,ππνθεθάιαην 3.2.1 
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ΰδα απκεαηΪζηαζβ νζδεάμ αβηδΪμ ά ζπηαηδευθ ίζαίυθ πκν 

πλκεζάγβεαθ απσ πλκβΰκτηεθβ λτπαθζβ ηκν πελδίΪζζκθηκμ. Παλσζκ 

πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηδμ επδπηυζεδμ ηπθ δλαζηβλδκηάηπθ ηβμ επδξεέλβζβμ 

ζηκ πελδίΪζζκθ, κδ δαπΪθεμ ανηΫμ δεθ πλκζαηίΪθκνθ, δεθ πελδκλέακνθ 

εαδ δεθ απκεαγδζηκτθ αβηδΪ ζηκ πελδίΪζζκθ. 

Ζ κδβΰέα 2004/359 κλέαεδ ηκ εσζηκμ πμ ηκ ζτθκζκ ηπθ εισδπθ πκν 

δδεαδκζκΰκτθηαδ, ζσΰπ ηβμ αθΪΰεβμ θα ειαζθαζδζγεέ β δΫκνζα εαδ 

απκηεζεζηαηδεά εθαληκΰά ηβμ κδβΰέαμ, ζνηπελδζαηίαθκηΫθπθ ηπθ δαπαθυθ 

ΰδα ηβθ εεηέηβζβ ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ αβηέαμ, ηβθ εεηέηβζβ ηβμ επδεεέηεθβμ 

απεδζάμ πελδίαζζκθηδεάμ αβηέαμ, ηπθ εθαζζαεηδευθ δνθαηκηάηπθ δλΪζβμ, 

εαγυμ εαδ ηπθ δδκδεβηδευθ εαδ δδεαζηδευθ εισδπθ, ηπθ εισδπθ επδίκζάμ ηκν 

θσηκν, ηκν εσζηκνμ ΰδα ηβ ζνζζκΰά ζηκδξεέπθ εαδ Ϊζζπθ ΰεθδευθ εισδπθ, 

εαγυμ επέζβμ εαδ ηπθ δαπαθυθ παλαεκζκτγβζβμ εαδ επκπηεέαμ. 

Λνγηζηηθή Απεηθόληζε 

Ζ ζκΰδζηδεά εεηέηβζβ ηκν εσζηκνμ ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ εέθαδ δδδαέηελβμ ζβηαζέαμ 

ΰδα ηδμ επδξεδλάζεδμ ΰδαηέ10: 

i)  Όηαθ κδ δδενγνθηΫμ ΰθπλέακνθ αελδίυμ ηκ πκζσ πκν δαπαθΪηαδ ΰδα ηβθ 

πλσζβοβ ηβμ λτπαθζβμ ά ηβθ αθηδηεηυπδζά ηβμ, ηπκλκτθ θα οΪικνθ 

ηλσπκνμ θα ηκ ηεδυζκνθ, επεδδά ΰθπλέακνθ ππμ αελδίυμ εαηαθΫηεηαδ 

ζηβθ παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα. 

ii) Ζ εαζτηελβ δδαξεέλδζβ ανηάμ ηβμ εαηβΰκλέαμ εσζηκνμ ηπκλεέ θα 

ζνθηεζΫζεδ ζηβ εαζτηελβ πελδίαζζκθηδεά απσδκζβ ηβμ επδξεέλβζβμ. 

iii) Σα πκζΪ ανηΪ ηπκλεέ θα απκηεζκτθ νπκζτθκζα Ϊζζπθ ζκΰαλδαζηυθ, κδ 

κπκέκδ πδγαθσθ θα θαέθκθηαδ πδκ επδίαλβηΫθκδ απσ σηδ εέθαδ πλαΰηαηδεΪ 

αθ αθαδλεγεέ ηκ πελδίαζζκθηδεσ εσζηκμ εαδ θα κδβΰκτθ ζε ζαθγαζηΫθεμ 

απκθΪζεδμ. 

                                                
9 θεθ.3, ππνθεθ. 3.2.4 
10 EPA, “An introduction to environmental accounting as a business management tool: Key concepts and 

terms”, Washington, D.C, June, 1995. 
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iv) Απκηεζεέ δδαδδεαζέα ηκν ζνζηάηαηκμ πελδίαζζκθηδεάμ δδαξεέλδζβμ πκν 

γΫζεδ ά Ϋξεδ άδβ εθαλησζεδ β δδκέεβζβ ηβμ εηαδλέαμ. 

v) Μδα επδξεέλβζβ πκν ηεηλΪ ηκ εσζηκμ απσ ηδμ εθΫλΰεδεμ πκν εΪθεδ ΰδα ηκ 

πελδίΪζζκθ, εδθβηκπκδεέηαδ ΰδα θα εθαλησζεδ σζκ εαδ εαζτηελα 

ζνζηάηαηα πλσζβοβμ εαδ αθηδηεηυπδζβμ ηβμ λτπαθζβμ. 

vi) Σκ εσζηκμ ανησ ηπκλεέ θα αθηδζηαγηδζηεέ ηε Ϋζκδα, αθ β επδξεέλβζβ 

ηεηαππζάζεδ απσίζβηα ΰδα θα ξλβζδηκπκδβγκτθ ζε Ϊζζβ παλαΰπΰδεά 

δδαδδεαζέα11 ά ηΫζπ ηπθ εηπκλετζδηπθ δδεαδπηΪηπθ λνπΪθζεπμ12. 

vii) Ζ αελδίάμ ΰθυζβ ηκν εσζηκνμ, ίκβγΪ θα ζβθγκτθ κδ ζπζηΫμ απκθΪζεδμ 

ΰδα ηκ ζξεδδαζησ ηκν πλκρσθηκμ, ηπθ δδαδδεαζδυθ, ηβ ξπλκγΫηβζβ ηβμ 

εΰεαηΪζηαζβμ, ηδμ πλκηάγεδεμ, ηβθ εεηέηβζβ ηπθ εδθδτθπθ, ηδμ 

επεθδτζεδμ, ηβθ ηδηκζκΰδαεά πκζδηδεά, ηβ δδαξεέλδζβ ηπθ απκίζάηπθ εαδ 

ηβθ εεηέηβζβ ηβμ απσδκζβμ ηβμ επδξεέλβζβμ.  

1.3 Οηθνλνκηθή Γηάζηαζε Πεξηβαιινληηθώλ Νόκσλ -  «Ο 

Ρππαίλσλ Πιεξώλεη» 

Σκ 1972, ζε ηδα τζηαζβ ηκν ΟΟΑ13, ηε ηβ ηκλθά εθσμ αηδΰυμ κδεκθκηδεκτ 

εαθσθα, αθαθΫλεηαδ σηδ «ν ξππαίλσλ βαξύλεηαη κε ηα έμνδα γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ κέηξσλ πνπ απνθαζίδνπλ νη δεκόζηεο αξρέο γηα λα δηαζθαιηζζεί ε 

δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζε απνδεθηή θαηάζηαζε, κε άιια ιόγηα, ην 

θόζηνο ησλ κέηξσλ απηώλ ζα πξέπεη λα αληαλαθιάηαη ζην θόζηνο ησλ αγαζώλ 

θαη ησλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη ξππνγόλεο θαηά ηελ παξαγσγή θαη ή ηελ 

θαηαλάισζή ηνπο. Σα κέηξα απηά δελ πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από (θξαηηθέο) 

εληζρύζεηο, νη νπνίεο ζα δεκηνπξγνύζαλ ζηξεβιώζεηο ζην δηεζλέο εκπόξην». Ο 

εαθσθαμ ανησμ πελδζαηίΪθεηαδ εαδ ζηβ δδαεάλνιβ ηκν Ρέκ. Ζ Αλξά 16 ηβμ 

Γδαεάλνιβμ Ϋξεδ πμ ειάμ «ν ξππαίλσλ βαξύλεηαη θαηαξρήλ κε ην θόζηνο ηεο 

ξύπαλζεο, ιακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ρσξίο λα 

ζηξεβιώλεηαη ην δηεζλέο εκπόξην θαη νη δηεζλείο επελδύζεηο». Δθυ β τζηαζβ 

ηκν ΟΟΑ εθδδαθΫλεηαδ πλπηέζηπμ ΰδα ηβ δδαθτζαιβ ηπθ εαθσθπθ ηβμ 

                                                
11 Κεθ. 4, ππνθεθ. 4.2.2 
12 Κεθ.2, ππνθεθ. 2.3 
13 Σύζηαζε ηεο 26εο Μαΐνπ 1972, “Guiding principles concerning international economic aspects of 

environmental policies”. 
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εζετγελβμ αΰκλΪμ. Ζ Γδαεάλνιβ ηκν Ρέκ14, β κπκέα δδαπθΫεηαδ απσ ηκ δδαθδεσ 

ηβμ αληδσηελβμ πλκζηαζέαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ, δΫξεηαδ ειαδλΫζεδμ απσ ηκθ 

εαθσθα ηβμ επδίκζάμ ηπθ εισδπθ εαη’ απκεζεδζηδεσηβηα ζηκθ λνπαέθκθηα ΰδα 

ηβθ απκεαηΪζηαζβ ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ ίζΪίβμ.  

ηκ εκδθκηδεσ δέεαδκ β αλξά «κ λνπαέθπθ πζβλυθεδ» εηθαθέαεηαδ ΰδα πλυηβ 

θκλΪ ζηβ τζηαζβ 75/43615 ηκν νηίκνζέκν ηε ηκθ αεσζκνγκ κλδζησ: «θπζηθά 

ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ είλαη ππεύζπλα γηα 

πξόθιεζε κόιπλζεο νθείινπλ λα αλαιάβνπλ ηα έμνδα ησλ κέηξσλ εθείλσλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εμάιεηςε ηεο κόιπλζεο ή γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζε 

ζπκκόξθσζε πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο ή ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο νη νπνίεο 

θαζηεξώλνπλ πνηνηηθνύο ζηόρνπο ή ειιείςεη απηώλ, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο 

πξνδηαγξαθέο ή αληίζηνηρα κέηξα πνπ ηίζεληαη από ηηο δεκόζηεο αξρέο». 

ΠλκζθΪηπμ, θκηκγεηάγβεε απσ ηβθ Δνλππαρεά Έθπζβ ηδα Οδβΰέα 

(2004/35/ΔΚ)16 ζξεηδεΪ ηε ηβθ πελδίαζζκθηδεά ενγτθβ σζκθ αθκλΪ ηβθ 

πλσζβοβ εαδ ηβθ απκεαηΪζηαζβ πελδίαζζκθηδεάμ αβηέαμ εαδ β κπκέα ίαλτθεδ 

ηκθ λνπαέθκθηα. 

Ζ επδίκζά ζηκθ πλκεαζκτθηα ηβθ πελδίαζζκθηδεά ίζΪίβ ηκν εσζηκνμ 

επαθσλγπζάμ ηβμ, ζηβλέαεηαδ ζηβ ζκΰδεά σηδ εαη’ ανησθ ηκθ ηλσπκ, κδ 

επδξεδλβηαηέεμ αθαΰεΪακθηαδ θα ηεδυζκνθ ηα επέπεδα λτπαθζβμ πκν 

κθεέζκθηαδ ζηβ δδεά ηκνμ δλαζηβλδσηβηα ά θα επδδεδεθτκνθ πελδζζσηελβ 

πλκζκξά σηαθ πλκίαέθκνθ ζε εθΫλΰεδεμ επδεέθδνθεμ ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ. 

Απκεηκτθ επέζβμ ηκ απαλαέηβηκ εέθβηλκ ΰδα θα εθδζξτζκνθ ηβθ Ϋλενθα πλκμ 

αθααάηβζβ εαγαλυθ ηεξθκζκΰδυθ εαδ ζδΰσηελκ λνπκΰσθπθ πλκρσθηπθ εαγυμ 

εαδ ΰδα πδκ εεζκΰδεενηΫθβ ξλάζβ ηπθ θνζδευθ πσλπθ17.  

Γδα ηβθ νζκπκέβζβ ηβμ αλξάμ απαδηεέηαδ ησζκ β ζάοβ ζνΰεεελδηΫθπθ εαθσθπθ 

ηε ηκνμ κπκέκνμ θα πλκζδδκλέακθηαδ κδ εδδδεΫμ νπκξλευζεδμ ηκν λνπαέθκθηκμ 

                                                
14 1992 
15 Σύζηαζε 3εο Μαξηίνπ 1975, L.194 
16 βι. Κεθάιαην 3, ππνθεθ. 3.2.4 
17 Γειιήο Γεώξγηνο Η., Κνηλνηηθό Γίθαην Πεξηβάιινληνο, Δθδ. Αλη. Ν. Σάθθνπια,1998. 
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σζκ εαδ β εΰεαγέδλνζβ κδεκθκηδευθ ηβξαθδζηυθ πκν θα εαγδζηκτθ ηβθ 

εθαληκΰά ηπθ εαθσθπθ δνθαηά απσ πλαεηδεάμ απσοεπμ18.  

Λσΰπ αελδίυμ ηκν ΰεΰκθσηκμ σηδ β νζκπκέβζβ ανηάμ ηβμ αλξάμ πλκςπκγΫηεδ 

ζβηαθηδεΫμ ΰθυζεδμ ζηκθ ηκηΫα ηβμ κδεκθκηέαμ, δεθ εέθαδ ετξλβζηβ ΰδα ηβθ 

Ϊζεβζβ ηκν δδεαζηδεκτ εζΫΰξκν19. ΑζζΪ, εαδ ζηκ επέπεδκ ηβμ κδεκθκηδεάμ 

αθΪζνζβμ ηβμ πλκζηαζέαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ, κ ηλσπκμ ηε ηκθ κπκέκ 

εθαλησαεηαδ β αλξά ανηά δεθ εέθαδ Ϊηκδλκμ αηθδζίβηάζεπθ. ηβ δδεγθά 

πλαεηδεά, κ εαθσθαμ σηδ κ νπαέηδκμ ηβμ λτπαθζβμ εαζεέηαδ θα αθαζΪίεδ ηκ 

εσζηκμ ηβμ επαθσλγπζβμ εαηαζάΰεδ ζνθάγπμ θα επδίαλτθεδ ηκθ παλαΰπΰσ, ηβ 

ζηδΰηά πκν κ πελδίαζζκθηδεσμ εέθδνθκμ πλκΫλξεηαδ ενλέπμ απσ ηκνμ 

εαηαθαζπηΫμ20. Μπκλεέ ηεθ ηκ κδεκθκηδεσ ίΪλκμ ηκν ίδκηβξαθδεκτ παλαΰπΰκτ 

θα ηεηαηκπέαεηαδ ζηκνμ εαηαθαζπηΫμ εαηΪ ηκθ πλκζδδκλδζησ ηβμ ηδηάμ ηκν 

πλκρσθηκμ, πζησζκ, β ζτζβ ανηά εαηαζάΰεδ θα ενθκεέ ηκθ εαηαθαζπηά πκν 

λνπαέθεδ ζε ίΪλκμ ηκν ενζνθεέδβηκν εαηαθαζπηά. ΠελαδηΫλπ, β εθαληκΰά ηκν 

εθ ζσΰπ εαθσθα δεθ εέθαδ πλκθαθάμ ζε πελδπηυζεδμ «αζνζδδπηάμ» ά 

«ζπλενηδεάμ» ησζνθζβμ σηαθ δβζαδά ζηβθ πλκζίκζά ηκν πελδίΪζζκθηκμ 

ζνθεηΫζεζαθ απσ εκδθκτ ά δδαδκξδεΪ πκζζΪ θνζδεΪ ά θκηδεΪ πλσζππα.   

1.3.1  Δθαξκνγέο ηεο Αξρήο «Ο Ρππαίλσλ Πιεξώλεη» 

Ζ αλξά «κ λνπαέθπθ πζβλυθεδ» απκηεζεέ ηβ ίαζδεά αλξά ΰδα ηβθ επδίκζά 

εδδδευθ θκλκζκΰδευθ ά Ϊζζπθ κδεκθκηδευθ επδίαλτθζεπθ ζξεηδευθ ηε ηβ 

δδαθτζαιβ ηκν πελδίΪζζκθηκμ. Ζ δδΫα ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ θκλκζκΰέαμ 

παλκνζδΪαεδ ηκ πζεκθΫεηβηα σηδ αθαΰεΪαεδ ηκνμ παλΪΰκθηεμ ηβμ κδεκθκηδεάμ 

απάμ θα ζΫίκθηαδ πλκζβπηδεΪ ηκ πελδίΪζζκθ, εαγυμ, β επδίκζά θκλκζκΰέαμ 

δεθ ειαληΪηαδ απσ ηβθ πλσεζβζβ ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ ίζΪίβμ αζζΪ απσ ηβθ 

                                                
18 Σε αληίζεζε κε ηα πξώηα ηέζζεξα πξνγξάκκαηα δξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ πνπ πξνζέγγηδαλ εληειώο 

ξπζκηζηηθά ην πξόβιεκα, ην πέκπην πξόγξακκα δξάζεο αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκό ησλ λνκηθώλ θαη 

νηθνλνκηθώλ κεραληζκώλ γηα ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξώλεη». 
19 Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε C-343/95 ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, όπνπ 

θιήζεθε λα απνθαζίζεη αλ είλαη ζπκβαηή κε ην θνηλνηηθό δίθαην εζληθή λνκνζεζία πνπ επέβαιιε ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ ιηκαληνύ ηεο Γέλνβαο ηελ θαηαβνιή ηέινπο ζε ηδησηηθή επηρείξεζε, ζηελ νπνία είρε 

αλαηεζεί από ηε δεκόζηα αξρή ε πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο από ηελ απόξξηςε πεηξειαηνεηδώλ ζηε 

ζάιαζζα.  
20 Σύκθσλα κε ππνινγηζκνύο ζηελ Δπξώπε, πεξίπνπ ην 60% ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη ην 33% 

ηεο ξύπαλζεο ησλ πδάησλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζηεξεώλ απνβιήησλ πξνέξρεηαη από νηθνγέλεηεο. 
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νπΫλίαζβ ζνΰεεελδηΫθπθ κλέπθ. Ο λνπαέθπθ νθέζηαηαδ ζνθεξά πέεζβ ΰδα ηβθ 

πλκζαληκΰά ηβμ δλαζηβλδσηβηαμ ηκν ζηδμ αθΪΰεεμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ. Αεσηβ, 

κδ επκπηετκνζεμ δβησζδεμ αλξΫμ, ηε ηβθ επδζκΰά ηΫηκδπθ θκλκζκΰδευθ 

ελΰαζεέπθ, ιεπελθκτθ ηδμ δνζεκζέεμ πκν εθΫξεδ β νπκξλΫπζβ απσδεδιβμ ηβμ 

ζνθηΫζεζβμ ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ αβηδΪμ αζζΪ εαδ ηβμ αελδίκτμ Ϋεηαζάμ ηβμ εαδ 

ηβμ αδηδυδκνμ ζνθΪθεδαμ ηεηαιτ ηβμ κδεκθκηδεάμ δλαζηβλδσηβηαμ εαδ ηβμ 

ίζΪίβμ. 

Ζ δδΫα ηβμ εΰεαηΪζηαζβμ εθσμ ηβξαθδζηκτ «κέεκ-θσλπθ» (“ecotaxes” ά  “green 

taxes”) νζκπκδάγβεε ηε επδηνξέα απσ εΪπκδα ελΪηβ ηΫζβ ηβμ Δνλππαρεάμ 

Έθπζβμ, δεθ Ϋξεδ αεσηβ σηπμ εθαληκζηεέ ζε εκδθκηδεσ επέπεδκ. Αθηέγεηα, 

Ϋξκνθ ζβθγεέ ηΫηλα πλκμ ηβθ αθηέγεηβ εαηετγνθζβ, ηε ηα κπκέα ΰέθεηαδ 

πλκζπΪγεδα θα  ηεδπγκτθ ηα πελδγυλδα δλΪζβμ ηπθ ελαηυθ ηεζυθ ζηκθ ηκηΫα 

ανησ, ΰδα ξΪλβ ηβμ δδαζθΪζδζβμ ηβμ κδεκθκηδεάμ εζενγελέαμ εαδ ηπθ έζπθ σλπθ 

αθηαΰπθδζηκτ. 

Γδα παλΪδεδΰηα, ηκ εθδεξσηεθκ γΫζπδζβμ κδεκ-θσλκν ΰδα ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ 

εεπκηπυθ ηκν δδκιεδδέκν ηκν Ϊθγλαεα, ηκ κπκέκ Ϋξεδ αθηδηεηππδζηεέ απσ ηβθ 

Δνλππαρεά Δπδηλκπά, ζνθαθηκτζε εΪγε θκλΪ σηπμ ηβθ αθηέδλαζβ κλδζηΫθπθ 

ελαηυθ  ηεζυθ σππμ β Ηζπαθέα, β ΜεΰΪζβ Βλεηαθέα εαδ β Γεληαθέα, κδ κπκέεμ 

ζηβλέακνθ ζε ηεΰΪζκ ίαγησ ηβθ εθελΰεδαεά ηκνμ πκζδηδεά ζηκθ Ϊθγλαεα. 

Πλκθαθυμ, ανηΪ ηα δεδκηΫθα γα αθαηλαπκτθ ά γα ηεηαίζβγκτθ ηε ηβθ 

εδζαΰπΰά ηβμ Οδβΰέαμ 2004/35 ζηα εγθδεΪ δέεαδα ηπθ ελαηυθ ηεζυθ ηβμ 

Δνλππαρεάμ Έθπζβμ, εΪηδ πκν γα πλΫπεδ θα Ϋξεδ ζνθηεζεζηεέ ηΫξλδ ηκ 2007.  

Έθα Ϊζζκ αάηβηα ζε ζνθΪληβζβ ηε ηβθ αλξά «κ λνπαέθπθ πζβλυθεδ» εέθαδ 

ανησ ηβμ αζθΪζδζβμ ηπθ επδξεδλάζεπθ απσ ηκ εθδεξσηεθκ ηβμ πλσεζβζβμ 

πελδίαζζκθηδεάμ αβηδΪμ. ΚΪπκδεμ δλαζηβλδσηβηεμ εέθαδ πελδζζσηελκ 

επδεέθδνθεμ απσ Ϊζζεμ. ε ανηΫμ ηδμ πελδπηυζεδμ, κ κδεκθκηδεσμ θκλΫαμ ηβμ 

δλαζηβλδσηβηαμ δεθ Ϋξεδ ηβ δνθαησηβηα θα αθαζΪίεδ εαη΄ απκεζεδζηδεσηβηα ηβθ 

απκεαηΪζηαζβ ηβμ ίζΪίβμ. Δέθαδ ζεσπδηκ, ζκδπσθ, θα επδίΪζζεηαδ ζηδμ 

επδξεδλάζεδμ β αζθΪζδζβ ζε εδδδεσ ηαηεέκ ΰδα ηκθ εέθδνθκ ανησ υζηε, αθεθσμ β 

επαθσλγπζβ θα εέθαδ εθδεηά ηΫζα απσ ηβθ εθαληκΰά ηβμ αλξάμ, αθεηΫλκν,  θα 

επδηνΰξΪθεηαδ κ επδηελδζησμ ηπθ εισδπθ ζε σζκνμ ηκνμ αζεκτθηεμ ηβθ έδδα 
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δλαζηβλδσηβηα. Σκ ζτζηβηα ανησ εέθαδ δέεαδκ ζηδμ πελδπηυζεδμ πκν β 

δλαζηβλδσηβηα εέθαδ απσ ηβ θτζβ ηβμ δδδαέηελα επδεέθδνθβ, κπσηε εαδ ηκ πκδκμ 

επδξεδλβηαηέαμ ενγτθεηαδ ΰδα ηδα ζνΰεεελδηΫθβ κδεκζκΰδεά ίζΪίβ αλησαεδ θα 

απκδκγεέ πελδζζσηελκ ζε Ϋθα ηνξελσ ΰεΰκθσμ παλΪ ζε δσζκ ά παλΪζεδοβ ηκν 

δλΪζηβ. Γεθ γα πλΫπεδ θα εέθαδ ζε εαηέα πελέπηπζβ β ζνζηβηαηδεά ειέζπζβ 

ηπθ αηεζυθ επδξεδλβηαηδυθ ηε ηκνμ επδηεζεέμ. 

Ζ δδδαδηελσηβηα πκν ξαλαεηβλέαεδ πλυηκθ, ηβθ επΫζενζβ ηβμ αβηδΪμ ζηκ 

πελδίΪζζκθ, δετηελκθ, ηα σλδα ηβμ αβηδΪμ ανηάμ, ηλέηκθ, ηκ ζνζξεηδζησ ηβμ ηε 

ζνΰεεελδηΫθα πλσζππα εαδ δλαζηβλδσηβηεμ εαδ ηΫηαληκθ, ηβθ απκεαηΪζηαζά 

ηβμ εαγδζηκτθ  δνζξελά ηβθ πλκζπΪγεδα ΰδα εΰεαγέδλνζβ εθσμ ζεδηκνλΰδεκτ 

ζνζηάηαηκμ απσδκζβμ ενγτθβμ εαδ απκαβηέπζβμ. ε εΪγε πελέπηπζβ, β  αλξά 

«κ λνπαέθπθ πζβλυθεδ» Ϋξεδ δδπζά ζβηαζέα ΰδα ηκνμ εαθσθεμ πελέ 

απκαβηέπζβμ: επδίείαδυθεδ απσ ηβ ηδα πζενλΪ ηβθ αδηδυδβ ζνθΪθεδα πκν 

ζνθδΫεδ ηκθ πλκεαζΫζαθηα ηβθ λτπαθζβ ηε ηβ ίζΪίβ, απκδέδκθηαμ ζε ανησθ ηβ 

ζνθηΫζεζά ηβμ, εθυ παλΪζζβζα, γεηεζδυθεδ εαγεζηυμ αθηδεεδηεθδεάμ ενγτθβμ 

ηκν πλκζυπκν πκν πλκεΪζεζε ηβ λτπαθζβ. Σκ ΰεΰκθσμ ηβμ λτπαθζβμ αλεεέ 

απσ ησθκ ηκν ΰδα ηβθ αθαΰθυλδζβ ενγτθβμ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

2.1 Οηθνλνκηθή ηνπ Πεξηβάιινληνο 

Ζ κδεκθκηδεά ηκν πελδίΪζζκθηκμ ειεηΪαεδ πυμ κδ αθγλυπδθεμ  απκθΪζεδμ 

επβλεΪακνθ ηβθ πκδσηβηα ηκν πελδίΪζζκθηκμ, πυμ κδ αθγλυπδθεμ αιέεμ εαδ 

γεζηκέ δδαηκλθυθκνθ ηδμ αθΪΰεεμ ΰδα ίεζηέπζβ ηβμ πκδσηβηαμ ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ, εαδ εδδδεσηελα πυμ θα ζξεδδΪακθηαδ απκηεζεζηαηδεΫμ δβησζδεμ 

πκζδηδεΫμ ΰδα ηβθ επέηενιβ ηδαμ ηΫηκδαμ ίεζηέπζβμ21. Ζ Οδεκθκηδεά ηκν 

ΠελδίΪζζκθηκμ επεεηεέθεδ ηκ πελδεξσηεθκ ηπθ αλξυθ ηβμ ΰεθδεάμ κδεκθκηδεάμ 

δζκλλκπέαμ εαδ ηβμ ΰεθδεάμ ίδκζκΰδεάμ αζζβζειΪληβζβμ, υζηε θα ΰέθεηαδ δνθαηά 

β ειΫηαζβ ηπθ επδδλΪζεπθ πκν παλαηβλκτθηαδ ηΫζα ζηκ ζτζηβηα ηβμ αΰκλΪμ, 

επεεηεέθκθηαδ ζηκ θνζδεσ πελδίΪζζκθ εαδ ηεζδεΪ επαθΫλξκθηαδ ζηκ κδεκθκηδεσ 

ζτζηβηα, επβλεΪακθηαμ ηβθ παλαΰπΰά εαδ εαηαθΪζπζβ. 

Ζ ζνθΪθεδα ηεηαιτ ηβμ κδεκθκηέαμ εαδ ηβμ κδεκζκΰέαμ εέθαδ δδπζά: Πλυηκθ, 

νπΪλξεδ εΪπκδα κηκδσηβηα ζηκθ ηλσπκ αθΪζνζβμ πκν ξλβζδηκπκδεέ β εΪγε 

επδζηάηβ, β πλυηβ αζξκζεέηαδ ηε ηδμ αζζβζεπδδλΪζεδμ ηπθ δδαθσλπθ θνηδευθ 

εαδ απδευθ κλΰαθδζηυθ εαδ β κδεκθκηέα, σππμ σζεμ κδ εκδθπθδεΫμ επδζηάηεμ,  

ηε ηδμ αθγλυπδθεμ αζζβζεπδδλΪζεδμ. Ο ηλσπκμ αθΪζνζβμ ηβμ Οδεκζκΰέαμ, β 

κπκέα ξλβζδηκπκδεέ ηκ Οδεκζκΰδεσ τζηβηα Γεθδεάμ Ηζκλλκπέαμ γνηέαεδ ηκ 

τζηβηα Γεθδεάμ Οδεκθκηδεάμ Ηζκλλκπέαμ. Δπέζβμ, ζνθΪθεδα νπΪλξεδ επεδδά 

ηα ηεθ εέθβηλα ΰδα ηβ ησζνθζβ ηκν πελδίΪζζκθηκμ εέθαδ ζνθάγπμ κδεκθκηδεΪ, ηα 

δε ηΫηλα πκν πλΫπεδ θα ζβθγκτθ ΰδα ηβ πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ 

ζνθεπΪΰκθηαδ ηβ ξλάζβ παλαΰπΰδευθ ηΫζπθ ά ηκθ πελδκλδζησ ηβμ ξλάζβμ 

κλδζηΫθπθ θνζδευθ πσλπθ. 

                                                
21

 Γεσξγαθέιινο Α. Γεκήηξηνο, Οηθνλνκηθή Τνπ Πεξηβάιινληνο (Σεκεηώζεηο Μαζήκαηνο), Πεηξαηάο, 

2001 
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ηβθ κδεκθκηδεά γεπλέα, ηα ηΫζα ηε ηα κπκέα δεαθκπκδκτθηαδ κδ πκδεέζεμ 

αθΪΰεεμ κθκηΪακθηαδ αΰαγΪ εαδ νπβλεζέεμ. Σα κδεκθκηδεΪ αΰαγΪ ίλέζεκθηαδ ζε 

ζηεθσηβηα εαδ β απσεηβζά ηκνμ ζνθεπΪΰεηαδ εαηαίκζά εΪπκδκν πκζκτ, έζκν ηε 

ηβθ εαγκλδζηΫθβ απσ ηκθ ππζβηά ηδηά ηκνμ. Ζ ηδηά εΪγε αΰαγκτ 

δδαηκλθυθεηαδ ζηβθ αθηέζηκδξβ αΰκλΪ. Σα εζετγελα αΰαγΪ (βζδαεσ θπμ, θελσ 

πβΰάμ, αΫλαμ εζπ.) ίλέζεκθηαδ ζε αθγκθέα εαδ β εαηαθΪζπζά ηκνμ δε 

ζνθεπΪΰεηαδ ηβθ εαηαίκζά αθηδηέηκν, δβζαδά ίλέζεκθηαδ εεησμ αΰκλΪμ. Ζ 

κδεκθκηδεά γεπλέα, ηΫξλδ πλδθ ζέΰα ξλσθδα, εθδδαθελσηαθ ησθκ ΰδα ανηΪ πκν 

ξαλαεηβλέακθηαδ πμ κδεκθκηδεΪ αΰαγΪ εαδ σξδ ΰδα ηα εζετγελα αΰαγΪ. 

ε αθηέγεζβ ηε ηβθ παζαδσηελβ κδεκθκηδεά γεπλέα, πκν αθαθΫλγβεε 

παλαπΪθπ, β θεσηελβ νδκγεηεέ ηβθ Ϊπκοβ σηδ εαδ ηα εζετγελα αΰαγΪ, πκν εέθαδ 

ζηκδξεέα ηβμ θτζβμ, αλξέακνθ θα ΰέθκθηαδ ζπΪθδα ά θα αζζΪαεδ πλκμ ηκ 

ξεδλσηελκ β πκδσηβηΪ ηκνμ, ζσΰπ ηβμ παλαΰπΰδεάμ εαδ εαηαθαζπηδεάμ 

δλαζηβλδσηβηαμ ηπθ αησηπθ, β κπκέα δβηδκνλΰεέ δνζηεθεέμ επδδλΪζεδμ πΪθπ 

ζε ανηΪ. Γδα παλΪδεδΰηα, β παλαΰπΰά ξλάζδηπθ αΰαγυθ απσ Ϋθα ελΰκζηΪζδκ 

πκν εεπΫηπεδ ίζαίελσ εαπθσ ηκζτθεδ ηκθ αΫλα πκν αθαπθΫκνθ κδ πελέκδεκδ ά 

εΪθ ανησ ηκ ελΰκζηΪζδκ απκίΪζεδ ηα απσίζβηα ζε παλαεεέηεθβ γαζΪζζδα 

πελδκξά, ηκζτθεδ ηα θελΪ πκν εκζνηπκτθ παλαγελδζηΫμ. Με ηκθ έδδκ ηλσπκ β 

εαηαθαζπηδεά δλαζηβλδσηβηα ηπθ παλαγελδζηυθ πκν πεηκτθ ζεκνπέδδα ζηβθ 

αεηά, νπκίαγηέακνθ ηβθ πκδσηβηα ά ηβθ αιέα ηβμ αθαονξάμ ηπθ παλαγελδζηυθ 

πκν γα ξλβζδηκπκδάζκνθ ηδμ εΰεαηαζηΪζεδμ ηεηΪ απσ ανηκτμ. 

Ζ πκδσηβηα ηκν αΫλα, ηκν θελκτ εαδ ηπθ ξυλπθ αθαονξάμ ηπθ πλκβΰκτηεθπθ 

παλαδεδΰηΪηπθ ηπκλεέ θα γεπλβγεέ αΰαγσ πκν ίλέζεεηαδ ζε αθεπΪλεεδα εαδ 

ζνθεπυμ ηπκλεέ θα απκηεζΫζεδ αθηδεεέηεθκ ηβμ κδεκθκηδεάμ αθΪζνζβμ. Ζ 

δνζεκζέα ζηβ ηεζΫηβ ηβμ πκδσηβηαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ ζε ζξΫζβ ηε ανηά ηπθ 

κδεκθκηδευθ αΰαγυθ κθεέζεηαδ ζηκ σηδ: α. β πκδσηβηα ηκν πελδίΪζζκθηκμ δεθ 

απκηεζεέ δδδκεηβζέα εαθεθσμ ί. δεθ νπΪλξεδ αΰκλΪ πκν θα ζξβηαηέαεηαδ ηδα ηδηά 

,σππμ ζνηίαέθεδ ηε ηα κδεκθκηδεΪ αΰαγΪ22. 

                                                
22 Σαξαληίδεο Α. Σηπιηαλόο, Θεσξία Άξηζηεο Καηαλνκήο, Οηθνλνκηθή Τεο Δπεκεξίαο Καη Γεληθήο 

Ηζνξξνπίαο, Πεηξαηάο, 1998, ζει. 157-176. 
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Γεθδεσ ξαλαεηβλδζηδεσ ησζκ ηπθ αβηδυθ πκν πλκεαζκτθηαδ απσ ηβ λτπαθζβ 

σζκ εαδ ηκν κθΫζκνμ πκν δβηδκνλΰεέηαδ απσ ηβθ πλσζβοά ηβμ εέθαδ σηδ 

ζβηαθηδεσ ηΫλκμ ηκνμ δεθ νπσεεδηαδ ζε ηδηκζσΰβζβ εαδ δεθ εεθλΪακθηαδ ηΫζπ 

ηκν ηβξαθδζηκτ ηβμ αΰκλΪμ23.  

ΚΪγε λνπαθηδεά εθΫλΰεδα δβηδκνλΰεέ κδεκθκηδεΪ κθΫζβ ζε κλδζηΫθα Ϊηκηα, 

επδξεδλάζεδμ εαδ αβηδΫμ ζε Ϊζζα.24 νξθΪ, ηκ δδδπηδεσ σθεζκμ απσ ηδμ 

λνπαθηδεΫμ εθΫλΰεδεμ ηκ απκεκηέακνθ κζσεζβλκ κδ λνπαθηΫμ, εθυ κδ νζδεΫμ 

αβηδΫμ εαδ κδ ίζΪίεμ ηβμ νΰεέαμ πκν πλκεαζκτθηαδ απσ ηβ λτπαθζβ πζάηηκνθ 

ηελδευμ ά ει κζκεζάλκν Ϊηκηα πκν δεθ Ϋξκνθ Ϊηεζβ ζξΫζβ ηε ηδμ 

ζνΰεεελδηΫθεμ εθΫλΰεδεμ. νθάγπμ, β αβηδΪ αζζΪ εαδ ηα κθΫζβ απσ ηβ λτπαθζβ 

ηκν πελδίΪζζκθηκμ δδαξΫκθηαδ ζε ηεΰΪζκ αλδγησ αησηπθ. ΓεθδεΪ, β πλσεζβζβ 

αβηδυθ απσ ηκνμ λνπαθηΫμ ζε ηλέηκνμ απκηεζεέ ίαζδεσ ξαλαεηβλδζηδεσ ηκν 

πλκίζάηαηκμ ηβμ λτπαθζβμ.  

Δμσηεξηθέο επηδξάζεηο25 νπΪλξκνθ σηαθ κδ ζνθαληάζεδμ παλαΰπΰάμ εαδ 

εσζηκνμ ηπθ παλαΰπΰυθ ενλέζεκθηαδ ζε αηκδίαέα ά ηκθκηελά ειΪληβζβ, πκν 

ίλέζεεηαδ Ϋιπ απσ ηκ ζτζηβηα ηδηυθ, δβζαδά ηβθ αΰκλΪ. ΑνηΫμ κδ ειπηελδεΫμ 

επδδλΪζεδμ εθσμ αησηκν ηπκλεέ θα Ϋξκνθ ενθκρεά επέδλαζβ ζηβ δλαζηβλδσηβηα 

Ϊζζπθ αησηπθ, κπσηε εαζκτθηαδ ειπηελδεΫμ κδεκθκηέεμ ά θα Ϋξκνθ αλθβηδεά 

επέδλαζβ, κπσηε εαζκτθηαδ εμσηεξηθέο αληηνηθνλνκίεο ή επηβαξύλζεηο. Σκ 

ΰεΰκθσμ σηδ ίλέζεκθηαδ Ϋιπ απσ ηβθ αΰκλΪ πλαεηδεΪ ζβηαέθεδ σηδ ανησμ πκν 

πλκεαζεέ ηδμ ειπηελδεΫμ αθηδκδεκθκηέεμ δεθ εαηαίΪζζεδ εαηέα απκαβηέπζβ ά 

εσζηκμ, εθυ ανησμ πκν ηδμ νθέζηαηαδ δεθ απκαβηδυθεηαδ ΰδα ηβ αβηδΪ. Ζ τπαλιβ 

ειπηελδευθ αθηδκδεκθκηδυθ ηπκλεέ θα δδαηνππγεέ εαδ πμ δδΪζηαζβ ηεηαιτ ηβμ 

δδδπηδεάμ εαδ ηβμ εκδθπθδεάμ πθΫζεδαμ, ηε ηβθ πλυηβ θα εέθαδ ηεΰαζτηελβ απσ 

ηβ δετηελβ. 

                                                
23

 Σαξαληίδεο Α. Σηπιηαλόο, Θεσξία Άξηζηεο Καηαλνκήο, Οηθνλνκηθή Τεο Δπεκεξίαο Καη Γεληθήο 

Ηζνξξνπίαο, Πεηξαηάο, 1998, ζει. 93-122 
24 Βι. Δμσηεξηθέο επηδξάζεηο 

25 Πξώηε θνξά αλαθέξζεθαλ από ηνλ Marshal θαη αλαιύζεθαλ από ηνλ Pigou “Economics of Welfare”, 

London, MacMillan and Co. 1960 
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Όππμ θαέθεηαδ εαδ ζηκ παλαεΪηπ δδΪΰλαηηα, β αάηβζβ ΰδα Ϋθα πλκρσθ α εέθαδ 

D εαδ β αθηέζηκδξβ πλκζθκλΪ S. Όηαθ ΰέθεηαδ εαηαθκβησ σηδ β παλαΰπΰδεά 

δδαδδεαζέα ηκν α παλΪΰεδ λνπκΰσθεμ κνζέεμ εαδ πλκεαζεέ εκδθπθδεσ εσζηκμ, β 

εκδθπθέα επδγνηεέ ζδΰσηελβ πκζσηβηα ηκν α ζε εΪγε επέπεδκ ηδηάμ, εθυ β 

πλκζθκλΪ παλαηΫθεδ β έδδα. νθεπυμ, δβηδκνλΰεέηαδ ηεηαησπδζβ ηβμ εαηπτζβμ 

αάηβζβμ απσ ηβ εαηπτζβ D ζηβθ εαηπτζβ D’, ζηβθ κπκέα β αβηκτηεθβ 

πκζσηβηα ΰδα ηκ πλκρσθ α εέθαδ ηδελσηελβ ζε εΪγε ηδηά. ηκ θΫκ ζβηεέκ 

δζκλλκπέαμ (εεεέ πκν ηΫηθκθηαδ κδ εαηπτζεμ πλκζθκλΪμ εαδ αάηβζβμ) β ηδηά εαδ 

β πκζσηβηα δζκλλκπέαμ εέθαδ ηδελσηελβ απσ ανηά πκν γα πλκΫενπηε αθ δεθ 

νπάλξαθ ειπηελδεΫμ κδεκθκηέεμ ( ηκηά εαηπνζυθ D εαδ S).    

ΠΟΟΣΖΣΑ

Σ
ΗΜ

Ζ

D'- Κακπύιε Εήηεζεο κε εμση. νηθνλνκίεο

D- Κακπύιε Εήηεζεο ρσξηο εμση. νηθνλνκίεο 

S- Κακπύιε Πξνζθνξάο

 

Γηάγξακκα 1: Δμσηεξηθέο επηβαξύλζεηο ζηελ θαηαλάισζε θαη ηζνξξνπία ζηελ αγνξά 
ελόο αγαζνύ 

 

ηδμ πελδπηυζεδμ σπκν απκδεδεθτεηαδ σηδ β λτπαθζβ ηκν πελδίΪζζκθηκμ 

πλκεαζεέηαδ απσ ηβθ τπαλιβ αλθβηδευθ ειπηελδευθ επδδλΪζεπθ απαδηεέηαδ 

ζνζζκΰδεά δλΪζβ ΰδα ηβθ δδσλγπζβ ηκνμ26.  

 

                                                
26 θεθ. 2 ππνθεθ. 2.3 
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2.2 Δπηζπκεηό Δπίπεδν Ρύπαλζεο 

ηκ ελυηβηα «ηΫξλδ πκδκ ίαγησ γα πλΫπεδ β ελαηδεά εικνζέα θα πελδκλέζεδ ηβθ 

πελδίαζζκθηδεά ησζνθζβ;», β ζνθβγΫζηελβ απΪθηβζβ εέθαδ σηδ πλΫπεδ θα ηβθ 

ειαζεέοεδ πζάλπμ. Ζ γΫζβ ανηά εέθαδ σηπμ αθΫθδεηβ εαδ αελαέα. Αθ, γεπλβηδεΪ, 

ΰδθσηαθ ηδα πλκζπΪγεδα παθηεζκτμ πελδκλδζηκτ ηβμ λτπαθζβμ γα 

πελδκλδασηαθ β παλαΰπΰά, Ϊλα εαδ ηκ ίδκηδεσ επέπεδκ, ζε ηΫηκδκ ίαγησ πκν 

εαηδΪ εκδθπθέα δε γα ηκ απκδεξσηαθ. ΔπκηΫθπμ, ηκ πλσίζβηα εθηκπέαεηαδ ζηκ 

«πσζβ λτπαθζβ εέθαδ αθεεηά;» ά «πκδκμ εέθαδ κ «Ϊλδζηκμ» ίαγησμ 

πελδίαζζκθηδεάμ ησζνθζβμ;»27.   

τηθπθα ηε ηβθ κδεκθκηδεά γεπλέα, κδ παλαΰπΰδεΫμ ηκθΪδεμ επδζΫΰκνθ εεεέθκ 

ηκ επέπεδκ παλαΰπΰάμ ά εεεέθκ ηκ ζνθδναζησ παλαΰπΰδευθ ζνθηεζεζηυθ 

πκν ηεΰδζηκπκδεέ ηα εΫλδβ, ηε δεδκηΫθβ ηβθ ηδηά ηπθ ζνθηεζεζηυθ. ΚαηΪ ηβθ 

παλαΰπΰδεά δλαζηβλδσηβηα, σππμ άδβ αθαθΫλγβεε, κδ επδξεδλάζεδμ ίζΪπηκνθ 

ηα ζηκδξεέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ. Όζκ ανιΪθεδ β παλαΰπΰά, ησζκ πελδζζσηελβ 

εέθαδ β ηεέπζβ ηβμ πκδσηβηαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ. Σα Ϊηκηα επέζβμ επδζΫΰκνθ 

ηκθ ζνθδναζησ ηπθ αΰαγυθ  πκν ηεΰδζηκπκδεέ ηβθ ενβηελέα ηκνμ, ηε δεδκηΫθεμ 

ηδμ ηδηΫμ εαδ ηκ εδζσδβηΪ ηκνμ. νθεπυμ, εθυ ηα Ϊηκηα ηπκλκτθ θα 

ανικηεδυθκνθ ηδμ πκζσηβηεμ ηπθ αΰαγυθ ΰδα θα επδητξκνθ ηβθ αλδζηκπκέβζβ 

δεθ ηπκλκτθ θα πλΪικνθ ηκ έδδκ εαδ ΰδα ηα πελδίαζζκθηδεΪ αΰαγΪ, ζσΰπ ηκν 

ζνζζκΰδεκτ ξαλαεηάλα ηκνμ. 

Ζ εκδθπθδευμ επδγνηβηά πκζσηβηα ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ λτπαθζβμ δεθ 

πλκζδδκλέαεηαδ απσ ηβθ δζσηβηα δδδπηδεκτ κλδαεκτ εσζηκνμ εαδ ηδηάμ, αζζΪ απσ 

ηβθ δζσηβηα εκδθπθδεκτ κλδαεκτ εσζηκνμ εαδ εκδθπθδεκτ κθΫζκνμ. Σκ εκδθπθδεσ 

κλδαεσ εσζηκμ εέθαδ ηκ Ϊγλκδζηα ηκν δδδπηδεκτ εσζηκνμ ζνθ ηκν εσζηκνμ ηβμ 

ίζΪίβμ (λτπαθζβμ) πκν πλκεαζεέηαδ ζε Ϊζζα Ϊηκηα απσ ηδμ δνζηεθεέμ 

ειπηελδεΫμ επδδλΪζεδμ. Σκ εσζηκμ ανησ ειαληΪηαδ απσ ηβθ αιδκζσΰβζβ ηβμ 

ίζΪίβμ, δβζαδά ηβμ κλδαεάμ ζβηαζέαμ πκν δέθκνθ ηα Ϊηκηα ζε ανηά. Ζ 

δδαδδεαζέα ηκν πλκζδδκλδζηκτ ηκν «Ϊλδζηκν» επδπΫδκν λτπαθζβμ γα πλΫπεδ 

                                                
27

 Κώηηεο Φ. Γεώξγηνο, Οηθνινγία Καη Οηθνλνκία, Δθδ. Παπαδήζε, 1994 
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θα ζηβλέαεηαδ ζηβ ζτΰελδζβ ηκν εκδθπθδεκτ κθΫζκνμ πκν δβηδκνλΰεέ β 

εαηαπκζΫηβζβ ηβμ εαδ ηκν εσζηκνμ πκν ζνθεπΪΰεηαδ ανηά. Ζ πλκζπΪγεδα ηπθ 

αληκδέπθ ΰδα ηβθ αθηδλλνπαθηδεά πκζδηδεά γα πλΫπεδ θα εέθαδ β ειετλεζβ 

εεεέθκν ηκν επδπΫδκν εαηαπκζΫηβζβμ ηβμ λτπαθζβμ ζηκ κπκέκ ηκ εσζηκμ ηβμ 

παλαπΫλα εαηαπκζΫηβζβμ αλξέαεδ θα ιεπελθΪ ηα κθΫζβ πκν ανηά δβηδκνλΰεέ.  

ηκ παλαεΪηπ δδΪΰλαηηα, ζηκθ κλδασθηδκ Ϊικθα παλκνζδΪακθηαδ κδ αβηδΫμ πκν 

πλκεαζεέ β λτπαθζβ (ζε ξλβηαηδεΫμ ηκθΪδεμ- νπκγΫηκνηε σηδ εέθαδ δνθαησ θα 

εεηδηβγεέ) εαδ κδ κπκέεμ ηπκλκτθ θα πελδκλδζηκτθ ηε ηβ ζάοβ ηΫηλπθ. ηκθ 

εΪγεηκ Ϊικθα παλκνζδΪαεηαδ ηκ εσζηκμ εαηαπκζΫηβζβμ ηβμ λτπαθζβμ εαδ ηα 

κθΫζβ απσ ανηά, ηε ηβθ έδδα νπσγεζβ, σηδ ηπκλκτθ θα εεηδηβγκτθ ζε 

ξλβηαηδεΫμ ηκθΪδεμ. 

Πεξηνξηζκόο δεκηώλ από ξύπαλζε

Κ
ό

ζ
ην

ο
 θ

α
η 

Ο
θ

έ
ι

ε

Οξηαθό Κόζηνο (OK) Οξηαθό Οθεινο (OO)

 

Γηάγξακκα 2: "Άξηζην" επίπεδν ξύπαλζεο 

Ζ εαηπτζβ ΟΚ δεέξθεδ ηβ ζξΫζβ ηεηαιτ ηβμ πκζσηβηαμ ηβμ πλκζαηίαθσηεθβμ 

αβηδΪμ απσ ηβ λτπαθζβ εαδ ηκν κλδαεκτ εσζηκνμ, πκν ανηά ζνθεπΪΰεηαδ. Ζ 

εαηπτζβ Ϋξεδ γεηδεά εζέζβ ΰδαηέ ηκ κλδαεσ εσζηκμ ανιΪθεηαδ εαγυμ ανιΪθεηαδ 

εαδ β πλκζπΪγεδα πελδκλδζηκτ ηβμ λτπαθζβμ. Ανησ εέθαδ ζκΰδεσ εαγυμ σζκ 
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πλκξπλΪ β δδαδδεαζέα εαγαλδζηκτ, ησζκ πδκ ειεδδδεενηΫθα ηεξθδεΪ ηΫζα 

απαδηκτθηαδ εαδ β αθΪζκΰβ ελΰαζέα πκν γα ηα ξεδλδζηεέ, ζνθεπυμ, ξλεδΪαεηαδ 

ηεΰαζτηελβ επΫθδνζβ εεθαζαέκν. Ζ ζνθΪληβζβ ηκν κλδαεκτ εσζηκνμ (ΟΚ) 

πλκετπηεδ απσ ηβθ εεηέηβζβ ηκν κλδαεκτ εσζηκνμ ηπθ Ϊλδζηπθ ζνθδναζηυθ 

αθηδλλνπαθηδευθ ηΫηλπθ. 28 

Ζ εαηπτζβ ΟΟ παλκνζδΪαεδ ηκ κλδαεσ σθεζκμ πκν πλκεαζεέηαδ απσ ηβθ 

πλσζβοβ ηβμ λτπαθζβμ. Ζ εζέζβ ηβμ εαηπτζβμ εέθαδ αλθβηδεά, εαδ ανησ 

δδεαδκζκΰεέηαδ απσ ηκ ΰεΰκθσμ σηδ κδ αλξδεΫμ πλκζπΪγεδεμ πελδκλδζηκτ ηβμ 

ησζνθζβμ πλκεαζκτθ ζβηαθηδεΪ κθΫζβ (ΰδαηέ κδ ζκίαλσηελεμ επδπηυζεδμ εέθαδ 

ανηΫμ πκν πελδκλέακθηαδ πλυηεμ εαδ ζηαδδαεΪ κδ πδκ επκνζδυδεδμ), Ϊλα ηκ 

πλσζγεηκ (κλδαεσ)  σθεζκμ ηεδυθεηαδ εαγυμ ανιΪθεηαδ β πλσζβοβ ηβμ αβηδΪμ.  

Ζ Ϊλδζηβ ζτζβ ΰδα ηκ ελυηβηα ηκν  επδγνηβηκτ επδπΫδκν λτπαθζβμ εέθαδ ανηά 

πκν αθηδζηκδξεέ ζηκ ζβηεέκ Α, ζηκ κπκέκ ηΫηθκθηαδ κδ δτκ εαηπτζεμ, δβζαδά ηκ 

κλδαεσ εσζηκμ δζκτηαδ ηε ηκ κλδαεσ σθεζκμ απσ ηκθ πελδκλδζησ ηπθ αβηδυθ 

απσ ηβθ πελδίαζζκθηδεά λτπαθζβ. Γδα ξαηβζσηελκ επέπεδκ πελδκλδζηκτ ηβμ 

λτπαθζβμ, ηκ κλδαεσ σθεζκμ ιεπελθΪεδ ηκ κλδαεσ εσζηκμ, κπσηε ζνηθΫλεδ β 

πελαδηΫλπ πλσζβοβ ηβμ λτπαθζβμ. Γδα νοβζσηελκ επέπεδκ πελδκλδζηκτ απσ 

ανησ ηκν Α, ηκ κλδαεσ εσζηκμ νπελίαέθεδ ηκ κλδαεσ σθεζκμ, Ϊλα ελέθεηαδ 

κδεκθκηδεΪ αζτηθκλσμ κ πελδκλδζησμ ηβμ αβηέαμ πΫλα απσ ηκ επέπεδκ ηκν Α. 

ΟλδζηΫθκδ παλΪΰκθηεμ πκν επβλεΪακθηαδ απσ ηβθ πκδσηβηα ηκν πελδίΪζζκθηκμ 

(πξ. νΰεέα, κηκλθδΪ ηκπέκν εζπ.) δεθ ηπκλκτθ θα απκηδηβγκτθ απσ ηβθ αΰκλΪ 

εαδ δεθ εέθαδ δνθαηά β εεηέηβζβ ηβμ αιέαμ ηκνμ ζε ξλβηαηδεΫμ ηκθΪδεμ. Ο ησθκμ 

ηλσπκμ θα εδζαξγκτθ ζηβθ αθΪζνζβ εέθαδ β εκδθπθέα θα απκθαζέζεδ ΰδα ηκθ 

εαηυηελκ ίαγησ πκν εέθαδ αθαΰεαέα β δδαθτζαιβ ηκν ηκπέκν, ηβμ νΰεέαμ εζπ., 

Ϋηζδ υζηε θα γεπλβγκτθ πμ «πελδκλδζηκέ» ηβμ αθΪζνζβμ. 

ηβθ παλαπΪθπ αθΪζνζβ δεθ αθαθΫλγβεε πκνγεθΪ β πκζσηβηα παλαΰπΰάμ 

ηπθ ίδκηβξαθδυθ πκν πλκεαζκτθ ηβ λτπαθζβ εαδ πυμ ανηά επβλεΪαεηαδ απσ 

ηβθ εδζαΰπΰά ζηβθ αθΪζνζβ ηβμ πλσζβοβμ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ αβηδυθ. ηβ 

                                                
28 Γηα θάζε επίπεδν πεξηνξηζκνύ ηεο ξύπαλζεο ππάξρεη έλαο νηθνλνκηθά άξηζηνο ζπλδπαζκόο 

αληηξξππαληηθώλ κέηξσλ, ν νπνίνο ζπλεπάγεηαη νξηζκέλν θόζηνο. 
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ζνθΫξεδα γα απκδεδξγεέ σηδ β εκδθπθδεΪ απκδεεηά πκζσηβηα παλαΰπΰάμ εέθαδ 

ηδελσηελβ απσ ανηά πκν παλΪΰεηαδ δέξπμ πελδίαζζκθηδεκτμ πελδκλδζηκτμ29. 

ηκ παλαεΪηπ δδΪΰλαηηα παλκνζδΪαεηαδ β αάηβζβ ΰδα ηκ παλαΰσηεθκ πλκρσθ, 

ηκ δδδπηδεσ εσζηκμ (δβζαδά ηκ εσζηκμ παλαΰπΰάμ, ηκ κπκέκ νπκγΫηκνηε σηδ 

εέθαδ ζηαγελσ ΰδα δεδκηΫθεμ ζνθγάεεμ παλαΰπΰάμ) εαδ ηκ εκδθπθδεσ κλδαεσ 

εσζηκμ, πκν εέθαδ ατικνζα ζνθΪληβζβ ηβμ παλαΰπΰδεάμ δδαδδεαζέαμ 

(ηεΰαζτηελβ παλαΰπΰά ζνθεπΪΰεηαδ ηεΰαζτηελβ λτπαθζβ, Ϊλα ηεΰαζτηελβ 

επδίΪλνθζβ ηκν εκδθπθδεκτ ζνθσζκν). 

Πνζόηεηα Παξαγσγήο

Σ
ηκ

ή
, 

Κ
ό

ζ
ην

ο

Ηδησηηθό Κόζηνο Κνηλσληθό Οξηαθό Κόζηνο Εήηεζε (DD)

 

Γηάγξακκα 3:Πνζόηεηα παξαγσγήο κε αλάινγε ξύπαλζε 

Αθ δεθ ζβθγεέ νπσοβ ηκ εκδθπθδεσ εσζηκμ, β πκζσηβηα πκν παλΪΰεηαδ εέθαδ 

ανηά πκν πλκετπηεδ απσ ηβθ ηκηά ηβμ εαηπτζβμ δδδπηδεκτ εσζηκνμ εαδ ηβμ 

εαηπτζβμ αάηβζβμ. Δθυ, αθ ζνηπελδζΪίκνηε εαδ ηκ εκδθπθδεσ κλδαεσ εσζηκμ. 

ηκ επδγνηβησ ηΫΰεγκμ παλαΰπΰάμ εέθαδ ηκ ζβηεέκ πκν ηΫηθκθηαδ β εαηπτζβ 

αάηβζβμ εαδ β εαηπτζβ εκδθπθδεκτ εσζηκνμ. Γέθεηαδ θαθελσ σηδ β πκζσηβηα 

πκν παλΪΰεηαδ ηεηΪ ηβθ εδζαΰπΰά ηπθ πελδίαζζκθηδευθ πελδκλδζηυθ εέθαδ 

                                                
29 Υπνθεθ. 2.1, δηάγξακκα 1 
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ηδελσηελβ απσ ανηά πκν γα παλαΰσηαθ αθ ζαηίαθσηαθ νπσοβ ησθκ ηκ 

δδδπηδεσ εσζηκμ παλαΰπΰάμ. Σκ θΫκ ανησ επέπεδκ παλαΰπΰάμ πλκεαζεέ 

ζδΰσηελβ λτπαθζβ ηκν πελδίΪζζκθηκμ εαδ ηπκλεέ θα απκεαζεζηεέ άξηζην 

επίπεδν ξππάλζεσο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ παλαΰσηεθβ πκζσηβηα ηπκλεέ θα 

ανιβγεέ, αθ β ίδκηβξαθέα ζΪίεδ ηΫηλα αθηδλλνπαθηδεάμ πλκζηαζέαμ. 

Παλσηδ εέθαδ ετεκζβ β γεπλβηδεά ειετλεζβ ηκν «Ϊλδζηκν» επδπΫδκν λτπαθζβμ, 

πλαεηδεΪ ανησ εέθαδ αδτθαηκ, ΰδαηέ εηθαθέακθηαδ αθηδεεδηεθδεΫμ δνζξΫλεδεμ 

εεηέηβζβμ κλδζηΫθπθ παλαηΫηλπθ.  

Καηαλξάθ, β αελδίάμ ηΫηλβζβ ά εεηέηβζβ ηκν εσζηκνμ εαδ ηκν κθΫζκνμ απσ ηβθ 

εαηαπκζΫηβζβ ηβμ λτπαθζβμ εέθαδ πκζτ δτζεκζβ, ΰδαηέ ηΫζα ζε ανησ ηκ 

εσζηκμ νπΪλξκνθ εαδ ηβ κδεκθκηδεΪ εσζηβ. 

Δπέζβμ, νπΪλξκνθ πκζζΫμ πβΰΫμ λτπαθζβμ εαδ ΰδα ηβ ηεέπζβ ηβμ δεθ επαλεεέ 

ηδα κδβΰέα ΰδα ηεέπζβ ηβμ λτπαθζβμ απσ εΪγε πβΰά εαηΪ Ϋθα πκζκζησ, Ϋηζδ 

υζηε ζνθκζδεΪ θα ηεδπγεέ εαηΪ ηκ έδδκ πκζκζησ, εαδ ανησ δδσηδ εΪγε 

παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα παλκνζδΪαεδ δδαθκλεηδεά δνζεκζέα εαδ εσζηκμ σζκθ 

αθκλΪ ηβθ πελδίαζζκθηδεά δδαξεέλδζβ. Ο εαθσθαμ πκν πλΫπεδ θα 

αεκζκνγάζκνθ κδ αλησδδεμ αλξΫμ εέθαδ θα πελδκλέαεηαδ β λτπαθζβ απσ εΪγε 

πβΰά ηΫξλδ ηκ ζβηεέκ ζηκ κπκέκ β ηεζενηαέα ξλβηαηδεά ηκθΪδα πκν δαπαθΪηαδ 

ΰδα ηβ ηεέπζβ ηβμ λτπαθζβμ απσ κπκδαδάπκηε πβΰά ζνθηεζεέ ζηβθ έδδα ηεέπζβ 

ηκν ΰεθδεκτ επδπΫδκν ηβμ λτπαθζβμ.30 

Γδα θα πλΪιεδ ανηΪ β αλησδδα νπβλεζέα γα πλΫπεδ θα Ϋξεδ πζάλβ ΰθυζβ ηπθ 

ηλσππθ δβηδκνλΰέαμ εαδ εζΫΰξκν ηβμ λτπαθζβμ απσ εΪγε πβΰά. Αεσηβ, γα 

πλΫπεδ θα εέθαδ ζε γΫζβ θα ειεηΪαεδ ηβ δνθαησηβηα ηλκπκπκδάζεπθ πκν γα 

ηπκλκτζαθ θα ΰέθκνθ ζηβθ παλαΰπΰά ΰδα ηβ ηεέπζβ ηβμ λτπαθζβμ. Ζ 

ζνΰεΫθηλπζβ ησζπθ πζβλκθκλδυθ εέθαδ αλεεηΪ δαπαθβλά εαδ δτζεκζβ. 

ΔπδπζΫκθ, δεθ εέθαδ ετεκζβ β εεηέηβζβ ηπθ αβηδυθ απσ ηβ λτπαθζβ εαδ ηπθ 

πθεζεδυθ πκν γα πλκετοκνθ απσ ηκθ πελδκλδζησ ηβμ, ΰδαηέ παλεηίΪζζκθηαδ κδ 

νπκεεδηεθδεΫμ εεηδηάζεδμ ηπθ αησηπθ, κδ κπκέεμ γα πλΫπεδ θα αγλκδζηκτθ, αζζΪ 

                                                
30 Κώηηεο, «Οηθνινγία θαη πεξηβάιινλ» 
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ΰδα θα ΰέθεδ ανησ γα πλΫπεδ θα αιδκζκΰβγκτθ αθΪζκΰα ηε ηβθ Ϋθηαζά ηκνμ. Ζ 

ζνζζκΰά ανηυθ ηπθ πζβλκθκλδυθ ΰέθεηαδ ηε ελπηβηαηκζσΰδα, Ϋηζδ υζηε θα 

εέθαδ δνθαηά ζε εΪπκδκ ίαγησ β δδαησλθπζβ ΰθυηβμ. Σκ εσζηκμ ανηάμ ηβμ 

πλκζπΪγεδαμ, σηπμ, ηβθ εαγδζηΪ αδτθαηβ, δδδαδηΫλπμ ΰδα γΫηαηα πκν πδγαθσθ 

θα ηεηαίΪζζκθηαδ ζνξθΪ, σππμ β Ϊπκοβ ηπθ πκζδηυθ ΰδα εΪπκδκ πλκρσθ.  

2.3 Μέηξα θαη Μέζνδνη Πνιηηηθήο ηνπ Πεξηβάιινληνο 

 Ζ κδεκθκηδεά επδζηάηβ δδαγΫηεδ ηδα ζεδλΪ απσ «ελΰαζεέα» ΰδα θα παλεηίαέθεδ 

ζηκ ζτζηβηα ηβμ αΰκλΪμ ηε ζεκπσ ηκθ πελδκλδζησ ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ 

λτπαθζβμ. ΚΪπκδα απσ ανηΪ αθκλκτθ ηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, δέξπμ θα απαδηεέηαδ  

β παλΫηίαζβ ηκν ελΪηκνμ, εθυ εΪπκδα Ϊζζα ζαηίΪθκθηαδ απσ ηκ ελΪηκμ.  

Σκ ελΪηκμ ηπκλεέ θα παλεηίαέθεδ Ϊηεζα ζηβθ πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ 

εέηε παλΪΰκθηαμ ηκ έδδκ πελδίαζζκθηδεΫμ νπβλεζέεμ, εέηε απαΰκλετκθηαμ 

κλδζηΫθεμ εθΫλΰεδεμ ηπθ δδδπηυθ πκν πλκεαζκτθ αλθβηδεΫμ επδπηυζεδμ ζηκ 

πελδίΪζζκθ, εέηε, ηΫζκμ, εαγκλέακθηαμ πελδίαζζκθηδεΪ σλδα εαδ επδίΪζζκθηαμ 

ηβθ ηάλβζά ηκνμ. 

ΤπΪλξκνθ, σηπμ, εαδ Ϋηηεζκδ ηλσπκδ επδλλκάμ ηβμ πκδσηβηαμ ηκν  

πελδίΪζζκθηκμ απσ ηκ ελΪηκμ. ΑνηΫμ κδ Ϋηηεζεμ ελαηδεΫμ παλεηίΪζεδμ 

ζνθέζηαθηαδ ενλέπμ ζηβ γΫζπδζβ αλθβηδευθ ά γεηδευθ κδεκθκηδευθ εδθάηλπθ 

ΰδα ηβθ απκγΪλλνθζβ ηβμ εαηαζηλκθάμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ. Οδ κδεκθκηκζσΰκδ 

πλκηδηκτθ ηβ ξλάζβ ηΫηκδπθ ηΫηλπθ αθηέ ΰδα Ϊηεζβ παλΫηίαζβ, επεδδά ηα 

ηΫηλα πκν ίαζέακθηαδ ζε κδεκθκηδεΪ εέθβηλα επδηλΫπκνθ ηβθ εαζτηελβ 

εθζπηΪηπζβ ηκν ειπηελδεκτ εσζηκνμ εαδ κθΫζκνμ, πκν ζξεηέαεηαδ ηε ηβ 

λτπαθζβ, ζηκνμ κδεκθκηδεκτμ ζκΰαλδαζηκτμ ηπθ ίδκηβξαθδευθ ηκθΪδπθ. Με 

ηδμ ηεγσδκνμ ανηΫμ αθαΰεΪακθηαδ κδ κδεκθκηδεΫμ ηκθΪδεμ θα ζνηπελδθΫλκθηαδ 

ηε ηλσπκ πκν ειαζθαζέαεδ πδκ κλγκζκΰδεά δδαξεέλδζβ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ 

πσλπθ. 

Οδ ζβηαθηδεσηελεμ ηκλθΫμ Ϋηηεζπθ ελαηδευθ πελδίαζζκθηδευθ παλεηίΪζεπθ 

ζησξκ Ϋξκνθ ηβθ εαγκδάΰβζβ ηδαμ κλγκζκΰδεσηελβμ πελδίαζζκθηδεάμ 

ζνηπελδθκλΪμ απσ πζενλΪμ ηπθ επδξεδλάζεπθ. ΑνηΪ ηα ηΫηλα εέθαδ:    

 Πελδίαζζκθηδεκέ θσλκδ εαδ ηΫζβ, 
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 ΠελδίαζζκθηδεΫμ επδδκηάζεδμ, 

 Δηπκλετζδηα δδεαδυηαηα λτπαθζβμ, 

 νζηάηαηα εΰΰνκδκηδεκτ αθηδηέηκν, 

 Γδαπλαΰηαηετζεδμ, 

 Οέεκ – ζάηαθζβ ηπθ πλκρσθηπθ.  

α) Φόξνη & Σέιε  

Οδ θσλκδ εαδ ηα ηΫζβ απκζεκπκτθ ζηβθ ειέζπζβ ηκν δδδπηδεκτ κλδαεκτ εσζηκνμ 

ηε ηκ αθηέζηκδξκ εκδθπθδεσ εσζηκμ. ΔπκηΫθπμ, ηκ πκζσ ηκν θσλκν ηκ κπκέκ γα 

πλΫπεδ θα πλκζηεγεέ ζηκ δδδπηδεσ εσζηκμ γα πλΫπεδ θα δζκτηαδ ηε ηβθ κλδαεά 

επέδλαζβ πκν πλκεαζεέηαδ απσ ηβθ λνπαθηδεά δλΪζβ ηβμ επδξεέλβζβμ. Οδ 

παλαΰπΰδεΫμ ηκθΪδεμ γα Ϋξκνθ Ϋηζδ εέθβηλκ θα πελδκλέζκνθ ηβ λτπαθζβ, ηε 

Ϊηεζκ ζησξκ θα ηεδυζκνθ ηκ πκζσ ηκν θσλκν πκν γα πλΫπεδ θα πζβλυζκνθ 

ζηδμ νπβλεζέεμ ηκν ελΪηκνμ. νθεπυμ, κδ παλεηίΪζεδμ ηΫζπ ηπθ θσλπθ εαδ 

ηπθ ηεζυθ πλκζίζΫπκνθ ζηβ δβηδκνλΰέα εθσμ «Ϊλδζηκν» επδπΫδκν δαπΪθβμ 

ΰδα ηκθ πελδκλδζησ ηβμ λτπαθζβμ, εαγυμ εαδ εθσμ «Ϊλδζηκν» επδπΫδκν 

λτπαθζβμ. Οδ ηκλθΫμ πκν ηπκλκτθ θα πΪλκνθ κδ παλαπΪθπ παλεηίΪζεδμ 

εέθαδ: 

 Φσλκμ επέ ηβμ εεπκηπάμ λτππθ – δδΪγεζβμ απκίζάηπθ ζηκ πελδίΪζζκθ (κ 

θσλκμ ειαληΪηαδ απσ ηβθ πκδσηβηα εαδ ηβθ πκζσηβηα ηπθ εεπκηπυθ). 

 ΣΫζκμ ξλάζβμ ζνζζκΰδευθ ηκθΪδπθ επειελΰαζέαμ απκίζάηπθ. Πλσεεδηαδ ΰδα 

πζβλπηΫμ κδ κπκέεμ αθκλκτθ ηκ εσζηκμ ηπθ δβηκζέπθ εΰεαηαζηΪζεπθ 

επειελΰαζέαμ εαδ δδΪγεζβμ απκίζάηπθ. 

 Φσλκμ πλκρσθηκμ. ΑθκλΪ ηβθ θκλκζσΰβζβ αθαζκΰδεΪ ηε ηβθ αιέα ηβμ 

παλαΰπΰάμ (ηεηαενζτεηε ζηκνμ εαηαθαζπηΫμ) ά ηβμ εαηαθΪζπζβμ 

επδίαλνθηδευθ ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ πλκρσθηπθ. 

 Φσλκμ πλυηπθ νζυθ. ΑθκλΪ ηβ θκλκζσΰβζβ ηπθ εδζλκυθ ηβμ ίδκηβξαθέαμ, 

Ϋηζδ υζηε θα αθηδηεηππέακνθ κδ επδξεδλάζεδμ νοβζσ εσζηκμ εαδ ζνθεπυμ, θα 

πδεζγεέ κ εζΪδκμ θα ίλεδ θΫα νζδεΪ πδκ θδζδεΪ ζηκ πελδίΪζζκθ πκν γα 
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ηεδυθκνθ ηκ εσζηκμ, Ϊλα εαδ ηβθ ηδηά πυζβζβμ, ζνθεπυμ γα δβηδκνλΰεέηαδ 

Ϋθα πδκ αθηαΰπθδζηδεσ ηκ πλκρσθ. 

 ΓδκδεβηδεΪ ηΫζβ. Δέθαδ πζβλπηΫμ ΰδα ηδμ πελδίαζζκθηδεΫμ νπβλεζέεμ πκν 

παλΫξεδ ηκ ελΪηκμ, σππμ κ Ϋζεΰξκμ ηπθ πβΰυθ λτπαθζβμ εαδ ηβμ Ϋΰελδζβμ 

ηπθ πελδίαζζκθηδευθ σλπθ. 

 Γδαθκλκπκέβζβ ηπθ ηδηυθ παλεηθελυθ πλκρσθηπθ, υζηε θα ενθκκτθηαδ ηα 

θδζδεσηελα πλκμ ηκ πελδίΪζζκθ. 

Ζ ζνηπελδθκλΪ ηβμ επδξεέλβζβμ ηεηΪ ηβθ επδίκζά ζε ανηάθ ηβμ 

αθηδλλνπαθηδεάμ θκλκζκΰέαμ ηπκλεέ θα παλαηεέθεδ ηκ έδδκ λνπκΰσθα σππμ εαδ 

ζηκ παλεζγσθ, πζβλυθκθηαμ σηπμ σζκ ηκθ θΫκ θσλκ, ηπκλεέ θα ξαλαεηβλδζηεέ  

εαδ απσ πατζβ ηπθ λνπκΰσθπθ δλαζηβλδκηάηπθ ηβμ ΰδα θα απκθτΰεδ ηβθ 

πζβλπηά. ΣΫζκμ, ηπκλεέ θα επειελΰΪαεηαδ ηα ζτηαηα ά ηδμ εεπκηπΫμ ηβμ Ϋπμ 

ηκ ζβηεέκ εεεέθκ πκν ηβμ επδηλΫπεδ θα ειδζκλλκπάζεδ ηκ εσζηκμ ηκν θΫκν 

θσλκν ηε ανησθ ηβμ ζεδηκνλΰέαμ ηβμ. ε εΪγε πελέπηπζβ ηκ γεηδεσ εέθαδ σηδ κδ 

επδξεδλάζεδμ ζαηίΪθκνθ νπσοβ ηκθ πελδίαζζκθηδεσ παλΪΰκθηα. 

Πιενλεθηήκαηα ησλ παξεκβάζεσλ κέζσ θόξσλ. 

Οδ πελδίαζζκθηδεκέ θσλκδ, απκηεζκτθ ηβθ ζκΰδεά ηπθ αθηδζηλκθά ηπθ 

κδεκθκηδευθ εδθάηλπθ εαγυμ επδδδυεκνθ θα απκγαλλτθκνθ ηβ ξλάζβ 

πλκρσθηπθ εαδ ηεξθκζκΰδυθ ηβ θδζδεΫμ πλκμ ηκ πελδίΪζζκθ, παλσζα ανηΪ, 

απαδηκτθ Ϋθα πλκζεεηδεσ ζξεδδαζησ υζηε θα απκθενξγκτθ δνζηεθεέμ 

επδπηυζεδμ ζηβθ κδεκθκηέα εαδ ζηκ θα ηεΰδζηκπκδβγεέ β απκηεζεζηαηδεσηβηα 

ηκνμ. Ζ ζνηίκζά ηκνμ Ϋΰεεδηαδ ζηβθ νζκπκέβζβ ηπθ ειάμ ζησξπθ31: 

 Να εζπηελδεκπκδκτθ ηδμ πελδίαζζκθηδεΫμ ειπηελδεΫμ κδεκθκηέεμ ζηδμ ηδηΫμ    

ηπθ κπκδκθδάπκηε αΰαγυθ εαδ δλαζηβλδκηάηπθ πκν απκηεζκτθ πβΰΫμ 

λτπαθζβμ, νζκπκδυθηαμ ζηβθ πλΪιβ ηβθ αλξά «κ λνπαέθπθ πζβλυθεδ»,  

 Να νπκίκβγκτθ ηβ ηαελκπλσγεζηβ ηεηαίκζά ηβμ ζνηπελδθκλΪμ 

παλαΰπΰυθ εαδ εαηαθαζπηυθ, παλΫξκθηαμ ηκνμ Ϊηεζα κδεκθκηδεσ εέθβηλκ, 

                                                
31

 Καξβνύλεο Κ. Σσηήξηνο &  Γεσξγαθέιινο Α. Γεκήηξηνο, Γηαρείξηζε Τνπ Πεξηβάιινληνο, Δθδ. 

Σηακνύιεο, Αζήλα, 2003 
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υζηε θα επδδδυικνθ εαδθκηκηέεμ ζηβθ παλαΰπΰδεά ηκνμ δδαδδεαζέα, 

παλαπΫηπκθηαμ ηκνμ ζε ηδα εαηετγνθζβ κλγκζκΰδεσηελβμ δδαξεέλδζβμ ηπθ 

πσλπθ εαδ επδηνΰξΪθκθηαμ ηανησξλκθα ζνηησλθπζβ πλκμ ηκνμ 

γεζηκγεηβηΫθκνμ εαθσθεμ, 

 Να δβηδκνλΰκτθ Ϋζκδα ζηκ ελΪηκμ, ηΫλκμ ηπθ κπκέπθ ηπκλεέ θα επδζηλαθεέ 

νπσ ηβθ ηκλθά Ϊηεζβμ ά Ϋηηεζβμ κδεκθκηδεάμ εθέζξνζβμ ζηκνμ 

νπκεεέηεθκνμ ηκθ θσλκ (Ϋλενθα, ηεξθκζκΰέεμ).  

Αθ κ εαγκλδζησμ ηβμ απκαβηέπζβμ ΰέθεδ τζηελα απσ πκζτ εαζΫμ 

δδαπλαΰηαηετζεδμ, εθδΫξεηαδ θα θηΪζεδ β εκδθπθέα ζε ζβηεέκ ηεΰδζηκπκέβζβμ 

ηβμ εκδθπθδεάμ ενβηελέαμ. (Pareto optimum)32. 

Σκθέαεηαδ σηδ ίαζδεσ ζηκδξεέκ ΰδα θα ηπκλεέ θα ζεδηκνλΰάζεδ Ϋθα ζτζηβηα 

αθηδλλνπαθηδεάμ πκζδηδεάμ πκν γα ζηβλέαεηαδ ζηβθ εαηαίκζά δδδπηδευθ 

απκαβηδυζεπθ εέθαδ β τπαλιβ ά β δβηδκνλΰέα δδεαδπηΪηπθ δδδκεηβζέαμ ηκν 

θνζδεκτ πσλκν, εαγυμ εαδ β δνθαησηβηα απκεζεδζηκτ απσ ηβθ ξλάζβ ηκν 

εεεέθπθ πκν δεθ γΫζκνθ θα πζβλυζκνθ ηβθ ζξεηδεά απκαβηέπζβ. ΣΫζκμ β 

εθαληκΰά ηβμ ηεγσδκν ανηάμ δεθ αθηδηεηππέαεδ ζκίαλΫμ δνζεκζέεμ δδσηδ δεθ 

απαδηεέ λδαδεΫμ ηεηαίκζΫμ ηπθ κδεκθκηδευθ δλαζηβλδκηάηπθ ζηβθ εεΪζηκηε 

αΰκλΪ. 

β) Δπηδνηήζεηο  

Οδ ελαηδεΫμ παλεηίΪζεδμ ηΫζπ επδδκηάζεπθ ζβηαέθκνθ σηδ κδ επδξεδλάζεδμ 

ζαηίΪθκνθ κδεκθκηδεά ίκάγεδα απσ ηκ ελΪηκμ ΰδα ηβθ αΰκλΪ εαδ εθαληκΰά 

αθηδλλνπαθηδευθ ηεξθκζκΰδυθ, ηε ζεκπσ ηκθ πελδκλδζησ ηβμ λτπαθζβμ. Σβθ 

ηκλθά ανηά ηπθ παλεηίΪζεπθ νπκζηβλέακνθ αλεεηκέ επδξεδλβηαηέεμ, ζσΰπ ηβμ 

ζνθβγδζηΫθβμ απλκγνηέαμ πκζζυθ επδξεδλάζεπθ θα δδαγΫζκνθ κδ έδδεμ ηεΰΪζα 

πκζΪ ΰδα ηκθ πελδκλδζησ ηβμ λτπαθζβμ, πκν ηβθ γεπλκτθ πμ ηβ 

«παλαΰπΰδεά» επΫθδνζβ. Οδ ηκλθΫμ ηβμ κδεκθκηδεάμ ίκάγεδαμ πκν 

πλκζθΫλκθηαδ ζηκνμ λνπαέθκθηεμ ΰδα ηβθ αζζαΰά ζνηπελδθκλΪμ εαδ 

                                                
32 αλαθηέδβμ Α. ηνζδαθσμ, Θεπλέα Άλδζηβμ Καηαθκηάμ, Οδεκθκηδεά Σβμ Δνβηελέαμ Καδ Γεθδεάμ 
Ηζκλλκπέαμ, ΠεδλαδΪμ, 1998 
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ζνηησλθπζβμ ηε ηα νθδζηΪηεθα ηΫηλα πελδίαζζκθηδεάμ πλκζηαζέαμ εέθαδ κδ 

ειάμ:  

 Υκλάΰβζβ επδδκηάζεπθ ζηκ εεθαζαδαεσ ά εαδ ζεδηκνλΰδεσ εσζηκμ ηβμ 

αθηδλλτπαθζβμ (ηκλθά κδεκθκηδεάμ ίκάγεδαμ πκν δεθ επδζηλΫθεηαδ). 

 Μεέπζβ ηκν εσζηκνμ εεηαηέενζβμ ξλάηαηκμ. Πλσεεδηαδ ΰδα δΪθεδα ηε 

επδδκηκτηεθκ επδησεδκ ά ατιβζβ ηπθ ζνθηεζεζηυθ απσζίεζβμ ΰδα ηβ 

ξλβηαηκδσηβζβ ηκν εεζνΰξλκθδζηκτ ηκν εικπζδζηκτ ηε ζτΰξλκθεμ εαδ 

εαγαλΫμ πελδίαζζκθηδεΪ ηεξθκζκΰέεμ. 

 ΦκλκζκΰδεΫμ απαζζαΰΫμ εαδ εεπηυζεδμ θσλπθ. Σα ηΫηλα ανηΪ δδαθΫλκνθ απσ 

ηκνμ θσλκνμ ΰδαηέ επβλεΪακνθ Ϊηεζα ηα εδζκδάηαηα σππμ εαδ ηκ εΫλδκμ ηκν 

λνπαέθκθηα. 

γ) Δκπνξεύζηκα Γηθαηώκαηα Ρππάλζεσο 

Σκ κδεκθκηδεσ ανησ ελΰαζεέκ απκηεζεέ ηκ ηΫζκ εθαληκΰάμ ηκν Πλπηκεσζζκν 

ηκν Κδσηκ ΰδα ηα αΫλδα ηκν γεληκεβπέκν. τηθπθα ηε ηκ πλπησεκζζκ εΪγε 

ξυλα Ϋξεδ ηβθ νπκξλΫπζβ θα δδαηβλεέ ζηαγελΪ ηα επέπεδα εεπκηπάμ ηπθ 

αελέπθ πκν πλκεαζκτθ ηκ θαδθσηεθκ ηκν γεληκεβπέκν. Γδα θα ηκ επδητξκνθ 

ανησ κδ ξυλεμ επδίΪζζκνθ ζηδμ επδξεδλάζεδμ σλδκ ζηδμ εεπκηπΫμ ηκνμ. Ανησμ κ 

πελδκλδζησμ δβηδκνλΰεέ εέθβηλκ ΰδα ηδμ επδξεδλάζεδμ θα ξλβζδηκπκδκτθ 

ηεξθκζκΰέα πδκ εαγαλά εαδ θα ηεδυζκνθ ηδμ εεπκηπΫμ εΪηπ απσ ηκ 

απαδηκτηεθκ εαδ θα ππζκτθ ηβ δδαθκλΪ ζε Ϊζζβ πβΰά.  

Γδα θα εέθαδ απκηεζεζηαηδεσ ανησ ηκ ηΫζκ γα πλΫπεδ β ηδηά ηπθ δδεαδπηΪηπθ 

ζηβθ αΰκλΪ θα εέθαδ νοβζσηελβ απσ ηκ εσζηκμ ηεδυζεπμ ηπθ λτππθ, ΰδα θα 

απκηεζεέ εέθβηλκ ΰδα ηβ πλαΰηαηκπκέβζβ ηεδυζεπθ εαδ πυζβζβμ ηπθ 

δδεαδπηΪηπθ ανηυθ ζε Ϊζζεμ επδξεδλάζεδμ πκν ηκ Ϋξκνθ αθΪΰεβ. 

Ζ ξλάζβ ηπθ εηπκλετζδηπθ δδεαδπηΪηπθ λνπΪθζεπμ απαδηεέ εαγκλδζησ 

δδεαδπηΪηπθ δδδκεηβζέαμ ηε αελέίεδα (εαθεέμ δεθ πζβλυθεδ ΰδα εΪηδ πκν εέθαδ 

εκδθσξλβζηκ), ζαθά δδαθκηά ηπθ δδεαδπηΪηπθ εαδ αθηαΰπθδζηδεά αΰκλΪ. 
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ηβθ ΔζζΪδα, β ξλάζβ ανηκτ ηκν ελΰαζεέκν Ϋξεδ ιεεδθάζεδ απσ ηκ 2004 ηε 

πλυηκ ίάηα ηβθ νπκξλεπηδεά ηΫηλβζβ ηπθ εεπκηπυθ ανηυθ απσ ηδμ 

επδξεδλάζεδμ. Γνζηνξυμ, β εαγνζηΫλβζβ ηβμ ΔζζΪδαμ33 θα γεζπέζεδ 

εεηεζεζηδεΫμ δδαηΪιεδμ ζηκ εγθδεσ δέεαδκ, ζτηθπθα ηε ηδμ νπκδεέιεδμ ηβμ 

Οδβΰέαμ 2003/87/ΔΔ, ηβθ Ϋξεδ γΫζεδ εεησμ ζνζηάηαηκμ εηπκλέαμ.     

δ) πζηήκαηα εγγπνδνηηθνύ αληηηίκνπ. 

Σα ζνζηάηαηα επδίαλτθζεπμ ηπθ ηδηυθ απκηεζκτθ ηδα απσ ηδμ παζαδσηελεμ  

ηκλθΫμ κδεκθκηδευθ ελΰαζεέπθ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ πκζδηδεάμ. 

Δέθαδ ηκ ζτζηβηα εεεέθκ ηΫζπ ηκν κπκέκν επδίαλτθεηαδ β ηδηά εθσμ πλκρσθηκμ 

ηε Ϋθα πκζσ, ηκ κπκέκ επδζηλΫθεηαδ ζηκθ αΰκλαζηά  ηεηΪ ηβθ εαηαθΪζπζβ ηκν 

πλκρσθηκμ εαδ νπσ ηκθ σλκ σηδ Ϋξεδ ΰέθεδ β πλΫπκνζα δδαξεέλδζβ ηνξυθ 

εαηαζκέππθ (ζτζηβηα εαηΪγεζβμ – απσδκζβμ ξλβηΪηπθ, deposit – refund). 

Οδεεέκ παλΪδεδΰηα απκηεζεέ β επδζηλκθά ηπθ Ϊδεδπθ θδαζυθ εαδ ηανηκξλσθπμ 

ηΫλκμ ηβμ ηδηάμ ηκν πλκρσθηκμ ζηκθ εαηαθαζπηά. ε Ϊζζεμ ξυλεμ ηβμ 

Δνλππαρεάμ Έθπζβμ, ηκ ηΫηλκ Ϋξεδ πλκξπλάζεδ ζηκνμ ξυλκνμ ίδκηεξθδυθ – 

ίδκηβξαθδυθ, ηε ξαλαεηβλδζηδεσ παλΪδεδΰηα ηβθ επδζηλκθά ηπθ Ϊδεδπθ 

ηπαηαλδυθ ηπθ ανηκεδθάηπθ ζηβθ κνβδέα.   

ε ανησ ηκ ηΫηλκ εηπέπηεδ εαδ β εθαζζαεηδεά δδαξεέλδζβ ηπθ απκίζάηπθ 

βζεεηλδεκτ εαδ βζεεηλκζκΰδεκτ εικπζδζηκτ, β κπκέα εθαλησαεηαδ απσ ηκ 

εαζκεαέλδ ηκν 2004 (1β Ηκνζέκν ιεεέθβζαθ κδ κδεκθκηδεΫμ νπκξλευζεδμ ηπθ 

παλαΰπΰυθ) εαδ ζηβθ ΔζζΪδα.34 τηθπθα ηε ηδμ δδαηΪιεδμ, κδ επδξεδλάζεδμ πκν 

εαηαζεενΪακνθ εαδ ππζκτθ βζεεηλδεσ εαδ βζεεηλκζκΰδεσ εικπζδζησ ηε ηβ δδεά 

ηκνμ εππθνηέα ά ηεηαππζκτθ ηε ηβ ηΪλεα ηκνμ ηΫηκδκ εικπζδζησ πκν 

παλΪΰεηαδ απσ Ϊζζκνμ πλκηβγενηΫμ ά εδζΪΰκνθ εαη’ επΪΰΰεζηα βζεεηλκζκΰδεσ 

εικπζδζησ, νπκξλεκτθηαδ θα κλΰαθυθκνθ ζνζηάηαηα εθαζζαεηδεάμ δδαξεέλδζβμ 

ηπθ απκίζάηπθ. Όζκδ δεθ ηκ πλΪηηκνθ νπσεεδθηαδ ζε ενλυζεδμ.  

                                                
33 Ζ Διιάδα, καδί κε ηα άιια θξάηε κέιε, όθεηιε λα θαηαζέζεη ην Δζληθό Σρέδην Καηαλνκήο 

Γηθαησκάησλ Δθπνκπώλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2003. Υπό ηελ απεηιή παξαπνκπήο ζην ΓΔΚ, ε Διιάδα 

ππέβαιε ην ΔΣΚΓΔ ζε δηαδηθηπαθή δεκόζηα δηαβνύιεπζε 4 εκεξώλ ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2004 θαη 

θαηέζεζε ην ΔΣΚΓΔ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2004. Ζ Διιάδα παξαπέκθζεθε ζην 

ΓΔΚ ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 2005, όκσο, ν θάθεινο ηέζεθε ζην αξρείν ζηηο 16 Μαξηίνπ 2005.  

34 Ν. 2939/2001, ΦΔΚ 179Α/6.8.2001 θαη ΠΓ 117/2004, ΦΔΚ 82Α/05.03.2004. 
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ε) Γηαπξαγκαηεύζεηο35  

ε ανηά ηβθ πελέπηπζβ ηα εθδδαθελσηεθα ηΫλβ ηβμ αΰκλΪμ αλξέακνθ 

δδαπλαΰηαηετζεδμ ΰδα θα πεητξκνθ ηκ επδγνηβησ επέπεδκ λτπαθζβμ. Σκ ηΫζκ 

ανησ γεπλεέηαδ Ϊλδζηκ κδεκθκηδεΪ ΰδαηέ εζπηελδεκπκδεέ ηδμ ειπηελδεΫμ 

κδεκθκηέεμ δέξπμ θα ηεηαίΪζζεδ ηβθ κδεκθκηδεά δκηά εαδ δλαζηβλδσηβηα. 

Γδα ηβθ επδηνξέα ηπθ δδαπλαΰηαηετζεπθ κδ κδεκθκηκζσΰκδ δΫξκθηαδ ηβθ 

εθαληκΰά ηκν ελδηβλέκν ηκν Pareto. τηθπθα ηε ανησ ηκ ελδηάλδκ, σηαθ απσ 

ηδα ηεηαίκζά πθεζεέηαδ ηκνζΪξδζηκθ Ϋθα Ϊηκηκ εαδ εαθΫθα δεθ αβηδυθεηαδ, ησηε 

ανιΪθεηαδ β εκδθπθδεά ενβηελέα36.  

Ζ πλΪιβ Ϋξεδ δεέιεδ σηδ δεθ εέθαδ δνθαησ θα εθαληκζηεέ ανησ ηκ ελδηάλδκ εαδ ΰδα 

ανησ ηκ ζσΰκ δβηδκνλΰάγβεαθ εαδ Ϊζζα ελδηάλδα ΰδα ηβθ ατιβζβ ηβμ εκδθπθδεάμ 

ενβηελέαμ, ηα κπκέα εέθαδ ηα ελδηάλδα ηκν Kaldor, ηκν Hicks εαδ ηκν  Scitovsky37. 

Με ίΪζβ ηκ ηεζενηαέκ απσ ανηΪ, β δδαπλαΰηΪηενζβ εέθαδ επδηνξάμ σηαθ β 

κηΪδα β κπκέα πθεζεέηαδ απσ ηδα ηεηαίκζά, ηπκλεέ θα απκαβηδυζεδ ηε σθεζκμ 

ηβθ κηΪδα πκν αβηδυθεηαδ εαδ ζνΰξλσθπμ β κηΪδα πκν αβηδυθεηαδ δεθ ηπκλεέ 

θα δπλκδκεάζεδ ηε σθεζκμ ανηάθ πκν πθεζεέηαδ ΰδα θα ηβ ΰέθεδ β ηεηαίκζά. 

Γδα θα πλαΰηαηκπκδβγκτθ εαδ θα απκδυζκνθ κδ δδαπλαΰηαηετζεδμ πλΫπεδ 

ησζκ κ λνπαέθπθ, σζκ εαδ ηκ γτηα ηβμ λτπαθζβμ θα Ϋξκνθ «δτθαηβ», ΰδα θα 

ηβ ηπκλεέ κ Ϋθαμ απσ ηκνμ δτκ θα επδίΪζεδ ηβ ΰθυηβ ηκν ζηκθ Ϊζζκ εαδ θα 

Ϋξκνθ εαγκλδζηεέ ηε ζαθάθεδα ηα δδεαδυηαηα δδδκεηβζέαμ. 

Όηπμ, κδ νθδζηΪηεθκδ ηβ αβηδΪ δεθ εέθαδ ζε γΫζβ θα ΰθπλέακνθ ηε αελέίεδα ηκ 

ηΫΰεγκμ εαδ ηβ ξλβηαηδεά αιέα ηβμ αβηδΪμ, επέζβμ, δεθ εέθαδ σζκδ εθάηελκδ ΰδα ηδμ 

ηεγσδκνμ εζΫΰξκν εαδ πελδκλδζηκτ ηβμ λτπαθζβμ εαδ ηκ εσζηκμ ΰδα εΪγε ηδα 

απσ ανηΫμ, σππμ εαδ ηπθ εθαζζαεηδευθ ηεγσδπθ παλαΰπΰάμ πκν ηπκλκτθ θα 

επδζΫικνθ κδ επδξεδλάζεδμ. Αεσηβ, β αβηδΪ απσ ηβ λτπαθζβ δεθ πελδκλέαεηαδ 

                                                
35

 Καξβνύλεο Κ. Σσηήξηνο &  Γεσξγαθέιινο Α. Γεκήηξηνο, Γηαρείξηζε Τνπ Πεξηβάιινληνο, Δθδ. 

Σηακνύιεο, Αζήλα, 2003 
36 Γδα ανησ ηκ ελδηάλδκ δεθ απαδηεέηαδ εαηέα απκαβηέπζβ 

37
 Σ. Scitovsky, “A note on welfare propositions in economics”, Review of Economic Studies, Vol. IX, 1941-

42, ζεζ.77-88 
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ησθκ ζε ηδα κηΪδα αησηπθ αζζΪ αθκλΪ πκζτ ηεΰαζτηελα εκδθπθδεΪ ζτθκζα, β 

δδαζπκλΪ ηπθ λτππθ εΪθεδ αδτθαηκ ηκθ πλκζδδκλδζησ σζπθ σζπθ νπκθΫλκνθ 

απσ ανηκτμ. Οπσηε, δεθ εέθαδ εθδεησ θα εαγκλδζηεέ β εθδδαθελσηεθβ κηΪδα ΰδα 

θα ζΪίεδ ηΫλκμ ζηδμ δδαπλαΰηαηετζεδμ, γα πλΫπεδ θα αθηδπλκζππετεηαδ σζκ ηκ 

εκδθπθδεσ ζτθκζκ απσ ηδμ ελαηδεΫμ αλξΫμ.  Σκ εσζηκμ εαδ β δνζεκζέα ανηκτ ηκν 

ελΰαζεέκν ηκ εΪθεδ αθεθΪληκζηκ ζηβθ πλΪιβ. 

ζη) πζηήκαηα νίθν – ζήκαλζεο ησλ πξντόλησλ. 

πκνδαέκ λσζκ εαζεέηαδ, επέζβμ, θα παέιεδ εαδ ηκ εθ ζσΰπ ηΫηλκ ζηβθ 

πελδίαζζκθηδεά πλκζηαζέα. Απκηεζεέ παλΪΰκθηα δδΪξνζβμ πζβλκθκλδυθ 

ζηκνμ εαηαθαζπηΫμ ζξεηδεΪ ηε ηδμ επδδλΪζεδμ ηπθ δδαθσλπθ εηπκλενηΪηπθ 

ζηκνμ απκδΫεηεμ, εέηε εαηΪ ηβθ θΪζβ ηβμ εαηαζεενάμ εέηε εαηΪ ηβθ θΪζβ ηβμ 

εαηαθΪζπζβμ. Ζ κέεκ – ζάηαθζβ απκηεζεέ Ϋηηεζα κδεκθκηδεσ ελΰαζεέκ ΰδα ηβθ 

απκδεκδσηβζβ ηπθ εεθυθ πζβλκθσλβζβμ ηπθ εαηαθαζπηυθ εαδ ζνθεπυμ 

ίκβγΪ ζηβθ κλγκζκΰδεσηελβ Ϋεθλαζβ ηπθ εαηαθαζπηδευθ ηκνμ πλκηδηάζεπθ. 

ΒΫίαδα, β εθαληκΰά ηκν πλκςπκγΫηεδ κδεκζκΰδεΪ εθβηελπηΫθκνμ εαδ 

εναδζγβηκπκδβηΫθκνμ εαηαθαζπηΫμ. 

2.4 Πεξηβαιινληηθέο Γηαηάμεηο & Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ 

Ζ αθηαΰπθδζηδεσηβηα ηδαμ επδξεέλβζβμ εέθαδ β δεαθσηβηα ηβμ θα δεαθκπκδεέ ηδμ 

αθΪΰεεμ ηπθ πεζαηυθ πδκ απκηεζεζηαηδεΪ απσ ηκνμ αθηαΰπθδζηΫμ ηβμ, 

πλκζθΫλκθηαμ αΰαγΪ εαδ νπβλεζέεμ πδκ απκδκηδεΪ, ζε σλκνμ ηδηάμ εαδ ηπθ 

νπκζκέππθ ξαλαεηβλδζηδευθ, ζε ζξΫζβ ηε ανηΪ ηπθ αθηαΰπθδζηυθ.38 ΓεθδεΪ, β  

αθηαΰπθδζηδεσηβηα αθαθΫλεηαδ ζηκ ίαγησ ζηκθ κπκέκ ηδα επδξεέλβζβ ά ηδα 

εγθδεά κδεκθκηέα, εΪηπ απσ ζνθγάεεμ ηδαμ εζετγελβμ εαδ δέεαδβμ αΰκλΪμ, 

ηπκλεέ θα παλΪΰεδ πλκρσθηα ά νπβλεζέεμ πκν δεαθκπκδκτθ ηα ελδηάλδα 

απκδκξάμ ηβμ δδεγθκτμ αΰκλΪμ εαδ ανιΪθκνθ ηκ πλαΰηαηδεσ εδζσδβηα ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ. Μδα ζεδλΪ απσ παλΪΰκθηεμ σππμ β δκηά ηκν εσζηκνμ, κδ 

πλκηδηάζεδμ εαδ ηκ πλκθέζ ηπθ πεζαηυθ, β εαδθκηκηέα, β ενεζδιέα, β ηαξτηβηα 

                                                
38 UNICE 1994 
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δεαθκπκέβζβμ ηπθ πεζαηυθ εαδ β παλαΰπΰδεσηβηα πλκζδδκλέακνθ ηβθ 

αθηαΰπθδζηδεσηβηα ηδαμ επδξεέλβζβμ39.  

Ζ επδλλκά ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ πκζδηδεάμ ηβμ επδξεέλβζβμ ζηβθ 

αθηαΰπθδζηδεσηβηΪ ηβμ δεθ Ϋξεδ απκζαθβθδζηεέ αεσηβ. ΤπΪλξκνθ δτκ 

δδαθκλεηδεΫμ εαδ αθηδελκνσηεθεμ γεπλέεμ ΰδα ηβ ζξΫζβ αθηαΰπθδζηδεσηβηαμ ηπθ 

επδξεδλάζεπθ εαδ ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ δδαξεέλδζβμ εαδ ζνηησλθπζβμ ηε ηβθ 

πελδίαζζκθηδεά θκηκγεζέα40 . 

Ζ πδκ ζνθηβλβηδεά Ϊπκοβ ηπθ κδεκθκηκζσΰπθ νπκζηβλέαεδ σηδ ηα εσζηβ πκν 

εαζεέηαδ θα εαηαίΪζεδ ηδα επδξεέλβζβ ΰδα θα αθηαπκελδγεέ ζηδμ απαδηάζεδμ ηπθ 

ανζηβλυθ πελδίαζζκθηδευθ δδαηΪιεπθ (πξ. επεθδτζεδμ ζε νοβζά ηεξθκζκΰέα, 

ηεέπζβ ηβμ παλαΰπΰδεσηβηαμ ζσΰπ ηπθ αζζαΰυθ) ηβθ εαγδζηκτθ ηβ 

αθηαΰπθδζηδεά ζηκ επέπεδκ ηπθ ηδηυθ ζσΰπ νοβζκτ εσζηκνμ παλαΰπΰάμ, 

θκγετκθηαμ ηκθ εζετγελκ αθηαΰπθδζησ εαδ εηπκδέακθηαμ ηκ εηπσλδκ. 

Τπκζηβλέακνθ σηδ αθ ηΫζπ ηπθ επεθδτζεπθ ζε «εαγαλσηελβ ηεξθκζκΰέα» 

εηθαθέακθηαδ ενεαδλέεμ ΰδα απσεηβζβ αθηαΰπθδζηδεκτ πζεκθεεηάηαηκμ, ησηε 

ΰδαηέ πλΫπεδ κδ επδξεδλάζεδμ θα επδίαλτθκθηαδ ηε ηκ επδπζΫκθ εσζηκμ ηβμ ηβ 

ζνηησλθπζβμ ηε ηβθ πελδίαζζκθηδεά θκηκγεζέα, εθυ γα Ϋπλεπε ησθεμ ηκνμ θα 

εθηκπέακνθ ηδμ ενεαδλέεμ41. Ζ απΪθηβζβ πκν δέθεηαδ ζε ανησ ηκ επδξεέλβηα εέθαδ 

σηδ κδ επδξεδλάζεδμ πδγαθσθ θα ηβ ηπκλκτθ θα εθηκπέζκνθ ηβθ επδξεδλβηαηδεά 

ενεαδλέα παλΪ ησθκ ηε ηβθ ατιβζβ ηβμ Ϋλενθαμ εαδ ηβθ  πλκζάζπζά ηβμ ζε Ϋθα 

ζησξκ, σππμ ανησμ ηβμ πλκζηαζέαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ. Δπέζβμ, ηε ηβθ ατιβζβ 

ηβμ Ϋλενθαμ ηδα επδξεέλβζβ ηεδυθεδ ηβθ αίείαδσηβηα ηκν επδξεδλβηαηδεκτ 

πελδίΪζζκθηκμ εαδ ηπκλεέ θα πλκεηκδηαζηεέ εαζτηελα ΰδα ηδμ ηεζζκθηδεΫμ 

ζνθγάεεμ.42   

                                                
39

 Γεξβηηζηώηε Ν. Κώζηα, Αληαγσληζηηθόηεηα Τσλ Δπηρεηξήζεσλ, Αζήλα 1990 

40
 Tribswetter Ursula, Hitchens David, “The Impact Of Environmental Regulation On Competitiveness 

In The German Manufacturing Industry – A Comparison With Other Countries Of The European 

Union”, Journal of Cleaner Production, 2004 
41

 Wubben Emiel, “What’s In It For Us? Or: The Impact Of Environmental Legislation On 

Competitiveness”,  Business Strategy and the Environment, 8, 1999, p. 95-107 
42 Βι. Anastasios Xepapadeas, Aart de Zeeuw, “Environmental Policy and Competitiveness: The Porter 

Hypothesis and the Composition of Capital”, Journal of Environmental Economics and Management, 

1998  
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Οδ ηεζΫηεμ Ϋξκνθ απκδεέιεδ σηδ, ηαελκξλσθδα, κδ ίεζηδυζεδμ ζηκ επέπεδκ 

δδαίέπζβμ (σππμ ανησ ηεηλδΫηαδ ηε ηκ εαηΪ εεθαζάθ ΑΔΠ) επδηνΰξΪθκθηαδ 

ηΫζπ ηβμ ατιβζβμ ηβμ παλαΰπΰδεσηβηαμ ηβμ ελΰαζέαμ. Πκζζκέ κδεκθκηκζσΰκδ 

πλκηεέθκνθ ηβθ εεηέηβζβ ηβμ επδλλκάμ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ δδαηΪιεπθ ζηβθ 

αθηαΰπθδζηδεσηβηα ηΫζπ ηβμ ηεηαίκζάμ ηβμ παλαΰπΰδεσηβηαμ ηβμ ελΰαζέαμ. 

Μδα αλθβηδεά επέδλαζβ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ δδαηΪιεπθ ζηβθ παλαΰπΰά εαδ 

ηβθ ελΰαζέα ηπθ επδξεδλάζεπθ γα πλκεαζΫζεδ ατιβζβ ζηκ εσζηκμ 

ζνηησλθπζβμ ηε ανηΫμ. Ζ ηεΰΪζβ δδαθκλΪ ζηα εσζηβ ζνηησλθπζβμ αθΪηεζα 

ζε ιΫθεμ εαδ εΰξυλδεμ επδξεδλάζεδμ ηκν έδδκν εζΪδκν δβηδκνλΰεέ δδαθκλΫμ ζηκ 

εσζηκμ παλαΰπΰάμ εαδ ζεδηκνλΰέαμ, Ϊλα εαδ ηεΰαζτηελεμ ενεαδλέεμ ΰδα 

αθηαΰπθδζησ ηπθ επδξεδλάζεπθ ζηκ επέπεδκ ηπθ ηδηυθ εαδ ηεΰαζτηελβ 

εναδζγβζέα ηβμ αάηβζβμ πμ πλκμ ηδμ ηδηΫμ. 

ΔηπεδλδεΫμ ηεζΫηεμ δεέξθκνθ σηδ κδ ζεΰσηεθεμ «ίλυηδεεμ» ίδκηβξαθέεμ Ϋξκνθ 

ηεηαεδθβγεέ ζε αθαπηνζζσηεθεμ ξυλεμ πκν Ϋξκνθ ζδΰσηελκ ανζηβλά 

πελδίαζζκθηδεά θκηκγεζέα. Οδ επδζηάηκθεμ, ηε ηβθ Ϊπκοβ σηδ κδ ανζηβλΫμ 

δδαηΪιεδμ απκηεζκτθ ζσΰκ ΰδα ηεηαεέθβζβ ηπθ ίδκηβξαθδευθ ηκθΪδπθ, 

νπκζηβλέακνθ σηδ αθ ηδα ξυλα αθηδηεηππέαεδ νοβζσ εσζηκμ ζνηησλθπζβμ 

εαηΪ ηβθ παλαΰπΰά ζνΰεεελδηΫθπθ αΰαγυθ, γα πλκζπαγεέ θα ειΪΰεδ αΰαγΪ ηε 

ηδελσηελκ εσζηκμ ζνηησλθπζβμ εαδ θα εδζΪΰεδ ανηΪ ηε ηκ νοβζσηελκ, Ϋηζδ 

υζηε θα εέθαδ αθηαΰπθδζηδεά ζηδμ δδεγθεέμ αΰκλΫμ (Τπσδεδΰηα Heckscher- 

Ohlin).43 τηθπθα ηε ανηά ηβ γεπλέα, νπΪλξεδ ηεηαεέθβζβ αθΪηεζα ζηα 

εκδθπθδεΪ κθΫζβ εαδ ζηα εσζηβ πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηβθ ησζνθζβ, πλσζβοβ εαδ 

ηκθ εαγαλδζησ πκν γα Ϋπλεπε θα επδίαλτθεδ ηδμ ίδκηβξαθέεμ εαδ ηεηαηκπέαεηαδ 

ζηδμ ηδηΫμ ηπθ πλκρσθηπθ, κδ κπκέεμ ανιΪθκθηαδ εαδ Ϋηζδ ηεδυθεηαδ β 

αθηαΰπθδζηδεσηβηα ηκνμ. ε αθηέζκΰκ, νπΪλξκνθ ηεζΫηεμ, ζε παΰεσζηδα 

εζέηαεα, πκν Ϋξκνθ απκδεέιεδ σηδ ηα εσζηβ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ δδαηΪιεπθ 

Ϋξκνθ εζΪζζκθα ζβηαζέα ζηβθ απσθαζβ ΰδα ηβθ εΰεαηΪζηαζβ ηδαμ θΫαμ 

ίδκηβξαθδεάμ ηκθΪδαμ44. 

                                                
43 Βι. Γηαλλαθόπνπινπ Ν. « Μαζήκαηα Καζαξάο Θεσξίαο ηνπ Γηεζλνύο Δκπνξίνπ» 
44 Lukas R.e.B, Wheeler D., Hettige H.,” Economic development, environmental regulation and the 

migration of toxic industrial pollution:1960-88”,World Bank Discussion Papers, 159, p.67-86. 
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Απσ ηβθ Ϊζζβ ηελδΪ, εΪπκδκδ επδζηάηκθεμ, αζζΪ εαδ β Δνλππαρεά Έθπζβ,  

αθηαπαθηκτθ σηδ κδ πελδίαζζκθηδεΫμ δδαηΪιεδμ απκηεζκτθ πβΰά Ϋηπθενζβμ εαδ 

εέθβηλκ ΰδα εαδθκηκηέα ηε ηλσπκνμ Ϋηζδ υζηε θα δβηδκνλΰκτθηαδ ενεαδλέεμ ΰδα 

θα αεκζκνγάζκνθ ηβθ ζηλαηβΰδεά πκζδηδεά «win-win»45, σπκν εαδ β ησζνθζβ 

ηεδυθεηαδ εαδ β παλαΰπΰδεσηβηα ανιΪθεηαδ,46 Ϊλα εαδ β αθηαΰπθδζηδεσηβηα ηκν 

εζΪδκν. Τπκζηβλέακνθ σηδ κδ απκθΪζεδμ ηπθ ελαηυθ εαδ ηπθ δδκδεάζεπθ ηπθ 

επδξεδλάζεπθ ΰδα «εαγαλσηελβ» παλαΰπΰά πλκεαζεέηαδ απσ ηβθ απαέηβζβ ηπθ 

εαηαθαζπηυθ, κδ κπκέκδ σζκ πελθΪ κ εαδλσμ εναδζγβηκπκδκτθηαδ σζκ εαδ 

πελδζζσηελκ ΰδα ηα πελδίαζζκθηδεΪ γΫηαηα. Ζ  Δνλππαρεά Έθπζβ εεηδηΪ σηδ ηκ 

εσζηκμ ζνηησλθπζβμ ΰδα ηδμ επδξεδλάζεδμ δεθ ιεπελθΪ ηκ 1-2% ηκν ζνθκζδεκτ 

ζεδηκνλΰδεκτ εσζηκνμ εαδ σηδ ηα νοβζΪ πελδίαζζκθηδεΪ πλσηνπα γα κδβΰάζκνθ 

ζε εαγαλσηελεμ εαδ πδκ απκδκηδεΫμ ηεξθκζκΰέεμ πκν γα ίεζηδυθκνθ ηβθ 

αθηαΰπθδζηδεσηβηα. Όζκ ΰδα ηδμ αθηδδλΪζεδμ ηπθ επδξεδλάζεπθ, ζτηθπθα ηε 

ηκνμ αληκδέκνμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ, δδεαδκζκΰκτθηαδ επεδδά ίζΫπκνθ 

ησθκ ηκ επδπζΫκθ εσζηκμ ζνηησλθπζβμ, πκν εέθαδ Ϊηεζκ, εαδ δεθ ηπκλκτθ θα 

εεηδηάζκνθ ηα ηεζζκθηδεΪ εΫλδβ ΰδαηέ εέθαδ αίΫίαδα.  

Ζ νπσγεζβ ηπθ κδεκθκηκζσΰπθ σηδ κδ ίδκηβξαθδεΫμ ηκθΪδεμ ηε νοβζά 

παλαΰπΰδεσηβηα Ϋξκνθ ηβ δνθαησηβηα θα αιδκπκδκτθ πελδζζσηελα εέθβηλα ΰδα 

θδζδεά πλκμ ηκ πελδίΪζζκθ παλαΰπΰά, επδίείαδυθεηαδ ηΫζα απσ ηεζΫηεμ. Ζ 

πλυηβ αδηέα ΰδα ηδμ επεθδτζεδμ ζε θδζδεά πλκμ ηκ πελδίΪζζκθ ηεξθκζκΰέα εέθαδ 

κδ πελδίαζζκθηδεΫμ δδαηΪιεδμ εαδ β ζνηησλθπζβ ηβμ παλαΰπΰάμ ηε ανηΫμ, εθυ 

αεκζκνγεέ β ηεέπζβ ηκν εσζηκνμ παλαΰπΰάμ, β πέεζβ ηπθ εαηαθαζπηυθ, κδ 

απκθΪζεδμ ζηλαηβΰδεάμ ηβμ δδκέεβζβμ, β αζθΪζεδα εαδ β Ϊπκοβ ηβμ εκδθάμ 

ΰθυηβμ ΰδα ηβθ εηαδλέα.   

ε σζκνμ ηκνμ εζΪδκνμ ηβμ κδεκθκηέαμ, κδ επδξεδλάζεδμ ηπκλκτθ θα 

απκεηάζκνθ ηκ αθηαΰπθδζηδεσ πζεκθΫεηβηα ηκν πλπηκπσλκν ηε ηβ δβηδκνλΰέα 

θΫπθ, πδκ θδζδευθ πλκμ ηκ πελδίΪζζκθ ηεξθκζκΰδυθ εαδ δδαδδεαζδυθ, Ϋηζδ σηαθ 

γα εζβγκτθ κδ νπσζκδπεμ ξυλεμ θα αεκζκνγάζκνθ ηκνμ έδδκνμ ανζηβλκτμ 

θσηκνμ, ανηΫμ γα Ϋξκνθ άδβ ηβθ ηεξθκΰθπζέα εαδ ηκ πλκίΪδδζηα ηκν ξλσθκν. 

                                                
45 Βι. Γεσξγόπνπινο  Νηθόιανο, «Σηξαηεγηθό Μάλαηδκελη» 
46 Porter M.” Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship”. J. Econ 

Perspect 1995 
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Ο Porter νπκδεδεθτεδ σηδ β εαδθκηκηέα ζσΰπ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ δδαηΪιεπθ 

ενθκεέ ηκ ενλτηελκ πελδίΪζζκθ ηκν εζΪδκν (πλκηβγενηΫμ, πεζΪηεμ). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν ΓΗΚΑΗΟ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

3.1  Δηζαγσγή- Φηινζνθία Νόκσλ 

Ζ  πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ εηθαθέαεδ πκζζΪ πλσζππα, σζεμ εέθαδ κδ 

κπηδεΫμ ΰπθέεμ νπσ ηδμ κπκέεμ ηπκλεέ θα επδξεδλβγεέ β πλκζΫΰΰδζά ηβμ. Χμ 

ζνθδζηυζα ηκν δβηκζέκν ζνηθΫλκθηκμ, παλκνζδΪαεηαδ ζαθ αθηδεεέηεθκ εαδ 

νπκξλΫπζβ ηπθ θκλΫπθ πκν εέθαδ επδθκληδζηΫθκδ ηε ηβθ Ϊζεβζβ ηβμ δβησζδαμ 

εικνζέαμ. Χμ αληκδδσηβηα, εέθαδ ηκ ηάζκθ ηβμ Ϋλδδκμ ηεηαιτ ηπθ δδαθσλπθ 

εΫθηλπθ απκθΪζεπθ ά εαηαθΫηεηαδ ηεηαιτ ηβμ εκδθσηβηαμ εαδ ηπθ ελαηυθ. Χμ 

δβησζδκ δδεαέπηα, αηκηδεσ, ζνζζκΰδεσ ά εκδθπθδεσ, απκθΫηεηαδ ζηα νπκεεέηεθα 

δδεαέκν εαδ γεηεζδυθεδ ηβθ αιέπζά ηκνμ ΰδα κδεκζκΰδεΪ δζκλλκπβηΫθεμ εαδ 

ίδυζδηεμ ζνθγάεεμ δδαίέπζβμ.  Χμ δδεκθκηδεσ  Ϋθθκηκ ζνηθΫλκθ, απκηεζεέ ηβ 

δδεαδκζκΰβηδεά ίΪζβ ΰδα ηβ θκηδηκπκέβζβ ηπθ πλκζυππθ πκν ηκ επδεαζκτθηαδ 

δδεαζηδεΪ. 

Σκ πλυηκ ίάηα ηβμ πλκζηαζέαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ ζνθηεζΫζηβεε ηε ηβθ 

απκδκξά ηβμ  αθΪΰεβμ  πλκζηαζέαμ ηκν, ξΪλδθ ηβμ δδαζθΪζδζβμ Ϊζζπθ αΰαγυθ 

σππμ β αθγλυπδθβ απά, β νΰεέα, ηκ νοβζσ επέπεδκ δδαίέπζβμ εαδ ζνξθσηελα, 

β δδδκεηβζέα. ηκ πζαέζδκ ανησ, ηκ πελδίΪζζκθ δεθ κλέαεηαδ πμ ανησθκηκ, 

Ϋθθκηκ αΰαγσ αζζΪ πμ παλΪηεηλκμ Ϊζζπθ άδβ νθδζηαηΫθπθ εαδ 

εαηκξνλπηΫθπθ αιδυθ. Σκ επσηεθκ ζηΪδδκ ηβμ ειΫζδιβμ ηκν δδεαέκν ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ ζβηαηκδκηεέηαδ ηε ηβθ αθαΰθυλδζβ ηβμ αθΪΰεβμ δδαζθαζέζεπμ 

ηκν πελδίΪζζκθηκμ ανηκτ εαγανηκτ πμ ανησθκηκν ζηκδξεέκν ηβμ Ϋθθκηβμ 

ηΪιβμ. Όηαθ ηκ πελδίΪζζκθ απκδέδεηαδ πμ εθδαέκ εαδ ανησθκηκ αΰαγσ 

κλδκγεηεέηαδ ηε ανζηβλσηελκ ηλσπκ εαδ ζνθδΫεηαδ ενλέπμ ηε ηβ Φτζβ. 

ΑθηδγΫηπμ, σηαθ αθηδηεηππέαεηαδ πμ πκζνδδΪζηαηβ Ϋθθκδα, πελδζαηίΪθεδ σζεμ 

ηδμ παλαηΫηλκνμ ηβμ ζξΫζβμ ηκν  Αθγλυπκν ηε ηκ Υυλκ εαδ αθηδζηλσθπμ. 

ΚαηΪ ηέα Ϊπκοβ πλκβΰεέηαδ αιδκζκΰδεΪ β πλκζηαζέα ηβμ αθγλυπδθβμ απάμ εαδ 

νΰεέαμ, αθκτ β δδαθτζαιβ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ αΰαγυθ απκζεκπεέ εθηΫζεδ ζηβ 

δδαζθΪζδζβ ηκν αθγλυπκν. τηθπθα ηε ηβθ εε δδαηΫηλκν αθηέγεηβ κπηδεά, 

ζβηαθηδεσηελκ αεσηβ εαδ απσ ηβθ αθγλυπδθβ απά (ηε ηβ ζηεθά Ϋθθκδα ηκν 
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σλκν) εέθαδ ηκ Ϋθθκηκ αΰαγσ ηβμ ζπηβλέαμ ηκν κδεκζκΰδεκτ πελδίΪζζκθηκμ, 

δδσηδ ησθκ β πλκζηαζέα εαδ δδαηάλβζά ηκν ηπκλεέ θα ειαζθαζέζεδ ηβθ επδίέπζβ 

ηκν αθγλυπκν, πμ εέδκμ, πμ εκδθπθέα εαδ πμ πκζδηδζησμ.  

Απσ ηβθ επδζκΰά ηκν γεπλβηδεκτ κλδζηκτ πκν γα δκγεέ ζηκ πελδίΪζζκθ 

ειαληΪηαδ εθ πκζζκέμ β πκδσηβηα ηβμ παλεξσηεθβμ ζε ανησ πλκζηαζέαμ. Ζ 

επδελΪηβζβ ζηκ επέπεδκ ηκν εκδθκηδεκτ δδεαέκν εθσμ ενλΫκμ εαδ ζτΰξλκθκν 

κλδζηκτ ηκν πελδίΪζζκθηκμ απκηεζεέ ηκ εξΫΰΰνκ σξδ ησθκ ΰδα ηβ θκηδεά ηκν 

δδαζθΪζδζβ ζηκ παλσθ, αζζΪ εαδ ΰδα ηβθ πλκυγβζβ ζηκ ηΫζζκθ ηπθ 

απαλαέηβηπθ γεζηδευθ εαδ εαθκθδζηδευθ αζζαΰυθ ΰδα ηβθ αληδσηελβ πλκζηαζέα 

ηκν.  

Ζ δδΫα ηβμ ξλβζδηκπκέβζβμ κδεκθκηδεάμ θτζεπμ ηΫηλπθ ΰδα ηβθ πλκυγβζβ 

κδεκζκΰδευθ ζησξπθ, β κπκέα εελδέαεδ ζνθεξυμ Ϋδαθκμ ηα ηεζενηαέα ξλσθδα, 

δεθ νζκπκδεέηαδ ησθκ ηε ηβθ ενγεέα πλσίζεοβ θσλπθ αζζΪ εαδ ηε ηβθ επδίκζά 

Ϊζζπθ κδεκθκηδευθ ίαλυθ επέ ηπθ λνπκΰσθπθ πλκρσθηπθ, σππμ εέθαδ β 

νπκξλεπηδεά ξλβηαηκδσηβζβ ηαηεέπθ ά νπβλεζδυθ πκν Ϋξκνθ πμ ζησξκ ηβθ 

ειΪζεδοβ ηβμ πδγαθκζκΰκτηεθβμ λτπαθζβμ, ά κδ «κδεκ-θσλκδ» δβζαδά σζεμ 

λνγηέζεδμ εδζΪΰκνθ εδδδεά ά δνζηεθΫζηελβ θκλκζκΰδεά ηεηαξεέλδζβ ηπθ 

δλαζηβλδκηάηπθ ά ηπθ πλκρσθηπθ πκν επδίαλτθκνθ ζβηαθηδεΪ ηκ πελδίΪζζκθ 

ά ζνθδζηκτθ εέθδνθκ ΰδ’ ανησ. 

Οδ ζξΫζεδμ (αληκθδεά ζνηίέπζβ, αθκξά ά εΪγεηβ λάιβ) πκν δδαηβλεέ β 

πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ ηε ηκ κδεκθκηδεσ ζτζηβηα εέθαδ αηθέδλκηβ. 

ΚαηδΪ θκλΪ, κδ αθΪΰεεμ ηβμ κδεκζκΰέαμ εηθαθέακθηαδ πμ εηπσδδκ ζηκ εζετγελκ 

εηπσλδκ, Ϊζζα δζξτεδ εαδ ηκ αθηέγεηκ, ηπκλεέ, δβζαδά, θα ΰέθεδ επέεζβζβ ηβμ 

αλξάμ ηβμ εζετγελβμ ενεζκθκλέαμ ΰδα θα πελδκλδζηκτθ ηα απκηεζΫζηαηα 

εγθδεάμ ά εκδθκηδεάμ δδΪηαιβμ πκν ζηκξετεδ ζηβ δδαθτζαιβ ηκν πελδίΪζζκθηκμ. 

Αθεηβλέα εαδ ΰεθδεσμ εαθσθαμ ηκν θκηκγΫηβ εέθαδ β κδεκθκηδεά εζενγελέα, ζηβθ 

κπκέα σηπμ ηπκλκτθ θα ηεγκτθ πελδκλδζηκέ ΰδα ζσΰκνμ πελδίαζζκθηδεάμ 

πλκζηαζέαμ, κδ κπκέκδ πελδκλδζηκέ, πμ Ϋξκθηεμ ειαδλεηδεσ ξαλαεηάλα, 

νπσεεδθηαδ ζηα σλδα πκν επδίΪζζεδ ηκ ζτζηβηα ηβμ «εκδθάμ» αΰκλΪμ εαδ κ 

εζετγελκμ αθηαΰπθδζησμ. 
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ηβθ πλΪιβ, β ζτΰελκνζβ ηεηαιτ ηβμ αθΪΰεβμ θα πλκζηαηενηεέ ηκ πελδίΪζζκθ 

εαδ ηβμ απαέηβζβμ θα ηβθ πζάηηεηαδ β κδεκθκηδεά εζενγελέα, πλκίΪζζεηαδ ηε 

ηλσπκ εαηαξλβζηδεσ, ΰδα θα δδεαδκζκΰβγκτθ εγθδεΪ ηΫηλα πκν αθηδίαέθκνθ ηκ 

εκδθκηδεσ δέεαδκ ά θα ηεγκτθ εηπσδδα ζηβθ εθαληκΰά ελαηδευθ πελδκλδζηυθ47. 

Ζ πλΪιβ ηβμ θκηκγΫηβζβμ ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ Ϋξεδ κδβΰάζεδ ζηα παλαεΪηπ 

ζνηπελΪζηαηα. Πλυηκθ, β πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ δεθ ηπκλεέ θα 

απκηεζεέ ηκ Ϊζζκγδ ΰδα εΪγε ηΫηλκ, Ϋζηπ εαδ αθ παλκνζδΪαεδ ξαζαλά ζνθΪθεδα 

ηε ανηά εαδ εέθαδ απαλαέηβηκ κδ πδγαθκζκΰκτηεθεμ ενελΰεηδεΫμ ζνθΫπεδεμ εθσμ 

εγθδεκτ ηΫηλκν ζηκ πελδίΪζζκθ θα ζηβλέακθηαδ ζε πλαΰηαηδεΪ εαδ πεδζηδεΪ 

ζηκδξεέα. Γετηελκθ, επδίΪζζεηαδ θα ηκθδζγεέ σηδ β ζνθάγεδα ηπθ ελαηυθ-ηεζυθ 

θα πλκίΪζκνθ ηδα «κδεκζκΰδεά Ϋθζηαζβ» εΪγε θκλΪ πκν ζνζζαηίΪθκθηαδ θα 

ηβθ Ϋξκνθ ζνηηκλθπγεέ ηε σζα επδίΪζζκνθ κδ εκδθκηδεΫμ λνγηέζεδμ, εέθαδ 

επδαάηδα ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ εαδ Ϋξκνθ αθαΰεΪζεδ ηκ Γδεαζηάλδκ ηπθ 

Δνλππαρευθ Κκδθκηάηπθ θα αθηδηεηππέαεδ ηε δνζπδζηέα ηβθ πλκζηαζέα ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ πμ δδεαδκζκΰβηδεσ ζσΰκ ειαδλΫζεπθ απσ ηβθ εθαληκΰά ηβμ 

κδεκθκηδεάμ πκζδηδεάμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.      

3.2 Κνηλνηηθή Ννκνζεζία γηα ην Πεξηβάιινλ 

ηκ εεέηεθκ ηβμ νθγάεβμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ ζνθνπΪλξκνθ αθεθσμ, β 

εζαζζδεά πλκζΫΰΰδζβ, ηκν πελδίΪζζκθηκμ πμ Ϋθα απσ ηα αΰαγΪ πκν γεπλεέ 

Ϊιδα πλκζηαζέαμ β εκδθκηδεά Ϋθθκηβ ηΪιβ εαδ αθεηΫλκν β δνθαηδεά πλκζΫΰΰδζβ 

ζτηθπθα ηε ηβθ κπκέα απυηελκμ ζησξκμ ηκν εκδθκηδεκτ ζνζηάηαηκμ δδεαέκν 

δεθ ηπκλεέ θα εέθαδ Ϊζζκμ απσ ηβθ επέηενιβ ηβμ ίδπζδησηβηαμ. 

ηκ πλπηκΰεθΫμ εκδθκηδεσ δέεαδκ δεθ νθέζηαηαδ λβησμ εαδ ζαθάμ κλδζησμ ηβμ 

Ϋθθκδαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ. Γδα ηκθ εαγκλδζησ ηκν εθθκδκζκΰδεκτ πελδεξκηΫθκν 

ηκν πελδίΪζζκθηκμ, παλΫξεδ ηκ Ϊλγλκ 130Ρ48, σππμ δδαηκλθυγβεε ζηβ 

νθγάεβ ηκν ΜΪαζηλδξ. Σκ πελδίΪζζκθ πμ αθηδεεέηεθκ ηβμ εκδθκηδεάμ 

αληκδδσηβηαμ εηθαθέαεδ ηδμ δδδσηβηεμ εεεέθεμ πκν ΰέθκθηαδ δδεγθυμ δεεηΫμ απσ 
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 Γειιήο Γεώξγηνο Η., Κνηλνηηθό Γίθαην Πεξηβάιινληνο, Δθδ. Αλη. Ν. Σάθθνπια,1998 
48 Παξάξηεκα Πξώην, 1.2 
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ηδμ ελαηκτζεμ εαδ ζτΰξλκθεμ γεπλβηδεΫμ ηΪζεδμ εαδ ξαλαεηβλέαεηαδ απσ 

ΰεθδεσηβηα, παΰεκζηδσηβηα εαδ δδαξλκθδεσηβηα.  

Ζ πελδίαζζκθηδεά πλκζηαζέα εέθαδ ηέα ΰεθδεά εκδθκηδεά απκζηκζά ησζκ πμ 

πλκμ ηκ πελδεξσηεθκ, σζκ εαδ πμ πλκμ ηβθ εθαληκΰά ηβμ. Αθεθσμ, 

πελδζαηίΪθεδ ενλεέμ ηκηεέμ ηβμ δβησζδαμ δλΪζβμ, ξπλέμ θα ειαθηζεέηαδ ζε 

ανηκτμ, αθεηΫλκν πλκίζΫπεηαδ λβηΪ ζηβ νθγάεβ σηδ κδ αθΪΰεεμ ζηκ ξυλκ ηβμ 

δδαθτζαιβμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ πλΫπεδ θα ζαηίΪθκθηαδ νπσοβ ζηκθ 

εαγκλδζηδεσ ηπθ Ϊζζπθ πκζδηδευθ ηβμ εκδθσηβηαμ. Ο παΰεσζηδκμ ξαλαεηάλαμ 

ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ πλκζηαζέαμ εαηκξνλυθεηαδ ενγΫπμ σηαθ ΰέθεηαδ ζσΰκμ 

«ΰδα πλκυγβζβ ζε δδεγθΫμ επέπεδκ, ηΫηλπθ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ ηπθ 

πελδθελεδαευθ ά παΰεσζηδπθ πελδίαζζκθηδευθ πλκίζβηΪηπθ». Απσ ηβθ 

κπηδεά ΰπθέα ανηά, ηα ΰεπΰλαθδεΪ σλδα ηβμ εκδθκηδεάμ αληκδδσηβηαμ 

εεηεέθκθηαδ εαδ εεησμ ηπθ ζνθσλπθ ηβμ. Ζ δδαξλκθδεά ζβηαζέα ηβμ 

πελδίαζζκθηδεάμ πλκζηαζέαμ αθαΰθπλέαεηαδ σηαθ κ εκδθκηδεσμ θκηκγΫηβμ εΪθεδ 

ζσΰκ ΰδα «δδαηάλβζβ, πλκζηαζέα εαδ ίεζηέπζβ ηβμ πκδσηβηαμ ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ». Ζ πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ πελδζαηίΪθεδ ηβ δδαηάλβζά 

ηκν β κπκέα ζνθδΫεηαδ ηε ηκ παλεζγσθ, ηβθ πλκζηαζέα ηκν β κπκέα εθηΪζζεηαδ 

ζηκ παλσθ εαδ ηβ ίεζηέπζά ηκν β κπκέα αθαθΫλεηαδ ζηκ ηΫζζκθ.  

Οδ πβΰΫμ ηκν ενλππαρεκτ δδεαέκν εέθαδ κδ αεσζκνγεμ: α. Σκ πλπηκΰεθΫμ 

εκδθκηδεσ δέεαδκ, ί. Σκ δενηελκΰεθΫμ ά παλΪΰπΰκ εκδθκηδεσ δέεαδκ, ΰ. Οδ 

δδεγθεέμ ζνθγάεεμ πκν ζνθΪπηεδ β  Δνλππαρεά Κκδθσηβηα ηε ηλέηεμ ξυλεμ ά 

δδεγθεέμ κλΰαθδζηκτμ, δ. Οδ ΰεθδεΫμ αλξΫμ ηκν εκδθκηδεκτ δδεαέκν. Σκ δέεαδκ πκν 

πβΰΪαεδ απσ ηδμ ηλεδμ πλυηεμ απσ ηδμ παλαπΪθπ πβΰΫμ εέθαδ ΰλαπησ δέεαδκ, 

εθυ ηκ δέεαδκ πκν πβΰΪαεδ απσ ηδμ ΰεθδεΫμ αλξΫμ εέθαδ Ϊΰλαθκ δέεαδκ, ηκ κπκέκ 

δδαπζΪγεηαδ απσ ηβ θκηκζκΰέα ηκν Γδεαζηβλέκν ηπθ Δνλππαρευθ Κκδθκηάηπθ. 

Σκ πλπηκΰεθΫμ δέεαδκ απκηεζεέηαδ απσ ηδμ δδλνηδεΫμ ζνθγάεεμ, ηδμ 

δενηελετκνζεμ ζνηίΪζεδμ εαδ απσ ηδμ πλΪιεδμ ηπθ ηκθέηπθ  αθηδπλκζυππθ 

ηπθ ελαηυθ ηεζυθ. Ο Καθκθδζησμ, β Οδβΰέα, β Απσθαζβ, β τζηαζβ εαδ β 

Γθυηβ εέθαδ ηα ηΫλβ ηκν δενηελκΰεθκτμ δδεαέκν. 
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Οδεγία49 εέθαδ β εκδθκηδεά πλΪιβ β κπκέα πελδΫξεδ Ϋθα ζτθκζκ επδδδπεσηεθπθ 

απκηεζεζηΪηπθ, εαγυμ εαδ ηβθ εθηκζά πλκμ ηα ελΪηβ-ηΫζβ θα γΫζκνθ ζε δζξτ, 

εθησμ κλδζηΫθβμ πλκγεζηέαμ, ηδμ αθαΰεαέεμ θκηκγεηδεΫμ, εαθκθδζηδεΫμ εαδ 

δδκδεβηδεΫμ δδαηΪιεδμ ΰδα ηβθ επέηενιβ ηπθ απκηεζεζηΪηπθ ανηυθ. Με ίΪζβ ηβθ 

αθηέζηκδξβ κδβΰέα, ηκ ελΪηκμ-ηΫζκμ  νπκξλεκτηαδ θα πλκζαλησζεδ ηβθ εγθδεά 

ηκν θκηκγεζέα εαηΪ ηλσπκ ηΫηκδκ υζηε θα επδηενξγκτθ ηα απκηεζΫζηαηα ηα 

κπκέα επδδδυεεδ β κδβΰέα. 

Ζ κδβΰέα εεδέδεηαδ εέηε απσ ηκ Δνλππαρεσ Κκδθκίκτζδκ απσ εκδθκτ ηε ηκ 

νηίκτζδκ, εέηε απσ ηκ νηίκτζδκ, εέηε απσ ηβθ Δπδηλκπά. 

νθάγπμ, κδ κδβΰέεμ δεθ πελδΫξκνθ ησθκ Ϋθα ζτθκζκ επδδδπεσηεθπθ 

απκηεζεζηΪηπθ αζζΪ εαδ ζεπηκηελεέμ θκηδεΫμ δδαηΪιεδμ πκν απκίζΫπκνθ ζηβθ 

επέηενιβ ηκν απκηεζΫζηαηκμ, υζηε, κνζδαζηδεΪ ζε αλεεηΫμ πελδπηυζεδμ, ηκ 

ησθκ πκν απαδηεέηαδ θα εΪθεδ ηκ ελΪηκμ ηΫζκμ εέθαδ θα ηεηαθΫλεδ, πκζζΫμ θκλΫμ 

ανηκτζδεμ, ηδμ δδαηΪιεδμ ηβμ κδβΰέαμ ζε Ϋθα εγθδεσ θσηκ. Σα ηΫζα εαδ κ ητπκμ 

(Ϋεδκζβ θσηκν, πλκεδλδεκτ δδαηΪΰηαηκμ ά νπκνλΰδεάμ απσθαζβμ) ηε ηκθ 

κπκέκ γα επδηενξγεέ ηκ επδδδπεσηεθκ απκηΫζεζηα δεθ κλέαεηαδ απσ ηδμ δδαηΪιεδμ 

ηβμ κδβΰέαμ αζζΪ αθάθεηαδ ζηβθ επδζκΰά ηπθ εγθδευθ αλξυθ. Ανησ πκν 

εθδδαθΫλεδ εέθαδ β γΫζπδζβ εαηΪ κπκδκθδάπκηε θκηδεΪ Ϋΰενλκ εαδ δεζηενηδεσ 

ηλσπκ, εαθκθδζηδεάμ, θκηκγεηδεάμ ά δδκδεβηδεάμ θτζεπμ πλΪιβμ, πκν γα 

ηεηαθΫλεδ ζηβθ εγθδεά Ϋθθκηβ ηΪιβ ηδμ λνγηέζεδμ ηβμ κδβΰέαμ εαδ γα 

επδηνΰξΪθεηαδ κ επδδδπεσηεθκμ απσ ανηάθ ζεκπσμ.  

ΚαηΪ ηβθ ηεηαθκλΪ ηπθ λνγηέζεπθ κ εγθδεσμ θκηκγΫηβμ δεθ εηπκδέαεηαδ θα 

γεζπέζεδ επέ ηκν έδδκν γΫηαηκμ πελαδηΫλπ ανζηβλσηελεμ δδαηΪιεδμ, αλεεέ ανηΫμ 

θα ηβθ ηαηαδυθκνθ ηκ ζεκπσ ηβμ κδβΰέαμ. Όηαθ ηκ ελΪηκμ ηΫζκμ γεζπέζεδ 

επαελδίυμ σζεμ ηδμ αθαΰεαέεμ εγθδεΫμ δδαηΪιεδμ, δεθ Ϋξεδ ηβθ εικνζέα θα 

ηεηαίΪζζεδ ηδμ δδαηΪιεδμ ανηΫμ, ΰδαηέ ζηβθ πελέπηπζβ ανηά παλαίδΪαεδ ηκ 

εκδθκηδεσ δέεαδκ. 

Αθ ηκ ελΪηκμ ηΫζκμ ηεηΪ ηβθ πΪλκδκ ηβμ πλκγεζηέαμ πκν ηέγεηαδ απσ ηβθ εΪγε 

κδβΰέα ΰδα ηβ ηεηαθκλΪ ηβμ ζηκ εγθδεσ δέεαδκ, παλαζεέοεδ θα ζΪίεδ ηα 

                                                
49 Π. Καλειιόπνπινο, «Τν Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο» 4ε έθδνζε,2003 
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απαλαέηβηα ηΫηλα, ησηε κδ ζνθΫπεδεμ εέθαδ πκζτπζενλεμ. Ζ παλΪζεδοβ ανηά 

δβηδκνλΰεέ ενγτθβ ηκν ελΪηκνμ ηΫζκνμ Ϋθαθηδ ηβμ Κκδθσηβηαμ. Δπέζβμ, επεδδά 

παλΫζεδοε θα ζΪίεδ ηα αθαΰεαέα ηΫηλα δεθ εέθαδ ζε γΫζβ θα αλθβγεέ ηβθ 

αθαΰθυλδζβ ζηκνμ δδδυηεμ ηα δδεαδυηαηα πκν ηκνμ αθαΰθπλέαεδ β κδβΰέα. 

Σκ Ϊλγλκ 226 ηβμ νθγάεβμ εικνζδκδκηεέ ηβθ Δπδηλκπά θα εδθεέ δδαδδεαζέεμ εαηΪ 

ηπθ ελαηυθ ηεζυθ πκν δεθ ηβλκτθ ηδμ νπκξλευζεδμ ηκνμ. Όηαθ β Δπδηλκπά 

γεπλεέ σηδ εθδΫξεηαδ θα ζηκδξεδκγεηεέηαδ παλΪίαζβ ηπθ δδαηΪιεπθ ηκν δδεαέκν ηβμ 

ΔΔ, πκν δδεαδκζκΰεέ ηβθ εέθβζβ δδαδδεαζέαμ ΰδα παλΪίαζβ, απενγτθεδ "επέζβηβ 

πλκεδδκπκδβηδεά επδζηκζά" (πλυηβ ΰλαπηά πλκεδδκπκέβζβ) ζηκ εηπζεεσηεθκ 

ελΪηκμ ηΫζκμ, ηε ηβθ κπκέα ηκ εαζεέ θα ηβμ νπκίΪζεδ ηδμ παλαηβλάζεδμ ηκν εθησμ 

κλδζηΫθβμ πλκγεζηέαμ, ζνθάγπμ δέηβθβμ. 

Με ίΪζβ ηβθ απΪθηβζβ - ά εζζεέοεδ απαθηάζεπμ - ηκν εηπζεεσηεθκν ελΪηκνμ 

ηΫζκνμ, β Δπδηλκπά δτθαηαδ θα απκθαζέζεδ θα ηκν απενγτθεδ "αδηδκζκΰβηΫθβ 

ΰθυηβ" (ηεζδεά ΰλαπηά πλκεδδκπκέβζβ). ε ανηάθ αθαπητζζκθηαδ ζαθυμ εαδ 

λβηΪ κδ ζσΰκδ ΰδα ηκνμ κπκέκνμ β Δπδηλκπά γεπλεέ σηδ Ϋξεδ ζβηεδπγεέ εθ 

πλκεεδηΫθπ παλΪίαζβ ηκν δδεαέκν ηβμ ΔΔ εαδ εαζεέ ηκ ελΪηκμ ηΫζκμ θα 

ζνηηκλθπγεέ εθησμ κλδζηΫθβμ πλκγεζηέαμ, ζνθάγπμ δέηβθβμ. 

ε πελέπηπζβ πκν ηκ ελΪηκμ ηΫζκμ δεθ ζνηηκλθπγεέ ηε ηβθ αδηδκζκΰβηΫθβ 

ΰθυηβ, β Δπδηλκπά δτθαηαδ θα απκθαζέζεδ ηβθ παλαπκηπά ηβμ νπσγεζβμ ζηκ 

Δνλππαρεσ Γδεαζηάλδκ. ΔΪθ ηκ Δνλππαρεσ Γδεαζηάλδκ γεπλάζεδ σηδ σθηπμ 

νπάλιε παλΪίαζβ ηπθ δδαηΪιεπθ ηβμ νθγάεβμ, ηκ ελΪηκμ ηΫζκμ πκν ενγτθεηαδ 

ΰδα ηβθ παλΪίαζβ εαζεέηαδ θα ζΪίεδ ηα αθαΰεαέα ηΫηλα ΰδα θα ζνηηκλθπγεέ πλκμ 

ηδμ εθ ζσΰπ δδαηΪιεδμ.  

Σκ Ϊλγλκ 228 ηβμ νθγάεβμ εικνζδκδκηεέ ηβθ Δπδηλκπά θα ζαηίΪθεδ ηΫηλα εαηΪ 

ελΪηκνμ ηΫζκνμ πκν δεθ ζνηηκλθυθεηαδ ηε πλκβΰκτηεθβ απσθαζβ ηκν 

Δνλππαρεκτ Γδεαζηβλέκν εαδ πΪζδ ηε Ϋεδκζβ πλυηβμ ΰλαπηάμ πλκεδδκπκέβζβμ 

εαδ ζηβ ζνθΫξεδα δετηελβμ εαδ ηεζδεάμ ΰλαπηάμ πλκεδδκπκέβζβμ. Σκ Ϊλγλκ ανησ 

εικνζδκδκηεέ επέζβμ ηβθ Δπδηλκπά θα αδηεέηαδ απσ ηκ Γδεαζηάλδκ ηβθ επδίκζά 

ξλβηαηδεκτ πλκζηέηκν ΰδα ηκ εηπζεεσηεθκ ελΪηκμ ηΫζκμ. 
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Ζ ζύζηαζε θαη ε γλώκε εέθαδ εκδθκηδεΫμ πλΪιεδμ πκν δδαηνπυθκθηαδ, ηε ίΪζβ 

ηκ αθηέζηκδξκ Ϊλγλκ ηβμ ζνθγάεβμ, εέηε απσ ηκ Δνλππαρεσ Κκδθκίκτζδκ απσ 

εκδθκτ ηε ηκ νηίκτζδκ, εέηε απσ ηκ νηίκτζδκ, εέηε  απσ ηβθ Δπδηλκπά, εέηε 

ηΫζκμ απσ ηβθ Δνλππαρεά Κεθηλδεά ΣλΪπεαα. Οδ ζνζηΪζεδμ εαδ κδ ΰθυηεμ δεθ 

Ϋξκνθ δεζηενηδεσ ξαλαεηάλα. Με ηβ ζτζηαζβ ΰέθεηαδ απσ ηα αθπηΫλπ εκδθκηδεΪ 

σλΰαθα νπσδεδιβ ζηα ελΪηβ ηΫζβ ά ηκνμ δδδυηεμ θα αεκζκνγάζκνθ κλδζηΫθβ 

ζνηπελδθκλΪ ά θα πλκίκτθ ζε ζνΰεεελδηΫθβ εθΫλΰεδα, ενλέπμ γΫζπδζβ εγθδεάμ 

θκηκγεζέαμ επέ εθσμ γΫηαηκμ. Ζ παλΪζεδοβ ζνηησλθπζβμ πλκμ ηβ ζτζηαζβ 

κνδεηέα θκηδεά ζνθΫπεδα Ϋξεδ. νθάγπμ, αθ ηκ ελΪηκμ δεθ αεκζκνγάζεδ ηβ 

ζτζηαζβ, β Κκδθσηβηα πλκίαέθεδ ζηβθ Ϋεδκζβ κδβΰέαμ επέ ηκν έδδκν γΫηαηκμ, 

πκν ζτηθπθα ηε ηα αθπηΫλπ Ϋξεδ δεζηενηδεσ ξαλαεηάλα πμ πλκμ ηα 

απκηεζΫζηαηΪ ηβμ.  

ρέζε Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο Γηα Σελ Πξνζηαζία Σνπ Πεξηβάιινληνο Καη Σεο 

Διεπζεξίαο Σνπ Αληαγσληζκνύ 

τηθπθα ηε ηβθ εκδθκηδεά θκηκγεζέα εαδ εδδδεσηελα ηα Ϊλγλα 30 εαδ 34 ΔΟΚ 

(δδαηνπυγβεαθ ηκ 1957) απαΰκλετκθηαδ κδ πκζκηδεκέ πελδκλδζηκέ ζηδμ 

εδζαΰπΰΫμ ά ειαΰπΰΫμ εηπκλενηΪηπθ, εαγυμ εαδ σζα ηα ηΫηλα πκν πλκεαζκτθ 

δζκδτθαηκ απκηΫζεζηα (δαζηκέ, θκλκζκΰέα εδζαΰσηεθπθ εζπ.). Ζ εθ ζσΰπ 

απαΰσλενζβ εέθαδ γεηεζδυδβμ αλξά ηβμ εκδθκηδεάμ εηπκλδεάμ πκζδηδεάμ εαδ 

πλαεηδεά ίΪζβ ηβμ εκδθάμ αΰκλΪμ εαδ ΰδα ανησ κδ εκδθκηδεκέ δδεαζηΫμ ηελδηθκτθ 

δδδαδηΫλπμ ΰδα ηβθ ηάλβζά ηβμ. Γβζαδά παλΫξεηαδ ηκ δδεαέπηα ζε σζκνμ Ϋξκνθ 

Ϋθθκηκ ζνηθΫλκθ θα επδεαζκτθηαδ ανηΪ ηα δτκ Ϊλγλα Ϋθαθηδ ηπθ εγθδευθ 

δβησζδπθ αλξυθ, σηαθ ανηΫμ δβηδκνλΰκτθ παλαθσηπμ εηπσδδα ζηβθ εζετγελβ 

ενεζκθκλέα ηπθ εηπκλενηΪηπθ.  

τηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 36 ΔΟΚ (1957) δεθ εέθαδ αθηέγεηκδ πλκμ ηκ εκδθκηδεσ 

δέεαδκ εγθδεκέ πελδκλδζηκέ ά απαΰκλετζεδμ πκν δδεαδκζκΰκτθηαδ απσ 

πελδκλδζηδεΪ απαλδγηκτηεθκνμ ζσΰκνμ δβηκζέκν ζνηθΫλκθηκμ, ηε ηβθ 

πλκςπσγεζβ σηδ ηα ηΫηλα ανηΪ δεθ απκηεζκτθ ηΫζα ανγαέλεηπθ δδαελέζεπθ, 

κτηε ζνΰεεεαζνηηΫθκ πελδκλδζησ ζηκ εηπσλδκ. Χζησζκ, κδ αθΪΰεεμ ηβμ 

πλκζηαζέαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ δεθ πελδζαηίΪθκθηαδ ζε ανηκτμ ηκνμ 
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δδεαδκζκΰβηδεκτμ ζσΰκνμ εαδ ανησ ηκ ΰεΰκθσμ εέθαδ εθδεδεηδεσ ηβμ αθηέζβοβμ ηπθ 

ησηε  θκηκγεηυθ ΰδα ηβθ αθΪΰεβ πελδίαζζκθηδεάμ πλκζηαζέαμ. 

Ζ ζτΰξλκθβ ζξΫζβ ηβμ πλκζηαζέαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ ηε ηκνμ εαθσθεμ ηκν 

εζετγελκν αθηαΰπθδζηκτ παλκνζδΪαεδ δνκ σοεδμ. Απσ ηβ ηδα, β αθΪΰεβ 

δδαθτζαιβμ ηπθ κδεκθκηδευθ αΰαγυθ γεπλεέηαδ γεηδησμ ζσΰκμ ειαέλεζβμ απσ 

ηδμ απαΰκλετζεδμ πκν επδίΪζζεδ ηκ δέεαδκ. Ζ αθαΰθυλδζβ ανηά ζηβλέαεηαδ ζηβ 

λβηά απαέηβζβ ηβμ αλξάμ ηβμ εθζπηΪηπζβμ ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ πλκζηαζέαμ 

ζηβ ξΪλαιβ εαδ ηβθ νζκπκέβζβ ηπθ επδδδυιεπθ ηβμ νθγάεβμ. 

Απσ ηβθ Ϊζζβ, κ ηβξαθδζησμ ηβμ εζετγελβμ αΰκλΪμ εαδ ηπθ έζπθ σλπθ ηπκλεέ 

θα ζεδηκνλΰάζεδ πμ εηπσδδκ ζηβ γΫζπδζβ ηΫηλπθ ΰδα ηβ πλκζηαζέα ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ. Γδα παλΪδεδΰηα, β ζνηθπθέα ηεηαιτ ηπθ επδξεδλάζεπθ εθσμ 

ζνΰεεελδηΫθκν εζΪδκν ΰδα ηβθ πλκυγβζβ ηβξαθβηΪηπθ ζνΰεεελδηΫθβμ 

αθηδλλνπαθηδεάμ ηεξθκζκΰέαμ, εέθαδ δνθαησ θα γεπλβγεέ αζνηίέίαζηβ ηε ηβθ 

εκδθά αΰκλΪ ΰδαηέ επβλεΪαεδ ηβθ εηπκλέα κλδζηΫθπθ πλκρσθηπθ, θκγετκθηαμ 

ηκθ εζετγελκ αθηαΰπθδζησ.  

Πλσζθαηα, Ϋΰδθε Ϋθα ίάηα πλκμ ηβθ αθηέγεηβ εαηετγνθζβ, ηε δδδπηδεά, σηπμ, 

πλπηκίκνζέα. Ζ ενλππαρεά ίδκηβξαθέα πζαζηδευθ απκθΪζδζε50 εγεζκθηδεΪ θα 

ξλβζδηκπκδεέ ζηκ ηΫζζκθ ανηκδδαζπυηεθεμ πλυηεμ τζεμ (β ίδκηβξαθέα 

πζαζηδευθ ξλβζδηκπκδεέ πκζνηελά πμ πλυηεμ τζεμ ΰδα ηβθ παλαΰπΰά 

πζαζηδευθ ζνζεεναζδυθ, πκζζΪ απσ ηα κπκέα σηπμ δεθ δδαζπυθηαδ ζηκ 

πελδίΪζζκθ, πλκεαζυθηαμ Ϋηζδ ησθδηβ ησζνθζβ). Ζ δδαθκλΪ ηεηαιτ ηπθ 

πζαζηδευθ πκν ανηκδδαζπυθηαδ εαδ εεεέθπθ πκν παλαηΫθκνθ ΰδα πκζτ εαδλσ 

αθαζζκέπηα δεθ εέθαδ κλαηά δδα ΰνηθκτ κθγαζηκτ εαδ κδ εαηαθαζπηΫμ δεθ 

Ϋξκνθ ηβ δνθαησηβηα θα ηβ δδαελέθκνθ εαδ Ϋηζδ θα ηδηπλκτθ ά θα επδίλαίετκνθ 

ηα αθηέζηκδξα πλκρσθηα. 

Ζ απσθαζβ ανηά Ϋθελε ηβθ Δνλυπβ Ϋθα ίάηα ηπλκζηΪ απσ σζκ ηκθ εσζηκ 

ζηκ ηΫηππκ ανησ. Ζ Δνλππαρεά Δπδηλκπά ξαδλΫηδζε ηκ γεηδεσ ανησ ίάηα ηβμ 

ίδκηβξαθέαμ πζαζηδευθ ζνζεεναζδυθ, ηκθέακθηαμ ηκθ κδεεδκγεζά ξαλαεηάλα 

                                                
50 Αλαθνίλσζε ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2005 
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ηκν ίάηαηκμ, ειΫζδιβ πκν εέθαδ πκζζαπζυμ γεηδεά, δδσηδ απκθετΰεηαδ εαδ β 

πκζνθκηέα.  

Ζ πλπηκπκλέα ανηά δεθ εέθαδ σηπμ ξπλέμ κδεκθκηδεσ πελδεξσηεθκ. Με ηβθ 

απσθαζβ ανηά β ενλππαρεά ίδκηβξαθέα παλαηΫθεδ ζηβθ αδξηά ηπθ 

πελδίαζζκθηδευθ ηεξθκζκΰδυθ, παλΪ ηκ ΰεΰκθσμ σηδ β αθΪπηνιβ εαδ β 

εθαληκΰά ηκνμ επδίαλτθκνθ ηκ εσζηκμ ζεδηκνλΰέαμ ζνθκζδεΪ ηβμ παλαΰπΰδεάμ 

δδαδδεαζέαμ. ε δετηελβ σηπμ θΪζβ β Δνλυπβ εηθαθέαεηαδ ζηβθ πλπηκπκλέα 

ηπθ ηεξθκζκΰδυθ ανηυθ, ζε ηέα παΰεσζηδα αΰκλΪ σπκν ζηαδδαεΪ 

νπκξλευθεηαδ θα αθααβηάζεδ ζτζεδμ. Δέθαδ ίΫίαδκ σηδ ηκ νοβζσηελκ εσζηκμ 

ζεδηκνλΰέαμ γα αθηδζηαγηδζγεέ απσ ηκ ΰεΰκθσμ σηδ κ ηκηΫαμ γα ίλεγεέ ζηβθ 

αδξηά ηβμ παΰεσζηδαμ αΰκλΪμ.  

Δπέζβμ, Ϋθα Ϊζζκ εηπσδδκ ζηβ γΫζπδζβ ανζηβλυθ πελδίαζζκθηδευθ δδαηΪιεπθ 

εέθαδ σηδ β επδζκΰά εθσμ ελΪηκνμ- ηΫζκνμ θα εεξπλάζεδ δδδαέηελα δδεαδυηαηα ζε 

κδεκθκηδεκτμ θκλεέμ πκν Ϋξκνθ ζνζηαγεέ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ 

πελδίαζζκθηδευθ εδθδτθπθ εθδΫξεηαδ θα ζνΰελκτεηαδ ηε ηκθ εαθκθδζησ ΰδα ηδμ 

ελαηδεΫμ εθδζξτζεδμ, ηε σζεμ ζνθΫπεδεμ (θκηδεΫμ, δδκδεβηδεΫμ) ζνθεπΪΰεηαδ ηδα 

ηΫηκδα εαηαΰΰεζέα εαδ εαηαδέεβ. 

3.2.1 Λνγηζηηθή Απεηθόληζε Πεξηβαιινληηθώλ Γαπαλώλ – 
ύζηαζε Δπηηξνπήο 30εο Μαΐνπ 2001 (2001/453/ΔΚ) 

Σκ 1992, β Δνλππαρεά Δπδηλκπά δβηκζέενζε ηκ πΫηπηκ πλσΰλαηηα δλΪζβμ 

ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ («Πλκμ ηβθ αεδθσλκ αθΪπηνιβ»). ε ανησ πελδΫξκθηαθ 

πλκηΪζεδμ ΰδα ηβθ πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ εαδ ηδα εκδθκηδεά εαδθκησηκμ 

πλσηαζβ ζηκθ ηκηΫα ηβμ ζκΰδζηδεάμ. Ζ πλπηκίκνζέα ανηά αθκλΪ εαηΪ ετλδκ 

ζσΰκ ηκνμ ηλσπκνμ εαδ ηα ηΫζα ηε ηα κπκέα κδ επδξεδλάζεδμ ΰθπζηκπκδκτθ 

πζβλκθκλέεμ ΰδα ηα ξλβηαηκκδεκθκηδεΪ αβηάηαηα πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηκ 

πελδίΪζζκθ. Οδ επδξεδλάζεδμ εναδζγβηκπκδκτθηαδ πελδζζσηελκ ζηα 

πελδίαζζκθηδεΪ γΫηαηα εΪθ νπκξλευθκθηαδ θα ζαηίΪθκνθ νπσοβ ηδμ 

πελδίαζζκθηδεΫμ δαπΪθεμ εαδ ηκνμ ξλβηαηκκδεκθκηδεκτμ εδθδτθκνμ. 
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Σκ 1999,51 β Δπδηλκπά ειΫδπζε ηδα αθαεκέθπζβ ΰδα ηβθ εζπηελδεά αΰκλΪ εαδ 

ηκ πελδίΪζζκθ. ε ανηά εθηκπέακθηαδ ζνΰεεελδηΫθκδ  ηκηεέμ ηβμ πκζδηδεάμ ΰδα ηβθ 

εθδαέα αΰκλΪ ζηκνμ κπκέκνμ β επδηλκπά γα πλκζπαγάζεδ θα εθζπηαηυζεδ 

πελδζζσηελκ ηβθ πελδίαζζκθηδεά πκζδηδεά, εαδ πλκηεέθκθηαδ ΰδα ανησ ηκ ζσΰκ 

πελαδηΫλπ ηΫηλα, σππμ β Ϋεδκζβ ζτζηαζβμ ΰδα ηβθ παλκνζέαζβ ηπθ 

πελδίαζζκθηδευθ αβηβηΪηπθ ζηδμ κδεκθκηδεΫμ εαηαζηΪζεδμ. 

Σκ ζεεπηδεσ ηβμ επδηλκπάμ άηαθ σηδ κδ επεθδνηΫμ πλΫπεδ θα ΰθπλέακνθ ηκθ 

ηλσπκ ηε ηκθ κπκέκ κδ επδξεδλάζεδμ αθηδηεηππέακνθ ηα πελδίαζζκθηδεΪ 

αβηάηαηα. Οδ λνγηδζηδεΫμ αλξΫμ, απσ ηβθ Ϊζζβ, Ϋξκνθ ζνηθΫλκθ θα 

παλαεκζκνγκτθ ηβθ εθαληκΰά ηπθ πελδίαζζκθηδευθ λνγηέζεπθ εαδ ηκ εσζηκμ 

ηκνμ. Χζησζκ, β εεκτζδα ΰθπζηκπκέβζβ πελδίαζζκθηδευθ ζηκδξεέπθ ζηκνμ 

εηάζδκνμ ζκΰαλδαζηκτμ εαδ ηδμ εηάζδεμ εεγΫζεδμ ηπθ εηαδλεδυθ ειαεκζκνγεέ θα 

εέθαδ πελδκλδζηΫθβ, παλσζκ πκν θαέθεηαδ σηδ κδ εηαδλεέεμ αθηδηεηππέακνθ ζνξθΪ 

ανιαθσηεθεμ πελδίαζζκθηδεΫμ δαπΪθεμ ΰδα ηβθ πλσζβοβ ηβμ λτπαθζβμ εαδ ΰδα 

εικπζδζηκτμ εαγαλδζηκτ, εαγυμ εαδ ΰδα ζνζηάηαηα εζΫΰξκν εαδ επειελΰαζέαμ 

απκλλδηηΪηπθ.    

ηδμ πελδζζσηελεμ πελδπηυζεδμ πκν κδ επδξεδλάζεδμ ΰθπζηκπκδκτθ 

πζβλκθκλέεμ ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ, β αιέα ηπθ πζβλκθκλδυθ ανηυθ εέθαδ 

πελδκλδζηΫθβ ζσΰπ ηβμ Ϋζζεδοβμ εκδθυθ εαδ αθαΰθπλδζηΫθπθ εαθσθπθ 

ΰθπζηκπκέβζβμ πκν γα πελδζΪηίαθαθ εαηΪζζβζκνμ κλδζηκτμ εαδ Ϋθθκδεμ ΰδα 

ηβθ αθηδηεηυπδζβ πελδίαζζκθηδευθ αβηβηΪηπθ. 

Οδ δαπΪθεμ ζνΰεΫθηλπζβμ εαδ δβηκζέενζβμ πελδίαζζκθηδευθ πζβλκθκλδυθ, 

εαγυμ εαδ κ εναέζγβηκμ ά εηπδζηενηδεσμ ξαλαεηάλαμ πκν ηπκλεέ θα Ϋξκνθ ζε 

κλδζηΫθεμ πελδπηυζεδμ κδ πζβλκθκλέεμ ανηΫμ, γεπλκτθηαδ ζνξθΪ απκηλεπηδεκέ 

παλΪΰκθηεμ ΰδα ηβ ΰθπζηκπκέβζβ πελδίαζζκθηδευθ δεδκηΫθπθ ζηδμ 

κδεκθκηδεΫμ εαηαζηΪζεδμ ηπθ εηαδλεδυθ. 

Ζ ΰθπζηκπκέβζβ εαηΪζζβζπθ ζηκδξεέπθ, ζτηθπθα ηε ηβ ζτζηαζβ, γεπλεέηαδ 

ίαζδεσμ παλΪΰκθηαμ ΰδα ηβ δδαθΪθεδα ηβμ εθβηΫλπζβμ. Οδ ΰθπζηκπκδκτηεθεμ 

πζβλκθκλέεμ εέθαδ εαηΪζζβζεμ εΪθ επβλεΪακνθ ηβθ εαηαθσβζβ ηπθ 

                                                
51 8/4/1999 
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κδεκθκηδευθ εαηαζηΪζεπθ. Ζ ζνΰεεελδηΫθβ ζτζηαζβ δεθ επδδδυεεδ θα 

επδίΪζζεδ επαξγεέμ εαδ αδδεαδκζσΰβηεμ νπκξλευζεδμ ζηκνμ αλησδδκνμ ΰδα ηβθ 

πλκεηκδηαζέα ηπθ κδεκθκηδευθ εαηαζηΪζεπθ. Απκζεκπεέ ζηβθ παλκξά 

δδεικδδευθ εαηενγνθηάλδπθ κδβΰδυθ σζκθ αθκλΪ ηβ ΰθπζηκπκέβζβ ηπθ 

πζβλκθκλδυθ εαδ εαγκλέαεδ πκδα εέθαδ ηα ζβηαθηδεΪ ζηκδξεέα πκν πλΫπεδ θα 

ΰθπζηκπκδκτθηαδ ΰδα θα ειαζθαζέαεηαδ β δνθαησηβηα ζτΰελδζβμ εαδ β ζνθΫπεδα 

ηπθ πζβλκθκλδυθ πκν παλΫξκθηαδ ζξεηδεΪ ηε ηκ πελδίΪζζκθ.  

Ζ ζτζηαζβ ανηά Ϋξεδ πμ ίΪζβ αθαθκλΪμ δδΪθκλα δδεγθά ζκΰδζηδεΪ πλσηνπα 

πκν Ϋξεδ δβηκζδετζεδ β Δπδηλκπά Γδεγθυθ Λκΰδζηδευθ Πλκητππθ (IASC). Δέθαδ 

ζνθεπάμ ηε ανηΪ πκν αθκλκτθ ηα πελδίαζζκθηδεΪ αβηάηαηα, σππμ ηκ 

ΓΛΠ.36/ηεέπζβ αιέαμ ζηκδξεέπθ εθελΰβηδεκτ, ηκ ΓΛΠ.37/πλκίζΫοεδμ, νπσ 

αέλεζβ ζηκδξεέπθ εθελΰβηδεκτ εαδ παγβηδεκτ εαδ ηκ ΓΛΠ.38/αζυηαηεμ 

αεδθβηκπκδάζεδμ.  

Πεδίν Δθαξκνγήο 

Ζ ζτζηαζβ πελδκλέαεηαδ ζηδμ πζβλκθκλέεμ πκν παλΫξκνθ κδ επδξεδλάζεδμ ζηκνμ 

εηάζδκνμ εαδ εθκπκδβηΫθκνμ ζκΰαλδαζηκτμ ηκνμ εαγυμ εαδ ζηδμ εηάζδεμ 

εεγΫζεδμ εαδ ζηδμ εηάζδεμ εθκπκδβηΫθεμ εεγΫζεδμ ηκνμ ζξεηδεΪ ηε πελδίαζζκθηδεΪ 

αβηάηαηα. Γεθ αθκλΪ ηβ δβηκζέενζβ εδδδευθ εεγΫζεπθ, σππμ κδ 

πελδίαζζκθηδεΫμ εεγΫζεδμ, εεησμ απσ ηδμ πελδπηυζεδμ πκν γεπλεέηαδ ζεσπδηκ 

θα εθαληκθδζηκτθ κδ εηάζδεμ κδεκθκηδεΫμ εαηαζηΪζεδμ ηε ηδμ ξπλδζηΫμ 

πελδίαζζκθηδεΫμ εεγΫζεδμ ΰδα θα ειαζθαζδζηεέ β ζνθΫπεδα ηπθ πζβλκθκλδυθ 

πκν ΰθπζηκπκδκτθηαδ ηε ανηΫμ. 

Ζ ζτζηαζβ δδενελδθέαεδ επέζβμ ηκ εέδκμ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ πζβλκθκλδυθ 

πκν εέθαδ ζεσπδηκ θα ΰθπζηκπκδκτθηαδ ζηκνμ εηάζδκνμ ζκΰαλδαζηκτμ ά ζηβθ 

εηάζδα Ϋεγεζβ, σζκθ αθκλΪ ηβ γΫζβ ηβμ εηαδλέαμ ζε γΫηαηα πελδίΪζζκθηκμ εαδ 

ηδμ πελδίαζζκθηδεΫμ ηβμ επδδσζεδμ, ζηκ ίαγησ πκν ηπκλεέ θα Ϋξκνθ ζνθΫπεδεμ 

ΰδα ηβ ξλβηαηκκδεκθκηδεά εαηΪζηαζβ ηβμ εηαδλέαμ.  
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Λνγηζηηθή θαηαρώξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ νθεηιώλ   

Μδα πελδίαζζκθηδεά κθεδζά ζαηίΪθεηαδ νπσοβ σηαθ ηπκλεέ θα ΰέθεδ αιδσπδζηβ 

εεηέηβζβ ηπθ δαπαθυθ πκν πλκετπηκνθ απσ ηβ ζξεηδεά νπκξλΫπζβ. ΔΪθ, 

εαηΪ ηβθ βηελκηβθέα εζεδζέηαηκμ δζκζκΰδζηκτ, νπΪλξεδ νπκξλΫπζβ β θτζβ ηβμ 

κπκέαμ ηπκλεέ θα εαγκλδζηεέ ζαθυμ εαδ απσ ηβθ κπκέα εθδΫξεηαδ θα πλκετοεδ 

εελκά πσλπθ πκν εθΫξκνθ κδεκθκηδεΪ κθΫζβ, αζζΪ νπΪλξεδ αίείαδσηβηα πμ 

πλκμ ηκ πκζσ ά πμ πλκμ ηκ ξλσθκ πζβλπηάμ, ησηε πλΫπεδ θα ζξβηαηδζηεέ 

πλσίζεοβ, ηε ηβθ πλκςπσγεζβ σηδ ηκ πκζσ ηβμ κθεδζάμ ηπκλεέ θα εεηδηβγεέ ηε 

αιδκπδζηέα. Οδ αίείαδσηβηεμ πμ πλκμ ηκ ξλσθκ ά πμ πλκμ ηκ πκζσ ζξεηέακθηαδ, 

ΰδα παλΪδεδΰηα, ηε ηβθ ειΫζδιβ ηπθ ηεξθκζκΰδυθ εαγαλδζηκτ εαγυμ εαδ ηε ηβθ 

Ϋεηαζβ εαδ ηβ θτζβ ηκν απαδηκτηεθκν εαγαλδζηκτ. ε ζπΪθδεμ πελδπηυζεδμ 

σπκν δεθ εέθαδ δνθαηά β αιδσπδζηβ εεηέηβζβ ηπθ δαπαθυθ, β κθεδζά δεθ 

εαηαξπλεέηαδ εαδ πλΫπεδ θα γεπλεέηαδ πμ εθδεξσηεθβ κθεδζά. 

Ζ πελδίαζζκθηδεά αβηδΪ πκν εθδεξκηΫθπμ ζξεηέαεηαδ ηε ηβθ επδξεέλβζβ ά Ϋξεδ 

πλκεζβγεέ απσ ανηάθ, αζζΪ ΰδα ηβθ κπκέα δεθ νπΪλξεδ θσηδηβ, ζνηίαηδεά ά 

ηεεηαδλσηεθβ νπκξλΫπζβ ΰδα πελδκλδζησ ηβμ Ϋεηαζάμ ηβμ, δεθ πζβλκέ ηδμ 

πλκςπκγΫζεδμ ΰδα θα εαηαξπλβγεέ πμ πελδίαζζκθηδεά κθεδζά ζηκνμ εηάζδκνμ 

ζκΰαλδαζηκτμ ηβμ επδξεέλβζβμ, 

Μδα εθδεξσηεθβ κθεδζά δεθ πλΫπεδ θα ζαηίΪθεηαδ νπσοβ ζηκθ δζκζκΰδζησ, εΪθ 

νπΪλξεδ ηδα Ϋζηπ εαδ πελδκλδζηΫθβ πδγαθσηβηα, β επδξεέλβζβ θα νπκξλεπγεέ 

ζε απκεαηΪζηαζβ ηβμ αβηδΪμ ζηκ ηΫζζκθ, αζζΪ β νπκξλΫπζβ δεθ Ϋξεδ αεσηβ 

εαηαζηεέ ίΫίαδβ. Ζ εθδεξσηεθβ κθεδζά γα πλΫπεδ θα εηθαθέαεηαδ ζηκ 

πλκζΪληβηα ηπθ εηάζδπθ ζκΰαλδαζηυθ.  

 ηδμ πελδπηυζεδμ πκν β επδξεέλβζβ αθαηΫθεδ επδζηλκθά απσ Ϋθα ηλέηκ 

κλδζηΫθπθ ά σζπθ ηπθ εισδπθ πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηδμ πελδίαζζκθηδεΫμ κθεδζΫμ, 

β εθ ζσΰπ επδζηλκθά πλΫπεδ θα ζαηίΪθεηαδ νπσοβ ησθκθ εθσζκθ εέθαδ ζξεδσθ 

ίΫίαδκ σηδ γα πλαΰηαηκπκδβγεέ, εΪθ β επδξεέλβζβ εεπζβλυζεδ ηβ ζξεηδεά 

νπκξλΫπζβ. 
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Κεθαιαηνπνίεζε πεξηβαιινληηθώλ εμόδσλ 

Σα πελδίαζζκθηδεΪ Ϋικδα πκν πλαΰηαηκπκδκτθηαδ ΰδα ηβθ πλσζβοβ ά ηκθ 

πελδκλδζησ ηεζζκθηδευθ αβηδυθ ά ηβ δδαηάλβζβ θνζδευθ πσλπθ ηπκλκτθ θα 

γεπλβγκτθ ζηκδξεέα εθελΰβηδεκτ, εΪθ πλκκλέακθηαδ ΰδα θα ξλβζδηκπκδβγκτθ 

εαηΪ ηλσπκ δδαλεά ζηκ πζαέζδκ ηπθ δλαζηβλδκηάηπθ ηβμ επδξεέλβζβμ εαδ εΪθ, 

επδπζΫκθ, πζβλκτηαδ Ϋθα απσ ηα αεσζκνγα ελδηάλδα: 

1. Οδ δαπΪθεμ αθκλκτθ πλκζδκευηεθα κδεκθκηδεΪ κθΫζβ πκν αθαηΫθεηαδ 

θα απκεκηέζεδ β επδξεέλβζβ εαδ παλαηεέθκνθ ηβθ πθΫζδηβ απά, 

ανιΪθκνθ ηβθ παλαΰπΰδεά δεαθσηβηα ά ίεζηδυθκνθ ηβθ αζθΪζεδα ά ηβθ 

απκηεζεζηαηδεσηβηα Ϊζζπθ πΪΰδπθ ζηκδξεέπθ ηβμ επδξεέλβζβμ, ά 

2.   Οδ δαπΪθεμ επδηλΫπκνθ ηκθ πελδκλδζησ ά ηβθ πλσζβοβ πδγαθάμ 

λτπαθζβμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ απσ ηεζζκθηδεΫμ δλαζηβλδσηβηεμ ηβμ 

επδξεέλβζβμ. 

ΔΪθ ηα ελδηάλδα ανηΪ πζβλκτθηαδ, ηα πελδίαζζκθηδεΪ Ϋικδα πλΫπεδ θα 

εεθαζαδκπκδκτθηαδ εαδ θα απκζίΫθκθηαδ ζηκ ζκΰαλδαζησ απκηεζεζηΪηπθ 

ξλάζεπμ εαηΪ ηβθ ηλΫξκνζα εαδ ηδμ επσηεθεμ ξλάζεδμ, δβζαδά ζνζηβηαηδεΪ ζε 

σζβ ηβ δδΪλεεδα ηβμ πθΫζδηβμ απάμ ηκνμ. 

ΔΪθ δεθ πζβλκτθηαδ ηα ελδηάλδα ΰδα ηβθ εαηαξυλβζβ ηπθ εισδπθ πμ ζηκδξεέα 

ηκν εθελΰβηδεκτ, πλΫπεδ θα εΰΰλΪθκθηαδ ζηκ ζκΰαλδαζησ απκηεζεζηΪηπθ 

ξλάζεπμ, εαγυμ πλαΰηαηκπκδκτθηαδ εαδ εθσζκθ δεθ πλκετπηκνθ απσ ανηΪ 

ηεζζκθηδεΪ κθΫζβ. Ανησ ζνηίαέθεδ σηαθ ηα πελδίαζζκθηδεΪ Ϋικδα αθκλκτθ 

παλεζγκτζεμ ά ηλΫξκνζεμ δλαζηβλδσηβηεμ εαδ ηβθ επαθαθκλΪ ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ ζηβθ πλκ ηβμ ησζνθζβμ εαηΪζηαζβ (πξ. επειελΰαζέα 

απκίζάηπθ, δαπΪθεμ εαγαλδζηκτ ζξεηδεΫμ ηε ηδμ ηλΫξκνζεμ δλαζηβλδσηβηεμ 

ηβμ επδξεέλβζβμ, απκεαηΪζηαζβ αβηδυθ πκν Ϋΰδθαθ ζε πλκβΰκτηεθεμ ξλάζεδμ, 

πελδίαζζκθηδεΫμ δαπΪθεμ δδκδεβηδεκτ ξαλαεηάλα ά πελδίαζζκθηδεκέ Ϋζεΰξκδ). 

Ζ αΰκλΪ εικπζδζηκτ εαδ ηβξαθβηΪηπθ ηπκλεέ θα νπαΰκλετεηαδ απσ 

πελδίαζζκθηδεκτμ ζσΰκνμ, ΰδα παλΪδεδΰηα ηεξθδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ ΰδα ηκθ 

Ϋζεΰξκ ά ηβθ πλσζβοβ ηβμ λτπαθζβμ ΰδα ζνηησλθπζβ ηε πελδίαζζκθηδεκτμ 
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θσηκνμ ά εαθκθδζηδεΫμ λνγηέζεδμ. Σα ζηκδξεέα ανηΪ πλΫπεδ θα 

εεθαζαδκπκδκτθηαδ, εΪθ πζβλκτθ ηδμ πλκςπκγΫζεδμ πκν αθαθΫλγβεαθ 

παλαπΪθπ. 

Δθσζκθ κδ πελδίαζζκθηδεΫμ δαπΪθεμ πκν ζαηίΪθκθηαδ νπσοβ πμ ζηκδξεέκ ηκν 

εθελΰβηδεκτ αθκλκτθ Ϊζζκ ζηκδξεέκ ηκν εθελΰβηδεκτ, πλΫπεδ θα γεπλκτθηαδ 

αθαπσζπαζηκ ηΫλκμ ανηκτ ηκν ζηκδξεέκν εθελΰβηδεκτ εαδ θα ηβθ εηθαθέακθηαδ 

ξπλδζηΪ. 

Δθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ νθεηιώλ 

Μδα πελδίαζζκθηδεά κθεδζά ζαηίΪθεηαδ νπσοβ εθσζκθ ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ 

αιδσπδζηεμ εεηδηάζεδμ ηπθ εισδπθ ΰδα ηκ δδαεαθκθδζησ ηβμ ζξεηδεάμ 

νπκξλΫπζβμ. 

Σκ τοκμ ηβμ κθεδζάμ πλΫπεδ θα αθηδπλκζππετεδ ηβθ αελδίΫζηελβ δνθαηά 

εεηέηβζβ ηβμ δαπΪθβμ πκν απαδηεέηαδ ΰδα ηκ δδαεαθκθδζησ ηβμ παλκτζαμ 

νπκξλΫπζβμ εαηΪ ηβθ βηελκηβθέα ηκν δζκζκΰδζηκτ, ηε ίΪζβ ηβθ νθδζηΪηεθβ 

εαηΪζηαζβ εαδ ζαηίΪθκθηαμ νπσοβ ηδμ ηεζζκθηδεΫμ ειεζέιεδμ ησζκ ζε ηεξθδεσ 

σζκ εαδ ζε θκηκγεηδεσ επέπεδκ, ζηκ ίαγησ πκν εέθαδ πδγαθσ θα νπΪλικνθ.   

Γδα ηκθ νπκζκΰδζησ ηκν πκζκτ ηδαμ πελδίαζζκθηδεάμ κθεδζάμ δζξτκνθ κδ 

αεσζκνγκδ εαθσθεμ: εΪθ εαηΪ ηβθ  εεηέηβζβ πλκετπηκνθ πκζζΪ δδαθκλεηδεΪ 

απκηεζΫζηαηα, πλΫπεδ θα ζαηίΪθεηαδ νπσοβ β εαζτηελβ δνθαηά εεηέηβζβ. ηδμ 

ειαδλεηδεΪ ζπΪθδεμ πελδπηυζεδμ ζηδμ κπκέεμ δεθ εέθαδ δνθαησ θα πλκζδδκλδζηεέ 

ηε επαλεά ίαγησ αιδκπδζηέαμ πκδα εέθαδ β εαζτηελβ εεηέηβζβ, β κθεδζά πλΫπεδ 

θα γεπλεέηαδ πμ εθδεξσηεθβ κθεδζά εαδ, ζνθεπυμ, β τπαλιβ ηβμ θα 

ΰθπζηκπκδεέηαδ ζηκ πλκζΪληβηα ηπθ εηάζδπθ ζκΰαλδαζηυθ. ΔπδπζΫκθ, πλΫπεδ 

θα αθαθΫλκθηαδ κδ ζσΰκδ ΰδα ηκνμ κπκέκνμ δεθ εαηΫζηβ δνθαηά β αιδσπδζηβ 

εεηέηβζβ ηβμ. 

Δπέζβμ, ΰδα ηβθ εεηέηβζβ ηκν πκζκτ ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ κθεδζάμ πλΫπεδ θα 

ζαηίΪθκθηαδ νπσοβ ηα αεσζκνγα: 

- Σκ κλδαεσ Ϊηεζκ εσζηκμ ηβμ πλκζπΪγεδαμ απκεαηΪζηαζβμ ηπθ αβηδυθ, 
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- Σκ εσζηκμ αηκδίάμ εαδ επδδκηΪηπθ πκν εαηαίΪζζκθηαδ ζηκνμ ελΰαασηεθκνμ 

εεεέθκνμ πκν γα ζνηηεηΪζξκνθ Ϊηεζα εαδ ΰδα ζβηαθηδεσ ξλκθδεσ δδΪζηβηα 

ζηδμ πλκζπΪγεδεμ απκεαηΪζηαζβμ ηπθ αβηδυθ, 

- Οδ νπκξλευζεδμ εζΫΰξκν ηεηΪ ηβθ απκεαηΪζηαζβ ηπθ αβηδυθ εαδ 

- Οδ θΫεμ ηεξθκζκΰέεμ ζηκ ίαγησ πκν εέθαδ πδγαθσ σηδ γα εΰελδγκτθ απσ ηβθ 

ενίελθβηδεά αλξά. 

Γλσζηνπνίεζε ζηελ εηήζηα θαη ηελ ελνπνηεκέλε εηήζηα έθζεζε 

Όηαθ ηα πελδίαζζκθηδεΪ πλκίζάηαηα ηπκλκτθ θα Ϋξκνθ επδπηυζεδμ ζηα 

απκηεζΫζηαηα εαδ ζηβ ξλβηαηκκδεκθκηδεά γΫζβ ηβμ επδξεέλβζβμ ά ζηβθ 

αθΪπηνιά ηβμ, β εηάζδα Ϋεγεζβ πλΫπεδ θα πελδΫξεδ πελδΰλαθά ηπθ ζξεηδευθ 

αβηβηΪηπθ εαδ ηπθ ηΫηλπθ πκν Ϋζαίε β επδξεέλβζβ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζά ηκνμ. 

Οδ πζβλκθκλέεμ ανηΫμ πλΫπεδ θα παλΫξκνθ ηδα ετζκΰβ εδεσθα ηβμ αθΪπηνιβμ 

ηπθ δλαζηβλδκηάηπθ ηβμ επδξεέλβζβμ εαδ ηβμ επδξεδλβηαηδεάμ ηβμ γΫζβμ, ζηκ 

ίαγησ πκν ανηΫμ ηπκλκτθ θα επβλεαζηκτθ απσ πελδίαζζκθηδεΪ αβηάηαηα. Γδα 

ηκ ζεκπσ ανησ, ζνθδζηΪηαδ β ΰθπζηκπκέβζβ ηπθ αεκζκτγπθ: 

α) Πκζδηδεά εαδ πλκΰλΪηηαηα πκν Ϋξεδ νδκγεηάζεδ β επδξεέλβζβ ΰδα ηβθ 

πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ, δδδαέηελα ζηκθ ηκηΫα ηβμ πλσζβοβμ ηβμ 

λτπαθζβμ. Οδ ξλάζηεμ εηάζδπθ εεγΫζεπθ πλΫπεδ θα ηπκλκτθ θα 

πλκζδδκλέζκνθ εΪθ εαδ ζε πκδκ ίαγησ β  πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ 

απκηεζεέ αθαπσζπαζηκ ηΫλκμ ηπθ πκζδηδευθ εαδ δλαζηβλδκηάηπθ ηβμ 

επδξεέλβζβμ. ΚαηΪ πελέπηπζβ, κδ πζβλκθκλέεμ ηπκλκτθ θα αθκλκτθ ηβθ 

εδζαΰπΰά ζνζηάηαηκμ πλκζηαζέαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ, εαγυμ εαδ ηβθ 

απαδηκτηεθβ ζνηησλθπζβ ηε Ϋθα δεδκηΫθκ ζτθκζκ ζξεηδευθ πλκητππθ ά 

πδζηκπκδάζεπθ. 

ί) Βεζηδυζεδμ πκν Ϋξκνθ ΰέθεδ ζε ίαζδεκτμ ηκηεέμ ηβμ πλκζηαζέαμ ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ. ΑνηΫμ κδ πζβλκθκλέεμ εέθαδ δδδαέηελα ξλάζδηεμ εΪθ 

εαηαΰλΪθκνθ ηε ηλσπκ αθηδεεδηεθδεσ εαδ δδαθαθά ηδμ επδδσζεδμ ηβμ 

επδξεέλβζβμ ζε ζξΫζβ ηε Ϋθα πκζκηδεσ ζησξκ, εαγυμ εαδ ηκνμ ζσΰκνμ 

εθδεξσηεθπθ ζβηαθηδευθ απκεζέζεπθ. 
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ΰ) Πλσκδκμ ζηβθ εθαληκΰά ηΫηλπθ πλκζηαζέαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ πκν Ϋξκνθ 

ζβθγεέ ά γα ζβθγκτθ ζε ζνηησλθπζβ ηε ηβθ δζξτκνζα θκηκγεζέα ά εθσοεδ 

άδβ ζνηθπθβηΫθπθ ηεζζκθηδευθ ηλκπκπκδάζεπθ ηπθ Ϋθθκηπθ 

νπκξλευζεπθ. 

δ) ΚαηΪ πελέπηπζβ, αθΪζκΰα ηε ηκ εέδκμ εαδ ηκ ηΫΰεγκμ ηπθ δλαζηβλδκηάηπθ 

ηβμ επδξεέλβζβμ εαδ ηκ εέδκμ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ πλκίζβηΪηπθ πκν 

ζξεηέακθηαδ ηε ηδμ δλαζηβλδσηβηεμ ανηΫμ, σππμ ξλάζβ εθΫλΰεδαμ, νζδευθ εαδ 

νδΪηπθ, εεπκηπΫμ εζπ. 

Οδ πζβλκθκλέεμ ανηΫμ ηπκλκτθ θα παλΫξκθηαδ νπσ ηκλθά πκζκηδευθ 

δεδεηυθ κδεκζκΰδεάμ απκηεζεζηαηδεσηβηαμ εαδ αθαζνηδεΪ ΰδα ηκνμ δδΪθκλκνμ 

ηκηεέμ δλαζηβλδκηάηπθ ηβμ επδξεέλβζβμ. Δέθαδ δδδαέηελα ζβηαθηδεσ θα 

παλΫξκθηαδ πκζκηδεΪ δεδκηΫθα, ζε απσζνηεμ ηδηΫμ, ΰδα ηδμ εεπκηπΫμ εαδ ηβθ 

εαηαθΪζπζβ εθΫλΰεδαμ, νδΪηπθ εαδ νζδευθ ζηβθ πελέκδκ αθαθκλΪμ, ηααέ ηε 

ζνΰελδηδεΪ ζηκδξεέα ΰδα ηδμ πλκβΰκτηεθεμ πελδσδκνμ. Σα αλδγηβηδεΪ ανηΪ 

ζηκδξεέα πλΫπεδ εαηΪ πλκηέηβζβ θα εεθλΪακθηαδ ζε θνζδεΫμ εαδ σξδ ζε 

ξλβηαηδεΫμ ηκθΪδεμ, επδπζΫκθ, ΰδα ηβθ εαζτηελβ εαηαθσβζβ ηβμ ζβηαζέαμ 

εαδ ηβμ ειΫζδιβμ ηκνμ, ηπκλκτθ θα παλαηέγεθηαδ ξλβηαηδεΪ ζηκδξεέα ζε 

αθηδζηκδξέα ηε ζηκδξεέα πκν εηθαθέακθηαδ ζηκθ δζκζκΰδζησ ά ζηκ ζκΰαλδαζησ 

απκηεζεζηΪηπθ ξλάζεπμ. 

ε) ΔΪθ β επδξεέλβζβ δβηκζδετεδ ξπλδζηά πελδίαζζκθηδεά Ϋεγεζβ πκν πελδΫξεδ 

ζεπηκηελΫζηελεμ ά πλσζγεηεμ πκζκηδεΫμ ά πκδκηδεΫμ πζβλκθκλέεμ ΰδα 

πελδίαζζκθηδεΪ γΫηαηα, αθαθκλΪ ζηβθ  Ϋεγεζβ ανηά. Οδ πζβλκθκλέεμ ζηδμ 

πελδίαζζκθηδεΫμ εεγΫζεδμ πλΫπεδ θα εέθαδ ζνθεπεέμ ηε ηδμ αθηέζηκδξεμ ζηκνμ 

εηάζδκνμ ζκΰαλδαζηκτμ ηβμ επδξεέλβζβμ. ΔΪθ β πελδίαζζκθηδεά Ϋεγεζβ Ϋξεδ 

απκηεζΫζεδ αθηδεεέηεθκ ειπηελδεκτ εζΫΰξκν ανησ πλΫπεδ θα αθαθΫλεηαδ ζηβθ 

εηάζδα Ϋεγεζβ. 
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Γλσζηνπνίεζε ζηνλ ηζνινγηζκό 

Οδ πλκίζΫοεδμ πλΫπεδ θα εηθαθέακθηαδ ζηκθ δζκζκΰδζησ ζηβ γΫζβ «ΛκδπΫμ 

ΠλκίζΫοεδμ». ΔΪθ εέθαδ ζβηαθηδεΫμ, κδ πελδίαζζκθηδεΫμ κθεδζΫμ πλΫπεδ εαηΪ 

πλκηέηβζβ θα εηθαθέακθηαδ ξπλδζηΪ ζηκθ δζκζκΰδζησ. 

ΣΫζκμ, ζηκ πλκζΪληβηα γα πλΫπεδ θα αθαθΫλκθηαδ ηα αεσζκνγα ζηκδξεέα: 

- Γδα εΪγε ζβηαθηδεά πελδίαζζκθηδεά κθεδζά, πελδΰλαθά ηβμ θτζβμ ηβμ εαδ 

αθαθκλΪ ηπθ πλκγεζηδυθ εαδ εαθκθδζηδεΫμ δδαηΪιεδμ πκν πλκίζΫπκνθ ηβθ 

απκεαηΪζηαζβ ηβμ, εαγυμ εαδ ΰδα ηα ηεηλΪ πλσζβοβμ πκν ζαηίΪθκθηαδ ά 

πλκηεέθκθηαδ. Όηαθ β θτζβ εαδ κδ σλκδ ηπθ κθεδζυθ παλκνζδΪακνθ αλεεηΫμ 

κηκδσηβηεμ, κδ πζβλκθκλέεμ ανηΫμ ηπκλκτθ θα παλΫξκθηαδ ζε ζνΰεεθηλπηδεά 

ηκλθά. 

- ΔΪθ ξλβζδηκπκδεέηαδ β ηΫγκδκμ ηβμ παλκτζαμ Ϊιδαμ εαδ β επέπηπζβ ηβμ 

πλκεισθζβζβμ εέθαδ ζβηαθηδεά, πλΫπεδ θα αθαθΫλεηαδ ηκ ηβ πλκεικθζβγΫθ 

πκζσ ηβμ κθεδζάμ εαδ ηκ ξλβζδηκπκδκτηεθκ πλκεικθζβηδεσ επδησεδκ. 

- Σκ πκζσ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ εισδπθ πκν εΰΰλΪθκθηαδ ζηκ ζκΰαλδαζησ 

απκηεζεζηΪηπθ ξλάζεπμ εαδ β ίΪζβ νπκζκΰδζηκτ ηκν.    

3.2.2 Οδεγία 96/61/ΔΚ γηα ηελ Οινθιεξσκέλε Πξόιεςε & 
Έιεγρν ηεο Ρύπαλζεο 

 

Ζ Οδβΰέα 96/61/ΔΚ, ζξεηδεΪ ηε ηβθ ΟζκεζβλπηΫθβ Πλσζβοβ εαδ Έζεΰξκ ηβμ 

Ρτπαθζβμ (Integrated Prevention Pollution Control, IPPC), αθαθΫλεηαδ ζηκθ 

Ϋζεΰξκ εαδ ηβθ πλσζβοβ ηβμ λτπαθζβμ ηε ίΪζβ ηβθ πλσΰθπζβ εαδ ηβ ζάοβ 

ηπθ αθαΰεαέπθ ηΫηλπθ, υζηε θα επδηενξγεέ Ϋθαμ νοβζσμ ίαγησμ πλκζηαζέαμ 

ηκν πελδίΪζζκθηκμ. ΟνζδαζηδεΪ, ηΫζα απσ ηβ ζνΰεεελδηΫθβ Οδβΰέα πλκπγεέηαδ 

κ ζνθδναζησμ ηβμ κδεκθκηδεάμ ενβηελέαμ ηπθ επδξεδλάζεπθ πκν εθηΪζζκθηαδ 

ζε ανηάθ, ηε ηβθ ηεέπζβ ηβμ ξλάζβμ θνζδευθ πσλπθ εαδ εθΫλΰεδαμ εαγυμ εαδ 

ηβμ Ϋεγεζβμ ζε επδεέθδνθεμ κνζέεμ εαδ εεπκηπΫμ εΪγε ητπκν.  

Ζ αθΪΰεβ γΫζπδζβμ ανηάμ ηβμ Οδβΰέαμ δβηδκνλΰάγβεε απσ ηβθ 

ζνθεδδβηκπκέβζβ ηβμ Κκδθσηβηαμ πυμ ηκζκθσηδ νπάλξε εκδθκηδεά θκηκγεζέα ΰδα 
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ηβθ εαηαπκζΫηβζβ ηβμ αηηκζθαδλδεάμ λτπαθζβμ εαδ ΰδα ηβθ πλσζβοβ ά ηβθ 

εζαξδζηκπκέβζβ ηπθ απκλλέοεπθ επδεέθδνθπθ κνζδυθ ζηκ θελσ, δεθ νπάλξε 

ζνΰελέζδηβ εκδθκηδεά θκηκγεζέα ΰδα ηβθ πλσζβοβ ά ηβ ηεέπζβ ηπθ εεπκηπυθ 

ζηκ Ϋδαθκμ. Δπέζβμ, ζηκ ΰεΰκθσμ σηδ δδαθκλεηδεΫμ πλκζεΰΰέζεδμ ΰδα ηκ ξπλδζησ 

Ϋζεΰξκ ηπθ εεπκηπυθ ζηκθ αΫλα, ηκ θελσ ά ηκ Ϋδαθκμ πδγαθυμ θα ενθκκτζαθ 

ηβ δδαζπκλΪ ηβμ λτπαθζβμ ζηκ πελδίΪζζκθ αθηέ θα ηκ πλκζηαηετζκνθ ζηκ 

ζτθκζσ ηκν. 

Ζ κδβΰέα ανηά52 απκηεζεέ εθαληκΰά ηβμ αλξάμ ηβμ αεδθσλκν αθΪπηνιβμ, β 

κπκέα άηαθ β εεθηλδεά δδΫα ηκν 5κν ΠλκΰλΪηηαηκμ ΓλΪζβμ ΰδα ηκ ΠελδίΪζζκθ 

(1992-1999, «Πλκμ ηβθ αεδθσλκ αθΪπηνιβ»), εαδ πκν επδίΪζζεδ ηέα 

κζκεζβλπηΫθβ πλκζΫΰΰδζβ εζΫΰξκν ηβμ λτπαθζβμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ. Μέα 

ηΫηκδα πλκζΫΰΰδζβ πλΫπεδ θα Ϋξεδ ζησξκ ηβθ πλσζβοβ, σπκν ανησ εέθαδ εθδεησ, 

ηπθ εεπκηπυθ ζηβθ αηησζθαδλα, ηκ θελσ εαδ ηκ Ϋδαθκμ, ζαηίαθκηΫθβμ νπσοβ 

ηβμ δδαξεέλδζβμ ηπθ απκίζάηπθ εαδ, σπκν ανησ εέθαδ αδτθαηκ, θα Ϋξεδ ζησξκ 

ηβθ εζαξδζηκπκέβζά ηκνμ, υζηε θα επδηνΰξΪθεηαδ νοβζσ επέπεδκ πλκζηαζέαμ 

ηκν πελδίΪζζκθηκμ ζηκ ζτθκζσ ηκν.   

Ζ Οδβΰέα 96/61/EΚ/24.9.96: 

1. ηκξετεδ ζηβθ κζκεζβλπηΫθβ πλσζβοβ εαδ Ϋζεΰξκ ηβμ λτπαθζβμ πκν 

πλκεαζκτθ κδ δλαζηβλδσηβηεμ ηκν παλαληάηαηκμ Η ηβμ Οδβΰέαμ53 (Άλγλκ 1). 

Οδ δλαζηβλδσηβηεμ54 ανηΫμ ζνθκπηδεΪ εέθαδ: 

I. Βδκηβξαθέεμ εθελΰεδαευθ δλαζηβλδκηάηπθ 

II. Παλαΰπΰά εαδ ηεηαπκέβζβ ηεηΪζζπθ 

III. Βδκηβξαθέα κλνεηυθ πλκρσθηπθ 

IV. Υβηδεά ίδκηβξαθέα 

                                                
52 Ζ Διιάδα ελζσκάησζε κεξηθώο ζην εζσηεξηθό δίθαην ηελ Οδεγία απηή κε ην Ν. 3010/2002, έπεηηα 

από ηελ θαηαδίθε ηεο ζην Γηθαζηήξην Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ζηηο 7-03-2002 (Υπόζεζε C-64-01). Ζ 

Οδεγία έπξεπε λα είρε ελζσκαησζεί ζηηο 30/10/1999. Σηελ απόθαζε αλαθέξεηαη ε  δέζκεπζε ηεο 

Διιάδαο γηα νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξηλ ηε ιήμε ηνπ 2001, θάηη πνπ έγηλε ηειηθά ηνλ Αύγνπζην 

ηνπ 2002. 
53 Παξάξηεκα Πξώην Ννκνζεζία, θεθ. 1.2 
54 Αλαιπηηθά νη θιάδνη θαη ππνθιάδνη ζην Παξάξηεκα Πξώην Ννκνζεζία, θεθ. 1.3 
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V. Γδαξεέλδζβ απκίζάηπθ (ηε ηδμ επδθνζΪιεδμ ηπθ ζξεηδευθ Οδβΰδυθ ΰδα ηα 

επδεέθδνθα απσίζβηα) 

VI. α. ΒδκηβξαθδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ ξαληκπκζηκτ, ξαληδκτ 

εαδ ξαληκθδκτ  

ί. ΔΰεαηαζηΪζεδμ πλκεπειελΰαζέαμ ά ίαθάμ δθυθ εαδ νθαζηΪηπθ 

ΰ. ΔΰεαηαζηΪζεδμ δΫοβμ δεληΪηπθ 

δ. θαΰεέα  

ε. ΔΰεαηαζηΪζεδμ επειελΰαζέαμ εαδ ηεηαπκέβζβμ πλκρσθηπθ 

δδαηλκθάμ απσ απδεΫμ εαδ θνηδεΫμ πλυηεμ τζεμ. 

ζη. ΔΰεαηαζηΪζεδμ επειελΰαζέαμ εαδ ηεηαπκέβζβμ ΰΪζαεηκμ. 

α. ΔΰεαηαζηΪζεδμ ΰδα ηβθ ειΪζεδοβ ά αιδκπκέβζβ ζθαΰέπθ εαδ 

απδευθ απκλλδηηΪηπθ 

β. ΔΰεαηαζηΪζεδμ εθηαηδεάμ εεηλκθάμ πκνζελδευθ εαδ ξκέλπθ 

γ. ΔΰεαηαζηΪζεδμ επειελΰαζέαμ ηβμ επδθΪθεδαμ νζυθ, αθηδεεδηΫθπθ 

ά πλκρσθηπθ ηε ηβ  ξλβζδηκπκέβζβ κλΰαθδευθ δδαζνηυθ. 

I. ΔΰεαηαζηΪζεδμ ΰδα ηβθ παλαΰπΰά ζεζβλκτ Ϊθγλαεα εαδ 

βζεεηλκΰλαθέηβ. 

2. Καγκλέαεδ ηδμ ίαζδεΫμ αλξΫμ ηπθ γεηεζδπδυθ νπκξλευζεπθ ηκν θκλΫα 

εεηεηΪζζενζβμ ηβμ εΰεαηΪζηαζβμ (Άλγλκ 3). 

3. Καγδελυθεδ σηδ εαηέα θΫα εΰεαηΪζηαζβ δεθ ζεδηκνλΰεέ ξπλέμ Ϊδεδα55 (Άλγλκ 

4). Καγδελυθεδ επέζβμ ηκνμ σλκνμ ξκλάΰβζβμ Ϊδεδαμ ΰδα ηδμ νθδζηΪηεθεμ 

εΰεαηαζηΪζεδμ εαδ ηδμ νπκξλευζεδμ ηπθ ελαηυθ-ηεζυθ (Άλγλκ 5), ηκ 

πελδεξσηεθκ ηβμ αέηβζβμ αδεέαμ (Άλγλκ 6) εαδ ηβθ κζκεζβλπηΫθβ 

πλκζΫΰΰδζβ ζηβθ Ϋεδκζβ αδεδυθ (Άλγλκ 7).  

4. Καγκλέαεδ ηκ πελδεξσηεθκ ηβμ απσθαζβμ ηπθ αλησδδπθ αλξυθ (Άλγλκ 8) 

εαδ ηκνμ σλκνμ ηβμ ξκλβΰκτηεθβμ ά ηλκπκπκδκτηεθβμ Ϊδεδαμ (Άλγλκ 9), ηε 

ηκ δδεαδκζκΰβηδεσ σηδ ηε ηκ δΫκθηα ζνθηκθδζησ ηβμ δδαδδεαζέαμ εαδ ηπθ σλπθ 

                                                
55 ηε ηδμ ειαδλΫζεδμ ηβμ Οδβΰέαμ 88/609/EOK/24.11.1998 
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ξκλάΰβζβμ ηβμ Ϊδεδαμ ηεηαιτ ηπθ αλησδδπθ αλξυθ, γα επδηενξγεέ ηκ 

νοβζσηελκ επέπεδκ πλκζηαζέαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ ζηκ ζτθκζσ ηκν. 

5. Καγδελυθεδ δδαδδεαζέα ζηβθ πελέπηπζβ πκν Ϋθα πλσηνπκ πκδσηβηαμ 

πελδίΪζζκθηκμ επδίΪζζεδ ανζηβλσηελκνμ σλκνμ απσ ηκνμ επδηνΰξαθσηεθκνμ 

ηε ηβ ξλάζβ ηπθ ΒΫζηδζηπθ ΓδαγΫζδηπθ Σεξθδευθ (Άλγλκ 10) εαδ επδίΪζζεδ 

ηβ ηΫλδηθα απσ ηα ελΪηβ ηΫζβ, υζηε κδ αλησδδεμ αλξΫμ θα παλαεκζκνγκτθ 

ηβθ ειΫζδιβ ηπθ ΒΫζηδζηπθ ΓδαγΫζδηπθ Σεξθδευθ. (Άλγλκ 11). 

ηβθ Οδβΰέα κλέακθηαδ πμ «ίΫζηδζηεμ δδαγΫζδηεμ ηεξθδεΫμ»: ηκ πζΫκθ 

απκηεζεζηαηδεσ εαδ πλκβΰηΫθκ ζηΪδδκ ειΫζδιβμ ηπθ δλαζηβλδκηάηπθ εαδ 

ηεγσδπθ ζεδηκνλΰέαμ πκν απκδεδεθτεδ ηβθ πλαεηδεά δεαθσηβηα 

ζνΰεεελδηΫθπθ ηεξθδευθ θα ζνθδζηκτθ εαηαλξάθ ηβ ίΪζβ ηπθ κλδαευθ 

ηδηυθ εεπκηπάμ ΰδα ηβθ απκθνΰά εαδ, σηαθ ανησ δεθ εέθαδ πλαεηδεΪ 

εθαλησζδηκ, ηβ ΰεθδεά ηεέπζβ ηπθ εεπκηπυθ εαδ ηπθ επδπηυζεπθ ΰδα ηκ 

πελδίΪζζκθ ζηκ ζτθκζσ ηκν. 

- ηδμ «ηεξθδεΫμ» πελδζαηίΪθκθηαδ ησζκ β ηεξθκζκΰέα πκν ξλβζδηκπκδεέηαδ 

σζκ εαδ κ ηλσπκμ ζξεδδαζηκτ, εαηαζεενάμ, ζνθηάλβζβμ, ζεδηκνλΰέαμ εαδ 

παλκπζδζηκτ ηβμ εΰεαηΪζηαζβμ. 

- «ΓδαγΫζδηεμ» ηεξθδεΫμ εέθαδ κδ αθαπηνξγεέζεμ ζε εζέηαεα πκν επδηλΫπεδ 

ηβθ εθαληκΰά ηκνμ εθησμ ηκν ίδκηβξαθδεκτ εζΪδκν, νπσ κδεκθκηδευμ εαδ 

ηεξθδευμ ίδυζδηεμ ζνθγάεεμ, ζαηίαθκηΫθπθ νπσοβ ηκν εσζηκνμ εαδ ηπθ 

πζεκθεεηβηΪηπθ, αθειαληάηπμ ηκν αθ κδ πμ Ϊθπ ηεξθδεΫμ ξλβζδηκπκδκτθηαδ 

ά παλΪΰκθηαδ εθησμ ηκν κδεεέκν ελΪηκνμ ηΫζκνμ, εθσζκθ ειαζθαζέαεηαδ β 

πλσζίαζβ ηκν θκλΫα εεηεηΪζζενζβμ ζ' ανηΫμ ηε ζκΰδεκτμ σλκνμ. 

- «ΒΫζηδζηεμ» ζβηαέθεδ ηδμ πζΫκθ απκηεζεζηαηδεΫμ σζκθ αθκλΪ ηβθ επέηενιβ 

νοβζκτ ΰεθδεκτ επδπΫδκν πλκζηαζέαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ ζηκ ζτθκζσ ηκν. 

6. Καγκλέαεδ ηδμ νπκξλευζεδμ ηπθ ελαηυθ-ηεζυθ ζε πελέπηπζβ ηεηαίκζάμ ηπθ 

εΰεαηαζηΪζεπθ εε ηΫλκνμ ηπθ θκλΫπθ εεηεηΪζζενζβμ (Άλγλκ 12). Καηέα 

ηεηαίκζά δεθ γα πλαΰηαηκπκδεέηαδ ξπλέμ Ϊδεδα. 
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7. Καγκλέαεδ πσηε απαδηεέηαδ κππζδάπκηε επαθειΫηαζβ εαδ αθαπλκζαληκΰά 

ηβμ Ϊδεδαμ εε ηΫλκνμ ηβμ αλησδδαμ αλξάμ (Άλγλκ 13) εαδ ηκθ ηλσπκ ηάλβζβμ 

ηπθ σλπθ ηβμ Ϊδεδαμ (Άλγλκ 14). 

8. ΠλκίζΫπεδ ηβθ πλσζίαζβ ηκν εκδθκτ ζηδμ πζβλκθκλέεμ εαδ ηβ ζνηηεηκξά 

ηκνμ ζηβ δδαδδεαζέα ξκλάΰβζβμ ηπθ αδεδυθ (Άλγλκ 15). 

9. ΠλκίζΫπεδ ηκθ ηλσπκ αθηαζζαΰάμ πζβλκθκλδυθ ηεηαιτ ηπθ ελαηυθ-ηεζυθ 

ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ, αζζΪ εαδ ηπθ εθδδαθελσηεθπθ ίδκηβξαθδευθ 

εζΪδπθ, σππμ εαδ ηκ πελδεξσηεθκ ανηάμ ηβμ πζβλκθσλβζβμ (ΒΫζηδζηεμ 

ΓδαγΫζδηεμ ΣεξθδεΫμ εαδ ειΫζδιά ηκνμ, δδαγΫζδηεμ κλδαεΫμ ηδηΫμ εεπκηπάμ αθΪ 

εαηβΰκλέα δλαζηβλδκηάηπθ ηκν Παλαληάηαηκμ Η), (Άλγλκ 16)). Δπέζβμ, 

ηελδηθΪ ΰδα ηδμ δδαζνθκλδαεΫμ επδπηυζεδμ (Άλγλκ 17). 

Ζ παλκτζα κδβΰέα αθκλΪ ηδμ εΰεαηαζηΪζεδμ ηε ζβηαθηδεΫμ δνθαησηβηεμ 

λτπαθζβμ εαδ, εαηΪ ζνθΫπεδα, δδαζνθκλδαεάμ λτπαθζβμ Ϋηζδ πλκίζΫπεδ σηδ 

κλΰαθυθεηαδ δδαζνθκλδαεά δδαίκτζενζβ σηαθ νπκίΪζζκθηαδ αδηάζεδμ αδεέαμ 

ΰδα θΫεμ εΰεαηαζηΪζεδμ ά ΰδα κνζδαζηδεΫμ ηεηαίκζΫμ εΰεαηαζηΪζεπθ πκν 

εθδΫξεηαδ θα Ϋξκνθ ζβηαθηδεΫμ αλθβηδεΫμ επδπηυζεδμ ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ εαδ 

σηδ ζηδμ αδηάζεδμ ΰδα ηδμ πλκηΪζεδμ ά ηδμ κνζδαζηδεΫμ ηεηαίκζΫμ ανηΫμ γα Ϋξεδ 

πλσζίαζβ ηκ εκδθσ ηκν ελΪηκνμ ηΫζκνμ ηκ κπκέκ εθδΫξεηαδ θα γδΰεέ. 

10.ΔπδίΪζζεδ ηκθ εαγκλδζησ κλδαευθ ηδηυθ εεπκηπάμ πκν γα κλέζεδ ηκ 

νηίκτζδκ Τπκνλΰυθ ΠελδίΪζζκθηκμ ΰδα ηδμ εαηβΰκλέεμ εΰεαηαζηΪζεπθ ηκν 

Παλαληάηαηκμ Η εαδ ηδμ λνπαθηδεΫμ κνζέεμ πκν αθαθΫλκθηαδ ζηκ ΠαλΪληβηα 

ΗΗΗ. ΜΫξλδ ηκθ εαγκλδζησ ηκνμ δζξτκνθ κδ κλδαεΫμ ηδηΫμ εεπκηπάμ, σππμ 

εαγκλέακθηαδ ζηδμ Οδβΰέεμ ηκν Παλαληάηαηκμ ΗΗ ηβμ Οδβΰέαμ 96/61 (Άλγλκ 

18). 

Όπκν «κλδαεΫμ ηδηΫμ εεπκηπάμ» εθθκεέηαδ β ηΪαα, εεθλαζηΫθβ ζε ζξΫζβ ηε 

κλδζηΫθεμ εδδδεΫμ παλαηΫηλκνμ, β ζνΰεΫθηλπζβ ά/ εαδ β ζηΪγηβ ηδαμ 

εεπκηπάμ, ηβμ κπκέαμ δεθ επδηλΫπεηαδ β νπΫλίαζβ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηδαμ ά 

πελδζζκηΫλπθ ζνΰεεελδηΫθπθ ξλκθδευθ πελδσδπθ. ΟλδαεΫμ ηδηΫμ εεπκηπάμ 

ηπκλκτθ θα κλέακθηαδ εαδ ΰδα ζνΰεεελδηΫθεμ κηΪδεμ, κδεκΰΫθεδεμ ά 

εαηβΰκλέεμ κνζδυθ. 
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Οδ κλδαεΫμ ηδηΫμ εεπκηπάμ κνζδυθ δζξτκνθ εαθκθδεΪ ζηκ ζβηεέκ σπκν κδ 

εεπκηπΫμ ίΰαέθκνθ απσ ηβθ εΰεαηΪζηαζβ, ξπλέμ θα νπκζκΰέαεηαδ, ΰδα ηκθ 

πλκζδδκλδζησ ηκνμ, β ηνξσθ αλαέπζά ηκνμ. Όζκθ αθκλΪ ηδμ Ϋηηεζεμ 

απκλλέοεδμ ζηκ θελσ, κδ επδπηυζεδμ εθσμ ζηαγηκτ εαγαλδζηκτ ηπκλκτθ θα 

ζνθνπκζκΰέακθηαδ εαηΪ ηκθ πλκζδδκλδζησ ηπθ κλδαευθ ηδηυθ εεπκηπάμ ηβμ 

εΰεαηΪζηαζβμ, νπσ ηβθ πλκςπσγεζβ σηδ εαηκξνλυθεηαδ δζκδτθαηκ επέπεδκ 

πλκζηαζέαμ ηκν σζκν πελδίΪζζκθηκμ εαδ σηδ δεθ ΰεθθυθηαδ ηεΰαζτηελα 

λνπαθηδεΪ θκληέα ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ.  

11.ΔπδίΪζζεδ ηβ γΫζπδζβ απσ ηα ελΪηβ-ηΫζβ ηπθ απαλαέηβηπθ θκηκγεηδευθ, 

εαθκθδζηδευθ εαδ δδκδεβηδευθ δδαηΪιεπθ, πκν εέθαδ απαλαέηβηεμ ΰδα ηβθ 

εθαληκΰά ηβμ Οδβΰέαμ, ηκ αλΰσηελκ ηλέα ξλσθδα απσ ηβ γΫζβ ηβμ ζε δζξτ 

(14.10.96), δβζ. ηΫξλδ ηδμ 14.10.1999. 

Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ 

Ζ αθΪΰεβ εκδθκηδεάμ δλΪζβμ ΰδα ηδμ ίδκηβξαθδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ εαδ ηδμ κνζέεμ 

πκν αθαθΫλκθηαδ παλαεΪηπ δδαπδζηυθεηαδ ίΪζεδ εαδ ηβμ αθηαζζαΰάμ 

πζβλκθκλδυθ ηεηαιτ ηπθ ελαηυθ ηεζυθ. 

Ζ αθηαζζαΰά πζβλκθκλδυθ ΰέθεηαδ ηε κλΰαθπηΫθκ ηλσπκ εαδ πλκίζΫπεηαδ απσ 

ηκ Ϊλγλκ 16 ηβμ Οδβΰέαμ. Σα ελΪηβ-ηΫζβ εκδθκπκδκτθ ζηβθ Δπδηλκπά εΪγε ηλέα 

ξλσθδα ηα αθηδπλκζππενηδεΪ ζηκδξεέα ζξεηδεΪ ηε ηδμ κλδαεΫμ ηδηΫμ εεπκηπάμ 

αθΪ εαηβΰκλέα δλαζηβλδκηάηπθ εαδ εθδεξκηΫθπμ ηδμ δδαγΫζδηεμ ίΫζηδζηεμ 

δδαγΫζδηεμ ηεξθδεΫμ απσ ηδμ κπκέεμ πλκετπηκνθ κδ ηδηΫμ ανηΫμ. Δπέζβμ 

νπκίΪζζκνθ εεγΫζεδμ ΰδα ηβθ πλσκδκ ηβμ εθαληκΰάμ ηβμ 96/61 εαδ ηβθ 

απκηεζεζηαηδεσηβηΪ ηβμ ζε ζξΫζβ ηε Ϊζζα εκδθκηδεΪ ηΫηλα πλκζηαζέαμ ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ (β Δπδηλκπά κλΰαθυθεδ ηβθ αθηαζζαΰά πζβλκθκλδυθ ηεηαιτ 

ηπθ ελαηυθ-ηεζυθ, αζζΪ εαδ ίδκηβξαθδευθ εζΪδπθ ΰδα ηδμ ΒΫζηδζηεμ 

ΓδαγΫζδηεμ ΣεξθδεΫμ). 

Ζ Δπδηλκπά δβηκζδετεδ αθΪ ηλδεηέα, ίΪζεδ ηπθ ζηκδξεέπθ πκν δδαίδίΪακθηαδ ζε 

ανηά απσ ηα ελΪηβ-ηΫζβ, εαηΪζκΰκ ηπθ ενλδσηελπθ εεπκηπυθ εαδ ηπθ πβΰυθ 

ηκνμ. 
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Ζ Δπδηλκπά επδεκνλεέηαδ απσ ηέα επδηλκπά πκν απκηεζεέηαδ απσ 

εεπλκζυπκνμ ηπθ ελαηυθ ηεζυθ εαδ ζηβθ κπκέα πλκηεέθεδ ηΫζπ ηκν 

αθηδπλκζυπκν ηβμ, πκν εέθαδ εαδ κ πλκεδλετπθ, ζξΫδδκ ηπθ ηΫηλπθ πκν 

πλσεεδηαδ θα ζβθγκτθ.  

ηνηρεία γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθώλ 

ηκ ΠαλΪληβηα ΗV ηβμ Οδβΰέαμ αθαθΫλκθηαδ ζηκδξεέα πκν πλΫπεδ θα 

ζαηίΪθκθηαδ νπσοβ ΰδα ηκθ εαγκλδζησ ηπθ ΒΫζηδζηπθ ΓδαγΫζδηπθ Σεξθδευθ. 

Σα ζηκδξεέα ανηΪ εέθαδ ηα ειάμ: 

1. Ζ ξλβζδηκπκέβζβ ηεξθδευθ πκν παλΪΰκνθ ζέΰα απσίζβηα. 

2. Ζ ξλβζδηκπκέβζβ ζδΰσηελκ επδεέθδνθπθ κνζδυθ. 

3. Ζ ειΫζδιβ ηπθ ηεξθδευθ αθΪεηβζβμ εαδ αθαετεζπζβμ ηπθ κνζδυθ πκν 

εεπΫηπκθηαδ εαδ ξλβζδηκπκδκτθηαδ εαηΪ ηβ δδελΰαζέα εαδ, εθδεξκηΫθπμ, ηπθ 

απκίζάηπθ. 

4. Οδ ζνΰελέζδηεμ δδελΰαζέεμ, εικπζδζηκέ ά ηλσπκδ ζεδηκνλΰέαμ πκν Ϋξκνθ 

δκεδηαζηεέ επδηνξυμ ζε ίδκηβξαθδεά εζέηαεα. 

5. Ζ ηεξθδεά πλσκδκμ εαδ ειΫζδιβ ηπθ επδζηβηκθδευθ ΰθυζεπθ. 

6. Ζ θτζβ, κδ επδπηυζεδμ εαδ κ σΰεκμ ηπθ ζνΰεεελδηΫθπθ εεπκηπυθ. 

7. Οδ βηελκηβθέεμ Ϋθαλιβμ ζεδηκνλΰέαμ ηπθ θΫπθ ά νθδζηΪηεθπθ 

εΰεαηαζηΪζεπθ. 

8. Ο ξλσθκμ πκν απαδηεέ β εΰεαγέδλνζβ ηδαμ ίΫζηδζηβμ δδαγΫζδηβμ ηεξθδεάμ. 

9. Ζ εαηαθΪζπζβ εαδ β θτζβ ηπθ πλυηπθ νζυθ (ζνηπελδζαηίαθκηΫθκν ηκν 

θελκτ) εαδ β απκηεζεζηαηδεά ξλάζβ ηβμ εθΫλΰεδαμ. 

10. Ζ αθΪΰεβ πλσζβοβμ ά ηεέπζβμ ζηκ εζΪξδζηκ δνθαησ ηπθ ΰεθδευθ  

επδπηυζεπθ ηπθ εεπκηπυθ εαδ ηπθ εδθδτθπθ ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ. 

11.  Ζ αθΪΰεβ πλσζβοβμ ηπθ αηνξβηΪηπθ εαδ ηεέπζβμ ηπθ επδπηυζευθ ηκνμ 

ζηκ πελδίΪζζκθ. 

12. Οδ πζβλκθκλέεμ πκν δβηκζδετεδ β Δπδηλκπά ά πκν δβηκζδετκνθ δδεγθεέμ 

κλΰαθδζηκέ. 
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Ρππνγόλεο νπζίεο 

ηκ ΠαλΪληβηα ΗΗΗ ηβμ Οδβΰέαμ νπΪλξεδ εθδεδεηδεσμ εαηΪζκΰκμ ηπθ 

ζβηαθηδεσηελπθ λνπκΰσθπθ κνζδυθ πκν πλΫπεδ θα ζαηίΪθκθηαδ νπκξλεπηδεΪ 

νπσοβ, ΰδα ηκθ εαγκλδζησ ηπθ κλδαευθ ηδηυθ εεπκηπάμ. Οδ κνζέεμ ανηΫμ εέθαδ 

κδ ειάμ: 

Αηκόζθαηξα 

1. Γδκιεέδδκ ηκν γεέκν εαδ Ϊζζεμ εθυζεδμ ηκν γεέκν. 

2. Οιεέδδα ηκν ααυηκν εαδ Ϊζζεμ εθυζεδμ ηκν ααυηκν. 

3. Μκθκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα. 

4. ΠηβηδεΫμ κλΰαθδεΫμ εθυζεδμ. 

5. ΜΫηαζζα εαδ κδ εθυζεδμ ηκνμ. 

6. εσθβ. 

7. Αηέαθηκμ (ζπηαηέδδα εθ αδπλάζεδ εαδ έθεμ). 

8. Υζυλδκ εαδ κδ εθυζεδμ ηκν ξζπλέκν. 

9. Φγσλδκ εαδ κδ εθυζεδμ ηκν θγκλέκν. 

10. Αλζεθδεσ εαδ κδ εθυζεδμ ηκν αλζεθδεκτ. 

11. Κναθδκτξεμ εθυζεδμ. 

12.Ονζέεμ εαδ παλαζεενΪζηαηα πκν Ϋξκνθ απκδεδεδΰηΫθα εαλεδθκΰσθεμ ά  

ηεηαζζαιδκΰσθεμ δδδσηβηεμ, ά εέθαδ δεαθΫμ θα ίζΪοκνθ ηβθ αθαπαλαΰπΰά ηΫζπ 

ηβμ αηησζθαδλαμ. 

13. Πκζνξζπλκδδίεθακδδκιέθεμ εαδ πκζνξζπλκδδίεθακθκνλΪθδα 

Νεξό 

1. ΑζκΰκθπηΫθεμ κλΰαθδεΫμ κνζέεμ απσ ηδμ κπκέεμ δτθαθηαδ θα πλκετοκνθ 

αθαζσΰκν εέδκνμ εθυζεδμ ηΫζα ζηκ νδΪηδθκ πελδίΪζζκθ. 

2. ΟλΰαθκθπζθκλδεΫμ εθυζεδμ. 

3. ΟλΰαθκεαζζδηελδεΫμ εθυζεδμ. 

4. Ονζέεμ εαδ παλαζεενΪζηαηα πκν Ϋξκνθ απκδεδεδΰηΫθα δδδσηβηεμ 

εαλεδθκΰσθεμ, ηεηαζζαιδκΰσθεμ ά δεαθΫμ θα ίζΪοκνθ ηβθ αθαπαλαΰπΰά ζηκ 

νδΪηδθκ πελδίΪζζκθ ά ηΫζπ ανηκτ. 
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5. Αθγεεηδεκέ νδλκΰκθΪθγλαεεμ εαδ αθγεεηδεΫμ εαδ ίδκζνζζπλενσηεθεμ ηκιδεΫμ 

κνζέεμ. 

6. Κναθδκτξεμ εθυζεδμ 

7. ΜΫηαζζα εαδ κδ εθυζεδμ ηκνμ 

8. Αλζεθδεσ εαδ κδ εθυζεδμ ηκν 

9. Βδκεησθα εαδ θνηκςΰεδκθκηδεΪ πλκρσθηα 

10. Αδπλκτηεθεμ κνζέεμ 

11. Ονζέεμ πκν ζνηίΪζζκνθ ζηκθ ενηλκθδζησ (δδέπμ θδηλδεΪ εαδ θπζθκλδεΪ 

Ϊζαηα). 

12. Ονζέεμ πκν Ϋξκνθ αλθβηδεά επέδλαζβ ζηκθ δζκατΰδκ ηκν κινΰσθκν (εαδ πκν 

ηεηλκτθηαδ ηε παλαηΫηλκνμ σππμ BOD, COD). 

3.2.3 Οδεγία 96/62/ΔΚ γηα ηελ Δθηίκεζε & ηε Γηαρείξηζε ηεο 
Πνηόηεηαο ηνπ Αέξα ηνπ Πεξηβάιινληνο 

Ζ Δπδηλκπά Ϋελδθε σηδ πλκεεδηΫθκν θα πλκζηαηενγκτθ ηκ πελδίΪζζκθ πμ 

ζτθκζκ εαδ β αθγλυπδθβ νΰεέα, πλΫπεδ αθεθσμ θα ειαζεδθγκτθ, θα 

πλκζβθγκτθ ά θα ηεδπγκτθ κδ ζνΰεεθηλυζεδμ επδίζαίυθ αηηκζθαδλδευθ 

λτππθ εαδ αθεηΫλκν θα εαγκλδζηκτθ κλδαεΫμ ηδηΫμ εαδ σλδα ζνθαΰεληκτ ΰδα ηα 

επέπεδα ηβμ αηηκζθαδλδεάμ λτπαθζβμ. Δπέζβμ, ΰδα θα ζβθγκτθ νπσοβ κδ 

ηβξαθδζηκέ ζξβηαηδζηκτ ηκν σακθηκμ, γα ξλεδαζηεέ εθδεξκηΫθπμ ζνηπζάλπζβ 

ηπθ κλδαευθ ηδηυθ εαδ κλέπθ ά αθηδεαηΪζηαζά ηκνμ απσ πκδκηδεκτμ ζησξκνμ 

εαδ σηδ κδ αλδγηβηδεΫμ κλδαεΫμ ηδηΫμ, ηα σλδα ζνθαΰεληκτ πλΫπεδ θα ίαζέακθηαδ 

ζηα πκλέζηαηα ηπθ ελΰαζδυθ ηπθ δδεγθυθ επδζηβηκθδευθ κηΪδπθ. Με ηκ 

ζεεπηδεσ σηδ κ εαγκλδζησμ κλέπθ ζνθαΰεληκτ, ζηκ επέπεδκ ηπθ κπκέπθ πλΫπεδ 

θα ζαηίΪθκθηαδ πλκζβπηδεΪ ηΫηλα, γα επδηλΫοεδ θα πελδκλδζγκτθ κδ 

επδπηυζεδμ ηβμ λτπαθζβμ ζηβθ νΰεέα ηκν εκδθκτ, πλκξυλβζε ζηβθ πλκζΫΰΰδζβ 

ηπθ θκηκγεζδυθ ηπθ ελαηυθ σζκθ αθκλΪ ηβθ αηηκζθαδλδεά λτπαθζβ  ηε ηβθ 

Ϋεδκζβ Οδβΰέαμ ζηδμ 27 επηεηίλέκν 1996. 

Γεθδεσμ ζησξκμ ηβμ ζνΰεεελδηΫθβμ κδβΰέαμ εέθαδ κ εαγκλδζησμ ηπθ ίαζδευθ 

αλξυθ ηδαμ εκδθάμ ζηλαηβΰδεάμ ηε ζεκπσ: 
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- Σκθ πλκζδδκλδζησ εαδ εαγκλδζησ ηπθ ζησξπθ ΰδα ηβθ πκδσηβηα ηκν αΫλα ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ ζηβθ Κκδθσηβηα, υζηε θα απκθετΰκθηαδ, θα πλκζαηίΪθκθηαδ ά 

θα ηεδυθκθηαδ κδ επδίζαίεέμ επδπηυζεδμ.  

- Σβθ εεηέηβζβ ηβμ πκδσηβηαμ ηκν αΫλα ηκν πελδίΪζζκθηκμ ζηα ελΪηβ ηΫζβ, 

ίΪζεδ εκδθυθ ηεγσδπθ εαδ ελδηβλέπθ. 

- Σβ ζνΰεΫθηλπζβ εαηΪζζβζπθ πζβλκθκλδυθ ΰδα ηβθ πκδσηβηα ηκν αΫλα ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ εαδ ηβθ εθβηΫλπζβ ηκν εκδθκτ. 

- Σβ δδαηάλβζβ ηβμ πκδσηβηαμ ηκν αΫλα ηκν πελδίΪζζκθηκμ, σηαθ εέθαδ εαζά εαδ 

ηβ ίεζηέπζά ηβμ ζηδμ Ϊζζεμ πελδπηυζεδμ. 

Όπκν «κλδαεά ηδηά» εέθαδ Ϋθα επέπεδκ εαγκλδασηεθκ ίΪζεδ επδζηβηκθδευθ 

ΰθυζεπθ, ηε ζεκπσ θα απκθετΰκθηαδ, θα πλκζαηίΪθκθηαδ ά θα ηεδυθκθηαδ κδ 

επδίζαίεέμ επδπηυζεδμ ζηβθ αθγλυπδθβ νΰεέα εαδ ζηκ ζτθκζκ ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ, ηκ κπκέκ πλΫπεδ θα επδηενξγεέ εθησμ δεδκηΫθβμ πλκγεζηέαμ 

ξπλέμ εθ ζνθεξεέα νπελίΪζεδμ. Δθυ β «ηδηά-ζησξκμ» κλέαεηαδ πμ Ϋθα επέπεδκ 

εαγκλδασηεθκ ηε ζεκπσ θα απκθετΰκθηαδ ηαελκπλσγεζηα, αεσηα 

πελδζζσηελκ κδ επδίζαίεέμ επδπηυζεδμ ζηβθ αθγλυπδθβ νΰεέα εαδ ζηκ εθ ΰΫθεδ 

πελδίΪζζκθ εθησμ δεδκηΫθβμ ξλκθδεάμ πελδσδκν. Σκ «σλδκ ζνθαΰεληκτ» εέθαδ 

Ϋθα επέπεδκ πΫλαθ ηκν κπκέκν νπΪλξεδ εέθδνθκμ ΰδα ηβθ αθγλυπδθβ νΰεέα 

αεσηα εαδ αθ β Ϋεγεζβ εέθαδ ίλαξτξλκθβ. Σκ «πελδγυλδκ αθκξάμ» εέθαδ ηκ 

πκζκζησ ηβμ κλδαεάμ ηδηάμ εαηΪ ηκ κπκέκ επδηλΫπεηαδ θα ΰέθεηαδ νπΫλίαζά ηβμ 

ζτηθπθα ηε ηκνμ σλκνμ ηβμ παλκτζαμ κδβΰέαμ. 

Γδα ηβθ εθαληκΰά ηβμ παλκτζαμ κδβΰέαμ, ηα ελΪηβ ηΫζβ κλέακνθ αλησδδεμ 

αλξΫμ εαδ κλΰαθδζηκτμ ζηκνμ κπκέκνμ αθαηέγεθηαδ: 

- Ζ εθαληκΰά ηβμ κδβΰέαμ, 

- Ζ εεηέηβζβ ηβμ πκδσηβηαμ ηκν αΫλα ηκν πελδίΪζζκθηκμ, 

-Ζ Ϋΰελδζβ ηπθ ηβξαθδζηυθ ηΫηλβζβμ (ηεγσδπθ, ζνζεενυθ, δδεητπθ, 

ελΰαζηβλέπθ), 
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- Ζ δδαζθΪζδζβ ηβμ πκδσηβηαμ ηπθ ηεηλάζεπθ πκν δδεθελΰκτθηαδ ηε ηκνμ 

ηβξαθδζηκτμ ηΫηλβζβμ, ηΫζπ ηβμ ειαελέίπζβμ σηδ β πκδσηβηα ανηά ηβλεέηαδ 

απσ ηκνμ εθ ζσΰπ ηβξαθδζηκτμ ηΫηλβζβμ, δδέπμ ηε εζπηελδεκτμ εζΫΰξκνμ 

πκδσηβηαμ, ζτηθπθα, ηεηαιτ Ϊζζπθ, ηε ηδμ απαδηάζεδμ ηπθ ενλππαρευθ 

πκδκηδευθ πλκητππθ, 

- Ζ αθΪζνζβ ηπθ ηεγσδπθ εεηέηβζβμ, 

- Ο ζνθηκθδζησμ, ζηβθ επδελΪηεδΪ ηκνμ, ηπθ εκδθκηδευθ πλκΰλαηηΪηπθ ΰδα ηβ 

δδαζθΪζδζβ ηβμ πκδσηβηαμ, ηα κπκέα κλΰαθυθκθηαδ απσ ηβθ επδηλκπά. 

ηβθ πελέπηπζβ νπΫλίαζβμ ηδηάμ- ζησξκν ΰδα ηκ σακθ, ηα ελΪηβ ηΫζβ 

εθβηελυθκνθ ηβθ Δπδηλκπά ζξεηδεΪ ηε ηα ηΫηλα πκν ζαηίΪθκνθ ΰδα ηβθ 

επέηενιβ ηβμ ηδηάμ ανηάμ. ΒΪζεδ ηπθ εθ ζσΰπ ζηκδξεέπθ, β Δπδηλκπά εεηδηΪ 

εαηΪ πσζκθ απαδηκτθηαδ πλσζγεηα ηΫηλα ζε εκδθκηδεσ επέπεδκ εαδ νπκίΪζζεδ, 

εθσζκθ ηκ ελέθεδ αθαΰεαέκ, ζξεηδεΫμ πλκηΪζεδμ ζηκ νηίκτζδκ. 

ΚαηΪ ηκθ εαγκλδζησ ηπθ κλδαευθ ηδηυθ εαδ ηπθ κλέπθ ζνθαΰεληκτ κλέακθηαδ 

ελδηάλδα εαδ ηεξθδεΫμ σζκθ αθκλΪ: 

α) ηδμ ηεηλάζεδμ πκν πλΫπεδ θα ξλβζδηκπκδκτθηαδ, 

- ηβ γΫζβ ηπθ ζβηεέπθ δεδΰηαηκζβοέαμ, 

- ηκθ εζΪξδζηκ αλδγησ ζβηεέπθ δεδΰηαηκζβοέαμ, 

- ηδμ ηεξθδεΫμ αθαθκλΪμ ΰδα ηΫηλβζβ εαδ δεδΰηαηκζβοέα 

ί) ηβ ξλάζβ Ϊζζπθ ηεξθδευθ αιδκζσΰβζβμ ηβμ πκδσηβηαμ ηκν αΫλα, δδέπμ ηβμ 

πλκζκηκέπζβμ: 

- ηβθ πνεθσηβηα ηπθ ζβηεέπθ ζηκ ξυλκ ΰδα ηβθ πλκζκηκέπζβ εαδ ηδμ ηεγσδκνμ 

αθηδεεδηεθδεάμ αιδκζσΰβζβμ, 

- ηδμ ηεξθδεΫμ αθαθκλΪμ ΰδα ηβθ πλκζκηκέπζβ. 
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Σα ελδηάλδα εαδ κδ ηεξθδεΫμ ανηΫμ εαγκλέακθηαδ ΰδα εΪγε λτπκ εαδ ζαηίΪθκνθ 

νπσοβ ηκ ηΫΰεγκμ ηπθ κδεδζηυθ ά ηα επέπεδα λτππθ ζηδμ ειεηαασηεθεμ αυθεμ. 

Σα ηΫηλα πκν ζαηίΪθκθηαδ ΰδα ηβθ επέηενιβ ηπθ ζησξπθ ηβμ κδβΰέαμ πλΫπεδ: 

α) θα εεθλΪακνθ ηδα κζκεζβλπηΫθβ πλκζΫΰΰδζβ πλκζηαζέαμ ηκν αΫλα, ηπθ 

νδΪηπθ εαδ ηκν εδΪθκνμ, 

ί) θα ηβθ αθηδίαέθκνθ πλκμ ηβθ εκδθκηδεά θκηκγεζέα ΰδα ηβθ πλκζηαζέα ηβμ 

νΰεέαμ εαδ ηβμ αζθΪζεδαμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζηκνμ ξυλκνμ ελΰαζέαμ, 

ΰ) θα ηβθ Ϋξκνθ δνζηεθεέμ εαδ ζκίαλΫμ επδπηυζεδμ ζηκ πελδίΪζζκθ ηπθ Ϊζζπθ 

ελαηυθ ηεζυθ. 

Σα ελΪηβ ηΫζβ εεπκθκτθ ζξΫδδα δλΪζβμ ηε ηα ίλαξνπλσγεζηα ηΫηλα ζηβθ 

πελέπηπζβ εδθδτθκν νπΫλίαζβμ ηπθ κλδαευθ ηδηυθ εαδ ηπθ κλέπθ 

ζνθαΰεληκτ, υζηε θα ηεδπγεέ κ εέθδνθκμ νπΫλίαζβμ εαδ θα πελδκλδζγεέ β 

δδΪλεεδΪ ηκν. Σα ζξΫδδα ανηΪ ηπκλκτθ θα πελδζαηίΪθκνθ ηΫηλα εζΫΰξκν εαδ 

ηΫηλα αθαζηκζάμ ηπθ δλαζηβλδκηάηπθ πκν ζνηίΪζζκνθ ζηβθ νπΫλίαζβ ηπθ 

κλδαευθ ηδηυθ, πελδζαηίαθκηΫθβμ ηβμ ενεζκθκλέαμ ανηκεδθάηπθ. 

Καηάινγνο ησλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππόςε γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα: 

1. Γδκιεέδδκ ηκν γεέκν 

2. Γδκιεέδδκ ηκν ααυηκν 

3. ΛεπηΪ ζπηαηέδδα σππμ κδ αδγΪζεμ (πελδζαηίαθκηΫθκν ηκν Ρ.Μ.10) 

4. Αδπλκτηεθα ζπηαηέδδα 

5. Μσζνίδκμ 

6. Όακθ 

7. Βεθασζδκ 

8. Μκθκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα 

9. Πκζνενεζδεκέ αλπηαηδεκέ νδλκΰκθΪθγλαεεμ 

10. ΚΪδηδκ 

11. Αλζεθδεσ 
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12. ΝδεΫζδκ 

13. ΤδλΪλΰνλκμ 

Παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηνλ θαζνξηζκό ησλ 

νξηαθώλ ηηκώλ θαη ησλ νξίσλ ζπλαγεξκνύ:  

- κ ίαγησμ Ϋεγεζβμ ηκν πζβγνζηκτ, δδέπμ ηπθ εναέζγβηπθ πζβγνζηδαευθ 

κηΪδπθ, 

- κδ εζδηαηκζκΰδεΫμ ζνθγάεεμ, 

- β εναδζγβζέα ηβμ παθέδαμ εαδ ηβμ ξζπλέδαμ, 

- β δζηκλδεά εζβλκθκηδΪ πκν εεηέγεηαδ ζηκνμ λτπκνμ, 

- β κδεκθκηδεά εαδ ηεξθδεά ζεκπδησηβηα, 

- β ηεηαθκλΪ ηπθ λτππθ ζε ηεΰΪζεμ απκζηΪζεδμ, ηεηαιτ ηπθ κπκέπθ εαδ ηπθ 

δενηελενσθηπθ λτππθ, εαγυμ εαδ ηκν σακθηκμ. 

Κξηηήξηα επηινγήο ησλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππόςε:  

1. Πδγαθσηβηα, ζκίαλσηβηα εαδ ζνξθσηβηα ηπθ επδπηυζεπθ. Όζκθ αθκλΪ ηβθ 

αθγλυπδθβ νΰεέα εαδ ηκ πελδίΪζζκθ ΰεθδεΪ, δδδαέηελβ πλκζκξά πλΫπεδ θα 

δέδεηαδ ζηδμ ηβ αθαζηλΫοδηεμ επδπηυζεδμ. 

2.   Δνλεέα δδΪδκζβ εαδ ανιβηΫθβ ζνΰεΫθηλπζβ ηκν λτπκν ζηβθ αηησζθαδλα. 

3. ΠελδίαζζκθηδεΫμ ά ηεηαίκζδεΫμ αζζαΰΫμ ζηκ ίαγησ πκν εθδΫξεηαδ θα 

κδβΰάζκνθ ζηβθ παλαΰπΰά ξβηδευθ κνζδυθ ηε ηεΰαζτηελβ ηκιδεσηβηα. 

4. ΜεΰΪζβ δδΪλεεδα απάμ ζηκ πελδίΪζζκθ, δδδαέηελα εΪθ κ λτπκμ δεθ εέθαδ 

ίδκδδαζπΪζδηκμ εαδ εέθαδ δνθαησθ θα ζνζζπλενηεέ ζηκθ αθγλυπδθκ 

κλΰαθδζησ, ηκ πελδίΪζζκθ ά ηδμ ηλκθδεΫμ αζνζέδεμ. 

5. Δπδπηυζεδμ ηκν λτπκν: (ηΫΰεγκμ ηκν εεηδγΫηεθκν πζβγνζηκτ, ίδκζκΰδευθ 

πσλπθ ά κδεκζνζηβηΪηπθ, τπαλιβ δδδαέηελα εναέζγβηπθ ζησξπθ ζηβθ 

ειεηαασηεθβ αυθβ) 



 

 69 

6. Μπκλκτθ επέζβμ θα ξλβζδηκπκδκτθηαδ εαδ ηΫγκδκδ εεηέηβζβμ ηκν εδθδτθκν. 

Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζε ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά ή 

εζληθά πξνγξάκκαηα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα ηνπ 

πεξηβάιινληνο  

1. Σσπκμ σπκν ζβηεδυγβεε β νπΫλίαζβ (πελδθΫλεδα, πσζβ (ξΪληβμ), ζηαγησμ 

ηεηλάζεπμ (ξΪληβμ, ΰεπΰλαθδεΫμ ζνθηεηαΰηΫθεμ) ) 

2. ΓεθδεΫμ πζβλκθκλέεμ ( ητπκμ αυθβμ (πσζβ, ίδκηβξαθδεά ά αΰλκηδεά πελδκξά), 

εεηέηβζβ ηβμ πζβΰεέζαμ εεηΪζεπμ (km²) εαδ ηκν πζβγνζηκτ πκν Ϋξεδ εεηεγεέ 

ζηβ λτπαθζβ, ξλάζδηα εζδηαηκζκΰδεΪ δεδκηΫθα, ξλάζδηα ηκπκΰλαθδεΪ 

δεδκηΫθα, επαλεεέμ πζβλκθκλέεμ ΰδα ηκ εέδκμ ηπθ ζησξπθ ζηβθ ειεηαασηεθβ 

αυθβ ) 

3. Αλησδδεμ αλξΫμ  (Οθκηαηεπυθνηκ εαδ δδετγνθζβ ηπθ νπετγνθπθ ΰδα ηβθ 

εαηΪληδζβ εαδ ηβθ εθαληκΰά ηπθ ζξεδέπθ ίεζηέπζβμ ηκν αΫλα )  

4. Φτζβ εαδ εεηέηβζβ ηβμ λνπΪθζεπμ (ζνΰεεθηλυζεδμ πκν Ϋξκνθ παλαηβλβγεέ 

εαηΪ ηα πλκβΰκτηεθα Ϋηβ (πλδθ απσ ηβθ εθαληκΰά ηπθ ίεζηδπηδευθ 

ηΫηλπθ), ζνΰεεθηλυζεδμ πκν Ϋξκνθ ηεηλβγεέ ηεηΪ ηβθ Ϋθαλιβ εθαληκΰάμ 

ηκν ζξεδέκν, ηεξθδεΫμ πκν ξλβζδηκπκδάγβεαθ ΰδα ηδμ εεηδηάζεδμ )  

5. ΠλκΫζενζβ ηβμ λνπΪθζεπμ (εαηΪζκΰκμ ηπθ ενλέπθ πβΰυθ εεπκηπάμ ζηδμ 

κπκέεμ κθεέζεηαδ β λτπαθζβ (ξΪληεμ), ζνθκζδεά πκζσηβηα εεπκηπυθ απσ 

ηδμ πβΰΫμ ανηΫμ (t/ Ϋηκμ), πζβλκθκλέεμ ζξεηδεΪ ηε ηβ ηεηαθελσηεθβ 

λτπαθζβ απσ Ϊζζεμ πελδκξΫμ ) 

6. ΑθΪζνζβ ηβμ εαηαζηΪζεπμ (ζεπηκηΫλεδεμ ΰδα ηκνμ παλΪΰκθηεμ ζηκνμ 

κπκέκνμ κθεέζεηαδ β νπΫλίαζβ (ηεηαθκλΫμ, πελδζαηίαθκηΫθπθ ηπθ 

δδαζνθκλδαευθ ηεηαθκλυθ, δδαησλθπζβ), ζεπηκηΫλεδεμ ζξεηδεΪ ηε ηα 

ηΫηλα πκν εέθαδ δνθαησθ θα ζβθγκτθ ΰδα ηβ ίεζηέπζβ ηβμ πκδσηβηαμ ηκν 

αΫλα ) 
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7. Πζβλκθκλέεμ ΰδα ηα ηΫηλα ά ηα ζξΫδδα ίεζηέπζβμ ηκν αΫλα ηα κπκέα 

νπάλξαθ πλδθ απσ ηβθ Ϋθαλιβ ηβμ δζξτκμ ηβμ κδβΰέαμ (ηκπδεΪ, 

πελδθελεδαεΪ, εγθδεΪ, δδεγθά ηΫηλα, παλαηβλκτηεθεμ επδπηυζεδμ ανηυθ ) 

8. Πζβλκθκλέεμ ζξεηδεΪ ηε ηα ηΫηλα ά ηα ζξΫδδα ΰδα ηβ ηεέπζβ ηβμ λτπαθζβμ 

ηα κπκέα Ϋξκνθ εΰελδγεέ (εαηΪζκΰκμ εαδ πελδΰλαθά σζπθ ηπθ ηΫηλπθ πκν 

πελδζαηίΪθκθηαδ ζηκ ζξΫδδκ, ξλκθκδδΪΰλαηηα εθαληκΰάμ, εεηέηβζβ ηβμ 

πλκζδκευηεθβμ ίεζηέπζβμ ηβμ πκδσηβηαμ ηκν αΫλα εαδ εεηέηβζβ ηκν 

ξλσθκν πκν απαδηεέηαδ ΰδα ηβθ επέηενιβ ηπθ ζησξπθ ανηυθ). 

9. Πζβλκθκλέεμ ΰδα ηα ηΫηλα ά ηα ζξΫδδα πκν πλκίζΫπκθηαδ ά ζξεδδΪακθηαδ 

ηαελκπλσγεζηα. 

10. ΚαηΪζκΰκμ δβηκζδετζεπθ, εΰΰλΪθπθ, ελΰαζδυθ ε.ζπ. ηα κπκέα 

ζνηπζβλυθκνθ ηδμ πζβλκθκλέεμ πκν αβηκτθηαδ. 

3.2.4 Οδεγία 2004/35/ΔΚ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δπζύλε γηα 

ηελ Πξόιεςε & ηελ Απνθαηάζηαζε Πεξηβαιινληηθήο 

Εεκηάο 

άηελα ζηβθ Κκδθσηβηα νπΪλξκνθ πκζνΪλδγηεμ ηκπκγεζέεμ πκν Ϋξκνθ νπκζηεέ 

λτπαθζβ, ΰεΰκθσμ πκν ζνθεπΪΰεηαδ ζκίαλκτμ εδθδτθκνμ ΰδα ηβθ νΰεέα, εθυ 

παλΪζζβζα εαηΪ ηδμ ηεζενηαέεμ δεεαεηέεμ παλαηβλεέηαδ γεαηαηδεά επδηΪξνθζβ 

ηβμ απυζεδαμ ηβμ ίδκπκδεδζσηβηαμ. Οπκδαδάπκηε αδλΪθεδα εε ηΫλκνμ ηβμ 

Κκδθσηβηαμ γα ηπκλκτζε θα Ϋξεδ πμ απκηΫζεζηα ηβθ εζδηΪεπζβ ηβμ λτπαθζβμ 

εαδ ηβθ αεσηα ηεΰαζτηελβ απυζεδα ηβμ ίδκπκδεδζσηβηαμ ζηκ ηΫζζκθ. Ζ 

πλσζβοβ εαδ β απκεαηΪζηαζβ, ζηκ ηΫηλκ ηκν δνθαηκτ, ηπθ πελδίαζζκθηδευθ 

αβηδυθ ζνηίΪζζεδ ζηβθ νζκπκέβζβ ηπθ ζησξπθ εαδ ηπθ αλξυθ ηβμ εκδθκηδεάμ 

πκζδηδεάμ ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ. Γδα ανηκτμ ηκνμ ζσΰκνμ β Κκδθσηβηα ειΫδπζε ηβθ 

Οδβΰέα 2004/35/ΔΚ, β κπκέα αεσηβ δεθ Ϋξεδ ηεηαθελγεέ ζηκ εγθδεσ δέεαδκ ηπθ 

ελαηυθ-ηεζυθ, αθκτ νπκξλεκτθηαδ θα γΫζκνθ ζε δζξτ ηδμ αθαΰεαέεμ 

θκηκγεηδεΫμ, εαθκθδζηδεΫμ εαδ δδκδεβηδεΫμ δδαηΪιεδμ ΰδα θα ζνηηκλθπγκτθ ηε 

ηβθ παλκτζα κδβΰέα ηκ αλΰσηελκ ηΫξλδ ηδμ 30 Απλδζέκν 2007. ( Άλγλκ 19) 
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εκπσμ ηβμ παλκτζαμ, εαδ πλσζθαηβμ, κδβΰέαμ εέθαδ θα δδαηκλθυζεδ Ϋθα 

πζαέζδκ ΰδα ηβθ πελδίαζζκθηδεά ενγτθβ ίΪζεδ ηβμ αλξάμ "κ λνπαέθπθ 

πζβλυθεδ" εαδ ζτηθπθα ηε ηβθ αλξά ηβμ αεδθσλκν αθΪπηνιβμ, ηε ζεκπσ ηβθ 

πλσζβοβ εαδ ηβθ απκεαηΪζηαζβ πελδίαζζκθηδεάμ αβηέαμ. 

Ζ γεηεζδυδβμ αλξά ηβμ κδβΰέαμ εέθαδ σηδ κ θκλΫαμ εεηεηΪζζενζβμ, β 

δλαζηβλδσηβηα ηκν κπκέκν πλκεΪζεζε ηβθ πελδίαζζκθηδεά αβηέα ά ηκθ Ϊηεζκ 

εέθδνθκ αθΪζκΰβμ αβηέαμ, εέθαδ κδεκθκηδεΪ νπετγνθκμ, Ϋηζδ υζηε θα 

παλαεδθκτθηαδ κδ θκλεέμ εεηεηΪζζενζβμ θα ζαηίΪθκνθ ηΫηλα εαδ θα 

αθαπητζζκνθ πλαεηδεΫμ πκν θα απκζεκπκτθ ζηβθ εζαξδζηκπκέβζβ ηπθ 

εδθδτθπθ πελδίαζζκθηδεάμ αβηέαμ πλκεεδηΫθκν θα ηεδυθεηαδ β Ϋεγεζά ηκνμ ζε 

κδεκθκηδεΫμ ενγτθεμ. 

Γδα ηκνμ ζεκπκτμ ηβμ αιδκζσΰβζβμ ηβμ αβηέαμ ηκν εδΪθκνμ, εέθαδ επδγνηβηά β 

ξλάζβ δδαδδεαζδυθ αιδκζσΰβζβμ ηπθ εδθδτθπθ, κτηπμ υζηε θα ηπκλεέ θα 

ζηαγηδζγεέ ζε πκδα Ϋεηαζβ εέθαδ πδγαθσθ θα επβλεαζγεέ δνζηεθυμ β 

αθγλυπδθβ νΰεέα. 

Ζ παλκτζα κδβΰέα γα πλΫπεδ θα εθαλησαεηαδ, ζε σ,ηδ αθκλΪ ηβθ 

πελδίαζζκθηδεά αβηέα, ζηδμ επαΰΰεζηαηδεΫμ δλαζηβλδσηβηεμ πκν ζνθεπΪΰκθηαδ 

εδθδτθκνμ ΰδα ηβθ αθγλυπδθβ νΰεέα ά ηκ πελδίΪζζκθ. Οδ δλαζηβλδσηβηεμ ανηΫμ 

γα πλΫπεδ θα κλέακθηαδ, εαη' αλξάθ, ηε αθαθκλΪ ζηβθ αθηέζηκδξβ εκδθκηδεά 

θκηκγεζέα, β κπκέα πλκίζΫπεδ εαθκθδζηδεΫμ απαδηάζεδμ ζε ζξΫζβ ηε κλδζηΫθεμ 

δλαζηβλδσηβηεμ ά πλαεηδεΫμ πκν γεπλεέηαδ σηδ ζνθεπΪΰκθηαδ πδγαθσ ά Ϊηεζκ 

εέθδνθκ ΰδα ηβθ αθγλυπδθβ νΰεέα ά ηκ πελδίΪζζκθ56. 

Ζ παλκτζα κδβΰέα γα πλΫπεδ επέζβμ θα εθαλησαεηαδ, σζκθ αθκλΪ ηβ αβηέα 

πλκζηαηενσηεθπθ εδδυθ εαδ θνζδευθ κδεκησππθ, ζε κπκδεζδάπκηε 

επαΰΰεζηαηδεΫμ δλαζηβλδσηβηεμ. ηδμ πελδπηυζεδμ ανηΫμ, κ θκλΫαμ 

εεηεηΪζζενζβμ γα πλΫπεδ θα θΫλεδ ενγτθβ δνθΪηεδ ηβμ παλκτζαμ κδβΰέαμ 

ησθκθ εθσζκθ εθάλΰβζε εε δσζκν ά ει αηεζεέαμ. 

                                                
56 όπσο θάλεη ε Οδεγία 96/61/ΔΚ, βι. θεθ.3, 3.2.2 
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Γεθ εέθαδ δνθαησ θα απκεαηαζηαγκτθ σζεμ κδ ηκλθΫμ πελδίαζζκθηδεάμ αβηέαμ 

ηΫζπ ηκν ηβξαθδζηκτ ηβμ ενγτθβμ. Ζ απκηεζεζηαηδεά ξλάζβ ηκν ηβξαθδζηκτ 

ανηκτ πλκςπκγΫηεδ σηδ γα πλΫπεδ θα νθέζηαθηαδ Ϋθαμ ά πελδζζσηελκδ λνπαθηΫμ 

κδ κπκέκδ θα ηπκλκτθ θα εθηκπδζγκτθ, β αβηέα γα πλΫπεδ θα εέθαδ ζνΰεεελδηΫθβ 

εαδ θα ηπκλεέ θα πλκζδδκλδζγεέ πκζκηδεΪ εαδ γα πλΫπεδ θα ηπκλεέ θα 

απκδεδξγεέ β αδηδυδβμ ζνθΪθεδα ηεηαιτ ηβμ αβηέαμ εαδ ηκν ά ηπθ 

εθηκπδζγΫθηπθ λνπαθηυθ. ΚαηΪ ζνθΫπεδα, β ενγτθβ δεθ απκηεζεέ ηκ εαηΪζζβζκ 

ηΫζκ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ ηβμ ενλΫπμ δδαδεδκηΫθβμ εαδ δδΪξνηβμ λτπαθζβμ, 

εθσζκθ εέθαδ αδτθαηκθ θα ζνθδεγκτθ κδ αλθβηδεΫμ πελδίαζζκθηδεΫμ επδπηυζεδμ 

ηε πλΪιεδμ ά παλαζεέοεδμ ζνΰεεελδηΫθπθ ειαηκηδεενηΫθπθ παλαΰσθηπθ. 

Ζ παλκτζα κδβΰέα δεθ εθαλησαεηαδ ζε πελδπηυζεδμ πλκζππδεάμ ίζΪίβμ, 

αβηέαμ δδδπηδεάμ πελδκνζέαμ ά κδαζδάπκηε κδεκθκηδεάμ απυζεδαμ εαδ δεθ 

επβλεΪαεδ εθδεξσηεθα δδεαδυηαηα σζκθ αθκλΪ αβηέεμ ηκν εέδκνμ ανηκτ. 

τηθπθα ηε ηβθ αλξά "κ λνπαέθπθ πζβλυθεδ", εΪγε θκλΫαμ εεηεηΪζζενζβμ 

πκν πλκεαζεέ πελδίαζζκθηδεά αβηέα ά Ϊηεζκ εέθδνθκ αθΪζκΰβμ αβηέαμ γα 

πλΫπεδ, εαη' αλξάθ, θα εππηέαεηαδ ηκ εσζηκμ ηπθ απαλαέηβηπθ ηΫηλπθ 

πλσζβοβμ ά απκεαηΪζηαζβμ57. ε πελδπηυζεδμ εαηΪ ηδμ κπκέεμ, β αλησδδα 

αλξά ανηεθελΰεέ ά επεηίαέθεδ ηΫζπ ηλέηπθ αθηέ ηκν θκλΫα εεηεηΪζζενζβμ, β 

αλξά ανηά γα πλΫπεδ θα ειαζθαζέαεδ σηδ ηκ πλκετπηκθ ΰδ' ανηάθ εσζηκμ γα 

αθαεηΪηαδ απσ ηκθ θκλΫα εεηεηΪζζενζβμ. Κλέθεηαδ επέζβμ ζεσπδηκ κδ θκλεέμ 

εεηεηΪζζενζβμ θα εππηέακθηαδ ηεζδεΪ ηκ εσζηκμ ηβμ εεηέηβζβμ πελδίαζζκθηδεάμ 

αβηέαμ εαδ, εαηΪ πελέπηπζβ, ηβθ αιδκζσΰβζβ ηκν Ϊηεζκν εδθδτθκν πλσεζβζβμ 

ηΫηκδαμ αβηέαμ. 

 Ο θκλΫαμ εεηεηΪζζενζβμ δεθ γα πλΫπεδ θα νπκξλεκτηαδ θα εππηδζγεέ ηκ 

εσζηκμ ηπθ δλΪζεπθ πλσζβοβμ ά απκεαηΪζηαζβμ πκν πλαΰηαηκπκδκτθηαδ 

ζτηθπθα ηε ηβθ παλκτζα κδβΰέα, ζε πελδπηυζεδμ εαηΪ ηδμ κπκέεμ β 

ζνΰεεελδηΫθβ αβηέα ά κ εέθδνθκμ πλσεζβζβμ ηΫηκδαμ αβηέαμ εέθαδ ηκ 

απκηΫζεζηα ζνηίΪθηπθ εεησμ ηκν εζΫΰξκν ηκν θκλΫα εεηεηΪζζενζβμ. Σα 

ελΪηβ ηΫζβ ηπκλκτθ θα πλκίζΫπκνθ σηδ κδ θκλεέμ εεηεηΪζζενζβμ πκν δεθ 
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Ϋξκνθ εθελΰάζεδ εε δσζκν ά ει αηεζεέαμ δεθ εππηέακθηαδ ηκ εσζηκμ ηπθ ηΫηλπθ 

απκεαηΪζηαζβμ ζε πελδπηυζεδμ εαηΪ ηδμ κπκέεμ β ζνΰεεελδηΫθβ αβηέα εέθαδ ηκ 

απκηΫζεζηα εεπκηπυθ ά ΰεΰκθσηπθ ΰδα ηα κπκέα Ϋξεδ εεδκγεέ λβηά Ϊδεδα ά ηπθ 

κπκέπθ γα άηαθ αδτθαηκ θα εέθαδ ΰθπζηά β εθ δνθΪηεδ εαηαζηλκθδεά θτζβ 

σηαθ πλαΰηαηκπκδάγβεε ηκ αθηέζηκδξκ ζνηίΪθ ά β εεπκηπά. 

Σα ελΪηβ ηΫζβ ηπκλκτθ θα ζαηίΪθκνθ νπσοβ ηβθ εδδδεά πελέπηπζβ ηπθ 

ξλβζηυθ πλκρσθηπθ, κδ κπκέκδ εθδΫξεηαδ θα ηβθ γεπλκτθηαδ νπετγνθκδ ΰδα 

πελδίαζζκθηδεά αβηέα, νπσ ηδμ έδδεμ ζνθγάεεμ ηε εεεέθεμ πκν δζξτκνθ ΰδα ηκνμ 

παλαΰπΰκτμ ηπθ εθ ζσΰπ πλκρσθηπθ. ηβθ πελέπηπζβ ανηά, κ επδηελδζησμ 

ηβμ ενγτθβμ γα πλΫπεδ θα ΰέθεηαδ ζτηθπθα ηε ηκ εγθδεσ δέεαδκ. 

Πλσζππα πκν επβλεΪακθηαδ ά εθδΫξεηαδ θα επβλεαζγκτθ δνζηεθυμ απσ 

πελδίαζζκθηδεά αβηέα γα πλΫπεδ θα Ϋξκνθ ηκ δδεαέπηα θα εαζΫζκνθ ηβθ 

αλησδδα αλξά θα αθαζΪίεδ δλΪζβ. Δθηκτηκδμ, β πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ 

απκηεζεέ δδΪξνηκ ζνηθΫλκθ ζηκ σθκηα ηκν κπκέκν κδ δδδυηεμ δεθ 

εδθβηκπκδκτθηαδ πΪθηα ά δεθ εέθαδ ζε γΫζβ θα εδθβηκπκδβγκτθ. Χμ εε ηκτηκν, κδ 

ηβ ενίελθβηδεΫμ κλΰαθυζεδμ πκν πλκΪΰκνθ ηβθ πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ 

γα πλΫπεδ θα δδαγΫηκνθ επέζβμ ηβ δνθαησηβηα θα ζνηίΪζζκνθ δεσθηπμ ζηβθ 

απκηεζεζηαηδεά εθαληκΰά ηβμ παλκτζαμ κδβΰέαμ. 

ηδμ πελδπηυζεδμ εαηΪ ηδμ κπκέεμ β πελδίαζζκθηδεά αβηέα επβλεΪαεδ ά εέθαδ 

δνθαησθ θα επβλεΪζεδ πζεέκθα ελΪηβ ηΫζβ, ηα εθ ζσΰπ ελΪηβ ηΫζβ γα πλΫπεδ 

θα ζνθελΰΪακθηαδ ΰδα θα ειαζθαζέαεηαδ β εαηΪζζβζβ εαδ απκηεζεζηαηδεά δλΪζβ 

πλσζβοβμ ά απκεαηΪζηαζβμ ζε σ,ηδ αθκλΪ ηβθ πελδίαζζκθηδεά αβηέα  

Ζ παλκτζα κδβΰέα εθαλησαεηαδ: 

α) ζηβθ πελδίαζζκθηδεά αβηέα πκν πλκεαζεέ β Ϊζεβζβ κπκδαζδάπκηε απσ ηδμ 

επαΰΰεζηαηδεΫμ δλαζηβλδσηβηεμ πκν απαλδγηκτθηαδ ζε ΠαλΪληβηα ηβμ 

Οδβΰέαμ εαδ ζε κπκδαδάπκηε επδεεέηεθβ απεδζά ηΫηκδαμ αβηέαμ ζνθεπεέα 

κπκδαζδάπκηε εε ηπθ δλαζηβλδκηάηπθ ανηυθ, 

ί) ζηβ αβηέα πλκζηαηενσηεθπθ εδδυθ εαδ θνζδευθ κδεκησππθ πκν πλκεαζεέ β 

Ϊζεβζβ κδαζδάπκηε απσ ηδμ επαΰΰεζηαηδεΫμ δλαζηβλδσηβηεμ εαδ ζε 

κδαδάπκηε επδεεέηεθβ απεδζά ηΫηκδαμ αβηέαμ ζνθεπεέα κδαζδάπκηε εε ηπθ 
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δλαζηβλδκηάηπθ ανηυθ, κζΪεδμ κ θκλΫαμ εεηεηΪζζενζβμ εθάλΰβζε εε 

δσζκν ά ει αηεζεέαμ. 

Τπσ ηβθ επδθτζαιβ ηβμ ζξεηδεάμ εγθδεάμ θκηκγεζέαμ, β παλκτζα κδβΰέα δεθ 

παλΫξεδ ηκ δδεαέπηα ζε δδδυηεμ θα δδεεδδεάζκνθ απκαβηέπζβ ζνθεπεέα 

πελδίαζζκθηδεάμ αβηέαμ ά επδεεέηεθβμ απεδζάμ ηΫηκδαμ αβηέαμ. 

τηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 4 ηβμ Οδβΰέαμ, πλκίζΫπκθηαδ εΪπκδεμ ειαδλΫζεδμ απσ 

ηβθ παλκτζα κδβΰέα. Ανηά δεθ εαζτπηεδ πελδίαζζκθηδεά αβηέα ά επδεεέηεθβ 

απεδζά ηΫηκδαμ αβηέαμ, πκν κθεέζεηαδ ζε: 

α) Ϋθκπζβ ζτΰελκνζβ, εξγλκπλαιέεμ, εηθτζδκ πσζεηκ ά ειΫΰελζβ, 

ί) θνζδεσ θαδθσηεθκ ειαδλεηδεκτ, αθαπσηλεπηκν εαδ αεαηαθέεβηκν ξαλαεηάλα. 

ΰ) δλαζηβλδσηβηεμ κ ετλδκμ ζεκπσμ ηπθ κπκέπθ εέθαδ β εινπβλΫηβζβ ηβμ 

εγθδεάμ Ϊηνθαμ ά ηβμ δδεγθκτμ αζθΪζεδαμ 

δ) δλαζηβλδσηβηεμ κ ησθκμ ζεκπσμ ηπθ κπκέπθ εέθαδ β πλκζηαζέα απσ θνζδεΫμ 

εαηαζηλκθΫμ 

Ζ παλκτζα κδβΰέα δεθ εθαλησαεηαδ ζηκνμ πνλβθδεκτμ εδθδτθκνμ ά ηβθ 

πελδίαζζκθηδεά αβηέα ά ηβθ επδεεέηεθβ απεδζά πελδίαζζκθηδεάμ αβηέαμ ζσΰπ 

δλαζηβλδκηάηπθ πκν εαζτπηκθηαδ απσ ηβ νθγάεβ ΰδα ηβθ έδλνζβ ηβμ 

Δνλππαρεάμ Κκδθσηβηαμ Αηκηδεάμ ΔθΫλΰεδαμ ά πλκεζάγβεαθ απσ ζνηίΪθ ά 

δλαζηβλδσηβηα, ΰδα ηα κπκέα β ενγτθβ ά β απκαβηέπζβ εηπέπηεδ ζηκ πεδέκ 

εθαληκΰάμ κπκδαζδάπκηε απσ ηδμ δδεγθεέμ λνγηέζεδμ. 

Πλκζβπηδεά δλΪζβ 

1. ηδμ πελδπηυζεδμ εαηΪ ηδμ κπκέεμ δεθ Ϋξεδ αεσηβ ζνηίεέ πελδίαζζκθηδεά 

αβηέα αζζΪ νπΪλξεδ επδεεέηεθβ απεδζά θα πλκεζβγεέ ηΫηκδα αβηέα, κ θκλΫαμ 

εεηεηΪζζενζβμ ζαηίΪθεδ αηεζζβηέ ηα απαλαέηβηα πλκζβπηδεΪ ηΫηλα. 

2. Σα ελΪηβ ηΫζβ πλκίζΫπκνθ σηδ, σπκν ελέθεηαδ αθαΰεαέκ, εαδ εθ πΪζβ 

πελδπηυζεδ, σηαθ β επδεεέηεθβ απεδζά πελδίαζζκθηδεάμ αβηέαμ δεθ ειαζεέθεηαδ 

παλΪ ηα πλκζβπηδεΪ ηΫηλα πκν ζαηίΪθεδ κ θκλΫαμ εεηεηΪζζενζβμ, κδ θκλεέμ 
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εεηεηΪζζενζβμ πλΫπεδ θα εθβηελυθκνθ ηβθ αλησδδα αλξά ΰδα σζεμ ηδμ 

ζξεηδεΫμ πηνξΫμ ηβμ εαηΪζηαζβμ, ηκ ηαξτηελκ δνθαησθ. 

3. Ζ αλησδδα αλξά ηπκλεέ, αθΪ πΪζα ζηδΰηά: 

α) θα απαδηάζεδ απσ ηκθ θκλΫα εεηεηΪζζενζβμ ηβθ παλκξά πζβλκθκλδυθ ΰδα 

ηνξσθ επδεεέηεθβ απεδζά πελδίαζζκθηδεάμ αβηέαμ ά ΰδα πελδπηυζεδμ πκν 

νπΪλξκνθ νπκοέεμ ΰδα ηΫηκδα επδεεέηεθβ απεδζά, 

ί) θα απαδηάζεδ απσ ηκθ θκλΫα εεηεηΪζζενζβμ θα ζΪίεδ ηα αθαΰεαέα 

πλκζβπηδεΪ ηΫηλα, 

ΰ) θα δυζεδ εθηκζΫμ ζηκθ θκλΫα εεηεηΪζζενζβμ, κδ κπκέεμ πλΫπεδ θα ηβλβγκτθ 

ΰδα ηα αθαΰεαέα πλκζβπηδεΪ ηΫηλα πκν πλΫπεδ θα ζβθγκτθ, ά 

δ) θα ζΪίεδ β έδδα ηα αθαΰεαέα πλκζβπηδεΪ ηΫηλα. 

4. Ζ αλησδδα αλξά απαδηεέ ηα πλκζβπηδεΪ ηΫηλα θα ζαηίΪθκθηαδ απσ ηκθ 

θκλΫα εεηεηΪζζενζβμ. ΔΪθ κ θκλΫαμ εεηεηΪζζενζβμ δεθ ζνηηκλθυθεηαδ 

πλκμ ηδμ νπκξλευζεδμ πκν πλκίζΫπκθηαδ ά δεθ εέθαδ δνθαησθ θα 

πλκζδδκλδζγεέ, ά δεθ νπκξλεκτηαδ δνθΪηεδ ηβμ παλκτζαμ κδβΰέαμ θα 

αθαζΪίεδ ηδμ δαπΪθεμ, β αλησδδα αλξά δτθαηαδ θα ζαηίΪθεδ β έδδα ανηΪ ηα 

πλκζβπηδεΪ ηΫηλα. 

ΓλΪζβ απκεαηΪζηαζβμ (Άλγλκ 6) 

1. ηδμ πελδπηυζεδμ εαηΪ ηδμ κπκέεμ Ϋξεδ ζνηίεέ πελδίαζζκθηδεά αβηέα, κ θκλΫαμ 

εεηεηΪζζενζβμ εθβηελυθεδ ηβθ αλησδδα αλξά αηεζζβηέ ΰδα σζεμ ηδμ ζξεηδεΫμ 

πηνξΫμ ηβμ εαηΪζηαζβμ εαδ ζαηίΪθεδ: 

α) σζα ηα εθδεηΪ ηΫηλα ΰδα ηκθ Ϊηεζκ Ϋζεΰξκ, πελδκλδζησ, απκηΪελνθζβ ά 

Ϊζζκν εέδκνμ δδαξεέλδζβ ηπθ ζνΰεεελδηΫθπθ λτππθ ά/ εαδ κδπθδάπκηε 

Ϊζζπθ αβηδκΰσθπθ παλαΰσθηπθ πλκεεδηΫθκν θα πελδκλδζγεέ ά θα 

πλκζβθγεέ β πελαδηΫλπ πελδίαζζκθηδεά αβηέα εαδ κδ δνζηεθεέμ ζνθΫπεδεμ 

ΰδα ηβθ αθγλυπδθβ νΰεέα, ά β πελαδηΫλπ νπκίΪγηδζβ ηπθ νπβλεζδυθ, εαδ 

ί) ηα αθαΰεαέα ηΫηλα απκεαηΪζηαζβμ 
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2. Ζ αλησδδα αλξά ηπκλεέ, αθΪ πΪζα ζηδΰηά: 

α) θα απαδηάζεδ απσ ηκθ θκλΫα εεηεηΪζζενζβμ ζνηπζβλπηαηδεΫμ πζβλκθκλέεμ 

ΰδα κπκδαδάπκηε πλκεζβγεέζα αβηέα, 

ί) θα ζΪίεδ σζα ηα εθδεηΪ ηΫηλα ά θα απαδηάζεδ απσ ηκθ θκλΫα εεηεηΪζζενζβμ 

θα ζΪίεδ ηα ηΫηλα ανηΪ, ά θα δυζεδ ζξεηδεΫμ εθηκζΫμ ζηκ θκλΫα 

εεηεηΪζζενζβμ, ΰδα ηκθ Ϊηεζκ Ϋζεΰξκ, πελδκλδζησ, απκηΪελνθζβ ά Ϊζζκν 

εέδκνμ δδαξεέλδζβ ηπθ ζνΰεεελδηΫθπθ λτππθ ά/ εαδ κδπθδάπκηε Ϊζζπθ 

αβηδκΰσθπθ παλαΰσθηπθ πλκεεδηΫθκν θα πελδκλδζγεέ ά θα πλκζβθγεέ β 

πελαδηΫλπ πελδίαζζκθηδεά αβηέα εαδ κδ δνζηεθεέμ ζνθΫπεδεμ ΰδα ηβθ 

αθγλυπδθβ νΰεέα, ά β πελαδηΫλπ νπκίΪγηδζβ νπβλεζδυθ, 

ΰ) θα απαδηάζεδ απσ ηκθ θκλΫα εεηεηΪζζενζβμ θα ζΪίεδ ηα αθαΰεαέα ηΫηλα 

απκεαηΪζηαζβμ, 

δ) θα δυζεδ εθηκζΫμ ζηκθ θκλΫα εεηεηΪζζενζβμ, κδ κπκέεμ πλΫπεδ θα ηβλβγκτθ 

ΰδα ηα αθαΰεαέα ηΫηλα απκεαηΪζηαζβμ πκν πλΫπεδ θα ζβθγκτθ, ά 

ε) θα ζΪίεδ β έδδα ηα αθαΰεαέα ηΫηλα απκεαηΪζηαζβμ. 

3. Ζ αλησδδα αλξά απαδηεέ ηα ηΫηλα απκεαηΪζηαζβμ θα ζαηίΪθκθηαδ απσ ηκθ 

θκλΫα εεηεηΪζζενζβμ. ΔΪθ κ θκλΫαμ εεηεηΪζζενζβμ δεθ ζνηηκλθυθεηαδ 

πλκμ ηδμ νπκξλευζεδμ ά δεθ νπκξλεκτηαδ δνθΪηεδ ηβμ παλκτζαμ κδβΰέαμ θα 

αθαζΪίεδ ηδμ δαπΪθεμ, β αλησδδα αλξά δτθαηαδ θα ζαηίΪθεδ β έδδα ανηΪ ηα 

ηΫηλα απκεαηΪζηαζβμ, πμ ηΫζκθ Ϋζξαηβμ αθΪΰεβμ. 

Οδ θκλεέμ εεηεηΪζζενζβμ εαγκλέακνθ, ζτηθπθα ηε ηκ ΠαλΪληβηα II, πδγαθΪ 

ηΫηλα απκεαηΪζηαζβμ εαδ ηα νπκίΪζζκνθ ζηβθ αλησδδα αλξά πλκμ Ϋΰελδζβ. 

(Άλγλκ 7) 

Ο θκλΫαμ εεηεηΪζζενζβμ επδίαλτθεηαδ ηε ηκ εσζηκμ ηπθ δλΪζεπθ πλσζβοβμ 

εαδ απκεαηΪζηαζβμ πκν αθαζαηίΪθκθηαδ ζτηθπθα ηε ηβθ παλκτζα κδβΰέα. Ζ 

αλησδδα αλξά αθαεηΪ απσ ηκθ θκλΫα εεηεηΪζζενζβμ πκν πλκεΪζεζε ηβ αβηέα 

ά ηβθ επδεεέηεθβ απεδζά αβηέαμ, ηεηαιτ Ϊζζπθ, ηΫζπ αζθαζδζηδεάμ εΪζνοβμ 

ηβμ δδδκεηβζέαμ ά Ϊζζπθ εαηΪζζβζπθ εΰΰνάζεπθ, ηκ εσζηκμ ηε ηκ κπκέκ 

επδίαλτθγβεε ΰδα ηβθ αθΪζβοβ δλΪζεπθ πλσζβοβμ ά απκεαηΪζηαζβμ δνθΪηεδ 

ηβμ παλκτζαμ κδβΰέαμ. Χζησζκ, β αλησδδα αλξά ηπκλεέ θα απκθαζέζεδ θα ηβθ 
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αθαεηάζεδ ηκ πζάλεμ εσζηκμ ζε πελέπηπζβ πκν κδ απαδηκτηεθεμ πλκμ ηκτηκ 

δαπΪθεμ νπελίαέθκνθ ηκ αθαεηάζδηκ πκζσ ά ζε πελέπηπζβ πκν δεθ ηπκλεέ θα 

πλκζδδκλδζγεέ κ θκλΫαμ εεηεηΪζζενζβμ. 

Ο θκλΫαμ εεηεηΪζζενζβμ δεθ νπκξλεκτηαδ θα εππηδζγεέ ηκ εσζηκμ ηπθ 

δλΪζεπθ πλσζβοβμ ά απκεαηΪζηαζβμ πκν αθαζαηίΪθκθηαδ δνθΪηεδ ηβμ 

παλκτζαμ κδβΰέαμ, εΪθ ηπκλεέ θα απκδεέιεδ σηδ β πελδίαζζκθηδεά αβηέα ά β 

επδεεέηεθβ απεδζά ηΫηκδαμ αβηέαμ: 

α) Πλκεζάγβεε απσ ηλέηκ, εαδ επάζγε παλΪ ηβθ τπαλιβ ηπθ εθδεδεδΰηΫθπθ 

ηΫηλπθ αζθαζεέαμ, ά 

ί) Οθεέζεηαδ ζε ζνηησλθπζβ πλκμ νπκξλεπηδεά δδαηαΰά ά εθηκζά δβησζδαμ 

αλξάμ, δδαθκλεηδεάμ απσ δδαηαΰά ά εθηκζά ζσΰπ εεπκηπάμ ά ζνηίΪθηκμ 

πκν πλκεζάγβεε απσ ηδμ δλαζηβλδσηβηεμ ηκν έδδκν ηκν θκλΫα 

εεηεηΪζζενζβμ. 

ηδμ πελδπηυζεδμ ανηΫμ, ηα ελΪηβ ηΫζβ ζαηίΪθκνθ ηα εαηΪζζβζα ηΫηλα υζηε θα 

ηπκλΫζεδ κ θκλΫαμ εεηεηΪζζενζβμ θα αθαεηάζεδ ηκ εσζηκμ ηε ηκ κπκέκ 

επδίαλτθγβεε. 

Σα ελΪηβ ηΫζβ ηπκλκτθ θα επδηλΫοκνθ ζηκθ θκλΫα εεηεηΪζζενζβμ θα ηβθ 

εππηδζγεέ ηκ εσζηκμ ηπθ δλΪζεπθ απκεαηΪζηαζβμ, εθσζκθ απκδεέιεδ σηδ δεθ 

εθάλΰβζε εε δσζκν ά ει αηεζεέαμ εαδ σηδ β πελδίαζζκθηδεά αβηέα πλκεζάγβεε 

απσ: 

α) εεπκηπά ά ζνηίΪθ πκν επδηλΫπκθηαδ λβηΪ απσ εικνζδκδσηβζβ, εαδ εέθαδ 

πζάλπμ ζτηθπθα πλκμ ηκνμ σλκνμ ηβμ, β κπκέα παλαξπλάγβεε ά δσγβεε 

ζτηθπθα ηε ηδμ εθαληκζηΫεμ εγθδεΫμ θκηκγεηδεΫμ εαδ εαθκθδζηδεΫμ δδαηΪιεδμ 

σππμ εθαλησακθηαδ εαηΪ ηβθ βηελκηβθέα ηβμ εεπκηπάμ ά ηκν ζνηίΪθηκμ, 

ί) εεπκηπά ά δλαζηβλδσηβηα ά κπκδκθδάπκηε ηλσπκ ξλάζβμ πλκρσθηκμ ζηκ 

πζαέζδκ δλαζηβλδσηβηαμ, εθσζκθ κ θκλΫαμ εεηεηΪζζενζβμ απκδεδεθτεδ σηδ 

δεθ εέξε πδγαθκζκΰβγεέ σηδ γα πλκεαζκτζαθ πελδίαζζκθηδεά αβηέα ζτηθπθα 

ηε ηδμ επδζηβηκθδεΫμ εαδ ηεξθδεΫμ ΰθυζεδμ πκν άηαθ δδαγΫζδηεμ εαηΪ ηκ 

ξλσθκ πκν Ϋζαίε ξυλα β εεπκηπά ά β δλαζηβλδσηβηα. 
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Ζ αλησδδα αλξά Ϋξεδ ηκ δδεαέπηα θα εδθάζεδ δδαδδεαζέα αθΪεηβζβμ εσζηκνμ 

εαηΪ ηκν θκλΫα εεηεηΪζζενζβμ, ά, εαηΪ πελέπηπζβ, εαηΪ ηλέηκν πκν 

πλκεΪζεζε ηβ αβηέα ά ηβθ επδεεέηεθβ απεδζά αβηέαμ ζε ζξΫζβ ηε ηΫηλα πκν 

Ϋξκνθ ζβθγεέ ζτηθπθα ηε ηβθ παλκτζα κδβΰέα εθησμ πΫθηε εηυθ απσ ηβθ 

βηελκηβθέα εαηΪ ηβθ κπκέα κζκεζβλυγβεαθ ηα ηΫηλα ανηΪ ά πλκζδδκλέζγβεε κ 

νπετγνθκμ θκλΫαμ εεηεηΪζζενζβμ, ά κ ηλέηκμ, εΪθ β βηελκηβθέα ανηά εέθαδ 

ηεηαΰεθΫζηελβ.(Άλγλκ 10) 

Σα ελΪηβ ηΫζβ κλέακνθ ηβθ ά ηδμ αλησδδεμ αλξΫμ πκν εέθαδ νπετγνθεμ ΰδα ηβθ 

εεπζάλπζβ ηπθ εαγβεσθηπθ πκν πλκίζΫπεδ β παλκτζα κδβΰέα. (Άλγλκ 11) 

Δπέζβμ, ειαζθαζέακνθ σηδ β αλησδδα αλξά ηπκλεέ θα εικνζδκδκηάζεδ ηλέηκνμ ά 

θα απαδηάζεδ απσ ηλέηκνμ θα εεηεζΫζκνθ ηα αθαΰεαέα πλκζβπηδεΪ ηΫηλα ά 

ηΫηλα απκεαηΪζηαζβμ. 

ηβθ αλησδδα αλξά ειαεκζκνγεέ θα εηπέπηεδ ηκ εαγάεκθ θα εθηκπέζεδ ηκθ θκλΫα 

εεηεηΪζζενζβμ κ κπκέκμ πλκεΪζεζε ηβ αβηέα ά ηβθ επδεεέηεθβ απεδζά αβηέαμ, 

θα εεηδηάζεδ ηβ ζκίαλσηβηα ηβμ εαδ θα εαγκλέζεδ πκδα ηΫηλα απκεαηΪζηαζβμ 

γα πλΫπεδ θα ζβθγκτθ. Πλκμ ηκτηκ, β αλησδδα αλξά Ϋξεδ ηκ δδεαέπηα θα 

απαδηάζεδ απσ ηκθ κδεεέκ θκλΫα εεηεηΪζζενζβμ θα δδεθελΰάζεδ ηβ δδεά ηκν 

αιδκζσΰβζβ εαδ θα παλΪζξεδ εΪγε πζβλκθκλέα εαδ ζηκδξεέκ πκν εέθαδ 

απαλαέηβηκ. 

Οπκδαδάπκηε απσθαζβ ζαηίΪθεηαδ δνθΪηεδ ηβμ παλκτζαμ κδβΰέαμ ηε ηβθ 

κπκέα επδίΪζζκθηαδ πλκζβπηδεΪ ηΫηλα ά ηΫηλα απκεαηΪζηαζβμ, αδηδκζκΰεέηαδ 

δεσθηπμ. Ζ εθ ζσΰπ απσθαζβ εκδθκπκδεέηαδ πΪλανηα ζηκθ κδεεέκ θκλΫα 

εεηεηΪζζενζβμ, κ κπκέκμ εθβηελυθεηαδ ηανηκξλσθπμ ΰδα ηα Ϋθδδεα ηΫζα πκν 

ηκν παλΫξεδ ηκ δζξτκθ δέεαδκ ζηκ κδεεέκ ελΪηκμ ηΫζκμ εαγυμ εαδ ΰδα ηδμ ζξεηδεΫμ 

πλκγεζηέεμ ζηδμ κπκέεμ νπσεεδθηαδ ηα εθ ζσΰπ ηΫζα. 

Αέηβζβ ΰδα αθΪζβοβ δλΪζβμ (Άλγλκ 12) Ϋξεδ εΪγε θνζδεσ ά θκηδεσ πλσζππκ 

ηκ κπκέκ: 

α) επβλεΪαεηαδ ά εθδΫξεηαδ θα επβλεαζγεέ απσ πελδίαζζκθηδεά αβηέα, ά 

ί) Ϋξεδ επαλεΫμ ζνηθΫλκθ απσ ηβ ζάοβ πελδίαζζκθηδεάμ απσθαζβμ ζξεηδεΪ ηε 

ηβ αβηέα ά 
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ΰ) νπκζηβλέαεδ σηδ επΫλξεηαδ πλκζίκζά δδεαδυηαηκμ, σηαθ ανησ απαδηεέηαδ πμ 

πλκςπσγεζβ απσ ηκ δέεαδκ εθσμ ελΪηκνμ ηΫζκνμ, 

εαδ ζνθεπυμ, δδεαδκτηαδ θα νπκίΪζζεδ ζηβθ αλησδδα αλξά κπκδεζδάπκηε 

παλαηβλάζεδμ ζξεηδεΪ ηε πελδπηυζεδμ πελδίαζζκθηδεάμ αβηέαμ ά ηε επδεεέηεθβ 

απεδζά ηΫηκδαμ αβηέαμ πκν Ϋξκνθ νπκπΫζεδ ζηβθ αθηέζβοά ηκν εαδ Ϋξεδ ηκ 

δδεαέπηα θα εαζεέ ηβθ αλησδδα αλξά θα αθαζΪίεδ δλΪζβ ίΪζεδ ηβμ παλκτζαμ 

κδβΰέαμ. 

Οδ Ϋθθκδεμ "επαλεΫμ ζνηθΫλκθ" εαδ "πλκζίκζά δδεαδυηαηκμ" εαγκλέακθηαδ απσ 

ηα ελΪηβ ηΫζβ. Πλκμ ηκτηκ, ηκ ζνηθΫλκθ κδαζδάπκηε ηβ ενίελθβηδεάμ 

κλΰΪθπζβμ, β κπκέα πλκΪΰεδ ηβθ πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ εαδ πζβλκέ ηδμ 

πλκςπκγΫζεδμ πκν κλέαεδ ηκ εγθδεσ δέεαδκ, γεπλεέηαδ επαλεΫμ ΰδα ηκ ζεκπσ ηκν 

εδαθέκν ί). Δπέζβμ, ΰδα ηκ ζεκπσ ηκν εδαθέκν ΰ), κδ κλΰαθυζεδμ ανηΫμ 

γεπλεέηαδ σηδ Ϋξκνθ δδεαδυηαηα ηα κπκέα εέθαδ δνθαησθ θα πλκζίΪζζκθηαδ. 

Δθσζκθ β αέηβζβ ΰδα αθΪζβοβ δλΪζβμ εαδ κδ ζνθκδενηδεΫμ παλαηβλάζεδμ 

απκδεδεθτκνθ ετζκΰα σηδ νπΪλξεδ πελδίαζζκθηδεά αβηέα, β αλησδδα αλξά 

ειεηΪαεδ ηδμ παλαηβλάζεδμ ανηΫμ εαγυμ εαδ ηα αδηάηαηα ΰδα αθΪζβοβ δλΪζβμ. 

Τπσ ηδμ ζνθγάεεμ ανηΫμ, β αλησδδα αλξά δέθεδ ηβθ ενεαδλέα ζηκθ εθδδαθελσηεθκ 

θκλΫα εεηεηΪζζενζβμ θα ΰθπζηκπκδάζεδ ηδμ απσοεδμ ηκν σζκθ αθκλΪ ηβθ 

αέηβζβ ΰδα αθΪζβοβ δλΪζβμ εαδ ηδμ ζνθκδενηδεΫμ παλαηβλάζεδμ. 

Σα ελΪηβ ηΫζβ ζαηίΪθκνθ ηΫηλα ΰδα θα εθγαλλτθκνθ ηβθ αθΪπηνιβ ηΫζπθ εαδ 

αΰκλυθ ξλβηαηκκδεκθκηδεάμ αζθΪζεδαμ, εε ηΫλκνμ ηπθ εαηΪζζβζπθ 

κδεκθκηδευθ εαδ ξλβηαηκπδζηπηδευθ θκλΫπθ, ζνηπελδζαηίαθκηΫθπθ 

ξλβηαηκπδζηπηδευθ ηβξαθδζηυθ ζε πελέπηπζβ αθελεΰΰνσηβηαμ, ηε ζησξκ θα 

εαηαζηεέ δνθαηά β ξλάζβ ξλβηαηκκδεκθκηδευθ εΰΰνάζεπθ απσ ηκνμ θκλεέμ 

εεηεηΪζζενζβμ πλκεεδηΫθκν θα εαζτοκνθ ηδμ ενγτθεμ ηκνμ δνθΪηεδ ηβμ 

παλκτζαμ κδβΰέαμ. (Άλγλκ 14) 

Σα ελΪηβ ηΫζβ νπκίΪζζκνθ Ϋεγεζβ ζηβθ Δπδηλκπά, ηκ αλΰσηελκ ηΫξλδ ηδμ 30βμ 

Απλδζέκν 2013, ζξεηδεΪ ηε ηβθ απκεηβγεέζα εηπεδλέα εαηΪ ηβθ εθαληκΰά ηβμ 

παλκτζαμ κδβΰέαμ (Άλγλκ 18 ).  
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3.3 Διιεληθή Ννκνζεζία 

Ζ ΔζζΪδα, εαηαζαηίΪθεδ ηδα απσ ηδμ πλυηεμ γΫζεδμ, ηπθ ξπλυθ εεεέθπθ πκν 

εδζαΰΪΰκνθ ΰδα πλυηβ θκλΪ ηκθ παλΪΰκθηα πελδίΪζζκθ ζηκ θκηκγεηδεσ ηκνμ 

ζτζηβηα. Με ηκ Ϊλγλκ 24 ηκν ζνθηΪΰηαηκμ, ηκ 1975, β πλκζηαζέα ηκν θνζδεκτ 

εαδ πκζδηδζηδεκτ πελδίΪζζκθηκμ Ϋλξεηαδ θα απκηεζΫζεδ νπκξλΫπζβ ηκν 

ελΪηκνμ58. Έηζδ, β ξυλα απκεηΪ ΰδα πλυηβ θκλΪ πζΫΰηα δδαηΪιεπθ ζξεηδευθ 

ηε ηβθ πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ εαδ ηκ ξπλκηαιδεσ ζξεδδαζησ ηκ 1976, ηε 

ηκ θσηκ 360/760 «Πελέ Υπλκηαιέαμ εαδ πελδίΪζζκθηκμ». 

Ο επσηεθκμ, πδκ ειεδδδεενηΫθκμ θσηκμ οβθέαεηαδ ηκ 1986, εέθαδ κ θσηκμ 

1650/1986, κ κπκέκμ πλκίζΫπεδ ηβ δνθαησηβηα εζΫΰξκν ΰδα ηβθ ηάλβζβ ηπθ 

πελδίαζζκθηδευθ σλπθ, ηΫηλα ΰδα ηβθ πλκζηαζέα ηβμ αηησζθαδλαμ, εαγκλέαεδ 

ηβθ πκδσηβηα ηπθ νδΪηπθ επδίΪζζκθηαμ επέζβμ εαδ πελδκλδζηκτμ εαδ ηΫηλα ΰδα 

ηβ πλκζηαζέα ηκνμ. Σα ηΫηλα επεεηεέθκθηαδ εαδ ζηβθ πλκζηαζέα ηκν εδΪθκνμ 

εαδ ηβθ δδαξεέλδζβ ηπθ ζηελευθ απκίζάηπθ. 

Σα ηεζενηαέα ξλσθδα, β θκηκγεζέα ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ παλκνζδΪαεηαδ πδκ 

πζκτζδα ηε ηβθ εδζαΰπΰά ηπθ Οδβΰδυθ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ ζηκ 

εζπηελδεσ δέεαδκ.  Χζησζκ, β εαγνζηΫλβζβ ηβμ ΔζζΪδαμ θα εδζΪΰεδ ζηκ Δγθδεσ 

δέεαδκ πκζζΫμ Οδβΰέεμ ηβθ Ϋξεδ θΫλεδ αλεεηΫμ θκλΫμ ζε γΫζβ εαηβΰκλκτηεθκν 

ζηκ ΓΔΚ.  

Πίλαθαο 159 Παξαβάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Γηθαίνπ από ηα θξάηε κέιε 

Κξάηνο -Μέινο 

Παξαβάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ 
Γηθαίνπ ηεο ΔΔ (αηηηνινγεκέλεο 

Γλώκεο - %) 

Ηηαζέα 14,3 

ΒΫζΰδκ 12,8 

ΔζζΪδα 10,2 

Πκληκΰαζέα 8,9 

Ηζπαθέα 8,8 

Ηλζαθδέα 8,4 

Γεληαθέα 8,2 

                                                
58 Αξζξν πνπ παξέκεηλε θαη θαηά ηηο κεηαγελέζηεξεο αλαζεσξήζεηο ηνπ Σπληάγκαηνο. 
59 Φαξάιακπνο Κνπηαιάθεο, «Ζ ζπκκόξθσζε ησλ θξαηώλ κειώλ πξνο ην πεξηβαιινληηθό δίθαην ηεο ΔΔ 

σο δηαδηθαζία δηνηθεηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. Νόκνο θαη Φύζε, Γεθέκβξηνο 2003. 
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Γαζζέα 7,5 

Λκνιεηίκτλΰκ 6,2 

ΜεΰΪζβ Βλεηαθέα 5,7 

Οζζαθδέα 4,3 

Ανζηλέα 1,8 

Γαθέα 1,2 

Φδζαθδέα 0,9 

κνβδέα 0,7 
 

Μδα απσ ηδμ ηεζενηαέεμ πελδπηυζεδμ αθκλΪ ηβθ αηεζά εθαληκΰά δδαθσλπθ 

δδαηΪιεπθ ηκν εαθκθδζηκτ ηβμ ΔΔ ζξεηδεΪ ηε ηδμ κνζέεμ πκν εαηαζηλΫθκνθ ηβ 

ζηδίΪδα ηκν σακθηκμ60. Ο εαθκθδζησμ ανησμ Ϋξεδ ζεκπσ ηβθ απκηλκπά εαδ ηκθ 

πελδκλδζησ αβηδυθ ζηβ ζηδίΪδα ηκν σακθηκμ β κπκέα πλκζηαηετεδ ηβ ΰβ απσ 

επδίζαίεέμ βζδαεΫμ αεηδθκίκζέεμ, πκν εέθαδ δνθαησθ θα πλκεαζΫζκνθ εαλεέθκ ηκν 

δΫληαηκμ εαδ ητθζπζβ εαδ θα Ϋξκνθ αλθβηδεΫμ επδπηυζεδμ ζηβθ νΰεέα ηπθ αυπθ 

εαδ ζηβ ίζΪζηβζβ. Δδδδεσηελα, β ΔζζΪδα δεθ Ϋξεδ κλέζεδ εζΪξδζηεμ απαδηάζεδμ ΰδα 

ηκ πλκζππδεσ πκν αζξκζεέηαδ ηε ζνζηάηαηα πνλκπλκζηαζέαμ, πνλκζίεζηάλεμ 

εαδ νζδεσ πκν πελδΫξεδ δδαζτηεμ. Ανησ ζβηαέθεδ, σηδ νθέζηαηαδ ανιβηΫθκμ εέθδνθκμ 

δδαθνΰάμ ζηβθ αηησζθαδλα κνζδυθ πκν εαηαζηλΫθκνθ ηκ σακθ. ΔπδπζΫκθ, β 

ΔζζΪδα δεθ Ϋξεδ δδαίδίΪζεδ επαλεεέμ πζβλκθκλέεμ ζξεηδεΪ ηε ηΫηλα ΰδα ηβθ 

αθΪεηβζβ ξλβζδηκπκδκτηεθπθ κνζδυθ πκν εαηαζηλΫθκνθ ηκ σακθ. ΣΫζκμ, δεθ 

Ϋξεδ απκδεέιεδ σηδ εθαλησακθηαδ εηάζδκδ Ϋζεΰξκδ ΰδα δδαλλκΫμ απσ ηεΰΪζεμ 

ονεηδεΫμ ηκθΪδεμ. 

ΠαλΪζζβζα, ζηβθ ΔζζΪδα Ϋξεδ απκζηαζεέ ηεζδεά πλκεδδκπκέβζβ ΰδα ηβ 

ζνηησλθπζβ πλκμ ηκνμ εαθσθεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ πκν απαδηκτθ ζξΫδδα 

ηεέπζβμ ηβμ λτπαθζβμ ΰδα πελδκξΫμ κδ κπκέεμ πζάηηκθηαδ απσ νοβζκτ επδπΫδκν 

αηηκζθαδλδεά λτπαθζβ – εδδδεσηελα ΰδα ηκ δδκιεέδδκ ηκν ααυηκν εαδ ηα ζπηαηέδδα 

ηε ηΫΰεγκμ ηδελσηελκ απσ 10ηm. Σα πλυηα ζξΫδδα αθαηΫθκθηαθ ηΫξλδ ηδμ 31 

Γεεεηίλέκν Ϋηκνμ 2003. 

Σκ Ϋηκμ 1996 β Δνλππαρεά Έθπζβ ειΫδπζε κδβΰέα πζαέζδκ ΰδα ηβθ εεηέηβζβ εαδ 

ηβ δδαξεέλδζβ ηβμ πκδσηβηαμ ηκν αΫλα ηκν πελδίΪζζκθηκμ61, ηβθ κπκέα ηκ Ϋηκμ 

                                                
60  Καλνληζκόο αξηζ. 2037/2000. 
61  Κεφ. 3, 3.2.3, Οδεγία 96/62, ηεο 27εο Σεπηεκβξίνπ  1996, γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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1999 αεκζκτγβζε  "γνΰαηλδεά κδβΰέα"62, σπκν ηέγεθηαδ κλδαεΫμ ηδηΫμ ΰδα ηκνμ 

λτπκνμ δδκιεέδδκ ηκν ααυηκν, κιεέδδα ηκν ααυηκν, ζπηαηέδδα ηε ηΫΰεγκμ 

ηδελσηελκ απσ 10ηm (PM10) εαγυμ εαδ ηκ δδκιεέδδκ ηκν γεέκν εαδ ησζνίδκ. Οδ 

κλδαεΫμ ηδηΫμ πλΫπεδ θα ηβλκτθηαδ απσ εΪπκδα βηελκηβθέα εαδ ηεηΪ εαδ θα ηβθ 

πλαΰηαηκπκδεέηαδ νπΫλίαζβ ζηβ ζνθΫξεδα. Γδα ηα ζπηαηέδδα ηε ηΫΰεγκμ 

ηδελσηελκ απσ 10ηm (PM10) β πλκγεζηέα άηαθ ηΫξλδ ηκ Ϋηκμ 2005, εθυ β κλδαεά 

ηδηά ΰδα ηκ δδκιεέδδκ ηκν ααυηκν (NO2) πλΫπεδ θα ηβλεέηαδ απσ ηκ Ϋηκμ 2010 εαδ 

ηεηΪ. ΜΫξλδ ηδμ βηελκηβθέεμ ανηΫμ ηα ελΪηβ ηΫζβ πλΫπεδ θα εαηαίΪζκνθ 

πλκζπΪγεδεμ πλκεεδηΫθκν θα πζβλκτθ ηκνμ ζησξκνμ εαδ ηδμ εαγκλδζηΫθεμ 

βηελκηβθέεμ. ΚΪγε Ϋηκμ ηα ελΪηβ ηΫζβ πλΫπεδ θα δδαίδίΪακνθ ζηβθ Δπδηλκπά 

εαηΪζκΰκ "απθυθ εαδ πελδκξυθ" σπκν Ϋξεδ ζβηεδπγεέ νπΫλίαζβ ηπθ κλδαευθ 

ηδηυθ ΰδα ηα NO2 εαδ PM10. Ζ ΔζζΪδα αεσηβ δεθ Ϋξεδ εΪθεδ ηέπκηα ΰδα ανησ ηκ 

αάηβηα. 

Ζ θκηκγεζέα ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ ζηβθ ΔζζΪδα ζκδπσθ,  πελδκλέαεηαδ ζηβθ Ϋεδκζβ 

νπκνλΰδευθ απκθΪζεπθ ά πλκεδλδευθ δδαηαΰηΪηπθ πκν απκηεζκτθ 

νπκξλΫπζβ πκν πβΰΪαεδ απσ κδβΰέεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ, κδ κπκέεμ 

πλΫπεδ θα εδζαξγκτθ ζηβθ εγθδεά θκηκγεζέα. Γδα ανησ ηκ ζσΰκ β Δζζβθδεά 

θκηκγεζέα εηθαθέαεηαδ θηπξά ζε πελδίαζζκθηδεκτμ θσηκνμ εαδ ανηκέ πκν 

νπΪλξκνθ πελδΫξκνθ δδαηΪιεδμ κδβΰδυθ πκν εέξαθ εεδκγεέ θπλέηελα.  

3.3.1 Νόκνο 1650/1986 θαη 3010/2002 

Ο θσηκμ 1650/1986 ΰδα ηβθ πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ γεπλεέηαδ ηκ γεζηδεσ 

πζαέζδκ, ηκ κπκέκ ζηβλέαεηαδ ζηκ Ϊλγλκ 24 ηκν νθηΪΰηαηκμ63 εαδ απκηεζεέ ηκ 

ίαζδεσ πελδίαζζκθηδεσ θσηκ ηβμ ΔζζΪδαμ. Νκηκγεηάγβεε ζηδμ 10 Οεηπίλέκν 

1986 εαδ δβηκζδετηβεε ζηκ Φτζκ Δθβηελέδαμ ηβμ Κνίελθάζεπμ ηε αλ. 160 ηκν 

δδέκν Ϋηκνμ. Σκ 200264 οβθέαεηαδ κ θσηκμ 301065, πκν εθαληκθέαεδ ηκθ θ. 

1650/1986 ηε ηδμ Οδβΰέεμ 97/11 Δ.Δ εαδ 96/61 Δ.Δ66, ηεηαίΪζζκθηαμ ηα Ϊλγλα 

                                                
62  Οδεγία 1999/30 ηεο 22αο Απξηιίνπ 1999, ζρεηηθά κε ηηο νξηαθέο ηηκέο δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, δηνμεηδίνπ ηνπ 

αδώηνπ θαη νμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ, ζωκαηηδίωλ θαη κνιύβδνπ ζηνλ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο. 
63 Παξάξηεκα Πξώην θεθ. 1.1 
64 Έπεηηα από παξαπνκπή ηεο Διιάδαο ζην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην γηα παξάιεηςε κεηαθνξάο ζην 

εζσηεξηθό δίθαην ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζία (Υπόζεζε C-374/00) 
65 ΦΔΚ Α’ 91/25 Απξηιίνπ 2002 
66 Κεθ. 3, ππνθεθ. 3.2.2 
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3, 4, 5 εαδ 30 ηκν παζαδσηελκν θσηκν. Κτλδκμ ζεκπσμ ηκν θκηκγΫηβ νπάλιε β 

νζκπκέβζβ ηβμ ζνθηαΰηαηδεάμ επδηαΰάμ πελέ πλκζηαζέαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ, 

θνζδεκτ εαδ πκζδηδζηδεκτ. Σκ αλθβηδεσ ζηκδξεέκ ζε ανηά ηβθ εθαλησθδζβ εέθαδ σηδ 

πκζζΫμ απκθΪζεδμ ηΫθκνθ εεελεηεέμ ΰδα θα ζβθγκτθ ηεηαΰεθΫζηελα ηε 

ΤπκνλΰδεΫμ ΑπκθΪζεδμ. 

Ζ θκηκγεζέα ΰδα ηβθ πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ ζηβθ ΔζζΪδα Ϋξεδ ζησξκ, 

ζτηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 1 ηκν θσηκν 1650/1986, «ηβ γΫζπδζβ γεηεζδπδυθ 

εαθσθπθ εαδ ηβθ εαγδΫλπζβ ελδηβλέπθ εαδ ηβξαθδζηυθ, υζηε κ Ϊθγλππκμ, πμ 

Ϊηκηκ εαδ ηΫζκμ ηκν εκδθπθδεκτ ζνθσζκν, θα αεδ ζ’ Ϋθα νοβζάμ πκδσηβηκμ 

πελδίΪζζκθ, εθησμ ηκν κπκέκν πλκζηαηετεηαδ β νΰεέα ηκν εαδ θα ενθκεέηαδ β 

θνζδκζκΰδεά αθΪπηνιβ ηβμ πλκζππδεσηβηαμ ηκν. Ζ πλκζηαζέα ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ … νζκπκδεέηαδ ετλδα ηΫζα ζηκθ δβηκελαηδεσ πλκΰλαηηαηδζησ.» 

ησξκδ σππμ πελδΰλΪθκθηαδ ζηβθ § 2 ηκν Ϊλγλκν 1 ηκν 1650/1986 εέθαδ: 

α. Ζ απκηλκπά ηβμ λνπΪθζεπμ εαδ ΰεθδεσηελα ηβμ νπκίαγηέζεπμ ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ εαδ β ζάοβ σζπθ ηπθ αθαΰεαέπθ ΰδα ηκ ζεκπσ ανησ 

πλκζβπηδευθ ηΫηλπθ  

ί. Ζ δδαζθΪζδζβ ηβμ αθγλυπδθβμ νΰεέαμ απσ ηδμ δδΪθκλεμ ηκλθΫμ 

νπκίαγηέζεπμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ εαδ εδδδεσηελα απσ ηβ λτπαθζβ εαδ ηδμ 

κξζάζεδμ  

ΰ.  Ζ πλκυγβζβ ηβμ δζσλλκπβμ αθΪπηνιβμ ηκν εγθδεκτ ξυλκν ηΫζα απσ ηβθ 

κλγκζκΰδεά δδαξεέλδζβ ηκν πελδίΪζζκθηκμ  

δ. Ζ δδαζθΪζδζβ ηβμ δνθαησηβηαμ αθαθΫπζβμ θνζδευθ  πσλπθ εαδ β 

κλγκζκΰδεά αιδκπκέβζβ ηπθ ηβ αθαθευζδηπθ ά ζπαθέπθ ζε ζξΫζβ ηε ηδμ 

παλκτζεμ εαδ ηδμ ηεζζκθηδεΫμ αθΪΰεεμ εαδ ηε ελδηάλδα ηβθ πλκζηαζέα ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ. 

ε. Ζ δδαηάλβζβ ηβμ κδεκζκΰδεάμ δζκλλκπέαμ ηπθ θνζδευθ κδεκζνζηβηΪηπθ εαδ β 

δδαζθΪζδζβ ηβμ αθαπαλαΰπΰδεάμ  ηκνμ δεαθσηβηαμ εαδ  

ζη. Ζ απκεαηΪζηαζβ ηκν πελδίΪζζκθηκμ 

Δπδδδυιεδμ ηκν θκηκγΫηβ εέθαδ (§3 ) : 
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α  Ζ πλκζηαζέα ηκν εδΪθκνμ εαδ β ζάοβ ηπθ αθαΰεαέπθ ηΫηλπθ υζηε κδ 

ξλάζεδμ ηκν θα ΰέθκθηαδ ζτηθπθα ηε ηδμ θνζδεΫμ δδδσηβηεμ ηκν εαδ ηβθ 

παλαΰπΰδεά ηκν δεαθσηβηα. 

ί  Ζ πλκζηαζέα ηπθ επδθαθεδαευθ εαδ νπκΰεέπθ νδΪηπθ, γεπλκνηΫθπθ πμ 

θνζδευθ πσλπθ εαδ πμ κδεκζνζηβηΪηπθ.  

ΰ. Ζ πλκζηαζέα ηβμ αηησζθαδλαμ  

δ. Ζ πλκζηαζέα εαδ β δδαηάλβζβ ηβμ θτζεπμ εαδ ηκν ηκπέκν. 

ε.  Ζ πλκζηαζέα ηπθ  αεηυθ εαδ γαζαζζυθ, ηπθ σξγπθ  ηπθ πκηαηυθ, ηπθ 

ζδηθυθ, ηκν ίνγκτ ανηυθ εαδ ηπθ θβζέδπθ πμ θνζδευθ πσλπθ, πμ ζηκδξεέπθ  

κδεκζνζηβηΪηπθ εαδ πμ ζηκδξεέπθ ηκν ηκπέκν. 

ζη. Ο εαγκλδζησμ ηβμ επδγνηβηάμ εαδ ηβμ επδηλεπσηεθβμ πκδσηβηκμ ηπθ 

θνζδευθ απκδεεηυθ, εαγυμ εαδ ηπθ εΪγε εέδκνμ επδηλεπκηΫθπθ εεπκηπυθ, 

απκίζάηπθ, ηε ηβθ εαγδΫλπζβ εαδ ξλβζδηκπκέβζβ εαηΪζζβζπθ παλαηΫηλπθ 

εαδ κλδαευθ ηδηυθ, υζηε θα ηβθ πλκεαζεέηαδ β νπκίΪγηδζβ ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ, ηε ελδηάλδα:  

- ηβθ επδζηβηκθδεά ΰθυζβ εαδ εηπεδλέα, 

- ηβθ εαζτηελβ δδαγΫζδηβ εαδ κδεκθκηδεΪ εθδεηά ηεξθκζκΰέα, 

- ηβμ ηκπδεΫμ ζνθγάεεμ εαδ δδδκηκλθέεμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ εαδ ηκν 

πζβγνζηκτ, εαγυμ εαδ ηδμ αθΪΰεεμ αθαπητιεπμ, 

- ηβθ πλκςπΪλξκνζα δδαησλθπζβ ζνζζκΰδεάμ ξλάζβμ ηδαμ πελδκξάμ 

- ηα νθδζηΪηεθα ξπλκηαιδεΪ εαδ αθαπηνιδαεΪ ζξΫδδα 

α. Ζ εναδζγβηκπκέβζβ εαδ εθελΰκπκέβζβ ηπθ πκζδηυθ ζηα γΫηαηα πλκζηαζέαμ 

ηκν πελδίΪζζκθηκμ ηΫζα απσ ηβ ζπζηά πζβλκθσλβζβ εαδ εεπαέδενζβ. 

Πεδέκ εθαληκΰάμ ηκν εζπηελδεκτ δδεαέκν πελδίΪζζκθηκμ εέθαδ κζσεζβλβ β 

επδελΪηεδα.      

τηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 3 ηκν αλξδεκτ θσηκν εαδ ηε ηδμ αζζαΰΫμ ηκν θσηκν 

3010/2002, ηε απσθαζβ ηκν Τπκνλΰκτ ΠελδίΪζζκθηκμ Υπλκηαιέαμ εαδ 

Γβηκζέπθ Έλΰπθ εαδ ηκν εαηΪ πελέπηπζβ αληκδέκν Τπκνλΰκτ ησζκ ηα 
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δβησζδα σζκ εαδ ηα δδδπηδεΪ Ϋλΰα εαηαηΪζζκθηαδ ζε ηλεδμ εαηβΰκλέεμ αθΪζκΰα 

ηε ηδμ επδπηυζεδμ ηκνμ ζηκ πελδίΪζζκθ67.  Κλδηάλδα ΰδα ηβθ εαηΪηαιβ ανηά εέθαδ: 

α) ηκ εέδκμ εαδ ηκ ηΫΰεγκμ ηκν Ϋλΰκν ά ηβμ δλαζηβλδσηβηαμ, ί) ηκ εέδκμ εαδ β 

πκζσηβηα ηπθ λτππθ πκν εεπΫηπκθηαδ, εαγυμ εαδ εΪγε Ϊζζβ επέδλαζβ ζηκ 

πελδίΪζζκθ, ΰ) β δνθαησηβηα θα πλκζβθγεέ β παλαΰπΰά λτππθ απσ ηβθ 

εθαληκασηεθβ παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα εαδ δ) κ εέθδνθκμ ζκίαλκτ αηνξάηαηκμ 

εαδ β αθΪΰεβ επδίκζάμ πελδκλδζηυθ ΰδα ηβθ πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ. 

ηβθ πλυηβ εαηβΰκλέα πελδζαηίΪθκθηαδ ηα Ϋλΰα ηα κπκέα ζσΰπ ηβμ θτζευμ 

ηκνμ εέθαδ δνθαησθ θα πλκεαζΫζκνθ ζκίαλκτμ εδθδτθκνμ ζηκ πελδίΪζζκθ. ηα 

Ϋλΰα εαδ ζηδμ δλαζηβλδσηβηεμ ηβμ εαηβΰκλέαμ ανηάμ επδίΪζζκθηαδ εαηΪ 

πελέπηπζβ, ηε ηβθ Ϋΰελδζβ πελδίαζζκθηδευθ σλπθ πκν πλκίζΫπεηαδ ζηκ 

επσηεθκ Ϊλγλκ, εεησμ απσ ηκνμ ΰεθδεκτμ σλκνμ εαδ ηδμ πλκδδαΰλαθΫμ, εδδδεκέ 

σλκδ εαδ πελδκλδζηκέ ΰδα ηβθ πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ. ηβθ δετηελβ ηα 

Ϋλΰα εεεέθα πκν ξπλέμ θα πλκεαζκτθ ζκίαλκτμ εδθδτθκνμ ά κξζάζεδμ ζηκ 

πελδίΪζζκθ κθεέζκνθ θα νπκίΪζζκθηαδ ζε ΰεθδεΫμ πλκδδαΰλαθΫμ, σλκνμ εαδ 

πελδκλδζηκτμ πκν πλκίζΫπκθηαδ απσ εαθκθδζηδεΫμ δδαηΪιεδμ.  ηβθ ηεζενηαέα 

εαηβΰκλέα εεεέθα πκν πλκεαζκτθ ηδελσ εέθδνθκ ά σξζβζβ ζηκ πελδίΪζζκθ. 

Καδθκηκηέα πλκζηαηενηδεά ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ απκηεζεέ β δδΪηαιβ ηκν αλ. 4, ηε 

ίΪζβ ηβθ κπκέα β πλαΰηαηκπκέβζβ ά επΫεηαζβ νθδζηΪηεθπθ Ϋλΰπθ απαδηεέ 

Ϋΰελδζβ πελδίαζζκθηδευθ σλπθ68. Γδα ηα Ϋλΰα ηβμ πλυηβμ εαηβΰκλέαμ 

απαδηεέηαδ β νπκίκζά πελδίαζζκθηδεάμ ηεζΫηβμ69, ΰδα ανηΪ ηβμ δετηελβμ 

απαδηεέηαδ νπκίκζά πελδίαζζκθηδεάμ Ϋεγεζβμ, εθυ ΰδα ηα Ϋλΰα ηβμ ηλέηβμ 

εαηβΰκλέαμ αλεεέ β νπκίκζά δδεαδκζκΰβηδευθ πκν ηεεηβλδυθκνθ ηβ 

ζνηησλθπζβ ηε ηδμ δδαηΪιεδμ ΰδα ηβθ πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ. Ο Ϋζεΰξκμ 

εαδ β Ϋΰελδζβ ΰέθεηαδ απσ ηβθ αλησδδα νπβλεζέα ηκν ΤΠΔΥΧΓΔ εαδ ηβμ 

θκηαλξέαμ ΰδα ηβθ πλυηβ εαηβΰκλέα (ηΫζα ζε 90 ηε 180 ηΫλεμ, εθσζκθ κ 

θΪεεζκμ άηαθ πζάλβμ), ηβμ θκηαλξέαμ ησθκ ΰδα ηα Ϋλΰα ηβμ δετηελβμ εαδ ηκν 

                                                
67 Αλαιπηηθά ΚΥΑ 15393/2332, «Καηάηαμε Γεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε 

θαηεγνξίεο…», ΦΔΚ 1022 Β(5/08/2002). 
68 Απηό ην άξζξν είλαη ζύκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 84/360/ΔΚ. 
69 βι. Σ. Καξβνύλεο, «Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο» 
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κδεεέκν δάηκν ΰδα ανηΪ ηβμ ηλέηβμ (ηΫζα ζε 40 Ϋπμ 80 ηΫλεμ). Ζ απσθαζβ 

Ϋΰελδζβμ ηπκλεέ θα Ϋξεδ πελδκλδζηΫθβ ξλκθδεά δζξτ.  

ηκ αλ. 5 πελδΰλΪθεηαδ ηκ πελδεξσηεθκ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ ηεζεηυθ. ΠλΫπεδ 

θα πελδΫξκνθ αθαζνηδεά πελδΰλαθά ηκν Ϋλΰκν (ξυλκμ εΰεαηΪζηαζβμ, 

ζξεδδαζησμ, ηΫΰεγκμ), ηβθ πελδΰλαθά ηπθ ζηκδξεέπθ ηκν πελδίΪζζκθηκμ πκν 

εθδΫξεηαδ θα γδΰκτθ ζβηαθηδεΪ απσ ηκ πλκηεδθσηεθκ Ϋλΰκ ά ηβ δλαζηβλδσηβηα, 

ηκθ εθηκπδζησ εαδ ηβθ αιδκζσΰβζβ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ εδθδτθπθ, ηβθ 

πελδΰλαθά ηπθ ηΫηλπθ ΰδα ηβθ πλκθτζαιβ, ηεέπζβ ά απκεαηΪζηαζβ ηπθ 

αλθβηδευθ επδπηυζεπθ ζηκ πελδίΪζζκθ, ηβθ ειΫηαζβ σζπθ ηπθ εθαζζαεηδευθ 

ζτζεπθ εαδ ηΫζκμ ηδα ζτθηκηβ αθαθκλΪ ηπθ εθδεξσηεθπθ δνζεκζδυθ πκν 

πλκΫενοαθ εαηΪ ηβθ εεπσθβζβ ηβμ ηεζΫηβμ70. 

Με απκθΪζεδμ ηκν νπκνλΰκτ ΠελδίΪζζκθηκμ, Υπλκηαιέαμ εαδ Γβηκζέπθ 

Έλΰπθ εαδ ηπθ εαηΪ πελέπηπζβ ζνθαλησδδπθ νπκνλΰυθ εαγκλέακθηαδ κδ 

κλδαεΫμ ηδηΫμ ηπθ παλαηΫηλπθ πκδσηβηαμ ηβμ αηησζθαδλαμ, κδ ηΫγκδκδ 

δεδΰηαηκζβοέαμ εαδ αθΪζνζβμ εαγυμ εαδ β ζνξθσηβηΪ ηκνμ. ε κλδζηΫθεμ 

πελδκξΫμ ηε πδκ κιτ πλσίζβηα αηηκζθαδλδεάμ λτπαθζβμ ηπκλκτθ θα 

εαγκλδζηκτθ κλδαεΫμ ηδηΫμ πδκ ανζηβλΫμ απσ ηδμ νπσζκδπεμ πελδκξΫμ. Σκ 

ΤΠΔΥΧΓΔ εΰεαγδζηΪ εαδ επδξκλβΰεέ ζε αθηδπλκζππενηδεΫμ γΫζεδμ εδδδεσ δέεηνκ 

ζηαγηυθ ΰδα ηβθ παλαεκζκτγβζβ ηβμ πκδσηβηαμ ηβμ αηησζθαδλαμ. 

Με σηκδεμ απκθΪζεδμ επδίΪζζκθηαδ ζε επδξεδλάζεδμ πελδκλδζηκέ εαδ ηΫηλα. 

Όηαθ πλσεεδηαδ ΰδα ίδκηβξαθδεΫμ, ίδκηεξθδεΫμ, ζαηκηδεΫμ, ηεηαζζενηδεΫμ, 

ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ, εηπκλδεΫμ εαδ ηκνλδζηδεΫμ δλαζηβλδσηβηεμ, 

εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ εθΫλΰεδαμ, εΪγε εέδκνμ εατζβ ά αθκδξηά θπηδΪ, 

απκγάεενζβ εαδ δδαεέθβζβ νζυθ ξτδβθ ά ΰεθδεΪ δλαζηβλδσηβηεμ πκν 

πλκεαζκτθ κζηΫμ, κδ πελδκλδζηκέ πελδζαηίΪθκνθ: απκζηΪζεδμ αζθαζεέαμ, 

εθαληκΰά ηεξθκζκΰέαμ αθηδλλτπαθζβμ, ξλάζβ ζνΰεεελδηΫθπθ πλυηπθ εαδ 

ίκβγβηδευθ νζυθ εαδ εανζέηπθ, κλδαεΫμ ηδηΫμ αελέπθ απκίζάηπθ, πλΪλδα 

ζεδηκνλΰέαμ, εΰεαηΪζηαζβ κλΰΪθπθ εζΫΰξκν ηβμ πκδσηβηαμ εαδ πκζσηβηαμ ηπθ 

αΫλδπθ απκίζάηπθ, εανζέηπθ, πλυηπθ εαδ ίκβγβηδευθ νζυθ, κλΰΪθπθ 

                                                
70 Αλαιπηηθά θεθ.4, ππνθεθ. 4.2.1 
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εζΫΰξκν ηβμ εατζβμ, εαγκλδζησ ηεγσδπθ, ζνθγβευθ εαδ ζνξθκηάηπθ 

δεδΰηαηκζβοδυθ εαδ αθαζτζεπθ παλαηΫηλπθ πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηβθ πκδσηβηα 

ηπθ ξλβζδηκπκδκτηεθπθ εανζέηπθ, πλυηπθ εαδ ίκβγβηδευθ νζυθ, ηεγσδκνμ 

εαηαπκζΫηβζβμ κζηυθ, εαγκλδζησ τοκνμ εαηδθΪδπθ εαδ πλσηνπα 

παλαΰπΰδευθ δδαδδεαζδυθ.  

Όηαθ πλσεεδηαδ ΰδα κξάηαηα ά ηβξαθάηαηα κδ πελδκλδζηκέ εαδ ηα ηΫηλα 

πελδζαηίΪθκνθ: κλδαεΫμ ηδηΫμ αΫλδπθ απκίζάηπθ, ηεξθδεΫμ πλκδδαΰλαθΫμ 

εαηαζεενάμ ηπθ κξβηΪηπθ ά ηβξαθβηΪηπθ υζηε θα πελδζαηίΪθκνθ 

ζνζηάηαηα ΰδα ηβ ηεέπζβ ηπθ εεπκηπυθ εανζαελέπθ, νπκξλευζεδμ 

εδζαΰπΰΫπθ εαδ εηπσλπθ αθηαζζαεηδευθ εαδ εικπζδζηκτ, νπκξλευζεδμ 

ζνθελΰεέπθ επδζεενάμ εαδ ζνθηάλβζβμ ζξεηδεΫμ ηε ηκθ εικπζδζησ πκν 

ξλβζδηκπκδκτθ εαδ ηα πλκζσθηα ηκν πλκζππδεκτ πκν απαζξκζεέηαδ ζε ανηΪ, 

ξλάζβ νΰλαελέκν ά ίεζηδπηΫθπθ εανζέηπθ εαδ πελδκλδζηκτμ ενεζκθκλέαμ.  

Όηαθ πλσεεδηαδ ΰδα εΰεαηαζηΪζεδμ εαδ ηΫζα δδαεέθβζβμ απκγάεενζβμ εαδ 

εηπκλέαμ εανζέηπθ ά εελβεηδευθ νζυθ ηα ηΫηλα πελδζαηίΪθκνθ εθαληκΰά 

ζνζηβηΪηπθ ΰδα ηβ ηεέπζβ ηπθ αΫλδπθ απκίζάηπθ εαδ απκζηΪζεδμ εαδ ηΫζα 

αζθαζεέαμ. 

Σα έδδα πελέπκν δζξτκνθ εαδ ΰδα ηβθ πλκζηαζέα ηπθ θελυθ71. Οδ πελδκλδζηκέ εαδ 

ηα ηΫηλα πελδζαηίΪθκνθ: απκζηΪζεδμ αζθαζεέαμ, εθαληκΰά ηεξθκζκΰέαμ 

αθηδλλτπαθζβμ, ξλάζβ ζνΰεεελδηΫθπθ πλυηπθ εαδ ίκβγβηδευθ νζυθ εαδ 

εανζέηπθ, κλδαεΫμ ηδηΫμ νΰλυθ απκίζάηπθ, ξλβζδηκπκδκτηεθπθ θελυθ, 

πλΪλδα ζεδηκνλΰέαμ, εΰεαηΪζηαζβ κλΰΪθπθ εζΫΰξκν ηβμ πκδσηβηαμ εαδ 

πκζσηβηαμ ηπθ νΰλυθ απκίζάηπθ, εανζέηπθ, θελυθ, πλυηπθ εαδ ίκβγβηδευθ 

νζυθ, εαγκλδζησ ηεγσδπθ, ζνθγβευθ εαδ ζνξθκηάηπθ δεδΰηαηκζβοδυθ εαδ 

αθαζτζεπθ παλαηΫηλπθ πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηβθ πκδσηβηα ηπθ 

ξλβζδηκπκδκτηεθπθ εανζέηπθ, θελυθ, πλυηπθ εαδ ίκβγβηδευθ νζυθ, νΰλυθ 

απκίζάηπθ, σλκνμ εαδ πλκςπκγΫζεδμ ζνζζκΰάμ, ηεηαθκλΪμ εαδ δδΪγεζβμ 

νΰλυθ, ηεγσδκνμ ηεζδεάμ δδΪγεζβμ νΰλυθ απκίζάηπθ, ηάεκμ νπκίλτξδπθ 

αΰπΰυθ εαδ πλσηνπα παλαΰπΰδευθ δδαδδεαζδυθ.  

                                                
71 Βαζηθόο λόκνο γηα ην λεξό Ν. 3199/2003 (ΦΔΚ 280 Α/09.12.2003) 
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Με εκδθά απσθαζβ ηπθ αλησδδπθ νπκνλΰυθ εαγκλέακθηαδ ηα ηΫηλα εαδ κδ 

ηλσπκδ πλκζηαζέαμ ηπθ εδαθυθ απσ ηδμ θνζδεΫμ αβηδΫμ εαδ δδέπμ απσ 

δδΪίλπζβ, Ϋζζεδοβ αελδζηκτ, απκιάλαθζβ, νπελΰάλαθζβ, εαηαζηλκθά δκηάμ, 

αζΪηπζβ, απκεΪζνοβ δνζηεθυθ κλδασθηπθ, ξβηδεά ειΪθηζβζβ, νπελζέπαθζβ ά 

αεαηΪζζβζβ ζέπαθζβ, πλκζγάεβ ηκιδευθ κνζδυθ απσ ηβ ξλάζβ ζδπαζηΪηπθ εαδ 

θνηκθαληΪεπθ, ΰδα ηβ δδαηάλβζβ εαδ ατιβζβ ηβμ παλαΰπΰδεσηβηαμ ηκνμ.  

τηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 12 β δδαξεέλδζβ ηπθ ζηελευθ απκίζάηπθ ΰέθεηαδ ηε 

ηλσπκ υζηε θα ηβ δβηδκνλΰκτθηαδ εέθδνθκδ ΰδα ηβθ νΰεέα εαδ ηκ πελδίΪζζκθ, θα 

ηβθ πλκεαζεέηαδ νπκίΪγηδζβ ζηκ πελδίΪζζκθ εαδ θα εικδεκθκηκτθηαδ πλυηεμ 

τζεμ. Τπσξλεκδ ΰδα ηβ δδαξεέλδζβ ανηυθ ηπθ απκίζάηπθ εέθαδ κδ κλΰαθδζηκέ 

ηκπδεάμ ανηκδδκέεβζβμ.   

Ο θσηκμ επεεηεέθεηαδ εαδ ζε ηΫηλα πλκζηαζέαμ απσ ηκ γσλνίκ (αλ. 14) 

εαγκλέακθηαμ ηδμ κλδαεΫμ ηδηΫμ ζηΪγηβμ γκλτίπθ εαδ δκθάζεπθ. 

Δπέζβμ, επδίΪζζεδ θα ηβλκτθηαδ εδδδεκέ σλκδ ησζκ ΰδα λαδδεθελΰΫμ κνζέεμ ά 

απκλλέηηαηα σζκ εαδ ΰδα ζνζεενΫμ πκν εεπΫηπκνθ λαδδεθελΰσ αεηδθκίκζέα 

(Ϊλγλκ 17). 

Ζ θκηκγεζέα δεθ πελδκλέαεηαδ σηπμ ησθκθ ζηβθ πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ. 

ΠαλΪζζβζα πλκθκεέ ΰδα ηβ ζάοβ  κδεκθκηδευθ λνγηέζεπθ, σπκν κδ ζνθγάεεμ ηκ 

επδίΪζζκνθ. τηθπθα ηε ηκ αλ. 22 §1, εΪθ κδ επδίαζζσηεθκδ σλκδ, πελδκλδζηκέ 

εαδ απαΰκλετζεδμ εέθαδ ειαδλεηδεΪ επαξγεέμ, ηε απκηΫζεζηα θα παλαεπζτεηαδ 

νπΫληεηλα β Ϊζεβζβ δδεαδπηΪηπθ, πκν απκλλΫκνθ απσ ηβθ ενλδσηβηα ησηε ηκ 

Γβησζδκ δτθαηαδ θα απκδεξγεέ ηεηΪ απσ αέηβζβ ηπθ γδΰσηεθπθ εέηε ηβθ 

αθηαζζαΰά ηπθ δδδπηδευθ ανηυθ εεηΪζεπθ ηε εεηΪζεδμ ηκν Γβηκζέκν, εέηε ηβθ 

παλαξυλβζβ εαηΪ ξλάζβ ζηκνμ γδΰσηεθκνμ δβηκζέπθ εεηΪζεπθ ζε 

παλαπζάζδεμ πελδκξΫμ ΰα αθΪζκΰβ ξλάζβ ά εεηεηΪζζενζβ, εέηε ηβθ εθΪπαι ά 

πελδκδδεάμ απκαβηδυζεπμ. Ο θκηκγΫηβμ αθαΰθπλέαεδ δνθαησηβηα ζθλαΰέζεπμ 

αεδθάηπθ ζε πελέπηπζβ ξλάζεπμ ανηυθ δδαθκλεηδεάμ απσ εεεέθβ πκν 

πλκίζΫπεηαδ απσ ηδμ δζξτκνζεμ ζηβθ πελδκξά πκζεκδκηδεΫμ δδαηΪιεδμ. 
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Ο θσηκμ πλκίζΫπεδ ηβ δβηδκνλΰέα εδδδευθ Επθυθ Πελδίαζζκθηδευθ 

Δθδζξτζεπθ εαδ Επθυθ Αθαπητιεπμ παλαΰπΰδευθ δλαζηβλδκηάηπθ (Ϊλγλα 

23-24). ΔπδπζΫκθ δδλτκθηαδ νπβλεζέεμ πελδίΪζζκθηκμ, δβζαδά κ Δθδαέκμ 

ΦκλΫαμ ΠελδίΪζζκθηκμ ζτηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 25, κ κπκέκμ δδαηβλεέ κδεκθκηδεά 

εαδ δδκδεβηδεά ανηκηΫζεδα. ΠαλΪζζβζα, ΰδα ηκθ Ϋζεΰξκ ηβμ ηάλβζβμ ηπθ 

πελδίαζζκθηδευθ σλπθ εαδ ΰδα ηβθ εθαληκΰά ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ θκηκγεζέαμ 

ζνΰελκηκτθηαδ ηε απσθαζβ ηπθ θκηαλξυθ ΚζδηΪεδα ΔζΫΰξκν Πκδσηβηαμ 

ΠελδίΪζζκθηκμ (Κ.Δ.Π.ΠΔ). Γδα ηβ δδεθΫλΰεδα ηπθ εζΫΰξπθ ανηυθ Ϋξκνθ ηκ 

δδεαέπηα θα εδζΫλξκθηαδ ζε εΪγε εέδκνμ εΰεαηαζηΪζεδμ κπκηεδάπκηε, εθυ κδ 

νπετγνθκδ ηβμ ζεδηκνλΰέαμ ηπθ εΰεαηαζηΪζεπθ Ϋξκνθ νπκξλΫπζβ θα παλΫξκνθ 

ηα απαλαέηβηα ζηκδξεέα εαδ πζβλκθκλέεμ ΰδα θα δδενεκζτθκνθ ηκθ Ϋζεΰξκ 

(Ϊλγλκ 26) 

ΣΫζκμ κ θσηκμ πλκίζΫπεδ επέζβμ πκδθδεΫμ εαδ δδκδεβηδεΫμ ενλυζεδμ, σππμ εαδ 

αζηδεά ενγτθβ ΰδα κπκδκδάπκηε θνζδεσ ά θκηδεσ πλσζππκ, ηκ κπκέκ πλκεαζεέ 

λτπαθζβ, ά νπκίΪγηδζβ ηκν πελδίΪζζκθηκμ (Ϊλγλκ 28).  Σκ ηεζενηαέκ 

ενγτθεηαδ ζε απκαβηέπζβ, εεησμ εΪθ απκδεέιεδ, σηδ β αβηέα κθεέζεηαδ ζε 

αθυηελβ ίέα ά σηδ β αβηέα πλκάζγε απσ νπαέηδα εθΫλΰεδα ηλέηκν, κ κπκέκμ 

εθάλΰβζε δκζέπμ. 

Με θνζΪεδζβ ηλδυθ ηβθυθ Ϋπμ εαδ δτκ εηυθ εαδ ξλβηαηδεά πκδθά ηδηπλεέηαδ 

σπκδκμ: 

α. Πλκεαζεέ λτπαθζβ ά νπκίαγηέαεδ ηκ πελδίΪζζκθ ηε πλΪιβ ά παλΪζεδοβ, β 

κπκέα αθηδίαέθεδ ζηδμ δδαηΪιεδμ ηκν θσηκν ανηκτ,  

ί. Αζεεέ δλαζηβλδσηβηα ά επδξεέλβζβ ξπλέμ ηβθ απαδηκτηεθβ Ϊδεδα ά Ϋΰελδζβ 

ζτηθπθα ηε ηδμ δδαηΪιεδμ ηκν θσηκν ανηκτ ά νπελίαέθεδ ηα σλδα ηβμ Ϊδεδαμ 

ά εΰελέζεπμ, β κπκέα ηκν εέξε ξκλβΰβγεέ εαδ νπκίαγηέαεδ ηκ πελδίΪζζκθ. 

ε πελέπηπζβ πκν απκδεδξηεέ σηδ ηα αδδεάηαηα ανηΪ εηεζΫζγβζαθ απσ αηΫζεδα 

επδίΪζζεηαδ πκδθά θνζαεέζεπμ ηΫξλδ Ϋθα Ϋηκμ. Δδδδεσηελα, αθ απσ ηκ εέδκμ ά 

ηβθ πκζσηβηα ηπθ λτππθ ά απσ ηβθ Ϋεηαζβ εαδ ηβ ζβηαζέα ηβμ νπκίΪγηδζβμ 

ηκν πελδίΪζζκθηκμ δβηδκνλΰάγβεε εέθδνθκμ γαθΪηκν ά ίαλδΪμ ζπηαηδεάμ 
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ίζΪίβμ, επδίΪζζεηαδ θνζΪεδζβ ηκνζΪξδζηκθ εθσμ Ϋηκνμ εαδ ξλβηαηδεά πκδθά. Αθ 

επάζγε ίαλδΪ ζπηαηδεά ίζΪίβ ά γΪθαηκμ αθγλυπκν, επδίΪζζεηαδ εΪγεδλιβ Ϋπμ 

δΫεα Ϋηβ. 

Οδ πλσεδλκδ δδκδεβηδευθ ζνηίκνζέπθ, κδ δδενγτθκθηεμ ζτηίκνζκδ αθπθτηπθ 

εηαδλδυθ, κδ δδαξεδλδζηΫμ επδξεδλάζεπθ πελδκλδζηΫθβμ ενγτθβμ, κ πλσεδλκμ ηκν 

δδκδεβηδεκτ εαδ επκπηδεκτ ζνηίκνζέκν ζνθεηαδλδζηυθ, ηα πλσζππα πκν 

αζεκτθ δδκέεβζβ θκηδευθ πλκζυππθ δβηκζέκν δδεαέκν Ϋξκνθ δδδαέηελβ θκηδεά 

νπκξλΫπζβ θα ηελδηθκτθ ΰδα ηβθ ηάλβζβ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ δδαηΪιεπθ. Γδα 

εΪγε παλΪζεδοβ ηκν θκηδεκτ πλκζυπκν, ηα πλσζππα ανηΪ ηδηπλκτθηαδ πμ 

ανηκνλΰκέ, αθειΪληβηα απσ ηβθ ηνξσθ πκδθδεά ενγτθβ Ϊζζκν θνζδεκτ 

πλκζυπκν εαδ ηβθ αζηδεά ενγτθβ ηκν θκηδεκτ πλκζυπκν, εθσζκθ απσ 

πλσγεζβ ά αηΫζεδα δεθ ηάλβζαθ ηβθ δδδαέηελβ θκηδεά ηκνμ νπκξλΫπζβ θα 

ηελδηθκτθ ΰδα ηβθ εθαληκΰά ηκν ζνΰεεελδηΫθκν θσηκν. Αθ κ δλΪζηβμ 

κδεεδκγεζυμ εαδ πλδθ ειεηαζηεέ ΰδα ηβθ πλΪιβ ηκν πελδκλέζεδ κνζδπδυμ ηβ 

λτπαθζβ ά ηε Ϋΰεαδλβ αθαΰΰεζέα ηκν πλκμ ηβθ αλξά ζνθηεζΫζεδ 

απκηεζεζηαηδεΪ ζηβ ηεέπζβ ηπθ ζνθεπεδυθ, ηκ δδεαζηάλδκ ηπκλεέ θα επδίΪζζεδ 

πκδθά ηεδπηΫθβ. 

ηδμ πελδπηυζεδμ πελδίαζζκθηδευθ εΰεζβηΪηπθ, πμ πκζδηδεσμ εθΪΰπθ ηπκλεέ 

θα παλέζηαηαδ ηκ Γβησζδκ, κδ κλΰαθδζηκέ ηκπδεάμ ανηκδδκέεβζβμ ζηβθ 

πελδθΫλεδα ηπθ κπκέπθ ζνθηεζΫζηβεε ηκ Ϋΰεζβηα, ηκ Σεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ηβμ 

ΔζζΪδαμ, αθειΪληβηα αθ Ϋξκνθ νπκζηεέ πελδκνζδαεά αβηδΪ ηε αέηβηα 

απκεαηΪζηαζβμ ηπθ πλαΰηΪηπθ εαηΪ ηκ δνθαησ.   

Οπκδκδάπκηε, θνζδεσ ά θκηδεσ πλσζππκ, πλκεαζεέ λτπαθζβ ά Ϊζζβ 

νπκίΪγηδζβ ηκν πελδίΪζζκθηκμ ενγτθεηαδ ζε απκαβηέπζβ, εεησμ αθ απκδεέιεδ 

σηδ β αβηδΪ κθεέζεηαδ ζε αθυηελβ ίέα ά σηδ πλκάζγε απσ νπαέηδα εθΫλΰεδα ηλέηκν 

πκν εθάλΰβζε δκζέπμ. (Ϊλγλκ 29 – Αζηδεά Δνγτθβ)    

Ο θσηκμ πλκίζΫπεδ εαδ δδκδεβηδεΫμ ενλυζεδμ(απσ 50 Ϋπμ 500.000€ ) ΰδα ηα 

θνζδεΪ ά θκηδεΪ πλσζππα πκν πλκεαζκτθ λτπαθζβ ά νπκίΪγηδζβ ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ ά παλαίαέθκνθ ηδμ δδαηΪιεδμ ηκν. Έηζδ, ζτηθπθα ηε ηκ αλ. 30 

εαδ ηδμ αζζαΰΫμ ηκν θσηκν 3010/2002 αλ.4, αθειΪληβηα απσ ηβθ αζηδεά ά 
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πκδθδεά ενγτθβ, ζηκνμ παλαίΪηεμ επδίΪζζεηαδ πμ δδκδεβηδεά ετλπζβ αθΪζκΰα 

ηε ηβ ζκίαλσηβηα ηβμ παλΪίαζβμ, ηβ ζνξθσηβηα, ηβθ νπκηλκπά, ηκ τοκμ 

νπΫλίαζβμ ηπθ γεζηκγεηβηΫθπθ κλέπθ εεπκηπυθ εαδ ηβθ παλαίέαζβ ηπθ 

πελδίαζζκθηδευθ σλπθ, τζηελα απσ εδζάΰβζβ ηπθ αληκδέπθ εζεΰεηδευθ 

κλΰΪθπθ, α. ηε απσθαζβ ηκν θκηΪλξβ, πλσζηδηκ ηΫξλδ ειάθηα ξδζδΪδεμ ενλυ 

(60.000 € ), ί. ηε απσθαζβ ηκν Γ.Γ ΠελδθΫλεδαμ απσ 60.000 € Ϋπμ 150.000€ 

εαδ ηε απσθαζβ ηκν Τπκνλΰκτ ΠΔΥΧΓΔ εΪθ ηκ πλσζηδηκ νπελίαέθεδ ηδμ 

150.000€.  Σα επδίαζζσηεθα πλσζηδηα εδζπλΪηηκθηαδ ζτηθπθα ηε ηκθ θσηκ ΰδα 

ηβθ εέζπλαιβ ηπθ δβηκζέπθ εζσδπθ εαδ απκδέδκθηαδ ζηκνμ κλΰαθδζηκτμ 

ηκπδεάμ ανηκδδκέεβζβμ ηβμ πελδκξάμ πκν πλκεζάγβεε β αβηδΪ. (Ϊλγλκ 30, § 

1,2,3)  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ 

ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ –ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΚΟΣΟ 

 

4.1  Δηζαγσγή 

Οδ επδξεδλάζεδμ, σηαθ απκθαζέακνθ ΰδα νδκγΫηβζβ εΪπκδαμ πελδίαζζκθηδεάμ 

πκζδηδεάμ ΰδα πλσζβοβ ηβμ λτπαθζβμ, Ϋξκνθ εΪπκδκ ζησξκ πκν ηδμ κδβΰεέ θα 

αεκζκνγάζκνθ ανηά ηβ ζηλαηβΰδεά. Οδ ζνθβγΫζηελκδ ζησξκδ72 εέθαδ: 

 νηησλθπζβ ηε ηβ θκηκγεζέα 

 Δθαληκΰά ζνζηάηαηκμ εκζηκζσΰβζβμ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ δαπαθυθ 

(Environmental Costing System ECS), 

 Δθαληκΰά νζηάηαηκμ Πελδίαζζκθηδεάμ Γδαξεέλδζβμ 

 Βεζηέπζβ εδεσθαμ ηβμ επδξεέλβζβμ, 

 Ατιβζβ παλαΰπΰδεσηβηαμ, 

 Μεέπζβ εσζηκνμ, 

 Μεέπζβ απκίζάηπθ, εεπκηπυθ, 

 Καζτηελβ ξλάζβ πσλπθ, νζδευθ, εαδ 

 Βεζηέπζβ αζθΪζεδαμ 

Ζ δελΪλξβζβ απσ ηδμ επδξεδλάζεδμ ανηυθ ηπθ ζησξπθ, εαηαηΪζζεδ πλυηκνμ ηκν 

ζσΰκνμ πκν ζξεηέακθηαδ Ϊηεζα ηε ηδμ κδεκθκηδεΫμ επδδσζεδμ ηβμ επδξεέλβζβμ εαδ 

ηεηΪ ηκνμ νπσζκδπκνμ. 

Οδ ηΫγκδκδ πκν ηπκλκτθ θα ξλβζδηκπκδβγκτθ ΰδα ηβθ ηεέπζβ ηβμ επδίΪλνθζβμ 

ηκν πελδίΪζζκθηκμ εέθαδ πκζζΫμ εαδ δδαθκλεηδεΫμ ΰδα εΪγε δλαζηβλδσηβηα εαδ 

ίδκηβξαθδεά εΰεαηΪζηαζβ. τηθπθα ηε ηκ ΑηελδεΪθδεσ Πλσΰλαηηα ΓλΪζβμ 

Πλσζβοβμ ηβμ Ρτπαθζβμ73, β δελαλξέα ηπθ ηεγσδπθ πλσζβοβμ εέθαδ β ειάμ: 

                                                
72 Enrico Cagno, Paolo Trucco, Lorenzo Tardini, “Cleaner Production and profitability: analysis of 134 

industrial pollution prevention project reports”, Journal of Cleaner Production, Vol.13,  2005,  p.593-605. 
73 US Pollution Prevention Act of 1990, Οθηώβξηνο 1990. 
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                                1. Μεέπζβ ζηβθ πβΰά 
Πλσζβοβ                 2. Αθαετεζπζβ ηΫζα ζηβθ παλαΰπΰδεά 

δδαδδεαζέα 

Ρτπαθζβμ 

3. Αθαετεζπζβ ηΫζα ζηβ 
ίδκηβξαθδεά εΰεαηΪζηαζβ 
4. Αθαετεζπζβ εεησμ ελΰκζηαζέκν 
 
 

5. ΔθΫλΰεδεμ ΰδα θα ηεδπγεέ β 
λτπαθζβ  

Έζεΰξκμ                   ζε κλδαεΪ επέπεδα 
Ρτπαθζβμ                6. Αζθαζάμ Πελδίαζζκθηδεά 

ΓδΪγεζβ 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Άηεζβ δδΪγεζβ ζηκ 

πελδίΪζζκθ 

 

7. Άκεζε δηάζεζε ζην πεξηβάιινλ 

1. Μεέπζβ ζηβθ πβΰά (ηΫζα ζηβθ παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα) 

2. Αθαετεζπζβ ηΫζα ζηβθ παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα 

3. Αθαετεζπζβ ηΫζα ζηβ ίδκηβξαθδεά εΰεαηΪζηαζβ (ηα απσίζβηα απσ ηβ 

παλαΰπΰάμ εθσμ πλκρσθηκμ απκηεζκτθ πλυηβ ά ίκβγβηδεά τζβ ζηβθ 

παλαΰπΰά Ϊζζκν πλκρσθηκμ ζηκ έδδκ ελΰκζηΪζδκ) 

4. Αθαετεζπζβ εεησμ ηβμ εΰεαηΪζηαζβμ (ηα απσίζβηα ξλβζδηκπκδκτθηαδ 

απσ Ϊζζκ ελΰκζηΪζδκ ΰδα θα παλΪΰκνθ Ϊζζκ πλκρσθ) 

5. ΔθΫλΰεδεμ ΰδα θα ηεδπγεέ β λτπαθζβ ζε κλδαεΪ επέπεδα 

6. Αζθαζάμ πελδίαζζκθηδεΪ δδΪγεζβ 

7. Άηεζβ δδΪγεζβ ζηκ πελδίΪζζκθ 
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ηκ παλαπΪθπ ζξάηα θαέθκθηαδ κδ ζξΫζεδμ ηπθ δδαθσλπθ ηεγσδπθ πλσζβοβμ 

ηβμ λτπαθζβμ εαδ β απκηεζεζηαηδεσηβηΪ ηκνμ ΰδα ηβθ πλσζβοβ ά ηκθ Ϋζεΰξκ ηβμ 

παλαΰσηεθβμ λτπαθζβμ. 

Ζ νδκγΫηβζβ ηβμ εαγαλάμ παλαΰπΰάμ ηπκλεέ θα ΰέθεδ ηε πΫθηε ηλσπκνμ: 

1. ΒεζηδπηΫθεμ δδαδδεαζέεμ ζηβθ παλαΰπΰά 

2. Αθαετεζπζβ απκίζάηπθ / εεπκηπυθ ζηβθ έδδα παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα 

3. Σλκπκπκέβζβ δδελΰαζδυθ 

4. ΑθηδεαηΪζηαζβ νζδευθ εαδ πλκρσθηπθ ηε Ϊζζα πδκ θδζδεΪ πλκμ ηκ πελδίΪζζκθ 

5. Γδαξπλδζησμ απκίζάηπθ  

Οδ ηεξθκζκΰέεμ πλσζβοβμ εαδ ηεέπζβμ ηβμ λτπαθζβμ ηεηΪ ηβθ παλαΰπΰδεά 

δδαδδεαζέα παέακνθ Ϋθα ζβηαθηδεσ λσζκ ζηβ δδαησλθπζβ ηπθ ζνθκζδευθ 

εεπκηπυθ ηδαμ ηκθΪδαμ, εαγυμ παλεηίαέθκνθ ζηκ ηεζενηαέκ ζηΪδδκ πλδθ ηβ 

δδκξΫηενζβ ηπθ εεπκηπυθ ζηκ πελδίΪζζκθ. Οδ πελδζζσηελεμ απσ ανηΫμ Ϋξκνθ 

ξαλαεηάλα πελδζζσηελκ πελδκλδζηκτ παλΪ πλσζβοβμ ηβμ λτπαθζβμ, εαγυμ 

επεηίαέθκνθ ζηκ ηεζδεσ ζηΪδδκ εεπκηπάμ ηπθ λτππθ εαδ σξδ ζηκ ζβηεέκ ηβμ 

πλπηκΰεθκτμ παλαΰπΰάμ ηκνμ. Ανησ ίΫίαδα δεθ πλΫπεδ θα εληβθενηεέ ζαθ 

αδνθαηέα ηπθ ηεγσδπθ, εαγυμ πκζζΫμ απσ ανηΫμ ξαλαεηβλέακθηαδ απσ 

ειαδλεηδεΪ νοβζΫμ απκδσζεδμ (Ϊθπ ηκν 95%). 

Ζ εθαληκΰά ηπθ παλαπΪθπ ηεξθκζκΰδυθ ζε νθδζηΪηεθεμ εΰεαηαζηΪζεδμ 

πδγαθσθ θα εέθαδ πλκίζβηαηδεά ζσΰπ ανιβηΫθκν εσζηκνμ ζε πελδπηυζεδμ σπκν 

απαδηκτθηαδ ζβηαθηδεΫμ ηεηαηλκπΫμ ά νπΪλξκνθ ζβηαθηδεκέ πελδκλδζηκέ ζηβθ 

εΰεαηΪζηαζβ ΰδα ηβθ εθαληκΰά ηκνμ. Οδ παλαπΪθπ πελδκλδζηκέ εαδ 

ηεηαηλκπΫμ ηπκλεέ θα εέθαδ ξπλκηαιδεΫμ (π.ξ. Ϋζζεδοβ ξυλκν) ά ηεηαηλκπΫμ 

ζηκθ ετλδκ παλαΰπΰδεσ εικπζδζησ ΰδα ηβ ζνθελΰαζέα ηπθ παλαΰπΰδευθ εαδ ηβ 

ηηβηΪηπθ. ΔπδπζΫκθ, αλεεηΫμ απσ ηδμ εθαληκασηεθεμ ηεξθκζκΰέεμ ηεηΪ ηβθ 

παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα ξαλαεηβλέακθηαδ απσ νοβζσ εσζηκμ, ηκ κπκέκ, πκζζΫμ 

θκλΫμ, εέθαδ ζβηαθηδεΪ ανιβηΫθκ απσ ηβθ απαέηβζβ παλΪζζβζβμ νδκγΫηβζβμ 

εαδ Ϊζζβμ ηεξθκζκΰέαμ. 
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Έηζδ, ζάηελα, γεπλεέηαδ απκδκηδεσηελβ ΰδα ηβθ απκηλκπά ά ηεέπζβ ηπθ 

εεπκηπυθ, β επΫηίαζβ ΰδα ηβθ ηλκπκπκέβζβ ηπθ ετλδπθ παλαΰπΰδευθ 

δδαδδεαζδυθ ά β νδκγΫηβζβ θΫπθ παλαΰπΰδευθ ηεξθκζκΰδυθ κδ κπκέεμ 

πλκζαθαηκζέακθηαδ ζηβθ κδεκθκηδεσηελβ παλαΰπΰά θΫπθ πλκρσθηπθ ηε 

ίεζηδπηΫθα ξαλαεηβλδζηδεΪ. Ζ ηεηαίκζά ά εδζαΰπΰά θΫπθ ηεξθκζκΰδυθ κδβΰεέ 

ησζκ ζε ζβηαθηδεΪ παλαΰπΰδεΪ κθΫζβ σζκ εαδ ζε ζβηαθηδεά ηεέπζβ ηπθ 

εεπκηπυθ, εαγυμ β ίεζηδπηΫθβ εαδ κζκεζβλπηΫθβ δδαξεέλδζβ σζπθ ά 

επδηΫλκνμ λενηΪηπθ ηπθ δδελΰαζδυθ επδθΫλεδ ζνθάγπμ πκζζαπζαζδαζηδεΫμ 

γεηδεΫμ επδδλΪζεδμ ζηδμ εεπκηπΫμ απσ δδΪθκλα ζβηεέα. 

ηβθ ΔζζΪδα εδδδεσηελα, ηδα επδξεέλβζβ ΰδα θα εέθαδ θκηκηαΰάμ εαδ ζνθεπάμ ηε 

ηδμ πελδίαζζκθηδεΫμ δδαηΪιεδμ πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ αλξδεΪ Ϋΰελδζβ πελδίαζζκθηδευθ 

σλπθ. τηθπθα ηε ηβθ δζξτκνζα θκηκγεζέα, β δδαδδεαζέα πελδίαζζκθηδεάμ 

αδεδκδσηβζβμ απκηεζεέηαδ απσ δτκ επέπεδα. Σκ πλυηκ εέθαδ β Γδαδδεαζέα 

Πλκεαηαλεηδεάμ Πελδίαζζκθηδεάμ Δεηέηβζβμ εαδ Αιδκζσΰβζβμ εαδ ηκ δετηελκ β 

Έΰελδζβ ηπθ Πελδίαζζκθηδευθ Όλπθ.  

ΜεηΪ ηβθ αδεδκδσηβζβ απσ ηδμ αλησδδεμ αλξΫμ, β επδξεέλβζβ πλΫπεδ θα 

ζεδηκνλΰεέ ξλβζδηκπκδυθηαμ ζηβθ παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα ηδμ ίΫζηδζηεμ 

δδαγΫζδηεμ ηεξθδεΫμ, κδ κπκέεμ κλέακθηαδ αθΪζκΰα ηε ηα ελδηάλδα ηκν παλαεΪηπ 

πέθαεα εαδ δδαθΫλκνθ απσ εζΪδκ ζε εζΪδκ, εαδ απσ πλκρσθ ζε πλκρσθ. 

 

Πίλαθαο 2 Οκαδνπνίεζε θξηηεξίσλ γηα ηνλ θαζνξηζκό Βέιηηζησλ 
Γηαζέζηκσλ Σερληθώλ (ΒΓΣ). 

ΔΗΓΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 
ΣΔΥΝΟΛΟ 

ΓΗΑ Ή  
ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ,  
ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΛΠ. 

ΟΡΗΑ ΔΚΠΟ- 
ΜΠΧΝ 

 & ΠΟΗΟΣΗΚΑ  
ΠΡΟΣΤΠΑ 

ΤΠΟΛΟΗΠΑ 

Λέΰα απσίζβηα     

Υλάζβ επδεέθδνθπθ κνζδυθ     

ΑθΪεηβζβ & αθαετεζπζβ     

Δθαληκζδησηβηα ζε 
ίδκηβξαθδεά εζέηαεα 

    

Πλσκδκμ, ειΫζδιβ 
ηεξθκζκΰέαμ 

    

ΔεπκηπΫμ (εέδκμ, εζπ.)     

Υλσθκμ εΰεαηΪζηαζβμ     

Απαδηκτηεθκμ ξλσθκμ 
ΰδα ηβ νθαληκζσΰβζβ 
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Πλυηεμ τζεμ     

Πλκεαζκτηεθεμ ΰεθδεΫμ 
εεπκηπΫμ εαδ εέθδνθκδ 

    

Αηνξάηαηα     

Πζβλκθσλβζβ ηβμ ΔΔ 
ά Ϊζζπθ ΰδα ηδμ ίΫζηδζηεμ  

δδαγΫζδηεμ ηεξθδεΫμ 
    

 

4.2 Δθαξκνγέο δηαηάμεσλ 

4.2.1 Ίδξπζε Βηνκεραληώλ 

Ο Ν.1650/1986 εαδ κ 3010/200274 γΫηκνθ ηβθ πλκςπσγεζβ ηβμ Ϋΰελδζβμ ηβμ 

Ϊδεδαμ ζεδηκνλΰέαμ ηδαμ επδξεέλβζβμ, ηβμ κπκέαμ β ζεδηκνλΰέα πδγαθσθ θα 

δβηδκνλΰάζεδ αλθβηδεΫμ ζνθΫπεδεμ ζηκ θνζδεσ πελδίΪζζκθ. Σκ έδδκ αβηΪ εαδ κ Ν. 

3325/200575 πκν αθαθΫλεηαδ ζηβθ «Ίδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα ίδκηβξαθδευθ – 

ίδκηεξθδευθ εΰεαηαζηΪζεπθ ζηκ πζαέζδκ ηβμ αεδθσλκν αθΪπηνιβμ …».  

Γδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ Ϊδεδαμ απσ ηδμ επδξεδλάζεδμ πκν β δλαζηβλδσηβηα ηκνμ 

εηπέπηεδ ζε ηδα απσ ηδμ εαηβΰκλέεμ πκν κλέαεδ κ θκηκγΫηβμ, πλΫπεδ β επδξεέλβζβ 

θα αεκζκνγάζεδ ηβ δδαδδεαζέα Πλκεαηαλεηδεάμ Πελδίαζζκθηδεάμ Δεηέηβζβμ εαδ 

Αιδκζσΰβζβμ εαδ Έΰελδζβμ ηπθ Πελδίαζζκθηδευθ Όλπθ, β κπκέα εαγκλέαεηαδ απσ 

ηβθ Τπκνλΰδεά Απσθαζβ 11014/703/Φ104 ηβμ 14βμ Μαληέκν 2003. 

Αθαζνηδεσηελα, ΰδα ηβ δδεθΫλΰεδα Πλκεαηαλεηδεάμ Πελδίαζζκθηδεάμ Δεηέηβζβμ εαδ 

Αιδκζσΰβζβμ, κ εθδδαθελσηεθκμ θκλΫαμ ά δδδυηβμ νπκίΪζζεδ αέηβζβ ζηβθ 

αλησδδα Τπβλεζέα ΠελδίΪζζκθηκμ ηκν Τπκνλΰεέκν ΠελδίΪζζκθηκμ, Υπλκηαιέαμ 

εαδ Γβηκζέπθ Έλΰπθ, πκν ζνθκδετεηαδ απσ θΪεεζκ ηε ηβθ ΠλκηεζΫηβ 

Πελδίαζζκθηδευθ Δπδπηυζεπθ ζε Ϋιδ αθηέΰλαθα ηκνζΪξδζηκθ. 

Ζ ΠλκηεζΫηβ Πελδίαζζκθηδευθ Δπδπηυζεπθ πελδζαηίΪθεδ πζβλκθκλέεμ πμ 

πλκμ: 

α) Σβ γΫζβ εαδ ηκ ηΫΰεγκμ  ηκν Ϋλΰκν 

                                                
74 Κεθ. 3, ππνθεθ.3.3.1 
75 ΦΔΚ 68Α,11 Μαξηίνπ 2005 
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ί) Σκ εέδκμ, ηβθ εθαληκασηεθβ ηεξθκζκΰέα, ηα ΰεθδεΪ ηεξθδεΪ ξαλαεηβλδζηδεΪ 

ΰ) Σδμ ζνθγάεεμ ηβμ πελδκξάμ πκν γα πλαΰηαηκπκδβγεέ ηκ Ϋλΰκ. 

δ) Σβ ξλάζβ ηπθ θνζδευθ πσλπθ 

ε) Σβ ζνζζπλενηδεά δλΪζβ ηε Ϊζζα Ϋλΰα ά δλαζηβλδσηβηεμ. 

ζη) Σβθ παλαΰπΰά απκίζάηπθ 

α) Σβθ πλκεαζκτηεθβ λτπαθζβ εαδ ζηδμ κξζάζεδμ 

β) Σβθ πλσζβοβ ηπθ αηνξβηΪηπθ 

γ) Σβ ζνθκπηδεά πελδΰλαθά ηπθ ηΫηλπθ πκν πλκίζΫπκθηαδ πλκεεδηΫθκν θα 

απκθενξγκτθ, θα ηεδπγκτθ εαδ εθσζκθ εέθαδ δνθαησ, θα επαθκλγπγκτθ 

ζβηαθηδεΫμ δνζηεθεέμ επδπηυζεδμ, 

δ) Σβ ζνθκπηδεά πελδΰλαθά ηπθ ετλδπθ εθαζζαεηδευθ ζτζεπθ. 

Σα εεέηεθα εαδ κδ ξΪληεμ ηβμ ΠλκηεζΫηβμ Πελδίαζζκθηδευθ Δπδπηυζεπθ 

νπκίΪζζκθηαδ εαδ ζε βζεεηλκθδεά ηκλθά. 

ε πελέπηπζβ πκν κ θΪεεζκμ δεθ εέθαδ πζάλβμ, ηκ αλΰσηελκ εθησμ 10 βηελυθ, β 

νπβλεζέα εθβηελυθεδ εΰΰλΪθπμ ηκθ αδηκτθηα ΰδα ηα απαδηκτηεθα δδεαδκζκΰβηδεΪ. 

Ζ αλησδδα νπβλεζέα ΠελδίΪζζκθηκμ ηκν Τπκνλΰεέκν ΠελδίΪζζκθηκμ, 

Υπλκηαιέαμ εαδ Γβηκζέπθ Έλΰπθ ηκθ δδαίδίΪαεδ εθησμ 10 βηελυθ απσ ηβθ 

νπκίκζά ηκν, ζηκ (α) εαηΪ πελέπηπζβ ζνθαλησδδκ (ί) Τπκνλΰεέκ (ΰ) εαδ θκλεέμ, 

ζηδμ αλησδδεμ Δθκλέεμ Αλξαδκηάηπθ ηκν Τπκνλΰεέκν Πκζδηδζηκτ εαδ ζηβθ 

Γδετγνθζβ Υπλκηαιέαμ ηκν Τπκνλΰεέκν εαγυμ εαδ εαηΪ πελέπηπζβ ζηκνμ 

Ολΰαθδζηκτμ Αγάθαμ εαδ Θεζζαζκθέεβμ ά ζηκνμ Ολΰαθδζηκτμ ηκν.  ΜΫζα ζε 15 

ηΫλεμ απσ ηβθ παλαζαίά ηκν θαεΫζκν ηα πλκαθαθελσηεθα Τπκνλΰεέα, κδ θκλεέμ 

εαδ Ολΰαθδζηκέ δδαίδίΪακνθ ηβ ΰθυηβ ηκνμ ζηβθ πμ Ϊθπ αλησδδα Τπβλεζέα, β 

κπκέα πλκίαέθεδ εθησμ 5 βηελυθ ζε Πλκεαηαλεηδεά Πελδίαζζκθηδεά Δεηέηβζβ εαδ 

Αιδκζσΰβζβ, πκν ζνθέζηαηαδ ζε γεηδεά ΰθπηκδσηβζβ ά αλθβηδεά απσθαζβ επέ ηβμ 

ΠλκηεζΫηβμ Πελδίαζζκθηδευθ Δπδπηυζεπθ. 
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Ζ γεηδεά ά αλθβηδεά απσθαζβ νπκΰλΪθεηαδ απσ ηκθ Γεθδεσ Γδενγνθηά 

ΠελδίΪζζκθηκμ ηκν Τπκνλΰεέκν ΠελδίΪζζκθηκμ, Υπλκηαιέαμ εαδ Γβηκζέπθ 

Έλΰπθ. Ζ γεηδεά ΰθπηκδσηβζβ δζξτεδ ΰδα πελδκλδζηΫθκ ξλκθδεσ δδΪζηβηα πκν 

εαγκλέαεηαδ ζε ανηάθ. Ζ απσθαζβ ηααέ ηε ηκ θΪεεζκ δδαίδίΪακθηαδ ζηκ κδεεέκ 

Νκηαλξδαεσ νηίκτζδκ υζηε θα ζΪίκνθ ΰθυζβ εαδ θα εθβηελυζκνθ ηκνμ 

πκζέηεμ εαδ ηκνμ θκλεέμ εεπλκζυπβζβμ ηκνμ. 

Ζ πλσίζεοβ ηκν Ν. 3010/2002 πκν κλέαεδ ηκ πλυηκ ζηΪδδκ ηβμ Πλκεαηαλεηδεάμ 

Πελδίαζζκθηδεάμ Δεηέηβζβμ εαδ Αιδκζσΰβζβμ πμ απζά ΰθπηκδσηβζβ ηβμ 

αλησδδαμ αλξάμ, Ϊλα δδεαζηδεΪ ηβ πλκζίαζζσηεθβ πλΪιβ, εαγυμ δεθ απκηεζεέ 

εεηεζεζηά πλΪιβ ηβμ δδκέεβζβμ, ζηελεέ απσ ηκνμ πκζέηεμ ηκ δδεαέπηα εζΫΰξκν εαδ 

νπκξλευθεδ ζε αθαηκθά ηβμ Ϋΰελδζβμ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ σλπθ πλδθ εδθβγκτθ 

δδεαζηδεΪ.  

Παλσηκδα εέθαδ εαδ β δδαδδεαζέα ΰδα ηβθ Ϋΰελδζβ πελδίαζζκθηδευθ σλπθ. Ο 

εθδδαθελσηεθκμ θκλΫαμ ά δδδυηβμ νπκίΪζζεδ αέηβζβ ΰδα Ϋΰελδζβ 

πελδίαζζκθηδευθ σλπθ ζηβθ αλησδδα Τπβλεζέα ΠελδίΪζζκθηκμ ηκν Τπκνλΰεέκν 

ΠελδίΪζζκθηκμ, Υπλκηαιέαμ εαδ Γβηκζέπθ Έλΰπθ, πκν ζνθκδετεηαδ απσ 

θΪεεζκ, κ κπκέκμ πελδΫξεδ: 

α) ΜεζΫηβ Πελδίαζζκθηδευθ Δπδπηυζεπθ, β κπκέα πελδζαηίΪθεδ: 

- Πελδΰλαθά ηκν Ϋλΰκν 

Ζ κπκέα πελδζαηίΪθεδ ηβθ πελδΰλαθά ηβμ νθδζηΪηεθβμ εαηΪζηαζβμ ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ ηε ηα απαλαέηβηα ζηκδξεέα εαδ ηεεηβλδυζεδμ πλκεεδηΫθκν θα 

ΰέθεδ αιδκζσΰβζβ εαδ εεηέηβζβ ηπθ ενλδσηελπθ Ϊηεζπθ εαδ Ϋηηεζπθ 

πελδίαζζκθηδευθ επδπηυζεπθ ηκν Ϋλΰκν ά ηβμ δλαζηβλδσηβηαμ: 

 ηκθ Ϊθγλππκ, ζηβθ παθέδα, ζηβ ξζπλέδα 

 ηκ Ϋδαθκμ, ζηα θελΪ, ζηκθ αΫλα, ζηκ εζέηα εαδ ζηκ ηκπέκ 

 ηα νζδεΪ αΰαγΪ εαδ ζηβθ πκζδηδζηδεά εζβλκθκηδΪ 
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- Πελδΰλαθά ηπθ ηΫηλπθ πκν πλκίζΫπκθηαδ θα ζβθγκτθ πλκεεδηΫθκν θα 

απκθενξγκτθ, θα ηεδπγκτθ εαδ εθσζκθ εέθαδ δνθαησ θα επαθκλγπγκτθ 

ζβηαθηδεΫμ δνζηεθεέμ επδπηυζεδμ ζηκ πελδίΪζζκθ 

- νθκπηδεά πελδΰλαθά ηπθ ετλδπθ εθαζζαεηδευθ ζτζεπθ εαδ νπσδεδιβ ηπθ 

ζσΰπθ ηβμ επδζκΰάμ 

- Σα εαηΪζζβζα πλκζβπηδεΪ αθηδλλνπαθηδεΪ ηΫηλα δδέπμ ηε ηβ ξλάζβ ίΫζηδζηπθ 

δδαγΫζδηπθ ηεξθδευθ 

- Σβθ επδζκΰά ηπθ ίΫζηδζηπθ δδαγΫζδηπθ ηεξθδευθ πκν πλσεεδηαδ θα 

ξλβζδηκπκδβγκτθ 

- Σδμ πλυηεμ εαδ ίκβγβηδεΫμ τζεμ, ηδμ κνζέεμ εαδ ηβθ εθΫλΰεδα πκν 

ξλβζδηκπκδκτθηαδ ά παλΪΰκθηαδ απσ ηβθ εΰεαηΪζηαζβ 

- Σδμ πβΰΫμ εεπκηπυθ ηβμ εΰεαηΪζηαζβμ 

- Σβ θτζβ εαδ ηδμ πκζσηβηεμ ηπθ πλκίζεπσηεθπθ εεπκηπυθ ηβμ εΰεαηΪζηαζβμ, 

εαγυμ εαδ ηκθ πλκζδδκλδζησ ηπθ ζβηαθηδευθ επδπηυζεπθ ηπθ εεπκηπυθ ζηκ 

πελδίΪζζκθ 

- Σβθ πλκίζεπσηεθβ ηεξθκζκΰέα εαδ ηδμ Ϊζζεμ ηεξθδεΫμ πκν απκζεκπκτθ ζηβθ 

πλσζβοβ ά ηβ ηεέπζβ ηπθ εεπκηπυθ 

- Σα ηΫηλα πλσζβοβμ εαδ αιδκπκέβζβμ ηπθ απκίζάηπθ πκν παλΪΰεδ β 

εΰεαηΪζηαζβ 

- Σα αθαΰεαέα ηΫηλα ηεηΪ ηβθ κλδζηδεά πατζβ ηβμ δλαζηβλδσηβηαμ υζηε θα 

απκθετΰεηαδ εΪγε εέθδνθκμ λτπαθζβμ εαδ κ ξυλκμ θα απκεαγέζηαηαδ 

δεαθκπκδβηδεΪ 

- Σα πλκίζεπσηεθα ηΫηλα παλαεκζκτγβζβμ ηπθ εεπκηπυθ ζηκ πελδίΪζζκθ. 

ί) Σβ γεηδεά ΰθπηκδσηβζβ ηκν Γεθδεκτ Γδενγνθηά ΠελδίΪζζκθηκμ ηκν Τπκνλΰεέκν 

ΠελδίΪζζκθηκμ, Υπλκηαιέαμ εαδ Γβηκζέπθ Έλΰπθ ηααέ ηε αθηέΰλαθκ ηκν 

γεπλβηΫθκν απσ ηβθ πμ Ϊθπ Τπβλεζέα ξΪληβ εαδ ηκπκΰλαθδεκτ ζξεδέκν 

απσ σπκν θαέθεηαδ β  πλκεπδζεΰεέζα αζζΪ εαδ κδ εθαζζαεηδεΫμ ζτζεδμ ηκν 

Ϋλΰκν ά ηβμ δλαζηβλδσηβηαμ. 

ηβ ζνθΫξεδα αεκζκνγεέηαδ β έδδα δδαδδεαζέα ηε ηβθ Πλκεαηαλεηδεά 

Πελδίαζζκθηδεά Δεηέηβζβ εαδ Αιδκζσΰβζβ. ΜεηΪ ηβθ παλαζαίά ηπθ 

ΰθπηκδκηάζεπθ ηπθ αλησδδπθ θκλΫπθ ά ηβθ παλΫζενζβ ηβμ πλκγεζηέαμ 
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(αζξΫηπμ αθ δδαίδίΪζηβεαθ κδ ΰθπηκδκηάζεδμ) , ηΫζα ζε 15 ηΫλεμ εεδέδεηαδ β 

απσθαζβ ηβμ Ϋΰελδζβμ ά ηβ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ σλπθ απσ ηκθ Τπκνλΰσ 

ΠΔΥΧΓΔ εαδ ηκνμ αλησδδκνμ εαηΪ πελέπηπζβ Τπκνλΰκτμ ά απσ ηκνμ Γεθδεκτμ 

Γλαηηαηεέμ ηβμ ΠελδθΫλεδαμ ά απσ ηκθ κδεεέκ ΝκηΪλξβ, αθΪζκΰα ηε ηβθ 

εαηβΰκλέα ζηβθ κπκέα αθάεεδ ηκ Ϋλΰκ. 

Με ηβθ Ϋΰελδζβ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ σλπθ επδίΪζζκθηαδ ηΫηλα, πλκςπκγΫζεδμ, 

σλκδ, πελδκλδζηκέ εαδ δδαθκλκπκδάζεδμ ΰδα ηβθ πλαΰηαηκπκέβζβ ηκν Ϋλΰκν πκν 

ενλέπμ αθαθΫλκθηαδ ζε: 

α) ηκ εέδκμ, ζηκ ηΫΰεγκμ εαδ ηα ίαζδεΪ ηεξθδεΪ ξαλαεηβλδζηδεΪ ηκν 

ί) ηδμ κλδαεΫμ ηδηΫμ εεπκηπάμ, πκν εεθλΪακθηαδ πμ ζνΰεεθηλυζεδμ ά θκληέα 

ηπθ εεπεηπσηεθπθ λτππθ. Οδ κλδαεΫμ ηδηΫμ πκν Ϋξκνθ εαγκλδζηεέ ηε 

δδαηΪιεδμ εθαλησακθηαδ πμ εζΪξδζηεμ απαδηάζεδμ ηπθ κλδαευθ ηδηυθ. 

ΰ) ε πελέπηπζβ απκλλέοεπθ επδεέθδνθπθ κνζδυθ ζηα νΰλΪ απσίζβηα, ζηκθ  

εαγκλδζησ εδδδευθ κλδαευθ ηδηυθ ζτηθπθα ηε ηα εεΪζηκηε δζξτκθηα 

πλκΰλΪηηαηα ηεέπζβμ ηβμ λτπαθζβμ ηπθ νδαηδευθ απκδεεηυθ. 

δ) ηα ηεξθδεΪ Ϋλΰα, ηΫηλα, σλκνμ εαδ πελδκλδζηκτμ πκν επδίΪζζεηαδ θα 

εαηαζεεναζηκτθ ά θα ζβθγκτθ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ ηβμ λτπαθζβμ ά 

ΰεθδεσηελα ηβμ νπκίΪγηδζβμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ ηα κπκέα αθαθΫλκθηαδ ζηβθ 

εαηαζεενά εαδ ζεδηκνλΰέα ηκν Ϋλΰκν ά ηβμ δλαζηβλδσηβηαμ εαγυμ εαδ ζηβθ 

παλαεκζκτγβζβ ηβμ εθαληκΰάμ ηπθ  πελδίαζζκθηδευθ σλπθ. 

ε) ηβθ παλαεκζκτγβζβ ηβμ ηάλβζβμ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ σλπθ. 

ζη) ηκ πελδίΪζζκθ ηβμ πελδκξάμ  εαδ δδδαέηελα ζηα εναέζγβηα ζηκδξεέα ηκν. 

α) ηκθ κλδζησ ηκν ξλκθδεκτ δδαζηάηαηκμ ΰδα ηκ κπκέκ δζξτεδ β ξκλβΰκτηεθβ 

Ϋΰελδζβ. 
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 ΔΪθ εαηΪ ηβθ εαηαζεενά εαδ ζεδηκνλΰέα εθσμ Ϋλΰκν ά ηδαμ δλαζηβλδσηβηαμ 

πλκετπηεδ σηδ δεθ πλκζηαηετεηαδ επαλευμ ηκ πελδίΪζζκθ, ηε σηκδα απσθαζβ 

επδίΪζζκθηαδ πλσζγεηκδ σλκδ ά ηλκπκπκδκτθηαδ κδ νθδζηΪηεθκδ. 

ΒΫίαδα, σζεμ ανηΫμ κδ δδαδδεαζέεμ εέθαδ δδδαέηελα ξλκθκίσλεμ εαδ ζνξθΪ 

απαθηυθηαδ δδΪθκλεμ δνζεκζέεμ, ησζκ απσ ηκνμ επεθδνηΫμ ζσΰπ ηβμ 

ΰλαθεδκελαηέαμ αζζΪ εαδ απσ ηκνμ νπαζζάζκνμ πκν πλΫπεδ θα ειεηΪζκνθ ηκ 

θΪεεζκ ηβμ αέηβζβμ, κ κπκέκμ δεθ εέθαδ πΪθηα Ϊοκΰκμ76.  

Σκ εσζηκμ σζβμ ανηάμ ηβμ δδαδδεαζέαμ ηπκλεέ θα δδαθΫλεδ ζβηαθηδεΪ αθΪζκΰα ηε 

ηκ εέδκμ ηβμ επΫθδνζβμ εαδ ηκ εέδκμ εαδ ηκ ηΫΰεγκμ ηπθ αθηδδλΪζεπθ πκν ηπκλεέ 

θα πλκεαζεέ ζηβθ ηκπδεά εκδθπθέα. ΠΫλα απσ ηκ Ϊηεζκ κδεκθκηδεσ εσζηκμ 

νπΪλξεδ εαδ ηκ εσζηκμ ζε βηΫλεμ πκν πδγαθσθ θα εαγνζηελάζκνθ ηβθ ζεδηκνλΰέα 

ηβμ εΰεαηΪζηαζβμ. 

Σκ εσζηκμ ηδαμ ΠλκηεζΫηβμ Πελδίαζζκθηδευθ Δπδπηυζεπθ ενηαέθεηαδ απσ 3.000 

– 100.000 €, αθΪζκΰα ηε ηκ τοκμ ηβμ επΫθδνζβμ πκν πλκεηκδηΪαεηαδ, ηβθ 

πκζνπζκεσηβηα ηβμ ηεζΫηβμ, ηκ εέδκμ ηβμ παλαΰπΰδεάμ δδαδδεαζέαμ, ηκ πζάγκμ 

ηπθ επδζηβησθπθ πκν πλΫπεδ θα ελΰαζηκτθ, ηα ηαιέδδα πκν πλΫπεδ θα ΰέθκνθ, κδ 

εδδδεΫμ Ϋλενθεμ ζηβθ πελδκξά πκν γα ζεδηκνλΰάζεδ β εΰεαηΪζηαζβ, ηδμ κδεκθκηδεΫμ 

ζνθγάεεμ πκν επδελαηκτθ ζηβ ξυλα πκν ΰέθεηαδ β επΫθδνζβ εαδ Ϊζζκνμ 

παλΪΰκθηεμ.    

Σανησξλκθα, ηκ εσζηκμ ηδαμ ΜεζΫηβμ Πελδίαζζκθηδευθ Δπδπηυζεπθ, ηκ κπκέκ 

επβλεΪαεηαδ απσ ηκνμ έδδκνμ παλΪΰκθηεμ ηε ανηκτμ πκν αθαθΫλγβεαθ 

παλαπΪθπ, ηπκλεέ θα εκζηέαεδ απσ 4.500€  ΰδα ηδελΪ επεθδνηδεΪ ζξΫδδα εαδ θα 

θηΪθεδ ζηκ 1% ηκν πκζκτ ηβμ επΫθδνζβμ. 

Σκ εσζηκμ ηκν ηκπκΰλαθδεκτ πκν αβηΪ β δδαδδεαζέα Ϋΰελδζβμ πελδίαζζκθηδευθ 

σλπθ ειαληΪηαδ απσ πκζζκτμ παλΪΰκθηεμ, σππμ ηβθ ηκπκγεζέα ηκν κδεκπΫδκν, 

ηβθ Ϋεηαζά ηκν, αθ ίλέζεεηαδ εεησμ ά εθησμ ζξεδέκν, αθ εέθαδ ζε κλεδθά πελδκξά, 

αθ Ϋξεδ εζέζβ εζπ. Σκ εσζηκμ ηκν εέθαδ πελέπκν 60€ / ζηλΫηηα εθησμ ζξεδέκν 

πσζεπμ εαδ 150€ / ζηλΫηηα εεησμ ζξεδέκν πσζεπμ. Αθ εεησμ απσ ηβθ αελδίά 

                                                
76 Παξάξηεκα Γεύηεξν, 2.1 
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ηκπκγεζέα αβηκτθηαδ εαδ Ϊζζεμ πζβλκθκλέεμ (Ϋδαθκμ, πβΰΫμ) ησηε ηκ εσζηκμ 

αθείαέθεδ αλεεηΪ. 

4.2.2 Γεληθή Πξόιεςε ηεο Ρύπαλζεο 

Καησπδθ ηβμ δδαησλθπζβμ ηπθ ίΫζηδζηπθ δδαγΫζδηπθ ηεξθδευθ αθΪ εζΪδκ, 

δδαπδζηυγβεε σηδ κλδζηΫθεμ ηεξθδεΫμ εέθαδ εκδθΫμ ΰδα εΪγε εζΪδκ εαδ 

εθαλησακθηαδ ζηδμ πελδζζσηελεμ απσ ηδμ ηκθΪδεμ. νθκπηδεΪ, κδ ηεξθδεΫμ ανηΫμ, 

πκν εέθαδ ζνθάγεδμ ΰδα ηβ ξβηδεά ίδκηβξαθέα εαδ πλκηεέθκθηαδ ζηκ ζτθκζκ ηπθ 

ηκθΪδπθ, θΫπθ ά νθδζηΪηεθπθ, εθσζκθ ηδμ αθκλκτθ, παλκνζδΪακθηαδ πμ 

αεκζκτγπμ:  

 Βειηηζηνπνίεζε απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο πιηθώλ, β κπκέα 

απκζεκπεέ ζηβ ηεέπζβ εεπκηπυθ εαδ απκίζάηπθ, ηβ ίΫζηδζηβ ξλάζβ νζδευθ 

εαδ ηβθ απκθνΰά επδηκζτθζεπθ παληέδπθ, ηε: 

 ΚαηΪζζβζεμ ζβηΪθζεδμ, 

  ΣαεηδεΫμ επδγεπλάζεδμ, 

 Απκηεζεζηαηδεσ πλσΰλαηηα απκΰλαθάμ, 

 Πλκΰλαηηαηδζησμ πλκηβγεδυθ, 

 Ανησηαηκ ζτζηβηα εζΫΰξκν εαδ ηεηαθκλΪμ, 

 Ανησηαηκ ζτζηβηα ηλκθκδκζέαμ, σπκν εέθαδ δνθαησ, 

 Πθενηαηδεσ ά εζεδζησ ζτζηβηα ηεηαθκλΪμ, εαδ 

 ΚαηΪζζβζβ ζνζεεναζέα, σππμ ζΪεκδ ηεΰΪζβμ ξπλβηδεσηβηαμ εαδ θκληέα 

ξτδβθ ΰδα ηα νζδεΪ πκν εέθαδ δνθαησ. 

 Λήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή πηζαλώλ δηαξξνώλ ή δηαθπγώλ 

(δδδαέηελα σηαθ πλσεεδηαδ ΰδα πηβηδεΫμ, επδεέθδνθεμ ά ετθζεεηεμ κνζέεμ) 

 Δθαληκΰά απκηεζεζηαηδεκτ πλκΰλΪηηαηκμ ζνθηάλβζβμ ηκν εικπζδζηκτ ΰδα 

ηβθ ειαζθΪζδζβ ηβμ ζπζηάμ ζεδηκνλΰέαμ ηκν εαδ ηβθ πλσζβοβ εθδεξσηεθβμ 

λτπαθζβμ, 

 ΔιαζθΪζδζβ ζηεΰαθσηβηαμ απκγβεενηδευθ ξυλπθ,  

 ΔιαζθΪζδζβ ζηεΰαθσηβηαμ δειαηεθυθ, 
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 ΔιαζθΪζδζβ ζηεΰαθσηβηαμ ηεξθκζκΰδεκτ εικπζδζηκτ, 

 ΔιαζθΪζδζβ ζηεΰαθσηβηαμ δδαδδεαζέαμ θσληπζβμ - εεθσληπζβμ, 

 Ζ ζάηαθζβ εαδ απκγάεενζβ ηπθ ηκιδευθ εαδ επδεέθδνθπθ νζδευθ ζε αζθαζεέμ/ 

ζηεΰαθκτμ ξυλκνμ, σπκν ηνξσθ δδαλλκΫμ εαδ δδαθνΰΫμ ηπκλκτθ θα 

ζνζζεξγκτθ εαδ θα επαθαξλβζδηκπκδβγκτθ, εαδ 

 Φτιβ ΰδα ζνηπτεθπζβ πηβηδευθ 

 Διαρηζηνπνίεζε απσιεηώλ πιώλ/ πιηθώλ 

 ΑθΪεηβζβ αππζεδυθ πλυηπθ νζυθ εαδ πλκρσθηπθ εαδ επαθαηλκθκδσηβζβ ζηβ 

ΰλαηηά παλαΰπΰάμ, 

  ΑθΪεηβζβ αιδκπκδάζδηπθ νζδευθ απσ εεπκηπΫμ/ απσίζβηα ά παλαπλκρσθηπθ 

εαδ επαθαξλβζδηκπκέβζβ ζηβθ παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα ά ζε Ϊζζεμ ξλάζεδμ, εαδ 

  Δπαθαξλβζδηκπκέβζβ νζδευθ ζνζεεναζέαμ. 

 Βειηηζηνπνίεζε δηαρείξηζεο λεξνύ, ΰδα ηβθ εικδεκθσηβζβ ηκν θελκτ 

εαδ ηβ ηεέπζβ ηκν σΰεκν ηπθ νΰλυθ απκίζάηπθ 

 Κζεδζησ ετεζπηα οτιβμ, 

 Δπαθαξλβζδηκπκέβζβ ζηλαηζυθαμ ζείάηπθ, 

 Δπαθαξλβζδηκπκέβζβ θελυθ απκηΪζηενζβμ εζεδζηυθ ενεζπηΪηπθ οτιβμ, 

 Δπαθαξλβζδηκπκέβζβ θελυθ πζτζεπθ ζηβθ παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα ά ζε 

Ϊζζεμ ξλάζεδμ, 

 ΑθΪεηβζβ εαδ επαθαξλβζδηκπκέβζβ νΰλυθ απκίζάηπθ ξαηβζκτ λνπαθηδεκτ 

θκληέκν ζηβθ παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα ά ζε Ϊζζεμ ξλάζεδμ (πζτζεδμ, γΫληαθζβ, 

οτιβ, εζπ), εαδ 

 Βεζηδζηκπκέβζβ ηβμ πλαεηδεάμ εαγαλδζηκτ ηκν εικπζδζηκτ. 

 Βειηηζηνπνίεζε δηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

 ΑθΪεηβζβ γελησηβηαμ απσ γεληΪ λετηαηα ηβμ δδελΰαζέαμ ά γεληΪ απαΫλδα/ 

απσίζβηα, 

 Δθελΰεδαεά αιδκπκέβζβ αΫλδπθ λενηΪηπθ ηβμ δδελΰαζέαμ ά απαελέπθ. 
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 Βειηηζηνπνίεζε απόδνζεο ζπζηήκαηνο θαύζεο (ΰδα ηδμ επδξεδλάζεδμ 

πκν ξλβζδηκπκδκτθ εατζβ πξ. παλαΰπΰά βζεεηλδεάμ εθΫλΰεδαμ) 

 Υλάζβ ίεζηδπηΫθκν εανζέηκν, εζΪξδζηβμ πελδεεηδεσηβηαμ ζε γεέκ, 

 Υλάζβ θΫκν εανζέηκν (πξ. Φνζδεσ αΫλδκ) ηε ηδελσηελεμ εεπκηπΫμ, 

 Ανησηαηκδ αθαζνηΫμ εανζαελέπθ, 

 τζηβηα εζΫΰξκν co/o2, 

 Ρτγηδζβ ηβμ πελέζζεδαμ αΫλκμ,  

 Θνλέδεμ δεδΰηαηκζβοέαμ. 

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ 

Ζ εθαληκΰά πλκΰλΪηηαηκμ ΰδα ηβθ εεπαέδενζβ ηκν πλκζππδεκτ εέθαδ 

απκθαζδζηδεάμ ζβηαζέαμ ΰδα ηβθ επδηνξέα ηβμ νδκγΫηβζβμ ηεξθδευθ πλσζβοβμ 

εαδ πελδκλδζηκτ ηβμ λτπαθζβμ ζηβθ πβΰά. Οδ ελΰαασηεθκδ πλΫπεδ θα ΰθπλέακνθ 

εαδ θα εεπαδδενηκτθ ζε εθδεξσηεθεμ αζζαΰΫμ ξεδλδζηκτ εαδ εζΫΰξκν ηβμ 

παλαΰπΰάμ, ηκν εικπζδζηκτ, εαγυμ εαδ δδαξεέλδζβμ νζδευθ εαδ απκίζάηπθ. 

ΔπδπζΫκθ, εέθαδ δδδαέηελα ζβηαθηδεσ ΰδα ηκνμ ελΰαασηεθκνμ θα εέθαδ εθάηελκδ 

ηπθ εθδεξσηεθπθ επδπηυζεπθ Ϋεγεζάμ ηκνμ ζε επδεέθδνθεμ ξβηδεΫμ κνζέεμ, 

εαγυμ εαδ θα εεπαδδενηκτθ ζηβθ αζθαζά δδαξεέλδζά ηκνμ. 

 Βειηίσζε πνηόηεηαο πιηθώλ 

Ζ πκδσηβηα ηκν ηεζδεκτ πλκρσθηκμ εαδ ηα εέδβ ηπθ εεζνσηεθπθ λτππθ 

ειαληυθηαδ εαηΪ Ϋθα ηεΰΪζκ ίαγησ απσ ηβθ πκδσηβηα ηβμ πλυηβμ τζβμ Ζ 

πκδσηβηα ηβμ επβλεΪαεδ ζβηαθηδεΪ ηβθ πκδσηβηα ηπθ εεπκηπυθ / απκίζάηπθ 

εαδ επκηΫθπμ ηδμ εθαληκασηεθεμ ηεξθδεΫμ πλσζβοβμ εαδ πελδκλδζηκτ ηβμ 

λτπαθζβμ εαγυμ εαδ ηβθ απκηεζεζηαηδεσηβηΪ ηκνμ. 

 Υξήζε θαιώλ πξαθηηθώλ νξγάλσζεο 

Ζ ξλβζδηκπκέβζβ εαζυθ πλαεηδευθ κλΰΪθπζβμ ζεδηκνλΰέαμ, σππμ 

πλκζβπηδεά ζνθηάλβζβ ηκν εικπζδζηκτ, ζτζηβηα απκΰλαθάμ, 

πλκΰλαηηαηδζησμ παλαΰπΰάμ, ζηαγελΫμ ζνθγάεεμ ζεδηκνλΰέαμ ζνθηεζκτθ ζηβθ 

απκθνΰά ηπθ ιαθθδευθ δδαενηΪθζεπθ εαδ ηπθ πελδπηυζεπθ πκν κδ εεπκηπΫμ 

εαδ β πκζσηβηα ηπθ απκίζάηπθ ίΰαέθεδ εεησμ κλέπθ αζζΪ εαδ ηβθ απκθνΰά ηβμ 
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παλαΰπΰάμ εζαηηπηαηδευθ πλκρσθηπθ, β κπκέα ηεηαθλΪαεηαδ ζε ηεΰΪζκ σΰεκ 

απκίζάηπθ, αθ ανηΪ δεθ ηπκλκτθ θα δδκλγπγκτθ. 

 Μεηαπώιεζε απνβιήησλ γηα ηε ρξήζε ηνπο ζε άιιε βηνκεραλία 

ΟλδζηΫθεμ παλαΰπΰδεΫμ δδαδδεαζέεμ Ϋξκνθ πμ απκηΫζεζηα ηβ δβηδκνλΰέα 

εΪπκδπθ απκίζάηπθ πκν ηπκλκτθ θα ξλβζδηκπκδβγκτθ πμ πλυηβ τζβ ζε 

εΪπκδα Ϊζζβ παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα. Γδα παλΪδεδΰηα, εαηΪ ηβ δδαδδεαζέα 

παλαΰπΰάμ ξΪζνία ηπκλκτθ θα δδαηεγκτθ, ηΫζπ πυζβζβμ: 

 β ζεπλέα, β ξλβζδηκπκέβζά ηβμ πμ νπσζηλπηα ζε κδκζηλυηαηα εαδ 

Ϊζζα Ϋλΰα νπκδκηάμ ζε αθηδεαηΪζηαζβ ηκν ΰαληπδζδκτ (ζβηεδυθεηαδ σηδ 

δεθ εέθαδ σζκ ηκ πκζσ ηβμ ζεπλέαμ αιδκπκδάζδηκ παλΪ ησθκ ηκ εζΪζηα 

δδαηΫηλκν Ϊθπ ηπθ 8-10 ξδζδκζηυθ) 

 β ζεσθβ ηπθ θέζηλπθ, ίλέζεεηαδ ζε δκεδηαζηδεσ ζηΪδδκ β ξλβζδηκπκέβζά 

ηβμ απσ ηβθ ηζδηεθηκίδκηβξαθέα. 

Ζ ζνζζεΰσηεθβ ζηα ζαεεσθδζηλα ζεσθβ πελδΫξεδ ζξεηδεΪ νοβζΫμ πκζσηβηεμ 

οενδαλΰτλκν εαδ ηκζτίδκν. Γδα ηελδεΫμ πκδσηβηεμ ξΪζνία (π.ξ. ξΪζνίαμ ΰδα 

εαηαζεενΫμ) κ πελδεξσηεθκμ οενδΪλΰνλκμ ιεπελθΪ ηκ 20%. Σα απσίζβηα ανηΪ 

ηπκλκτθ θα αθαενεζπγκτθ απσ ηβ ίδκηβξαθέα οενδαλΰτλκν. ΠλκεεδηΫθκν ΰδα 

παλαΰπΰά νοβζάμ πκδσηβηαμ ξΪζνία, κδ αθηέζηκδξεμ ζνΰεεθηλυζεδμ εέθαδ πκζτ 

ξαηβζσηελεμ, πκν δεθ εέθαδ εαδ αθαεηάζδηεμ απσ ηδμ αθηέζηκδξεμ ίδκηβξαθέεμ. 

Έηζδ, ηα απσίζβηα ανηΪ δδαηέγεθηαδ ζε ξυλκνμ νΰεδκθκηδεάμ ηαθάμ. 

Ζ ζπκνδαδσηβηα ηπθ εκδθυθ πλκηΪζεπθ ηπθ ίΫζηδζηπθ δδαγΫζδηπθ ηεξθδευθ 

δδαθκλκπκδεέηαδ ΰδα ηκθ εεΪζηκηε εζΪδκ εαδ δδδαέηελα σηαθ αθκλΪ ζνΰεεελδηΫθβ 

ηκθΪδα.  

4.2.3  Αέξηεο Δθπνκπέο 

ηβθ εθσηβηα ανηά παλκνζδΪακθηαδ κδ ηεξθκζκΰέεμ αθηδηεηυπδζβμ ηβμ λτπαθζβμ 

απσ ζπηαηέδδα εαδ αΫλδεμ εεπκηπΫμ πκν εθαλησακθηαδ ζε ίδκηβξαθδεΫμ 

εΰεαηαζηΪζεδμ. ΓεθδεΪ, ηπκλεέ θα εδππγεέ σηδ, ζε σηδ αθκλΪ ηα ζπηαηέδδα κδ 

εθαληκασηεθεμ ηεξθκζκΰέεμ αθηδλλτπαθζβμ επδηλΫπκνθ ηβθ αθΪεηβζβ ηκν 

“απκηαελνθσηεθκν λτπκν” - πλαεηδεά πκν ζνξθΪ αεκζκνγεέηαδ απσ ηδμ 

ίδκηβξαθέεμ. Αθηέγεηα, ζε σηδ αθκλΪ ηδμ αΫλδεμ εεπκηπΫμ, κλΰαθδεΫμ ά 
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αθσλΰαθεμ, β ζνθάγβμ πλαεηδεά εέθαδ β εθαληκΰά ηΫηλπθ ΰδα ηβ ηεέπζβ ηπθ 

εεπκηπυθ ζηβθ πβΰά ηε εαηΪζζβζεμ ίεζηδζηκπκδάζεδμ ζηβθ παλαΰπΰδεά 

δδαδδεαζέα, εαγυμ β αθΪεηβζβ κνζδυθ ηεηΪ ηβθ εθαληκΰά αθηδλλνπαθηδεάμ 

ηεξθκζκΰέαμ εέθαδ εέηε δτζεκζβ εέηε αδτθαηβ, εαγυμ κ λτπκμ ηπκλεέ θα Ϋξεδ 

νπκζηεέ δδΪζπαζβ ά ξβηδεά ηεηαηλκπά ζε Ϊζζα, ζδΰσηελκ ίζαίελΪ ΰδα ηκ 

πελδίΪζζκθ, ζνζηαηδεΪ.   

ηκθ πέθαεα πκν αεκζκνγεέ παλκνζδΪακθηαδ ηα νπσ ειΫηαζβ ζνζηάηαηα πκν 

πελδΰλΪθκθηαδ αθαζνηδεΪ ζηβ ζνθΫξεδα. 

Πίλαθαο 3 πζηήκαηα αληηκεηώπηζεο αέξησλ εθπνκπώλ 

πζηήκαηα 

απνκάθξπλζεο 

ζσκαηηδίσλ 

 ηαηδεκέ δδαξπλδζηΫμ ά γΪζαηκδ εαγέαβζβμ 
(απκεκθέπζβμ) ηε ίαλτηβηα   

 Κνεζυθεμ 

 ΓδαξπλδζηΫμ πλσζελκνζβμ (ά ζνζζΫεηεμ αξζτκμ) 

 Φέζηλα ζηλυηαηκμ ά εζέθβμ δδβγβηδεκτ νζδεκτ  

 αεεσθδζηλα 

 Ζζεεηλσθδζηλα  

 Πζνθηλέδεμ 

πζηήκαηα 

απνκάθξπλζεο 

αέξησλ ξύπσλ 

 Πζνθηλέδεμ 

 νζηάηαηα απκλλσθβζβμ 

 νζηάηαηα πλκζλσθβζβμ (π.ξ. εζέθβ εθελΰκτ 
Ϊθγλαεα) 

 νηπνεθπηάλεμ 

 Πνλζσμ 

 νζηάηαηα εατζβμ - εαηαζνηδεκέ ηεηαηλκπεέμ 

 

Οδ ζηαηδεκέ δδαξπλδζηΫμ ά γΪζαηκδ εαγέαβζβμ (απκεκθέπζβμ) ηε ίαλτηβηα 

ξλβζδηκπκδκτθηαδ ΰδα θα απκηαελτθκνθ ζπηαηέδδα ηεΰαζτηελα απσ 200ηm. 

Δέθαδ δδαηΪιεδμ πκν δδαξπλέακνθ ηα ζπηαηέδδα ζσΰπ ίαλτηβηαμ, ηε ατιβζβ ηβμ 

επδθΪθεδαμ ηβμ ηκηάμ ηβμ δδΪηαιβμ, β ηαξτηβηα ηκν αΫλα ηεδυθεηαδ εαδ 

επδηνΰξΪθεηαδ εαηαελάηθδζβ ηπθ ίαλτηελπθ αδπλκτηεθπθ ζπηαηδδέπθ. 

Υλβζδηκπκδεέηαδ εαηΪ ηβ γλΪζβ ά ηβθ Ϊζεζβ νζδευθ. Ζ απσδκζβ ηκν 

ηβξαθδζηκτ ανηκτ ενηαέθεηαδ ζηκ 90%. Σκ ζτζηβηα ζνθάγπμ εθαλησαεηαδ πμ 
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πλκ-επειελΰαζέα ΰδα ηβθ απκηΪελνθζβ ηεΰΪζπθ ζπηαηδδέπθ εαδ ηβθ 

πλκζηαζέα πδκ εναέζγβηπθ ζνζηβηΪηπθ επειελΰαζέαμ πκν αεκζκνγκτθ εθ 

ζεδλΪ. Σκ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ εέθαδ ΰτλπ ζηα 160.000€, εθυ ηκ ζεδηκνλΰδεσ 

εσζηκμ πλκζεΰΰέαεδ ηα 8.500€ αθΪ Ϋηκμ. Σα πζεκθεεηάηαηα ηβμ ηεγσδκν ανηάμ 

εέθαδ κ απζσμ ζξεδδαζησμ,  β εαηαζεενά εαδ β ζεδηκνλΰέα ηβμ, κδ ηδελΫμ πηυζεδμ 

πδΫζεπμ  εαδ β δνθαησηβηα επαθΪεηβζβμ ζνΰελαηκτηεθβμ ζεσθβμ. ΜεδκθΫεηβηα 

απκηεζεέ β ηδελά απσδκζβ ζνζζκΰάμ (<50%). 

Γδα ηδελσηελα ζπηαηέδδα (5-200 ηm), εαηΪ ηβ γλατζβ, ηβθ Ϊζεζβ, ηβ ζεδκηλέίδζβ 

ηκ εκζεέθδζηα εαδ ηβ ιάλαθζβ, ηβ οτιβ, ηδμ αθαηέιεδμ εσθεπθ εαδ ηβ ζνζεεναζέα 

ξλβζδηκπκδκτθηαδ πμ πλυηκ ζηΪδδκ εαγαλδζηκτ κδ ενεζυθεμ. Οδ ενεζυθεμ 

εέθαδ ετζδθδλκδ ά ευθκδ, ζηκνμ κπκέκνμ ηα εαπθαΫλδα ειαθαΰεΪακθηαδ θα 

πελδζηλΫθκθηαδ, εέηε ηε εθαπηκηεθδεά εδζαΰπΰά, εέηε ηε αικθδεά εδζαΰπΰά ηΫζπ 

πηελνΰέπθ εαγκδάΰβζβμ. πηαηέδδα, ηπθ κπκέπθ ηκ ηΫΰεγκμ ά β ηΪαα 

νπελίαέθεδ ηδμ παλαπΪθπ ηδηΫμ, ηεηαεδθκτθηαδ ζσΰπ αδλαθεδαευθ δνθΪηεπθ 

ζηκ εΫζνθκμ, σπκν ζνζζΫΰκθηαδ. Μδελσηελα ζπηαηέδδα, πκν ζνηπαλαζτλκθηαδ 

απσ δνθΪηεδμ Ϋζιβμ, θετΰκνθ απσ ηκθ ενεζυθα.  

νξθΪ κδ ενεζυθεμ ξλβζδηκπκδκτθηαδ ΰδα ηκθ πλπηκΰεθά εαγαλδζησ απαελέπθ 

απσ ηκνμ ητζκνμ, ηκνμ εζδίΪθκνμ εαδ Ϊζζεμ δδελΰαζέεμ πλδθ ηκθ ηεζδεσ 

εαγαλδζησ ηκνμ ζε ζνζηάηαηα νοβζάμ απσδκζβμ. Αθαεκνθέακνθ ηα 

βζεεηλκζηαηδεΪ θέζηλα εαδ ηα ζαεεσθδζηλα απσ ηα νοβζΪ θκληέα ζεσθβμ, 

ηεδυθκνθ ηβ δδΪίλπζβ εαδ ηα πλκίζάηαηα θγκλΪμ απσ ηλδίά (abrasion 

problems) εαδ ανιΪθκνθ ηβ ζνθκζδεά απσδκζβ.   

ΤπΪλξκνθ δτκ ητπκδ ενεζυθπθ, ιβλκέ εαδ νΰλκέ, ηε ηκνμ δετηελκνμ θα 

δβηδκνλΰκτθ νΰλΪ απσίζβηα ηε ανιβηΫθβ ζνΰεΫθηλπζβ ζπηαηδδέπθ, ηπκλκτθ 

πζησζκ θα ξλβζδηκπκδβγκτθ ζε δενηελετκνζεμ ξλάζεδμ. Αεσηα εαδ εαζΪ 

ζξεδδαζηΫθκδ εαδ πλκζεεηδεΪ εαηαζεεναζηΫθκδ ενεζυθεμ νοβζάμ απσδκζβμ 

Ϋξκνθ πδγαθσηβηα 50% θα ζνζζΫικνθ ζπηαηέδδα ηβμ ηΪιβμ ηπθ 5 ηm 

(αελκδνθαηδεά δδΪηεηλκμ). Ζ απσδκζβ ηκν ηβξαθδζηκτ ενηαέθεηαδ απσ 50 Ϋπμ 

90% ζηκ ζνθκζδεσ πκζκζησ ηβμ ζεσθβμ. ε ηεΰΪζεμ παλκξΫμ ξλβζδηκπκδκτθηαδ 

ζνζηκδξέεμ ενεζυθπθ ζε παλΪζζβζβ ζτθδεζβ, ηε ζνθάγβ αλδγησ 4 ά 8 

ενεζυθπθ. Ζ απσδκζβ ηπθ ενεζυθπθ ανιΪθεδ ηε ατιβζβ ηκν ηεΰΫγκνμ εαδ ηβμ 

πνεθσηβηαμ ηπθ ζπηαηδδέπθ,  ηε ηβθ ατιβζβ ηβμ ηαξτηβηαμ ηπθ ζπηαηδδέπθ, ηε 
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ηβ ηεέπζβ ηβμ πνεθσηβηαμ ηκν αελέκν λετηαηκμ, ηε ηβ ηεέπζβ ηβμ δδαηΫηλκν 

ηκν ενεζυθα εαδ ηε ηβ δδαίλκξά ηπθ ηκδξπηΪηπθ (νΰλκέ ενεζυθεμ). Οδ 

ενεζυθεμ δεθ Ϋξκνθ νοβζσ εσζηκμ εαδ εέθαδ ετεκζκδ ζηβ ζεδηκνλΰέα ηκνμ, δεθ 

εαηαελαηκτθ σηπμ απκηεζεζηαηδεΪ ηα ζπηαηέδδα ηδελάμ δδαηΫηλκν (<5 ηm). Σκ 

πΪΰδκ εσζηκμ ΰδα ενεζυθεμ ηΫζβμ απσδκζβμ ( 65,3%) αθΫλξεηαδ ζε  112.000€ 

εαδ ηκ εσζηκμ ζεδηκνλΰέαμ ηκν εέθαδ 14.000€ αθΪ Ϋηκμ. Γδα ενεζυθεμ νοβζσηελβμ 

απσδκζβμ (84,2%), ηκ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ ανιΪθεηαδ ζηα 210.000€, εαδ ΰδα 

παλΪζζβζβ δδΪηαιβ ηκνμ (απσδκζβ 93,8%) ηκ πΪΰδκ εσζηκμ αΰΰέαεδ 240.000€.  

Πζεκθεεηάηαηα απκηεζκτθ κ απζσμ ζξεδδαζησμ, β ηδελά Ϋπμ ηΫηλδα πηυζβ 

πέεζβμ (ιβλκέ) εαδ κ ηβ επβλεαζησμ απσ ηβ γεληκελαζέα ηπθ απαελέπθ. 

Μεδκθεεηάηαηα εέθαδ β ηδελά απσδκζβ ζνζζκΰάμ ζε ζεπηά ζεσθβ εαδ κ 

επβλεαζησμ ηβμ απσ ηεηαίκζΫμ ζηβ ζνΰεΫθηλπζβ ζεσθβμ ά ηβ λκά ηπθ 

απαελέπθ. Οδ νδαηκενεζυθεμ Ϋξκνθ νοβζσηελβ απσδκζβ αζζΪ ηεδκθΫεηβηΪ 

ηκνμ απκηεζεέ β ανιβηΫθβ δδΪίλπζβ εαδ β δδΪγεζβ - επειελΰαζέα ηπθ νΰλυθ 

απκίζάηπθ. 

Οδ  δδαξπλδζηΫμ πλσζελκνζβμ (ά ζνζζΫεηεμ αξζτκμ) απκηαελτθκνθ ιβλΪ 

ζπηαηέδδα ηε ηΫΰεγκμ ηεΰαζτηελκ απσ 10 ηm. Σκ ζτζηβηα ηπκλεέ θα 

εθαληκζηεέ ΰδα ηβθ πλκεπειελΰαζέα αΫλδκν λετηαηκμ ά πμ ζτζηβηα 

πλπηκΰεθκτμ επειελΰαζέαμ. Ζ απσδκζβ ηκν ηβξαθδζηκτ εέθαδ 97,5 - 100% 

αθαζσΰπμ ηκν ηεΰΫγκνμ ηπθ λτππθ. Σκ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ αθΫλξεηαδ ζε 

140.000€ εαδ ηκ εσζηκμ ζεδηκνλΰέαμ ηκν ζε 7.000€. 

Ζ ζεσθβ εαδ β σιδθβ κηέξζβ απκηαελτθκθηαδ ηε ηβ ξλάζβ θέζηλπθ ζηλυηαηκμ ά 

εζέθβμ δδβγβηδεκτ νζδεκτ. Ζ ηΫγκδκμ ανηά ξλβζδηκπκδεέηαδ πμ ζτζηβηα ηεζδεκτ 

εαγαλδζηκτ ηε απσδκζβ πκν ιεπελθΪ ηκ 99%. Σκ εσζηκμ ηβμ εαηαζεενάμ 

αθΫλξεηαδ ζε 560.000€ εαδ 58.000€ εηβζέπμ ΰδα ηβ ζεδηκνλΰέα ηβμ. 

Σα ζαεεσθδζηλα εέθαδ ηα εζαζζδεΪ θέζηλα ηε νθαζηΪηδθκνμ ζΪεκνμ πκν 

δδαθΫλκνθ ενλέπμ ζηκ ζξεδδαζησ ηκν ζνζηάηαηκμ απκηΪελνθζβμ ηπθ 

ζπηαηδδέπθ απσ ηκ ειπηελδεσ ηπθ ζΪεπθ. Δέθαδ ζε γΫζβ θα απκηαελτθκνθ  

ζπηαηέδδα ηεΰαζτηελα απσ 1 ηm. ΔπδηνΰξΪθκνθ επέζβμ εαδ ηεέπζβ ηπθ 

ζνΰεεθηλυζεπθ δδκιδθυθ εαδ ηεηΪζζπθ, εδδδεΪ ζηβθ πελέπηπζβ πκν 

ξλβζδηκπκδκτθηαδ εθαζζαεηδεΪ εατζδηα, ζσΰπ ηβμ επδπζΫκθ απκλλσθβζβμ πκν 

νθέζηαθηαδ κδ λτπκδ ανηκέ ζηκ ζηλυηα ζπηαηδδέπθ πκν ζνζζπλετεηαδ πΪθπ 
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ζηκ τθαζηα. Γδα ηκνμ παλαπΪθπ ζσΰκνμ εαδ ηε ηβθ αθΪπηνιβ θΫπθ 

νθαζηΪηπθ αθγεεηδευθ ζε νοβζΫμ γεληκελαζέεμ ηα ζαεεσθδζηλα εελδέακνθ 

Ϋδαθκμ Ϋθαθηδ ηπθ βζεεηλσθδζηλπθ ζηδμ θΫεμ ηκθΪδεμ. 

Ζ ηεξθδεά ανηά εθαλησαεηαδ εαηΪ ηβ δδαεέθβζβ νζδευθ (πελδζαηίΪθεδ δδελΰαζέεμ 

ηεηαθκλΪμ, αθΪηδιβμ, εκζεδθέζηαηα, ανΰέζεδμ, εθζαεέζεδμ εαδ παεεηαλέζηαηα), 

εαηΪ ηβ γλατζβ, Ϊζεζβ,  ζεδκηλέίβζβ (πμ δετηελκ ζηΪδδκ εαγαλδζηκτ, ηεηΪ απσ 

ενεζυθεμ ά πκζνενεζυθεμ), σηαθ ΰέθκθηαδ επδεαζτοεδμ (π.ξ. ίαθά ενηέπθ, 

επδπΪζεδμ αζθαζηκπΪθπθ εζπ.), ζηκ θδθέλδζηα (π.ξ. πζαζηδευθ) πλκρσθηπθ  εαδ 

ζηκνμ εζέίαθκνμ, οτεηεμ - ιβλαθηάλεμ (πμ δετηελβ ίαγηέδα εαγαλδζηκτ ηεηΪ 

απσ ενεζυθεμ) εαδ πλκεεδηΫθκν ΰδα νοβζΪ θκληέα ζεσθβμ νζδευθ νοβζάμ 

αιέαμ. ε πελδπηυζεδμ αελέπθ ηε λνπαθηδεΫμ ετθζεεηεμ ά εελβεηδεΫμ τζεμ, 

απαδηεέηαδ β ζάοβ ηΫηλπθ ΰδα ηβθ απκθνΰά πνλεαΰδΪμ ά εελάιεπθ, σππμ κ 

εθκδδαζησμ ηκν ζνζηάηαηκμ ηε δέκδκ εεησθπζβμ ηβμ πέεζβμ ζε πελέπηπζβ 

Ϋελβιβμ ά εαδ ηε ζτζηβηα εαηαδκθδζηκτ.  

Δπέζβμ πλκζεεηδεά πλΫπεδ θα εέθαδ β επδζκΰά ηπθ νζδευθ εαηαζεενάμ ηκν 

ζνζηάηαηκμ, υζηε θα παλκνζδΪαεδ δεαθά αθηκξά ηΫξλδ ηβθ απσελδζβ ηπθ 

δενηελκΰεθυθ ζνζηβηΪηπθ αζθαζεέαμ. Σκ νζδεσ θδζηλαλέζηαηκμ εέθαδ Ϋθα 

ετεαηπηκ τθαζηα, π.ξ. ηζσξα ηε ίεζκθκεδδά απσζβιβ ά νθαθησ τθαζηα 

θηδαΰηΫθκ απσ ζνθγεηδεΫμ ά θνζδεΫμ έθεμ. Λσΰπ ηβμ νοβζσηελβμ γεληδεάμ εαδ 

ξβηδεάμ ζηαγελσηβηΪμ ηκνμ, ζνθγεηδεΫμ έθεμ, σππμ πκζνεζηΫλαμ, πκζναηέδδκ ά 

πκζνπλκπνζΫθδκ, ξλβζδηκπκδκτθηαδ πδκ ζνξθΪ απσ ηδμ θνζδεΫμ έθεμ (π.ξ. 

ίαηίΪεδ, ηαζζέ).  

ΤπΪλξκνθ δτκ ηΫγκδκδ εαγαλδζηκτ ζΪεπθ:  

 θέζηλα παζηδεάμ υγβζβμ (pulse jet), εαδ 

 θέζηλα αθηέζηλκθβμ λκάμ (reverse flow).  

ΓεθδεΪ, ηα θέζηλα ηε εαγαλδζησ ηΫζπ παζηδεάμ υγβζβμ Ϋξκνθ ενζδθδλδεκτμ 

ζΪεκνμ θδζηλαλέζηαηκμ, εέθαδ θηδαΰηΫθα απσ ηζσξα ηε ίεζκθκεδδά απσζβιβ εαδ 

ζνΰελαηκτθηαδ πΪθπ ζε νπκζηβλέΰηαηα (ΰδα θα απκθενξγεέ β δζκπΫδπζβ). ηκ 

ζηΪδδκ θδζηλαλέζηαηκμ, ηκ λετηα ηπθ απκίζάηπθ πελθΪ απσ ηκ ειπηελδεσ ηβμ 

δδΪηαιβμ ζηκ εζπηελδεσ. Ζ ζεσθβ απκζπΪηαδ ηε Ϋθαθ παζησ αΫλα, πκν 

εαηενγτθεηαδ ζηκνμ ζΪεκνμ, εΪγε Ϋθα Ϋπμ ηλέα ζεπηΪ, απσ ηκ εζπηελδεσ πλκμ 
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ηκ ειπηελδεσ ηκν θέζηλκν. νθάγπμ 8-10 ζΪεκδ, πκν αθηδπλκζππετκνθ ηκ 20% 

ά εαδ ζδΰσηελκ ηβμ ζνθκζδεάμ επδθΪθεδαμ θδζηλαλέζηαηκμ, εαγαλέακθηαδ 

ηανησξλκθα.  

ηα θέζηλα αθηέζηλκθβμ λκάμ, κδ ζΪεκδ δδενγεηκτθηαδ ζε αλεεηΪ δδαηελέζηαηα 

(ηκνζΪξδζηκθ ηΫζζελα). ηκ ζηΪδδκ θδζηλαλέζηαηκμ, πκν ενηαέθεηαδ απσ 20 

ζεπηΪ Ϋπμ ηέα υλα, ηκ λετηα ηπθ απκίζάηπθ πελθΪ απσ ηκ εζπηελδεσ ηβμ 

δδΪηαιβμ ζηκ ειπηελδεσ. Γδα ηκθ εαγαλδζησ ηπθ ζΪεπθ, β λκά αελέκν ζηκ Ϋθα 

δδαηΫλδζηα αθηδζηλΫθεηαδ εδζΪΰκθηαμ εαγαλσ αΫλα. Ζ λκά ηπθ ζκδπυθ 

απαελέπθ εεηλΫπεηαδ ζηα Ϊζζα δδαηελέζηαηα.  

Ζ ηεξθδεά επειελΰαζέαμ ηπθ αελέπθ ζε ζαεεσθδζηλα παλΫξεδ επδπζΫκθ ηβ 

δνθαησηβηα πελδκλδζηκτ ηβμ εεπκηπάμ ηπθ αδπλκτηεθπθ ζπηαηδδέπθ 

εζαδυδκνμ ά εκζζυδκνμ ηκλθάμ, αθ ηκ λετηα ηπθ αελέπθ πλδθ εδζΫζγεδ ζηκ 

ζαεεσθδζηλκ αθηδδλΪζεδ ηε αζίΫζηβ, κπσηε εαδ ζαηίΪθεδ ξυλα λσθβζβ ηπθ 

αδπλκτηεθπθ ζπηαηδδέπθ ζηκθ αζίΫζηβ. 

Ζ απσδκζβ ηπθ νθαζηΪηδθπθ θέζηλπθ ειαληΪηαδ Ϋθηκθα απσ ηκ λνγησ 

θδζηλαλέζηαηκμ, ηκ ηΫζκ θδζηλαλέζηαηκμ (εέδκμ νθΪζηαηκμ, πκδσηβηα ηβμ 

εαηαζεενάμ ηκν νθΪζηαηκμ) εαδ ηβ ηΫγκδκ εαγαλδζηκτ. Οδ νοβζσηελκδ λνγηκέ 

θδζηλαλέζηαηκμ εαδ κ πδκ Ϋθηκθκμ (ά πδκ ζνξθσμ) εαγαλδζησμ ζΪεπθ Ϋξκνθ ηβθ 

ηΪζβ θα ανιΪθκνθ ηβ ζνΰεΫθηλπζβ ζε ζεσθβ ηκν εαγαλκτ αελέκν. Οδ 

ξαηβζσηελκδ λνγηκέ θδζηλαλέζηαηκμ, πκν ζβηαέθκνθ ηεΰαζτηελα εαδ πδκ αελδίΪ 

θέζηλα, ζνθεπΪΰκθηαδ ηέα ξαηβζσηελβ απυζεδα πέεζβμ (δβζαδά ξαηβζσηελβ 

εαηαθΪζπζβ εθΫλΰεδαμ) εαδ ηεΰαζτηελβ δδΪλεεδα απάμ ηπθ ζΪεπθ. Ο λνγησμ 

θδζηλαλέζηαηκμ πκν αθαζκΰεέ ζε ηέα κλδζηΫθβ εθαληκΰά δεθ ηπκλεέ θα 

εαγκλδζηεέ ηε ενεκζέα, αζζΪ πλΫπεδ θα ίαζδζηεέ ζηβθ πεέλα απσ ηβ ζεδηκνλΰέα 

παλσηκδπθ εθαληκΰυθ.  

Ζ απσδκζβ ηκν ζνζηάηαηκμ εέθαδ ηεΰαζτηελβ απσ 99% ΰδα ηεΰΫγβ ζπηαηδδέπθ 

ηΫξλδ 0.3 ηm. Σκ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ εαδ ζεδηκνλΰέαμ ανηάμ ηβμ ηεγσδκν 

πκδεέζεδ αθΪζκΰα ηε ηα ξαλαεηβλδζηδεΪ πκν γα επδζεΰκτθ θα Ϋξεδ. Γδα 

ζαεεσθδζηλα ηβξαθδεκτ εαγαλδζηκτ εαδ ηΫζβ πηυζβ πέεζβμ 64 mm H2O, ηκ  

πΪΰδκ εσζηκμ εέθαδ : 450.000 $ εαδ ηκ ζεδηκνλΰδεσ  42.000 $/Ϋηκμ.   
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Ζ εθαζζαεηδεά ζτζβ ΰδα ηβθ απκηΪελνθζβ ηβμ ζεσθβμ, ηκν εζαδυδκνμ θΫθκνμ,  

ηβμ δπηΪηεθβμ ηΫθλαμ, ηβμ πέζζαμ εαδ ηβμ σιδθβμ κηέξζβμ αθηέ ηπθ 

ζαεεεσθδζηλπθ εέθαδ ηα βζεεηλσθδζηλα (ά βζεεηλκζηαηδεΪ θέζηλα). Σα 

βζεεηλκζηαηδεΪ θέζηλα (Ζ/Φ), ά βζεεηλκζηαηδεκέ εαηαελβηθδζηάλεμ, 

αθαπητξγβεαθ ηβ δεεαεηέα ηκν 1950 - 60, ηε ζεκπσ ηβ ξλάζβ ηκνμ ζηβθ 

παλαΰπΰά ηζδηΫθηκν ζηκνμ εζδίΪθκνμ. Ζ ζεδηκνλΰέα ηκνμ ίαζέαεηαδ ζηβ θσληδζβ 

ηπθ ζπηαηδδέπθ εαδ ηβ ζνζζκΰά ανηυθ πΪθπ ζε εαηΪζζβζα βζεεηλσδδα. Ο 

δδαξπλδζησμ ηπθ αδπλκτηεθπθ ζπηαηδδέπθ ζαηίΪθεδ ξυλα ζε πΫθηε ζηΪδδα, 

δβζαδά, ηκ ζξβηαηδζησ βζεεηλδεάμ εεεΫθπζβμ, ηκθ δκθδζησ ηπθ αελέπθ, ηβ 

θσληδζβ ηπθ ζπηαηδδέπθ, ηβ δδαεέθβζβ ηπθ θκληδζηΫθπθ ζπηαηδδέπθ εαδ ηβθ 

απσγεζβ ανηυθ πΪθπ ζηα βζεεηλσδδα ζνζζκΰάμ.     

Ζ ηΫγκδκμ ανηά ηπκλεέ θα εθαληκζηεέ ζε εζέίαθκνμ εαδ οτεηεμ πμ δετηελβ 

ίαγηέδα εαγαλδζηκτ εθσζκθ ηκ θκληέκ ζεσθβμ εέθαδ νοβζσ εαδ β αιέα ηκν 

αθαεηκτηεθκν νζδεκτ νοβζά. Δπέζβμ, αθ β γεληκελαζέα ηπθ απαελέπθ εέθαδ 

νοβζά. ΑζζΪ εαδ εαηΪ ηβ δδαεέθβζβ νζδευθ (ζπαθδσηελα) εαηΪ ηβθ κπκέα 

εεζτεηαδ ζεπησεεκεβ ζεσθβ.  

Ζ απσδκζβ ηκν ζνζηάηαηκμ ενηαέθεηαδ απσ 90 – 99,99%, αθΪζκΰα ηε ηδμ 

παλαηΫηλκνμ πκν Ϋξκνθ κλδζηεέ, πΪθηπμ παλκνζδΪακνθ ηεΰΪζβ εναδζγβζέα πμ 

πλκμ ηβθ απσδκζβ. Ζ απσδκζβ ηπθ βζεεηλκζηαηδευθ θέζηλπθ ηπκλεέ θα 

ηεδπγεέ εΪηπ απσ ζνΰεεελδηΫθεμ ζνθγάεεμ, σππμ ηβθ εεεέθβζβ ά ηβ δδαεκπά 

ζεδηκνλΰέαμ ηκν εζδίΪθκν παλαΰπΰάμ πξ. εζέθεελ, ηβθ εηθΪθδζβ ηεΰέζηπθ 

ζνΰεεθηλυζεπθ CO ε.ζπ.  Σκ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ εέθαδ 550.000 $  εαδ ηκ 

ζεδηκνλΰδεσ 10.000 $/ Ϋηκμ.  

Σα πζεκθεεηάηαηα ανηκτ ηκν ζνζηάηαηκμ εέθαδ: 

 Ηεαθσηβηα ζνΰελΪηβζβμ πκζτ ηδελυθ δδαζηΪζεπθ ζπηαηδδέπθ, πκν δεθ εέθαδ 

δνθαησθ θα ζνΰελαηβγκτθ ηε Ϊζζα ηΫζα 

 νζζκΰά ιβλΪμ ζεσθβμ απσ ηβθ κπκέα ηπκλκτθ θα αθαεηβγκτθ πλκρσθηα, 

παλαπλκρσθηα. 

 Λεδηκνλΰκτθ εαδ ζε νοβζΫμ γεληκελαζέεμ (δεθ δβηδκνλΰεέηαδ πλσίζβηα ηΫξλδ 

ηκνμ 535  C), αζζδυμ απαδηεέηαδ οτιβ 
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 ΜκθΪδεμ ετεκζα επεεηΪζδηεμ 

 νθελΰαζέα ηε Ϊζζεμ ηκθΪδεμ δΫζηενζβμ λτππθ 

 Υαηβζά πηυζβ πέεζβμ 

 Υαηβζσ εσζηκμ ζνθηάλβζβμ, αθ εαδ β on-line ζνθηάλβζβ δεθ εέθαδ δνθαηά.   

 Ο ζξεδδαζησμ ηπθ βζεεηλσθδζηλπθ ζε δδαελδηκτμ γαζΪηκνμ επδηλΫπεδ θα 

ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ ίεζηδυζεδμ ζε νπΪλξκθηα παζδΪ βζεεηλσθδζηλα (ηε 

πλκζγάεβ επδπζΫκθ γαζΪηπθ), ξπλέμ θα απαδηεέηαδ ζνθκζδεά αθηδεαηΪζηαζβ. 

ΠκζζΪ παλαδεέΰηαηα αθαίΪγηδζβμ βζεεηλσθδζηλπθ νπΪλξκνθ ζηβθ Δνλυπβ, 

εθυ αθηέζηκδξα πλκΰλΪηηαηα νπΪλξκνθ εαδ ζηβθ ΔζζΪδα. 

Δθυ ηα ηεδκθεεηάηαηα ηκν εέθαδ: 

 Τοβζσ εσζηκμ επΫθδνζβμ 

 Απαέηβζβ ηεΰΪζκν ξυλκν εΰεαηΪζηαζβμ 

 Πκζτ ηδελΪ ά νοβζάμ αθηέζηαζβμ ζπηαηέδδα δτζεκζα ζνζζΫΰκθηαδ 

 ΑΫλδκδ λτπκδ δεθ απκηαελτθκθηαδ 

 ΜεδπηΫθβ αζθΪζεδα ζσΰπ νοβζάμ ηΪζβμ 

 ΤΰλΪ βζεεηλσθδζηλα δβηδκνλΰκτθ δτζεκζκνμ πλκμ απσγεζβ νΰλκτμ πκζθκτμ   

ΓεθδεΪ, ηπκλεέ θα ζεξγεέ σηδ, ησζκ ηα βζεεηλκζηαηδεΪ θέζηλα, σζκ εαδ ηα 

ζαεεσθδζηλα Ϋξκνθ ηεΰΪζβ απσδκζβ ζε εαθκθδεΫμ ζνθγάεεμ ζεδηκνλΰέαμ. ΚαηΪ 

ηβ δδΪλεεδα δδδαέηελπθ ζνθγβευθ, σππμ νοβζυθ ζνΰεεθηλυζεπθ CO, Ϋθαλιβ ά 

δδαεκπά ηβμ ζεδηκνλΰέαμ εζδίΪθκν, ά εαηΪ ηβθ αζζαΰά απσ ηβ ζτθγεηβ 

ζεδηκνλΰέα ζε Ϊηεζβ ζεδηκνλΰέα, β απσδκζβ ηπθ βζεεηλσθδζηλπθ ηπκλεέ θα 

ηεδπγεέ ζβηαθηδεΪ, εθυ β απσδκζβ ηπθ ζαεεσθδζηλπθ δεθ επβλεΪαεηαδ. Έηζδ, 

ηα ζαεεσθδζηλα Ϋξκνθ ζνθκζδεΪ ηεΰαζτηελβ απσδκζβ, εθσζκθ ζνθηβλκτθηαδ 

εαθκθδεΪ εαδ κδ ζΪεκδ αθηδεαγέζηαθηαδ ζνξθΪ. Σκ ηεδκθΫεηβηα εέθαδ σηδ κδ 

απκλλδπησηεθκδ ζΪεκδ απκηεζκτθ απσίζβηκ εαδ πλΫπεδ θα απκηέγεθηαδ 

ζτηθπθα ηε ηκνμ δζξτκθηεμ εγθδεκτμ εαθκθδζηκτμ. 

Διαδηέαμ ηβμ τπαλιβμ πελδκλδζηκτ ΰδα ηβ ηΫΰδζηβ γεληκελαζέα ηπθ ζπηαηδδέπθ 

ζηα ζαεεσθδζηλα εαδ ειαδηέαμ ηβμ εδδδεάμ βζεεηλδεάμ αθηέζηαζβμ ηπθ 
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ζπηαηδδέπθ ζηα βζεεηλσθδζηλα, ηα απαΫλδα ξλεδΪακθηαδ εΪπκδα πλκεηκδηαζέα 

πλδθ κδβΰβγκτθ ζηα θέζηλα. Ανηά β πλκεηκδηαζέα ΰέθεηαδ εέηε ηε ηκθ οεεαζησ 

θελκτ ζε εδδδεκτμ πτλΰκνμ, ά ηε οτιβ ηε αΫλα ζε εδδδεκτμ εθαζζΪεηεμ 

γελησηβηαμ, ά ηε πλκζγάεβ θλΫζεκν αΫλα (αλαέπζβ εαδ ατιβζβ παλκξάμ 

πλκμ απκεκθέπζβ). 

Οδ πζνθηλέδεμ απκηαελτθκνθ ζπηαηέδδα ά ζηαΰσθεμ ηδελσηελα απσ 10 ηm, εθυ 

κδ πζνθηλέδεμ ηε δδαίλεξσηεθεμ επδθΪθεδεμ απκηαελτθκνθ εαδ αΫλδκνμ λτπκνμ. 

Ζ ηΫγκδκμ ανηά εθαλησαεηαδ εαηΪ ηβ δδαεέθβζβ νζδευθ, ηβ γλΪζβ ά ηβθ Ϊζεζβ 

εαδ ζηκνμ εζδίΪθκνμ ά οτεηεμ, αθΪζκΰα ηε ηβθ αιέα ηκν νζδεκτ. Σκ αΫλδκ 

ειαθαΰεΪαεηαδ θα πελΪζεδ ηΫζπ εθσμ ζηεθκτ αθκέΰηαηκμ (throat), σπκν κδ 

ηαξτηβηεμ ενηαέθκθηαδ απσ 60 Ϋπμ 120 m/s. ηβ ζνθΫξεδα πλκζηέγεηαδ θελσ, ηκ 

κπκέκ αηΫζπμ δβηδκνλΰεέ ζεπηΪ ζηαΰκθέδδα εαδ αθαηδΰθτεηαδ ηε ηκ αΫλδκ. Σα 

ζπηαηέδδα ζεσθβμ παΰδδετκθηαδ απσ ηα ζηαΰκθέδδα εαδ σθηαμ ίαλτηελα 

ηεηαεδθκτθηαδ ετεκζα ζε Ϋθα δδαξπλδζηά πκν ζνθάγπμ εέθαδ ενεζυθαμ, κ 

κπκέκμ αεκζκνγεέ ζηβθ πζνθηλέδα ητπκν venturi. Οδ πζνθηλέδεμ επδζΫΰκθηαδ, 

ζνθάγπμ, σηαθ κδ γεληκελαζέεμ ηπθ απαελέπθ πζβζδΪακνθ ά εέθαδ εΪηπ απσ ηκ 

ζβηεέκ δλσζκν. ΜελδεΫμ θκλΫμ, ξλβζδηκπκδκτθηαδ ΰδα αΫλδα ζε νοβζσηελεμ 

γεληκελαζέεμ, σπκν ηκ θελσ οτξεδ ηα αΫλδα εαδ ηεδυθεδ ηκθ σΰεκ ηκνμ. Ζ ξλάζβ 

ηκνμ πλκεαζεέ νΰλΪ απσίζβηα, ηκ ηΫΰεγκμ ηπθ κπκέπθ ηεηαίΪζζεηαδ αθΪζκΰα 

ηε ηκνμ δδαθκλεηδεκτμ ητπκνμ πζνθηλέδπθ. 

Σκ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ ηπθ πζνθηλέδπθ ιεεδθΪ απσ 200.000$ (πζνθηλέδα ηε 

δδΪηλβηκνμ δέζεκνμ, πζνθηλέδα εαηαδκθδζηκτ) εαδ ηπκλεέ θα θηΪζεδ ηδμ 

400.000$ ΰδα πτλΰκ ηε πζβλπηδεσ νζδεσ (εελαηδεσ νζδεσ). Σκ ζεδηκνλΰδεσ ηκνμ 

εσζηκμ ενηαέθεηαδ ΰτλπ απσ ηδμ 25 - 30.000$, εθυ ΰδα πζνθηλέδα Venturi 

νοβζάμ εθΫλΰεδαμ ηκ εσζηκμ αθΪ Ϋηκμ ηπκλεέ θα θηΪζεδ ζηα 125.000$. ΒαζδεΪ 

πζεκθεεηάηαηα εαδ ηεδκθεεηάηαηα ηπθ πζνθηλέδπθ Ϋθαθηδ ηπθ δνκ 

πλκβΰκτηεθπθ ηεγσδπθ (ηπθ ζαεεσθδζηλπθ εαδ ηπθ βζεεηλσθδζηλπθ) 

απκηεζκτθ ηα παλαεΪηπ. 

Πζεκθεεηάηαηα:  

 Απκηαελτθκνθ εαδ αΫλδκνμ λτπκνμ 

 Σκ ηδελσ ηΫΰεγκμ εΰεαηΪζηαζβμ 
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 Ζ τπαλιβ νΰλαζέαμ δεθ επβλεΪαεδ ηβ ζεδηκνλΰέα ηκνμ 

 Σκ ξαηβζσ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ 

 Σκ ξαηβζσ ζεδηκνλΰδεσ εσζηκμ εαδ εσζηκμ ζνθηάλβζβμ 

 Ζ πλκζαληκζηδεσηβηα ζε επδεέθδνθεμ / ηκιδεΫμ εεπκηπΫμ 

Μεδκθεεηάηαηα 

 Ζ δβηδκνλΰέα νΰλκτ απσίζβηκν, πκν ξλεδΪαεηαδ θα δδαξεδλδζηεέ εαηΪζζβζα 

 Σα πλκίζάηαηα δδΪίλπζβμ 

 Κλέθκθηαδ αθαπκηεζεζηαηδεΫμ ΰδα αΫλδα λετηαηα νοβζάμ γεληκελαζέαμ 

 Έξκνθ νοβζά εθελΰεδαεά απαέηβζβ 

Γδα θα απκηαελνθγκτθ αΫλδκδ λτπκδ σππμ HCl, HF, SO2, SO3, Ζ2S, Cl2, NH3, 

NOx ά ζηαΰκθέδδα ΖΝΟ3, Ζ2SΟ4 ά κλΰαθδεΪ αΫλδα (VOC’s) εαηΪ ηβ ίδκηβξαθδεά 

παλαΰπΰά Ζ2SO4, HNO3, HCl ηπκλκτθ θα ξλβζδηκπκδβγκτθ ζνζηάηαηα 

απκλλσθβζβμ, Ϋθα ηΫηλκ ηε ηεΰΪζβ εθαληκΰά ζε ξβηδεΫμ ίδκηβξαθέεμ. Ζ 

ζνζζκΰά ζεσθβμ ζε ζνζεενΫμ απκλλσθβζβμ πλαΰηαηκπκδεέηαδ ενλέπμ ζσΰπ 

αδλαθεδαευθ δνθΪηεπθ: ζπηαηέδδα ζεσθβμ ειαθαΰεΪακθηαδ θα Ϋλγκνθ ζε 

επαθά ηε ζηαΰκθέδδα θελκτ, ηπθ κπκέπθ ηκ ηΫΰεγκμ εέθαδ ηεΰαζτηελκ απσ ανησ 

ηπθ ζπηαηδδέπθ. Λσΰπ ηκν ηεΰΫγκνμ ηκνμ, ηα ζηαΰκθέδδα ηπκλκτθ θα 

ζνΰεεθηλπγκτθ ενεκζσηελα απσ αδλαθεδαεΫμ δνθΪηεδμ (π.ξ. ζε Ϋθαθ νΰλσ 

ενεζυθα) απ’ σ,ηδ ηα έδδα ηα ζπηαηέδδα ζεσθβμ. Σα ζηαΰκθέδδα ηπκλεέ θα 

δβηδκνλΰβγκτθ απσ αελκθτζδα (πτλΰκμ οεεαζηκτ), ζηλκθεέμ (νΰλσμ 

αθεηδζηάλαμ) ά ηβθ έδδα ηβ λκά αελέκν (ζνζεενά απκλλσθβζβμ Venturi). Γδα θα 

ειαθαΰεαζηκτθ ηδελσηελα ζπηαηέδδα θα Ϋλγκνθ ζε επαθά ηε ηα ζηαΰκθέδδα, 

απαδηκτθηαδ νοβζσηελεμ ζξεηδεΫμ ηαξτηβηεμ εαδ ηδελσηελα ζηαΰκθέδδα. Οδ 

ζνζεενΫμ απκλλσθβζβμ Venturi Ϋξκνθ ΰέθεδ ηκ πδκ ζνθβγδζηΫθκ εέδκμ πτλΰκν 

απκλλσθβζβμ, επεδδά εέθαδ ζε γΫζβ θα επδητξκνθ κπκδαδάπκηε απαδηκτηεθβ 

ζνΰεΫθηλπζβ εαγαλκτ αελέκν εαδ Ϋξκνθ Ϋθαθ απζσ ζξεδδαζησ. Σα νΰλΪ 

απσίζβηα πλΫπεδ θα νπκζηκτθ επειελΰαζέα πλδθ ηβθ εεεΫθπζβ. Ζ απσδκζβ 

ανηυθ ηπθ ζνζηβηΪηπθ ειαληΪηαδ απσ ηκ δδΪζνηα πκν ξλβζδηκπκδεέηαδ 

ιεεδθυθηαμ απσ 60% εαδ θα θηΪθεδ ηκ 99% ηπθ λτππθ. Σκ πΪΰδκ εσζηκμ εέθαδ 

83.000$ εθυ ηκ εηάζδκ εσζηκμ ζεδηκνλΰέαμ εέθαδ 48.000$.  
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Σα κλΰαθδεΪ αΫλδα εαδ κδ αηηκέ απσ ηδμ δδΪθκλεμ ξβηδεΫμ δδελΰαζέεμ ά ηκνμ  

ειαελδζηκτμ ηπθ δειαηεθυθ ηπκλκτθ θα απκηαελνθγκτθ ηε ζνζηάηαηα 

πλκζλσθβζβμ (π.ξ. εζέθβ εθελΰκτ Ϊθγλαεα). Ζ απσδκζβ εέθαδ 95-99%, ηκ 

εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ εέθαδ 3.500.000$  εαδ ηκ αθηέζηκδξκ εηάζδκ ζεδηκνλΰδεσ 

πλκζεΰΰέαεδ ηα 400.000$. ΒΫίαδα, πλκεεδηΫθκν ΰδα ηβθ επειελΰαζέα λενηΪηπθ 

ηε νοβζΫμ ζνΰεεθηλυζεδμ ζπηαηδδέπθ πλκβΰεέηαδ απκηΪελνθζβ ηπθ 

ζπηαηδδέπθ ηε ζαεεσθδζηλα ά πζνθηλέδεμ, κπσηε αθείαέθεδ εαδ ηκ εσζηκμ. 

Αεσηβ, ηκ λετηα ηλκθκδκζέαμ ζε εζέθβ εθελΰκτ Ϊθγλαεα πλΫπεδ θα Ϋξεδ 

νΰλαζέα ξαηβζσηελβ απσ 50% κπσηε ζε κλδζηΫθεμ πελδπηυζεδμ πλκβΰεέηαδ 

αθτΰλαθζβ. ΣΫζκμ, ζε πελέπηπζβ επειελΰαζέαμ γεληυθ λενηΪηπθ 

(γεληκελαζέα ζβηαθηδεΪ ηεΰαζτηελβ απσ 40 C), ξλβζδηκπκδκτθηαδ εθαζζΪεηεμ 

γελησηβηαμ ΰδα ηβθ οτιβ ηκνμ εαδ επκηΫθπμ ηβ δδαηάλβζβ ηβμ απσδκζβμ ζε 

νοβζΪ επέπεδα.    

Μδα Ϊζζβ ηΫγκδκμ αθηδηεηυπδζβμ ηπθ αΫλδπθ λτππθ, ηε νοβζά απσδκζβ 

ζνθάγπμ, εέθαδ κδ ζνηπνεθπηάλεμ, κδ κπκέκδ ξλβζδηκπκδκτθηαδ ζε 

αθηδδλαζηάλεμ ηκθΪδπθ ζνθγΫηπθ ζδπαζηΪηπθ, ΰδα ηβθ αθΪεηβζβ δδαζνηυθ 

εζπ. νθάγπμ εθαλησακθηαδ πμ πλκεπειελΰαζέα, ΰδα ηβ ηεέπζβ νοβζκτ 

θκληέκν αελέπθ λτππθ απσ αΫλδα λετηαηα, πλδθ ηβθ ετλδα επειελΰαζέα ηκνμ 

απσ εΪπκδκ Ϊζζκ ζτζηβηα νοβζάμ απσδκζβμ. ε πελέπηπζβ παλκνζέαμ 

νδλαηηυθ ζηκ αΫλδκ λετηα, πλΫπεδ θα  πλκβΰεέηαδ αθτΰλαθζβ πλκεεδηΫθκν θα 

απκθενξγεέ β πδγαθσηβηα ηεδπηΫθβμ απσδκζβμ ηβμ δδελΰαζέαμ.  ΜεηΪ απσ ηβ 

δδελΰαζέα ανηά πλκετπηκνθ νΰλΪ απσίζβηα. Σκ πΪΰδκ εσζηκμ εέθαδ 70.000$ 

εθυ ηκ εηάζδκ εσζηκμ ζεδηκνλΰέαμ εέθαδ 85.000$. 

Μδα εθαζζαεηδεά ηΫγκδκμ ΰδα ηβθ απκηΪελνθζβ ηπθ κλΰαθδευθ αελέπθ εέθαδ κ 

πνλζσμ. Ο πνλζσμ ξλβζδηκπκδεέηαδ εαηΪ ηβθ εατζβ νδλσγεδκν εαδ 

νδλκΰκθαθγλΪεπθ ζε ηεΰΪζεμ ίδκηβξαθδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ (π.ξ. δδνζδζηάλδα). 

Γδα ηβ ξλάζβ ηκν απαδηεέηαδ ίκβγβηδεσ εατζδηκ (π.ξ. θνζδεσ αΫλδκ). Απσ ανηά 

ηβ δδελΰαζέα δβηδκνλΰκτθηαδ απαΫλδα εατζβμ, ενλέπμ δδκιεέδδκ εαδ ηκθκιεέδδκ 

ηκν Ϊθγλαεα, εθυ νδλκΰκθΪθγλαεεμ ξαηβζκτ ηκλδαεκτ ίΪλκνμ αθαηΫθεηαδ θα 

παλΪΰκθηαδ, ζε ηδελΫμ σηπμ  ζνΰεεθηλυζεδμ. Σκ πΪΰδκ εσζηκμ εέθαδ 1.700.000$ 

εθυ ηκ εηάζδκ εσζηκμ ζεδηκνλΰέαμ εέθαδ 1.145.000$. 



 

 119 

ΣΫζκμ, νπΪλξκνθ εαδ ηα ζνζηάηαηα εατζβμ ά κδ εαηαζνηδεκέ ηεηαηλκπεέμ ΰδα θα 

απκηαελτθκνθ ηα κλΰαθδεΪ αΫλδα, ηκνμ αηηκτμ, ηα ζπηαηέδδα εαδ ηκνμ νΰλκτμ 

ξζπλδπηΫθκδ νδλκΰκθΪθγλαεεμ εαηΪ ηβθ εατζβ απαελέπθ κιεέδπζβμ 

αζθΪζηκν, ζηδμ ηκθΪδεμ εελβεηδευθ, εαδ ζηβθ παλαΰπΰά θκληαζδεήδβμ. Σκ 

απκηΫζεζηα ηβμ ξλάζβμ ανηάμ ηβμ ηεγσδκν εέθαδ β δβηδκνλΰέα απαελέπθ 

εατζβμ ά εαηαζνηδεάμ κιεέδπζβμ ά εαηαζνηδεάμ αθαΰπΰάμ εαδ ηΫθλα, εθυ β 

απκδκηδεσηβηα ηβμ εέθαδ 90-99% ΰδα απκηεθλπηάλα Ϊηεζβμ θζσΰαμ εαδ 90-95% 

ΰδα εαηαζνηδεσ ηεηαηλκπΫα. ΓεθδεΪ, β ηΫγκδκμ δεθ εέθαδ εθελΰεδαεΪ εαδ 

κδεκθκηδεΪ ζνηθΫλκνζα ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ ηβμ λτπαθζβμ απσ ζπηαηέδδα 

ησθκ. Σκ εσζηκμ ΰδα ηκθ απκηεθλπηάλα Ϊηεζβμ θζσΰαμ εέθαδ 720.000 $ ΰδα ηβθ 

εΰεαηΪζηαζά ηκν εαδ 430.000 $ ΰδα ηβ ζεδηκνλΰέα ηκν αθΪ Ϋηκμ. Σα αθηέζηκδξα 

εσζηβ ΰδα ηκθ εαηαζνηδεσ ηεηαηλκπΫα εέθαδ 900.000$ εαδ 400.000$. ε 

πελδπηυζεδμ εατζβμ αελέπθ λενηΪηπθ ηε νοβζΫμ ζνΰεεθηλυζεδμ κλδζηΫθπθ 

λτππθ σππμ αζκΰκθκτξπθ ά γεδκτξπθ, απαδηεέηαδ β εΰεαηΪζηαζβ εαηΪζζβζκν 

ζνζηάηαηκμ επειελΰαζέαμ ηπθ εεζνσηεθπθ απαελέπθ, σππμ πζνθηλέδαμ. 

Ρσπογόνες οσζίες 

1. Γηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη άιιεο ελώζεηο ηνπ ζείνπ. 

Οδ εεπκηπΫμ SO2 ειαληυθηαδ απσ ηκ πελδεξσηεθκ γεέκ ζηκ εατζδηκ. 

ΠλκεεδηΫθκν θα εζαηηπγκτθ κδ εεπκηπΫμ ανηΫμ, Ϋθαμ ηλσπκμ εέθαδ β ξλάζβ 

εανζέηπθ ξαηβζσηελκν γεέκν, εαγυμ εαδ β ξλάζβ αελέκν εανζέηκν. Άζζκμ 

ηλσπκμ εέθαδ β απκγεέπζβ ηκν εανζέηκν πλδθ ηβ εατζβ ηκν, πκν αθαθΫλεηαδ 

γεπλβηδεΪ ησθκ, εαγυμ ειαληΪηαδ απσ ηα δδνζδζηάλδα εαδ ηβ θκηκγεζέα. 

Σα γΫηαηα ηεέπζβμ εεπκηπυθ SO2 εέθαδ ΰδα ηβθ ΔζζΪδα πελδζζσηελκ 

επδζηβηκθδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ, εαγυμ β πκδσηβηα ηπθ πλυηπθ νζυθ ζηβθ 

ΔζζΪδα εέθαδ ηΫηκδα, υζηε ηα κιεέδδα ηκν γεέκν θα εθζπηαηυθκθηαδ ζηκ πλκρσθ 

εαδ θα ηβθ ηέγεηαδ γΫηα εεπκηπάμ ηκνμ ζηβθ αηησζθαδλα.  

Οδ εθαληκασηεθεμ ηεξθδεΫμ εέθαδ: 

 Πλκζγάεβ απκλλκθβηδεκτ νζδεκτ 

 Πζνθηλέδα ιβλκτ ητπκν (dry scrubber) 

 Πζνθηλέδα νΰλκτ ητπκν (πτλΰκμ οεεαζηκτ - wet scrubber) 
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 Πλκζλσθβζβ ζε Δθελΰσ Άθγλαεα 

ΓεθδεΪ, κδ πζνθηλέδεμ εθαλησακθηαδ ζε πκζζΫμ ηκθΪδεμ ζηβ εαθδδθαίέα εαδ 

ζηδμ ΖθπηΫθεμ Πκζδηεέεμ, ηε ζεκπσ ηβθ απκηΪελνθζβ SO2 απσ ηα απαΫλδα 

(πκζκζησ απκηΪελνθζβμ 80-90%). Οδ πζνθηλέδεμ ηπκλκτθ θα ξλβζδηκπκδκτθ 

εθυζεδμ αζίεζηέκν ά εθυζεδμ θαηλέκν. Ζ πζεδκοβθέα ηπθ ηκθΪδπθ 

ξλβζδηκπκδεέ γαζαζζδθσ θελσ, κπσηε ζηβθ πελέπηπζβ ανηά δβηδκνλΰκτθηαδ 

νΰλΪ απσίζβηα (20-300 m3/t Al), επδίαλβηΫθα ηε θγκλδκτξεμ, γεδυδεδμ εαδ 

γεδδεΫμ εθυζεδμ, αδπλκτηεθα ζηελεΪ, εαγυμ εαδ ηδελκλνπαθηΫμ σππμ π.ξ. Ni, 

ηε Ϋζζεδοβ κινΰσθκν εαδ εζαθλΪ σιδθα, ηε απκηΫζεζηα β ηΫγκδκμ θα Ϋξεδ 

επδπηυζεδμ ζηκ νδΪηδθκ πελδίΪζζκθ. 

Σκ εσζηκμ επΫθδνζβμ ΰδα ηδμ πζνθηλέδεμ νπκζκΰέαεηαδ ζε 9-36 εεαη. ECU, εθυ 

ηκ εηάζδκ εσζηκμ αθΫλξεηαδ ζε 10-45 ECU/ t Al. Σα ζνζηάηαηα ανηΪ 

εθαλησακθηαδ ενλέπμ ζε ελΰκζηΪζδα πκν ξλβζδηκπκδκτθ εθΫλΰεδα ξαηβζκτ 

εσζηκνμ (π.ξ. νδλκβζεεηλδεά) εαδ Ϋξκνθ πελδγυλδα ΰδα δαπαθβλΫμ επεθδτζεδμ 

ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ. 

Γδα ηβ ηεέπζβ ηπθ εεζτζεπθ νδλσγεδκν ζηκνμ ελΰαζδαεκτμ ξυλκνμ εαδ ηβθ 

παλΪζζβζβ πλκζηαζέα ηπθ ελΰαακηΫθπθ, πλΫπεδ θα ζαηίΪθκθηαδ κλδζηΫθα 

ηΫηλα πλαεηδεάμ θτζβμ σππμ: 

 Όζα ηα νζδεΪ πκν πελδΫξκνθ γεδκτξα γα πλΫπεδ θα θνζΪζζκθηαδ ζε 

δεαθά απσζηαζβ απσ ηα σιδθα νζδεΪ εαδ εαηΪ πλκηέηβζβ ζε δδαθκλεηδεΫμ 

απκγάεεμ. 

 Πλδθ κπκδκζδάπκηε ελΰαασηεθκμ εδζΫζγεδ ζε αθΫηεμ, θλεΪηδα, 

νπκθσηκνμ, πκν γα ηπκλκτζε θα ζξβηαηδζγεέ αΫλδκ νδλσγεδκ, γα 

πλΫπεδ θα πλκβΰβγεέ Ϋζεΰξκμ. 

 ηβθ πελέπηπζβ πκν β αλξδεά δκεδηαζέα εέθαδ αλθβηδεά, ησηε κ 

ελΰαασηεθκμ πκν γα εαηΫίεδ ζηβ δειαηεθά ά νπσθκηκ, γα πλΫπεδ θα 

θΫλεδ αυθβ αζθαζεέαμ, ηε ζξκδθέ πκν εαηαζάΰεδ ζε Ϊζζκ ελΰαασηεθκ πκν 

παλαηΫθεδ ζηκ πΪθπ ηΫλκμ ηβμ δειαηεθάμ. ηδμ ηεΰΪζεμ ηκθΪδεμ εέθαδ 

απαλαέηβηβ β τπαλιβ ηΪζεαμ κινΰσθκν ΰδα ηβθ πλκζηαζέα απσ ηκ 

νδλσγεδκ. 
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 Γδα ηβθ απκθνΰά δνθβηδευθ εεζτζεπθ νδλσγεδκν εαηΪ ηκ Ϊθκδΰηα ηπθ 

ίαλεζδυθ, εέθαδ απαλαέηβηβ β εΰεαηΪζηαζβ δδαηΪιεπθ venturi, ηε 

ανησηαηβ αθαλλσθβζβ ηπθ αελέπθ απσ ηκ ξυλκ ηβμ ίαλΫζαμ νπσ 

ηελδεσ εεθσ, πλδθ ηκ Ϊθκδΰηα ηβμ πσληαμ.  

Γδα παλΪδεδΰηα, ηδα εθαληκζηΫθβ ηεξθδεά ΰδα ηβ ηεέπζβ ηπθ εεπκηπυθ κιεδδέπθ 

ηκν γεέκν εαηΪ ηβθ κιεέδπζβ ηβμ αζθΪζηκν, ζνθέζηαηαδ ζηβ ξλάζβ εθσμ πλσζγεηκν 

πλδθ ηβθ εηθτζβζβ αΫλα ά εαηΪ ηκ αλξδεσ ζηΪδδκ ηβμ δδελΰαζέαμ. Σκ πλσζγεηκ 

ανησ πελδζαηίΪθεδ ηκνζΪξδζηκθ ηέα απσ ηδμ κηΪδεμ: νδλκιεδδέκν ηκν ηεηΪζζκν, 

κιεδδέκν ηκν ηεηΪζζκν, αθγλαεδεκτ ά δδηηαθγλαεδεκτ Ϊζαηκμ ηκν ηεηΪζζκν, σπκν ηκ 

ηΫηαζζκ εέθαδ θΪηλδκ, εΪζδκ, ηαΰθάζδκ, οενδΪλΰνλκμ, ξαζεσμ ά αλΰέζδκ. ηβ 

ζνθΫξεδα, ηα απαΫλδα κιεέδπζβμ θδζηλΪλκθηαδ ΰδα ηβθ απκηΪελνθζβ, ηΫλκνμ 

ηκνζΪξδζηκθ, ηπθ κνζδυθ πκν πελδΫξκνθ γεέκ νπσ ηκλθά ζνηπνεθυηαηκμ. Ζ 

ζνθδναζηΫθβ ξλάζβ ηκν πλσζγεηκν εαδ ηκν θέζηλκν ηεέπθεδ ηβθ εεπκηπά κιεδδέπθ 

ηκν γεέκν εαηΪ 50% ηκνζΪξδζηκθ. 

2. Ομείδηα ηνπ αδώηνπ θαη άιιεο ελώζεηο ηνπ αδώηνπ. 

Σκ δδκιεέδδκ ηκν ααυηκν (NO2) αθαπητζζεηαδ σηαθ Ϋλξκθηαδ ζε επαθά ηε ηκθ 

αηηκζθαδλδεσ αΫλα κιεέδδα ηκν ααυηκν – παλαπλκρσθηα εατζβμ κλνεηυθ 

εανζέηπθ, π.ξ. ζε ανηκεέθβηα εαδ Ϊζζα κξάηαηα, γεληΪθζεδμ εαδ ηαΰεδλεέα. Ζ 

ηαελκξλσθδα Ϋεγεζβ εέθαδ δνθαησθ θα Ϋξεδ επδπηυζεδμ ζηβ ζεδηκνλΰέα ηπθ 

πθενησθπθ εαδ θα πλκεαζΫζεδ αθαπθενζηδεΪ πλκίζάηαηα. 

ΓεθδεΪ, κδ ζβηαθηδεσηελεμ ηεξθδεΫμ πλσζβοβμ ηβμ εεπκηπάμ ηκν ααυηκν εαηΪ 

ηβθ παλαΰπΰά εέθαδ: 

α.  Υλβζδηκπκέβζβ εανζέηκν ηε ηδελά πελδεεηδεσηβηα ζε Ϊαπηκ. 

ί.  Μεέπζβ ηκν ζσΰκν αΫλα / εανζέηκν. 

ΰ.  Μεέπζβ γεληκελαζέαμ αΫλα εατζβμ. 

δ.  Αθαενεζκθκλέα εανζαελέπθ ζηβθ εζηέα. 

ε. Αθαενεζκθκλέα εανζαελέπθ ζηκθ αΫλα εατζβμ. 

ζη.  Γδαζεκλπδζησμ θελκτ ά αηηκτ ζηβθ εζηέα. 

α.  Πλκζαΰπΰά ηΫλκνμ ηκν αΫλα εατζβμ ζηκ Ϊθπ ηΫλκμ ηβμ εζηέαμ. 
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β.  Δνθκρεά δδΪηαιβ εανζηάλπθ. 

γ. Ζ ίαγηπηά πλκζαΰπΰά αΫλα. 

δ.  ΓδαίΪγηδζβ αΫλα εαδ ηεηΪεανζβ. 

ΠλκεεδηΫθκν θα εζαηηπγκτθ κδ εεπκηπΫμ ανηΫμ, β πλσηαζβ ζηκ πζαέζδκ ηπθ 

ίΫζηδζηπθ δδαγΫζδηπθ ηεξθδευθ, εέθαδ κδ εανζηάλεμ ξαηβζυθ κιεδδέπθ ηκν 

ααυηκν (πλσεεδηαδ ΰδα εανζηάλεμ ηε βζεεηλκθδεΪ εζεΰξσηεθκ τοκμ 

γεληκελαζέαμ εαδ πελέζζεδαμ αΫλα, υζηε θα εζαξδζηκπκδεέηαδ β παλαΰπΰά 

ΝΟx). Σκ εσζηκμ ηβμ επΫθδνζβμ εεηδηΪηαδ ζε 6 ECU/ kW εαδ ηκ εσζηκμ 

ζεδηκνλΰέαμ εέθαδ πελέπκν 300 kECU/ θκτλθκ ηνπδεάμ δνθαηδεσηβηαμ 50ΜW.  

3. Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

Όζκθ αθκλΪ ζηκ CO, δεθ νπΪλξεδ εαηέα Ϊηεζβ πλσίζεοβ, αθηδηεηππέαεηαδ 

ηελδευμ εαδ Ϋηηεζα ηΫζα απσ ηβθ επδδέπιβ ηβμ πζάλκνμ εατζβμ ΰδα ζσΰκνμ 

εικδεκθσηβζβμ εθΫλΰεδαμ.  

4. Πηεηηθέο νξγαληθέο ελώζεηο. 

Oδ ηεξθκζκΰέεμ πελδζνζζκΰάμ ηπθ κλΰαθδευθ πηβηδευθ εθυζεπθ, πκν 

δκεδηΪζγβεαθ ζε Ϊζζεμ ΔνλππαρεΫμ ξυλεμ, Ϋδεδιαθ σηδ εέθαδ δνθαησθ θα 

επδηενξγκτθ νοβζΫμ απκδσζεδμ ζηβ ζνΰελΪηβζβ ηπθ VOCs. Όηπμ ΰδα εΪγε ηέα 

απσ ανηΫμ, νπΪλξκνθ σλδα, ηεξθδεΪ ά κδεκθκηδεΪ, πκν ίΪακνθ πελδκλδζηκτμ ζηβ 

ξλβζδηκπκέβζά ηκνμ. 

 Ζ "απκλλσθβζβ απσ ηκ θελσ", πλκςπκγΫηεδ σηδ κδ κλΰαθδεΫμ πηβηδεΫμ 

εθυζεδμ εέθαδ σζεμ ειαδλεηδεΪ δδαζνηΫμ ζηκ θελσ, εθυ β 

απκηεζεζηαηδεσηβηα ζηβθ πελδζνζζκΰά ανηυθ ηπθ εθυζεπθ δεθ εέθαδ 

πΪθηκηε β εαζτηελβ δνθαηά. 

 Ζ "εατζβ", δεθ εέθαδ ζνηίαηά ηε ηβθ αζνθεξά παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα, 

σππμ εέθαδ ανηά πξ. ηβμ επειελΰαζέαμ ηπθ δεληΪηπθ. Δπέζβμ δεθ 

ζνθδζηΪηαδ απσ ηβθ Ϊπκοβ ηβμ αθΪζπζβμ ζε εθΫλΰεδα εαδ απσ 

κδεκθκηδεά εσζηκνμ εΰεαηΪζηαζβμ εαδ ζεδηκνλΰέαμ. 

 Ζ πλκζλσθβζβ ζε εθελΰσ Ϊθγλαεα, εέθαδ ησθκ θαδθκηεθδεΪ απζά. Δέθαδ, 

εαδ ανηά β ηΫγκδκμ, ζπΪθδα ζνηίαηά ηε αζνθεξεέμ δδαδδεαζέεμ εαδ 

απαδηεέ, κππζδάπκηε, ηβθ Ϋεπζνζβ ηπθ "πηβηδευθ κλΰαθδευθ εθυζεπθ". 
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Δπεδδά σηπμ πλσεεδηαδ ΰδα ηέΰηαηα εαδ πελέπζκεεμ δκηΫμ, β Ϋεπζνζβ 

παλΪΰεδ δδαζτηαηα δδαζνηδευθ ηα κπκέα πλΫπεδ θα νπκζηκτθ 

επειελΰαζέα. Μσθκ ηε ανησθ ηκθ ηλσπκ εέθαδ εθδεηά β αθαετεζπζβ εαδ 

επαθαξλβζδηκπκέβζά ηπθ δδαζνηδευθ πκν ζνΰελαηάγβεαθ απσ ηκθ 

εθελΰσ Ϊθγλαεα. Σκ ζτθκζκ ηπθ δδαδδεαζδυθ εαγδζηκτθ ηβθ ηεξθκζκΰέα 

πελέπζκεβ ζηβθ εθαληκΰά εαδ δδαξεέλδζά ηβμ εαδ επέ πζΫκθ δαπαθβλά. 

 Ζ "ίδκζκΰδεά απκδεκδσηβζβ", εέθαδ ηέα πλσζθαηβ ηεξθκζκΰέα πκν 

ίλέζεεηαδ αεσηα ζε πεδλαηαηδεσ ζηΪδδκ επκηΫθπμ δεθ ηπκλεέ Ϊηεζα θα 

πλκηαγεέ ΰδα εθαληκΰά. Σα πλυηα ζνηπελΪζηαηα εέθαδ σηδ ανηά 

παλκνζδΪαεδ πκζνπζενλδεσηβηα, εαδ αιδκπδζηέα, παλΪ ηβ δεδκηΫθβ 

αζνθΫξεδα ηπθ δδαδδεαζδυθ ηκν εαζζππδζηκτ ηκν δΫληαηκμ77. Όππμ ζε 

σζεμ ηδμ ίδκζκΰδεΫμ δδαδδεαζέεμ, πλΫπεδ θα δέδεηαδ εαδ ζε ανηάθ ηβθ 

επειελΰαζέα, ηεΰΪζβ πλκζκξά ζηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ παλαηΫηλπθ πκν 

εζΫΰξκνθ ηβ δλαζηβλδσηβηα ηβμ ίαεηβλδαεάμ ξζπλέδαμ. Βείαέπμ,, 

κλδζηΫθεμ κλΰαθδεΫμ πηβηδεΫμ εθυζεδμ εέθαδ εζΪξδζηα ίδκζκΰδεΪ 

απκδεκδκηάζδηεμ, ΰδα ανηΫμ γα ξλεδαζγεέ πελαδηΫλπ Ϋλενθα ΰδα ηβθ 

εεζεεηδεά πλκζαληκΰά ηβμ ξζπλέδαμ. 

νθεπυμ, ηκ πλσίζβηα ηπθ εεπκηπυθ κλΰαθδευθ πηβηδευθ εθυζεπθ ηπθ 

θΫπθ ηκθΪδπθ, απαδηεέ ηεξθκζκΰδεΪ πλπηκπκλδαεΫμ ζτζεδμ ζδΰσηελκ 

δαπαθβλΫμ, ετεκζα εζεΰξσηεθεμ, εαδ ζνηίαηΫμ ηε ηκ παλαΰπΰδεσ ζτζηβηα.  

Γδα ηβ ηεέπζβ ηπθ εεπεηπσηεθπθ VOCs εαδ δδκιδθυθ πλκηεέθεηαδ β ξλάζβ 

ηεηαεανζηάλα ηε ηανησξλκθβ ζεδηκνλΰέα ζνζηάηαηκμ οτιβμ. Δδδδεσηελα ζηκ 

ηεηαεανζηάλα, κ κπκέκμ ζεδηκνλΰεέ ζε γεληκελαζέα ηεΰαζτηελβ απσ  850 κC 

εαδ παλκνζέα κινΰσθκν, ζαηίΪθεδ ξυλα γεληδεά κιεέδπζβ ηπθ κλΰαθδευθ 

εθυζεπθ, εθυ αεκζκνγεέ απσηκηβ οτιβ ηπθ απαελέπθ, πκν παλΪΰκθηαδ, ΰδα 

θα εηπκδδζηεέ κ επαθαζξβηαηδζησμ δδκιδθυθ. Γδα δεαθκπκδβηδεά εαηαζηλκθά 

ηπθ κλΰαθδευθ ζνζηαηδευθ (ζε πκζκζησ ηεΰαζτηελκ απσ 99%) ηα πλκμ 

επειελΰαζέα αΫλδα γα πλΫπεδ θα γεληαθγκτθ ζηβ γεληκελαζέα ζεδηκνλΰέαμ ηκν 

ηεηαεανζηάλα  ηκνζΪξδζηκθ ΰδα 0,5 sec. ε πελέπηπζβ πκν ηα πλκμ 

επειελΰαζέα αΫλδα πελδΫξκνθ ξζπλδκτξεμ εθυζεδμ  β γεληκελαζέα ηκν 

                                                
77 W. Wenzel, "Ecological Considerations in Leather Finishing Systems", World Leather, 3, 47, Iνύιηνο 

1996 
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ηεηαεανζηάλα αθΫλξεηαδ ζε 1100-1200 κC εαδ κ ξλσθκμ παλαηκθάμ ηκνμ 

ανιΪθεηαδ Ϋπμ 4 sec. Σα απαΫλδα ηκν ηεηαεανζηάλα πελδΫξκνθ ζπηαηέδδα, 

δδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, κιεέδδα ηκν γεέκν εαδ ηκν ααυηκν εαδ Ϊζζα πλκρσθηα 

εατζβμ εαδ ΰδα ανησ απαδηεέηαδ πελαδηΫλπ επειελΰαζέα ηκνμ, β κπκέα ζνθάγπμ 

πελδζαηίΪθεδ επειελΰαζέα ηε αζίΫζηβ εαδ ξλάζβ ζαεεσθδζηλκν. Οδ εεπκηπΫμ 

ηπθ VOCs ηεηΪ ηκ ηεηαεανζηάλα πελδκλέακθηαδ ζε ζνΰεΫθηλπζβ ηδελσηελβ 

απσ 10mg/m3, εθυ ΰδα ηδμ δδκιέθεμ β αθηέζηκδξβ ζνΰεΫθηλπζβ εέθαδ ηδελσηελβ 

απσ 0,1 ng/m3 . Δπδζβηαέθεηαδ σηδ, επεδδά β γεληκελαζέα ηάιβμ ηβμ πλυηβμ 

τζβμ εέθαδ δδδαέηελα νοβζά, β εεπκηπά κλΰαθδευθ κνζδυθ εέθαδ πελδκλδζηΫθβ. 

Γδα ηβ ζνζζκΰά εαδ επειελΰαζέα ηβμ παλαΰσηεθβμ ζεσθβμ πλκηεέθεηαδ β 

ηκπκγΫηβζβ εαζνπηλυθ ζε ζνθδναζησ ηε εεθηλδεσ ζτζηβηα ειαελδζηκτ, εΪηδ 

ηκ κπκέκ Ϋξεδ πμ απκηΫζεζηα ηβ ηεέπζβ εεπκηπυθ ζεσθβμ εαηΪ ηκνζΪξδζηκθ 

99%.  

Ζ εΰεαηΪζηαζβ ζνζηάηαηκμ ζκΰδζηδεκτ απσ ειεδδδεενηΫθκνμ κέεκνμ πλκίΪζζεδ 

πμ πλκςπσγεζβ ΰδα ηβθ απκηεζεζηαηδεά πλκζβπηδεά ζνθηάλβζβ. Σκ εσζηκμ 

ηβμ παλΫηίαζβμ πκδεέζεδ αθΪζκΰα ηε ηβθ νπΪλξκνζα εαηΪζηαζβ εαδ ηκ 

ηΫΰεγκμ ηβμ εΰεαηΪζηαζβμ. Ζ εθαληκΰά αθκλΪ εαδ ηβθ πλκζβπηδεά ζνθηάλβζβ 

ηπθ ηκθΪδπθ. 

5. θόλε. 

Σα ζπηαηέδδα, ΰθπζηΪ επέζβμ πμ «ζεπηά ζεσθβ», απκηεζκτθ ζάηελα Ϋθαθ απσ 

ηκνμ επδίζαίΫζηελκνμ αηηκζθαδλδεκτμ λτπκνμ. Απκηεζκτθηαδ απσ ηδελΪ 

αελσθεληα ζπηαηέδδα (PM 10 ηε δδΪηεηλκ 10 ηδελκηΫηλπθ ά ζδΰσηελκ) ηα κπκέα 

παλΪΰκθηαδ ζε δδαδδεαζέεμ εατζεδμ (π.ξ. αδγΪζβ θηέαεζ). τηθπθα ηε πλσζθαηεμ 

ηεζΫηεμ ηα ζπηαηέδδα ίλαξτθκνθ ηκ πλκζδσεδηκ επδίέπζβμ ηπθ πκζδηυθ ηβμ ΔΔ 

εαηΪ εθθΫα ηάθεμ. ΔδζπθΫκθηαδ ετεκζα, εδζΫλξκθηαδ ίαγδΪ ζηκνμ πθετηκθεμ εαδ 

εέθαδ δνθαησθ θα πλκεαζΫζκνθ ζκίαλΫμ εαλδδαεΫμ εαδ αθαπθενζηδεΫμ θσζκνμ. 

ΓδΪξνηεμ εεπκηπΫμ ζεσθβμ δβηδκνλΰκτθηαδ απσ ηβθ απκγάεενζβ εαδ ηβ 

δδαεέθβζβ ηπθ πλυηπθ νζυθ, εαγυμ εαδ απσ ηβθ ενεζκθκλέα ηπθ κξβηΪηπθ 

ηεηαθκλΪμ νζδευθ. Οδ δδΪξνηεμ εεπκηπΫμ εθδζξτκθηαδ ηκπδεΪ εαδ απσ ηβ ζεσθβ 

ηβμ δδελΰαζέαμ β κπκέα ηπκλεέ θα επβλεΪζεδ ηβθ πκδσηβηα ηκν αΫλα ζε πκζτ 

ηεΰαζτηελβ Ϋεηαζβ απσ ανηάθ ηβμ εΰεαηΪζηαζβμ. Οδ εεπκηπΫμ ζεσθβμ εέθαδ 
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αθεπδγτηβηεμ εαδ ΰδα κδεκθκηδεκτμ ζσΰκνμ, ΰδαηέ β απκθνΰά ηκνμ ζνθηεζεέ ζηβθ 

παλαΰπΰά πελδζζσηελκν πλκρσθηκμ. Γδ' ανησ ηκ ζσΰκ δέθεηαδ δδδαέηελβ πλκζκξά 

ζηβθ εζαξδζηκπκέβζβ ανηυθ ηπθ εεπκηπυθ. ΓεθδεΪ, ηπκλεέ θα ζεξγεέ σηδ κδ 

δδΪξνηεμ εεπκηπΫμ ζεσθβμ δβηδκνλΰκτθηαδ απσ: 

 Σβθ ενεζκθκλέα ηπθ κξβηΪηπθ ηεηαθκλΪμ νζδευθ (α’ νζυθ ε.ζπ.). 

 Σβθ νπαέγλδα απκγάεενζβ α’ νζυθ.  

 Σβ δδαεέθβζβ νζδευθ ηε κξάηαηα (ηλκθκδκζέα εαδ απσζβοβ). 

 Σβ ζεδηκνλΰέα ηπθ ζνζηβηΪηπθ ηεηαθκλΪμ (ηαδθέεμ, αθαίαησλδα εαδ 

εκξζέεμ) εδδδεΪ  ζηα ζβηεέα αζζαΰάμ ζνζηβηΪηπθ εαδ πηυζβμ νζδευθ. 

Γδα ηδμ θΫεμ εΰεαηαζηΪζεδμ, β απκθνΰά ηβμ δβηδκνλΰέαμ ζεσθβμ απκηεζεέ 

απαλαέηβηκ ηΫλκμ ηκν ζξεδδαζηκτ. νθάγπμ, β απζά, ΰλαηηδεά ηκπκγΫηβζβ 

ηκν εικπζδζηκτ, εέθαδ β εαζτηελβ ηΫγκδκμ. ηδμ νπΪλξκνζεμ εΰεαηαζηΪζεδμ, β 

ηεέπζβ ηβμ εεπκηπάμ ζεσθβμ δεθ εέθαδ πΪθηα εθδεηά ηε απζΫμ ηεγσδκνμ εαδ 

ξλεδΪακθηαδ ζνθάγπμ ηεΰΪζεμ ηλκπκπκδάζεδμ ζηβθ ηκθΪδα. Ζ ζνξθά εαδ 

πζάλβμ ζνθηάλβζβ ηπθ εΰεαηαζηΪζεπθ Ϋξεδ πΪθηα πμ Ϋηηεζκ απκηΫζεζηα ηβ 

ηεέπζβ ηπθ εεπκηπυθ, ζσΰπ ηκν πελδκλδζηκτ ηπθ δδαλλκυθ. Ζ ξλάζβ 

ανηκηΪηπθ ζνζεενυθ εζΫΰξκν ίκβγΪεδ επέζβμ ζηκθ πελδκλδζησ ηβμ. ΑθΪζκΰα 

ηε ηκθ ηλσπκ δβηδκνλΰέαμ ηβμ δδΪξνηβμ ζεσθβμ νπΪλξκνθ εαδ κδ αθηέζηκδξεμ 

ηΫγκδκδ πελδκλδζηκτ ηπθ εεπκηπυθ ηβμ: 

 Πλκζηαζέα απσ ηκνμ πθΫκθηεμ αθΫηκνμ ηπθ αθκδξηυθ ζπλυθ απκγάεενζβμ 

νζδευθ. 

Ζ ηεέπζβ ηβμ δβηδκνλΰέαμ ζεσθβμ απσ ηκνμ αθκδξηκτμ ζπλκτμ 

απκγάεενζβμ εέθαδ δνθαηά ηε ηβθ ξλάζβ αθεηκθλαεηυθ. Οδ αθεηκθλΪεηεμ 

εέθαδ ζνθάγπμ ηεξθβηΪ ά θνζδεΪ εηπσδδα (δεθδλκζηκδξέεμ), ηα κπκέα δεθ 

επδηλΫπκνθ ζηκθ αΫλα θα παλαζΫλθεδ ηβθ ζεσθβ. ε ζνθδναζησ εαδ ηε Ϊζζα 

ηΫηλα, σππμ κ ζξβηαηδζησμ ξαηβζυθ ζπλυθ, β ζνηπέεζβ ηβμ επδθΪθεδαμ 

εαδ β ξλάζβ νΰλυθ κνζδυθ, ηκ ηΫηλκ ανησ εέθαδ αλεεηΪ απκηεζεζηαηδεσ. 

 Φεεαζησμ (spray) ηε θελσ εαδ Ϊζζα ξβηδεΪ ηπθ αθκδξηυθ ζπλυθ 

απκγάεενζβμ νζδευθ, εαγυμ εαδ ηπθ ζβηεέπθ εδζσδκν/ εισδκν / θσληπζβμ 

νζδευθ ΰδα ηβ ηεηαθκλΪ ηκνμ απσ Ϋθα ζβηεέκ ζηκ Ϊζζκ. 
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ε ηελδεΫμ ζεδηκνλΰέεμ, σππμ ηκ ιεθσληπηα απσ ηα θκληβΰΪ, ά β ηεηΪίαζβ 

νζδεκτ απσ Ϋθα ηεηαθκλδεσ ζτζηβηα ζε Ϊζζκ, εέθαδ δνθαησθ θα 

δβηδκνλΰβγεέ ζεσθβ. Αθ ανηκτ ηκν εέδκνμ κδ πβΰΫμ εέθαδ εθηκπδζηΫθεμ ζε 

Ϋθα ζβηεέκ, ησηε ηπκλεέ θα ξλβζδηκπκδβγεέ ζτζηβηα οεεαζηκτ (δδαίλκξάμ) 

θελκτ ΰδα ηκθ πελδκλδζησ ηβμ ζεσθβμ. 

Ζ εθνδΪηπζβ ηβμ ζεσθβμ ηε ζεπηΪ ζπηαηέδδα θελκτ ίκβγΪεδ ζηβ 

ζνζζπηΪηπζβ εαδ ζηβθ εαγέαβζβ ηβμ ζεσθβμ. Αθηέ ΰδα θελσ ηπκλκτθ θα 

ξλβζδηκπκδβγκτθ εαδ Ϊζζεμ κνζέεμ, σππμ αθλσμ ά Ϊζζα δδαζτηαηα. ΚαηΪ 

ηβθ εΰεαηΪζηαζβ ηπθ ζνζηβηΪηπθ δδαίλκξάμ γα πλΫπεδ θα πλκζεξγεέ β 

ζπζηά ηκπκγΫηβζβ ηπθ ηπεε οεεαζηκτ ΰδα ηβθ απκθνΰά λκάμ νΰλκτ εαδ 

δβηδκνλΰέαμ ηεΰΪζκν σΰεκν νΰλυθ απκίζάηπθ. 

 Αζθαζησζηλπζβ εαδ εαηΪίλεΰηα ηπθ δλσηπθ. 

Γδα ηβ ηεηαεέθβζβ ηπθ κξβηΪηπθ γα πλΫπεδ θα ζαηίΪθκθηαδ ηΫηλα, σππμ β 

ξΪλαιβ ηπθ ζνΰεεελδηΫθπθ δλσηπθ, β αζθαζησζηλπζά ηκνμ, β ζξκζαζηδεά 

εαγαλδσηβηα ηπθ επδθαθεδυθ ηκνμ, κ πελδκλδζησμ ηβμ ηαξτηβηαμ 

ηεηαεέθβζβμ εαδ ηκ ίλΫιδηκ ηπθ δλσηπθ, ενλέπμ ζηδμ γεληΫμ επκξΫμ. 

Δπέζβμ, απαδηεέηαδ ηκ πζτζδηκ ηπθ εζαζηδευθ ηπθ κξβηΪηπθ εαηΪ ηβθ Ϋικδκ 

απσ ηκ ελΰκζηΪζδκ. 

 Καγαλδζησμ ηκν εικπζδζηκτ νπσ εεθσ. 

Γδα ηβθ απκθνΰά δβηδκνλΰέαμ ζεσθβμ απσ δδΪθκλα ζβηεέα ηβμ δδελΰαζέαμ 

(π.ξ. ηβθ ηεηΪίαζβ νζδεκτ απσ ηκ Ϋθα ηεηαθκλδεσ ζτζηβηα ζε Ϊζζκ), 

ηπκλκτθ θα ξλβζδηκπκδβγκτθ αθεηδζηάλεμ πκν εέθαδ ζνθδεδεηΫθκδ ηε 

ζαεεσθδζηλα ΰδα ηβθ Ϊθηζβζβ εαδ ηκθ εαγαλδζησ ηκν αΫλα. Σκ νζδεσ πκν 

ζνζζΫΰεηαδ απσ ανηάθ ηβθ δδελΰαζέα γα πλΫπεδ θα αθαενεζυθεηαδ. 

 Απκεκθέπζβ ηπθ αελέπθ εεησθπζβμ εαηΪ ηβθ πζάλπζβ ηπθ ζδζσ εαδ ηπθ 

απκγβευθ. 

Ζ δδαεέθβζβ σζπθ ηπθ νζδευθ γα πλΫπεδ θα ΰέθεηαδ ηΫζπ εζεδζηυθ 

ζνζηβηΪηπθ ζνθδναασηεθπθ ηε ζνζηάηαηα πκν ηα δδαηβλκτθ ζε αλθβηδεά 

πέεζβ. Ο αΫλαμ πκν αθηζεέηαδ γα πλΫπεδ θα εαγαλέαεηαδ ηε θέζηλα. 
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 Απκεκθέπζβ ηπθ ζβηεέπθ αζζαΰάμ ζνζηβηΪηπθ ηεηαθκλΪμ (πηυζβ 

νζδευθ). 

 Καηαζεενά εζεδζηυθ απκγβευθ ηε ανησηαηκ ζτζηβηα δδαξεέλδζβμ. 

Σα ζδζσ ηε πζάλπμ ανηκηαηκπκδβηΫθκ ζτζηβηα δδαξεέλδζβμ γεπλκτθηαδ 

ζάηελα πμ κ πδκ δδαθδεσμ ηλσπκμ ΰδα ηβθ απκθνΰά ηβμ δβηδκνλΰέαμ ζεσθβμ. 

ΤπΪλξκνθ δδΪθκλκδ ηΫγκδκδ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ σζπθ ηπθ ητππθ ηπθ 

νζδευθ, απσ πκζτ νΰλκτμ εαδ εκζζυδεδμ πβζκτμ (αλΰδζδεΪ νζδεΪ) Ϋπμ πκζτ 

ιβλΫμ Ϊηηκνμ. Σα εζεδζηΪ, πζάλπμ ανηκηαηκπκδβηΫθα, ζνζηάηαηα εέθαδ 

πκζτπζκεα, εαγυμ πλΫπεδ θα ξεδλέακθηαδ δδΪθκλα νζδεΪ εαδ θα εΪθκνθ πλκ-

κηκΰεθκπκέβζβ.  

Δθυ ηα ζδζσ ετεκζα ηπκλκτθ θα εΰεαηαζηαγκτθ ζε ηέα νπΪλξκνζα ηκθΪδα, 

αθ νπΪλξεδ εζετγελκμ ξυλκμ, δεθ δζξτεδ ηκ έδδκ ηε ηβθ ανηκηαηκπκδβηΫθβ 

απκγάεενζβ πλυηπθ νζυθ, ΰδαηέ έζπμ απαδηεέηαδ ηεΰΪζβ ηλκπκπκέβζβ ηβμ 

ηκθΪδαμ. Όζεμ ανηΫμ κδ εΰεαηαζηΪζεδμ ζνθκδετκθηαδ απσ θέζηλα ΰδα ηβ 

ζνζζκΰά ηβμ ζεσθβμ πκν δβηδκνλΰεέηαδ απσ ηβ δδαεέθβζβ ηπθ νζδευθ 

(ηλκθκδκζέα εαδ απσζβοβ). 

Όζκθ αθκλΪ ηβ ζεσθβ ηπθ θέζηλπθ, ανηά ζνθέζηαηαδ απσ ηέΰηα δδαθσλπθ 

κιεδδέπθ. Γδα ηβθ επειελΰαζέα ηβμ πλκηεέθεηαδ β εδζαΰπΰά ηβμ ζε εΰεαηΪζηαζβ 

πεζζεηκπκέβζβμ (pelletizing), σπκν ζνζζπηαηυθεηαδ ηβξαθδεΪ ζε ζθαδλέδδα ηε 

ηβθ πλκζγάεβ θελκτ εαδ ηπεηκθέηβ (παλΪΰκθηαμ ζνζζπηΪηπζβμ).  

ΓεθδεΪ ζε ξυλκνμ εεπκηπυθ ζεσθβμ, πλκίζΫπεηαδ β ηεξθκζκΰέα ζνζζκΰάμ εαδ 

επειελΰαζέαμ ηπθ εεπεηπσηεθπθ ζπηαηδδέπθ. Οδ εεπκηπΫμ ζεσθβμ εέθαδ ανησ 

πκν απαζξκζεέ πελδζζσηελκ απσ πελδίαζζκθηδεάμ Ϊπκοβμ ηβ ίδκηβξαθέα 

παλαΰπΰάμ ηζδηΫθηκν. Γδαελέθκθηαδ ζβηεδαεΫμ εεπκηπΫμ ζεσθβμ (εζεΰξσηεθεμ) 

εαδ δδΪξνηεμ (ηβ εζεΰξσηεθεμ). ε σζεμ ανηΫμ ηδμ δδελΰαζέεμ, ηεΰΪζκδ σΰεκδ 

αελέπθ λΫκνθ ηΫζα απσ εκθδκπκδβηΫθα νζδεΪ. Ο ζξεδδαζησμ εαδ β αιδκπδζηέα 

ηπθ ζτΰξλκθπθ βζεεηλκζηαηδευθ θέζηλπθ εαδ ηπθ ζαεεσθδζηλπθ ειαζθαζέακνθ 

ηβ ηεέπζβ ηβμ ζεσθβμ πκν εζενγελυθεηαδ ζε επέπεδα ηδελάμ ζβηαζέαμ. Οδ 

εεπκηπΫμ ζεσθβμ Ϋξκνθ ηεδπγεέ εαηΪ 90% ηα ηεζενηαέα 20 ξλσθδα εαδ κδ 

δδαγΫζδηεμ ηεξθδεΫμ δεέξθκνθ ππμ β εεπκηπά ζεσθβμ απσ ηέα ζτΰξλκθβ 

εΰεαηΪζηαζβ ζτθηκηα γα εέθαδ αζάηαθηβ. 
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Γδα ηβ ζνζζκΰά ζεσθβμ ζηδμ εεπκηπΫμ ηβμ εαηέθκν πξ. ζηβθ παλαΰπΰά 

ηεηΪζζκν, δεαθκπκδβηδεσ ηπκλεέ θα εέθαδ Ϋθα ζτζηβηα ζνζζκΰάμ ζεσθβμ ηε 

ειαελδζησ, ενεζυθα εαδ ζαεεσθδζηλα ά ηε νΰλσ εαγαλδζησ. Γδα ηβθ πελέπηπζβ 

ηβμ ζεσθβμ πκν εεπΫηπεηαδ απσ ηα ηεηαζζδεΪ εαλκηζΪεδα πκν ηεηαθΫλκνθ ηκ 

νΰλσ ηΫηαζζκ ζηκνμ ξυλκνμ ξτηενζβμ, δεαθκπκδβηδεσ εέθαδ ζνθάγπμ Ϋθα 

ζτζηβηα εεθηλδεκτ ειαελδζηκτ εαδ ζνζζκΰάμ ηε ζαεεσθδζηλα. ΤΰλΪ απσίζβηα 

δβηδκνλΰκτθηαδ, σηαθ πλαΰηαηκπκδεέηαδ νΰλσμ εαγαλδζησμ ηπθ αελέπθ. ηβθ 

πελέπηπζβ ανηά, Ϋθα ζτζηβηα πκν αθαενεζυθεδ ηα νΰλΪ απσίζβηα απσ ηκθ 

νΰλσ εαγαλδζησ ζηκ ετεζπηα οτιβμ ηβμ εαηέθκν γα επδηνΰξΪθεδ ηδμ εεπκηπΫμ 

πκν επδίΪζεδ κ θσηκμ. 

Όζκθ αθκλΪ ηβ ηεέπζβ ηπθ εεπκηπυθ ζπηαηδδέπθ, πλκηεέθκθηαδ δτκ 

ηεξθκζκΰέεμ.: 

 Φεεαζησμ ηε θελσ, ηε εσζηκμ επΫθδνζβμ ηα 50  ECU αθΪ ηνπδεά ηκθΪδα 

εαδ ξπλέμ θα νπΪλξκνθ ζηκδξεέα ΰδα ηβ παλαηΫθκνζα ζηΪγηβ 

εεπεηπσηεθπθ ζπηαηδδέπθ 

 αεεσθδζηλα 

Ζ ζνθβγδζηΫθβ αθηδλλτπαθζβ εέθαδ κ οεεαζησμ ηε θελσ, εθυ ηα ζαεεσθδζηλα 

ξλβζδηκπκδκτθηαδ ζε ζπΪθδεμ πελδπηυζεδμ. 

6. Ακίαληνο (ζσκαηίδηα ελ αησξήζεη θαη ίλεο). 

Σκ ηΫΰεγκμ ηπθ δθυθ αηδΪθηκν παέαεδ ζβηαθηδεσ λσζκ ζηκθ εέθδνθκ πκν 

απκηεζκτθ ανηΫμ ΰδα ηβθ νΰεέα. Οδ έθεμ πκν εέθαδ ηδελσηελεμ απσ 5 ηm ζε ηάεκμ 

δεθ εέθαδ επδεέθδνθεμ, δδσηδ κ κλΰαθδζησμ Ϋξεδ ηκνμ απαλαέηβηκνμ ηβξαθδζηκτμ 

ΰδα θα ηδμ αθηδηεηππέζεδ. Κέθδνθκ απκηεζκτθ κδ έθεμ ηε ηΫΰεγκμ ηεΰαζτηελκ ηπθ 

5 ηm εαδ δδΪηεηλκ ηδελσηελβ ηπθ 3ηm, δβζαδά έθεμ ηαελδΫμ εαδ ζεπηΫμ (ηπζε 

αηέαθηκμ). βηαζέα δεθ Ϋξεδ ζκδπσθ ησθκθ β ζνΰεΫθηλπζβ ηπθ απαελέπθ ζε 

έθεμ, αζζΪ εαδ ηκ εέδκμ ηπθ δθυθ πκν εεπΫηπκθηαδ απσ ηδα δδελΰαζέα 

παλαΰπΰάμ αηδΪθηκν, ά πλκρσθηπθ ηε ίΪζβ ηκθ αηέαθηκ. 

ΤπΪλξκνθ εαγκλδζηΫθα σλδα εεπκηπυθ δθυθ αηδΪθηκν ΰδα ηδμ ηκθΪδεμ 

παλαΰπΰάμ πλκρσθηπθ αηδαθηκηζδηΫθηκν ά Ϊζζπθ πλκρσθηπθ ηε ίΪζβ ηκθ 
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αηέαθηκ. Σκ ενλππαρεσ εαδ εζζβθδεσ σλδκ78 ΰδα ηδμ εεπκηπΫμ δθυθ αηδΪθηκν ζηα 

απαΫλδα εέθαδ πλκμ ηκ παλσθ 0,1 mg/m3. Έθα αθηέζηκδξκ σλδκ (0,1 mg/m3) 

νπΪλξεδ εαδ ΰδα ηκθ αΫλα πκν αθαενεζυθεηαδ ζηκ εζπηελδεσ ηπθ ξυλπθ 

ελΰαζέαμ. 

Λσΰπ ηβμ επδεδθδνθσηβηαμ ηκν αηδΪθηκν ζαηίΪθκθηαδ ηΫηλα πλκζηαζέαμ ηκν 

ελΰαζδαεκτ ξυλκν εαδ ηκν ενλτηελκν πελδίΪζζκθηκμ. Θεπλεέηαδ ζκδπσθ 

αθαΰεαέα β δβηδκνλΰέα ηηάηαηκμ πελδίΪζζκθηκμ, ηκ κπκέκ Ϋξεδ πμ απκεζεδζηδεά 

ηκν δλαζηβλδσηβηα ηδμ ηεηλάζεδμ δθυθ αηδΪθηκν, ηβ ηΫηλβζβ ηβμ λτπαθζβμ απσ 

δδΪθκλεμ Ϊζζεμ αδηέεμ εαδ ΰεθδεΪ ηβθ παλαεκζκτγβζβ ηκν ελΰαζδαεκτ εαδ 

ενλτηελκν πελδίΪζζκθηκμ. Έθα Ϊηκηκ πλΫπεδ θα αζξκζεέηαδ ζνθΫξεδα ηε ηβ 

ζάοβ δεδΰηΪηπθ απσ ηκ ξυλκ αθαπθκάμ ηπθ ελΰαακηΫθπθ, ζε γΫζεδμ πκν 

Ϋξκνθ ελδγεέ τπκπηεμ ΰδα λτπαθζβ εαδ ζηβ ζνθΫξεδα ηε ηβ ηΫηλβζβ ηπθ δθυθ 

ηκν εΪγε δεέΰηαηκμ εαδ αθαΰπΰά ηκν απκηεζΫζηαηκμ αθΪ ενίδεσ εεαηκζησ 

εδζπθεσηεθκν αΫλα. 

Οδ ηεηλάζεδμ πλΫπεδ θα ΰέθκθηαδ ενεζδεΪ αθΪ ηλέηβθκ ΰδα 4 θκλΫμ ηκ ξλσθκ εαδ 

σπκν β ζνΰεΫθηλπζβ πελΪζεδ ηκ επδηλεπησ σλδκ θα ΰέθκθηαδ αηΫζπμ κδ 

εθΫλΰεδεμ εεεέθεμ πκν γα ειαζθαζέζκνθ ηκ πλκζππδεσ απσ εεησμ κλέκν 

λτπαθζβ. Δπέζβμ, εεηεηαηΫθεμ ηεηλάζεδμ πλΫπεδ θα ΰέθκθηαδ αηΫζπμ ηεηΪ απσ 

εΪγε ηεξθκζκΰδεά ηεηαίκζά ά αβηδΪ εαδ απκεαηΪζηαζβ εΪπκδκν απσ ηα 

ζνζηάηαηα πλκζηαζέαμ (π.ξ. απκεκθδπηΫμ). Γδα ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ εεπκηπυθ ζηκ 

ενλτηελκ πελδίΪζζκθ πλΫπεδ θα ΰέθκθηαδ ηαεηδεΫμ αθΪ ηλέηβθκ ηεηλάζεδμ ζηβθ 

Ϋικδκ σζπθ ηπθ ηκθΪδπθ απκεκθέπζβμ (θδζηλκενεζυθπθ). ΔπδπζΫκθ, σζκδ κδ 

απκεκθδπηΫμ (θδζηλκενεζυθεμ) πλΫπεδ θα εέθαδ εθκδδαζηΫθκδ ηε δδαθκλδεΪ U-

ηαθσηεηλα, ΰδα ηβθ Ϊηεζβ Ϋθδεδιβ ηνξσθ αβηδΪμ ζε εΪπκδκ ζΪεκ ηκν 

θδζηλκενεζυθα. Οδ θδζηλκενεζυθεμ πλΫπεδ θα εζΫΰξκθηαδ εαδ θα εαγκλέακθηαδ 

ηε ηα ζαεεσθδζηλα ά θα αθηδεαγέζηαθηαδ ζε πλκεαγκλδζηΫθα ηαεηΪ δδαζηάηαηα 

απσ ειεδδδεενηΫθβ κηΪδα ελΰαηυθ ζε υλεμ ηβ ζεδηκνλΰέαμ ηκν ελΰκζηαζέκν.   

ΠΫλα ηπθ ζνζζκΰδευθ ηΫηλπθ πλκζηαζέαμ, εέθαδ απαλαέηβηβ β ξκλάΰβζβ 

αηκηδευθ ηΫζπθ πλκζηαζέαμ, σππμ ηΪζεεμ πλκζηαζέαμ αθαπθκάμ, 

πηκαζπέδεμ εαδ πηκπυηαηα, ΰναζδΪ εαδ ελΪθβ, ΰΪθηδα, ηπσηεμ εαδ εδδδεΫμ 

                                                
78 ΚΤΑ 8243/91 - Δθαλησθδζβ ηβμ κδβΰέαμ 87/317 



 

 130 

θσληεμ ελΰαζέαμ. Ηδδαέηελβ πλκζκξά γα πλΫπεδ θα δέθεηαδ  ΰδα ηβ ηβ Ϋεγεζβ 

ηπθ ελΰαακηΫθπθ ζε έθεμ, αεσηβ εαδ ζηβθ πελέπηπζβ ξλάζβμ Ϊζζπθ, εεησμ ηκν 

αηδΪθηκν, δθυθ (π.ξ. ναζκρθυθ), κδ κπκέεμ, ξπλέμ θα εέθαδ ησζκ ίζαπηδεΫμ ΰδα 

ηκθ κλΰαθδζησ, σζκ κ αηέαθηκμ, δεθ εέθαδ αεέθδνθεμ. 

Όζεμ κδ δδαδδεαζέεμ επειελΰαζέαμ αηδΪθηκν εαδ αηδαθηκηζδηΫθηκν ΰέθκθηαδ ηΫζα 

ζε εζεδζηΪ ζνζηάηαηα, πΪθηα νπσ εεθσ εαδ ηε δζξνλά απκεκθέπζβ ηε 

απκλλκθβηάλεμ. ΚαηΪ ηβ δδΪλεεδα παλαΰπΰάμ ηκν αηδαθηκηζδηΫθηκν, έθεμ/ 

ζεσθβ αηδΪθηκν ηπκλκτθ θα δβηδκνλΰβγκτθ ζηκ ζηΪδδκ ηβμ Ϊζεζβμ, εέηε 

πλυηπθ νζυθ, εέηε αθαενεζκτηεθκν αηδαθηκηζδηΫθηκν. Σκ ζτζηβηα 

απκεκθέπζβμ ζε ανηΫμ ηδμ πελδπηυζεδμ πελδζαηίΪθεδ ενεζυθεμ εαδ 

ανηκεαγαλδασηεθα ζαεεσθδζηλα. Σα ζβηεέα σπκν ΰέθεηαδ β πδκ ζβηαθηδεά 

εεπκηπά δθυθ αηδΪθηκν εέθαδ: 

 Σκ Ϊθκδΰηα ηπθ ζΪεπθ ζνζεεναζέαμ αηδΪθηκν (debagging). 

 Ζ δδαδδεαζέα fiberizing (Ϊθκδΰηα δθυθ). 

 Ζ ηλκθκδκζέα δθυθ αηδΪθηκν ζηκ ηεέΰηα πλυηπθ νζυθ. 

 Ζ νΰλά αθΪηεδιβ ηπθ πλυηπθ νζυθ. 

 Οδ δδελΰαζέεμ ζξβηαηκπκέβζβμ εαδ θδθδλέζηαηκμ ηπθ ηεζδευθ πλκρσθηπθ. 

Όηκδα, εαηΪ ηβ δδΪλεεδα παλαΰπΰάμ αηδΪθηκν, έθεμ/ ζεσθβ αηδΪθηκν ηπκλκτθ 

θα δβηδκνλΰβγκτθ ζηκ ζηΪδδκ ηβμ Ϊζεζβμ πλυηπθ νζυθ εαδ ζηκ ζηΪδδκ ηκν 

εαγαλδζηκτ εαδ ηβμ ηαιδθσηβζβμ. Καδ ζηβθ πελέπηπζβ ανηά ξλβζδηκπκδεέηαδ 

ζτζηβηα απκεκθέπζβμ ηε ενεζυθεμ εαδ ανηκεαγαλδασηεθα ζαεεσθδζηλα. 

Σα ζβηεέα ζηα κπκέα γα ηπκλκτζε θα ξλβζδηκπκδβγεέ Ϋθθκδα ηπθ ΒΫζηδζηπθ 

ΓδαγΫζδηπθ Σεξθδευθ ΰδα ηβθ Πλσζβοβ εαδ ηκθ Πελδκλδζησ ηβμ Ρτπαθζβμ 

ζτηθπθα ηε ηβθ Οδβΰέα 96/61 ΔΚ, εαηΪ ηβθ παλαΰπΰά δθυθ αηδΪθηκν εέθαδ: 

α. Γδαδδεαζέεμ δδαζκΰάμ / εκζεδθέζηαηκμ εαδ εζΪηηπζβμ ηεΰΫγκνμ ηκν 

ηεηαζζετηαηκμ. 

ί. Γδαδδεαζέεμ εθδδΪηεζβμ απκγάεενζβμ ζε ζπλκτμ ηεΰΫγκνμ ηκν 

ηεηαζζετηαηκμ. 

ΰ. Γδαδδεαζέεμ Ϊζεζβμ, εαγκλδζηκτ εαδ δδαξπλδζηκτ εαηβΰκλδυθ αηδΪθηκν. 
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ΓεθδεΪ, ΰδα ηδμ δδαδδεαζέεμ α, ί ζνθδζηΪηαδ β δδαίλκξά ηβμ πλυηβμ τζβμ ΰδα ηκθ 

πελδκλδζησ ηπθ εεπκηπυθ δθυθ αηδΪθηκν εαδ β ξλάζβ εαηΪ ηκ δνθαησ εζεδζηυθ 

εΰεαηαζηΪζεπθ ηεηαθκλΪμ (ηαδθδσδλκηκδ) εαδ απκγάεενζβμ79. Οδ εεπκηπΫμ 

αηδΪθηκν απσ ηδμ δδαδδεαζέεμ απσ ηδμ δδαδδεαζέεμ δδαζκΰάμ / εκζεδθέζηαηκμ εαδ 

πλπηκΰεθκτμ εζΪηηπζβμ ηεΰΫγκνμ (γλατζβμ) ηπκλκτθ θα εζεΰξγκτθ αλξδεΪ 

ηε ενεζυθεμ (πλκαπκεκθέπζβ) εαδ εθ ζεδλΪ ηε πζνθηλέδεμ, ζαεεσθδζηλα ά 

βζεεηλκζηαηδεΪ θέζηλα. 

ηβθ πελέπηπζβ ηβμ δδαδδεαζέαμ ΰ πκν απαδηεέ πκζτ ηεΰΪζεμ πκζσηβηεμ αΫλα, 

ζνθδζηΪηαδ β ξλάζβ ζαεεσθδζηλπθ νοβζάμ απσδκζβμ (> 99,99%) πκν 

απκεκθδυθκνθ ηκ ζτθκζκ ηκν αΫλα πκν πλΫπεδ θα αθαενεζκθκλεέ ζηκθ εζεδζησ 

ξυλκ πκν εέθαδ ηκπκγεηβηΫθεμ κδ ζνζεενΫμ Ϊζεζβμ. Αθ Ϋξεδ ζβθγεέ ηΫλδηθα ΰδα 

ηβ ηβ νπΫλίαζβ ηπθ επδεέθδνθπθ ΰδα ηβθ αθγλυπδθβ νΰεέα ζνΰεεθηλυζεπθ, β 

αθαενεζκθκλέα ηκν αΫλα ηΫζπ ζαεεσθδζηλπθ εαδ β δδαηάλβζβ αλθβηδεάμ 

πέεζβμ (ζξεηδεΪ ηε ηβθ αηηκζθαδλδεά) ζηκ ξυλκ Ϊζεζβμ / αελκδδαξπλδζηκτ 

εέθαδ β εαζτηελβ ηΫγκδκμ πελδκλδζηκτ ηπθ εεπκηπυθ. 

Άζζα πλκρσθηα ηε ίΪζβ ηκθ αηέαθηκ εέθαδ ίδθνζδεΪ πζαεέδδα, ζησεκδ, ηκθπηδεΫμ 

ηαζηέξεμ, αζθαζηκηέΰηαηα, νζδεΪ ηλδίάμ θλΫθπθ ε.ζ.π. ηδμ δδελΰαζέεμ 

παλαΰπΰάμ ηπθ πλκρσθηπθ ανηυθ πκν ζνθάγπμ πελδΫξκνθ Ϋθα ζηΪδδκ (ιβλάμ 

ά νΰλάμ) αθΪηεδιβμ πκζσηβηαμ δθυθ αηδΪθηκν ηε Ϊζζεμ πλυηεμ τζεμ, κδ 

αεσζκνγεμ δδαδδεαζέεμ ηπκλκτθ θα γεπλβγκτθ ΒΫζηδζηεμ ΓδαγΫζδηεμ ΣεξθδεΫμ: 

 Υλάζβ εζεδζηυθ, ανησηαηπθ ηβξαθβηΪηπθ εεθσληπζβμ / αθΪηεδιβμ. 

 Υλάζβ νΰλυθ ηεγσδπθ αθΪηεδιβμ (αθηέ ηπθ ιβλυθ). 

 ΔθζπηΪηπζβ ηκν ζΪεκν πκν πελδΫξεδ ηκθ αηέαθηκ ζηκ ηεζδεσ πλκρσθ, σπκν 

ανησ εέθαδ δνθαησ. 

 Αθαετεζπζβ ηκν αΫλα (ζε πκζκζησ πκν β ζνΰεΫθηλπζβ δθυθ ζηκ 

εζπηελδεσ ηκν εηβλέκν δεθ ιεπελθΪ ηα επδεέθδνθα ΰδα ηβθ νΰεέα ηπθ 

ελΰαακηΫθπθ σλδα). 

 Αθαετεζπζβ ηκν θελκτ δδελΰαζδυθ. 

 Αθαετεζπζβ ηκν ζνθσζκν (ά ηεΰΪζκν ηηάηαηκμ) ηπθ ζηελευθ απκίζάηπθ. 

                                                
79 OECD 1985 
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 Υλάζβ εικπζδζηκτ (βζεεηλ. ηλνπΪθδα, πλδσθδα ξαηβζ. ηαξτηβηαμ ε.ζ.π.) πκν 

δεθ παλΪΰκνθ ηδελΪ εαδ ζεπηΪ εκηηΪηδα ζηελευθ απκίζάηπθ. 

 Ξάλαθζβ ηπθ νπκζκέππθ ζηελευθ εαδ νΰλυθ απκίζάηπθ (ζΪζπεμ) ζε 

εζέθεμ εαδ αθαζσΰπμ ηβμ ζτζηαζάμ ηκνμ αθαετεζπζβ, αθ ανησ εέθαδ 

δνθαησθ. 

 Απαΰσλενζβ ξλάζβμ ελκεδδσζδγκν (ηπζε αηδΪθηκν). 

 Υλάζβ εεθηλδεκτ ζνζηάηαηκμ ζαεεσθδζηλπθ, ΰδα απκεκθέπζβ σζπθ ηπθ 

ζβηεέπθ ζηα κπκέα ΰέθεηαδ ξλάζβ δθυθ αηδΪθηκν. Σκ ζτζηβηα πλΫπεδ θα 

εέθαδ δδπζσ, ηε πλπηκίΪγηδα απκεκθέπζβ ηε ενεζυθα ά ζαεεσθδζηλα εαδ 

δενηελκίΪγηδα απκεκθέπζβ (ζαεεσθδζηλα νοβζάμ απσδκζβμ), ηε ηκθ 

απκλλκθβηάλα ηκπκγεηβηΫθκ ζηβθ «εαγαλά» πζενλΪ ηκν ζνζηάηαηκμ εαδ 

θα εέθαδ εθκδδαζηΫθκ ηε σλΰαθα ζνθεξκτμ παλαεκζκτγβζβμ εεπκηπυθ εαδ 

ζνθαΰελησ ΰδα ηβθ πελέπηπζβ εαηαζηλκθάμ ηκν ζΪεκν. Ζ αθαετεζπζβ ηκν 

αΫλα ζνθέζηαηαδ ζε πκζκζησ πκν β ζνΰεΫθηλπζβ δθυθ ζηκ εζπηελδεσ ηκν 

εηβλέκν δεθ ιεπελθΪ ηα επδεέθδνθα ΰδα ηβθ νΰεέα ηπθ ελΰαακηΫθπθ σλδα. 

 Αθαετεζπζβ ηκν ζνθσζκν (ά ηεΰΪζκν ηηάηαηκμ) ηπθ νΰλυθ απκίζάηπθ 

ηεηΪ απσ εαγέαβζβ εαδ απκηΪελνθζβ ηπθ δθυθ αηδΪθηκν ζηβθ 

αθαενεζκτηεθβ εαηΪ ηκ δνθαησθ ζΪζπβ. 

 Γδαίλκξά ηπθ ζηελευθ απκίζάηπθ ηε ξλάζβ ίεζηδπηδευθ δδαίλκξάμ. 

 ξκζαζηδεά ηΪιβ εαδ εαγαλδσηβηα ξυλπθ, δαπΫδκν εαδ εικπζδζηκτ. 

Μδα ΰεθδεά ηΫγκδκμ, ηε ζνθάγπμ ηεΰΪζβ απκηεζεζηαηδεσηβηα, εέθαδ ηκ 

«θκδεκετλεηα» (housekeeping) ηβμ ηκθΪδαμ (εαγαλδζησμ ηε εδδδεά HEPA 

βζεεηλδεά ζεκτπα BS6016 type ά εαδ νΰλσ εαγαλδζηκτ ηπθ παηπηΪηπθ εαδ 

ηβξαθβηΪηπθ, σπκν εέθαδ δνθαησθ) β ηΫγκδκμ ανηά πκν δεθ Ϋξεδ δδδαέηελκ 

ηεΰΪζκμ εσζηκμ, αζζΪ απαδηεέ ζνθεδδβηκπκδβηΫθκ πλκζππδεσ, εαδ Ϋξεδ 

αθαθελγεέ θα επδθΫλεδ ησθβ ηβμ ηεέπζβμ ηπθ ζνΰεεθηλπηΫθπθ ζηκθ ελΰαζδαεσ 

ξυλκ εαδ ηπθ εεπκηπυθ ζηκ ηδζσ ά εαδ ζηκ Ϋθα ηΫηαληκ. 
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4.2.4  Τγξά Απόβιεηα 

Γδαθκλκπκδάζεδμ ζηβθ παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα αζζΪ εαδ κ ίαγησμ ζηκθ κπκέκ 

ηέα ηκθΪδα Ϋξεδ πλκξπλάζεδ ζηβθ εθαληκΰά ΒΫζηδζηπθ ΓδαγΫζδηπθ Σεξθδευθ 

επδδλΪ ζηκθ σΰεκ εαδ ζηβθ πκδσηβηα ηπθ απκίζάηπθ. Έηζδ ΰδα παλΪδεδΰηα, ζε 

κλδζηΫθεμ πελδπηυζεδμ λετηαηα δδαθκλεηδευθ πβΰυθ, εαδ επκηΫθπμ θκληέπθ 

λτππθ, δδαξπλέακθηαδ εαδ εΪπκδα απσ ανηΪ αθαεηυθηαδ ά αθαενεζυθκθηαδ 

εθησμ ηβμ ηκθΪδαμ, εθυ ηα νπσζκδπα επειελΰΪακθηαδ ηααέ ά ιεξπλδζηΪ. Ζ 

ιεξπλδζηά επειελΰαζέα ηπθ λενηΪηπθ ηπκλεέ θα εθαλησαεηαδ ΰδα ηβθ απκθνΰά 

επδησζνθζβμ ηκν ζνθσζκν ηκν απκίζάηκν απσ εΪπκδκθ δδδαέηελα ηκιδεσ λτπκ. 

ε Ϊζζεμ πελδπηυζεδμ ηπκλεέ θα πλκηδηΪηαδ β αθΪηδιβ ηπθ λενηΪηπθ ηε ζεκπσ 

ηβθ αλαέπζβ ηκν ηεζδεκτ απκίζάηκν πκν γα ζνηίΪζζεδ ζηβθ απαέηβζβ 

ζδΰσηελκ εθηαηδεάμ επειελΰαζέαμ. 

ΠλκεεδηΫθκν θα πλκζδδκλδζηεέ β επειελΰαζδησηβηα ηκν απκίζάηκν εαδ θα 

πλκζδδκλδζγεέ ηκ ίΫζηδζηκ δνθαησ ζτζηβηα επειελΰαζέαμ εέθαδ ζνξθΪ 

απαλαέηβηβ β ηεζΫηβ ηκν πλκηεδθσηεθκν ζνζηάηαηκμ ζε πεδλαηαηδεά ηκθΪδα 

(pilot plant) ά β δδειαΰπΰά ελΰαζηβλδαευθ δκεδηυθ (π.ξ jar tests) ΰδα ηκθ 

πλκζδδκλδζησ ηπθ εδδδευθ ξαλαεηβλδζηδευθ ηκν απκίζάηκν.   

ΣΫζκμ, κ ίαγησμ επειελΰαζέαμ ζηκθ κπκέκ γα πλκξπλάζεδ ηέα ζνΰεεελδηΫθβ 

εΰεαηΪζηαζβ ειαληΪηαδ απσ ηκθ εαγκλδζηΫθκ απκδΫεηβ εαδ ηδμ (θκηδεΫμ) 

απαδηάζεδμ πκν δζξτκνθ ΰδα ηβθ απσλλδοβ ζε ανησθ. Γδα παλΪδεδΰηα, 

δδαθκλεηδεά εέθαδ β απαδηκτηεθβ επειελΰαζέα σηαθ κ απκδΫεηβμ εέθαδ β 

εΰεαηΪζηαζβ επειελΰαζέαμ αζηδευθ ζνηΪηπθ  ά σηαθ ανησμ εέθαδ Ϋθαμ θνζδεσμ 

απκδΫεηβμ σππμ β γΪζαζζα ά Ϋθα πκηΪηδ. 

Πίλαθαο 4 πζηήκαηα αληηκεηώπηζεο πγξώλ απνβιήησλ 

 

 πζηήκαηα 

πξν-επεμεξγαζίαο 

ή πξσηνγελνύο 

επεμεξγαζίαο 

 ΓειαηεθΫμ ειδζκλλσπβζβμ/ κηκΰεθκπκέβζβμ 

 ΔικνδεηΫλπζβ/ λτγηδζβ pH 

 Μβξαθδεσμ εαγαλδζησμ/ εζξΪλπζβ εαδ ζεπησ 

εκζεέθδζηα  

 ΔιΪηηπζβ (αηηκζνζζΫεηβμ) 

 Θλσηίπζβ 
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 Γδατΰαζβ  

 Δπέπζενζβ 

 Λδπκζνζζκΰά - εζαδκδδαξπλδζηάλεμ 

 ΠλπηκίΪγηδα εαγέαβζβ 

 

 πζηήκαηα 

βηνινγηθήο 

επεμεξγαζίαο 

 Αελσίδα ζνζηάηαηα  

 Αθηδδλαζηάλεμ εθελΰκτ δζτκμ 

 ΒδκζκΰδεΪ θέζηλα (Υαζδεκδδςζδζηάλδα εαδ 

ίδκζκΰδεκέ πτλΰκδ), ίδκζκΰδεσμ δέζεκμ  

 Αθαελσίδα ζνζηάηαηα 

 ΑπζΪ ζνζηάηαηα 

 βπηδεΫμ δειαηεθΫμ 

 Γειαηεθά εαγέαβζβμ Imhoff 

 ΓειαηεθΫμ (ζέηθεμ) ζηαγελκπκέβζβμ 

 ΓειαηεθΫμ ζηαγελκπκέβζβμ εαδ κιεέδπζβμ 

 Αελδασηεθεμ δειαηεθΫμ  

 πζηήκαηα 

ρεκηθήο 

επεμεξγαζίαο  

 ξβηδεά κιεέδπζβ εαδ αθαΰπΰά 

 κιεέδπζβ ηε νΰλσ αΫλα 

 ξβηδεά εαηαελάηθδζβ 

 

 πζηήκαηα 

θπζηθήο 

επεμεξγαζίαο  

 Πλκζλσθβζβ 

 Ηκθηκεθαζζαΰά 

 Γδαξπλδζησμ ηε εεζεεηδεΫμ ηεηίλΪθεμ 

 Απκΰτηθπζβ αηηκτ 

 

Ζ εθαληκΰά ηπθ ζνζηβηΪηπθ πλκ-επειελΰαζέαμ ά πλπηκΰεθκτμ επειελΰαζέαμ 

ζηκξετεδ ζηβθ απκηΪελνθζβ λτππθ ά ζηβ ηεηαίκζά ξαλαεηβλδζηδευθ ηκν 

απκίζάηκν πκν απαδηκτθηαδ εέηε ΰδα ηβθ δεαθκπκδβηδεά απσδκζβ ηπθ ετλδπθ 

ζνζηβηΪηπθ επειελΰαζέαμ πκν αεκζκνγκτθ, εέηε ΰδα ηβθ πλκζηαζέα ηκν 

εικπζδζηκτ απσ θγκλΫμ ά αβηέεμ. 

Ζ πλυηβ ηΫγκδκμ εέθαδ κδ δειαηεθΫμ ειδζκλλσπβζβμ / κηκΰεθκπκδάζβμ πκν 

ζηκξετεδ ζηβθ ειδζκλλσπβζβ ηβμ παλκξάμ εαδ ηβθ κηκΰεθκπκέβζβ εαδ 

εικνδεηΫλπζβ ηκν λνπαθηδεκτ θκληέκν υζηε θα ίεζηδζηκπκδεέηαδ β ζεδηκνλΰέα 
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ηκν ζνζηάηαηκμ επειελΰαζέαμ πκν αεκζκνγεέ. ε πελέπηπζβ δδΪγεζβμ ζε 

εΰεαηαζηΪζεδμ επειελΰαζέαμ αζηδευθ ζνηΪηπθ, κδ δειαηεθΫμ ειδζκλλσπβζβμ 

ζνηίΪζζκνθ ζηβθ εζεΰξσηεθβ δδΪγεζβ ηπθ απκίζάηπθ. Σκ εσζηκμ 

εΰεαηΪζηαζβμ αΰΰέαεδ ηα 50 $ / m3 δειαηεθάμ, εθυ ηκ εσζηκμ ζεδηκνλΰέαμ Ϋξεδ 

εεηδηβγεέ ζηα 10 $ / m3 δειαηεθάμ / Ϋηκμ. 

Ζ πλκηεδθσηεθβ ηΫγκδκμ ΰδα ηβθ απκηΪελνθζβ εθσμ κιΫπμ ά ηδαμ ίΪζβμ εέθαδ β 

εικνδεηΫλπζβ / λτγηδζβ ph, ζηβθ κπκέα αθΪζκΰα ηε ηκ pH ηκν πλκμ 

εικνδεηΫλπζβ απκίζάηκν, ξλβζδηκπκδκτθηαδ κιΫα ά ίΪζεδμ ά δδαζτηαηΪ ηκνμ. 

Ζ λτγηδζβ pH ηκν απκίζάηκν απαδηεέηαδ πλδθ ηβθ ηλκθκδσηβζβ ηκν απκίζάηκν 

ζε ζνζηάηαηα ξβηδεάμ επειελΰαζέαμ (pH 6.5-8.5). ΒΫίαδα, β λτγηδζβ pH ζνξθΪ 

πλαΰηαηκπκδεέηαδ ζηβ δειαηεθά ειδζκλλσπβζβμ. Ζ απσδκζβ γεπλεέηαδ 100%, 

εαγυμ κ επδδδπεσηεθκμ ζησξκμ ηβμ εικνδεηΫλπζβμ pH ά ηβμ λτγηδζβμ pH ζε 

ζνΰεεελδηΫθβ ηδηά, εινπβλεηεέηαδ πζάλπμ ηε ηβ δκζκηΫηλβζβ ηβμ αελδίυμ 

απαδηκτηεθβμ πκζσηβηαμ αζεαζδεκτ ά σιδθκν ηΫζκν. Σκ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ 

αΰΰέαεδ ηα 80 $ / m3 δειαηεθάμ, εθυ ηκ εσζηκμ ζεδηκνλΰέαμ Ϋξεδ εεηδηβγεέ ζηα 25 

$ / m3 δειαηεθάμ / Ϋηκμ.  

Ζ απκηΪελνθζβ ζξεηδεΪ κΰεπδυθ παλαζνλσηεθπθ νζδευθ επδηνΰξΪθεηαδ ηε 

ηβξαθδεσμ εαγαλδζησμ (εζξΪλπζβ εαδ ζεπησ εκζεέθδζηα). Σκ εσζηκμ 

εΰεαηΪζηαζβμ ΰδα ηβθ εζξΪλπζβ εέθαδ 10-15 $ / m3/d εαδ ηκ εηάζδκ ζεδηκνλΰδεσ 

εσζηκμ εεηδηΪηαδ ζηα 5 $ / m3, εθυ ηα αθηέζηκδξα πκζΪ ΰδα ηβθ ειΪηηπζβ 

εέθαδ30 $ / m3/d εαδ 8 $ / m3 / Ϋηκμ. 

Γδα νζδεΪ ηε ηεΰΪζκ εδδδεσ ίΪλκμ εαδ δδΪηεηλκ πΪθπ απσ 0,15 Ϋπμ 0,2 mm β 

απκηΪελνθζά ηκνμ ΰέθεηαδ ηε ειΪηηπζβ (αηηκζνζζΫεηεμ). Ανηκέ πκν 

ξλβζδηκπκδκτθ ίαλτηβηα εκζηέακνθ  65$ / m3 δει. ΰδα θα εΰεαηαζηαγκτθ εαδ 5$ 

/ m3 δει / Ϋηκμ ΰδα θα ζεδηκνλΰάζκνθ. Ανηκέ πκν ξλβζδηκπκδκτθ αΫλα Ϋξκνθ 

εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ 140 $ / m3 δει. εαδ 30 $ / m3 δει. / Ϋηκμ εσζηκμ 

ζεδηκνλΰέαμ. 

Οδ δδβγάζεδμ ειαζθαζέακθηαδ ηε ηβ δδΫζενζβ ηπθ νΰλυθ απκίζάηπθ απσ 

δδβγβηδεΫμ επδθΪθεδεμ, ηε δεαθσηβηα εαηαελΪηβζβμ ζπηαηέπθ ηε δδΪηεηλκ 

ηεΰαζτηελβ ηπθ 600 ηm. Υλβζδηκπκδκτθηαδ ζνθάγπμ, ηβξαθκεέθβηεμ δδαηΪιεδμ, 

απκηεζκτηεθεμ απσ πελδζηλεθσηεθεμ δδβγβηδεΫμ επδθΪθεδεμ, εθκδδαζηΫθεμ ηε 



 

 136 

ηβξαθδζηκτμ αθαέλεζβμ εαδ απκηΪελνθζβμ ηπθ ζηελευθ πκν ζνΰελαηκτθηαδ. 

Σα εζξαλυηαηα ζνζζΫΰκθηαδ εαδ απκηαελτθκθηαδ ά επαθαθΫλκθηαδ ζηβθ 

παλαΰπΰά ηε νδλανζδεΪ δέεηνα.  

Γηαπγάζεηο: Γδα ηκ δδαξπλδζησ ενηεΰεγυθ εθαδπλκτηεθπθ ζηελευθ (έθεμ) εαδ 

ίαλΫπθ ζπηαηέπθ ΰεπζκΰδεάμ ά Ϊζζβμ πλκΫζενζβμ, ξλβζδηκπκδκτθηαδ κδ 

εζαζδεΫμ δειαηεθΫμ εαγέαβζβμ, ζνθάγπμ ενεζδεάμ δδαηκηάμ ηε πνγηΫθα, 

ηκλθάμ αθεζηλαηηΫθκν ευθκν εαδ δδέπμ δδαηΪιεδμ πκν επδηλΫπκνθ ηκ 

δδαξπλδζησ ηπθ ζηελευθ ανηυθ ζε ζνθγάεεμ πελδζηλκθδεάμ λκάμ ηβμ 

εδζελξσηεθβμ παλκξάμ (νδλκενεζυθεμ). Δπέζβμ, ζε κλδζηΫθεμ πελδπηυζεδμ 

ξλβζδηκπκδκτθηαδ εαδ δδαηΪιεδμ ηβξαθδεάμ θνΰκεΫθηλδζβμ.   

Θξνκβώζεηο: Σα ζνζηάηαηα δδατΰαζβμ ηπθ απκίζάηπθ ηβμ ξαληκπκδέαμ 

ζεδηκνλΰκτθ απκδκηδεσηελα σηαθ ειαζθαζέαεηαδ β ζνθΫθπζβ ηπθ ζπηαηδδέπθ 

ζε γλσηίκνμ, Ϋηζδ υζηε θα ηεΰαζυζκνθ κδ δδαζηΪζεδμ. Ζ γλσηίπζβ 

επδηνΰξΪθεηαδ ηε πλκζγάεεμ ζηα νΰλΪ απσίζβηα ελκεδδπηδευθ κνζδυθ. 

Γδα νζδεΪ ηε ηεΰΪζκ εδδδεσ ίΪλκμ εαδ δδΪηεηλκ πΪθπ απσ 0,15 Ϋπμ 0,2 mm 

ηπκλκτθ θα ξλβζδηκπκδβγεέ εαδ β ηΫγκδκμ ηβμ επέπζενζβμ. ΜΪζδζηα, ζε 

κλδζηΫθεμ πελδπηυζεδμ ηα ζνζηάηαηα επέπζενζβμ πλκηδηυθηαδ ΰδα ηβθ 

απκηΪελνθζβ αδπλκτηεθπθ ζηελευθ, Ϋθαθηδ ηπθ ζνζηβηΪηπθ εαγέαβζβμ, ζσΰπ 

ηβμ ηδελσηελβμ απαέηβζβμ επδθαθεέαμ, εθυ ζε κλδζηΫθεμ πελδπηυζεδμ ηΫλκμ 

ηκν επειελΰαζηΫθκν απκίζάηκν αθαενεζυθεηαδ. Ζ απκηΪελνθζβ επδηνΰξΪθεηαδ 

ηε ηβ δδκξΫηενζβ λετηαηκμ αΫλα ζηβθ δειαηεθά, κπσηε κδ ζδπαλΫμ κνζέεμ 

πλκζεκζζυθηαδ ζηβθ επδθΪθεδα ηπθ θνζαζέδπθ αΫλα, πκν ηδμ παλαζτλκνθ 

ζηβθ επδθΪθεδα ηβμ δειαηεθάμ. ΤπΪλξκνθ ηλέα ζνζηάηαηα ανηκτ ηκν ητπκν: 

 επέπζενζβ αΫλα  

 επέπζενζβ δδαζνηΫθκν αΫλα (DAF)  

 επέπζενζβ εεθκτ  

Ο νπελεκλεζησμ ηκν τδαηκμ ζε αΫλα ειαζθαζέαεηαδ ζε πδεζηδεσ γΪζαηκ, ηε 

παλκξά έζβ πλκμ ηκ 15 - 30% ηβμ παλκξάμ πκν δδΫλξεηαδ απσ ηκ δδανΰαζηάλα. 

Οδ θνζαζέδεμ κδετκνθ πλκμ ηα πΪθπ ζνηπαλαζτλκθηαμ ηκ εθαδυλβηα. Σκ 

εθαδυλβηα ζξβηαηέαεδ επέπαΰκ πκν απΪΰεηαδ ηε επδθαθεδαεσ απκιεζηάλα πλκμ 

ηβ δειαηεθά ζνΰεΫθηλπζβμ επέπαΰκν. Σκ εαγαλδζηΫθκ θελσ απκηαελτθεηαδ 
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ζνθάγπμ απσ ηα 2/3 ηκν τοκνμ ηβμ δειαηεθάμ επέπζενζβμ ηε ζδθπθδζησ. Σα 

επδπζΫκθηα νζδεΪ πκν απκηαελτθκθηαδ πμ επέπαΰκμ, δεθ ηπκλκτθ θα 

δδαηεγκτθ ζε ηεζδεκτμ απκδΫεηεμ ξπλέμ επειελΰαζέα, ηπκλκτθ σηπμ, ζηβθ 

πελέπηπζβ ηβμ παλαΰπΰάμ ξαληδκτ ζνζεεναζέαμ, θα αθαενεζπγκτθ ζηβθ 

παλαΰπΰά. Σα ζηελεΪ πκν δδαξπλέακθηαδ, πμ Ϋθνδλα δαάηαηα ά πμ επέπαΰκμ 

ζηβθ πελέπηπζβ ηπθ επδπζετζεπθ απκηαελτθκθηαδ ηε Ϊθηζβζβ εαδ κδβΰκτθηαδ 

ζε δδαηΪιεδμ πκν ειαζθαζέακνθ ηβ ζηαγελκπκέβζά ηκνμ.  

Σκ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ εέθαδ 2500 $ / m3/d εαδ ηκ εηάζδκ ζεδηκνλΰδεσ εσζηκμ 

εεηδηΪηαδ ζηα 120 $ / m3 ηβμ δειαηεθάμ. 

Γδα ηα αδπλκτηεθα ζηελεΪ (SS), εαδ δενηελενσθηπμ ηα BOD ξλβζδηκπκδεέηαδ β 

πλπηκίΪγηδα εαγέαβζβ. ΑθΪζκΰα ηε ηβ ζνΰεΫθηλπζβ ηπθ ζπηαηδδέπθ ζηκ 

απσίζβηκ εαδ ηβθ ηΪζβ ηκνμ θα αζζβζεπδδλκτθ ηεηαιτ ηκνμ , δδαελέθκθηαδ 

ηΫζζελδμ ητπκδ εαγέαβζβμ, πκν ηπκλεέ θα απαθηκτθ ξπλδζηΪ ά σζκδ ζε ηέα 

δειαηεθά εαγέαβζβμ: 

 Σύπνπ Η - ζε ξαηβζΫμ ζνΰεεθηλυζεδμ ζπηαηδδέπθ, παλαδκξά αηεζβηΫαμ 

αζζβζεπέδλαζβμ ηεηαιτ ηπθ ζπηαηδδέπθ  

 Σύπνπ ΗΗ- εαγέαβζβ ζε εκζζκεδδά δδαζτηαηα ζνζζπηαηπηΪηπθ, ηε 

ανιαθσηεθβ ηαξτηβηα εαγέαβζβμ 

 Σύπνπ ΗΗΗ - ζε εκζζκεδδά δδαζτηαηα εθδδΪηεζβμ ζνΰεΫθηλπζβμ ηα 

ζπηαηέδδα δδαηβλκτθ ζσΰπ αζζβζεπέδλαζβμ ζηαγελΫμ γΫζεδμ ηεηαιτ ηκνμ 

εαδ εαγδαΪθκνθ ηε ζξεηδεΪ ζηαγελά ηαξτηβηα 

 Σύπνπ IV - ζε ηεΰΪζεμ ζνΰεεθηλυζεδμ, σπκν ηα ζπηαηέδδα 

δδαηκλθυθκθηαδ ζε ζξβηαηδζησ πκν ξλεδΪαεηαδ ζνηπέεζβ ΰδα πελαδηΫλπ 

εαγέαβζβ 

Όηαθ, ζσΰπ ηβμ θτζβμ ηκν απκίζάηκν, ζνθνπΪλξκνθ κδ παλαπΪθπ ητπκδ 

εαγδαάζεπθ, ΰδα ηκθ πλκζδδκλδζησ ηβμ ηαξτηβηαμ εαγέαβζβμ ηπθ ζπηαηδδέπθ 

δδειΪΰκθηαδ ελΰαζηβλδαεΪ ηεζη, κπσηε πλκετπηκνθ κδ εαηπτζεμ εαγέαβζβμ. Ζ 

ζΪζπβ πλΫπεδ θα απκηαελτθεηαδ ηαεηδεΪ, ΰδα ηβθ απκθνΰά δβηδκνλΰέαμ 

αθαελσίδπθ ζνθγβευθ εαδ ηβθ Ϋεζνζβ κζηυθ. Σκ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ εέθαδ 
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210 $ / m3/d εαδ ηκ εηάζδκ ζεδηκνλΰδεσ εσζηκμ εεηδηΪηαδ ζηα 20 $ / m3 ηβμ 

δειαηεθάμ.  

Ζ ζδπκζνζζκΰά ά κ εζαδκδδαξπλδζησμ ξλβζδηετκνθ ΰδα θα απκηαελτθκνθ 

ζδπαλΫμ κνζέεμ εαδ ΰεθδεΪ επδπζΫκθηα (ζεπηΪ αδπλκτηεθα) ζπηαηέδδα ηε 

πνεθσηβηα παλαπζάζδα ηε ανηά ηκν θελκτ ά ¨θηπξΫμ” δδδσηβηεμ εαγέαβζβμ. 

Δπέζβμ εέθαδ β εαηΪζζβζβ ηΫγκδκμ ΰδα ηβθ απκηΪελνθζβ αθλκτ. O 

δδαξπλδζησμ ηπθ ζδπαλυθ κνζδυθ ηπκλεέ θα πλαΰηαηκπκδβγεέ ζε: 

 ζδπκζνζζΫεηεμ  

 εδδδεκτμ εζαδκδδαξπλδζηάλεμ  

 δδαξπλδζηά πζαευθ 

Οδ ζδπκζνζζΫεηεμ Ϋξκνθ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ 40 $ / m3 δει. εαδ 5 $ / m3 δει  

εηάζδκ ζεδηκνλΰδεσ εσζηκμ, κδ εζαδκδδαξπλδζηΫμ εκζηέακνθ 250 $ / m3 δει. Γδα θα 

εΰεαηαζηαγκτθ εαδ 20 $ / m3 δει. / Ϋηκμ ΰδα θα ζεδηκνλΰάζκνθ. 

ηα ζνζηάηαηα ίδκζκΰδεάμ επειελΰαζέαμ, κδ λτπκδ απκδκηκτθηαδ ηε ηβ ίκάγεδα 

ηδελκκλΰαθδζηυθ, νπσ εαηΪζζβζεμ ζνθγάεεμ. Σα ζνζηάηαηα ανηΪ δδαελέθκθηαδ 

ζε αελσίδα εαδ αθαελσίδα, αθΪζκΰα ηε ηκ αθ β απκδσηβζβ ΰέθεηαδ παλκνζέα ά 

απκνζέα κινΰσθκν, αθηέζηκδξα. 

Οδ ίδκζκΰδεκέ εαγαλδζηκέ ξλβζδηκπκδκτθηαδ πμ ανηκηεζά ζνζηάηαηα 

επειελΰαζέαμ νΰλυθ απκίζάηπθ εαδ πμ δδαηΪιεδμ επειελΰαζέαμ 

παλαπλκρσθηπθ απσ ηβθ επειελΰαζέα νΰλυθ απκίζάηπθ. Ζ ίδκζκΰδεά 

επειελΰαζέα απαδηεέ ζτζηβηα δδαηΪιεπθ απκηεζκτηεθκ απσ ζεδλΪ ίδκζκΰδευθ 

αθηδδλαζηάλπθ εαδ δδανΰαζηάλπθ.   

Οδ ίδκζκΰδεκέ αθηδδλαζηάλεμ εέθαδ ζνθάγπμ δειαηεθΫμ, πκν δδαζθαζέακνθ ηβ 

δδΫζενζβ ηπθ νΰλυθ απκίζάηπθ ηε ηανησξλκθβ δδαηάλβζβ ίδκηΪααμ, 

απκηεζκτηεθβ απσ δγαΰεθεέμ ηκν θελκτ αελσίδκνμ ά αθαελσίδκνμ κλΰαθδζηκτμ. 

Γδα παλΪδεδΰηα, β ίΫζηδζηβ ηεξθδεσ-κδεκθκηδεΪ ζτζβ ΰδα ηβθ επειελΰαζέα ηπθ 

απκίζάηπθ απσ ηδμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ ξαληκηΪααμ εέθαδ β εαηαζεενά 

αελσίδπθ εΰεαηαζηΪζεπθ ίδκζκΰδεκτ εαγαλδζηκτ πκζτ ξαηβζάμ θσληδζβμ, 

δδσηδ δεθ απαδηεέ ηβθ εαηαθΪζπζβ εθΫλΰεδαμ, εθυ ηκ εσζηκμ ηπθ 

εΰεαηαζηΪζεπθ πλκΫλξεηαδ απκεζεδζηδεΪ απσ ηβθ αιέα ηπθ ΰβπΫδπθ. 
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ηβ ζνθΫξεδα παλκνζδΪακθηαδ ηα ζνθβγΫζηελα ζνζηάηαηα ίδκζκΰδεάμ 

επειελΰαζέαμ ΰδα ηβθ επειελΰαζέα απκίζάηπθ ξβηδεάμ ίδκηβξαθέαμ.  

ηβθ πελδΰλαθά ηπθ ζνζηβηΪηπθ πκν αεκζκνγεέ, κδ δειαηεθΫμ δενηελκίΪγηδαμ 

εαγέαβζβμ πελδΰλΪθκθηαδ ιεξπλδζηΪ, αθ εαδ απκηεζκτθ αθαπσζπαζηκ ηηάηα 

πκζζυθ ζνζηβηΪηπθ αελσίδαμ επειελΰαζέαμ.   

Σκ κλΰαθδεσ θκληέκ BOD, Ν, P, αδπλκτηεθα ζηελεΪ SS απκηαελτθκθηαδ απσ ηα 

νΰλΪ απσίζβηα ηε αθηδδλαζηάλεμ εθελΰκτ δζτκμ. ΤπΪλξκνθ δδαθκλεηδεΫμ 

παλΪηεηλκδ ζξεδδαζηκτ εαδ ζεδηκνλΰέαμ ανηυθ ηπθ ζνζηβηΪηπθ, δβζαδά 

νπΪλξκνθ β ζνηίαηδεά ηΫγκδκμ, β ηΫγκδκμ παλαηεηαηΫθκν αελδζηκτ, ανηά ηβμ 

επαθάμ-ζηαγελκπκέβζβμ, ηκν ηεδκτηεθκν αελδζηκτ , ηκν ηηβηαηδεκτ αελδζηκτ, 

ηκν εαγαλκτ κινΰσθκν εαδ ηΫζκμ β ηΫγκδκμ ηκν δδαζεέπκθηκμ Ϋλΰκν 

(Sequencing Batch Reactors-SBR). ΜελδεΫμ απσ ηδμ δδδαδηελσηβηεμ πκν πδγαθσθ 

θα ζξεηέακθηαδ ηε ηβθ επειελΰαζέα ίδκηβξαθδευθ απκίζάηπθ απσ ζνζηάηαηα 

εθελΰκτ δζτκμ, εέθαδ: 

 Απσηκηεμ ηεηαίκζΫμ ηβμ παλκξάμ ηκν απκίζάηκν, 

 Απσηκηεμ ηεηαίκζΫμ λνπαθηδεκτ θκληέκν,       

 Μεηαίκζά ph, γεληκελαζέαμ εεησμ κλέπθ απκδεεηυθ απσ ηβ δδελΰαζέα, 

 ΔηθΪθδζβ ηκιδεάμ κνζέαμ ά κνζδυθ ζε ηκιδεΫμ, ΰδα ηκ ζτζηβηα, 

ζνΰεεθηλυζεδμ 

 Γδαγεζδησηβηα ΰβμ ΰδα ηβθ εΰεαηΪζηαζβ ηκν ζνζηάηαηκμ  

 Ύπαλιβ ά δνθαησηβηα τπαλιβμ εΰεαηαζηΪζεπθ ΰδα ηκθ “ξεδλδζησ” ηβμ 

παλαΰσηεθβμ δζτκμ 

Οδ δδδαδηελσηβηεμ ανηΫμ πλΫπεδ θα ζαηίΪθκθηαδ νπσοβ εαηΪ ηβ θΪζβ ηβμ 

επδζκΰάμ ηκν ητπκν ζνζηάηαηκμ πλκμ εΰεαηΪζηαζβ, εαηΪ ηκ ζξεδδαζησ ηκν ΰδα 

ηβθ εΰεαηΪζηαζβ εαηαζζάζπθ ζνζηβηΪηπθ πλκεπειελΰαζέαμ αζζΪ εαδ εαηΪ ηβ 

ζεδηκνλΰέα ηκν, ηε ηβ ζνθεξά παλαεκζκτγβζβ παλαηΫηλπθ πκν ελέθκθηαδ 

δδδαέηελα ελέζδηεμ ΰδα ηβθ εαζά ζεδηκνλΰέα ηκν ζνΰεεελδηΫθκν ζνζηάηαηκμ. Σα 

ζνζηάηαηα παλαηεηαηΫθκν αελδζηκτ, παλκνζδΪακνθ ηα παλαεΪηπ 

πζεκθεεηάηαηα εαδ ηεδκθεεηάηαηα ζνΰελδθσηεθα ηε ηα αθηέζηκδξα ζνηίαηδεάμ ά 

πζάλκνμ αθΪηδιβμ 

 Πιενλεθηήκαηα ηπθ ζνζηβηΪηπθ ανηυθ εέθαδ β απσδκζβ επειελΰαζηΫθκν 

απκίζάηκν νοβζάμ εαγαλσηβηαμ, β παλαΰπΰά  ζηαγελκπκδβηΫθβμ 
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ζΪζπβμ εαδ β πκζτ εαζά αθκξά ηκν ζνζηάηαηκμ ζε απσηκηεμ ηεηαίκζΫμ 

λνπαθηδεκτ θκληέκν.  

 Μεηνλεθηήκαηα απκηεζκτθ: β νοβζά απαέηβζβ κινΰσθκν (εαδ επκηΫθπμ 

εθελΰεδαεάμ εαηαθΪζπζβμ), β εναδζγβζέα ηκν ζνζηάηαηκμ ζε απσηκηεμ 

ηεηαίκζΫμ ηβμ νδλανζδεάμ θσληδζβμ εαδ β νοβζά απαέηβζβ ΰβμ 

(πλκεεδηΫθκν ΰδα κιεδδπηδεά ηΪθλκ).  

Σκ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ ΰδα επειελΰαζέα 100 m3/d εέθαδ 1350 - 1450 $ εαδ ηκ 

εηάζδκ ζεδηκνλΰδεσ εσζηκμ εεηδηΪηαδ ζηα 15.000 - 25.000 $.  

Γδα ηβθ απκηΪελνθζβ ηκν κλΰαθδεκτ θκληέκν εαδ ηπθ αδπλκτηεθπθ ζηελευθ 

ηπκλκτθ θα ξλβζδηκπκδβγκτθ εαδ ίδκζκΰδεΪ θέζηλα (ξαζδεκδδςζδζηάλδα εαδ 

ίδκζκΰδεκέ πτλΰκδ), πκν δδαελέθκθηαδ ζε νοβζάμ εαδ ξαηβζάμ θσληδζβμ. Ζ 

απσδκζά ηκνμ εέθαδ  65 - 85% ΰδα ηα νοβζάμ θσληδζβμ εαδ 80 - 90% ΰδα ηα 

ξαηβζάμ θσληδζβμ. νΰελέθκθηαμ ηα ξαηβζάμ θσληδζβμ ξαζδεκδδςζδζηάλδα ηε ηα 

αθηέζηκδξα νοβζάμ θσληδζβμ, παλκνζδΪακνθ ηα αεσζκνγα πζεκθεεηάηαηα εαδ 

ηεδκθεεηάηαηα:  

Πιενλεθηήκαηα 

 Τοβζσηελβ απσδκζβ  

 Τοβζά αθκξά ζε ενηαδθσηεθεμ θκληέζεδμ 

 βηαθηδεΪ ζηαγελκπκδβηΫθβ ζΪζπβ 

 Γνθαηά β ζεδηκνλΰέα ησθκ ηε ίαλτηβηα (ξπλέμ Ϊθηζβζβ) 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Έεζνζβ κζηυθ 

 Μτΰεμ 

 Γνθαησηβηα επειελΰαζέαμ ηδελσηελπθ λνπαθηδευθ θκληέπθ ζε ζξΫζβ ηε 

ξαζδεκδδςζδζηάλδκ νοβζκτ λνγηκτ ηε αθαενεζκθκλέα 

βηεδυθεηαδ σηδ β απσδκζβ ηπθ θέζηλπθ επβλεΪαεηαδ απσ ηβ γεληκελαζέα 

πελδίΪζζκθηκμ (ανιβηΫθβ εαηΪ ηκνμ εαζκεαδλδθκτμ ηάθεμ). Δπέζβμ,  αθ εαδ ηα 

ξαζδεκδδςζδζηάλδα ίλέζεκνθ εεηεηαηΫθβ εθαληκΰά ζηβθ επειελΰαζέα αζηδευθ 

ζνηΪηπθ δδεγθυμ, β εθαληκΰά ηκνμ ΰδα ηβθ επειελΰαζέα ίδκηβξαθδευθ 



 

 141 

απκίζάηπθ εέθαδ αλεεηΪ πελδκλδζηΫθβ. Οδ απκδσζεδμ ζνξθΪ δεθ νπελίαέθκνθ 

ηκ 50%, αεσηβ εαδ ΰδα ηεδπηΫθεμ κλΰαθδεΫμ θκληέζεδμ, ζε ζξΫζβ ηε ανηΫμ πκν 

αθαθΫλγβεαθ πδκ πΪθπ. Σκ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ ΰδα επειελΰαζέα 100 m3/d 

εέθαδ 900- 1200 $ εαδ ηκ εηάζδκ ζεδηκνλΰδεσ εσζηκμ εεηδηΪηαδ ζηα 6.000 - 7.000 

$.  

Γδα ηβθ απκηΪελνθζβ ηκν ζνζζπηαηπηΫθκν κλΰαθδεκτ θκληέκν 

ξλβζδηκπκδκτθηαδ δειαηεθΫμ δενηελκίΪγηδαμ ά ηεζδεάμ εαγέαβζβμ. Ο ίΫζηδζηκμ 

ζξεδδαζησμ ηκν ζνζηάηαηκμ δειαηεθάμ αελδζηκτ εαδ δειαηεθάμ 

δενηελκίΪγηδαμ εαγέαβζβμ, ΰέθεηαδ ηεηΪ απσ πλκζδδκλδζησ ηβμ ίΫζηδζηβμ ηδηάμ 

ηβμ  ζνΰεΫθηλπζβμ ζηελευθ ζηκ ηδεησ νΰλσ, ηε κδεκθκηδεΪ ελδηάλδα. ΑνιβηΫθβ 

ηδηά ανηάμ ηβμ ζνΰεΫθηλπζβμ επδηλΫπεδ ηβθ επειελΰαζέα ηεΰαζτηελπθ 

κλΰαθδευθ θκληέπθ αζζΪ ηανησξλκθα ζβηαέθεδ ατιβζβ ηβμ πκζσηβηαμ ηβμ 

παλαΰσηεθβμ δζτκμ, εαδ ηεζδεΪ ηκν ηεΰΫγκνμ εαδ ηβμ δαπΪθβμ εαηαζεενάμ ηβμ 

δειαηεθάμ εαγέαβζβμ. Σκ εσζηκμ εαηαζεενάμ ηβμ δειαηεθάμ εέθαδ 400 $ / m3 εαδ 

ηκ εηάζδκ ζεδηκνλΰδεσ εσζηκμ εεηδηΪηαδ ζηα 40 $ / m3 ηβμ δειαηεθάμ.  

ηα αθαελσίδα ζνζηάηαηα απκίζάηπθ / ζΪζπβμ β ίδκζκΰδεά απκδσηβζβ ηκν 

θκληέκν πλαΰηαηκπκδεέηαδ απκνζέα κινΰσθκν. Σα απσίζβηα 

ίδκαπκδεκδκηκτθηαδ ηΫζπ αθαελσίδπθ ίαεηβλέπθ ζε δτκ ζηΪδδα. α) Όιδθβμ 

ατηπζβμ ηε ηεζδεσ πλκρσθ κιδεσ κιτ εαδ ί) ΜεγαθκΰΫθεζβμ ηε ηεζδεΪ πλκρσθηα 

ηεγΪθδκ εαδ CO2. Οδ αθηδδλαζηάλεμ εέθαδ εζεδζηκέ εαδ β παλαΰσηεθβ ζΪζπβ Ϋξεδ 

πκζτ εαζά αθνδαηδεσηβηα. Υλβζδηκπκδκτθηαδ ζνθάγπμ νοβζκτ λνπαθηδεκτ 

θκληέκν απσίζβηα. Ζ ηΫγκδκμ επβλεΪαεηαδ απσ ηβθ παλκνζέα κινΰσθκν εαδ 

κιεδδπηδευθ ηΫζπθ, εθυ  παλΪζζβζα απαδηεέ ηεΰΪζκνμ ξλσθκνμ παλαηκθάμ εαδ 

εέθαδ εναέζγβηβ ζε ηεΰΪζεμ δδαενηΪθζεδμ ηβμ ηλκθκδκζέαμ εαδ ηβμ 

γεληκελαζέαμ. Σκ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ ΰδα επειελΰαζέα 100 m3/d εέθαδ 

100.000- 150.000 $ εαδ ηκ εηάζδκ ζεδηκνλΰδεσ εσζηκμ εεηδηΪηαδ ζηα 30.000 - 

35.000 $.  

Σα επσηεθα ζνζηάηαηα ξαλαεηβλέακθηαδ πμ απζΪ ζνζηάηαηα ίδκζκΰδεάμ 

επειελΰαζέαμ πκν εθαλησακθηαδ ενλέπμ ΰδα ηβθ επειελΰαζέα ηδελυθ σΰεπθ 

απκίζάηπθ. Σκ πλυηκ απσ ανηΪ εέθαδ β ζβπηδεά δειαηεθά πκν απκηαελτθεδ ηα 

αδπλκτηεθα ζηελεΪ εαδ ηκ κλΰαθδεσ θκληέκ. νθδζηΪηαδ κ αελδζησμ ηπθ 

δειαηεθυθ ΰδα ηβθ απκηΪελνθζβ ετθζεεηπθ αελέπθ εαδ δνζκζηδυθ. Σκ εσζηκμ 
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εαηαζεενάμ ηβμ δειαηεθάμ  εέθαδ 55 $ / m3 εαδ ηκ εηάζδκ ζεδηκνλΰδεσ εσζηκμ 

εεηδηΪηαδ ζηα 5 $ / m3 ηβμ δειαηεθάμ. 

Σκ δετηελκ ζτζηβηα εέθαδ β δειαηεθά εαγέαβζβμ IMHOFF ηε εσζηκμ 

εαηαζεενάμ ηβμ δειαηεθάμ  εέθαδ 75 $ / m3 εαδ ηκ εηάζδκ ζεδηκνλΰδεσ εσζηκμ 

εεηδηΪηαδ ζηα 10 $ / m3 ηβμ δειαηεθάμ. Δθυ νπΪλξκνθ εαδ κδ δειαηεθΫμ 

ζηαγελκπκέβζβμ, κδ κπκέεμ δδαελέθκθηαδ ζε δτκ ίαζδεΫμ εαηβΰκλέεμ, ηε 

νπκδδαδλΫζεδμ : 

α. ΓειαηεθΫμ ζηαγελκπκέβζβμ ά κιεέδπζβμ: αελσίδεμ, αελσίδεμ-αθαελσίδεμ 

εαδ αθαελσίδεμ. ΑθαθΫλκθηαδ εαδ κδ δειαηεθΫμ πλδηΪθζεπμ.  

ί. Αελδασηεθεμ δειαηεθΫμ: αελσίδεμ, αελσίδεμ-αθαελσίδεμ εαδ ητπκν 

παλαηεηαηΫθκν αελδζηκτ    

ΓεθδεΪ, κδ δειαηεθΫμ ζηαγελκπκέβζβμ εέθαδ εαηΪζζβζεμ ΰδα ηδελΫμ 

εΰεαηαζηΪζεδμ, εθσζκθ νπΪλξεδ αλεεηά εδαθδεά Ϋεηαζβ ηε πλσζθκλβ 

ηκπκΰλαθδεά δδαησλθπζβ εαδ εαηΪζζβζβ θτζβ ηκν εδΪθκνμ ΰδα ηβθ απκθνΰά 

λτπαθζβμ ηκν νπσΰεδκν νδλκθσλκν κλέακθηα.   

Σα πζεκθεεηάηαηα εαδ ηεδκθεεηάηαηΪ ηκν ζνθκοέακθηαδ πμ αεκζκτγπμ: 

Πιενλεθηήκαηα 

 ΠδγαθΪ ηδελά αλξδεά δαπΪθβ 

 Μδελσ ζεδηκνλΰδεσ εσζηκμ 

 Απζά ζεδηκνλΰέα εαδ παλαεκζκτγβζβ 

 Γνθαηά β λτγηδζβ ηβμ απκλλκάμ ΰδα ηβθ εικηΪζνθζβ δδαηαλαξυθ νδλανζδεάμ 

θσληδζβμ 

Μεηνλεθηήκαηα 

 ΜεΰΪζβ εδαθδεά Ϋεηαζβ 

 ΓνζξΫλεδα επειελΰαζέαμ κλδζηΫθπθ ίδκηβξαθδευθ απκίζάηπθ 

 ΠδγαθΪ πλκίζάηαηα δνζκζηδυθ 

 ΠκζζΪ αδπλκτηεθα ζηελεΪ ζηβθ απκλλκά (θτεβ εζπ) 
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 Οδ εζδηαηκζκΰδεΫμ ζνθγάεεμ επβλεΪακνθ ζβηαθηδεΪ ηβθ απσδκζβ ηπθ 

δειαηεθυθ.  

Σκ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ ηδαμ δειαηεθάμ ζηαγελκπκέβζβμ ά κιεέδπζβμ ΰδα 

επειελΰαζέα 100 m3/d εέθαδ 750 - 900 $ εαδ ηκ εηάζδκ ζεδηκνλΰδεσ εσζηκμ 

εεηδηΪηαδ ζηα 7.000 - 9.000 $. Σκ αθηέζηκδξα πκζΪ ΰδα ηδα αελδασηεθβ δειαηεθά 

εέθαδ 1.000 – 1.100$ εαδ 15.000 $ / Ϋηκμ. 

Ζ ξβηδεά κιεέδπζβ εθαλησαεηαδ ενλέπμ ΰδα ηβθ επειελΰαζέα ηβ 

ίδκδδαζπυηεθπθ απκίζάηπθ εαδ ζηκξετεδ ζηβ ηεηαηλκπά ζνΰεεελδηΫθπθ 

λτππθ, ηεηΪ απσ ξλάζβ ηκν εαηΪζζβζκν ξβηδεκτ ηΫζκν, ζε κνζέα ζδΰσηελκ 

επδεέθδνθβ ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ. Σα ζνθάγβ ξλβζδηκπκδκτηεθα κιεδδπηδεΪ εέθαδ ηκ 

κινΰσθκ, ηκ σακθ, ηκ νπεληαΰΰαθδεσ εΪζδκ εαδ ηκ ξζυλδκ. Σα πδκ ζνθάγβ 

ξλβζδηκπκδκτηεθα αθαΰπΰδεΪ εέθαδ κ γεδδεσμ ζέδβλκμ ΗΗ, ηκ γεδκγεδρεσ θΪηλδκ εαδ 

ηκ δδκιεέδδκ ηκν γεέκν. 

ΑθΪζκΰα ηε ηκ εέδκμ ηκν απκίζάηκν, β εθαληκΰά ανηκτ ηκν ητπκν ηπθ 

δδελΰαζδυθ ηπκλεέ θα εέθαδ ζε αλξδεσ ά ζε ηεζδεσ ζηΪδδκ εθσμ ζνζηάηαηκμ 

επειελΰαζέαμ ά αεσηβ θα εέθαδ ηκ ετλδκ ζηΪδδκ επειελΰαζέαμ ηκν απκίζάηκν. Ζ 

ξβηδεά κιεέδπζβ εαδ αθαΰπΰά ζε κλδζηΫθεμ πελδπηυζεδμ πλκβΰεέηαδ ηβμ 

ίδκζκΰδεάμ επειελΰαζέαμ απκίζάηκν, πλκεεδηΫθκν θα επδηενξγεέ ηεέπζβ ηκν ηβ 

ίδκδδαζπυηεθκν κλΰαθδεκτ θκληέκν, β κπκέα εεδβζυθεηαδ πμ ατιβζβ ηκν BOD 

ηκν απκίζάηκν. ΚαηΪ ηβθ εθαληκΰά ζε ηεζδεσ ζηΪδδκ, ηπκλεέ θα ζνηίΪζζεδ 

ζηβθ πελαδηΫλπ ηεέπζβ ηβμ ζνΰεΫθηλπζβμ κλδζηΫθπθ λτππθ ηκν απκίζάηκν 

ά - ζε κλδζηΫθεμ πελδπηυζεδμ - θα παλΫξεδ απκζνηαθηδεά δλΪζβ. νξθΪ σηπμ, 

ηκ εέδκμ λτπαθζβμ κλδζηΫθπθ απκίζάηπθ επδίΪζζεδ ηβθ επειελΰαζέα ηκνμ ηε 

ξβηδεά ηΫγκδκ εαγυμ β επειελΰαζέα ηκνμ ηε ίδκζκΰδεά ηΫγκδκ εέθαδ εέηε 

κδεκθκηδεΪ αζτηθκλβ εέηε αδτθαηβ.   

Ζ κιεέδπζβ ηε σακθ ά ηε νπελκιεέδδκ ηκν νδλκΰσθκν εθαλησαεηαδ εαδ ζε 

ζνθδναζησ ηε UV αεηδθκίκζέα, ΰδα ίεζηέπζβ ηβμ απσδκζβμ. ΣκιδεΪ απσίζβηα 

επειελΰΪακθηαδ ηε νπελκιεέδδκ ηκν νδλκΰσθκν, πλκεεδηΫθκν θα ηεδπγεέ εεησμ 

απσ ηκ κλΰαθδεσ θκληέκ εαδ β ηκιδεσηβηΪ ηκν. Ζ κιεέδπζβ ηε ξζυλδκ εαδ σακθ 

ξλβζδηκπκδκτθηαδ εαδ πμ ηΫγκδκδ απκζτηαθζβμ.       
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Ζ απσδκζβ κλδζηΫθπθ απσ ηδμ παλαπΪθπ αθηδδλΪζεδμ κιεέδπζβμ / αθαΰπΰάμ 

πμ πλκμ ζνΰεεελδηΫθκ λτπκ πδγαθσθ θα ηεδυθεηαδ απσ παλΪπζενλεμ 

αθηδδλΪζεδμ πκν ζνηίαέθκνθ ηανησξλκθα, ζσΰπ ηβμ τπαλιβμ ζηκ απσίζβηκ εαδ 

Ϊζζπθ κιεδδκτηεθπθ ά αθαΰσηεθπθ εθυζεπθ. Σκ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ ΰδα 

επειελΰαζέα 20 m3/d εέθαδ 20.000- 40.000 $ εαδ ηκ εηάζδκ ζεδηκνλΰδεσ εσζηκμ 

εεηδηΪηαδ ζηα 10.000 - 40.000 $. 

Ζ ξβηδεά δζτμ πκν παλΪΰεηαδ ηεηΪ απσ κλδζηΫθεμ αθηδδλΪζεδμ, πδγαθσθ θα 

απαδηεέ εδδδεσ ξεδλδζησ ζσΰπ ηβμ τπαλιβμ ίαλΫπθ ηεηΪζζπθ ά Ϊζζπθ ηκιδευθ.  

Σα αδπλκτηεθα ζπηαηέδδα, ηα εκζζκεδδά, κ θυζθκλκμ εαδ ηα ίαλΫα ηΫηαζζα 

ηπκλκτθ θα απκηαελνθγκτθ ηε ξβηδεά εαηαελάηθδζβ. Ζ ξβηδεά εαηαελάηθδζβ 

εέθαδ ηδα ηΫγκδκμ απκηΪελνθζβμ αδπλκτηεθπθ ζπηαηδδέπθ ά εκζζκεδδυθ απσ 

νΰλΪ απσίζβηα ηε πλκζγάεβ ηΫζπθ ζνζζπηΪηπζβμ ΰδα ηκ ζξβηαηδζησ 

ηεΰΪζπθ ελκεέδπθ, υζηε θα πλαΰηαηκπκδβγεέ β εαγέαβζά ηκνμ. Σκ εσζηκμ 

εΰεαηΪζηαζβμ ΰδα επειελΰαζέα 100 m3/d εέθαδ 30.000- 45.000 $ εαδ ηκ εηάζδκ 

ζεδηκνλΰδεσ εσζηκμ εεηδηΪηαδ ζηα 44.000 - 55.000 $. 

ΔθδεδεηδεΪ, ηκ εσζηκμ ζεδηκνλΰέαμ εθσμ ζνζηάηαηκμ επειελΰαζέαμ νΰλυθ 

απκίζάηπθ ζξεηδεΪ ηεΰΪζβμ παλαΰπΰδεάμ ηκθΪδαμ ίαθεέκν – θδθδλδζηβλέκν, 

ηκ κπκέκ δεθ πελδζαηίΪθεδ δδαηΪιεδμ πλκπγβηΫθβμ επειελΰαζέαμ (ηλδηκΰεθκτμ) 

εεηδηΪηαδ ζε 150 – 200 δλξ/m3 απκίζάηπθ ά 15 -20 δλξ. /εδζσ νθΪζηαηκμ εαδ 

αθηδπλκζππετεδ πελέπκν ηκ 1,5-2% ηκν εσζηκνμ παλαΰπΰάμ. Οδ δαπΪθεμ 

ηπκλκτθ θα ηλδπζαζδαζγκτθ ζηβθ πελέπηπζβ πλκπγβηΫθβμ επειελΰαζέαμ. Αθ 

εκζηκζκΰβγεέ β  αιέα πλκηάγεδαμ ηκν θελκτ, ηκ κπκέκ ζηδμ πελδζζσηελεμ 

πελδπηυζεδμ ζάηελα ζαηίΪθεηαδ δπλεΪθ, εαδ ηκ εσζηκμ ηπθ επειελΰαζδυθ πκν 

απκζεκπκτθ ζηβθ δεαθκπκέβζβ ηπθ αθαΰευθ παλαΰπΰάμ εαδ πλκζηαζέαμ 

πελδίΪζζκθηκμ ηκ εσζηκμ τδαηκμ αθΫλξεηαδ ζε πκζκζησ ηβμ ηΪιβμ ηκν 10 - 15 

% ηκν εσζηκνμ παλαΰπΰάμ. Πλσεεδηαδ ΰδα ζβηαθηδεά δαπΪθβ, β κπκέα ηπκλεέ 

θα αθηδηεηππδζηεέ ησθκ ηε πελδκλδζησ ηβμ εαηαθΪζπζβμ θελκτ εαδ 

επδίΪλνθζβμ ηπθ απκίζάηπθ. ΣΫζκμ, σζκθ αθαθκλΪ ηδμ παλαΰπΰδεΫμ ηκθΪδεμ 

κδ κπκέεμ απκξεηετκνθ ηα απσίζβηΪ ηκνμ ζε δέξηνα απκξΫηενζβμ ηκ εέδκμ ηπθ 

εΰεαηαζηΪζεπθ επειελΰαζέαμ εαδ ηκ εσζηκμ ζεδηκνλΰέαμ ηκνμ πλκετπηεδ απσ 

ηδμ απαδηάζεδμ ηκν κλΰαθδζηκτ απκξΫηενζβμ. 
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Πίλαθαο 5 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ θαηά 
απνκαθξπλόκελν ξύπν 

Αησξνύκελα ζηεξεά Καζίδεζε 

Δπίπιεπζε 

Κξνθίδσζε 

Φίιηξαλζε 

Μηθξνδηήζεζε 

Λίπε θαη έιαηα Βαξπηηθόο δηαρσξηζκόο 

Απνκάθξπλζε αθξνύ 

Δπίπιεπζε κε δηαιπκέλν αέξα (DAF) 

Πξνζξόθεζε 

Φίιηξαλζε 

ίδεξνο Αεξηζκόο θαη θαζίδεζε 
Κξνθίδσζε θαη θαζίδεζε 
Ινληνελαιιαγή 
Υεκηθή θαηαθξήκληζε 
Φίιηξαλζε 

Υαιθόο Κξνθίδσζε 
Ινληνελαιιαγή 

Υξώκην Αλαγσγή θαη θαζίδεζε 
Ινληνελαιιαγή 
Ηιεθηξνρεκηθόο δηαρσξηζκόο 

Φώζθνξνο Υεκηθή θαηαθξήκληζε 
Ινληνελαιιαγή 

Φεπδάξγπξνο Υεκηθή θαηαθξήκληζε 
Ινληνελαιιαγή 

Γηαιπκέλα ζηεξεά Αληίζηξνθε όζκσζε 
Ινληνελαιιαγή 
Δμάηκηζε 
Ηιεθηξνδηάιπζε  

Μέηαιια θαη νη ελώζεηο ηνπο 

Ζ δδαζνησηβηα ηκν ηκζτίδκν ειαληΪηαδ πκζτ απσ ηκ pH. ΤπΪλξεδ Ϋθα εζΪξδζηκ 

δδαζνησηβηαμ ΰδα ηδηΫμ pH πελέπκν 10 ζε ζξΫζβ ηε ηα νδλκιεέδδα εαδ 8-10 ζε 

ζξΫζβ ηε ηα αθγλαεδεΪ. ΚαηΪ ζνθΫπεδα, αθ λνγηδζηεέ εαηΪζζβζα ηκ pH ηπθ 

απκίζάηπθ πλκεαζεέηαδ εαηαελάηθδζβ ηκν ηεηΪζζκν, πκν ζηβ ζνθΫξεδα 

αθαδλεέηαδ ηε εαγέαβζβ ά θδζηλΪλδζηα.  

Μδα ζεδλΪ απσ ξβηδεΪ ηπκλκτθ θα ξλβζδηκπκδβγκτθ ΰδα ηβ δδαδδεαζέα ηβμ 

εαηαελάηθδζβμ. Απσ ανηΪ, ηκ νδλκιεέδδκ ηκν αζίεζηέκν πλκηδηΪηαδ ενλέπμ ΰδα 

ηεΰΪζεμ εΰεαηαζηΪζεδμ, επεδδά εέθαδ ζξεηδεΪ θγβθσ αθηδδλαζηάλδκ. 
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Μδα ηΫγκδκμ πκν εθαλησαεηαδ σζκ εαδ ζε πδκ ενλεέα εζέηαεα, ΰδα ηβθ 

απκηΪελνθζβ ηκν ηκζτίδκν, εέθαδ β ηΫγκδκμ Sulfex. Ανηά ίαζέαεηαδ ζηκ 

ζξβηαηδζησ εαδ εαηαελάηθδζβ γεδκτξπθ εθυζεπθ ηπθ ηεηΪζζπθ.  

Ζ πλκζλσθβζβ ζε εθελΰσ Ϊθγλαεα απκηεζεέ ηδα ηΫγκδκ αθΪεηβζβμ ηκν 

πελδεξκηΫθκν ζηα νΰλΪ απσίζβηα ηκζτίδκν, εζενζηδεά πμ πλκμ ηβθ Ϊπκοβ 

ηκν εσζηκνμ. Ο ξλβζδηκπκδκτηεθκμ εθελΰσμ Ϊθγλαεαμ ηπκλεέ θα αθαΰεθθβγεέ 

εαδ θα επαθαξλβζδηκπκδβγεέ  

Ζ αθΪεηβζβ ηκν ηκζτίδκν ηε ηβ ξλάζβ δκθηκεθαζζαεηδευθ λβηδθυθ απκηεζεέ 

ηδα αεσηβ θγβθά ηΫγκδκ επειελΰαζέαμ νΰλυθ απκίζάηπθ. ΚαηΪ ηβ ηΫγκδκ 

ανηά, ηα δσθηα πκν αθάεκνθ ζηκ νζδεσ εθαζζαΰάμ (λβηέθβ), πκν Ϋξεδ 

εεζεΰεέ εαηΪζζβζα, αθηδεαγέζηαθηαδ ηε δσθηα αθεπδγτηβηπθ κνζδυθ, πκν 

ίλέζεκθηαδ ζηκ απσίζβηκ. Ζ λβηέθβ εέθαδ αθδκθδεά ά εαηδκθδεά. Οδ λβηέθεμ 

ηπκλκτθ θα αθαΰεθθυθηαδ ΰδα κλδζηΫθκ ξλκθδεσ δδΪζηβηα ηε ηβ δδαίέίαζβ 

εαηΪζζβζκν δδαζτηαηκμ κιΫκμ. 

Ζ αθηέζηλκθβ σζηπζβ πλσεεδηαδ ΰδα ηΫγκδκ ζδΰσηελκ εζενζηδεά, πμ πλκμ ηβθ 

Ϊπκοβ ηκν εσζηκνμ, ζε ζξΫζβ ηε ηδμ δτκ πλκβΰκτηεθεμ. ΓεθδεΪ, αθ εαδ δέθεδ 

εαζΪ απκηεζΫζηαηα, δεθ ηπκλεέ θα εδππγεέ σηδ ξλβζδηκπκδεέηαδ ζε δδδαέηελα 

ενλεέα εζέηαεα.   

πζηήκαηα δηάζεζεο ζην έδαθνο 

Απκλλκθβηδεσμ ίσγλκμ: Δέθαδ εαηαεσλνθκ ζτζηβηα δδΪγεζβμ ηκν απκίζάηκν 

ζηκ νπΫδαθκμ τζηελα απσ 2πλβ ηκνζΪξδζηκθ εαθκθδεά εαγέαβζβ. Απκηεζεέηαδ 

απσ πβΰΪδδ ηε εζπηελδεά επΫθδνζβ ζηβλέιεπμ. νθδζηΪηαδ ζηλυηα ξαζδεδυθ 

πΪξκνμ ηκνζΪξδζηκθ 0.2 ηΫηλπθ αθΪηεζα ζηκ Ϋδαθκμ εαδ ηβθ επΫθδνζβ. 

Απκλλκθβηδεά ηΪθλκμ: Δέθαδ κλδασθηδκ ζτζηβηα δδΪγεζβμ ηε επδηάεβ δδΪηαιβ 

εαδ εθαλησαεηαδ ενλέπμ ζηδμ πελδπηυζεδμ ηε νοβζά ζηΪγηβ νπσΰεδπθ θελυθ ά 

ηε εαηαζεεναζηδεΫμ δνζεκζέεμ ΰδα ηβθ εεζεαθά ίσγλπθ ζε ίΪγκμ. 

4.2.5  ηεξεά Απόβιεηα 
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ηβθ εθσηβηα ανηά παλκνζδΪακθηαδ κδ ηεξθκζκΰέεμ αθηδηεηυπδζβμ ηβμ λτπαθζβμ 

απσ ζηελεΪ απσίζβηα ηβμ παλαΰπΰδεάμ δδαδδεαζέαμ πκν εθαλησακθηαδ ζε 

ίδκηβξαθδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ. 

Σα ζνζηάηαηα πΪξνθζβμ ίκβγκτθ ζηβθ απκηΪελνθζβ ηπθ ζηελευθ 

απκίζάηπθ  απσ ηα νΰλΪ, ΰδα θα εέθαδ ζε γΫζβ ανηΪ θα επαθαξλβζδηκπκδβγκτθ, 

απκηεζεέ δβζαδά εθδδΪηεζκ ζηΪδδκ. Σκ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ ΰδα επειελΰαζέα  

10m3/d απκίζάηπθ εέθαδ 10.000 $, εθυ ηκ εηάζδκ ζεδηκνλΰδεσ εσζηκμ ενηαέθεηαδ 

απσ 2.000 Ϋπμ 20.000 $. 

Σα ζνζηάηαηα αθνδΪηπζβμ επδδδυεκνθ ηκ έδδκ απκηΫζεζηα ηε ηα ζνζηάηαηα 

πΪξνθζβμ, ησθκ πκν ξλβζδηκπκδκτθηαδ ησθκ ζηβ ξβηδεά ίδκηβξαθέα εαδ 

ηπκλκτθ θα εέθαδ ηεζδεσ ά εθδδΪηεζκ ζηΪδδκ δδαδδεαζέαμ. Σκ εσζηκμ 

εΰεαηΪζηαζβμ ΰδα επειελΰαζέα 10m3/d απκίζάηπθ εέθαδ 25.000-40.000 $, εθυ 

ηκ εηάζδκ ζεδηκνλΰδεσ εσζηκμ ενηαέθεηαδ απσ 5.000 Ϋπμ 25.000 $. 

Γδα ηβθ απκηΪελνθζβ ηπθ  κλΰαθδευθ ζηελευθ ξλβζδηκπκδκτθηαδ ηα ζνζηάηαηα 

αελσίδαμ ζηαγελκπκέβζβμ. ΑνηΪ ηα ζνζηάηαηα ηπκλκτθ θα εθαληκζηκτθ ζε 

θΫεμ ηκθΪδεμ εαδ πλκζθΫλκνθ ηβ δνθαησηβηα ηβμ αθαετεζπζβμ ηκν ηεζδεκτ 

πλκρσθηκμ. Γδα ηβθ επειελΰαζέα 100 tn/ d, ηκ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ εέθαδ  30.000 

$ εαδ ηκ εηάζδκ εσζηκμ ζεδηκνλΰέαμ ηκν ζνζηάηαηκμ εέθαδ πελέπκν 10.000 $. 

Ζ εκηπκζηκπκέβζβ / ζδπαζηαηκπκέβζβ ηπθ ζηελευθ νπκζεδηηΪηπθ ηπθ 

νθδζηΪηεθπθ εαδ θΫπθ ηκθΪδπθ απκηεζεέ ηδα εθδδαθΫλκνζα εθαζζαεηδεά ζτζβ. 

Παλσζα ανηΪ, ησθκθ πελέπκν β ηδζά απσ ηβ ζνθκζδεά πκζσηβηα ηπθ 

παλαΰσηεθπθ ζηελευθ απκίζάηπθ εαδ ζαζπυθ  εέθαδ εαηΪζζβζβ ΰδα ανηά ηβ 

ξλάζβ, εαγδζηυθηαμ Ϋηζδ ηβ δδαζκΰά απαλαέηβηβ πλκςπσγεζβ, κπσηε β 

ηΫγκδκμ ξαλαεηβλέαεηαδ πμ εεζεεηδεά δδΪγεζβ.  

Ζ επδζκΰά ηβμ νΰεδκθκηδεάμ ηαθάμ ζαθ ζνθκζδεάμ ζτζβμ ΰδα ηβθ ηεζδεά δδΪγεζβ 

ηπθ ζηελευθ απκίζάηπθ εαδ δαβηΪηπθ ηπθ νθδζηΪηεθπθ εαδ θΫπθ ηκθΪδπθ γα 

ζάηαδθε ησθκ ηέα ξλκθδεά εαδ ξπλκηαιδεά ηεηΪγεζβ ηκν πλκίζάηαηκμ. Oδ 

δζξτκνζεμ ά πλκηεδθσηεθεμ θκηκγεηδεΫμ λνγηέζεδμ ζηδμ ενλππαρεΫμ ξυλεμ, άδβ 

Ϋξκνθ πλκεαζΫζεδ ηβ ζβηαθηδεά πλσζγεηβ επδίΪλνθζβ ηκν εσζηκνμ ηβμ 

εζεΰξσηεθβμ δδΪγεζβ ζηελευθ απκίζάηπθ Ϋπμ εαδ 500%. νθεπυμ, β ηεζδεά 
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δδΪγεζβ εδδδευθ ζηελευθ απκίζάηπθ  ηε νΰεδκθκηδεά ηαθά γα εκζηέαεδ πζΫκθ 

σζκ εαδ β εατζβ ηκν. Παλσζα ανηΪ, ηκ εσζηκμ δδΪγεζβμ ηπθ ζηελευθ ηε 

νΰεδκθκηδεά ηαθά ηπθ νθδζηΪηεθπθ ίδκηβξαθδυθ ζηβθ ΔζζΪδα εέθαδ πδγαθσθ ηκ 

ξαηβζσηελκ ζηβθ Δ.Δ εαγυμ ενηαέθεηαδ ηεηαιτ 5.000 Ϋπμ 10.000 δλξ/ tn (ηδηΫμ 

1998). 

ΣΫζκμ, νπΪλξκνθ ηα ζνζηάηαηα γεληδεάμ επειελΰαζέαμ - εατζβμ ηβμ ζΪζπβμ/ 

ζηελευθ απκλλδηηΪηπθ, ηα κπκέα αθκλκτθ σζα ηα κλΰαθδεΪ νζδεΪ. Παλσηδ, β 

απσδκζβ ηβμ ηεγσδκν ανηάμ εέθαδ νοβζά ( >98% ), β ηΫγκδκμ ανηά ηπκλεέ θα 

ξλβζδηκπκδβγεέ ησθκ ζε πελέπηπζβ αδνθαηέαμ ξλάζβμ Ϊζζβμ ηεγσδκν, ΰδαηέ ηα 

παλαπλκρσθηα πκν πλκεαζεέ εέθαδ απαΫλδα εαδ νΰλΪ ζηλαΰΰέζηαηα πκν πλΫπεδ 

θα επειελΰαζηκτθ εε θΫκν. Ζ απκηΫθλπζβ δεθ απκηεζεέ πλκμ ηκ παλσθ ηβθ 

επδζΫιδηβ δσεδηβ πλαεηδεά ζηδμ πελδζζσηελεμ ξυλεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ. 

Ζ εατζβ εδδδευθ ζηελευθ απκίζάηπθ εαδ επδεέθδνθπθ ζηελευθ απκίζάηπθ, 

πλκςπκγΫηεδ ηβθ εΰεαηΪζηαζβ ηκθΪδπθ απκηΫθλπζβμ εδδδεκτ ητπκν, ηε 

απκηΫζεζηα ηβ ζβηαθηδεά επδίΪλνθζβ ηκν εσζηκνμ. Ηδδαέηελα δνζξελάμ εέθαδ β 

εατζβ ζηελευθ απκίζάηπθ, σπκν απαδηεέηαδ κ Ϋζεΰξκμ ηβμ ηκιδεσηβηαμ ηβμ 

παλαΰσηεθβμ ηΫθλαμ, ηπθ παλαΰσηεθπθ εανζαελέπθ ηβμ εατζβμ. 

νθεπυμ, κδ ηεξθδεκέ εαθκθδζηκέ πκν δζξτκνθ ΰδα ηκνμ απκηεθλπηΫμ ζηελευθ 

απκίζάηπθ εαγδζηκτθ ηβθ απαλαέηβηβ επΫθδνζβ ΰδα ηδμ πΪΰδεμ εΰεαηαζηΪζεδμ 

απαΰκλενηδεά ΰδα ηδμ νθδζηΪηεθεμ εαδ θΫεμ ηεηκθπηΫθεμ επδξεδλάζεδμ. Παλσζα 

ανηΪ, ζηβ ίδίζδκΰλαθέα αθαθΫλκθηαδ σζκ εαδ πδκ ζνξθΪ θΫεμ ειεζέιεδμ ΰδα ηβθ 

επέηενιβ νοβζσηελβμ απσδκζβμ εαηΪ ηκθ εαγαλδζησ ηπθ αελέπθ ζε 

απκηεζεζηαηδεΫμ εδδδεΫμ θΫεμ εΰεαηαζηΪζεδμ, κδ κπκέεμ εεησμ ηπθ Ϊζζπθ Ϋξκνθ 

εαδ ζβηαθηδεΪ ηεδπηΫθκ εσζηκμ.  

Σα πζεκθεεηάηαηα ηβμ Κατζβμ ΰδα ηβθ εθαληκΰά ηβμ ζηδμ θΫεμ ηεΰΪζεμ 

ηκθΪδεμ ζνθκοέακθηαδ πμ αεκζκτγπμ : 

 Αιδκπκέβζβ ηβμ γεληδεάμ εθΫλΰεδαμ ηπθ ζηελευθ εαδ ζαζπυθ πκν Ϋξκνθ 

ηδελά νΰλαζέα εαδ νοβζά γεληκΰσθκ δζξτ. 

 ΑθΪεηβζβ ηκν ηεΰαζτηελκν ηΫλκνμ ηκν ξλπηέκν πκν δδαηέγεηαδ ηε ηα 

νΰλΪ εαδ ζηελεΪ απσίζβηα εαδ ζνΰεεθηλυθεηαδ ζηβθ ηΫθλα ηβμ εατζβμ. 
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 Δζαξδζηκπκέβζβ ηκν εσζηκνμ νΰεδκθκηδεάμ ηαθάμ, εαγσηδ β ηεζδεά 

δδΪγεζβ γα αθκλΪ ησθκ ηβθ νπκζεδπσηεθβ ηΫθλα ηβμ εατζβμ. 

ε εΪγε πελέπηπζβ, β εατζβ ζε ηεΰΪζεμ ηκθΪδεμ εέθαδ δδαδδεαζέα ηε ίδυζδηβ 

πλκκπηδεά εαδ ενλτηαηκ πεδέκ εθαληκΰάμ, αλεεέ θα ΰέθεηαδ παλΪζζβζα β 

πζάλβμ επειελΰαζέα ηπθ παλαΰσηεθπθ αελέπθ εεπκηπυθ, εαδ κδ παλαΰσηεθεμ 

ηΫθλεμ ηεηΪ ηβθ απκξλπηέπζβ θα πζβλκτθ ηα σλδα πκδσηβηαμ ΰδα εζεΰξσηεθβ 

δδΪγεζβ. νθεπυμ κδ ηΫγκδκδ εατζβμ ηε αιδκπκέβζβ εθΫλΰεδαμ σππμ β 

πνλσζνζβ εαδ β αελδκπκέβζβ εαδ παλΪζζβζβ αθΪεηβζβ ξλπηέκν απσ ηβθ ηΫθλα 

ηπκλκτθ θα πλκηαγκτθ πμ ΒΫζηδζηεμ ΓδαγΫζδηεμ ΣεξθδεΫμ ζηβ δδαξεέλδζβ ηπθ 

ζηελευθ απκίζάηπθ εαδ ζαζπυθ ΰδα θΫεμ ηκθΪδεμ εαδ θα απκηεζΫζκνθ 

εθαζζαεηδεά ζτζβ ηβμ νΰεδκθκηδεάμ ηαθάμ ζηδμ πελδπηυζεδμ πκν δεθ νπΪλξκνθ 

επαλεεέμ δδαγΫζδηεμ εεηΪζεδμ πζβζέκθ ηπθ ηκθΪδπθ. 

Σκ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ πλκζεΰΰέαεδ ηα 150.000 $, εθυ ηκ ζεδηκνλΰδεσ εσζηκμ 

εέθαδ 40.000 $ εηβζέπμ. 

ΠαλΪδεδΰηα: 

Σα ζηελεΪ ίδκηβξαθδεΪ απσίζβηα ηπθ ίαθεέπθ - θδθδλδζηβλέπθ απαδηκτθ 

εικνδεηΫλπζβ ηπθ επδεέθδνθπθ εαδ ηκιδευθ κνζδυθ, ξβηδεά ά ίδκζκΰδεά 

ζηαγελκπκέβζβ εαδ δδΪγεζβ ζε κλΰαθπηΫθκνμ ξυλκνμ νπκδκξάμ ζηελευθ 

ίδκηβξαθδευθ απκίζάηπθ πκν ζεδηκνλΰκτθ ηε θσηδηβ Ϊδεδα. Οδ δδαηΪιεδμ 

εικνδεηΫλπζβμ ηπθ ζηελευθ απκίζάηπθ πκν ζνθάγπμ ξλβζδηκπκδκτθηαδ ζηα 

ίαθεέα - θδθδλδζηάλδα εέθαδ:  

 Υβηδεά ζηαγελκπκέβζβ ηπθ δαβηΪηπθ πκν πλκΫλξκθηαδ απσ ηβθ 

επειελΰαζέα ηπθ νΰλυθ απκίζάηπθ:  

 Αελσίδα ίδκζκΰδεά ζηαγελκπκέβζβ ηπθ δαβηΪηπθ πκν πλκΫλξκθηαδ απσ 

ηβθ επειελΰαζέα ηπθ νΰλυθ απκίζάηπθ:  

 Αθαελσίδα ίδκζκΰδεά ζηαγελκπκέβζβ ηπθ δαβηΪηπθ πκν πλκΫλξκθηαδ 

απσ ηβθ επειελΰαζέα ηπθ νΰλυθ απκίζάηπθ (ξυθενζβ).  

 Σαδθδκθδζηλσπλεζεμ. Υλβζδηκπκδκτθηαδ ενλτηαηα ζηα ίαθεέα - 

θδθδλδζηάλδα αθηδεαγδζηυθηαμ  ηδμ εζέθεμ ιάλαθζβμ. Πλσεεδηαδ ΰδα 
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ηβξαθδζηκτμ, κδ κπκέκδ ειαζθαζέακνθ ηβ ζηαδδαεά ζνηπέεζβ ηπθ 

Ϋθνδλπθ δαβηΪηπθ ηεηαιτ δτκ αηΫληκθπθ ηαδθδυθ δδάγβζβ πκν 

ζνηπδΫακθηαδ απσ ενζέθδλκνμ.  

 Φδζηλσπλεζεμ, Πλσεεδηαδ ΰδα ηβξαθδζηκτμ ζνηπέεζβμ ηπθ δαβηΪηπθ ζε 

δδβγβηδεΫμ επδθΪθεδεμ 

 ΦνΰκεεθηλδεΫμ δδαηΪιεδμ αθνδΪηπζβμ: Πλσεεδηαδ ΰδα ηβξαθδζηκτμ, κδ 

κπκέκδ ειαζθαζέακνθ ηβθ πελδζηλκθά ηπθ Ϋθνδλπθ δαβηΪηπθ εαδ ηκθ 

εζαζηαηδεσ δδαξπλδζησ ηπθ ζηελευθ εαδ ηκν θελκτ.  

 ΓδαηΪιεδμ γεληδεάμ επειελΰαζέαμ: Πλσεεδηαδ ΰδα απκηεθλπηδεκτμ 

εζδίΪθκνμ   

ηκθ εζΪδκ δδτζδζβμ πεηλεζαέκν, εαγυμ β θκηκγεζέα ΰδα ηβθ πλκζηαζέα ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ ΰέθεηαδ ζνθεξυμ ανζηβλσηελβ, ηκ εσζηκμ δδΪγεζβμ ηπθ ζηελευθ 

απκίζάηπθ εαδ ηβμ νδκγΫηβζβμ αθηδλλνπαθηδεάμ ηεξθκζκΰέαμ ανιΪθεδ ζβηαθηδεΪ 

εαδ κδ απαδηάζεδμ ΰδα ηλκπκπκέβζβ ηπθ ξαλαεηβλδζηδευθ ηπθ πλκρσθηπθ 

ανιΪθκνθ, κδ επεθδτζεδμ ΰδα αθαίΪγηδζβ ζνΰεεελδηΫθπθ δδελΰαζδυθ ηε ζησξκ 

ηβθ ηεέπζβ ηπθ εεπκηπυθ εαδ ηβθ παλαΰπΰά πλκρσθηπθ θδζδεσηελπθ πλκμ ηκ 

πελδίΪζζκθ, αθαηΫθεηαδ θα εέθαδ ζβηαθηδεΫμ ζηκ Ϊηεζκ ηΫζζκθ.  

Σα ζηελεΪ απσίζβηα παλαηΫθκνθ ζηκνμ ξυλκνμ παλαΰπΰάμ ηκνμ (δειαηεθΫμ, 

αθηδδλαζηάλεμ, αθηέζηκδξα) ηΫξλδμ εεεεθυζεπμ. Ζ ζνξθσηβηα εεεεθυζεπμ ηπθ 

ξυλπθ πκδεέζεδ απσ Ϋιβ ηάθεμ Ϋπμ κεηυ ξλσθδα. Χμ εε ηκτηκν, ηκ ίαζδεσ 

ηΫζβηα εέθαδ β δδΪγεζβ ηπθ ζηελευθ απκίζάηπθ. Ο ηλσπκμ αθηδηεηυπδζβμ πκν 

αεκζκνγεέηαδ δδεγθυμ εέθαδ  ηεέπζβ ηκν σΰεκν ηκνμ εαδ β αθΪγεζβ ηβμ ηεζδεάμ 

δδΪγεζβ ηκνμ ζε ειεδδδεενηΫθεμ εηαδλέεμ, κδ κπκέεμ αθαζαηίΪθκνθ ηεζδευμ εαδ 

ηβθ ενγτθβ ηάλβζβμ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ σλπθ. Ζ εαηΪζβιβ ηπθ ζηελευθ 

απκίζάηπθ δδνζδζηβλέπθ εέθαδ β επειελΰαζέα ΰδα ηβθ αθΪεηβζβ ηεηΪζζπθ 

(ενλέπμ ΰδα πκζτηδηα ηΫηαζζα εαηαζνηυθ) εαδ εέηε εατζβ ζε εδδδεΫμ 

εΰεαηαζηΪζεδμ ΰδα ηκιδεΪ απσίζβηα εέηε β νΰεδκθκηδεά ηαθά. 
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4.3 Οηθνλνκηθό Κόζηνο 

Σκ εσζηκμ απσ ηβθ εθαληκΰά ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ θκηκγεζέαμ ειαληΪηαδ 

ενλέπμ απσ ηκ εέδκμ ηβμ παλαΰπΰδεάμ δδαδδεαζέαμ, ηκ κπκέκ εαγκλέαεδ ηα ηΫηλα 

πκν πλΫπεδ θα ζβθγκτθ. 

Σκ πλυηκ ζηΪδδκ ηβμ εθαληκΰάμ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ θσηπθ ζξεηέαεηαδ ηε ηβθ 

πελδίαζζκθηδεά Ϊδεδα απσ ηκνμ αλησδδκνμ θκλεέμ. Σκ εσζηκμ ανησ δεθ εέθαδ 

ετεκζα νπκζκΰέζδηκ εαγυμ δεθ ηπκλκτθ θα εεηδηβγκτθ κδ ηΫλεμ πκν β 

επδξεέλβζβ ζπαηαζΪ ζηα ΰλαθεέα ηπθ θκλΫπθ ΰδα θα εΪθκνθ σζεμ ηδμ 

απαλαέηβηεμ εθΫλΰεδεμ, αζζΪ εαδ ηβθ εαγνζηΫλβζβ ηβμ Ϋθαλιβμ ελΰαζδυθ ΰδα ηβθ 

δδεθΫλΰεδα ηκν εζΫΰξκν εαδ ηβθ ηεζδεά απσθαζβ.  

Πίλαθαο 6 Κόζηνο Πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο 

 Γηαδηθαζία Κόζηνο 

1 Σκπκΰλαθδεσ 60€ / ζηλΫηηα εθησμ ζξεδέκν πσζεπμ,  

150€ / ζηλΫηηα εεησμ ζξεδέκν πσζεπμ 

2 ΠλκηεζΫηβ Πελδίαζζκθηδευθ 
Δπδπηυζεπθ 

3.000 – 100.000 € 

3 ΜεζΫηβ Πελδίαζζκθηδευθ 
Δπδπηυζεπθ   

4.500 € - ειαληΪηαδ απσ ηκ τοκμ ηβμ 
επΫθδνζβμ 

 

Οδ αΫλδεμ εεπκηπΫμ δδαθΫλκνθ ζε εΪγε παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα εαδ β ηεζδεά 

επδζκΰά ηβμ εαηΪζζβζβμ ηεγσδκν αθηδλλτπαθζβμ ειαληΪηαδ απσ ηβθ επδζκΰά 

ηβμ ηεγσδκν παλαΰπΰάμ. Γεθ ξλβζδηκπκδκτθηαδ σζεμ κδ παλαεΪηπ ηεξθδεΫμ 

ζηβθ έδδα εΰεαηΪζηαζβ. ε πκζζΫμ πελδπηυζεδμ β επδζκΰά ζπζησηελπθ 

εανζέηπθ ά πλυηπθ νζυθ ηπκλεέ θα ηεδυζεδ ζβηαθηδεΪ ηδμ εεπκηπΫμ εαδ θα 

ηβθ απαδηεέηαδ β εΰεαηΪζηαζβ εΪπκδκν ζνζηάηαηκμ αθηδλλτπαθζβμ.   

Πίλαθαο 7 Κόζηνο ζπζηεκάησλ αληηκεηώπηζεο αέξησλ εθπνκπώλ 

 ύζηεκα 

αληηκεηώπηζεο 

αέξησλ εθπνκπώλ 

Κόζηνο εγθαηάζηαζεο 

Κόζηνο 

ιεηηνπξγίαο / 

έηνο 

1 ηαηδεκέ δδαξπλδζηΫμ ά 

γΪζαηκδ εαγέαβζβμ 

160.000€  8.500€ 
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(απκεκθέπζβμ) ηε 

ίαλτηβηα   

2 Κνεζυθεμ ΰδα ενεζυθεμ ηΫζβμ 

απσδκζβμ ( 65,3%) 

112.000€  

ΰδα ενεζυθεμ νοβζσηελβμ 

απσδκζβμ (84,2%), 

210.000€  

ΰδα παλΪζζβζβ δδΪηαιβ 

ηκνμ (απσδκζβ 93,8%) 

240.000€ 

ΰδα ενεζυθεμ 

ηΫζβμ απσδκζβμ ( 

65,3%) : 14.000€ 

3 ΓδαξπλδζηΫμ 

πλσζελκνζβμ (ά 

ζνζζΫεηεμ αξζτκμ) 

140.000€  7.000€. 

4 Φέζηλα ζηλυηαηκμ ά 

εζέθβμ δδβγβηδεκτ 

νζδεκτ  

560.000€  58.000€ 

5 αεεσθδζηλα 450.000 $  42.000 $ 

6 Ζζεεηλσθδζηλα 550.000 $   10.000 $ 

7 Πζνθηλέδεμ 200.000$ (πζνθηλέδα ηε 

δδΪηλβηκνμ δέζεκνμ, 

Πζνθηλέδα εαηαδκθδζηκτ) 

400.000$ ΰδα πτλΰκ ηε 

πζβλπηδεσ νζδεσ 

(εελαηδεσ νζδεσ).  

25-30.000$ 

πζνθηλέδα Venturi 

νοβζάμ εθΫλΰεδαμ 

125.000$. 

8 νζηάηαηα 

απκλλσθβζβμ 

83.000$  48.000$. 

9 νζηάηαηα 

πλκζλσθβζβμ (π.ξ. 

εζέθβ εθελΰκτ Ϊθγλαεα) 

3.500.000$   400.000$ 

10 νηπνεθπηάλεμ 70.000$  85.000$. 

11 Πνλζσμ 1.700.000$  1.145.000$. 
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12 νζηάηαηα εατζβμ - 

εαηαζνηδεκέ ηεηαηλκπεέμ 

ΰδα ηκθ απκηεθλπηάλα 

Ϊηεζβμ θζσΰαμ 720.000 $ 

ΰδα ηκθ εαηαζνηδεσ 

ηεηαηλκπΫα 900.000$  

ΰδα ηκθ 

απκηεθλπηάλα 

Ϊηεζβμ θζσΰαμ 

430.000 $ 

ΰδα ηκθ εαηαζνηδεσ 

ηεηαηλκπΫα 

400.000$ 

Όζεμ παλαΰπΰδεΫμ δδαδδεαζέεμ δβηδκνλΰκτθ νΰλΪ απσίζβηα, πλΫπεδ θα 

ζνθδνΪακθηαδ ηε Ϋθα ζτζηβηα αθηδλλτπαθζβμ ΰδα ανηΪ. ε εΪπκδεμ 

πελδπηυζεδμ, ηα νΰλΪ απσίζβηα ηδαμ δδαδδεαζέαμ (αζζΪ εαδ ηα ζηελεΪ) ηπκλκτθ 

θα ηεηαππζβγκτθ ζε Ϊζζβ ίδκηβξαθέα πμ πλυηβ τζβ. Σκ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ 

ανηυθ ηπθ ζνζηβηΪηπθ ζνθέζηαηαδ ζηβ δβηδκνλΰέα εΪπκδπθ δειαηεθυθ εαδ 

ειαληΪηαδ απσ ηκ ηΫΰεγκμ ηβμ δειαηεθάμ, ηκ κπκέκ εέθαδ αθΪζκΰκ ηβμ 

πκζσηβηαμ ηπθ απκίζάηπθ.   

Πίλαθαο 8 Κόζηνο ζπζηεκάησλ αληηκεηώπηζεο πγξώλ απνβιήησλ 

 ύζηεκα αληηκεηώπηζεο 

πγξώλ απνβιήησλ 

Κόζηνο 

εγθαηάζηαζεο 

Κόζηνο 

ιεηηνπξγίαο / 

έηνο 

1 ΓειαηεθΫμ 

ειδζκλλσπβζβμ/ 

κηκΰεθκπκέβζβμ 

50 $ / m3 

δειαηεθάμ 

10 $ / m3 

δειαηεθάμ 

2 ΔικνδεηΫλπζβ/ λτγηδζβ 

pH 

80 $/m3 

δειαηεθάμ  

25 $ / m3 

δειαηεθάμ 

3 Μβξαθδεσμ εαγαλδζησμ/ 

εζξΪλπζβ εαδ ζεπησ 

εκζεέθδζηα 

ΰδα ηβθ εζξΪλπζβ  

10-15 $ / m3/d   

ΰδα ηβθ ειΪηηπζβ 

30 $ / m3/d 

ΰδα ηβθ εζξΪλπζβ 

5 $ / m3  

ΰδα ηβθ ειΪηηπζβ 

8 $ / m3  

4 ΔιΪηηπζβ 

(αηηκζνζζΫεηβμ) 

ηε ίαλτηβηα 65 $ 

/ m3 δει.  

Με  αΫλα: 140 $ / 

m3 δει.  

Με ίαλτηβηα: 5 $ 

/ m3 δει 

Με  αΫλα: 30 $ / 

m3 δει.  
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5 Δπέπζενζβ 2500 $ / m3/d   120 $ / m3  

δειαηεθά 

6 Λδπκζνζζκΰά - 

εζαδκδδαξπλδζηάλεμ 

- ζδπκζνζζΫεηεμ 

40 $ / m3 δει.  

-εζαδκδδαξπλδζηΫμ 

250 $ / m3 δει. 

- ζδπκζνζζΫεηεμ 

5 $ / m3 δει 

-εζαδκδδαξπλδζηΫμ 

20 $ / m3 δει. 

7 ΠλπηκίΪγηδα εαγέαβζβ 210 $ / m3/d  20 $ / m3  δει. 

8 Αθηδδλαζηάλεμ εθελΰκτ 

δζτκμ 

ΰδα επειελΰαζέα 

100 m3/d εέθαδ 

1350 - 1450 $  

15.000 - 25.000 $. 

9 ΒδκζκΰδεΪ θέζηλα 

(Υαζδεκδδςζδζηάλδα εαδ 

ίδκζκΰδεκέ πτλΰκδ), 

ίδκζκΰδεσμ δέζεκμ  

ΰδα επειελΰαζέα 

100 m3/d εέθαδ 

900- 1200 $  

6.000 - 7.000 $. 

10 ΓειαηεθΫμ 

δενηελκίΪγηδαμ ά ηεζδεάμ 

εαγέαβζβμ 

400 $ / m3  40 $ / m3  δει 

11 Αθαελσίδα ζνζηάηαηα ΰδα επειελΰαζέα 

100 m3/d : 

100.000 - 150.000 

$  

30.000 - 35.000 $. 

12 Γειαηεθά εαγέαβζβμ 

Imhoff 

75 $ / m3  10 $ / m3  δει 

13 ΓειαηεθΫμ (ζέηθεμ) 

ζηαγελκπκέβζβμ 

κιεέδπζβμ ΰδα 

επειελΰαζέα 100 

m3/d 750 - 900 $   

ΰδα ηδα αελδασηεθβ 

δειαηεθά 1.000 – 

1.100$  

Οιεέδπζβμ 7.000 

- 9.000 $ 

ΰδα ηδα αελδασηεθβ 

δειαηεθά 15.000 

$ / Ϋηκμ. 

14 Υβηδεά κιεέδπζβ εαδ 

αθαΰπΰά 

ΰδα επειελΰαζέα 

20 m3/d εέθαδ 

20.000- 40.000 $  

10.000 - 40.000 $. 
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15 Υβηδεά εαηαελάηθδζβ ΰδα επειελΰαζέα 

100 m3/d 30.000- 

45.000 $  

44.000 - 55.000 $. 

 

Σκ εσζηκμ εΰεαηΪζηαζβμ εθσμ ζνζηάηαηκμ δδαξεέλδζβμ ηπθ ζηελευθ 

απκίζάηπθ ηδαμ παλαΰπΰδεάμ δδαδδεαζέαμ θαέθεηαδ ζηκθ παλαεΪηπ πέθαεα. Ζ 

νδκγΫηβζβ ηκν εαηΪζζβζκν ζνζηάηαηκμ ειαληΪηαδ απσ ηβ ξβηδεά ζτθγεζβ ηπθ 

απκίζάηπθ.  

Πίλαθαο 9 Κόζηνο ζπζηεκάησλ αληηκεηώπηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ 

 ύζηεκα αληηκεηώπηζεο 

ζηεξεώλ απνβιήησλ 

Κόζηνο 

εγθαηάζηαζεο 

Κόζηνο ιεηηνπξγίαο 

/ έηνο 

1 νζηάηαηα πΪξνθζβμ Γδα επειελΰαζέα  

10m3/d απκίζάηπθ 

10.000 $  

2.000 Ϋπμ 20.000 $ 

2 νζηάηαηα αθνδΪηπζβμ Γδα επειελΰαζέα 

10m3/d απκίζάηπθ 

25.000-40.000 $ 

5.000 Ϋπμ 25.000 $ 

3 νζηάηαηα αελσίδαμ 

ζηαγελκπκέβζβμ. 

Γδα επειελΰαζέα 100 

tn/ d  30.000 $  

πελέπκν 10.000 $ 

4 Τΰεδκθκηδεάμ ηαθάμ 5.000 Ϋπμ 10.000 

δλξ/ tn (ηδηΫμ 1998) 

 

5 Θεληδεάμ επειελΰαζέα-

εατζβ ηβμ ζΪζπβμ/ 

ζηελευθ απκλλδηηΪηπθ 

150.000 $ 

 

40.000 $ 

ΚαηΪ ηκθ νπκζκΰδζησ ηκν εσζηκνμ δδαξεέλδζβμ ηπθ ζηελευθ απκίζάηπθ δεθ 

Ϋξκνθ αθαθελγεέ κδ εΪδκδ πκν πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ β επδξεέλβζβ ΰδα ηβ ζνζζκΰά 

ηπθ απκλλδηηΪηπθ, εαγυμ εαδ ηα εδδδεΪ κξάηαηα πκν γα ηα ηεηαθΫλκνθ ζε 

ξυλκνμ νΰεδκθκηδεάμ ηαθάμ, ζε πελέπηπζβ πκν Ϋξεδ επδζεΰεέ ανηά β ηΫγκδκμ.   

ηβθ παλαπΪθπ αθαθκλΪ ηκν εσζηκνμ δεθ εεηδηάγβεε πκνγεθΪ ηκ εσζηκμ ηβμ 

ελΰαζέαμ, ΰδαηέ εΪπκδκδ ξεδλέακθηαδ ηα ηβξαθάηαηα, εΪπκδκδ εζΫΰξκνθ ηδμ 

εεπκηπΫμ εαδ ηκθ σΰεκ ηπθ απκίζάηπθ, ΰδα θα ηβθ νπελίκτθ ηδμ κλδαεΫμ ηδηΫμ. 
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ε εΪπκδκνμ εζΪδκνμ, πξ. Σζδηεθηκίδκηβξαθέα, κ Ϋζεΰξκμ ηπθ εεπκηπυθ 

δδεθελΰεέηαδ ζε 24πλβ ίΪζβ ηε Ϋθα ά δτκ Ϊηκηα αθΪ ίΪλδδα. Ανησ ηκ εσζηκμ, 

πκν ίαλτθεδ ηδμ επδξεδλάζεδμ, δεθ εέθαδ νπκζκΰέαεηαδ ετεκζα, ΰδαηέ κ ηδζγσμ ηπθ 

ειεδδδεενηΫθπθ νπαζζάζπθ πκν δδεθελΰκτθ ηκνμ εζΫΰξκνμ δεθ εέθαδ έδδκμ ηε 

ανησ ηπθ ξεδλδζηυθ ά ηπθ απζυθ ελΰαηυθ.  

Ζ Δνλππαρεά Δπδηλκπά δδειάΰαΰε ηδα Ϋλενθα80 πλδθ ζέΰα ξλσθδα (επηΫηίλδκμ 

2000) ΰδα ηκ εαηΪ πσζκ επβλεΪακνθ ηβ αάηβζβ ελΰαζέαμ κδ πελδίαζζκθηδεΫμ 

δδαηΪιεδμ.  ΑθΪηεζα ζηα απκηεζΫζηαηα νπΪλξεδ εαδ β εεηέηβζβ σηδ ηβθ πελέκδκ 

1990 -2010 γα ΰέθκνθ επεθδτζεδμ τοκνμ 260 δδζεεαηκηηνλέπθ ενλυ ΰδα ηβθ 

εθαληκΰά ηπθ πελδίαζζκθηδευθ δδαηΪιεπθ ηΫζα ζηβθ Κκδθσηβηα. Απσ ηβθ 

πλαΰηαηκπκέβζβ ανηυθ ηπθ επεθδτζεπθ, γα απαδηβγεέ θα εαηαίΪζκνθ κδ 

επδξεδλάζεδμ ζεδηκνλΰδεσ εσζηκμ πκν αθΫλξεηαδ ζε 15 δδζεεαηκηητλδα ενλυ 

εηβζέπμ. ΑνηΫμ κδ επεθδτζεδμ γα δβηδκνλΰάζκνθ ηδζσ εεαηκηητλδκ θΫεμ γΫζεδμ 

ελΰαζέαμ, πκν δζκτηαδ ηε ηκ 3% ηβμ αθελΰέαμ ζηβθ Δνλππαρεά Έθπζβ.   

νθεπυμ, β εθαληκΰά ηπθ πελδίαζζκθηδευθ δδαηΪιεπθ πλκςπκγΫηεδ εαδ ηβθ 

πλσζζβοβ ηπθ εαηΪζζβζπθ αθγλυππθ, ΰεΰκθσμ πκν ζβηαέθεδ ηεΰαζτηελκ 

εσζηκμ ΰδα ηδμ επδξεδλάζεδμ. ηβθ πλαΰηαηδεσηβηα81, σηπμ, κδ νπΪζζβζκδ πκν 

Ϋξκνθ πμ απκεζεδζηδεά αληκδδσηβηα ηβθ πελδίαζζκθηδεά δδαζθΪζδζβ ηβμ 

παλαΰπΰάμ εέθαδ εζΪξδζηκδ εαδ ζηβθ πζεδκοβθέα ηπθ πελδπηυζεπθ β 

πελδίαζζκθηδεά ενγτθβ εέθαδ επδεκνλδεά αληκδδσηβηα ηπθ νπαζζάζπθ πκν 

απαζξκζκτθηαδ ζε Ϊζζεμ ελΰαζέεμ, ΰδα θα ηεδπγεέ ηκ ζεδηκνλΰδεσ εσζηκμ ηπθ 

επδξεδλάζεπθ. 

                                                

80
 European Commission, “Study on investment and employment related to EU policy on air, water and 

waste”, September 2000. 

81 Instituto Nacional de Statistica, Department of population and social statistics, Environmental Statistics 

Unit, “Report on the survey on environmental management and protection in businesses”, Lisbon, July 

2000. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5Ο ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧ: ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΛΗΠΑΜΑΣΧΝ 

 

5.1 Γνκή ηνπ Κιάδνπ - Σάζεηο 

τηθπθα ηε ηβθ ηαιδθσηβζβ ηβμ ΔΤΔ, κ εζΪδκμ ηπθ ξβηδευθ Ϋξεδ επδδεσ 31 

εαδ απκηεζεέηαδ απσ ηκνμ παλαεΪηπ νπκεζΪδκνμ. 

311 ΟιΫα, ΒΪζεδμ, Άζαηα, ΛδπΪζηαηα 

312 ΠζαζηδεΫμ τζεμ, νθγεηδεΫμ λβηέθεμ εαδ ΣεξθβηΫμ έθεμ 

313 ΛκδπΫμ ίαζδεΫμ ξβηδεΫμ ίδκηβξαθέεμ (πεηλκξβηδεΪ, κλΰαθδεΫμ ξλπζηδεΫμ 

κνζέεμ, ΰζνεελέθβ, ζδπαλΪ κιΫα, ζηεαηέθβ, παλαθέθβ, εαηελΰαζέα λβηέθβμ, 

πεπδεζηΫθα αΫλδα, ιβλσμ πΪΰκμ αθγλαεαζίΫζηδκ ε.α.) 

314 Βελθδεκξλυηαηα, ηδζίυηαηα εαδ ΜεζΪθδ (ηνπκΰλαθδεσ) 

315 ΦΪληαεα 

316 ΚαζζνθηδεΪ εαδ Αλυηαηα 

317 Παλαζεενά απκνθδυθ εαδ Απκλλνπαθηδευθ 

319 ΛκδπΫμ ξβηδεΫμ ίδκηβξαθέεμ (ΰεπλΰδεΪ θΪληαεα εαδ εθηκηκεησθα, εσζζεμ, 

εελβεηδεΫμ τζεμ ε.α.). 

Γδα ηδμ εδζαΰπΰΫμ εαδ ειαΰπΰΫμ ζηκθ εζΪδκ ηβμ ξβηδεάμ ίδκηβξαθέαμ πλκετπηεδ 

σηδ ηβθ πελέκδκ 1986-1997 νπάλιε ηέα ατιβζβ ηκν πκζκζηκτ πκν ζνηηεηΫξκνθ 

κδ εδζαΰπΰΫμ ξβηδευθ πλκρσθηπθ ζηκ ζτθκζκ ηπθ εδζαΰπΰυθ απσ 10,5% ζε 

13,25%. Σβ ηελέδα ηκν ζΫκθηκμ ζηκ ζτθκζκ ηπθ εδζαΰπΰυθ ξβηδευθ πλκρσθηπθ 

εαηεέξε ηκ 1997 κ επδδεσμ 54 ηβμ ΣΣΓΔ (δαηλδεΪ εαδ θαληαεενηδεΪ πλκρσθηα) ηε 

πκζκζησ 29% εαδ αεκζκνγκτζαθ κδ πζαζηδεΫμ τζεμ ζε πλπηκΰεθά ηκλθά 

(14,75%) εαδ ηα αδγΫλδα Ϋζαδα, λβηδθκεδδά, εαζζνθηδεΪ, αλυηαηα (11,7%) εαδ ηα 

κλΰαθδεΪ ξβηδεΪ (11,6%). Οδ εδζαΰπΰΫμ ζδπαζηΪηπθ απκηεζκτθ ηκ 3,8% ηπθ 

εδζαΰπΰυθ ηπθ ξβηδευθ. 
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Απσ ηα ζηκδξεέα πκν Ϋξκνθ παλαηεγεέ εέθαδ θαθελσ ηκ Ϋζζεδηηα ηκν δζκανΰέκν 

ζηκθ εζΪδκ ηπθ ξβηδευθ. Σκ Ϋζζεδηηα ηκν δζκανΰέκν ζηκθ εζΪδκ εεηδηΪηαδ ΰδα ηκ 

1997 ζε 732,2 δδζ. δλξ. 

Έθα ηΫλκμ ηβμ αάηβζβμ ηπθ ξβηδευθ πλκρσθηπθ εαζτπηεδ β έδδα β ξβηδεά 

ίδκηβξαθέα ζαθ εθδδΪηεζβ εαηαθΪζπζβ. Λσΰπ Ϋζζεδοβμ εαγεηκπκέβζβμ ηβμ 

παλαΰπΰάμ ζηβθ ΔζζΪδα πκζτ ηεΰΪζκ πκζκζησ ανηυθ ηπθ αθαΰευθ 

εαζτπηεηαδ απσ εδζαΰπΰΫμ. 

ΓεθδεΪ, ξαηβζά αάηβζβ εηθαθέαεδ κ νπκεζΪδκμ ηπθ ζδπαζηΪηπθ, ΰεΰκθσμ πκν 

κθεέζεηαδ ζηδμ αθαδδαλγλυζεδμ ηπθ εαζζδελΰεδυθ, αζζΪ εαδ ζηβ ηεέπζβ ηκν 

αΰλκηδεκτ εδζκδάηαηκμ. 

Ζ δδεγθάμ ηΪζβ ζε ενλππαρεσ επέπεδκ ΰδα ηβθ κζκεζβλπηΫθβ πλσζβοβ εαδ 

Ϋζεΰξκ ηβμ λτπαθζβμ εαδ ηβθ εθαληκΰά ίΫζηδζηπθ δδαγΫζδηπθ ηεξθδευθ Ϋξεδ 

επβλεΪζεδ ηβθ ηεζενηαέα πεθηαεηέα ηκθ εζΪδκ ηπθ Υβηδευθ Βδκηβξαθδυθ, 

ενλέπμ ζε επέπεδκ ηεΰΪζπθ εαδ κζκεζβλπηΫθπθ παλαΰπΰδευθ 

ζνΰελκηβηΪηπθ. Δέθαδ εηθαθάμ β δλαζηβλδκπκέβζβ ηπθ αθηέζηκδξπθ 

νθδΫζηπθ Δζζβθδευθ Υβηδευθ Βδκηβξαθδυθ ζηα αθηδεεέηεθα πκν νπΪλξεδ 

Ϊηεζβ ζξΫζβ (π.ξ. Λδπαζηαηκίδκηβξαθέεμ, ΜκθΪδα βζεεηλκζνηδεάμ παλαΰπΰάμ 

ξζπλέκν). Σκ ΰεΰκθσμ ανησ Ϋξεδ απκηνππγεέ εαδ ζηκθ Κυδδεα Γδαξεέλδζβμ 

Απκίζάηπθ ηκν νθδΫζηκν Δζζβθδευθ Υβηδευθ Βδκηβξαθδυθ, σπκν πμ ζησξκδ 

Ϋξκνθ ηεγεέ: 

 Ο εαγκλδζησμ ζησξπθ ηεέπζβμ ηπθ εεζνσηεθπθ απκίζάηπθ, 

 Ζ ειετλεζβ εαηαζζάζπθ ζτζεπθ ζηβ δδΪγεζβ / αθαετεζπζβ απκίζάηπθ 

ζηκ πελδίΪζζκθ, 

Δθυ πμ επδηΫλκνμ απαδηάζεδμ Ϋξκνθ ηεγεέ: 

 ΓΫζηενζβ ηπθ Γδκδεάζεπθ ΰδα ζνθεξά ηεέπζβ /αζθαζά δδΪγεζβ ηπθ 

απκίζάηπθ, 

 ΔΰεαηΪζηαζβ νζηβηΪηπθ εαηαΰλαθάμ εεζνκηΫθπθ απκίζάηπθ, 

 Μεέπζβ ηπθ απκίζάηπθ ηε πελδκλδζησ ζηβθ πβΰά /αθαετεζπζβ /ηεζδεά 

επειελΰαζέα, 



 

 162 

 ΔθβηΫλπζβ εαδ δδΪζκΰκμ ηε ελΰαακηΫθκνμ /ελαηδεκτμ αλησδδκνμ θκλεέμ, 

 ΝΫεμ ηεξθκζκΰέεμ ΰδα ηεέπζβ ηπθ απκίζάηπθ, 

 ξεδδαζησμ /ηλκπκπκέβζβ εΰεαηαζηΪζεπθ εαδ ηεέπζβ ηπθ απκίζάηπθ. 

Ο εζΪδκμ ηβμ ξβηδεάμ ίδκηβξαθέαμ Ϋξεδ αεκζκνγάζεδ ηα ηεζενηαέα 15 ξλσθδα ηδα 

αθκδδεά πκλεέα β κπκέα ηΪζζκθ ηεέθεδ θα ειαθηζβγεέ. Οδ πλκζπΪγεδεμ ΰδα 

εεζνΰξλκθδζησ εαδ Ϊθκδκ ηβμ παλαΰπΰδεσηβηαμ ζε ανησ ηκ δδΪζηβηα 

νζκπκδάγβεαθ απκζπαζηαηδεΪ εαδ ηε ηελδεά επδηνξέα. 

Χμ εε ηκτηκν β ειαζθΪζδζβ ηβμ ζνθΫξεδαμ ηβμ αθκδδεάμ πκλεέαμ επδίΪζζεδ 

ηΫηλα πκν γα ίεζηδυζκνθ ά εαδ αθαηλΫοκνθ ηβθ εδεσθα εαηαεεληαηδζηκτ πκν 

παλκνζδΪαεδ κ εζΪδκμ εαδ γα επδηλΫοκνθ ηβθ ειεδδέεενζβ αζζΪ εαδ ηδμ 

επεθδτζεδμ ζε Έλενθα εαδ ΑθΪπηνιβ. Έθα ηΫηκδκ δκεδηαζηΫθκ ηΫηλκ εέθαδ β 

ζνΰξυθενζβ ηδελυθ ά ηεΰαζτηελπθ επδξεδλάζεπθ ζε επδξεδλάζεδμ πκν 

ηπκλκτθ θα Ϋξκνθ ηεΰαζτηελκ εδδδεσ ίΪλκμ. Σκτηκ εέθαδ αθαΰεαέκ δδσηδ: 

 Δθηεέθεηαδ κ αθηαΰπθδζησμ εαδ ζηκ ηΫζζκθ γα εθηαγεέ αεσηα πελδζζσηελκ. Με 

δεδκηΫθβ ηβθ νπκδεΫζηελβ γΫζβ πκζζυθ εζζβθδευθ επδξεδλάζεπθ Ϋθαθηδ 

επδξεδλάζεπθ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ, ηπκλεέ θα πλκετοκνθ "ξεδλσηελεμ 

ηΫλεμ", σζκθ αθκλΪ ηδμ ειαΰπΰΫμ ηκν ζνθσζκν ηκν εζΪδκν ζε ξυλεμ ηβμ Δ.Δ. 

 Σκ ηδελσ ηΫΰεγκμ ηβμ εζζβθδεάμ αΰκλΪμ επδίΪζζεδ ηβ ζηλκθά ηκν εζΪδκν ζε 

θΫεμ αΰκλΫμ ηκν ειπηελδεκτ. ΑΰκλΫμ πκν πλκζθΫλκθηαδ δδδαέηελα ζε ηδα 

ηΫηκδα πελέπηπζβ, εέθαδ ανηΫμ ηπθ ξπλυθ ηβμ Αθαηκζδεάμ Δνλυπβμ εδ 

δδδαέηελα ηβμ Βαζεαθδεάμ. 

Σκ 1997 β ξβηδεά ίδκηβξαθέα εΪζνοε ζε αεαγΪλδζηεμ επεθδτζεδμ ηκ 5,26% ηκν 

ζνθσζκν ηβμ ηεηαπκέβζβμ εαδ ηκ 6,35% ηπθ αεαγΪλδζηπθ επεθδτζεπθ ζε θΫα 

ηβξαθάηαηα εαδ ζκδπσ ηβξαθδεσ εικπζδζησ. Οδ πελδζζσηελεμ επεθδτζεδμ, σζκθ 

αθκλΪ ηκνμ νπκεζΪδκνμ, Ϋΰδθαθ ηκ 1997 ζηδμ ΛκδπΫμ ΒαζδεΫμ ΥβηδεΫμ 

Βδκηβξαθέεμ (23,3%) εαδ αεκζκνγκτζαθ ηα ΦΪληαεα (18,7%). Οδ ΛκδπΫμ 

ΒαζδεΫμ ΥβηδεΫμ Βδκηβξαθέεμ εέξαθ εαδ ηκ ηεΰαζτηελκ πκζκζησ ζε θΫκ ηβξαθδεσ 

εικπζδζησ (32,34%). 

Ζ αθΪπηνιβ ηπθ επεθδτζεπθ ειαληΪηαδ εαδ απσ ΰεθδεσηελκνμ παλΪΰκθηεμ αζζΪ 

εαδ απσ ηδμ επδελαηκτζεμ ζνθγάεεμ ζε εΪγε νπκεζΪδκ. Ζ τπαλιβ αθηδεδθάηλπθ 
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σππμ π.ξ. ηα νοβζΪ επδησεδα δαθεδκδσηβζβμ, β Ϋζζεδοβ ζηαγελσηβηαμ ά εαδ κδ 

αθαεαηαηΪιεδμ ζηκθ εζΪδκ ζε επέπεδκ πκζνεγθδευθ εηαδλδυθ, κ 

εαηαεεληαηδζησμ εαδ β αθνπαλιέα Ϋλενθαμ εέθαδ δνζηεθεέμ παλΪΰκθηεμ ΰδα 

επεθδτζεδμ. 

Δπέζβμ, β εαηΪζηαζβ κλδζηΫθπθ ηκθΪδπθ ζηβ ξυλα ηαμ, σππμ π.ξ. κδ 

πελδζζσηελεμ ίδκηβξαθέεμ ηκν νπκεζΪδκν ηπθ ζδπαζηΪηπθ πκν Ϋξκνθ 

εαγνζηελάζεδ νπΫληεηλα ηκθ εεζνΰξλκθδζησ ηκνμ, εαγδζηΪ πκζτ δτζεκζεμ ά 

κδεκθκηδεΪ νπΫλκΰεεμ ηδμ πλκζπΪγεδεμ ΰδα επεθδτζεδμ. Δδδδεσηελα, ΰδα ηβ 

ζδπαζηαηκίδκηβξαθέα πλΫπεδ θα ηκθδζηεέ σηδ β δδαεέθβζβ ηπθ ζδπαζηΪηπθ ζηβθ 

εζπηελδεά αΰκλΪ απσ ηβθ ΤΝΔΛ (αΰκλΪ ηβμ παλαΰπΰάμ απσ ηδμ 

ζδπαζηαηκίδκηβξαθέεμ) εαδ δδΪγεζά ηβμ ζηκνμ αΰλσηεμ ζε εαηυηελεμ ηδηΫμ - β 

δδαθκλΪ εαζνπησηαθ απσ ηκθ ελαηδεσ πλκςπκζκΰδζησ - ηπκλεέ θα ίκάγβζε ηδμ 

πλκβΰκτηεθεμ δεεαεηέεμ ΰδα ηβθ αθΪπηνιβ ηβμ ΰεπλΰδεάμ παλαΰπΰάμ, 

ηανησξλκθα σηπμ απκηΫζεζε αθηδεέθβηλκ ΰδα ηκθ εεζνΰξλκθδζησ ηπθ ηκθΪδπθ 

ηκν εζΪδκν. 

Σκ ηεΰΪζκ πλσίζβηα ηβμ εζζβθδεάμ ζδπαζηαηκίδκηβξαθέαμ εέθαδ ανησ ηπθ 

πλυηπθ νζυθ, εαγυμ Ϋθα πκζτ ηεΰΪζκ ηΫλκμ ηκνμ εδζΪΰεηαδ. Ηδδαέηελα β 

εζζβθδεά παλαΰπΰά αηηπθέαμ Ϋξεδ Ϋθηκθκ πλσίζβηα εσζηκνμ παλαΰπΰάμ 

ζσΰπ ηδελάμ δνθαηδεσηβηαμ ηπθ ηκθΪδπθ. 

ε εΪγε πελέπηπζβ, β απκθαζδζηδεά ίεζηέπζβ ηβμ εαγεηκπκέβζβμ ηκν εζΪδκν, 

β αθηδηεηυπδζβ ηκν εαηαεεληαηδζηκτ εαδ κ εεζνΰξλκθδζησμ ηκν εέθαδ 

παλΪΰκθηεμ απσ ηκνμ κπκέκνμ ειαληΪηαδ εαηΪ πκζτ β ίεζηέπζβ ηβμ 

αθηαΰπθδζηδεσηβηαμ ηκν εαδ β δνθαηδεά ηκν πκλεέα. 

Ζ Δζζβθδεά Υβηδεά Βδκηβξαθέα εηθαθέαεδ ζαθά εζδηΪεπζβ ηεΰεγυθ 

(πελδκλδζηΫθκμ αλδγησμ ηεΰΪζπθ ηκθΪδπθ, πζεδΪδα ηκθΪδπθ ηδελκτ / ηεζαέκν 

ηεΰΫγκνμ). Οδ ηεΰΪζεμ ηκθΪδεμ, εαδ ενλέπμ σζεμ εΪηπ απσ ζνθγάεεμ Ϋθηκθκν 

αθηαΰπθδζηκτ εαδ νπσ ηκ πλέζηα ηπθ δδεγθυθ ειεζέιεπθ αθαπητζζκθηαδ, Ϋξκνθ 

ά ηεέθκνθ θα νδκγεηάζκνθ ζνζηάηαηα πλσζβοβμ ηβμ λτπαθζβμ, ενλέπμ ζε 

επέπεδκ εζΫΰξκν εεπκηπυθ, παλΪ ζε επέπεδκ παλεηίΪζεπθ ζηβθ παλαΰπΰδεά 

δδαδδεαζέα. 
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Ζ ηεξθκζκΰδεά αθαίΪγηδζβ ηπθ ηκθΪδπθ εέθαδ ζαθυμ πελδκλδζηΫθβ ζηκ 

αθηέζηκδξκ επέπεδκ πλσζβοβμ ηβμ λτπαθζβμ ζηβθ παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα, 

δεδκηΫθκν σηδ ανησ απαδηεέ κλδζηΫθεμ θκλΫμ εαδ αζζαΰά ζηκ ζξεδδαζησ ηπθ 

δδελΰαζδυθ. Οδ παλεηίΪζεδμ ανηΫμ Ϋξκνθ νζκπκδβγεέ ενλέπμ ζηδμ ηεΰΪζεμ 

ίδκηβξαθέεμ ηκν εζΪδκν. 

ε ΰεθδεΫμ ΰλαηηΫμ β παλαΰπΰδεά ζνΰελσηβζβ ηπθ Υβηδευθ Βδκηβξαθδυθ δεθ 

γεπλεέηαδ ιεπελαζηΫθβ (νπΪλξκνθ ίΫίαδα εαδ ειαδλΫζεδμ). Ζ επδζκΰά 

εΰεαηΪζηαζβμ ζνζηβηΪηπθ πλσζβοβμ ηβμ λτπαθζβμ ζηβθ παλαΰπΰδεά 

δδαδδεαζέα απκηεζεέ Ϋθα αλεεηΪ δτζεκζκ εαδ ζνθάγπμ ηβ επδζΫιδηκ δλσηκ. Ζ 

πδκ ζνθάγβμ κδσμ εέθαδ β εΰεαηΪζηαζβ ζνζηβηΪηπθ αθηδλλτπαθζβμ. 

ε ΰεθδεΫμ ΰλαηηΫμ κ εζΪδκμ ηβμ ξβηδεάμ ίδκηβξαθέαμ εέθαδ απσ ηκνμ ίαζδεκτμ 

εζΪδκνμ ηβμ Δζζβθδεάμ ίδκηβξαθέαμ, ηε ηεΰΪζεμ εαδ ζβηαθηδεΫμ ηκθΪδεμ. 

Μπκλεέ θα ίεζηδυζεδ αεσηα πελδζζσηελκ ηβ γΫζβ ηκν, εεηεηαζζενσηεθκμ ηβθ 

πζεκθεεηδεά ηκν γΫζβ ζε ζξΫζβ ηε ηδμ Ϊζζεμ ξυλεμ ηβμ Βαζεαθδεάμ εαδ ηβμ 

Αθαηκζδεάμ Δνλυπβμ, αζζΪ εαδ ηκ θηβθσηελκ ελΰαηδεσ εσζηκμ ζε ζξΫζβ ηε ηδμ 

ξυλεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ. 

Πίλαθαο 10 Παξαγσγή Βαζηθώλ Πξντόλησλ Υεκηθώλ Βηνκεραληώλ 

 Μονάδα 
μέηρηζης 

1988 1989 1990 1991 1992 ΜΕΜ 
% 

1988 
- 

1992 

ΟιΫα - ΒΪζεδμ - 
Άζαηα 

ησθκδ 2319523 2628878 2533712 2307642 1978619 -3.4 

ΛδπΪζηαηα  ησθκδ 2175584 2219632 1953353 1784283 1234109 -12.4 

ΠζαζηδεΫμ τζεμ & 
ζνθγεηδεΫμ 
λβηέθεμ 

ησθκδ 152008 156822 159388 157007 164537 2 

ΠεηλκξβηδεΪ & 
ζνθγεηδεΫμ έθεμ 

ησθκδ 90276 95292 94345 114147 128750 9.6 

Ολΰ. ξλπζηδεΫμ & 
Οιεέδδα ηεηΪζζπθ 

ησθκδ 6079 6168 6677 7166 7848 6.6 

Πλκρσθηα λβηέθβμ ησθκδ 5455 4937 5866 4391 3964 -6.5 

Γζνεελέθβ, ζέπβ 
κιΫα, ζηεαηέθβ, 
παλαθέθβ 

ησθκδ 2522 2193 2274 2529 2469 -0.1 

Βελθδεκξλυηαηα ησθκδ 71353 78877 72583 73879 82158 3.9 

ηδζίυηαηα  ησθκδ 4441 4028 4652 5100 4771 2.3 

Τπκζηλυηαηα 
ξλπηΪηπθ 

ησθκδ 4505 4847 7060 7749 8974 19.7 
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ΜεζΪθεμ ησθκδ 1300 1238 1466 1398 1610 6.0 

ΦαληαεενηδεΪ 
πζβθ θαληΪεπθ 

ησθκδ 887 878 1179 1288 1019 5.4 

ΚαζζνθηδεΪ, 
ΑδγΫλδα Ϋζαδα, 
αλυηαηα 

ησθκδ 22024 21442 27470 23006 23953 3.3 

απκτθδα εΪγε 
εέδκνμ 

ησθκδ 11653 9711 9217 10305 9035 -5.6 

ΑπκλλνπαθηδεΪ 
εαδ ζενεαθηδεΪ 

ησθκδ 200736 218172 218104 209056 218813 2.3 

ΓεπλΰδεΪ , 
ΚηβθδαηλδεΪ 
θΪληαεα & 
εθηκηκεησθα 

ησθκδ 26923 27966 25080 23542 22321 -4.4 

Κσζζεμ εΪγε 
εέδκνμ 

ησθκδ 41726 42363 52064 36120 41515 2.2 

ΔελβεηδεΫμ τζεμ ησθκδ 24663 25049 19922 21056 20748 -3.7 

ΛκδπΪ ξβηδεΪ ησθκδ 100081 75730 92174 40259 23817 -24,9 

ΒδκηβξαθδεΪ 
αΫλδα (ζε ίΪλκμ) 

ησθκδ 362231 387693 357400 301604 213416 -11.4 

ΒδκηβξαθδεΪ 
αΫλδα (ζε σΰεκ)  

(000 m
3
) 274518 284693 445383 226283 74969 -14.0 

ΦΪληαεα ζε αιέα  ζε δδζ. 
δλξ. 

58.2 68.5 90.6 91.6 97.3 14.3 

 Τ Ν Ο Λ Ο  ηόλνη 5623990 6011961 5643986 5131527 4192446 -6.7 

Πεγή:  ΔΤΔ, Δηήζηες Έρεσλες Βηοκεταλίας 

 

5.2 Παξαγσγή Ληπαζκάησλ 

ε σηδ αθκλΪ ηβθ παλαΰπΰά ζδπαζηΪηπθ, β εαγεηκπκέβζβ ηβμ δδαδδεαζέαμ 

παλΫξεδ ηέα ζβηαθηδεά ενεαδλέα ΰδα ζνθδναζησ ηπθ λενηΪηπθ δδαθκλεηδευθ 

ηκθΪδπθ ΰδα ηβ ηΫΰδζηβ δνθαηά αιδκπκέβζβ ηκν εθελΰεδαεκτ ά γεληδεκτ ηκνμ 

πελδεξκηΫθκν, εαγυμ εαδ ηβ ηΫΰδζηβ δνθαηά αθΪεηβζβ αιδκπκδάζδηπθ “νζδευθ” 

(απκίζάηπθ, παλαπλκρσθηπθ, ηβ αθηδδλυθηπθ ε.ζ.π.) απσ εεπκηπΫμ 

/απσίζβηα. Με ανηά ηβ ίαζδεά αλξά, Ϋξκνθ αθαπηνξγεέ δδΪθκλεμ ηεξθδεΫμ 

πλσζβοβμ εαδ πελδκλδζηκτ ηβμ λτπαθζβμ, πκζζΫμ απσ ηδμ κπκέεμ εθαλησακθηαδ 

άδβ απσ ηδμ εΰεαηαζηΪζεδμ ηβμ ξυλαμ.   

Ζ θτζβ κλδζηΫθπθ απσ ηδμ ξλβζδηκπκδκτηεθεμ πλυηεμ τζεμ εαδ ηπθ 

παλαΰσηεθπθ πλκρσθηπθ ζξεηέαεηαδ ηε εδθδτθκνμ εελάιεπθ ά/ εαδ δδαθνΰυθ 

/δδαλλκυθ ηεΰΪζβμ Ϋεηαζβμ. Ζ ηκιδεσηβηα ηπθ απκίζάηπθ κλδζηΫθπθ ηκθΪδπθ 

απκηεζεέ ηέα αεσηβ δδδαδηελσηβηα ηκν εζΪδκν. ΔδδδεΪ, ζε σηδ αθκλΪ ηβθ 

παλαΰπΰά εανζηδεάμ ζσδαμ /ξζπλέκν, β εθαληκασηεθβ ηΫγκδκμ παλαΰπΰάμ ηε 

εΪγκδκ νδλαλΰτλκν πλκεαζεέ αθαπσθενεηα ηβ δβηδκνλΰέα ηκιδευθ 
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απκίζάηπθ: αΫλδπθ εεπκηπυθ νδλαλΰτλκν, νΰλυθ εαδ ζηελευθ απκίζάηπθ 

επδηκζνζηΫθπθ ηε νδλΪλΰνλκ. Ζ ίαζδεσηελβ πλκηεδθσηεθβ ηεξθδεά, πκν αθκλΪ 

απκεζεδζηδεΪ θΫεμ ηκθΪδεμ, εέθαδ β εθαληκΰά ηβμ ηεγσδκν ηεηίλΪθβμ. Ζ 

πκδσηβηα ηβμ πλυηβμ τζβμ, επβλεΪαεδ ζβηαθηδεΪ ηβθ πκδσηβηα ηπθ εεπκηπυθ / 

απκίζάηπθ εαδ επκηΫθπμ ηδμ εθαληκασηεθεμ ηεξθδεΫμ πλσζβοβμ εαδ 

πελδκλδζηκτ ηβμ λτπαθζβμ εαγυμ εαδ ηβθ απκηεζεζηαηδεσηβηΪ ηκνμ. 

Δπδζβηαέθεηαδ β πελέπηπζβ ηβμ παλαΰπΰάμ θπζθκλδεκτ κιΫκμ εαδ β πκδσηβηα 

ηβμ απαδηκτηεθβμ  θπζθκΰτοκν. ΠΪθηπμ, ίαζδεΫμ πβΰΫμ λτπαθζβμ ηπθ 

ηκθΪδπθ ηκν εζΪδκν αθκλκτθ ζε αΫλδεμ εεπκηπΫμ εαδ ΰδα ηκθ πελδκλδζησ ηκνμ 

Ϋξκνθ εθαληκζηεέ δδΪθκλεμ ηεξθδεΫμ. 

5.3  Γηαδηθαζία Παξαγσγήο Ληπαζκάησλ 

5.3.1 Γηαδηθαζία Παξαγσγήο ύλζεησλ Ληπαζκάησλ 

Αθηέδλαζβ νΰλάμ αηηπθέαμ, αλαδκτ εαδ πνεθκτ θπζθκλδεκτ κιΫκμ εαδ γερεκτ 

κιΫκμ. ΑθΪζκΰα ηε ηκθ παλαΰσηεθκ ητπκ ζδπΪζηαηκμ, ξλβζδηκπκδκτθηαδ εαδ 

ζηελεΫμ πλυηεμ τζεμ, πκν πελδΫξκνθ ηα ετλδα ζδπαθηδεΪ ζηκδξεέα εαδ ηα 

δξθκζηκδξεέα. Οδ αθηδδλΪζεδμ ΰέθκθηαδ ηε ζνθδναζησ ηπθ δειαηεθυθ 

αθηδδλΪζεπμ εαδ ηπθ ανζπηυθ αθηδδλαζηάλπθ. Ζ νΰλά αηηπθέα ηλκθκδκηεέηαδ 

ζηδμ δειαηεθΫμ εικνδεηελυζεπμ εαδ ζηκνμ ανζπηκτμ αθηδδλαζηάλεμ (ηκν 

εκεεκπκδβηά εαδ ηκν ιβλαθηάλα). Σλκθκδκηκτθηαδ επέζβμ ηα κιΫα -γεδδεσ εαδ 

θπζθκλδεσ.  Σκ θελσ ηβμ αθηδδλΪζεπμ, αθκτ εηπζκνηδζγεέ ηε γεδδεά αηηπθέα 

ζνθγΫζεπμ, ηλκθκδκηεέηαδ εαδ ανησ ζηκνμ 2 ανζπηκτμ αθηδδλαζηάλεμ. Ζ 

γεληκελαζέα ηπθ δειαηεθυθ, πκν ζεδηκνλΰκτθ νπσ αηηκζθαδλδεά πέεζβ, εέθαδ 

120κC. Σα απαΫλδα ηβμ αθηδδλΪζεπμ αθαλλκθυθηαδ ηΫζπ αθεηδζηάλα.  

Ο πκζησμ ηβμ αθηδδλΪζεπμ εκεεκπκδεέηαδ ζε πελδζηλεθσηεθκ εκεεκπκδβηά. Ο 

εκεεκπκδβηάμ εέθαδ Ϋθα πελδζηλεθσηεθκ ητηπαθκ, δδαηΫηλκν 3.25 m εαδ ηάεκνμ 

6.3 m  νπσ εζέζβ 2% ηκ κπκέκ πελδζηλΫθεηαδ ηε ηαξτηβηα 8 ζηλ./ζεπησ. 

Αεκζκνγεέ β ιάλαθζβ ηκν ζδπΪζηαηκμ ζε πελδζηλεθσηεθκ ητηπαθκ εαδ ηκ 

εκζεέθδζηα, ΰδα ηκ δδαξπλδζησ ηπθ εσεεπθ ηκν επδγνηβηκτ ηεΰΫγκνμ.   

Ο ιβλαθηάλαμ εέθαδ εαδ ανησμ Ϋθα πελδζηλεθσηεθκ ητηπαθκ, δδαηΫηλκν 4 m εαδ 

ηάεκνμ 31.6 m νπσ εζέζβ 3%, ηκ κπκέκ πελδζηλΫθεηαδ ηε ηαξτηβηα 2 ζηλ./ 
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ζεπησ εαδ ηΫζα ζηκ κπκέκ ζηεΰθυθκνθ κδ εσεεκδ ηκν ζδπΪζηαηκμ ηε ηβ ίκάγεδα 

ηπθ εανζαελέπθ απσ ηβθ εατζβ ηαακτη 1500 πκν ΰέθεηαδ ζηκθ γΪζαηκ 

εατζεπμ. Σα αΫλδα ηκν ιβλαθηάλα κδετκνθ εαη’ κηκλλκά ηε ηκ ζέπαζηα, 

απΪΰκθηαμ ηβθ νΰλαζέα ηκν.  Σκ ζέπαζηα Ϋξεδ νΰλαζέα 0,5% πελέπκν, σηαθ 

ειΫλξεηαδ απσ ηκθ ιβλαθηάλα.  Απσ ηβθ Ϋικδκ ηκν ιβλαθηάλα, ηκ ζέπαζηα ηε 

γεληκελαζέα 125oC ηεηαθΫλεηαδ ζηα εσζεδθα πκν δδαξπλέακνθ ηκ πλκρσθ  ζε 

ηλεδμ εαηβΰκλέεμ : ξκθδλσ, οδζσ εαδ εηπκλετζδηκ πλκρσθ. Σκ ξκθδλσεκεεκ 

πλκρσθ απσ εΪγε εσζεδθκ ηλκθκδκηεέηαδ ζηκθ αθηέζηκδξκ ζπαζηάλα. Σκ ξκθδλσ 

πλκρσθ ζπΪαεδ εαδ κ εσεεκμ ηλκθκδκηεέηαδ ζε ηαδθέα σπκν πΫθηεδ εαδ ηκ οδζσ 

πλκρσθ απσ ηα εσζεδθα.  Σκ εηπκλετζδηκ πλκρσθ ηλκθκδκηεέηαδ ζηκ ηεζδεσ 

εσζεδθκ,  ΰδα ηκθ ηεζδεσ Ϋζεΰξκ ηκν ηεΰΫγκνμ ηπθ εσεεπθ. Αεκζκτγπμ ηκ 

πλκρσθ ηλκθκδκηεέηαδ ζε ονΰεέκ. Σκ πλκρσθ ζηβθ Ϋικδκ ηκν ονΰεέκν ζδπΪζηαηκμ 

Ϋξεδ γεληκελαζέα 30κC. Oδ εσεεκδ ηκν πλκρσθηκμ, ηεηΪ ηκ ονΰεέκ ζδπΪζηαηκμ, 

πελθκτθ ζηκθ επδεαζνπηά.  ε ανησθ ηλκθκδκηεέηαδ ζηελεσ αθηδζνζζπηαηδεσ 

ηΫζκ εαδ νΰλσ επδεαζνπηδεσ ηΫζκ (παλαθδθΫζαδκ ά ηαακτη) πκν ίκβγΪ ζηβθ 

εαζτηελβ πλκζεσζζβζβ ηκν αθηδζνζζπηαηδεκτ ηΫζκν ζηκθ εσεεκ.  ηβ 

ζνθΫξεδα ηκ πλκρσθ κδβΰεέηαδ πλκμ ηδμ απκγάεεμ ζδπΪζηαηκμ ξτδβθ, αθΪζκΰα 

ηε ηκθ ητπκ ηκν εαδ ηκ δδαγΫζδηκ ξυλκ. ΠαλΪΰεηαδ ζηελεσ ζέπαζηα ηκ κπκέκ 

δδαηέγεηαδ πλκμ πυζβζβ. 

5.3.2 Γηαδηθαζία Παξαγσγήο Αδσηνύρσλ Ληπαζκάησλ 

Αθηέδλαζβ αηηπθέαμ εαδ θδηλδεκτ κιΫκμ, νπσ αηηκζθαδλδεά πέεζβ, πλκμ 

παλαΰπΰά πκζηκτ θδηλδεάμ αηηπθέαμ. Ζ νΰλά αηηπθέα ηλκθκδκηεέηαδ ζηβ 

ηκθΪδα απσ ηδμ δειαηεθΫμ ηκν Δλΰκζηαζέκν, ηε γεληκελαζέα 8-15oC. Ζ 

αηηπθέα κδβΰεέηαδ αλξδεΪ ζε δτκ ειαηηδζηΫμ, σπκν ειαηηδασηεθβ οτξεδ ηκθ αΫλα 

πκν ξλβζδηκπκδεέηαδ ΰδα ηβθ οτιβ ηκν ζδπΪζηαηκμ. Αεκζκτγπμ γεληαέθεηαδ 

ζηκνμ 90κC πελέπκν απσ ηκνμ νδλαηηκτμ ηβμ αθηδδλΪζεπμ εαδ κδβΰεέηαδ ζηκθ 

αθηδδλαζηάλα. ΚαηΪ ηβ δδαδλκηά εδζσδκν ηβμ ηΫζα ζηκθ αθηδδλαζηάλα, 

γεληαέθεηαδ πελαδηΫλπ απσ ηκ πλκρσθ ηβμ αθηδδλΪζεπμ. Σκ θδηλδεσ κιτ 

γεληαέθεηαδ επέζβμ εαδ κδβΰεέηαδ ζηκ εΪηπ ηΫλκμ ηκν αθηδδλαζηάλα, ηε 

γεληκελαζέα 70κC πελέπκν.  Ζ ειυγεληβ αθηέδλαζβ ηεηαιτ ηβμ αηηπθέαμ εαδ 

ηκν κιΫκμ ζαηίΪθεδ ξυλα νπσ αηηκζθαδλδεά πέεζβ, ηΫζα ζηκ πλκρσθ ηβμ 

αθηδδλΪζεπμ, γεληκελαζέαμ 150κC, πκν αθαενεζκθκλεέ. Ο παλαΰσηεθκμ 
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πκζησμ θδηλδεάμ αηηπθέαμ, γεληκελαζέαμ 150κC εαδ πνεθσηβηαμ 90%, κδβΰεέηαδ 

ζηκθ ζνηπνεθπηά.  Ο πκζησμ, πνεθσηβηαμ 97-98,5% κδβΰεέηαδ ζηκ δκξεέκ 

δδεζετζεπμ απσ σπκν ηλκθκδκηεέηαδ ζηκθ εκεεκπκδβηά. 

Ο πκζησμ ζνηπνεθυθεηαδ εαδ εκεεκπκδεέηαδ ζε πελδζηλεθσηεθκ εκεεκπκδβηά, 

σπκν πλκζηέγεθηαδ εαδ Ϊζζεμ ζηελεΫμ πλυηεμ τζεμ, αθΪζκΰα ηε ηκθ 

παλαΰσηεθκ ητπκ ζδπΪζηαηκμ. Οδ εσεεκδ ηκν ζδπΪζηαηκμ, κδβΰκτθηαδ ηΫζπ 

ξκΪθβμ ζηκθ ιβλαθηάλα. Ο ιβλαθηάλαμ εέθαδ πελδζηλεθσηεθκ ητηπαθκ ηε 

εζπηελδεΪ πηελτΰδα ηΫζα ζηκ κπκέκ ζηεΰθυθεδ ηκ ζέπαζηα ηε ηβ ίκάγεδα 

λετηαηκμ γεληκτ αΫλα. Αεκζκνγεέ β ιάλαθζβ εαδ ηκ εκζεέθδζηα, ΰδα ηκθ 

δδαξπλδζησ ηπθ εσεεπθ ηκν επδγνηβηκτ ηεΰΫγκνμ. Απσ ηβθ Ϋικδκ ηκν 

ιβλαθηάλα ηκ ζέπαζηα κδβΰεέηαδ ζε εσζεδθα πκν δδαξπλέακνθ ηκ πλκρσθ ζε 

ηλεδμ εαηβΰκλέεμ : ξκθδλσ, οδζσ εαδ εηπκλετζδηκ πλκρσθ. Σκ ξκθδλσεκεεκ 

πλκρσθ απσ εΪγε εσζεδθκ ηλκθκδκηεέηαδ ζηκθ αθηέζηκδξκ ζπαζηάλα. ΤπΪλξκνθ 

δτκ ζπαζηάλεμ. Ο ζεδκηλδίβηΫθκμ εσεεκμ ηλκθκδκηεέηαδ ζε ηαδθέα, πκν εέθαδ β 

ηαδθέα ηπθ επδζηλκθυθ ηβμ ηκθΪδαμ. ηβθ έδδα ηαδθέα πΫθηεδ εαδ ηκ οδζσ πλκρσθ 

απσ ηα εσζεδθα. Σκ εηπκλετζδηκ πλκρσθ κδβΰεέηαδ ζηα ονΰεέα ζδπΪζηαηκμ. 

Σκ ζέπαζηα ηλκθκδκηεέηαδ ζε δτκ ονΰεέα λενζηκζηελεΪμ εζέθβμ εθ παλαζζάζπ, 

σπκν αθΪ δτκ αθεηδζηάλεμ θνζκτθ αΫλα ζηα δτκ δδαηελέζηαηα εΪγε ονΰεέκν, 

οτξκθηαμ εαδ πλκπγυθηαμ ηκ ζέπαζηα πλκμ ηβθ Ϋικδκ. Σκ ζέπαζηα ζηβθ Ϋικδκ 

ηπθ ονΰεέπθ Ϋξεδ γεληκελαζέα 33-40κC, εαδ κδβΰεέηαδ ηΫζπ αθαίΪηκλα ζηκ 

ηεζδεσ εσζεδθκ, ΰδα ηκθ ηεζδεσ Ϋζεΰξκ ηκν ηεΰΫγκνμ ηπθ εσεεπθ. Σκ 

εηπκλετζδηκ πλκρσθ κδβΰεέηαδ ζηκθ επδεαζνπηά πκν εέθαδ Ϋθα πελδζηλεθσηεθκ 

ητηπαθκ σπκν ηλκθκδκηεέηαδ νΰλσ επδεαζνπηδεσ ηΫζκ, πκν εηπκδέαεδ ηβ 

ζνζζπηΪηπζβ ηπθ εσεεπθ εαηΪ ηβθ απκγάεενζβ. Απσ ηβθ Ϋικδκ ηκν  

επδεαζνπηά, ηκ ζέπαζηα κδβΰεέηαδ ζηκ ζδζσ ηεζδεκτ πλκρσθηκμ, απσ σπκν 

ζνζεενΪαεηαδ ζε ζΪεκνμ, κδ κπκέκδ δδαηέγεθηαδ ζηβθ αΰκλΪ. 

5.2 Γηαδηθαζία Παξαγσγήο  Τπεξθσζθνξηθνύ Ληπάζκαηνο 

Ζ παλαΰπΰά νπελθπζθκλδευθ ζδπαζηΪηπθ ΰέθεηαδ ηε πλκζίκζά ηπθ 

θπζθκλδηυθ ηε γεδδεσ κιτ ζε αθαζκΰέα πελέπκν 6 πλκμ 4 εαδ εθδεξσηεθβ 

πλκζγάεβ εαδ πκζσηβηαμ θπζθκλδεκτ κιΫκμ πλκμ εηπζκνηδζησ εαδ επέηενιβ 

ηκν ητπκν 0-20-0.  Ζ αθηέδλαζβ ΰέθεηαδ ζηκθ γΪζαηκ ητπκν BROADFIELD εαδ 
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ηκ ειελξσηεθκ ζέπαζηα απκγβεετεηαδ ΰδα πλέηαθζβ εαδ εκεεκπκδεέηαδ 

αεκζκτγπμ ζηβθ ηκθΪδα ΝΡΚ 4 ά Κκεεκπκδάζεπμ Αλαδυθ ΛδπαζηΪηπθ. 

Οδ πλυηεμ τζεμ, ζεδκηλδίβηΫθκμ θπζθκλέηβμ εαδ αλαδσ γεδδεσ κιτ (πελέπκν 

75%), αθηδδλκτθ  ζε ανηπηάλδκ, απσ σπκν κ παλαΰσηεθκμ πκζησμ θΫλεηαδ ζε 

γΪζαηκ Broadfield ηε εδθκτηεθκ πΪηπηα ΰδα ζνηπζάλπζβ ηβμ αθηδδλΪζεπμ.  

ηβθ Ϋικδκ ηκν γαζΪηκν ηκ πλκρσθ (ατηβ) εσίεηαδ ηε πελδζηλκθδεΪ ηαξαέλδα.  

Σκ παλαΰσηεθκ εθδδΪηεζκ πλκρσθ, ζνζηΪζεπμ 0-18/20-0 ηε νΰλαζέα πελέπκν 

11% ζε ηκλθά ζεσθβμ, απκγβεετεηαδ ΰδα ηελδεΫμ βηΫλεμ πλκμ πλέηαθζβ 

(ζνηπζάλπζβ ηβμ αθηδδλΪζεπμ εαδ ηεέπζβ ηβμ νΰλαζέαμ), πλδθ ηεηαθελγεέ ΰδα 

εκεεκπκέβζβ ζηβ ηκθΪδα εκεεκπκδάζεπμ. 

Σκ ηεζδεσ πλκρσθ ανηάμ ηβμ δδαδδεαζέαμ Ϋξεδ εκθδυδβ ηκλθά εαδ απκγβεετεηαδ 

ζε ζδζσ. 

Πίλαθαο 11 Πεγέο Ρύπαλζεο θαη Δίδε Απνβιήησλ Καηά ηελ Παξαγσγηθή 

Γηαδηθαζία 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΗΓΟ  ΡΤΠΟΤ 

Γηαδηθαζία Παξαγσγήο ύλζεησλ Ληπαζκάησλ 

Αθηδδλαζηάλαμ - εκεεκπκδβηάμ Αέξηνη ξύπνη:   F - ζεσθβ   

Ξβλαθηάλαμ Αέξηνη ξύπνη:   NH3, ζεσθβ   

Γδαεέθβζβ ζηελευθ νζυθ, 
ζπαζηάλεμ, ηαδθέεμ εζπ. 

Αέξηνη ξύπνη:   εσθβ α’  νζυθ 

Φτιβ πλκρσθηκμ - πλυηκ δδαηΫλδζηα 
ονΰεέκν 

Αέξηνη ξύπνη:   εσθβ ζδπΪζηαηκμ 

Γηαδηθαζία Παξαγσγήο  πζθεπαζίαο Καη Απνζηνιήο Ληπαζκάησλ 

Σαδθδσδλκηκμ πλκζαΰπΰάμ 
εθζαεδασηεθκν ζδπΪζηαηκμ, 
εθζαεδζηδεά ηβξαθά, ζδζσ 
απκγάεενζβμ 

Αέξηνη Ρύπνη:   εσθβ ΛδπΪζηαηκμ 

 

Γηαδηθαζία Παξαγσγήο Αδσηνύρσλ Ληπαζκάησλ 

Αθηδδλαζηάλαμ Αέξηνη ξύπνη: NH4NO3  δδαζ. ζε ζηαΰκθέδδα 
H2O      

Ξβλαθηάλαμ Αέξηνη ξύπνη:   εσθβ  

Φτιβ (Φνΰεέκ Α) Αέξηνη ξύπνη:   εσθβ πλκρσθηκμ 

Φτιβ (ονΰεέκ Β) Αέξηνη ξύπνη:   εσθβ πλκρσθηκμ 

νηπνεθυηαηα αηηκτ αθηδδλαζηάλα Τγξά απόβιεηα:  Αηηπθδαεσ N: , Νδηλδεσ N:   
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Πίλαθαο 12 Υξεζηκνπνηνύκελεο Σερληθέο Πξόιεςεο θαη Πεξηνξηζκνύ ηεο 

Ρύπαλζεο 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΟ 

ΜΔΣΡΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΗΣΤΓΥΑΝΟΜΔΝΑ 

ΔΠΗΠΔΓΑ 

ΔΚΠΟΜΠΩΝ 

Ξεξαληήξαο 

ζπλζέησλ 

ιηπαζκάησλ 

Ξήξαλζε θαη κε ηε 

βνήζεηα αέξα πνπ 

αλαθηάηαη από ην 

ςπγείν ιηπάζκαηνο 

Δμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο, κείσζε 

θαηαλάισζεο 

θαπζίκνπ θαη όγθνπ 

θαπζαεξίσλ  

Μεησκέλα 

Έθπιπζε 

αεξίσλ 

απνβιήησλ 

κνλάδαο 

ζπλζέησλ 

ιηπαζκάησλ 

Αλαθύθισζε πγξώλ 

απνβιήησλ 

 

Με ύπαξμε πγξώλ 

απνβιήησλ 

Μεδεληθά 

Σπκπύθλσζε 

αηκνύ 

αληηδξαζηήξα 

κνλάδαο 

αδσηνύρσλ 

ιηπαζκάησλ 

Αλαθύθισζε ηνπ 

κεγαιύηεξνπ κέξνπο 

ζπκππθλσκάησλ 

Μείσζε πγξώλ 

απνβιήησλ, 

αλάθηεζε πξντόληνο 

Σεκαληηθά κεησκέλα 

Δμπγίαλζε 

αέξα 

μεξαληήξα 

κνλάδαο 

αδσηνύρσλ 

ιηπαζκάησλ 

Αλαθύθισζε ζθόλεο 

πνπ ζπγθξαηείηαη 

ζηνπο θπθιώλεο. 

Αλαθπθινθνξία 

λεξνύ ζπγθξάηεζεο 

ξύπσλ, αλαθύθισζε 

λεξνύ, ζηξαηζώλαο 

θπθιώκαηνο 

Δμνηθνλόκεζε 

πξντόληνο, κε 

απόξξηςε πγξώλ 

απνβιήησλ 

Μεδεληζκόο πγξώλ 

απνβιήησλ. 

Σεκαληηθά κεησκέλνη 

αέξηνη ξύπνη. 

Κνιόλεο 

πιύζεο 

απαεξίσλ 

κνλάδαο 

ζπλζέησλ 

ιηπαζκάησλ 

Αλαθύθισζε λεξώλ 

έθπιπζεο 

Δμνηθνλόκεζε 

λεξνύ, κεδεληζκόο 

πγξώλ απνβιήησλ 

Αζήκαληα 

 Μνλάδα 

αδσηνύρσλ 

ιηπαζκάησλ 

Σπκπιεξσκαηηθέο 

δηαηάμεηο γηα 

αλάθηεζε ησλ 

απσιεηώλ πδξαηκώλ 

ζηνλ αληηδξαζηήξα 

Δμνηθνλόκεζε λεξνύ 

κείσζε πγξώλ 

απνβιήησλ 

Αζήκαληα 
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θαη ηελ αλαθύθισζε 

ησλ πγξώλ 

απνβιήησλ ησλ 

ζπζηεκάησλ πιύζεσο 

αεξίσλ 

5.4 Δθαξκνζκέλεο Σερληθέο Πξόιεςεο ηεο Ρύπαλζεο γηα 

Δγθαηαζηάζεηο Ληπαζκάησλ 

Πίλαθαο 13 Δθαξκνζκέλεο Σερληθέο Πξόιεςεο 

Γηαδηθαζία Δθαξκνδόκελε Σερληθή Δπηηπγραλόκελα 
απνηειέζκαηα 

Παλαΰπΰά 
θδηλκθπζθκλδευθ 
(ζνθγΫηπθ) 
ζδπαζηΪηπθ ηε ηβ 
ηΫγκδκ θδηλδεκτ 
κιΫκμ 

Σλκθκδσηβζβ δδκιεδδέκν ηκν 
Ϊθγλαεα, εεζνσηεθκν εαηΪ ηβθ 
παλαΰπΰά ηκν ζτθγεηκν 
ζδπΪζηαηκμ, ζηβ δδελΰαζέα 
ηεηαηλκπάμ ηβμ ηκθΪδαμ 
παλαΰπΰάμ αηηπθέαμ 

ηεέπζβ εεζνσηεθπθ 
εεπκηπυθ CO2 απσ 
ηκθΪδα παλαΰπΰάμ 

αηηπθέαμ 

ΑθΪεηβζβ αηηκτ απσ ηκθΪδα 
παλαΰπΰάμ θδηλδεκτ κιΫκμ, ΰδα 
ζνηπνεθυζεδμ δδαζνηΪηπθ ηβμ 
παλαΰπΰδεάμ δδαδδεαζέαμ ζνθγΫηπθ 

ζδπαζηΪηπθ 

εικδεκθσηβζβ εθΫλΰεδαμ, 
ηΫζπ αιδκπκέβζβμ ηβμ 
πελέζζεδαμ αηηκτ πκν 
πλκετπηεδ εαηΪ ηβθ 

παλαΰπΰά θδηλδεκτ κιΫκμ 

 

Υλάζβ νΰλάμ αηηπθέαμ (απσ ηβ 
ηκθΪδα παλαΰπΰάμ αηηπθέαμ) ΰδα 
ηβθ οτιβ ηκν αθηδδλαζηάλα 
παλαΰπΰάμ θδηλκθπζθκλδεκτ κιΫκμ 
υζηε θα επδηενξγεέ β 
ελνζηαζζκπκέβζβ ηκν αζίεζηκτξκν 

Ϊζαηκμ (CNTH), αθηέ θελκτ οτιβμ 

εικδεκθσηβζβ εθΫλΰεδαμ, 
εαγυμ β αηηπθέα Ϋξεδ 
εαζτηελεμ ονεηδεΫμ 
δδδσηβηεμ απσ ηκ θελσ 

ε εΰεαηαζηΪζεδμ “κζκεζβλπηΫθκν” 
ζνθδναζηκτ δδαθκλεηδευθ ηκθΪδπθ 
ηα νΰλΪ απσίζβηα ηβμ παλαΰπΰδεάμ 
δδαδδεαζέαμ ζνθγΫηπθ ζδπαζηΪηπθ 
ξλβζδηκπκδκτθηαδ ζηδμ Ϊζζεμ 

ηκθΪδεμ   

πλαεηδεΪ ηβδεθέακθηαδ ηα 
απσίζβηα ηβμ παλαΰπΰάμ 

ζνθγΫηπθ ζδπαζηΪηπθ 

Παλαΰπΰά αθγλαεδεκτ αηηπθέκν 
(ΰδα ηβθ παλαΰπΰά ζνθγΫηπθ 
ζδπαζηΪηπθ) ηε ξλάζβ δδκιεδδέκν 
ηκν Ϊθγλαεα, αθαεηκτηεθκν απσ ηβ 
ηκθΪδα αηηπθέαμ, εαδ αΫλδαμ 
αηηπθέαμ, απσ ηβθ οτιβ ηκν 

θδηλκθπζθκλδεκτ κιΫκμ  

αιδκπκέβζβ εεπκηπυθ 
δδελΰαζδυθ Ϊζζπθ 
ηκθΪδπθ, ηε απκηΫζεζηα 
ηβ ηεέπζβ ηβμ 
εαηαθΪζπζβμ πλυηπθ 

νζυθ 
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Παλαΰπΰά 
θδηλκθπζθκλδευθ 
(ζνθγΫηπθ) 
ζδπαζηΪηπθ ηε ηβ 
ηΫγκδκ θδηλδεκτ 

κιΫκμ 

 

ΑθΪεηβζβ εαδ επαθαξλβζδηκπκέβζβ 
νΰλυθ Ϋεπζνζβμ πζνθηλέδπθ ζηβθ 
παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα (εαηΪ ηβ 

δδελΰαζέα εικνδεηΫλπζβμ) 

ηεέπζβ λνπαθηδεκτ 
θκληέκν νΰλυθ απκίζάηπθ 
εαδ αιδκπκέβζβ λνπαθηυθ 
(π.ξ. αηηπθέαμ) ζε Ϊζζεμ 

παλαΰπΰδεΫμ δδαδδεαζέεμ 

Ρτγηδζβ ηκν pH ηκν πτλΰκν 
ζνζζπηΪηπζβμ ΰδα ηβθ ηεέπζβ ηπθ 

εεπκηπυθ αηηπθέαμ 

ηεέπζβ ηπθ εεπκηπυθ 
αηηπθέαμ 

Αθαηλκθκδσηβζβ ηκν νζδεκτ ηε 
εκεεκηεηλέα εεησμ πλκδδαΰλαθυθ, 
ζεσθβμ ζνΰελαηκτηεθβμ ζηα θέζηλα 
εαδ αππζεδυθ εαηΪ ηβ θσληπζβ ζε 
εαηΪζζβζκ ζβηεέκ ηβμ παλαΰπΰδεάμ 

δδαδδεαζέαμ πλκμ επαθεπειελΰαζέα   

ηεέπζβ ζηελευθ 
απκίζάηπθ, ηΫζπ 
αιδκπκέβζβμ ηκν “Ϊζηκξκν” 

πλκρσθηκμ  

Πλκζγάεβ δδαζτηαηκμ κνλέαμ εαηΪ 
ηβ δδελΰαζέα δδαζνηκπκέβζβμ ηκν 
θπζθκλδεκτ πεηλυηαηκμ ζε θδηλδεσ 
κιτ, ΰδα ηκθ πελδκλδζησ ηπθ 
εεζνσηεθπθ κιεδδέπθ ηκν ααυηκν  

ηεέπζβ εεπκηπυθ ΝΟx 

Παλαΰπΰά 
θπζθκλδεκτ 
ηκθκαηηπθέκν 

(MAP)  

Παλαΰπΰά 
θπζθκλδεκτ 
ηκθκαηηπθέκν 
(MAP)  

ΔΰεαηΪζηαζβ κλΰΪθκν ανησηαηβμ 
ηΫηλβζβμ pH ζε αθηδδλαζηάλα ΰδα ηβ 
δδαηάλβζά ηκν ζηβθ, απαδηκτηεθβ 
απσ ηβθ αθηέδλαζβ, ίΫζηδζηβ ηδηά. 
Πλκβΰκτηεθα κ Ϋζεΰξκμ pH ΰδθσηαθ 
ηε ξαληέ pH, ηε απκηΫζεζηα β 
αθηέδλαζβ θα δδειΪΰεηαδ ζε ηδηά 

νοβζσηελβ απσ ηβ ίΫζηδζηβ  

 

 

Case study : Kedainiai Chemical 

Plant  

Ατιβζβ απσδκζβμ 
αθηέδλαζβμ 

Δικδεκθσηβζβ αηηπθέαμ 
30tn/Ϋηκμ ηΫζπ:  

ηβμ ηεέπζβμ ηπθ 
εεπκηπυθ, ηβ 
απκλλκθκτηεθβμ, 

αηηπθέαμ  

ηβμ ηεέπζβμ ηβμ 
πκζσηβηαμ αηηπθέαμ ζηκ 

ηεζδεσ πλκρσθ 

εικδεκθσηβζβ: 4400 US$/ 

ξλσθκ 

ξλσθκμ απσζίεζβμ: 2  

ηάθεμ 

Γδα ηβθ εαζτηελβ απσδκζβ ηκν 
ζνζηάηαηκμ παλαΰπΰάμ αηηκτ, 
εΰεαηαζηΪγβεε ηεηλβηάμ 
αΰπΰδησηβηαμ (on-line) υζηε θα 
αλδζηκπκδβγεέ β ζνξθσηβηα 
απκηαζηετζεπθ εαδ επκηΫθπμ θα 
εζαξδζηκπκδβγκτθ κδ απυζεδεμ 
γελησηβηαμ ζσΰπ επδεαγάζεπθ ζηδμ 
ζπζβθυζεδμ ηπθ εθαζζαεηυθ 
γελησηβηαμ  

Case study : Kedainiai Chemical 
Plant  

ηεέπζβ εαηαθΪζπζβμ 
εανζέηκν εαηΪ 30 tn/Ϋηκμ 

ηεέπζβ εεπκηπυθ  

SO2  εαηΪ 0,6t n/Ϋηκμ εαδ 

NOx εαηΪ 0,24 tn/Ϋηκμ 

 

εικδεκθσηβζβ: 1700 

US$/ξλσθκ 

ξλσθκμ απσζίεζβμ: 7 
ηάθεμ  
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Παλαΰπΰά 
θπζθκλδεκτ 
ηκθκαηηπθέκν 
(MAP) 

 

Γδα ηβθ εαζτηελβ απσδκζβ ηκν 
ζνζηάηαηκμ παλαΰπΰάμ αηηκτ, 
εΰεαηαζηΪγβεε ηεηλβηάμ 
δδαζεζνηΫθκν κινΰσθκν (on-line), 
υζηε θα πλκζαηίΪθκθηαδ κδ 
ανιβηΫθεμ ζνΰεεθηλυζεδμ κινΰσθκν, 
πκν πλκεαζκτθ δδαίλυζεδμ εαδ 
ατιβζβ ηπθ αππζεδυθ εθΫλΰεδαμ 
ζηκνμ εθαζζΪεηεμ γελησηβηαμ ζσΰπ 
ηβ απκδκηδεάμ ηεηαθκλΪμ 

γελησηβηαμ  

Case study : Kedainiai Chemical 

Plant  

ηεέπζβ εαηαθΪζπζβμ 
εανζέηκν εαδ αελέπθ 
εατζβμ 

δδετλνθζβ ηκν ετεζκν 

απάμ ηπθ εθαζζαεηυθ 

ηεέπζβ εσζηκνμ 

ζνθηάλβζβμ 

 

εικδεκθσηβζβ: 1700 

US$/ξλσθκ 

ξλσθκμ απσζίεζβμ: 7 
ηάθεμ  

ΔΰεαηΪζηαζβ ζνζηάηαηκμ 
αθέξθενζβμ δδαλλκυθ ηε νπελάξκνμ, 
ΰδα ηκθ Ϊηεζκ  εθηκπδζησ δδαλλκυθ 
απσ ηδμ ηλκθκδκηδεΫμ ΰλαηηΫμ 
αηηκτ, γεληκτ θελκτ εαδ αΫλα εαδ 
ηβθ  ηανησξλκθβ πλσζβοβ ηπθ 
εδθδτθπθ πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηδμ 
ξεδλπθαεηδεΫμ επδγεπλάζεδμ ηπθ 
ΰλαηηυθ νοβζάμ πέεζβμ εαδ νοβζάμ 

γεληκελαζέαμ 

 

Case study : Kedainiai Chemical 
Plant 

ηεέπζβ ηπθ αππζεδυθ απσ 
δδαλλκΫμ,  

ηεέπζβ ηκν εσζηκνμ 

ζνθηάλβζβμ  

 ηεέπζβ ηβμ εαηαθΪζπζβμ 
εανζέηκν εαηΪ 52 
ton/Ϋηκμ εαδ ηπθ 

εεπκηπυθ SO2 εαδ NOx 

εικδεκθσηβζβ: 7200 

US$/ξλσθκ 

ξλσθκμ απσζίεζβμ: 9 
ηάθεμ 

ΦπζθκλδεΪ 
Ϊζαηα αηηπθέκν, 
θδηλκθκζθπλδεΪ 
εαδ ζτθγεηα 
ζδπΪζηαηα   

  

Γδαεέθβζβ εαδ Ϊζεζβ θπζθσζδγκν ζε 
εζεδζησ ζτζηβηα 

ηεέπζβ εεπκηπυθ  

Δθκδδαζησμ εικπζδζηκτ ηε 
εαζτπηλεμ ΰδα ηκθ πελδκλδζησ ηπθ 

δδαθνΰυθ  

Πελδκλδζησμ δδαθνΰυθ 
επδεέθδνθπθ αελέπθ  

ΑθΪεηβζβ εαδ επαθαξλβζδηκπκέβζβ 
ζπηαηδδέπθ, αηηπθέαμ εαδ Ϊζζπθ 
νζυθ ηΫζπ ενεζυθπθ, πζνθηλέδπθ 

εζπ.   

εικδεκθσηβζβ νζδευθ  

ηεέπζβ εεπκηπυθ / 

απκίζάηπθ 

ηεΰδζηκπκέβζβ ηβμ 

αθΪεηβζβμ πλκρσθηκμ  

Παλαΰπΰά 
θδηλκθκζθπλδευθ 

Πλκζγάεβ κνλέαμ ζηκ ζηΪδδκ 
ξυθενζβμ  

απκθνΰά εεπκηπυθ NOx 

ΦπζθκλδεΪ 
Ϊζαηα αηηπθέκν, 
θδηλκθκζθπλδεΪ, 
ζτθγεηα 
ζδπΪζηαηα, 
θπζθκλκτξα 

ζδπΪζηαηα 

Υλάζβ δειαηεθυθ ειδζκλλσπβζβμ 
ζηκ ζτζηβηα ηλκθκδκζέαμ θελκτ  

απκθνΰά εελκυθ θελκτ 

Δικδεκθσηβζβ θελκτ 
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Φπζθκλκτξα 
ζδπΪζηαηα 

Υλβζδηκπκέβζβ δδελΰαζέαμ δδπζάμ 
επαθάμ εαδ δδπζάμ απκλλσθβζβμ 
εαηΪ ηβθ παλαΰπΰά γεδδεκτ κιΫκμ, 
ΰδα ηβθ ηεΰδζηκπκέβζβ ηκν λνγηκτ 

ηεηαηλκπάμ ηκν γεέκν 

ηεέπζβ εαηαθΪζπζβμ γεέκν 
(α’ τζβ) 

Παλαΰπΰά 
θδηλκθπζθκλδευθ 
(ζνθγΫηπθ) 
ζδπαζηΪηπθ ηε ηβ 
ηΫγκδκ ηδεηκτ 

κιΫκμ 

Γδαεέθβζβ ιβλυθ πλυηπθ νζυθ εαδ 
πλκρσθηπθ ηε πθενηαηδεά ηεηαθκλΪ 

ά ζε εζεδζηΪ ζνζηάηαηα  

ηεέπζβ ηπθ εεπκηπυθ 
ζεσθβμ 

Πλκηεδθσηεθεμ ίΫζηδζηεμ ΓδαγΫζδηεμ ΣεξθδεΫμ ΰδα ηκθ εζΪδκ 

Γδα νθδζηΪηεθεμ επδξεδλάζεδμ, ηεξθδεΫμ πκν ηπκλκτθ ετεκζα θα νδκγεηάζκνθ: 

 νθδναζησμ λενηΪηπθ δδαθκλεηδευθ ηκθΪδπθ παλαΰπΰάμ ζε 

εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ, ηε ζεκπσ ηβ ηεΰδζηκπκέβζβ ηβμ 

εικδεκθσηβζβμ νζδευθ εαδ ηβμ ηανησξλκθβμ εζαξδζηκπκέβζβμ ηπθ 

εεζνσηεθπθ εεπκηπυθ εαδ ηπθ απκλλδπησηεθπθ απκίζάηπθ 

(εθαλησαεηαδ ζηβθ ΔζζΪδα). 

 Βεζηέπζβ πλαεηδευθ εαζάμ ζεδηκνλΰέαμ κλΰΪθπζβμ.  

 ΑθΪεηβζβ εαδ επαθαξλβζδηκπκέβζβ πλυηπθ νζυθ εαδ πλκρσθηπθ 

(εθαλησαεηαδ ζηβθ ΔζζΪδα). 

 Αιδκπκέβζβ γεληδεκτ πελδεξκηΫθκν γεληυθ λενηΪηπθ ηβμ δδελΰαζέαμ ά 

γεληυθ εεπκηπυθ / απκίζάηπθ (εθαλησαεηαδ ζηβθ ΔζζΪδα).  

 Αλδζηκπκέβζβ ζεδηκνλΰδευθ παλαηΫηλπθ ηβμ παλαΰπΰδεάμ δδαδδεαζέαμ 

(εθαλησαεηαδ ζηβθ ΔζζΪδα). 

 Δπαθεπειελΰαζέα Ϊζηκξπθ πλκρσθηπθ (εθαλησαεηαδ ζηβθ ΔζζΪδα). 

Γδα θΫεμ επδξεδλάζεδμ πκν επδγνηκτθ θα δλαζηβλδκπκδβγκτθ ζηκθ εζΪδκ κδ 

ηεξθδεΫμ πκν πλκηεέθκθηαδ πΫλα απσ ανηΫμ πκν δζξτκνθ ΰδα ανηΫμ πκν 

άδβ ζεδηκνλΰκτθ εέθαδ: 

 Βεζηδζηκπκέβζβ παλαΰπΰδεάμ δδαδδεαζέαμ κνλέαμ, υζηε θα επδηνΰξΪθεηαδ 

β ηΫΰδζηβ δνθαηά αθΪεηβζβ ηβ αθηδδλυθηπθ πλυηπθ νζυθ εαδ 

επαθαηλκθκδσηβζά ηκνμ ζηβθ παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα. 
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 Δπδζκΰά ίΫζηδζηβμ ηεγσδκν ηνπκπκέβζβμ. 

 Αιδκπκέβζβ γεληδεκτ πελδεξκηΫθκν γεληυθ λενηΪηπθ ηβμ δδελΰαζέαμ ά 

γεληυθ εεπκηπυθ / απκίζάηπθ (εθαλησαεηαδ ζηβθ ΔζζΪδα).  

 Αλδζηκπκέβζβ ζεδηκνλΰδευθ παλαηΫηλπθ ηβμ παλαΰπΰδεάμ δδαδδεαζέαμ 

(εθαλησαεηαδ ζηβθ ΔζζΪδα). 

 Δπαθεπειελΰαζέα Ϊζηκξπθ πλκρσθηπθ (εθαλησαεηαδ ζηβθ ΔζζΪδα). 

5.5 Οηθνλνκηθό Κόζηνο 

Σα πδκ ζνξθΪ ξλβζδηκπκδκτηεθα ζνζηάηαηα αθηδλλτπαθζβμ ζηβ ίδκηβξαθέα 

παλαΰπΰάμ ζδπαζηΪηπθ αθαθΫλκθηαδ ζηκθ παλαεΪηπ πέθαεα, ηααέ ηε ηα 

ζηκδξεέα εσζηκνμ ηκνμ. 

Πίλαθαο 14 Κόζηνο Δθαξκνγήο Αληηξξππαληηθώλ ζπζηεκάησλ 

Πξνηεηλόκελεο θαη 
Δθαξκνδόκελεο 
Σερληθέο 
Αληηξξύπαλζεο 

Κόζηνο εγθαηάζηαζεο 
Κόζηνο ιεηηνπξγίαο 

/ έηνο 

θόλε 

ηαηδεκέ ΓδαξπλδζηΫμ 
160.000$ 8.500 $ 

Κνεζυθεμ 210.000 $ 14.000 $ 

Πζνθηλέδεμ 200.000$ 25-30.000$ 

αεεσθδζηλα 450.000 $ 42.000 $ 

ύλνιν 1.020.000 $ 89.500 – 94.500 $ 

Αέξηνη Ρύπνη 

Απκλλσθβζβ 83.000$  48.000$. 

νηπνεθπηάλεμ 
70.000$  85.000$. 

Καηαζνηδεσμ   
ΜεηαηλκπΫαμ 

900.000$ 400.000$ 

ύλνιν 1.053.000 $ 533.000 $ 

Τγξά Απόβιεηα 

Γειαηεθά 
Διδζκλλσπβζβμ 

50 $ / m3 δειαηεθάμ 10 $ / m3 δειαηεθάμ 

Ρτγηδζβ Ph/ 
ΔικνδεηΫλπζβ 

80 $/m3 δειαηεθάμ  25 $ / m3 δειαηεθάμ 

Καγέαβζβ 210 $ / m3/d  20 $ / m3  δει. 
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Υβηδεά Δπειελΰαζέα 
ΰδα επειελΰαζέα 20 m3/d  

20.000- 40.000 $  
10.000 - 40.000 $. 

ύλνιν 
ΰδα επειελΰαζέα 20 m3/d  

26.800 – 46.800 $ 

11.100 - 41.100 $ ΰδα 

δειαηεθά 20 m3 

ηεξεά Απόβιεηα 

ΑθνδΪηπζβ 

ΰδα επειελΰαζέα 10m3/d 

απκίζάηπθ 25.000-40.000 $ 
5.000 Ϋπμ 25.000 $ 

ΠΪξνθζβ 

ΰδα επειελΰαζέα  10m3/d 

απκίζάηπθ 10.000 $  
2.000 Ϋπμ 20.000 $. 

ύλνιν 

ΰδα επειελΰαζέα  10m3/d 

απκίζάηπθ 35.000 – 50.000 $ 
7.000 Ϋπμ 45.000 $ 

Γεληθό ύλνιν 

2.134.800 – 2.169.800 $  640.600 – 713.600 $ 

2.775.400 – 2.883.400 $ 

 

Σκ τοκμ ηβμ επΫθδνζβμ ΰδα ηβ δβηδκνλΰέα εαδ ζεδηκνλΰέα ηδαμ ζβηαθηδεάμ 

ηκθΪδαμ παλαΰπΰάμ ζδπαζηΪηπθ αθΫλξεηαδ ζηα 84.000.000€82. ε ανησ 

πελδΫξκθηαδ σζα ηα Ϋικδα ΰδα ηβ δβηδκνλΰέα εαδ ζεδηκνλΰέα ηδαμ ηεΰΪζβμ 

παλαΰπΰδεάμ ηκθΪδαμ ζδπαζηΪηπθ. Σκ εσζηκμ ηβμ αθηδλλνπαθηδεάμ 

ηεξθκζκΰέαμ αθΫλξεηαδ ζηκ 3,5 % ηκν ζνθκζδεκτ πκζκτ ηβμ επΫθδνζβμ, 

πκζκζησ αλεεηΪ ηδελσ ΰδα ηκ ηΫΰεγκμ ηβμ επΫθδνζβμ εαδ ΰδα ηδα παλαΰπΰδεά 

δδαδδεαζέα ηε πκζζκτμ πελδίαζζκθηδεκτμ εδθδτθκνμ, ζσΰπ ηπθ ξβηδευθ. 

 

                                                
82 Τν πνζό πξνέξρεηαη από ηζνινγηζκό ειιεληθήο επηρείξεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6Ο ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

6.1 Ο Βαζκόο πκκόξθσζεο κε ηελ Πεξηβαιινληηθή 

Ννκνζεζία 

Ζ θκηκγεζέα ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ δεθ εθαλησαεηαδ επαλευμ ησζκ ζε επέπεδκ 

ελαηυθ σζκ εαδ ζε ανησ ηπθ επδξεδλάζεπθ. Μδα Ϋλενθα83 ηβμ Δνλππαρεάμ 

Δπδηλκπάμ ηκ 2000 ΰδα ηβθ εθαληκΰά ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ θκηκγεζέαμ ζε 

ηδελΫμ εαδ ηδελκηεζαέεμ επδξεδλάζεδμ εαηΫζβιε ζηκ ζνηπΫλαζηα σηδ νπΪλξκνθ 

πκζζΫμ δνζεκζέεμ ζηβθ εθαληκΰά ηπθ δδαηΪιεπθ. Οδ ενλδσηελκδ ζσΰκδ πκν 

κδάΰβζαθ ζε ανησ ηκ απκηΫζεζηα, άηαθ: 

- Ϋζζεδοβ ξλσθκν εαδ νπαζζάζπθ 

- Ϋζζεδοβ κδεκθκηδευθ πσλπθ ΰδα επεθδτζεδμ 

- Ϋζζεδοβ εαηαθσβζβμ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ πλκίζβηΪηπθ εαδ εδθδτθπθ 

- Ϋζζεδοβ εαηαθσβζβμ ηπθ πδγαθυθ πζεκθεεηβηΪηπθ απσ ηδμ πελδίαζζκθηδεΫμ 

ίεζηδυζεδμ 

- ηδελσ ξλκθδεσ δδΪζηβηα απκπζβλπηάμ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ επεθδτζεπθ 

- Ϋζζεδοβ εηπεδλέαμ 

- Ϋζζεδοβ πλσζίαζβμ ζε ξλάζδηεμ πζβλκθκλέεμ 

- γευλβζβ ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ δλαζηβλδσηβηαμ  πμ ιεξπλδζηάμ απσ ηβθ ετλδα 

δλαζηβλδσηβηα ηβμ επδξεέλβζβμ, εαδ 

- Ϋζζεδοβ εδθάηλπθ. 

Καδ ζε εγθδεσ επέπεδκ, παλΪ ηβ δδΪγεζβ ΰδα ζπζηά πλκζηαζέα ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ εαδ ηα ζβηαθηδεΪ ίάηαηα πκν Ϋξκνθ ΰέθεδ πλκμ ανηά ηβ 

εαηετγνθζβ ζε εεθηλδεσ, πελδθελεδαεσ εαδ θκηαλξδαεσ επέπεδκ, ειαεκζκνγεέ θα 

νπΪλξεδ ζβηαθηδεσ Ϋζζεδηηα ζηκθ Ϋζεΰξκ ηάλβζβμ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ σλπθ 

                                                
83 Ecotec, European Commission, Report on Small and Medium Sized Enterprises and the 
Environment, ΒλνιΫζεμ, February 2000 
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ζε Ϋλΰα εαδ δλαζηβλδσηβηεμ ηε απκηΫζεζηα ηβθ πζβηηεζά εθαληκΰά ηπθ 

θσηπθ. 

Γεθ εέθαδ ηνξαέκ σηδ ηκ ηεΰαζτηελκ πκζκζησ ηπθ παλαίΪζεπθ πκν ΰέθκθηαδ 

ζηβθ ΔζζΪδα αθκλκτθ ζηκ πελδίΪζζκθ84, εθυ ηεΰΪζκ ηΫλκμ ηβμ ενγτθβμ ΰδα ηβ 

ηβ ηάλβζβ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ σλπθ Ϋξκνθ κδ αλησδδεμ νπβλεζέεμ.  

Σα πλκίζάηαηα εαηΪ ηβθ εθαληκΰά ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ θκηκγεζέαμ85, Ϋηζδ 

σππμ θαέθκθηαδ απσ ηβθ εαγβηελδθά πλαεηδεά ηπθ αλησδδπθ θκλΫπθ, ηπθ 

επδξεδλάζεπθ αζζΪ εαδ ηπθ πκζδηυθ κθεέζκθηαδ ενλέπμ ζηδμ αζΪθεδεμ εαδ ηβθ 

πελέπζκεβ δκηά ηβμ δζξτκνζαμ θκηκγεζέαμ, ζηβθ πζβηηεζά εθαληκΰά ηβμ 

θκηκγεζέαμ απσ ηδμ αλησδδεμ νπβλεζέεμ, ηβθ νπκζηεζΫξπζβ ηπθ αλησδδπθ 

θκλΫπθ, ηδμ ηαελκξλσθδεμ δδαδδεαζέεμ εζΫΰξκν ηπθ παλαίΪζεπθ εαδ ηβθ 

πλκίζβηαηδεά εθαληκΰά ηκν Κκδθκηδεκτ Γδεαέκν.   

Ζ γεζηκγΫηβζβ πελέπζκεπθ δδκδεβηδευθ δκηυθ εαδ β παλαπκηπά ζε πκζζΫμ 

απκθΪζεδμ ά δδαηΪΰηαηα ΰδα ηβθ εθαληκΰά εέθαδ ξαλαεηβλδζηδεσ ηπθ 

πελδζζσηελπθ πελδίαζζκθηδευθ θκηκγεηβηΪηπθ πμ απκηΫζεζηα ανηάμ ηβμ 

ηΪζβμ ηκν θκηκγΫηβ β δζξτκνζα θκηκγεζέα ηπκλεέ ηεθ ζε αλεεηΫμ πελδπηυζεδμ 

θα δδΫπεηαδ απσ ζπζηΫμ αλξΫμ αζζΪ ζηβθ πλΪιβ εαγέζηαηαδ αθεθΪληκζηβ εαδ 

ζνξθΪ δτζξλβζηβ. Υαλαεηβλδζηδεά ηΫηκδα πελέπηπζβ, κ θσηκμ πζαέζδκ 

1650/1986 ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ ΰδα ηκν κπκέκν ηβθ εθελΰκπκέβζβ απαδηκτθηαδ 

πελέπκν 14 ΠΓ εαδ 50 νπκνλΰδεΫμ απκθΪζεδμ.  

Ο εεζνΰξλκθδζησμ εαδ β επδεαδλκπκέβζβ ηκν πελδίαζζκθηδεκτ δδεαέκν ζηβθ 

ΔζζΪδα ειαληΪηαδ απσ ηδμ ειεζέιεδμ εαδ ηδμ νπκξλευζεδμ πκν απκλλΫκνθ απσ ηκ 

Κκδθκηδεσ Γέεαδκ. Ζ εθζπηΪηπζβ σηπμ ηπθ πελδζζσηελπθ Οδβΰδυθ πκν 

αθκλκτθ ηκ πελδίΪζζκθ κθεέζκθηαδ ζε εεεέθβζβ πλκδδεαζηδεάμ δδαδδεαζέαμ απσ 

ηβθ Δνλππαρεά Δπδηλκπά ά εαδ ζε εαηαδδεαζηδεΫμ απκθΪζεδμ εθαθηέκθ ηβμ 

ΔζζΪδαμ απσ ηκ Γδεαζηάλδκ ηπθ Δνλππαρευθ Κκδθκηάηπθ. Οδ πελδζζσηελεμ 

Οδβΰέεμ εθζπηαηυθκθηαδ ηεζδεΪ ηεηΪ ηβθ παλΫζενζβ ηβμ πλκίζεπσηεθβμ 

πλκγεζηέαμ. 

                                                
84 Δθζέζεηο ηνπ Σπλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε, 2002 θαη 2003 
85

 WWF Διιάο, Γεζκεύζεηο ρσξίο εθαξκνγή: ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ζηελ Διιάδα, Μάηνο 2005. 
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βηαθηδεσμ παλΪΰκθηαμ πκν ζνηίΪζζεδ ζηβθ εζζδπά εθαληκΰά ηκν γεζηδεκτ 

πζαδζέκν εέθαδ κδ αδνθαηέεμ ηκν ζνζηάηαηκμ εζΫΰξκν παλαίΪζεπθ ηβμ 

θκηκγεζέαμ εαδ β επδίκζά πλκζηέηπθ ζηδμ λνπαέθκνζεμ ίδκηβξαθέεμ. Οδ  Ϋζεΰξκδ 

δδεθελΰκτθηαδ ζνθάγπμ εαηΪ ηβ δδαδδεαζέα αδεδκδσηβζβμ ά εαησπδθ ζκίαλυθ 

εαηαΰΰεζδυθ εαδ σξδ ίΪζεδ πλκΰλαηηαηδζηκτ, εθυ κ αλδγησμ ηπθ εζεΰξσηεθπθ 

Ϋλΰπθ εαδ δλαζηβλδκηάηπθ εηβζέπμ εέθαδ αθεπαλεάμ. Αθκτ ξκλβΰβγκτθ κδ 

πελδίαζζκθηδεκέ σλκδ, κδ αλησδδεμ νπβλεζέεμ δεθ πλαΰηαηκπκδκτθ ηκνμ 

απαλαέηβηκνμ εζΫΰξκνμ ΰδα ηβθ ηάλβζά ηκνμ, ηε απκηΫζεζηα β παλΪίαζά ηκνμ 

θα απκηεζεέ ζνθβγδζηΫθκ θαδθσηεθκ εαδ θα νπκίαγηέαεδ ηβθ πλαΰηαηδεά αιέα 

ηβμ δδαδδεαζέαμ ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ αδεδκδσηβζβμ86.  

Σκ πζάγκμ ηπθ εζΫΰξπθ αθΪ εέδκμ, ζτηθπθα ηε ηβθ Ϋεγεζβ ηβμ Δδδδεάμ 

Τπβλεζέαμ Δπδγεπλβηυθ ΠελδίΪζζκθηκμ ΰδα ηκ 2003, απκδεδεθτεδ σηδ κδ Ϋζεΰξκδ 

δε ΰέθκθηαδ ΰδα ηβθ επαζάγενζβ ηβμ ηάλβζβμ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ σλπθ. Σκ 

ηεΰαζτηελκ πκζκζησ ηπθ εζΫΰξπθ (73%) δδεθελΰεέηαδ εαδ εζηδΪαεηαδ ζηβ 

δδαδδεαζέα ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ αδεδκδσηβζβμ, εθυ ησθκ ηκ 12% ηπθ εζΫΰξπθ 

εέθαδ πλκΰλαηηαηδζηΫθκδ εαδ ηκ 15% ΰέθεηαδ ηεηΪ απσ εαηαΰΰεζέα ά 

δδαηαληνλέα. Γτκ ζηκνμ ηλεδμ εζΫΰξκνμ αθκλκτθ ίδκηβξαθδεΫμ ά ίδκηεξθδεΫμ 

δλαζηβλδσηβηεμ (67,7%) εαδ κ Ϋθαμ ζηκνμ ηλεδμ Ϊζζα Ϋλΰα ά δλαζηβλδσηβηεμ 

(33,3%), θαέθεηαδ πΪθηπμ, σηδ δεθ νπΪλξεδ πζβλκθσλβζβ ζηκνμ αλησδδκνμ 

θκλεέμ εαδ δεθ εέθαδ εαηαΰεΰλαηηΫθεμ κδ δλαζηβλδσηβηεμ ηβμ πελδκξάμ 

αληκδδσηβηΪμ ηκνμ εαγυμ εηπζΫεκθηαδ δδΪθκλεμ νπβλεζέεμ ζηβθ αδεδκδσηβζβ,  

εΰεαηΪζηαζβ, εαηαζεενά εαδ ζεδηκνλΰέα δδαθσλπθ δλαζηβλδκηάηπθ ά Ϋλΰπθ. 

Απσ ηκ ζτθκζκ ηπθ δβζκτηεθπθ εζΫΰξπθ (3673 Ϋζεΰξκδ) δδαπδζηυγβεαθ 

παλαίΪζεδμ ζηκ 14,3% (526 πελδπηυζεδμ), εε ηπθ κπκέπθ ζε: 

- 155  πελδπηυζεδμ Ϋΰδθε επαθΫζεΰξκμ πλκμ δδαπέζηπζβ ζνηησλθπζβμ( 29,5% 

ηπθ πελδπηυζεπθ ηε παλαίΪζεδμ) 

- 178 πελδπηυζεδμ δδαπδζηυγβεε ζνηησλθπζβ (38,8% ηπθ πελδπηυζεπθ ηε 

παλαίΪζεδμ) 

                                                
86 Μαξγαξίηα Καξαβαζίιε, Δηήζηα Δθζεζε 2004-Απνηειέζκαηα πεξηβαιινληηθώλ ειέγρσλ, Δηδηθή 

Υπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Πεξηβάιινληνο, Αζήλα 2005 
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- 65 πελδπηυζεδμ Ϋΰδθε εδζάΰβζβ ΰδα ηλκπκπκέβζβ απσθαζβμ Ϋΰελδζβμ 

πελδίαζζκθηδευθ σλπθ εαδ ζε  

- 218 πελδπηυζεδμ (41,4% ηπθ παλαίΪζεπθ) Ϋΰδθε εδζάΰβζβ ΰδα επδίκζά 

ενλυζεπθ. 

Γδαπδζηυθεηαδ, ζκδπσθ, σηδ κ Ϋζεΰξκμ επαθαζαηίΪθεηαδ ζηκ Ϋθα ηλέηκ ηπθ 

πελδπηυζεπθ σπκν δδαπδζηυθεηαδ παλΪίαζβ εαδ σηδ Ϋΰδθε εδζάΰβζβ ΰδα 

επδίκζά ενλυζεπθ ζηκ 41,4% ηπθ πελδπηυζεπθ πκν δδαπδζηυγβεαθ 

παλαίΪζεδμ.   

Με δεδκηΫθεμ ηδμ εΰΰεθεέμ αδνθαηέεμ ηΫζεζβμ εζΫΰξπθ απσ ηα εζδηΪεδα ηπθ 

θκηαλξδυθ, ηκθ νπκίαγηδζηΫθκ λσζκ ηβμ Δδδδεάμ Τπβλεζέαμ Δπδγεπλβηυθ 

ΠελδίΪζζκθηκμ, ηκ Ϋλΰκ ηκν εζΫΰξκν ηπθ ίδκηβξαθδυθ εέθαδ πκζτ δτζεκζκ. 

Δπέζβμ, κδ αλησδδεμ θκηαλξδαεΫμ νπβλεζέεμ, εεησμ απσ ηα πλκίζάηαηα 

ζηεζΫξπζβμ πκν παλκνζδΪακνθ, εέθαδ εεηεγεδηΫθεμ εαδ ζε ηκπδεΫμ πδΫζεδμ εαδ 

παλεηίΪζεδμ ζηκ Ϋλΰκ ηκνμ. Σανησξλκθα, β Δδδδεά Τπβλεζέα Δπδγεπλβηυθ 

ΠελδίΪζζκθηκμ εηθαθέαεδ ζκίαλσ πλσίζβηα ζηεζΫξπζβμ εαδ β ζξεηδεά 

θκηκγεζέα δεθ ηβμ δέθεδ ηκ δδεαέπηα επδίκζάμ πλκζηέηπθ, αζζΪ ηβμ απζάμ 

εδζάΰβζβμ ζηδμ αλησδδεμ νπβλεζέεμ. Ο Ν. 3325/2005 αθαδλεέ ηβθ αληκδδσηβηα 

Ϋεδκζβμ εαδ εζΫΰξκν ηάλβζβμ ηπθ πελδίαζζκθηδευθ σλπθ ΰδα ίδκηβξαθδεΫμ ά 

ίδκηεξθδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ απσ ηδμ Γδενγτθζεδμ ΠελδίΪζζκθηκμ ηπθ Νκηαλξδυθ 

εαδ ηκ Τπκνλΰεέκ ΠελδίΪζζκθηκμ, Υπλκηαιέαμ εαδ Γβηκζέπθ Έλΰπθ, ΰεΰκθσμ 

πκν εθΫξεδ ηκθ εέθδνθκ πελαδηΫλπ νπκίΪγηδζβμ ηκν γεζηδεκτ πζαδζέκν 

πλκζηαζέαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ εαηΪ ηβθ αδεδκδσηβζβ ηΫηκδπθ εΰεαηαζηΪζεπθ.   

Ζ δδαδδεαζέα ίείαέπζβμ παλαίΪζεπθ εαδ επδίκζάμ πλκζηέηπθ απσ ηδμ 

αλησδδεμ δδκδεβηδεΫμ αλξΫμ εέθαδ ησζκ ξλκθκίσλα, υζηε θα εέθαδ αηθέίκζκ εαηΪ 

πσζκ εέθαδ απκηεζεζηαηδεά ζηβθ πΪηαιβ ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ παλαίαηδεσηαμ. 

Γδα παλΪδεδΰηα87, ζηβθ πελέπηπζβ ηβμ επδίκζάμ ενλυζεπθ ζηκ πζαέζδκ ηκν 

πλκΰλΪηηαηκμ θτζαιβμ ηκν Δγθδεκτ ΠΪλεκν Βκλεέπθ πκλΪδπθ, ηκ ξλκθδεσ 

δδΪζηβηα πκν ηεζκζΪίβζε απσ ηβ δδαπέζηπζβ ηβμ παλΪίαζβμ ηΫξλδ ηβθ 

εδζάΰβζβ εαδ ίείαέπζβ ηκν πλκζηέηκν απσ ηκ Λδηεθαλξεέκ, ηκ Τπκνλΰεέκ 

ΠελδίΪζζκθηκμ, Υπλκηαιέαμ εαδ Γβηκζέπθ Έλΰπθ εαδ ηβ Νκηαλξέα Μαΰθβζέαμ 

                                                
87 Π. Γελδξηλόο, «Πξόγξακκα θύιαμεο ΔΘΠΑΒΣ», Αζήλα, Οθηώβξηνο 2004. 



 

 182 

άηαθ 473 βηΫλεμ. Αθ κ νπαέηδκμ πλκζθτΰεδ ζηβ Γδεαδκζτθβ, ησηε πλκζηέγεθηαδ 

ηελδεΪ ξλσθδα αεσηα. 

ΑνηΪ ηα πλκίζάηαηα ηεζδεΪ εθγαλλτθκνθ ηκθ επέδκικ παλαίΪηβ εαδ 

απκγαλλτθκνθ ηκθ εθελΰσ πκζέηβ εαδ ηβθ  επδξεέλβζβ πκν επδγνηεέ θα παλΪΰεδ 

ζείσηεθβ ηκ πελδίΪζζκθ. 

6.2 Κόζηνο Δπηρεηξήζεσλ & ρέζε ηνπ κε ηελ 

Αληαγσληζηηθόηεηα Δπηρεηξήζεσλ & Δζληθήο Οηθνλνκίαο 

Σκ εσζηκμ παλαΰπΰάμ εαδ ζεδηκνλΰέαμ ηδα επδξεέλβζβμ, εαγυμ εαδ β δκηά 

ανηκτ ηκν εσζηκνμ, εέθαδ ηελδεΫμ απσ ηδμ παλαηΫηλκνμ πκν εαγκλέακνθ ηβθ 

αθηαΰπθδζηδεσηβηΪ ηβμ. Άζζεμ παλΪηεηλκδ εέθαδ β ηΫγκδκμ παλαΰπΰάμ πκν 

ξλβζδηκπκδεέ, β εΪζνοβ ηπθ απαδηάζεπθ ηπθ πεζαηυθ, β εαδθκηκηδεσηβηα εαδ 

Ϊζζα. Ζ εθαληκΰά ηπθ πελδίαζζκθηδευθ δδαηΪιεπθ ζξεηέαεηαδ ηε ηα 

πελδζζσηελα απσ ανηΪ εαδ ΰδα ανησ πλΫπεδ θα ζαηίΪθεηαδ ζκίαλΪ νπσοβ σηαθ 

ζξεδδΪαεηαδ β ζηλαηβΰδεά ηβμ επδξεέλβζβμ. 

Σκ εσζηκμ ηβμ αθηδλλνπαθηδεάμ ηεξθκζκΰέαμ δεθ εέθαδ ηκθκδδΪζηαηκ, δεθ αθκλΪ 

ησθκ ηα ηβξαθάηαηα ΰδα ηβθ εθαληκΰά ηπθ ΒΫζηδζηπθ ΓδαγΫζδηπθ Σεξθδευθ, 

αζζΪ εαδ ηκ εσζηκμ ηπθ πλυηπθ νζυθ (β ηδηά ηκνμ ηπκλεέ θα ηεηαίΪζζεηαδ 

αθΪζκΰα ηε ηδμ πελδίαζζκθηδεΫμ επδπηυζεδμ πκν πλκεαζκτθ), ηκ εσζηκμ ηβμ 

ελΰαζέαμ, ηπθ ξυλπθ πκν ξλεδΪακθηαδ ΰδα θα απκγβεετκθηαδ εαηΪζζβζα ηα 

απσίζβηα, ηδμ εδδδεΫμ εαηαζεενΫμ πκν πλΫπεδ θα ΰέθκνθ ΰδα θα ηεδπγεέ κ 

εέθδνθκμ δδαθνΰάμ ζηκνμ πελδίΪζζκθηεμ ξυλκνμ εζπ. 

O ίαγησμ ζηκθ κπκέκ ηέα ηκθΪδα Ϋξεδ πλκξπλάζεδ ζηβθ νδκγΫηβζβ εαδ 

εθαληκΰά ΒΫζηδζηπθ ΓδαγΫζδηπθ Σεξθδευθ ΰδα ηβθ πλσζβοβ εαδ ηκθ πελδκλδζησ 

ηβμ λτπαθζβμ εαηΪ ηβθ παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα, επβλεΪαεδ: 

 ηβθ αθαΰεαδσηβηα ΰδα εθαληκΰά ά ηβ ηεξθκζκΰδυθ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ ηβμ 

λτπαθζβμ ηεηΪ ηβθ παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα, 

 ηκ εδζελξσηεθκ λνπαθηδεσ θκληέκ, πμ πλκμ ηβθ πκζσηβηα αζζΪ εαδ ηα ζκδπΪ 

ξαλαεηβλδζηδεΪ ηκν, ηκ κπκέκ β ηεξθκζκΰέα εαζεέηαδ θα αθηδηεηππέζεδ εαδ θα 

ηεδυζεδ ζηα επδγνηβηΪ απσ ηβ θκηκγεζέα επέπεδα, 
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 ηκ εέδκμ ηβμ ηεζδεΪ επδζεΰσηεθβμ ηεξθκζκΰέαμ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ ηκν 

εεζνσηεθκν ά απκλλδπησηεθκν λνπαθηδεκτ θκληέκν.  

Καδ ζνθεπυμ, ηκ εσζηκμ ηβμ ηεηΪ ηβθ παλαΰπΰά αθηδλλνπαθηδεάμ ηεξθκζκΰέαμ. 

ΑζζΪ εαδ ανησ ηκ εσζηκμ ηπκλεέ θα ηεδπγεέ αθ β επδξεέλβζβ δδαζΫιεδ Ϋθα 

επδεελδΫμ ζτζηβηα δδαξεέλδζβμ ηπθ απκίζάηπθ.  

Απσ ηεζΫηεμ88 Ϋξεδ θαθεέ σηδ β αθαετεζπζβ νζδευθ ηπκλεέ θα απκθΫλεδ 

ζβηαθηδεΪ Ϋζκδα ζηβθ επδξεέλβζβ, εδδδεΪ ζηκθ εζΪδκ ηπθ ξβηδευθ 

ίδκηβξαθδυθ. Απσ ηβθ Ϊζζβ, β ηεέπζβ ηβμ λτπαθζβμ εαηΪ ηβθ παλαΰπΰδεά 

δδαδδεαζέα εέθαδ πκζτ πδκ απκδκηδεά ζηα ελΰκζηΪζδα παλαΰπΰάμ ηεηΪζζπθ. 

Παΰεκζηέπμ, ηα πκζΪ πκν εικδεκθκηκτθηαδ εαδ απσ ηδμ δνκ ηεγσδκνμ εέθαδ 

ζξεδσθ ηκ έδδκ, σηπμ β εΪγε ηΫγκδκμ εέθαδ πδκ απκδκηδεά ζε δδαθκλεηδεκτμ 

εζΪδκνμ εαδ παλαΰπΰδεΫμ δδαδδεαζέεμ. Έηζδ, β επδξεέλβζβ εέθαδ ζε γΫζβ θα 

απκζίΫζεδ Ϋθα ηΫλκμ απσ ηβθ πελδίαζζκθηδεά ηβμ επΫθδνζβ ηε Ϋθα επδπζΫκθ 

εδζσδβηα, εεησμ ηβμ ετλδαμ δλαζηβλδσηβηΪμ ηβμ. 

ΠΫλα απσ ηκ εσζηκμ, σππμ Ϋξεδ αθαθελγεέ, νπΪλξκνθ εαδ Ϊζζκδ παλΪΰκθηεμ 

πκν επβλεΪακνθ ηβθ αθηαΰπθδζηδεσηβηα ηβμ επδξεέλβζβμ. Έθαμ απσ ανηκτμ 

εέθαδ εαδ κδ απαδηάζεδμ ηπθ πεζαηυθ εαδ ηκν ενλτηελκν εκδθπθδεκτ ζνθσζκν, 

πκν δβηδκνλΰκτθ ηκ πλκθέζ ηδαμ εηαδλέαμ. Σδμ ηεζενηαέεμ δεεαεηέεμ κδ πκζέηεμ 

εέθαδ πδκ ζνθεδδβηκπκδβηΫθκδ ζε σηδ αθκλΪ ηβθ πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ 

εαδ αθααβηκτθ πλκρσθηα πκν αθαΰλΪθκνθ ζηβ ζνζεεναζέα σηδ παλάξγβζαθ ηε 

ηλσπκ θδζδεσ πλκμ ανησ. Γδα ανησ ηκ ζσΰκ σζκ εαδ πελδζζσηελεμ επδξεδλάζεδμ 

πλκζπαγκτθ ΰδα πΪλκνθ ηκ «κδεκζκΰδεσ ζάηα» ά νδκγεηκτθ Ϋθα ζτζηβηα 

πδζηκπκέβζβμ ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ δδαξεέλδζβμ, σππμ ηκ EMAS ά ηκ ISO14001 

εαδ πδζηκπκδκτθηαδ ζε ανησ ΰδα ηκ αθαΰλΪθκνθ ζηδμ ζνζεεναζέεμ ηπθ 

πλκρσθηπθ ηκνμ.      

Ζ ηεζενηαέα ηΪζβ89 ζηκ ξυλκ ηβμ δδκέεβζβμ επδξεδλάζεπθ εέθαδ β εηαδλδεά 

εκδθπθδεά ενγτθβ90, β κπκέα Ϋξεδ αλξέζεδ ζδΰΪ ζδΰΪ θα νδκγεηεέηαδ εαδ ζηβθ 

                                                
88 Enrico Cagno, Paolo Trucco, Lorenzo Tardini, “Cleaner Production and profitability: analysis of 134 

industrial pollution prevention project reports”, Journal of Cleaner Production, Vol.13,  2005,  p.593-605. 
89 Δπηηξνπή Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, «Πξάζηλν Βηβιίν – Πξνώζεζε ελόο επξσπατθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ 

εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε», Βξπμέιιεο, 2001. 
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ΔζζΪδα, πξ. εηαδλέεμ εδθβηάμ ηβζεθπθέαμ, εαδ πλκςπκγΫηεδ ηκ ζείαζησ ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ. Οδ εηαδλέεμ πλκξπλκτθ ζε Ϋλΰα πκν απκδεδεθτκνθ ηβθ 

εκδθπθδεά εαδ εδδδεσηελα ηβθ πελδίαζζκθηδεά ηκνμ εναδζγβζέα πμ Ϋθα ηΫζκ ΰδα 

δδαθάηδζβ εαδ δβηδκνλΰέα ετλκνμ ηκν κθσηαηκμ ηκνμ ζηκ εκδθπθδεσ ζτθκζκ. 

Ανηά β «εαζτηελβ» εκδθπθδεΪ εδεσθα επδίλαίετεηαδ ηε ανιβηΫθεμ ππζάζεδμ ΰδα 

ανηΫμ, Ϊλα ίεζηδπηΫθβ αθηαΰπθδζηδεσηβηα.   

ε ηαελκκδεκθκηδεσ επέπεδκ, β εθαληκΰά ηπθ πελδίαζζκθηδευθ δδαηΪιεπθ, 

ζτηθπθα ηε Ϋλενθεμ δβηδκνλΰεέ θΫεμ γΫζεδμ ελΰαζέαμ91. Ανηά β ειΫζδιβ κδβΰεέ 

ζε ατιβζβ ηκν ζνθκζδεκτ δδαγΫζδηκν εδζκδάηαηκμ ηβμ εθ ζσΰπ ξυλαμ. ΑθΪζκΰα 

ηε ηβ λκπά πλκμ εαηαθΪζπζβ εαδ απκηαηέενζβ ηβμ ζνΰεεελδηΫθβμ κδεκθκηέαμ 

γα δδαηεγκτθ ηα παλαπΪθπ ξλάηαηα92. Γβζαδά, ανηΪ εέηε γα εαηαθαζπγκτθ ζε 

αΰαγΪ εαδ νπβλεζέεμ ΰδα ηβθ εΪζνοβ αθαΰευθ, εέηε γα απκηαηδενηκτθ εαδ 

αθΪζκΰα ηε ηκ επδησεδκ πκν επδελαηεέ γα επεθδνγκτθ.  

Ζ ατιβζβ ηβμ εαηαθΪζπζβμ γα Ϋξεδ πμ απκηΫζεζηα ηβθ ατιβζβ ηβμ αάηβζβμ, β 

κπκέα γα εαζνθγεέ ηε ατιβζβ ηβμ παλαΰπΰάμ. Γδα θα αθηεπειΫζγκνθ κδ 

επδξεδλάζεδμ ζηβ ηεΰαζτηελβ παλαΰπΰά γα πλΫπεδ θα πλκζζΪίκνθ 

πελδζζσηελα Ϊηκηα, θα ανιάζκνθ ηδμ πλυηεμ εαδ ίκβγβηδεΫμ τζεμ πκν 

ξλβζδηκπκδκτθ, Ϊλα αεσηβ ηεΰαζτηελβ ατιβζβ ηβμ εαηαθΪζπζβμ εαδ ηβμ 

παλαΰπΰάμ. Όζα ανηΪ ηα αζνζδδπηΪ ΰεΰκθσηα κδβΰκτθ ζηβ ίεζηέπζβ ηβμ 

αθηαΰπθδζηδεσηβηαμ ηβμ κδεκθκηέαμ. 

Ζ Ϋηελβ κδσμ πκν κδβΰεέ εαδ ανηά ζε ηδα πδκ αθηαΰπθδζηδεά κδεκθκηέα εέθαδ 

ανηά ηβμ ατιβζβμ ηπθ επεθδτζεπθ. ΜΫζπ ηπθ επεθδτζεπθ δβηδκνλΰκτθηαδ 

θΫεμ γΫζεδμ ελΰαζέαμ, Ϊλα ανιΪθεδ πΪζδ ηκ δδαγΫζδηκ εδζσδβηα ηβμ κδεκθκηέαμ, 

ηκ κπκέκ, σππμ αθαθΫλγβεε εαδ παλαπΪθπ, Ϋξεδ δτκ πδγαθΫμ ξλάζεδμ, πκν εαδ 

κδ δτκ κδβΰκτθ ζε δζξνλσηελβ εαδ πδκ αθηαΰπθδζηδεά κδεκθκηέα. 

Ζ ηάλβζβ ηπθ δδαηΪιεπθ ζε ηδα κδεκθκηέα απκηεζεέ Ϋθδεδιβ σηδ κδ κδεκθκηδεΪ 

εθελΰκτθηεμ πκζέηεμ ζΫίκθηαδ ηδμ αλξΫμ εαδ ζεδηκνλΰκτθ ηε ίΪζβ εΪπκδκνμ 

                                                                                                                                          
90 Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε είλαη ε ελζσκάησζε ζε εζεινληηθή βάζε θνηλσληθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηηο επαθέο ηνπο κε άιια 

ελδηαθεξόκελα κέξε. 
91 Κεθ. 4, ππνθεθ. 4.3 
92 Σύκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ θιαζηθνύ νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο. 
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ΰεθδεκτμ εαθσθεμ εαδ σξδ ανγαέλεηα. Ανηά β Ϊπκοβ δβηδκνλΰεέ ηβθ εδεσθα ηδαμ 

ζκίαλάμ εαδ ζηαγελάμ κδεκθκηέαμ, σπκν σζκδ κδ αθηαΰπθδζηΫμ ηδαμ επδξεέλβζβμ 

αθηδηεηππέακνθ ηδμ έδδεμ ζνθγάεεμ εαδ ζεδηκνλΰκτθ εΪηπ απσ ηκνμ έδδκνμ 

εαθσθεμ, Ϊλα, κ πζάλβμ αθηαΰπθδζησμ εέθαδ δνθαησ θα εθαληκζηεέ εαδ β γΫζβ 

ηβμ εΪγε επδξεέλβζβμ ζηβθ αΰκλΪ εαγκλέαεηαδ απσ ηβθ έδδα ηβθ αΰκλΪ.  ΑνηΪ ηα 

δεδκηΫθα δβηδκνλΰκτθ ηδμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ πλκζΫζενζβ επεθδτζεπθ απσ 

επεθδνηΫμ Ϊζζπθ ξπλυθ, κδ κπκέκδ πλαΰηαηδεΪ επδγνηκτθ θα δβηδκνλΰάζκνθ 

ηδα νΰδά κδεκθκηδεά ηκθΪδα ζε ανηά ηβ ξυλα εαδ ζσΰπ ηβμ κδεκθκηδεάμ 

ζηαγελσηβηαμ δεθ θκίκτθηαδ ΰδα αβηδκΰσθκ απκηΫζεζα ηβμ επΫθδνζβμ. Σα 

απκηεζΫζηαηα ηβμ ατιβζβμ ηπθ επεθδτζεπθ αθαθΫλγβεαθ παλαπΪθπ, αζζΪ 

νπΪλξεδ εαδ β δβηδκνλΰέα ηβμ ζηαγελάμ κδεκθκηέαμ ηβμ ξυλαμ ζε δδεγθΫμ 

επέπεδκ εαδ ζηκνμ δδεγθεέμ κδεκθκηδεκτμ κλΰαθδζηκτμ. Ζ θηπξά πλκζΫζενζβ 

ιΫθπθ επεθδτζεπθ ζε ηδα ξυλα ηπκλεέ θα κθεέζεηαδ εαδ ζηβ ηβ ηάλβζβ ηπθ 

πελδίαζζκθηδευθ δδαηΪιεπθ, κδ κπκέκδ απκηεζκτθ ηΫλκμ ηκν θκηδεκτ πζαδζέκν 

ηε ίΪζβ ηκ κπκέκ ζεδηκνλΰεέ β κδεκθκηέα εαδ ίκβγΪ ζηβ δδαηάλβζβ ηβμ 

ζηαγελσηβηαμ. 

Οπσηε, β εθαληκΰά ηπθ πελδίαζζκθηδευθ δδαηΪιεπθ απσ ηδμ επδξεδλάζεδμ 

δβηδκνλΰεέ εαζτηελεμ ζνθγάεεμ ζηβθ κδεκθκηέα εαδ ηδα αΰκλΪ πδκ 

αθηαΰπθδζηδεά ΰδα θα εδθβγκτθ κδ επδξεδλάζεδμ.   

6.2.1 Πξνηάζεηο γηα Αύμεζε ηεο Αληαγσληζηηθόηεηαο κέζσ ηεο 

Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζεο 

Ζ εθαληκΰά ηπθ πελδίαζζκθηδευθ δδαηΪιεπθ αζζΪ εαδ β εαζτηελβ 

πελδίαζζκθηδεΪ παλαΰπΰά, ηε σζεμ ηδμ γεηδεΫμ ζνθΫπεδεμ πκν ζνθεπΪΰκθηαδ 

ζηβθ αθηαΰπθδζηδεσηβηα ηπθ επδξεδλάζεπθ, εαηΪ πκζζκτμ ηπκλεέ θα ΰέθεδ απσ 

ηδμ έδδεμ ηδμ επδξεδλάζεδμ εγεζκθηδεΪ, δέξπμ ηβθ Ϊζεβζβ πέεζβμ απσ ηκνμ 

αλησδδκνμ θκλεέμ εαδ νπσ ηβθ απεδζά ηκν πλκζηέηκν. Ανηά β πλπηκίκνζέα ηπθ 

επδξεδλάζεπθ ηπκλεέ θα δδεαδκζκΰβγεέ απσ ηα πζεκθεεηάηαηα πκν πλκζθΫλεδ β 

πλπηκπκλέα ζε ηδα αθηαΰπθδζηδεά αΰκλΪ. 
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1. πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

Έθα τζηβηα Γδαξεέλδζβμ ΠελδίΪζζκθηκμ κλΰαθυθεδ ηκνμ πσλκνμ ΰδα θα 

επδητξεδ κλδζηΫθκνμ ζησξκνμ, εθαλησακθηαμ ηδμ δδαδδεαζέεμ εαδ νπκδκηΫμ πκν, 

αθ αεκζκνγβγκτθ εαδ δδαηβλβγκτθ, γα απκδυζκνθ ηκ επδγνηβησ απκηΫζεζηα. 

ΑνηΪ ηπκλεέ θα ηνπκπκδβγκτθ ( EMAS, ISO 14001) ά σξδ.  

Οδ ηαεηδεΫμ πκν ηεζεηυθηαδ εαηΪ ηβθ εθαληκΰά νζηάηαηκμ Πελδίαζζκθηδεάμ 

Γδαξεέλδζβμ93 ά νδκγεηκτθηαδ απσ ανησ εέθαδ: 

- Έλενθα ΰδα θΫεμ επδξεδλβηαηδεΫμ ενεαδλέεμ 

- Μεέπζβ ζεδηκνλΰδεκτ εσζηκνμ  

- Βεζηέπζβ ηβμ ξλάζβμ ηβμ εθΫλΰεδαμ  

- Ατιβζβ απκδσζεπθ ηπθ επεθδτζεπθ ηβμ επδξεέλβζβμ  

- ΔθδνθΪηπζβ ηβμ δΫζηενζβμ ηβμ δδκέεβζβμ ΰδα απκηεζΫζηαηα 

- ΤπκξλΫπζβ ΰδα πελδκδδεκτμ εζΫΰξκνμ  

- Γδαηάλβζβ ηπθ Ϋΰΰλαθπθ δδαδδεαζδυθ 

- Πλκυγβζβ ηβμ εεπαέδενζβμ  

- Βεζηέπζβ εζπηελδεάμ επδεκδθπθέαμ  

- Βεζηέπζβ επδεκδθπθέαμ ηε ηκ εκδθσ  

- Γδαθάηδζβ ηβμ πκζδηδεάμ ηβμ εηαδλέαμ ζηβθ εκδθπθέα  

- Παλαΰπΰά θδζδευθ πλκμ ηκ πελδίΪζζκθ πλκρσθηπθ  

- Βεζηέπζβ πκδσηβηαμ πλκρσθηπθ εαδ νπβλεζδυθ  

- νηησλθπζβ ηε ηδμ πελδίαζζκθηδεΫμ δδαηΪιεδμ  

- Βεζηέπζβ ζνθγβευθ εαδ αζθΪζεδαμ ελΰαζέαμ  

Ανησ ηκ ηΫζκ εέθαδ ζξεηδεΪ θΫκ, αζζΪ Ϋξεδ ενλεέα εθαληκΰά αζζΪ δεθ εέθαδ 

ζέΰκνλκ εαηΪ πσζκ εέθαδ απκηεζεζηαηδεσ ΰδαηέ β ηνπκπκέβζβ δεθ ζνθεπΪΰεηαδ 

πΪθηα ηβθ εαζά πκδσηβηα. 

                                                
93 I. K. Hui, Alan H. S Chan, K. F. Pun, “A study of the Environmental Management System 

implementation practices”, Journal of Cleaner Production, 9,2001, p.269-276. 
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2. Ιδησηηθή αζθάιηζε 

Μδα Ϊζζβ πλσηαζβ εέθαδ β πελδίαζζκθηδεά αζθΪζδζβ ηπθ επδξεδλάζεπθ,94Ϋηζδ 

υζηε θα απκαβηδυθκθηαδ κδ γδΰσηεθκδ απσ ηβ λτπαθζβ αζζΪ εαδ θα εέθαδ δνθαηά 

β απκεαηΪζηαζβ ηβμ αβηδΪμ. Οδ εδδδεκέ νπκζηβλέακνθ σηδ ηε ηβ ζπζηά 

ηδηκζκΰδαεά πκζδηδεά ηπθ αζθαζέζηλπθ, κδ εηαδλέεμ γα Ϋξκνθ Ϋθα επδπζΫκθ 

εέθβηλκ ΰδα ζπζηά πελδίαζζκθηδεά ζεδηκνλΰέα. ΛΫθε ππμ γα πλΫπεδ ανηκέ πκν 

Ϋξκνθ ζΪίεδ ηα απαλαέηβηα ηΫηλα θα πζβλυθκνθ ξαηβζσηελα αζθΪζδζηλα απσ 

ανηκτμ πκν εέθαδ πδκ επδζθαζεέμ ΰδα δβηδκνλΰέα λτπαθζβμ. Έηζδ, σζκδ γα 

νπκξλεπγκτθ θα θλκθηέζκνθ θα ηεδυζκνθ ηδμ επδπηυζεδμ ηβμ παλαΰπΰάμ ηκνμ 

ζηκ πελδίΪζζκθ. 

Ζ δνζεκζέα ΰδα ηβθ εθαληκΰά ηκν95 εέθαδ β Ϋζζεδοβ εηπεδλέαμ εαδ κλΰΪθπζβμ πμ 

πλκμ ανησ ηκθ ηκηΫα, ησζκ ηπθ αζθαζδζηδευθ εηαδλδυθ σζκ εαδ ηπθ 

επδξεδλάζεπθ, αθ εαδ εΪπκδκδ ξλβηαηκκδεκθκηδεκέ κλΰαθδζηκέ96 (πΪθπ απσ 100) 

Ϋξκνθ αλξέζεδ εαδ εεηδηκτθ κδεκθκηδεΪ ηκνμ πελδίαζζκθηδεκτμ εδθδτθκνμ πλδθ 

δαθεδκδκηάζκνθ ηδα επδξεέλβζβ. 

3. Γηαρείξηζε Πνηόηεηαο Πεξηβάιινληνο 

Έθαμ απσ ηκνμ δδλνηΫμ ηβμ Γδκέεβζβμ Οζδεάμ Πκδσηβηαμ, κ Juran,  Ϋζεΰε σηδ κ 

ησθκμ ηλσπκμ ΰδα θα νδκγεηάζκνθ ανησ ηκ ηκθηΫζκ δδκέεβζβμ κδ νοβζσίαγηκδ 

δδενγνθηΫμ εέθαδ θα εαηαθκάζκνθ ηκ εσζηκμ πκν νθέζηαθηαδ απσ ηβ ηβ τπαλιβ 

πκδκηδευθ επδζκΰυθ. Σκ έδδκ γα πλΫπεδ θα ΰέθεδ, ΰδα θα ΰέθεδ εαηαθκβηά β αιέα 

ηβμ πκδσηβηαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ.  

ηβθ πλαΰηαηδεσηβηα, β πκδσηβηα ηκν πελδίΪζζκθηκμ απκηεζεέ νπκζτθκζκ ηβμ 

Γδκέεβζβμ Οζδεάμ Πκδσηβηαμ. Ζ επδζκΰά ανηάμ ηβμ ηεγσδκν δδαξεέλδζβμ απσ ηβ 

δδκέεβζβ ηβμ επδξεέλβζβμ ηπκλεέ θα ζνθεδζθΫλεδ ζηβθ αθηαΰπθδζηδεσηβηα ηβμ 

εηαδλέαμ ηεδυθκθηαμ ηκ εσζηκμ (ζδΰσηελα εζαηηπηαηδεΪ) εαδ ανιΪθκθηαμ ηβθ 

πκδσηβηα ηκν πλκρσθηκμ. 

                                                
94 Οδεγία 2004/35/ΔΚ Γηα Τελ Πεξηβαιινληηθή Δπζύλε Γηα Τελ Πξόιεςε Καη Τελ Απνθαηάζηαζε 

Πεξηβαιινληηθήο Εεκηάο 
95 D. M. Minoli, J. N. B. Boll, “Insurance as an alternative environmental regulator : finding from a 

retrospective pollution claims survey” , Business Strategy and the environment, 12, 2003. 

96 United Nations Environmental Program, UNEP Declaration of banks, 1992 
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ηβ δδαξεέλδζβ ηκν πελδίΪζζκθηκμ ηκ εσζηκμ ηβμ πκδσηβηαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ 

εέθαδ εεεέθκ πκν κθεέζεηαδ ζηβ δβηδκνλΰέα απκίζάηπθ πκν δεθ πλκζθΫλκνθ 

αιέα ά πκν ηεδυθκνθ ηβθ αιέα ηκν πλκρσθηκμ πκν πλκζθΫλεδ β επδξεέλβζβ. Γδα 

θα ηεδπγεέ ανησ ηκ εσζηκμ, β δδκέεβζβ ζηλΫθεδ ηβθ πλκζκξά ηκν πλκζππδεκτ 

ζηβθ αθηδηεηυπδζβ ηπθ αδηδυθ εηθΪθδζβμ πελδίαζζκθηδευθ πλκίζβηΪηπθ απσ 

ηβθ παλαΰπΰά αθηέ ηβμ γελαπεέαμ ηπθ ζνηπηπηΪηπθ, εελδέακθηαμ ζβηαθηδεΪ 

κθΫζβ ηαελκπλσγεζηα97.  

                                                
97

 Καξβνύλεο Κ. Σσηήξηνο, Γεσξγαθέιινο Α. Γεκήηξηνο, Γηαρείξηζε ηνπ Πεξηβάιινληνο, Δθδ. 

Σηακνύιεο, Αζήλα, 2003, θεθ 10 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΧΣΟ - ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

  

1.1 ύληαγκα ηεο Διιάδνο 

Άξζξo 24 

1. Ζ πλκζηαζέα ηκν θνζδεκτ εαδ πκζδηδζηδεκτ πελδίΪζζκθηκμ απκηεζεέ 

νπκξλΫπζβ ηκν ΚλΪηκνμ εαδ δδεαέπηα ηκν εαγεθσμ. Γδα ηβ δδαθτζαιά ηκν ηκ 

ΚλΪηκμ Ϋξεδ νπκξλΫπζβ θα παέλθεδ δδδαέηελα πλκζβπηδεΪ ά εαηαζηαζηδεΪ ηΫηλα 

ζηκ πζαέζδκ ηβμ αλξάμ ηβμ αεδθκλέαμ. Νσηκμ κλέαεδ ηα ζξεηδεΪ ηε ηβθ πλκζηαζέα 

ηπθ δαζυθ εαδ ηπθ δαζδευθ εεηΪζεπθ. Ζ ζτθηαιβ δαζκζκΰέκν ζνθδζηΪ 

νπκξλΫπζβ ηκν ΚλΪηκνμ. Απαΰκλετεηαδ β ηεηαίκζά ηκν πλκκλδζηκτ ηπθ δαζυθ 

εαδ ηπθ δαζδευθ εεηΪζεπθ, εεησμ αθ πλκΫξεδ ΰδα ηβθ Δγθδεά Οδεκθκηέα β 

αΰλκηδεά εεηεηΪζζενζβ ά Ϊζζβ ηκνμ ξλάζβ, πκν ηβθ επδίΪζζεδ ηκ δβησζδκ 

ζνηθΫλκθ. 

2. H ξπλoηαιδεά αθαδδΪλγλπζβ ηβμ ξυλαμ, β δδα ησλθπζβ, β αθΪπηνιβ, β 

πoζεoδσηβζβ εαδ β επΫεηαζβ ηπθ πσζεπθ εαδ ηπθ oδεδζηδευθ ΰεθδεΪ πελδoξυθ 

νπΪΰεηαδ ζηβ λνγηδζηδεά αληoδδσηβηα εαδ ηoθ Ϋζεΰξo ηoν KλΪηoνμ, ηε ζεoπσ θα 

εινπβλεηεέηαδ β ζεδηoνλΰδεσηβηα εαδ β αθΪπηνιβ ηπθ oδεδζηυθ εαδ θα 

ειαζθαζέαoθηαδ oδ εαζτηελoδ δνθαηoέ σλoδ δδαίέπζβμ. 

Οδ ζξεηδεΫμ ηεξθδεΫμ επδζκΰΫμ εαδ ζηαγηέζεδμ ΰέθκθηαδ εαηΪ ηκνμ εαθσθεμ ηβμ 

επδζηάηβμ. Ζ ζτθηαιβ εγθδεκτ εηβηαηκζκΰέκν ζνθδζηΪ νπκξλΫπζβ ηκν ΚλΪηκνμ. 

3. Γδα θα αθαΰθπλδζηεέ ηέα πελδoξά πμ oδεδζηδεά εαδ ΰδα θα εθελΰoπoδβγεέ 

πoζεoδoηδεΪ, oδ δδδoεηβζέεμ πoν πελδζαηίΪθoθηαδ ζε ανηά ζνηηεηΫξoνθ 

νπoξλεπηδεΪ, ξπλέμ απoαβηέπζβ απσ ηoθ oδεεέo θoλΫα, ζηβ δδΪγεζβ ηπθ 

εεηΪζεπθ πoν εέθαδ απαλαέηβηεμ ΰδα θα δβηδoνλΰβγoτθ δλσηoδ, πζαηεέεμ εαδ 

ξυλoδ ΰδα εoδθπθεζεέμ ΰεθδεΪ ξλάζεδμ εαδ ζεoπoτμ, εαγυμ εαδ ζηδμ δαπΪθεμ ΰδα 
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ηβθ εεηΫζεζβ ηπθ ίαζδευθ εoδθσξλβζηπθ πoζεoδoηδευθ Ϋλΰπθ, σππμ θσηoμ 

oλέαεδ. 

4. Nσηoμ ηπoλεέ θα πλoίζΫπεδ ηβ ζνηηεηoξά ηπθ δδδoεηβηυθ πελδoξάμ πoν 

ξαλαεηβλέαεηαδ πμ oδεδζηδεά ζηβθ αιδoπoέβζβ εαδ ΰεθδεά δδαλλτγηδζά ηβμ 

ζτηθπθα ηε εΰεεελδηΫθo ζξΫδδo, ηε αθηδπαλoξά αεδθάηπθ έζβμ αιέαμ ά ηηβηΪηπθ 

δδδoεηβζέαμ εαηΪ σλoθo, απσ ηoνμ ξυλoνμ πoν εαγoλέαoθηαδ ηεζδεΪ πμ 

oδεoδoηάζδηoδ ά απσ εηέλδα ηβμ πελδoξάμ ανηάμ. 

5. Oδ δδαηΪιεδμ ηπθ πλoβΰoτηεθπθ παλαΰλΪθπθ εθαλησαoθηαδ εαδ ζηβθ 

αθαησλθπζβ ηπθ oδεδζηδευθ πελδoξυθ πoν άδβ νπΪλξoνθ. Oδ εζετγελεμ 

εεηΪζεδμ, πoν πλoετπηoνθ απσ ηβθ αθαησλθπζβ, δδαηέγεθηαδ ΰδα ηβ δβηδoνλΰέα 

εoδθσξλβζηπθ ξυλπθ ά εεπoδoτθηαδ ΰδα θα εαζνθγoτθ oδ δαπΪθεμ ηβμ 

πoζεoδoηδεάμ αθαησλθπζβμ, σππμ θσηoμ oλέαεδ. 

6. Tα ηθβηεέα, oδ παλαδoζδαεΫμ πελδoξΫμ εαδ ηα παλαδoζδαεΪ ζηoδξεέα 

πλoζηαηετoθηαδ απσ ηo KλΪηoμ. Nσηoμ γα oλέζεδ ηα αθαΰεαέα ΰδα ηβθ 

πλαΰηαηoπoέβζβ ηβμ πλoζηαζέαμ ανηάμ πελδoλδζηδεΪ ηΫηλα ηβμ δδδoεηβζέαμ, 

εαγυμ εαδ ηoθ ηλσπo εαδ ηo εέδoμ ηβμ απoαβηέπζβμ ηπθ δδδoεηβηυθ. 

Δληβθενηδεά δάζπζβ: 

Χμ δΪζκμ ά δαζδεσ κδεκζτζηβηα θκεέηαδ ηκ κλΰαθδεσ ζτθκζκ Ϊΰλδπθ θνηυθ ηε 

ινζυδβ εκλησ πΪθπ ζηβθ αθαΰεαέα επδθΪθεδα ηκν εδΪθκνμ, ηα κπκέα, ηααέ ηε 

ηβθ εεεέ ζνθνπΪλξκνζα ξζπλέδα εαδ παθέδα, απκηεζκτθ ηΫζπ ηβμ αηκδίαέαμ 

αζζβζειΪληβζβμ εαδ αζζβζκεπέδλαζάμ ηκνμ, δδδαέηελβ ίδκεκδθσηβηα 

(δαζκίδκεκδθσηβηα) εαδ δδδαέηελκ θνζδεσ πελδίΪζζκθ (δαζκΰεθΫμ). Γαζδεά Ϋεηαζβ 

νπΪλξεδ σηαθ ζηκ παλαπΪθπ ζτθκζκ β Ϊΰλδα ινζυδβμ ίζΪζηβζβ, νοβζά ά 

γαηθυδβμ, εέθαδ αλαδΪ. 

Άξζξo 25 

1. Σα δδεαδυηαηα ηκν αθγλυπκν πμ αησηκν εαδ πμ ηΫζκνμ ηκν εκδθπθδεκτ 

ζνθσζκν εαδ β αλξά ηκν εκδθπθδεκτ ελΪηκνμ δδεαέκν ηεζκτθ νπσ ηβθ εΰΰτβζβ ηκν 

ΚλΪηκνμ. 
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Όζα ηα ελαηδεΪ σλΰαθα νπκξλεκτθηαδ θα δδαζθαζέακνθ ηβθ αθεηπσδδζηβ εαδ 

απκηεζεζηαηδεά Ϊζεβζά ηκνμ. Σα δδεαδυηαηα ανηΪ δζξτκνθ εαδ ζηδμ ζξΫζεδμ 

ηεηαιτ δδδπηυθ ζηδμ κπκέεμ πλκζδδδΪακνθ. Οδ εΪγε εέδκνμ πελδκλδζηκέ 

πκν ηπκλκτθ εαηΪ ηκ τθηαΰηα θα επδίζβγκτθ ζηα δδεαδυηαηα ανηΪ πλΫπεδ θα 

πλκίζΫπκθηαδ εέηε απενγεέαμ απσ ηκ τθηαΰηα εέηε απσ ηκ θσηκ, εθσζκθ 

νπΪλξεδ επδθτζαιβ νπΫλ ανηκτ εαδ θα ζΫίκθηαδ ηβθ αλξά ηβμ αθαζκΰδεσηβηαμ. 

 

2. Ζ αθαΰθυλδζβ εαδ β πλoζηαζέα ηπθ γεηεζδπδυθ εαδ απαλΪΰλαπηπθ 

δδεαδπηΪηπθ ηoν αθγλυπoν απσ ηβθ Πoζδηεέα απoίζΫπεδ ζηβθ πλαΰηΪηπζβ ηβμ 

εoδθπθδεάμ πλoσδoν ηΫζα ζε εζενγελέα εαδ δδεαδoζτθβ. 

3. H εαηαξλβζηδεά Ϊζεβζβ δδεαδυηαηoμ δεθ επδηλΫπεηαδ. 

4. To KλΪηoμ δδεαδoτηαδ θα αιδυθεδ απσ σζoνμ ηoνμ πoζέηεμ ηβθ εεπζάλπζβ ηoν 

ξλΫoνμ ηβμ εoδθπθδεάμ εαδ εγθδεάμ αζζβζεΰΰτβμ. 

Άξζξo 117 

1. Oδ θσηoδ πoν εεδσγβεαθ Ϋπμ ηβθ 21.4.1967 εαη' εθαληoΰάθ ηoν Ϊλγλoν 104 

ηoν νθηΪΰηαηoμ ηβμ 1βμ Iαθoναλέoν 1952, γεπλoτθηαδ σηδ δεθ εέθαδ αθηέγεηoδ 

πλoμ ηo παλσθ τθηαΰηα εαδ δδαηβλoτθηαδ ζε δζξτ. 

2. EπδηλΫπεηαδ, εαηΪ παλΫεεζδζβ απσ ηo Ϊλγλo 17, β θoηoγεηδεά λτγηδζβ εαδ 

δδΪζνζβ αΰλoζβοδυθ εαδ Ϊζζπθ εδαθδευθ ίαλυθ πoν νθέζηαθηαδ αεσηβ, β 

ειαΰoλΪ απσ εηθνηενηΫμ ηβμ οδζάμ ενλδσηβηαμ εηθνηενηδευθ εηβηΪηπθ, εαγυμ 

εαδ β εαηΪλΰβζβ εαδ λτγηδζβ δδδσλλνγηπθ εηπλΪΰηαηπθ ζξΫζεπθ. 

3. Γβησζδα ά δδδπηδεΪ δΪζβ εαδ δαζδεΫμ εεηΪζεδμ πoν εαηαζηλΪθβεαθ ά 

εαηαζηλΫθoθηαδ απσ πνλεαΰδΪ ά πoν ηε Ϊζζo ηλσπo απoοδζυγβεαθ ά 

απoοδζυθoθηαδ δεθ απoίΪζζoνθ ΰδα ηo ζσΰo ανησ ηo ξαλαεηάλα πoν εέξαθ πλδθ 

εαηαζηλαθoτθ, εβλτζζoθηαδ νπoξλεπηδεΪ αθαδαζπηΫεμ εαδ απoεζεέεηαδ θα 

δδαηεγoτθ ΰδα Ϊζζo πλooλδζησ. 
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4. H αθαΰεαζηδεά απαζζoηλέπζβ δαζυθ ά δαζδευθ εεηΪζεπθ πoν αθάεoνθ ζε 

θνζδεΪ ά θoηδεΪ πλσζππα δδδπηδεoτ ά δβηoζέoν δδεαέoν επδηλΫπεηαδ ησθo νπΫλ 

ηoν Γβηoζέoν ζτηθπθα ηε ηoνμ oλδζηoτμ ηoν Ϊλγλoν 17, ΰδα ζσΰoνμ δβησζδαμ 

πθΫζεδαμ δδαηβλεέηαδ πΪθηπμ β ηoλθά ηoνμ αηεηΪίζβηβ πμ δαζδεά. 

5. Oδ αθαΰεαζηδεΫμ απαζζoηλδυζεδμ πoν εβλτξγβεαθ ά πoν γα εβλνξγoτθ 

επζσηoν oδ εεέηεθoδ θσηoδ ΰδα ηδμ αθαΰεαζηδεΫμ απαζζoηλδυζεδμ πλoζαληoζηoτθ 

ζηδμ δδαηΪιεδμ ηoν νθηΪΰηαηoμ δδΫπoθηαδ απσ ηδμ δδαηΪιεδμ πoν δζξτoνθ εαηΪ ηo 

ξλσθo πoν εβλτζζoθηαδ. 

6. Oδ παλΪΰλαθoδ 3 εαδ 5 ηoν Ϊλγλoν 24 εθαλησαoθηαδ ζηδμ oδεδζηδεΫμ πελδoξΫμ 

πoν αθαΰθπλέαoθηαδ ά αθαηoλθυθoθηαδ αθσηoν δζξτζoνθ oδ θσηoδ πoν 

πλoίζΫπoθηαδ ζηδμ παλαΰλΪθoνμ ανηΫμ. 

7. Ζ δζξτμ ηβμ αθαγεπλβηΫθβμ δδΪηαιβμ ηκν πλυηκν εδαθέκν ηβμ παλαΰλΪθκν 4 

ηκν Ϊλγλκν 17 αλξέαεδ ηε ηβ γΫζβ ζε δζξτ ηκν ζξεηδεκτ εεηεζεζηδεκτ θσηκν εαδ 

πΪθηπμ απσ 1.1.2002. 

1.2 πλζήθε Δπξσπατθήο Έλσζεο  

(πλζήθε Μάαζηξηρ θαη κε ηηο αιιαγέο ηνπ ρεδίνπ ηεο πλζήθεο ηνπ 

Άκζηεξληακ) 

Άξζξν 130 Ρ 

§1: « Ζ πκζδηδεά ηβμ Κκδθσηβηαμ ζηκθ ηκηΫα ηκν πελδίΪζζκθηκμ ζνηίΪζζεδ ζηβθ 

επδδέπιβ ηπθ ειάμ ζησξπθ: 

- ηβ δδαηάλβζβ, πλκζηαζέα εαδ ίεζηέπζβ ηβμ πκδσηβηαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ, 

- ηβθ πλκζηαζέα ηβμ νΰεέαμ ηκν αθγλυπκν, 

- ηβ ζνθεηά εαδ κλγκζκΰδεά ξλβζδηκπκέβζβ ηπθ θνζδευθ πσλπθ, 

- ηβθ πλκυγβζβ, ζε δδεγθΫμ επέπεδκ, ηΫηλπθ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ ηπθ 

πελδθελεδαευθ ά παΰεκζηέπθ πελδίαζζκθηδευθ πλκίζβηΪηπθ. 

§2: Ζ  πκζδηδεά ηβμ Κκδθσηβηαμ ζηκθ ηκηΫα ηκν πελδίΪζζκθηκμ απκίζΫπεδ ζε 

νοβζσ επέπεδκ πλκζηαζέαμ εαδ ζαηίΪθεδ νπσοβ ηβθ πκδεδζκηκλθέα ηπθ 

εαηαζηΪζεπθ ζηδμ δδΪθκλεμ πελδκξΫμ ηβμ Κκδθσηβηαμ. ηβλέαεηαδ ζηδμ αλξΫμ ηβμ 
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πλκθτζαιβμ εαδ ηβμ πλκζβπηδεάμ δλΪζβμ, ηβμ επαθσλγπζβμ ηπθ εαηαζηλκθυθ 

ηκν πελδίΪζζκθηκμ, εαηΪ πλκηελαδσηβηα ζηβθ πβΰά εαγυμ εαδ ζηβθ αλξά «κ 

λνπαέθπθ πζβλυθεδ». 

Οδ αθΪΰεεμ ζηκθ ηκηΫα ηβμ πλκζηαζέαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ πλΫπεδ θα 

ζαηίΪθκθηαδ νπσοβ ζηκθ εαγκλδζησ εαδ ηβθ εθαληκΰά ηπθ Ϊζζπθ πκζδηδευθ ηβμ 

Κκδθσηβηαμ. 

ηα πζαέζδα ανηΪ, ηα ηΫηλα εθαλησθδζβμ πκν αθηαπκελέθκθηαδ ζηδμ 

πλκαθαθελσηεθεμ αθΪΰεεμ πελδζαηίΪθκνθ, σπκν εθδεέεθνθηαδ, λάηλα 

δδαζθΪζδζβμ πκν εικνζδκδκηεέ ηα ελΪηβ ηΫζβ θα ζαηίΪθκνθ, ΰδα ηβ κδεκθκηδεκτμ 

πελδίαζζκθηδεκτμ ζσΰκνμ, πλκζπλδθΪ ηΫηλα νπκεεέηεθα ζε εκδθκηδεά δδαδδεαζέα 

εζΫΰξκν. 

§3: ΚαηΪ ηβθ εεπσθβζβ ηβμ πκζδηδεάμ ζηκθ ηκηΫα ηκν πελδίΪζζκθηκμ, β Κκδθσηβηα 

ζαηίΪθεδ νπσοβ: 

- ηα δδαγΫζδηα, επδζηβηκθδεΪ εαδ ηεξθδεΪ δεδκηΫθα, 

- ηδμ ζνθγάεεμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ ζηδμ δδΪθκλεμ πελδκξΫμ ηβμ Κκδθσηβηαμ, 

- ηα πζεκθεεηάηαηα εαδ ηδμ επδίαλτθζεδμ πκν ηπκλκτθ θα πλκετοκνθ απσ 

ηβ δλΪζβ ά ηβθ απκνζέα δλΪζβμ, 

- ηβθ κδεκθκηδεά εαδ εκδθπθδεά αθΪπηνιβ ηβμ Κκδθσηβηαμ ζηκ ζτθκζκ ηβμ εαδ 

ηβθ δζσλλκπβ αθΪπηνιβ ηπθ πελδκξυθ ηβμ. 

§4: ηκ πζαέζδκ ηπθ αθηέζηκδξπθ αληκδδκηάηπθ ηκνμ, β Κκδθσηβηα εαδ ηα ελΪηβ 

ηΫζβ ζνθελΰΪακθηαδ ηε ηδμ Σλέηεμ ξυλεμ εαδ ηκνμ αλησδδκνμ δδεγθεέμ 

κλΰαθδζηκτμ. 

Ο ηλσπκμ ηβμ ζνθελΰαζέαμ ηβμ Κκδθσηβηαμ ηπκλεέ θα απκηεζεέ αθηδεεέηεθκ 

ζνηθπθδυθ ηεηαιτ ηβμ Κκδθσηβηαμ εαδ ηπθ εθδδαθελκηΫθπθ ηλέηπθ ηελυθ. Ζ 

δδαπλαΰηΪηενζβ εαδ β ζτθαοβ ηπθ ζνηθπθδυθ ανηυθ ΰέθκθηαδ ζτηθπθα ηε ηκ 

Ϊλγλκ 228. 

Σκ πλκβΰκτηεθκ εδΪθδκ δεθ γέΰεδ ηβθ αληκδδσηβηα ηπθ ελαηυθ ηεζυθ θα 

δδαπλαΰηαηετκθηαδ ζηα πζαέζδα ηπθ δδεγθυθ κλΰαθδζηυθ εαδ θα ζνθΪπηκνθ 

δδεγθεέμ ζνηθπθέεμ.» 
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Άξζξν 130  

§1: Σκ νηίκτζδκ απκθαζέακθηαμ ηε ηβ δδαδδεαζέα ηκν Ϊλγλκν 189 Β εαδ ηεηΪ 

απσ δδαίκτζενζβ ηε ηβθ Οδεκθκηδεά εαδ Κκδθπθδεά Δπδηλκπά εαδ ηβθ Δπδηλκπά 

ηπθ Πελδθελεδυθ, απκθαζέαεδ ηδμ δλΪζεδμ πκν πλΫπεδ θα αθαζΪίεδ β Κκδθσηβηα 

ΰδα ηβθ νζκπκέβζβ ηπθ ζησξπθ πκν αθαθΫλκθηαδ ζηκ Ϊλγλκ 130Ρ. 

§2: ΚαηΪ ηβθ παλΫεεζδζβ απσ ηβ δδαδδεαζέα ζάοεπμ απκθΪζεπμ ηβμ 

παλαΰλΪθκν 1 εαδ ηε ηβθ επδθτζαιβ ηκν Ϊλγλκν 100Α, ηκ νηίκτζδκ, 

απκθαζέακθηαμ κησθπθα πλκηΪζεδ ηβμ Δπδηλκπάμ εαδ ηεηΪ απσ δδαίκτζενζβ ηε 

ηκ Δνλππαρεσ Κκδθκίκτζδκ, ηβθ Οδεκθκηδεά εαδ Κκδθπθδεά Δπδηλκπά, εαδ ηβθ 

Δπδηλκπά ηπθ Πελδθελεδυθ γεζπέαεδ: 

- δδαηΪιεδμ ενλέπμ θκλκζκΰδεκτ ξαλαεηάλα, 

- ηα ηΫηλα πκν αθκλκτθ ηβθ ξπλκηαιέα, ηδμ ξλάζεδμ ηβμ ΰβμ, ειαδλκνηΫθβμ 

ηβμ δδαξεέλδζβμ ηπθ απκίζάηπθ εαδ ηπθ ηΫηλπθ ΰεθδεκτ ξαλαεηάλα, 

εαγυμ εαδ ηβ δδαξεέλδζβ ηπθ νδΪηδθπθ πσλπθ, 

- ηα ηΫηλα πκν επβλεΪακνθ αδζγβηΪ ηβθ επδζκΰά εθσμ ελΪηκνμ ηΫζκνμ 

ηεηαιτ δδαθκλεηδευθ πβΰυθ εθΫλΰεδαμ εαδ ηβ ΰεθδεά δδΪλγλπζβ ηκν 

εθελΰεδαεκτ ηκν εθκδδαζηκτ. 

Σκ νηίκτζδκ, απκθαζέακθηαμ νπσ σλκνμ ηκν πλυηκν εδαθέκν, ηπκλεέ θα 

εαγκλέαεδ ηα γΫηαηα ηβμ παλκτζαμ παλαΰλΪθκν, ΰδα ηα κπκέα κδ απκθΪζεδμ 

πλΫπεδ θα ζαηίΪθκθηαδ ηε εδδδεά πζεδκοβθέα. 

§3: ε Ϊζζκνμ ηκηεέμ, ηα πλκΰλΪηηαηα ΰεθδευθ δλΪζεπθ πκν γΫηκνθ ηκνμ 

επδδδπεσηεθκνμ πλπηαλξδεκτμ ζησξκνμ γεζπέακθηαδ απσ ηκ νηίκτζδκ, ηκ κπκέκ 

απκθαζέαεδ ηε ηβ δδαδδεαζέα ηκν Ϊλγλκν 189 Α εαδ ηεηΪ απσ δδαίκτζενζβ ηε ηβθ 

Οδεκθκηδεά εαδ Κκδθπθδεά Δπδηλκπά. 

Σκ νηίκτζδκ, απκθαζέακθηαμ νπσ ηκνμ σλκνμ πκν πλκίζΫπκθηαδ ζηβθ 

παλΪΰλαθκ 1 ά 2, εαηΪ πελέπηπζβ, γεζπέαεδ ηα ηΫηλα πκν εέθαδ αθαΰεαέα ΰδα ηβθ 

εθαληκΰά ηπθ πλκΰλαηηΪηπθ ανηυθ. 

§4: Με ηβθ επδθτζαιβ κλδζηΫθπθ ηΫηλπθ εκδθκηδεκτ ξαλαεηάλα, ηα ελΪηβ ηΫζβ 

ειαζθαζέακνθ ηβ ξλβηαηκδσηβζβ εαδ ηβθ εθαληκΰά ηβμ πκζδηδεάμ ζηκθ ηκηΫα ηκν 

πελδίΪζζκθηκμ. 
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§5: Τπσ ηβθ επδθτζαιβ ηβμ αλξάμ «κ λνπαέθπθ πζβλυθεδ», εΪθ Ϋθα ηΫηλκ πκν 

ίαζέαεηαδ ζηδμ δδαηΪιεδμ ηβμ παλαΰλΪθκν 1 ζνθεπΪΰεηαδ δνζαθΪζκΰκ εσζηκμ ΰδα 

ηδμ δβησζδεμ αλξΫμ ελΪηκνμ ηΫζκνμ, ηκ νηίκτζδκ πλκίζΫπεδ, ζηβθ πλΪιβ ηε ηβθ 

κπκέα γεζπέαεηαδ ηκ ηΫηλκ ανησ, ηδμ εαηΪζζβζεμ δδαηΪιεδμ νπσ ηκλθά: 

- πλκζπλδθυθ παλεεεζέζεπθ εαδ / ά 

- κδεκθκηδεάμ ζηάλδιβμ απσ ηκ Σαηεέκ νθκξάμ. 

Άξζξν 130 Σ 

Σα ηΫηλα πλκζηαζέαμ πκν γεζπέακθηαδ δνθΪηεδ ηκν Ϊλγλκν 130  δεθ 

εηπκδέακνθ ηα ελΪηβ ηΫζβ θα δδαηβλκτθ εαδ θα γεζπέακνθ ηΫηλα εθδζξνηΫθβμ 

πλκζηαζέαμ. Σα ηΫηλα ανηΪ πλΫπεδ θα ζνηίδίΪακθηαδ ηε ηβθ παλκτζα ζνθγάεβ, 

εαδ θα εκδθκπκδκτθηαδ ζηβθ Δπδηλκπά.   

1.3 Πεδίν Δθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 96/61/ΔΚ 

Πίλαθαο 15 Βηνκεραληθνί Κιάδνη Πνπ Αθνξά ε Οδεγία 96/61/ΔΚ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 
Η ΟΓΖΓΗΑ IPPC 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΟΓΖΓΗΑ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ εατζβμ 1.1 
Θεληδεά δζξτ εατζβμ > 

50 MW 

Γδνζδζηάλδα πεηλεζαέκν εαδ αελέκν 1.2 ΟΛΔ 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ κπηαθγλαεκπκέβζβμ 1.3 ΟΛΔ 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ αελδκπκέβζβμ εαδ 
νΰλκπκέβζβμ ηκν Ϊθγλαεα 

1.4 ΟΛΔ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΜΔΣΑΛΛΧΝ 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ οτιβμ ά επέηβιβμ 
ηεηαζζετηαηκμ, ζνηπελδζαηίαθκηΫθκν ηκν 

γεδκτξκν ηεηαζζετηαηκμ 

2.1 ΟΛΔ 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ ξνηκζδδάλκν ά 
ξΪζνία (πλπηκΰεθκτμ ά δενηελκΰεθκτμ) 

ζνηπελδζαηίαθκηΫθπθ ξνηβλέπθ ζνθεξκτμ 
ξτηενζβμ 

2.2 > 2,5 ησθκνμ/ υλα 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ επειελΰαζέαμ ζδδβλκτξπθ 
ηεηΪζζπθ: 

ηε Ϋζαζηα εθ γεληυ  
 

2.3α 

> 20 ησθκνμ 
αεαηΫλΰαζηκν ΥΪζνία / 

υλα 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ επειελΰαζέαμ ζδδβλκτξπθ 
ηεηΪζζπθ:  

ηε ζθνλβζΪηβζβ  
 

2.3ί 

θτλεμ ελκνζηδεάμ 
εθΫλΰεδαμ > 50 kj/ ζθτλα 

εαδ σπκν β 
Υλβζδηκπκδκτηεθβ 

γεληδεά δζξτμ > 20 MW 
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ΔΰεαηαζηΪζεδμ επειελΰαζέαμ ζδδβλκτξπθ 
ηεηΪζζπθ: 

ηε επέγεζβ πλκζηαηενηδεκτ ζηλυηαηκμ 
ηβΰηΫθκν ηεηΪζζκν 

2.3ΰ 

> 2 ησθκνμ αεαηΫλΰαζηκν 
ΥΪζνία / υλα 
(εαηελΰαζέα) 

Υνηάλδα ζδδβλκτξπθ ηεηΪζζπθ 2.4 
> 20 ησθκνμ/ βηΫλα 

(παλαΰπΰά) 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ αεαηΫλΰαζηπθ 
ηβ ζδδβλκτξπθ ηεηΪζζπθ απσ 

ηεηαζζετηαηα, ζνΰεεθηλυηαηα ά 
δενηελκΰεθεέμ πλυηεμ τζεμ, ηε 

ηεηαζζκνλΰδεΫμ, ξβηδεΫμ ά βζεεηλκζνηδεΫμ 
δδελΰαζέεμ 

2.5α ΟΛΔ 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ ηάιβμ ηβ ζδδβλκτξπθ 
ηεηΪζζπθ εαδ ελαηΪηπθ, 

ζνηπελδζαηίαθκηΫθπθ ηπθ πλκρσθηπθ 
αθΪεηβζβμ (ειενΰεθδζησμ, ξτηενζβ) 

2.5ί 

Pb, Cd > 4 ησθκνμ/ βηΫλα 
ά Τπσζκδπα ηΫηαζζα > 20 

ησθκνμ/ βηΫλα 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ επδθαθεδαεάμ επειελΰαζέαμ 
ηεηΪζζπθ εαδ πζαζηδευθ νζδευθ ηε 
βζεεηλκζνηδεΫμ ά ξβηδεΫμ δδελΰαζέεμ 

2.6 
Όΰεκμ ηπθ εΪδπθ ΰδα ηβθ 

εαηελΰαζέα > 30m
3
 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ εζέθεελ 
(ηζδηΫθηκν) ά αζίΫζηκν 

3.1 

ε πελδζηλκθδεκτμ 
εζδίΪθκνμ ηζδηΫθηκν > 
500 ησθκνμ/ βηΫλα ε 

πελδζηλκθδεκτμ 
εζδίΪθκνμ αζίΫζηκν > 50 
ησθκνμ/ βηΫλα ά ε Ϊζζκν 

εέδκνμ εζδίΪθκνμ 
ηζδηΫθηκν ά αζίΫζηκν > 

50 ησθκνμ/ βηΫλα 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ αηδΪθηκν εαδ 
εαηαζεενάμ πλκρσθηπθ ηε ίΪζβ ηκθ αηέαθηκ 

3.2 ΟΛΔ 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ ΰναζδκτ 
(ζνηπελδζαηίαθκηΫθπθ εαδ δθυθ ΰναζδκτ) 

3.3 > 20 ησθκνμ/ βηΫλα 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ ηάιβμ κλνεηυθ νζυθ 
(ζνηπελδζαηίαθκηΫθβμ εαδ παλαΰπΰάμ 

δθυθ απσ κλνεηΫμ τζεμ) 
3.4 > 20 ησθκνμ/ βηΫλα 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ εελαηδευθ 
εδδυθ ηε οάζδηκ 

δδέπμ (εελαηέδδα, ηκτίζα, πνλέηαξκδ πζέθγκδ, 
πζαεέδδα, οενδκπκλζεζΪθβ ά πκλζεζΪθβ) 

3.5 

> 75 ησθπθ/ βηΫλα ά/ εαδ 
δνθαηδεσηβηα εζδίΪθκν > 

4m
3
 εαδ πνεθσηβηα 

θκληυζεπμ > 300 kg/m
3
 

ΥΖΜΗΚΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ 

ΥβηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ (ξβηδεάμ 
ηεηαηλκπάμ) απζυθ νδλκΰκθαθγλΪεπθ 

4.1α ΟΛΔ 

ΥβηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ (ξβηδεάμ 
ηεηαηλκπάμ) κινΰκθκτξπθ 

νδλκΰκθαθγλΪεπθ 

4.1ί ΟΛΔ 

ΥβηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ (ξβηδεάμ 
ηεηαηλκπάμ) γεδκτξπθ νδλκΰκθαθγλΪεπθ 

4.1ΰ ΟΛΔ 

ΥβηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ (ξβηδεάμ 
ηεηαηλκπάμ) ααπηκτξπθ νδλκΰκθαθγλΪεπθ 

4.1δ ΟΛΔ 

ΥβηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ (ξβηδεάμ 
ηεηαηλκπάμ) θπζθκλκτξπθ 

4.1ε ΟΛΔ 
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νδλκΰκθαθγλΪεπθ 

ΥβηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ (ξβηδεάμ 
ηεηαηλκπάμ) αζκΰκθκτξπθ 

νδλκΰκθαθγλΪεπθ 

4.1ζη ΟΛΔ 

ΥβηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ (ξβηδεάμ 
ηεηαηλκπάμ) κλΰαθκηεηαζζδευθ εθυζεπθ 

4.1α ΟΛΔ 

ΥβηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ (ξβηδεάμ 
ηεηαηλκπάμ) ίαζδευθ πζαζηδευθ νζυθ 

4.1β ΟΛΔ 

ΥβηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ (ξβηδεάμ 
ηεηαηλκπάμ) ζνθγεηδεκτ εακνηζκτε 

4.1γ ΟΛΔ 

ΥβηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ (ξβηδεάμ 
ηεηαηλκπάμ) κλΰαθδευθ ξλπηΪηπθ εαδ 

ξλπζηδευθ κνζδυθ 

4.1δ ΟΛΔ 

ΥβηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ (ξβηδεάμ 
ηεηαηλκπάμ) κλΰαθδευθ απκλλνπαθηδευθ 

εαδ ηαζδεθελΰυθ κνζδυθ 

4.1δα ΟΛΔ 

ΥβηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ (ξβηδεάμ 
ηεηαηλκπάμ) αθσλΰαθπθ αελέπθ 

4.2α ΟΛΔ 

ΥβηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ (ξβηδεάμ 
ηεηαηλκπάμ) αθσλΰαθπθ κιΫπθ 

4.2ί ΟΛΔ 

ΥβηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ (ξβηδεάμ 
ηεηαηλκπάμ) αθσλΰαθπθ ίΪζεπθ 

4.2ΰ ΟΛΔ 

ΥβηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ (ξβηδεάμ 
ηεηαηλκπάμ) αθσλΰαθπθ αζΪηπθ 

4.2δ ΟΛΔ 

ΥβηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ (ξβηδεάμ 
ηεηαηλκπάμ) αηεηΪζζπθ, ηεηαζζκιεδδέπθ ά 

Ϊζζπθ αθσλΰαθπθ εθυζεπθ 

4.2ε ΟΛΔ 

ΥβηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ (ξβηδεάμ 
ηεηαηλκπάμ) θπζθκλκτξπθ, ααπηκτξπθ ά 

εαζδκτξπθ ζδπαζηΪηπθ (απζυθ ά 
ζτθγεηπθ) 

4.3 ΟΛΔ 

ΥβηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ (ξβηδεάμ 
ηεηαηλκπάμ) ίαζδευθ θνηκςΰεδκθκηδευθ 

πλκρσθηπθ εαδ ίδκεησθπθ 

4.4 ΟΛΔ  

ΥβηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ (ξβηδεάμ 
ά ίδκζκΰδεάμ δδελΰαζέαμ) ΰδα ηβθ παλαζεενά 

ίαζδευθ θαληαεενηδευθ πλκρσθηπθ 

4.5 ΟΛΔ 

ΥβηδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ (ξβηδεάμ 
ηεηαηλκπάμ) εελβεηδευθ νζυθ 

4.6 ΟΛΔ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ (κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 11 ηεο νδεγίαο 75/442/ΔΟΚ θαη 

ηνπ άξζξνπ 3 ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1991, γηα ηα 

επηθίλδπλα απόβιεηα). 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ ΰδα ηβθ ειΪζεδοβ (δδΪγεζβ)  ά 
ηβθ αθΪεηβζβ ηπθ επδεέθδνθπθ απκίζάηπθ 
[σππμ κλέακθηαδ ζηβ ζέζηα ηκν Ϊλγλκν 1.4 
ηβμ Οδβΰέαμ 91/689/ΔΟΚ, σππμ κλέακθηαδ 

ζηα Παλαληάηαηα ΗΗ Α εαδ ΗΗ Β (εθΫλΰεδεμ R1, 
R5, R6, R8 εαδ R9) ηβμ Οδβΰέαμ 

75/442/ΔΟΚ εαδ ζηβθ κδβΰέα 75/439/ΔΟΚ 
(2)] 

5.1 > 10 ησθπθ/ βηΫλα 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ εατζβμ αζηδευθ απκίζάηπθ 5.2 > 3 ησθπθ/ υλα 
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[σππμ κλέακθηαδ ζηβθ κδβΰέα 89/369/ΔΟΚ 
(3) εαδ ζηβθ κδβΰέα 89/429/ΔΟΚ (4)] 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ ΰδα ηβθ ειΪζεδοβ αεέθδνθπθ 
απκίζάηπθ [σππμ κλέακθηαδ ζηκ 

ΠαλΪληβηα ΗΗ Α ηβμ κδβΰέαμ 75/442/ΔΟΚ, 
ζηα εεθΪζαδα D8, D9] 

 

5.3 > 50 ησθπθ/ βηΫλα 

Υυλκδ ηαθάμ (ΔιαδλκνηΫθπθ ηπθ ξυλπθ 
ηαθάμ αδλαθυθ απκλλδηηΪηπθ) 

5.4 

> 10 ησθπθ/ βηΫλα ά 
κζδεάμ ξπλβηδεσηβηαμ > 

25 000 ησθπθ 

ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Παλαΰπΰά ξαληκπκζηκτ απσ ιτζκ ά Ϊζζα 
δθυδβ νζδεΪ 

6.1α ΟΛΔ 

Παλαΰπΰά ξαληδκτ εαδ ξαληκθδκτ 6.1ί > 20 ησθπθ/ βηΫλα 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ πλκεπειελΰαζέαμ (πζτζβμ, 
ζετεαθζβμ, ηελζελδζηκτ) ά ίαθάμ δθυθ ά 

νθαζηΪηπθ 

6.2 
> 10 ησθπθ/ βηΫλα 

(επειελΰαζέα) 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ δΫοβμ δεληΪηπθ 6.3 
> 12 ησθπθ ηεζδευθ 
πλκρσθηπθ/ βηΫλα 

θαΰεέα 6.4α 
> 50 ησθπθ ζθαΰέπθ/ 

βηΫλα 

Δπειελΰαζέα εαδ ηεηαπκέβζβ ΰδα παλαΰπΰά 
πλκρσθηπθ δδαηλκθάμ απσ απδεά πλυηβ τζβ 

(εεησμ ηκν ΰΪζαεηκμ) 
6.4ί 

> 75 ησθπθ ηεζδευθ 
πλκρσθηπθ /βηΫλα 

Δπειελΰαζέα εαδ ηεηαπκέβζβ ΰδα παλαΰπΰά 
πλκρσθηπθ δδαηλκθάμ απσ θνηδεά πλυηβ 

τζβ 

6.4ί 

> 300 ησθπθ ηεζδευθ 
πλκρσθηπθ/ βηΫλα (ηΫζβ 

ηλδηβθδαέα ηδηά) 

Δπειελΰαζέα εαδ ηεηαπκέβζβ ηκν ΰΪζαεηκμ 6.4ΰ 

> 200 ησθπθ 
ζαηίαθκηΫθκν ΰΪζαεηκμ 
/βηΫλα (ηΫζβ εηάζδα ηδηά) 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ ΰδα ηβθ ειΪζεδοβ (δδΪγεζβ) ά 
ηβθ αθαετεζπζβ ζθαΰέπθ εαδ απδευθ 

απκλλδηηΪηπθ 

6.5 > 10 ησθπθ/ βηΫλα 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ εθηαηδεάμ εεηλκθάμ 
πκνζελδευθ 

6.6α > 40 000 γΫζεδμ  

ΔΰεαηαζηΪζεδμ εθηαηδεάμ εεηλκθάμ ξκέλπθ 6.6ί 

> 2000 γΫζεδμ ΰδα ξκέλκνμ 
παλαΰπΰάμ (Ϊθπ ηπθ 30 

kg) ά 
> 750 γΫζεδμ ΰδα 

ξκδλκηβηΫλεμ 

ΔΰεαηαζηΪζεδμ επειελΰαζέαμ επδθΪθεδαμ 
νζυθ, αθηδεεδηΫθπθ ά πλκρσθηπθ ηε ηβ 
ξλβζδηκπκέβζβ κλΰαθδευθ δδαζνηυθ  

6.7 
> 150 kg δδαζτηβ/ υλα ά  

> 200 ησθπθ/ Ϋηκμ  

ΔΰεαηαζηΪζεδμ ΰδα ηβθ παλαΰπΰά Ϊθγλαεα 
(ζεζβλσμ Ϊθγλαεαμ) ά βζεεηλκΰλαθέηβ ηε 

εατζβ ά ΰλαθδηκπκέβζβ 

6.8 ΟΛΔ 
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1.4 Τπνθιάδνη ησλ Κιάδσλ πνπ Αθνξά ε Οδεγία 96/61/ΔΚ 

1 Βδκηβξαθέεμ εθελΰεδαευθ δλαζηβλδκηάηπθ 

Οδ ηκθΪδεμ “Παλκξάμ βζεεηλδεκτ λετηαηκμ, θνζδεκτ αελέκν, αηηκτ εαδ αεζηκτ 

θελκτ” εθηΪζζκθηαδ, εαηΪ ΣΑΚΟΓ 91, ζηβθ εαηβΰκλέα Δ, εζΪδκ 40 εαδ 

νπκεζΪδκνμ 401.0 “Παλαΰπΰά εαδ δδαθκηά βζεεηλδεκτ λετηαηκμ” εαδ 402.0 

“Παλαΰπΰά θνζδεκτ αελέκν - δδαθκηά αελέπθ εανζέηπθ ηε αΰπΰκτμ αζηδευθ 

δδεητπθ”. Όζκθ αθκλΪ ηα 4 Γδνζδζηάλδα πκν ζεδηκνλΰκτθ ζηβθ ΔζζΪδα 

εθηΪζζκθηαδ εαηΪ ΣΑΚΟΓ 91, ζηκθ εζΪδκ 23 “Παλαΰπΰά κπηΪθγλαεα (επε), 

πλκρσθηπθ δδτζδζβμ πεηλεζαέκν εαδ πνλβθδευθ εανζέηπθ” εαδ ζηκθ νπκεζΪδκ 

232.0 “Παλαΰπΰά πλκρσθηπθ δδτζδζβμ πεηλεζαέκν”. 

I.Παλαΰπΰά εαδ ηεηαπκέβζβ ηεηΪζζπθ 

II.Ζ Παλαΰπΰά Βαζδευθ ΜεηΪζζπθ εαδ Καηαζεενά Μεηαζζδευθ Πλκρσθηπθ 

(Π.Β.Μ.Κ.Μ) απκηεζεέ ηβn νπκεαηβΰκλέα ηπθ Μεηαπκδβηδευθ Βδκηβξαθδυθ 

(εαηβΰκλέα Γ εαηΪ ηβθ Δγθδεά ηαηδζηδεά Τπβλεζέα ηβμ ΔζζΪδαμ). ΒΪζεδ ηβμ 

ηαηδζηδεάμ Σαιδθσηβζβμ ηπθ ΚζΪδπθ Οδεκθκηδεάμ Γλαζηβλδσηβηαμ 

(.ΣΑ.Κ.Ο.Γ.) ηβμ Δ..Τ.Δ., κδ εζΪδκδ 27 (παλαΰπΰά ίαζδευθ ηεηΪζζπθ) εαδ 28 

(εαηαζεενά ηεηαζζδευθ πλκρσθηπθ, ηε ειαέλεζβ ηα ηβξαθάηαηα εαδ ηα εέδβ 

εικπζδζηκτ) απαληέακνθ ηβθ Π.Β.Μ.Κ.Μ εαδ πελδΫξκνθ ηκνμ παλαεΪηπ 

νπκεζΪδκνμ εαδ δλαζηβλδσηβηεμ: 

271 Παλαΰπΰά ίαζδεκτ ζδδάλκν εαδ ξΪζνία εαδ ζδδβλκελαηΪηπθ (ΔΚΑΥ) 

272 Καηαζεενά ζπζάθπθ 

273 ΦνξλΫμ πλπηκΰεθεέμ εαηελΰαζέεμ ηκν ζδδάλκν εαδ ηκν ξΪζνία 

(Eπεεηαηδεά κζεά) 

(Έζαζβ ζηεθυθ θτζζπθ) 

(Μκλθκπκέβζβ ά δέπζπζβ) 

(νληαηκπκέβζβ) 

(Παλαΰπΰά ελαηΪηπθ ζδδάλκν) 

274 Παλαΰπΰά ίαζδευθ πκζτηδηπθ ηεηΪζζπθ εαδ Ϊζζπθ ηβ ζδδβλκτξπθ 

ηεηΪζζπθ 

(Παλαΰπΰά αζκνηδθέκν) 

(Παλαΰπΰά ηκζτίδκν, οενδαλΰτλκν εαδ εαζζδηΫλκν) 
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(Παλαΰπΰά ξαζεκτ) 

(Παλαΰπΰά ξλνζκτ) 

275 Υτηενζβ ζδδβλκτξπθ ηεηΪζζπθ  (275.1  δδάλκν εαδ 275.2 ΥΪζνία) 

284 θνλβζΪηβζβ, εκέζαθζβ, αθδζσπαξβ ητππζβ εαδ ηκλθκπκέβζβ 

ηεηΪζζπθ 

285 Καηελΰαζέα εαδ επδεΪζνοβ ηεηΪζζπθ 

III.Βδκηβξαθέα κλνεηυθ πλκρσθηπθ 

IV.Υβηδεά ίδκηβξαθέα 

τηθπθα ηε ηβθ ηαιδθσηβζβ ηβμ ΔΤΔ, κ εζΪδκμ ηπθ ξβηδευθ Ϋξεδ επδδεσ 31 

εαδ απκηεζεέηαδ απσ ηκνμ παλαεΪηπ νπκεζΪδκνμ. 

311 ΟιΫα, ΒΪζεδμ, Άζαηα, ΛδπΪζηαηα 

312 ΠζαζηδεΫμ τζεμ, νθγεηδεΫμ λβηέθεμ εαδ ΣεξθβηΫμ έθεμ 

313 ΛκδπΫμ ίαζδεΫμ ξβηδεΫμ ίδκηβξαθέεμ (πεηλκξβηδεΪ, κλΰαθδεΫμ ξλπζηδεΫμ 

κνζέεμ, ΰζνεελέθβ, ζδπαλΪ κιΫα, ζηεαηέθβ, παλαθέθβ, εαηελΰαζέα λβηέθβμ, 

πεπδεζηΫθα αΫλδα, ιβλσμ πΪΰκμ αθγλαεαζίΫζηδκ ε.α.) 

314 Βελθδεκξλυηαηα, ηδζίυηαηα εαδ ΜεζΪθδ (ηνπκΰλαθδεσ) 

315 ΦΪληαεα 

316 ΚαζζνθηδεΪ εαδ Αλυηαηα 

317 Παλαζεενά απκνθδυθ εαδ Απκλλνπαθηδευθ 

319 ΛκδπΫμ ξβηδεΫμ ίδκηβξαθέεμ (ΰεπλΰδεΪ θΪληαεα εαδ εθηκηκεησθα, εσζζεμ, 

εελβεηδεΫμ τζεμ ε.α.). 

V.Γδαξεέλδζβ απκίζάηπθ (ηε ηδμ επδθνζΪιεδμ ηπθ ζξεηδευθ Οδβΰδυθ ΰδα ηα 

επδεέθδνθα απσίζβηα) 

VI.α. ΒδκηβξαθδεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ παλαΰπΰάμ ξαληκπκζηκτ, ξαληδκτ εαδ 

ξαληκθδκτ 

Ζ ξαληκίδκηβξαθέα παλΪΰεδ ξαληέ εαδ ξαλησθδα, ηε πλυηεμ τζεμ σππμ β 

ξαληκηΪαα πκν παλΪΰεηαδ απσ έθεμ ιτζκν ά έθεμ πκν πλκΫλξκθηαδ απσ 

αθαετεζπζβ ξλβζδηκπκδβηΫθκν ξΪληκν. τηθπθα ηε ηβθ ηαιδθσηβζβ ηπθ 

ίδκηβξαθδυθ απσ ηβθ Δγθδεά ηαηδζηδεά Τπβλεζέα ηβμ ΔζζΪδαμ (ΔΤΔ), κ 

εζΪδκμ ηβμ ξαληκίδκηβξαθέαμ εαηαηΪζζεηαδ ζηκθ επδδεσ 27, κ κπκέκμ 

νπκδδαδλεέηαδ ζε 2 νπκεζΪδκνμ (271 εαδ 272), πκν πελδζαηίΪθκνθ ηδμ 

παλαεΪηπ δλαζηβλδσηβηεμ: 
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271.1  Παλαΰπΰά ΥαληκηΪααμ 

271.2  Παλαΰπΰά ΥΪληκν εαδ Υαληκθδκτ 

272.1  Καηαζεενά εδηέπθ, εδίπηέπθ εαδ ζκδπυθ εδδυθ ζνζεεναζέαμ 

272.2  Καηαζεενά εδδυθ εε ξΪληκν εαδ ξαληκθδκτ 

272.9  Καηαζεενά εδδυθ ξαληκππζεέκν, εδδυθ νΰεέαμ εαγαλδσηβηαμ εαδ 

ζκδπΪ εέδβ 

τηθπθα ηε ηβ θΫα ηαηδζηδεά Κπδδεκπκέβζβ, πκν δζξτεδ απσ ηκ 1993 εαδ 

εθαληκθέαεηαδ ηε ηδμ επδδεκπκδάζεδμ ηπθ ΖθπηΫθπθ Δγθυθ εαδ ηβμ Δνλππαρεάμ 

Έθπζβμ (ΣΑΚΟΓ - 91), κ εζΪδκμ ηβμ ξαληκίδκηβξαθέαμ εαηαηΪζζεηαδ ζηκθ 

επδδεσ 21, κ κπκέκμ νπκδδαδλεέηαδ ζε δτκ (2) επδηΫλκνμ νπκεζΪδκνμ, ηκθ 211 

εαδ ηκθ 212, ζηκνμ κπκέκνμ πελδζαηίΪθκθηαδ κδ παλαεΪηπ δλαζηβλδσηβηεμ.  

211.1 Καηαζεενά ξαληκηΪααμ 

211.2 Καηαζεενά ξαληδκτ εαδ ξαληκθδκτ 

212.1 Καηαζεενά ενηαηκεδδκτμ ξαληδκτ, ξαληκθδκτ εαδ εδδυθ 

ζνζεεναζέαμ απσ ξαληέ εαδ ξαλησθδ 

212.2 Καηαζεενά εδδυθ κδεδαεάμ ξλάζβμ, εδδυθ νΰδεδθάμ εαδ εδδυθ 

ηκναζΫηαμ. 

212.3 Καηαζεενά εδδυθ ξαληκππζεέκν 

212.4 Καηαζεενά ξαληδκτ ΰδα επεθδτζεδμ ηκέξπθ 

212.9 Καηαζεενά Ϊζζπθ εδδυθ  

τηθπθα ηε ηκθ Πέθαεα ηβμ Οδβΰέαμ 96/61/ΔΚ, αθηδεεέηεθκ ηβμ ηεζΫηβμ 

απκηεζκτθ κδ ίδκηβξαθέεμ παλαΰπΰάμ ΥαληκηΪααμ εαγυμ εαδ Υαληδκτ - 

Υαληκθδκτ, δβζαδά κδ ίδκηβξαθέεμ ηκν νπκεζΪδκν πκν αθηδζηκδξκτθ ζηκθ 

νπκεζΪδκ 271 ζηβθ ηαιδθσηβζβ εαηΪ ΔΤΔ εαδ ζηκνμ νπκεζΪδκνμ 211.1 εαδ 

211.2 ζηβθ ηαιδθσηβζβ εαηΪ ΣΑΚΟΓ-91. 

    ί. ΔΰεαηαζηΪζεδμ πλκεπειελΰαζέαμ ά ίαθάμ δθυθ εαδ νθαζηΪηπθ 

τηθπθα ηε ηβ ηΫξλδ πλσζθαηα ξλβζδηκπκδκτηεθβ επδδεκπκέβζβ ηπθ 

ίδκηβξαθδυθ απσ ηβθ ΔΤΔ, κ εζΪδκμ ηπθ ίαθεέπθ-θδθδλδζηβλέπθ αθάεεδ ζηβθ 

εαηβΰκλέα 237 εαδ εηθαθέαεηαδ πμ νπκεζΪδκμ ηπθ νθαθηδευθ εδδυθ (εαηβΰκλέα 

23). Ο εζΪδκμ 237 νπκδδαδλεέηαδ ζηδμ παλαεΪηπ 3 νπκεαηβΰκλέεμ: 
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237.1 Βαθεέα, ζενεαθηάλδα, θδθδλδζηάλδα 

237.2 Νελκηλδίά 

237.3 Σνπκίαθεέα 

τηθπθα ηε ηβ θΫα ηαηδζηδεά Κπδδεκπκέβζβ (ΣΑΚΟΓ - 91) πκν δζξτεδ απσ ηκ 

1993 εαδ εθαληκθέαεηαδ ηε ηδμ αθηέζηκδξεμ επδδεκπκδάζεδμ ηπθ ΖθπηΫθπθ 

Δγθυθ εαδ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ, κ εζΪδκμ ηπθ ίαθεέπθ-θδθδλδζηβλέπθ 

νπΪΰεηαδ ηβθ εαηβΰκλέα 173 “Φδθέλδζηα Κζπζηκςθαθηκνλΰδευθ Πλκρσθηπθ” πκν 

απκηεζεέ νπκεζΪδκ ηβμ “Παλαΰπΰάμ Κζπζηκςθαθηκνλΰδευθ Τζυθ” (εαη. 17).    

Δδδδεσηελα, ζηβθ εαηβΰκλέα 173 πελδζαηίΪθκθηαδ ηκθΪδεμ πκν 

δλαζηβλδκπκδκτθηαδ ζηβθ ζετεαθζβ, ίαθά, ηνπκίαθά (εαδ γεληκηνπκίαθά), 

πλκεηκδηαζέα, ζηΫΰθπηα, επειελΰαζέα ηε αηησ, ζνλλέεθπζβ, ηαθηΪλδζηα, 

ζαθθκλδζησ εαδ ηελζελδζησ νθαζηΪηπθ εαδ νθαθηκνλΰδευθ εθ ΰΫθεδ πλκρσθηπθ 

πκν δεθ εαηαζεενΪζηβεαθ απσ νζδεΪ δδέαμ παλαΰπΰάμ, πελδζαηίαθκηΫθπθ εαδ 

ηπθ εθδνηΪηπθ. Δπδζβηαέθεηαδ σηδ ειαδλκτθηαδ απσ ηβθ εαηβΰκλέα ανηά ηκθΪδεμ 

πκν επδηεζκτθ ίαθά εαδ θδθέλδζηα νθαθηκνλΰδευθ πλκρσθηπθ πκν 

εαηαζεενΪζηβεαθ απσ νζδεΪ δδέαμ παλαΰπΰάμ (δβζαδά εαγεηκπκδβηΫθεμ 

ηκθΪδεμ παλαΰπΰάμ νθαθηκνλΰδευθ πλκρσθηπθ), κδ κπκέεμ νπΪΰκθηαδ 

αθηέζηκδξα ζηδμ παλαεΪηπ εαηβΰκλέεμ: 

171. Πλκπαλαζεενά εαδ θβηαηκπκέβζβ νθαθηδευθ δθυθ απσ ίαηίΪεδ, ηαζζέ, 

ζδθΪλδ, ηεηΪιδ, εζπ.  

172. Τθαθηάλδα ίαηίαεελυθ, ηΪζζδθπθ, ηεηαιπηυθ, εζπ. 

173. Καηαζεενά Ϊζζπθ εζπζηκςθαθηκνλΰδευθ εδδυθ σππμ ηΪπβηεμ, ζξκδθδΪ, 

εκλδΫζεμ, ίΪηεμ, εζπ. 

ΰ. ΔΰεαηαζηΪζεδμ δΫοβμ δεληΪηπθ 

O εζΪδκμ δΫληαηκμ εαδ ΰκνθαλδευθ (επδδεσμ 291) πελδεζΪηίαθε ηΫξλδ 

πλσζθαηα ηβ ίδκηβξαθδεά επειελΰαζέα δΫληαηκμ (επδδεσμ 291), ηβθ 

επειελΰαζέα ΰκνθαλδευθ εαδ εαηαζεενά εδδυθ απσ ΰκτθα, εεησμ ηπθ 

εδδυθ εθδνηαζέαμ (επδδεσμ 297), εαγυμ εαδ ηβθ εαηαζεενά εδδυθ 
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ηαιδδδκτ εαδ εδδυθ απσ δΫληα ά νπκεαηΪζηαηυθ ηκν εεησμ ηπθ 

εθδνηΪηπθ εαδ νπκδβηΪηπθ (επδδεσμ 293). Aπσ ηκ Ϋηκμ 1993, δζξτεδ θΫα 

ηαιδθσηβζβ κδεκθκηδευθ δλαζηβλδκηάηπθ, ζτηθπθα ηε ηβθ κπκέα κ 

εζΪδκμ δΫληαηκμ πελδζαηίΪθεηαδ ζηκ ζτθκζσ ηκν ζηκθ επδδεσ 19: 

εαηελΰαζέα δΫληαηκμ (191), εαηαζεενά δεληαηέθπθ εδδυθ (192) εαδ 

νπκδβηαηκπκδέα (193).  

δ. θαΰεέα  

ε. ΔΰεαηαζηΪζεδμ επειελΰαζέαμ εαδ ηεηαπκέβζβμ πλκρσθηπθ δδαηλκθάμ απσ 

απδεΫμ εαδ θνηδεΫμ πλυηεμ τζεμ. 

ζη. ΔΰεαηαζηΪζεδμ επειελΰαζέαμ εαδ ηεηαπκέβζβμ ΰΪζαεηκμ. 

α. ΔΰεαηαζηΪζεδμ ΰδα ηβθ ειΪζεδοβ ά αιδκπκέβζβ ζθαΰέπθ εαδ απδευθ 

απκλλδηηΪηπθ 

β. ΔΰεαηαζηΪζεδμ εθηαηδεάμ εεηλκθάμ πκνζελδευθ εαδ ξκέλπθ 

Καηεγορία 

βηοκεταληθώλ 

δραζηερηοηήηωλ 

Παράγραθος 

παραρηήκαηος Η 

ηες Οδεγίας IPPC 

Γσλακηθόηεηα πάλω από ηελ 

οποία εθαρκόδεηαη ε Οδεγία 

τεηηθοί 

θιάδοη 

ΣΑΚΟΓ 91 

Σθαγεία 6.4α Σθάγηα > 50 tn/d 151 

Δπεμεξγαζία θαη 

κεηαπνίεζε γηα ηελ 

παξαγσγή πξντόλησλ 

δηαηξνθήο από δσηθέο 

πξώηεο ύιεο 

6.4β (i) Πξντόληα > 75 tn/d 151 

152 

Δπεμεξγαζία θαη 

κεηαπνίεζε γηα ηελ 

παξαγσγή πξντόλησλ 

δηαηξνθήο από θπηηθέο 

πξώηεο ύιεο 

6.4β (ii) Πξντόληα > 300 tn/d 153 

154 

156 

158 

159 

Δπεμεξγαζία θαη 

κεηαπνίεζε πξντόλησλ 

γάιαθηνο 

6.4γ Γάια σο πξώηε ύιε > 200 tn/d 155 

Δγθαηαζηάζεσλ 
εμάιεηςεο ή 

αμηνπνίεζεο 

ππνπξντόλησλ ζθαγείσλ 

6.5 > 10 tn επεμεξγαζίαο 151 

Δγθαηαζηάζεσλ 

εληαηηθήο εθηξνθήο 

πνπιεξηθώλ θαη ρνίξσλ 

6.6 Φνίξνη > 750 ζέζεηο ρνηξνκεηέξσλ 

ή 

> 2000 ζέζεηο ρνίξσλ πάρπλζεο 

 

Πνπιεξηθά > 40000 ζέζεηο πνπιηώλ 

014 
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γ. ΔΰεαηαζηΪζεδμ επειελΰαζέαμ ηβμ επδθΪθεδαμ νζυθ, αθηδεεδηΫθπθ ά 

πλκρσθηπθ ηε ηβ  ξλβζδηκπκέβζβ κλΰαθδευθ δδαζνηυθ. 

δ. ΔΰεαηαζηΪζεδμ ΰδα ηβθ παλαΰπΰά ζεζβλκτ Ϊθγλαεα εαδ βζεεηλκΰλαθέηβ. 

1.5 ξηα Δθπνκπήο θόλεο- Αέξησλ Ρύπσλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε   

Σκ Δνλππαρεσ ηβηλυκ λνπκΰσθπθ εεπκηπυθ πελδζαηίΪθεδ 50 κνζέεμ, ηδμ 

κπκέεμ πλΫπεδ θα εαηαΰλΪοκνθ κδ ίδκηβξαθδεΫμ ηκθΪδεμ παλαΰπΰάμ, εθσζκθ 

κδ εεπκηπΫμ ηκνμ νπελίαέθκνθ κλδζηΫθεμ κλδαεΫμ ηδηΫμ. Οδ κνζέεμ Ϋξκνθ 

επδζεΰεέ απσ εδδδεκτμ ΰδα θα δυζκνθ ηδα ζνθκπηδεά Ϋεγεζβ εΪγε εέδκνμ 

λτπαθζβμ ηπθ νδΪηπθ εαδ ηβμ αηησζθαδλαμ απσ ίδκηβξαθδεΫμ ηκθΪδεμ 

παλαΰπΰάμ.  

Πίλαθαο 16 ξηα εθπνκπώλ 

 Οπζία 
Οξηαθέο ηηκέο γηα 
ηελ αηκόζθαηξα 

(αλά έηνο) 

Οξηαθέο ηηκέο γηα ηα 
ύδαηα (αλά έηνο) 

1 
ΑζκΰκθπηΫθεμ κλΰαθδεΫμ κνζέεμ 
(AOX) 

- 1.00 t 

2 Αηηπθέα, ΝΖ3 10.00 t - 

3 Αλζεθδεσ εαδ ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.02 t 0.005 t 

4 Βεθασζδκ 1.00 t - 

5 
Βεθασζδκ, ηκζκνσζδκ, 
αδγνζκίεθασζδκ, ινζΫθδα (πμ ΒΣΔΥ) 

- 0.2 t 

6 Βλπηδκτξκμ δδθαδθνζαδγΫλαμ - 0.001 t 

7 Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 100,000.00 t - 

8 

Γδκιέθεμ εαδ θκνλΪθδα 
(πκζνξζπλδπηΫθεμ δδίεθακ-δδκιέθεμ 
εαδ πκζνξζπλδπηΫθα δδίεθακ-
θκνλΪθδα) 

0.001 kg - 

9 ΓδξζπλκαδγΪθδκ -1,2 (DCE) 1.00 t 0.01 t 

10 ΓδξζπλκηεγΪθδκ (DCM) 1.00 t 0.01 t 

11 Διαθγκλδκτξκμ ζέδβλκμ (SF6) 0.05 t - 

12 Διαξζπλκίεθασζδκ (HCB) 0.01 t 0.001 t 

13 ΔιαξζπλκίκνηαδδΫθδκ (HCBD) - 0.001 t 

14 ΔιαξζπλκενεζκειΪθδκ (HCH) 0.01 t 0.001 t 
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15 ΚΪδηδκ εαδ ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.01 t 0.005 t 

16 Κναθδκτξα, κζδεσ CN - 0.05 t 

17 ΜεγΪθδκ, CH4 100.00 t - 

18 
Μβ ηεγαθδεΫμ πηβηδεΫμ κλΰαθδεΫμ 
εθυζεδμ (NMVOC) 

100.00 t - 

19 Μσζνίδκμ εαδ ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.2 t 0.02 t 

20 Μκθκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO 500.00 t - 

21 ΝδεΫζδκ εαδ ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.05 t 0.02 t 

22 Οζδεσ Ϊαπηκ - 50.00 t 

23 Οζδεσμ κλΰαθδεσμ Ϊθγλαεαμ (TOC) - 50.00 t 

24 Οζδεσμ θυζθκλκμ - 5.00 t 

25 Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 100.00 t - 

26 Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 150.00 t - 

27 ΟλΰαθκεαζζδηελδεΫμ εθυζεδμ - 0.05 t 

28 Πεθηαξζπλκθεθσζβ (PCP) 0.01 t - 

29 
Πκζνενεζδεκέ αλπηαηδεκέ 
νδλκΰκθΪθγλαεεμ (ΡΑΖ) 

0.05 t 0.005 t 

30 
ΡΜ10 (ζπηαηέδδα ηε δδΪηεηλκ 
ηδελσηελβ απσ 10ηm) 

50.00 t - 

31 ΣεηλαξζπλκαδγνζΫθδκ (PER) 2.00 t - 

32 ΣεηλαξζπλκηεγΪθδκ (TCM) 0.1 t - 

33 ΣλδξζπλκαδγΪθδκ-1,1,1 (TCE) 0.1 t - 

34 ΣλδξζπλκαδγνζΫθδκ (TRI) 2.00 t - 

35 Σλδξζπλκίεθασζδκ (TCB) 0.01 t - 

36 ΣλδξζπλκηεγΪθδκ (Υζπλκθσληδκ) 0.5 t - 

37 ΤδλΪλΰνλκμ εαδ ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.01 t 0.001 t 

38 Τδλκεναθδεσ κιτ (HCN) 0.2 t - 

39 ΤδλκθγκλΪθγλαεεμ (HFC) 0.1 t - 

40 ΤπελθγκλΪθγλαεεμ (PFC) 0.1 t - 

41 Τπκιεέδδκ ηκν ααυηκν (Ν2Ο) 10.00 t - 

42 Φαδθσζεμ - 0.02 t 

43 
Φγσλδκ εαδ αθσλΰαθεμ κνζέεμ (πμ 
νδλκθγκλδεσ κιτ) 

5.00 t - 

44 Φγκλδκτξα - 2.00 t 

45 Υαζεσμ εαδ ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.1 t 0.05 t 

46 
Υζυλδκ εαδ αθσλΰαθεμ κνζέεμ (πμ 
HCl) 

10.00 t - 

47 Υζπλδκτξα - 2,000.00 t 

48 ΥζπλκαζεΪθδα (C10-13) - 0.002 kg 

49 Υλυηδκ εαδ ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.1 t 0.05 t 

50 
ΦενδΪλΰνλκμ εαδ ηα παλΪΰπΰΪ 
ηκν 

0.2 t 0.1 t 
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Πίλαθαο 17 ξηα εθπνκπώλ ζθόλεο θαηά ηελ παξαγσγή ηζηκέληνπ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε 

θόλε 
Mg/Nm3 

ηνηρεία  
βαζηδόκελα 

Νέα/ηξνπνπνηεκέλε ή 
πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε 

Καπλνδόρνο 
 θιηβάλνπ 

Φύμε ηνπ  
θιίλθεξ 

Άιεζε  
ηζηκέληνπ 

Άιιεο  
ζεκεηαθέο 

 πεγέο 

Ανζηλέα Δ 
θΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νθδζηΪηεθβ 
50 
50 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

ΒΫζΰδκ Α 
θΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νθδζηΪηεθβ 
50 

50-150 
50 

50-400 
50 

50-150 
 

50-300 

Γαθέα  
θΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νθδζηΪηεθβ 
    

Φδζαθδέα  
θΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νθδζηΪηεθβ 
    

Γαζζέα Δ 
θΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νθδζηΪηεθβ 
50 

50(a) 
100 

100(a) 
50 

50(b) 
30 
30 

Γεληαθέα Δ 
θΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νθδζηΪηεθβ 
50 
50 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

ΔζζΪδα Δ/Σ 
θΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νθδζηΪηεθβ 
100 
150 

100 
150 

100 
150 

 

Ηλζαθδέα  
θΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νθδζηΪηεθβ 
    

Ηηαζέα Δ/Α 
θΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νθδζηΪηεθβ 
 

50 
 

50 
 

50 
 

50 

Λκνιεηίκτλΰκ  
θΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νθδζηΪηεθβ 
    

Οζζαθδέα  
θΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νθδζηΪηεθβ 
    

Πκληκΰαζέα Δ 
θΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νθδζηΪηεθβ 
50 

100 
100 
100 

75 
75 

50 
50 

Ηζπαθέα Δ 
 

θΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 
νθδζηΪηεθβ 

 
400/250(c) 

100 (d) 

170/100(c) 
100 (d) 

170/100(c) 
100 (d) 

300/250(c) 
75 (d) 

300/250(c) 
75 (d) 

300/250(c) 
50 (d) 

300/250(c) 
50 (d) 

κνβδέα Α 
θΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νθδζηΪηεθβ 
50(e) 

150-500 
 

250-500 
 

150-250 
20 

50-150 

ΖθπηΫθκ  
Βαζέζεδκ 

 
θΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νθδζηΪηεθβ 
40 (g) 50 (g) 

40 (g) 
 

50 (g) 

Δ = Δγθδεά Νκηκγεζέα, Σ = ΣκπδεΫμ ΓδαηΪιεδμ, Α = Άδεδα  
a) Οη ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο κε εθπνκπέο <150 mg/Nm3 πξέπεη λα 
ηθαλνπνηνύλ ηα όξηα εθπνκπώλ ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ κέρξη ην 2001 
b) Οη ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ ηα όξηα εθπνκπώλ 
ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ κέρξη ην 2001 
c) Τθηζηάκελα όξηα 
d) Όξηα ππό κειέηε 
e) Η δηαθνπηόκελε ιεηηνπξγία (εθθίλεζε/ζηακάηεκα) ηεο εγθαηάζηαζεο έρεη 
κέζν κεληαίν όξην mg/Nm3 
g) “Benchmark releases” δεθ εέθαδ εθαλησζδηα ζηδμ νθδζηΪηεθεμ 
εΰεαηαζηΪζεδμ, αζζΪ απκηεζκτθ παλΪΰκθηα ΰδα θα ζβθγκτθ νπσοβ ηα 
εαηΪζζβζα σλδα εεπκηπυθ. 
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Πίλαθαο 18 ξηα εθπνκπώλ αεξίσλ ξύπσλ (NOx, SO2, PCDD/Fs) θαηά ηελ 

παξαγσγή ηζηκέληνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε  

SO2, NOx  
mg/Nm3 

PCDD/Fs 

Γεδνκέλα 
 βάζεη: 

Νέα/ηξνπνπνηεκέλε ή 
 ππάξρνπζα  
εγθαηάζηαζε 

SO2 
SO2  α' ύιεο  

πινύζηεο  
ζε S 

NOx 
PCDD/Fs 

ng  
ΣEQ/Nm3 

Ανζηλέα Δ 
ΝΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νπΪλξκνζα 
200 
200 

400 
400 

500 
1000 

 

ΒΫζΰδκ Α 
ΝΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νπΪλξκνζα 
1000 
1000 

 
1800 
1800 

 

Γαθέαk  
ΝΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νπΪλξκνζα 
    

Φδζαθδέα  
ΝΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νπΪλξκνζα 
    

Γαζζέα Δ 
ΝΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νπΪλξκνζα 
500 

500(a) 
1200/1800 (b) 

1200/1800(a,b) 
1200/1500/1800(c) 
1200/1500/1800(c) 

 

Γεληαθέα Δ 
ΝΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νπΪλξκνζα 
400 
400 

400 
400 

500 
800 

 

ΔζζΪμ Δ/Σ 
ΝΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νπΪλξκνζα 
    

Ηλζαθδέα  
ΝΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νπΪλξκνζα 
    

Ηηαζέα Δ/Σ 
ΝΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νπΪλξκνζα 
600  1800 

10000(d) 
10000(d) 

Λκνιεηίκτλΰκ  
ΝΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νπΪλξκνζα 
    

Οζζαθδέα  
ΝΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νπΪλξκνζα 
    

Πκληκΰαζέα Δ 
ΝΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νπΪλξκνζα 
 

400 
 1300 

0,1 
0,1 

Ηζπαθέα Δ 
ΝΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νπΪλξκνζα 

2400/ 6000(e) 
600(f) 

2400/ 6000(e) 
600(f) 

2400/6000(e) 
1800(f) 

2400/6000(e) 
1800(f) 

 
 

1300-1800(f) 
 

κνβδέα Α 
ΝΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νπΪλξκνζα 
   

0,1 
0,1 

ΖθπηΫθκ 
 Βαζέζεδκ 

Δ(f) 
ΝΫα/ηλκπκπκδβηΫθβ 

νπΪλξκνζα 
200(g) 

(h) 
 

900(g) 
(h) 

 

E = Δγθδεά Νκηκγεζέα, Σ = ΣκπδεΫμ ΓδαηΪιεδμ, Α = Άδεδα 
a) Οδ νπΪλξκνζεμ εΰεαηαζηΪζεδμ πλΫπεδ θα δεαθκπκδκτθ ηα σλδα εεπκηπυθ 
ηπθ θΫπθ εΰεαηαζηΪζεπθ ηΫξλδ ηκ 2001. 
b) 1200 mg/Nm3 εΪθ >= 200 kg/h; 1800 mg/Nm3 εΪθ < 200 kg/h. 
c) 1200 mg/Nm3 ΰδα ιβλά δδελΰαζέα ηε γελησηβηα recuperation, 
1500 mg/Nm3 ΰδα βηέιβλεμ ά βηένΰλεμ δδελΰαζέεμ εαδ 
1800 mg/Nm3 ΰδα νΰλΫμ εαδ ιβλΫμ δδελΰαζέαμ δέξπμ αθαεσηδζβ γελησηβηαμ. 
d) Γεθδεσμ εαθσθαμ ΰδα εΪγε εέδκμ ίδκηβξαθδευθ εεπκηπυθ. 
e) Ηζξτκθηα σλδα. 
f) Όλδα νπσ ηεζΫηβ. Δγθδεά εαγκδάΰβζβ ΰδα ηβθ εθαληκΰά BATNEEC. 
g) “Benchmark releases” 
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h) “Benchmark releases” δεθ εέθαδ εθαλησζδηα ζηδμ νθδζηΪηεθεμ 
εΰεαηαζηΪζεδμ αζζΪ απκηεζκτθ ηεζζκθηδεκτμ ζησξκνμ. 

 

Πίλαθαο 19 ξηα εθπνκπώλ αεξίσλ ξύπσλ (κέηαιια θ.ι.π) θαηά ηελ παξαγσγή 

ηζηκέληνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ζπλέρεηα) 

Μέηαιια, άιια, 
 mg/Nm3 

Υξνληθό  
Γηάζηεκα  
Μέηξεζεο 

 (Cd,  
Tl,  
Hg) 

 (Se, 
 Te,  

As, Co, 
Ni) 

 (Sb, Pb, 
 Cr,  

Cu, Mn, 
 V, Sn) 

TOC HCL HF NH3 CO 

Ανζηλέα 3 ξλσθδα 0.1/0.2 (a) 1.0 (b)       

BΫζΰδκ 6 ηάθεμ 0.2 1 (c) 5 75 (d) 30 5   

Γαθέα          

Φδζαθδέα          

Γαζζέα 1 ξλσθκμ 0.2 1.0 5.0 (e)      

Γεληαθέα 3 ξλσθδα 0.2 1.0 5.0 (e) 150 30 (g) 5 (g)   

ΔζζΪδα          

Iλζαθδέα          

Iηαζέα Πκδεέζεδ 0.2 
1.0   (h) 
1.0   (i) 

5.0   (j)    5.0   (k) (l) 30 5 250  

Λκνιεηίκτλΰκ          

Οζζαθδέα          

Πκληκΰαζέα 6 ηάθεμ 0.2 1.0 5.0 50 250 50  1000 

Ηζπαθέα Πκδεέζεδ 0.2 (m) 1.0 (m) 5.0 (m)      

κνβδέα 1 ξλσθκμ (n) (n) (n)      

Ζθ. Βαζέζεδκ          

a. Η νκάδα πεξηιακβάλεη Cd, Tl, Be. Σν όξην 0.1 εθαξκόδεηαη κεκνλσκέλα γηα 
θάζε ζηνηρείν, ην 0.2 ηζρύεη γηα ην άζξνηζκα. 
b. As, Co, Ni, Pb 
c. As, Co, Ni 
d. CH4 excepted 
e. Πεξηιακβάλεηαη θαη ν Zn  
f. Σα θπαλίδηα (δηαιπηά) δίδνληαη σο CN, ηα θζνξίδηα δίδνληαη σο F. Σα Pt, Pd 
θαη Rh πεξηιακβάλνληαη επίζεο 
g. Η νξηαθή ηηκή εθπνκπήο ηζρύεη γηα ην άζξνηζκα απηνύ θαη άιισλ ελώζεσλ. 
h. Μόλν Se, Te  
i. As, Cr (VI), Co, Ni 
j. Sb, Cr (III), Mn, Pd, Pb, Pt, Cu, Rh, Sn, V 
k. (Cd, Ti, Hg, Se, Te, Sb, Cr(III), Mn, Pd, Pb, Pt, Cu, Rh, Sn, V) 
l. Όξηα απαηηνύληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο νξγαληθέο ελώζεηο (πεξίπνπ. 200) πνπ 
είλαη ηαμηλνκεκέλεο ζε 5 θαηεγνξίεο θηλδύλνπ: ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ I: 5, ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ II: 
20, ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ III: 150, ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ IV: 300, ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: 600. 
m. Όξηα ππό ζπδήηεζε 
n. ηελ άδεηα δελ θαζνξίδνληαη όξηα. Αξρηθά γίλεηαη αλαθνξά ησλ πξαγκαηηθώλ 
επηπέδσλ εθπνκπήο θαη απηά ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ έθδνζε ηεο άδεηαο. 
Δηεζίσο γίλεηαη αλαθνξά ζε επηιεγκέλα ζηνηρεία. 
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Πίλαθαο 20 Δζληθά όξηα εθπνκπήο ζθόλεο γηα ηελ παξαγσγή αζβέζηνπ 
ζηελ ΔΔ 

 
 

Ρνή Μάδαο kg/h θόλε SO2 NOx HCl 

ΥΧΡΑ  mg/Νm3 

Ανζηλέα  50 500   

BΫζΰδκ 
> 0.5 
< 0.5 

50 
150 

   

Γαθέα  100 (a) 500 200  

Φδζαθδέα  50-150 250 150-200  

Γαζζέα 
> 1 
< 1 

> 25 

50 
100 

 
 

300 

 
 

500 
 

Γεληαθέα 
 

> 5 
50 

 
500 

1500/1800 (b)  

ΔζζΪδα  100/150    

Iλζαθδέα  50 750 1800  

Iηαζέα 
 

> 50 
50 

 
500 

1800  

Λκνιεηίκτλΰκ      

Οζζαθδέα      

Πκληκΰαζέα      

Ηζπαθέα  250 4300 300  

κνβδέα      

Ζθ. Βαζέζεδκ  40/50 (c,d) 200 (c, d) 900 (c, d)  

a. Γδα παζδκτμ εζδίΪθκνμ ηΫξλδ 200 mg/Νm3 

b. 1800 ΰδα πελδζηλκθδεκτμ εζδίΪθκνμ, 1500 ΰδα Ϊζζκνμ ητπκνμ εζδίΪθπθ 
c. " Βenchmark releases" 
d. Βenchmark release levels δεθ απκηεζκτθ κλδαεΫμ ηδηΫμ εεπκηπάμ, αζζΪ 
ηεζζκθηδεκτμ ζησξκνμ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ – ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

2.1 Πξνβιήκαηα θαηά ηελ εμέηαζε θαη έγθξηζε ησλ Μειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ(ΜΠΔ)  

 ΓαζδεΫμ Τπβλεζέεμ Γ/θζεδμ ΠελδίΪζζκθηκμ Λδηεθαλξεέα νθκζδεΪ 

ΘΔΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

Απκνζέα εγθδεκτ πελδίαζζκθηδεκτ 

ζξεδδαζηκτ 

91,2 76,9 33,3 84 

Έζζεδοβ ξπλκηαιδεκτ ζξεδδαζηκτ 96,9 93,3 66,7 94 

Έζζεδοβ πλκδδαΰλαθυθ 64 70,6 33,3 64,4 

Γλαθεδκελαηέα εζΫΰξκν 73,3 82,4 75 76,5 

Αθεπαλεάμ δβηκζδκπκέβζβ 61,5 16,7 50 47,6 

Υαηβζσμ Πλκςπκζκΰδζησμ 60 80 100 69,8 

Οδ ΜΠΔ Ϋπκθηαδ ηβμ Ϋΰελδζβμ ηκν 

Ϋλΰκν 

77,8 73,3 100 77,8 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΖ 

Δζζδπάμ εαηΪληδζβ ζηεζεξυθ 

Γδκέεβζβμ  

88,6 69,2 33,3 80,4 

Έζζεδοβ ζηκδξεέπθ ΰδα Ϋζεΰξκ ΜΠΔ 83,3 81,3 60 80,4 

Αδνθαηέα εζΫΰξκν 64,3 76,9 50 66,7 

Δνγνθκθκίέα 60 40 33,3 51,2 
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Δζζδπάμ ζηεζΫξπζβ νπβλεζδυθ 97,3 0 75 96,5 

ΑθηδδλΪζεδμ πκζδηυθ 84 0 100 91,1 

ΠδΫζεδμ ηλέηπθ 89,3 81,3 60 83,7 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

ΛΪγβ εαηΪηαιβμ ζηδμ εαηβΰκλέεμ 50 66,7 33,3 54,5 

ΑθεπΪλεεδα ηεζεηβηυθ 71,4 93,8 66,7 78,7 

Έζζεδοβ επδησπδαμ ζνζζκΰάμ 

δεδκηΫθπθ 

90,9 0 75 92,7 

Αθηδΰλαθά - επδεσζζβζβ 0 0 66,7 98,2 

Δζζδπάμ ξλάζβ ηκθηΫζπθ 90 87,5 75 88 

ΓΔΝΗΚΑ 

Έζζεδοβ πελδίαζζκθηδευθ 

δεδκηΫθπθ 

85,7 87,5 66,6 85,2 

Πέθαεαμ 21  Πλκίζάηαηα εαηΪ ηβθ ειΫηαζβ εαδ Ϋΰελδζβ ηπθ Μεζεηυθ Πελδίαζζκθηδευθ Δπδπηυζεπθ 

Πεγή WWF Hellas, Έρεσλα γηα ηελ εθαρκογή ηες Νοκοζεζίας γηα ηο περηβάιιολ, Μάηος 2005 
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2.2 Βηνκεραλίεο πνπ εθαξκόδνπλ ηελ Οδεγία 96/61 IPPC 

Πέθαεαμ 22 Βδκηβξαθέεμ πκν εθαλησακνθ ηβθ Οδβΰέα 96/61 IPPC 

Δ
γ
γ
ξ

α
θ

ή
 Δπσλπκία 

Oδε
γία 
IPP
C 

Γήκνο Ννκόο Πεξηθέξεηα Κιάδνη 

1 ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΑ ΟΛΗΒΑ Α.Δ. 0 Γ. ΜΟΥΑΣΟΤ Ν ΑΘΖΝΧΝ ATTΗΚΖ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΦΤΣΗΚΧΝ & ΕΧΗΚΧΝ ΔΛΑΗΧΝ & ΛΗΠΧΝ, 

2 
ΥΑΡΣΟΠΟΗΗΑ ΦΘΗΧΣΗΓΟ Α.Δ. (ΔΡΓΟΣΑΗΟ 
ΜΟΥΑΣΟΤ ΑΣΣΗΚΖ) 1 Γ. ΜΟΥΑΣΟΤ Ν ΑΘΖΝΧΝ ATTΗΚΖ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ & ΥΑΡΣΟΝΗ, 

3 ΠΡΟΦΗΝ Α.Δ. 1 Γ. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ Ν ΑΘΖΝΧΝ ATTΗΚΖ 
ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

4 BITULINE Α.Β.Δ.Δ. 1 Γ. ΣΑΤΡΟΤ Ν ΑΘΖΝΧΝ ATTΗΚΖ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΓΗΤΛΗΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ, 

5 ΣΡΗΠΟΤ ΑΦΟΗ & Λ. ΚΑΣΟΤΡΖ ΑΒΔΔ 0 Γ. ΑΘΖΝΑΗΧΝ Ν ΑΘΖΝΧΝ ATTΗΚΖ 
ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ & ΓΔΦΖ ΓΔΡΜΑΣΟ, 

6 ΜΗΛΖΛΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΔ 0 Γ. ΣΑΤΡΟΤ Ν ΑΘΖΝΧΝ ATTΗΚΖ 
ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ & ΓΔΦΖ ΓΔΡΜΑΣΟ, 

7 
ΓΗΑΝΝΟΤΖ Ν. Θ. - ΑΦΟΗ  ΚΛΗΑΦΑ -
 ΦΟΗΒΟ ΑΔ 1 Γ. ΚΑΛΛΗΘΔΑ Ν ΑΘΖΝΧΝ ATTΗΚΖ 

ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

8 
ΚΛΧΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑΗ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. -
 ΜΟΤΕΑΚΖ Α.Δ. 1 Γ. ΑΗΓΑΛΔΧ Ν ΑΘΖΝΧΝ ATTΗΚΖ 

ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΝΖΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΤΦΑΝΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ, 

9 ΚΟΠΑΛΗΝ Α.Δ 1 Γ. ΑΘΖΝΑΗΧΝ Ν ΑΘΖΝΧΝ ATTΗΚΖ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

10 
ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΥΑΡΣΟΠΟΗΗΑ  Α.Δ. (ΔΡΓΟΣΑΗΟ 
ΑΘΖΝΧΝ) 1 Γ. ΑΘΖΝΑΗΧΝ Ν ΑΘΖΝΧΝ ATTΗΚΖ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ & ΥΑΡΣΟΝΗ, ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΥΑΡ
ΣΟΠΟΛΣΟΤ, ΥΑΡΣΗΟΤ & ΥΑΡΣΟΝΗΟΤ, 

11 ΓΔΡΜΑΝΑΚΟ Α.Δ 0 
Γ. ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΟΤ 
ΡΔΝΣΖ Ν ΠΔΗΡΑΗΧ ATTΗΚΖ 

ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ & ΓΔΦΖ ΓΔΡΜΑΣΟ, 

12 ΓΗΑΟΤΝΣΕΖ ΒΑ . ΤΗΟΗ ΟΔ 0 
Γ. ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΟΤ 
ΡΔΝΣΖ Ν ΠΔΗΡΑΗΧ ATTΗΚΖ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΣΑΞΗΓΗΟΤ(ΑΠΟΚΔΤΧΝ),ΣΑΝΣΧΝ & ΠΑ

ΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ, ΔΗΓΧΝ ΔΛΟΠΟΗΗΑ & ΑΓΜΑΣΟΠΟΗΗΑ, 
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13 ΓΗΟΤΛΑ Α.Δ. 1 Γ. ΑΗΓΑΛΔΧ Ν ΑΘΖΝΧΝ ATTΗΚΖ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΤΑΛΗΟΤ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΑΠΟ ΓΤΑΛΗ, 

14 PROZIN  Α.Δ. 1 Γ. ΣΑΤΡΟΤ Ν ΑΘΖΝΧΝ ATTΗΚΖ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

15 ΔΣΜΑ  Α.Δ 1 Γ. ΑΘΖΝΑΗΧΝ    

16 
ΒΔΚΑ Α.Δ. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΥΑ
ΡΣΟΤ 1 Κ. ΑΝΟΗΞΔΧ Ν ΑΝ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ & ΥΑΡΣΟΝΗ, 

17 ΑΦΟΗ ΓΗΑΓΛΟΓΛΟΤ CAROL ΑΒΔΔ 1 Γ. ΚΖΦΗΗΑ Ν ΑΘΖΝΧΝ ATTΗΚΖ 
ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

18 Π.Γ. ΠΑΠΟΤΣΑΝΖ ΑΒΔΔ 1 Γ. ΚΖΦΗΗΑ Ν ΑΘΖΝΧΝ ATTΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΟΤΝΗΧΝ & ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΧΝ, ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ & ΣΗΛΒΧΖ, ΑΡΧΜΑΣΧΝ 
& ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ ΚΑΛΛΧΠΗΜΟΤ 

19 ΝΔΜΖΔ ΜΔΠΔ 0 Γ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ Ν ΠΔΗΡΑΗΧ ATTΗΚΖ 

ΝΑΤΠΖΓΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΠΛΟΗΧΝ & ΚΑΦΧΝ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ
, 

20 ΒΗΟΥΑΡΣΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 1 Γ. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ & ΥΑΡΣΟΝΗ, 

21 ΑΦΟΗ ΓΗΑΝΝΗΓΖ Α.Δ. 1 Γ. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΓΗΤΛΗΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ, 

22 ALCO ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ 1 Γ. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΠΟΛΤΣΗΜΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ & ΑΛΛΧΝ ΜΖ 
ΗΓΖΡΟΤΥΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ, 

23 Α.Δ. ΑΛΔΞ. & ΑΝΑΣ. ΣΗΡΗΓΧΣΖ 1 Γ. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΜΔΝΣΟΤ, ΑΒΔΣΖ & ΓΤΦΟΤ, 

24 
ΑΒΔΣΟΠΟΗΗΑ Β. ΓΔΒΔΝΣΕΟΓΛΟΤ & ΗΑ Ο
Δ 1 Γ. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΜΔΝΣΟΤ, ΑΒΔΣΖ & ΓΤΦΟΤ, 

25 ΑΒΔΣΟΠΟΗΗΑ Κ. ΡΑΗΚΟ Α.Δ. 1 Γ. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΜΔΝΣΟΤ, ΑΒΔΣΖ & ΓΤΦΟΤ, 

26 
ΠΔΣΡΟΓΚΑΕ  Α.Δ.Δ.Τ.  (ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΠ
ΡΟΠΤΡΓΟΤ) 0 Γ. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ 
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ,  

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ 

27 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΑ 1 Γ. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΟΤ ΗΓΖΡΟΤ & ΥΑΛΤΒΑ & ΗΓΖΡΟΚΡΑΜΑΣ
ΧΝ (ΔΥΑΚ), 

28 
ΓΔΧΦΑΡΜ  Α.Β.Δ.Δ. (ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΠΡ
ΟΠΤΡΓΟΤ) 0 Γ. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΡΑΗΣΟΚΣΟΝΧΝ & ΑΛΛΧΝ ΑΓΡΟΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡ
ΟΨΟΝΣΧΝ, 

29 
ΔΚΟΛΗΝΑ Α.Δ. (ΠΔΣΡΟΛΗΝΑ) -
 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 0 Γ. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ 
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ,  

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ 
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30 
ΠΔΣΡΟΓΚΑΕ  Α.Δ.Δ.Τ.  (ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΠ
ΡΟΠΤΡΓΟΤ) 0 Γ. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟ
ΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ 

31 
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟ Α
ΠΡΟΠΤΡΓΟΤ) 1 Γ. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΓΗΤΛΗΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ, 

32 

ΔΚΟ -
 ΔΛ.Γ.Α.  Α.Β.Δ.Δ. (ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΡΑΜ
ΑΓΚΑ) 0 Γ. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟ

ΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ 

33 
SHELL GAS Α.Δ.Β.Δ.Τ.  (ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Α
ΠΡΟΠΤΡΓΟΤ) 0 Γ. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟ
ΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ 

34 BP /ΔΛΛΑ Α.Δ. 0 Γ. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟ
ΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ 

35 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΡΖΣΗΝΧΝ ΜΔΓΑΡΧΝ ΦΑΝΖ Α.
Δ. 1 Γ. ΜΔΓΑΡΔΧΝ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

36 
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. (ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
 ΜΔΓΑΡΧΝ) 0 Γ. ΜΔΓΑΡΔΧΝ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 

ΓΗΑΚΗΝΖΖ & ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΦΟΡΣΗΧΝ, 

37 
ΓΔΠΑ  (ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔ
ΡΗΟΤ)   Α.Δ. 0 Γ. ΜΔΓΑΡΔΧΝ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΑΔΡΗΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ

 ΜΔ ΑΓΧΓΟΤ ΑΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ, 

38 ΒΗΑΦΑΛΣ  Α.Δ 1 Γ. ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΓΗΤΛΗΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ, 

39 
ΑΒΔΣΟΠΟΗΗΑ Ζ ΔΝΧΗ -
 ΓΟΤΚΔΡΖ ΥΡΖΣΟ 1 Γ. ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΜΔΝΣΟΤ, ΑΒΔΣΖ & ΓΤΦΟΤ, 

40 ΛΗΝΣΔ ΔΛΛΑ Δ.Π.Δ.  (ΑΣΣΗΚΖ) 1 Γ. ΜΑΝΓΡΑ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

41 ΕΤΓΟΤΡΑΚΖ ΝΗΚΟ Α.Δ. 1 Γ. ΜΑΝΓΡΑ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

42 ΚΡΑΦΣ ΔΛΛΑ Α.Δ. 0 Γ. ΜΑΝΓΡΑ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΛΛΧΝ ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, 

43 ΒΔΡΝΗΛΑΚ  Α.Δ. 1 Γ. ΜΑΝΓΡΑ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΥΡΧΜΑΣΧΝ, ΒΔΡΝΗΚΗΧΝ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΠΗΥΡΗ
ΜΑΣΧΝ, ΜΔΛΑΝΧΝ ΣΤΠΟΓΡΑΦΗΑ & ΜΑΣΗΥΧΝ, 

44 ΔΛΛΑΓΡΔΣ Α.Δ. 0 Γ. ΜΑΝΓΡΑ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΡΑΗΣΟΚΣΟΝΧΝ & ΑΛΛΧΝ 
ΑΓΡΟΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

45 ΛΑΠΑΦΑΡΜ  Α.Δ. 0 Γ. ΜΑΝΓΡΑ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΡΑΗΣΟΚΣΟΝΧΝ & ΑΛΛΧΝ ΑΓΡΟΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡ
ΟΨΟΝΣΧΝ, 

46 ΠΔΣΡΟΛΑ ΔΛΛΑ Α.Δ.Β.Δ. 1 Γ. ΔΛΔΤΗΝΟ Ν ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ ATTΗΚΖ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΓΗΤΛΗΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ, 
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47 ΥΔΛΛΑΦΑΡΜ Α.Δ. 0 Γ. ΣΤΛΗΓΑ ΦΘΗΧΣΗΓΟ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΡΑΗΣΟΚΣΟΝΧΝ & ΑΛΛΧΝ 

ΑΓΡΟΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

48 
ΠΑΚΟ ΑΝ. ΒΛ. ΚΟΛΗΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. (ΔΡΓΟΣ
ΑΗΟ ΠΔΛΑΓΗΑ ΦΘΗΧΣΗΓΑ) 1 Γ. ΠΔΛΑΓΗΑ ΦΘΗΧΣΗΓΟ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ & ΥΑΡΣΟΝΗ, 

49 ΓΔΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΑΡΣΟΤ Α.Δ. 0 Γ. ΔΛΤΜΝΗΧΝ ΔΤΒΟΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ & ΥΑΡΣΟΝΗ, 

50 ΥΑΡ. ΣΕΔΡΑΝΗΓΖ Δ.Π.Δ. 1 Γ. ΑΤΛΗΓΟ ΔΤΒΟΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

51 ΑΔΡΗΑ ΥΑΛΚΗΓΑ Α.Σ.Β.Δ.Δ. 1 Γ. ΑΤΛΗΓΟ ΔΤΒΟΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

52 CLARIANT  ΔΛΛΑ  Α.Δ.Β.Δ. 1 Γ. ΑΤΛΗΓΟ ΔΤΒΟΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

53 ΑΔΡΗΑ ΥΑΛΚΗΓΑ Α.Σ.Β.Δ.Δ. 1 Γ. ΑΤΛΗΓΟ ΔΤΒΟΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

54 ΗΝΣΔΑΛ - ΣΑΝΣΑΡΝΣ Α.Β.Δ. 0 Γ. ΑΤΛΗΓΟ ΔΤΒΟΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΖ ΓΟΜΗΚΧΝ, ΜΖ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΔΗ

ΓΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

55 ΗΝΣΔΑΛ - ΠΤΡΗΜΑΥΑ  ΑΒΔ 0 Γ. ΑΤΛΗΓΟ ΔΤΒΟΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΖ ΓΟΜΗΚΧΝ, ΜΖ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΔΗ

ΓΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

56 
DETERCHEM ΤΗΟΗ Γ. ΑΡΒΑΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ & 
ΗΑ Δ.Δ. 1 Γ. ΑΤΛΗΓΟ ΔΤΒΟΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΛΛΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

57 ΣΗΣΑΝ - ΓΑΛΑΝΖ  ΓΖΜΖΣΡΗΟ & ΗΑ Ο.Δ. 1 Γ. ΑΝΘΖΓΧΝΟ ΔΤΒΟΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤΒΛΧΝ, ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ & ΛΟΗΠΧΝ 

ΓΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ  
ΑΠΟ ΟΠΣΖ ΓΖ, 

58 ΥΑΣΕΖΛΟΤΚΑ  Α.Δ. 1 Γ. ΑΝΘΖΓΧΝΟ ΔΤΒΟΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

59 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΔΡΗΧΝ, ΑΦΟΗ ΚΟΡ
ΛΟΤ Ο.Δ., ΜΟΝΑΓΑ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 1 Γ. ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ ΒΟΗΧΣΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

60 ΔΛΦΗΚΟ Α.Δ.Δ. 1 Γ. ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ ΒΟΗΧΣΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 
ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

61 

ΥΑΛΚΗ ΑΒΔΔ - ΒΑΒΟΤΛΗΧΣΖ -
 ΓΟΤΝΑΡΖ -
 ΜΖΣΑΚΖ (ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟ
Τ) 1 Γ. ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ ΒΟΗΧΣΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤΒΛΧΝ, ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ & ΛΟΗΠΧΝ 

ΓΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
 ΑΠΟ ΟΠΣΖ ΓΖ, 

62 ΘΧΜΟΓΛΟΤ Κ. ΑΒΔΔ 1 Γ. ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ ΒΟΗΧΣΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 
ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

63 ΓΗΑΝΝΟΤΖ ΓΗΑΝΝΖ ΑΒΔΔ 1 Γ. ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ ΒΟΗΧΣΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 
ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

64 ΚΑΠΑΥΖΜ ΑΒΔΔ 1 Γ. ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ ΒΟΗΧΣΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 
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65 ΠΑΠΠΟΤΓΖ ΗΧΑΝΝΖ 0 Γ. ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ ΒΟΗΧΣΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ & ΓΔΦΖ ΓΔΡΜΑΣΟ, 

66 ΓΗΟΤΝΗΥΔΜ  ΔΛΛΑ  ΑΒΔΔ 1 Γ. ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ ΒΟΗΧΣΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΛΛΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

67 ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ. 1 Γ. ΘΖΒΑΗΧΝ ΒΟΗΧΣΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΠΟΛΤΣΗΜΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ 
& ΑΛΛΧΝ ΜΖ ΗΓΖΡΟΤΥΧΝ  
ΜΔΣΑΛΛΧΝ, 

68 BAYER ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ 0 Γ. ΘΖΒΑΗΧΝ ΒΟΗΧΣΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΡΑΗΣΟΚΣΟΝΧΝ & ΑΛΛΧΝ ΑΓΡΟΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡ
ΟΨΟΝΣΧΝ, 

69 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΤΓΡΤΑΛΟΤ ΑΦΟΗ  Γ. ΖΜΗΣΖ Α
.Δ. 1 Γ. ΘΖΒΑΗΧΝ ΒΟΗΧΣΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΤΑΛΗΟΤ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΑΠΟ ΓΤΑΛΗ, 

70 
CHAMOISERIE FRANCO -
 HELLENIQUE Γ.Μ. ΑΛΑΥΟΤΕΟ ΑΒΔΔ 0 Γ. ΘΖΒΑΗΧΝ ΒΟΗΧΣΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ & ΓΔΦΖ ΓΔΡΜΑΣΟ, 

71 ΓΚΔΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 0 Γ. ΘΖΒΑΗΧΝ ΒΟΗΧΣΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 
ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ & ΓΔΦΖ ΓΔΡΜΑΣΟ, 

72 ΥΡΧΜΑΣΟΤΡΓΗΑ ΣΡΗΠΟΛΔΧ Α.Β.Δ.Δ. 1 Γ. ΑΚΡΑΗΦΝΗΑ ΒΟΗΧΣΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

73 ΝΣΟΜΖΛ Α.Δ. 0 Γ. ΑΛΜΤΡΟΤ ΜΑΓΝΖΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΦΡΟΤΣΧΝ 

 & ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ, 

74 ΑΒΔΣΟΠΟΗΗΑ ΒΔΛΔΣΗΝΟΤ Α.Δ. 1 Γ. ΦΔΡΧΝ ΜΑΓΝΖΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΜΔΝΣΟΤ, ΑΒΔΣΖ & ΓΤΦΟΤ, 

75 ΑΒΔΣΟΠΟΗΗΑ ΒΔΛΔΣΗΝΟΤ Α.Δ. 1 Γ. ΦΔΡΧΝ ΜΑΓΝΖΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΜΔΝΣΟΤ, ΑΒΔΣΖ & ΓΤΦΟΤ, 

76 ΒΗ - ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΤΚΔΤΑΗΧΝ Α.Δ. 1 Γ. ΑΗΧΝΗΑ ΜΑΓΝΖΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ & ΥΑΡΣΟΝΗ, 

77 CENTRO GAS Α.Δ.Β.Δ. 0 Γ. ΚΑΛΛΗΦΧΝΟΤ ΚΑΡΓΗΣΖ ΘΔΑΛΗΑ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ  
ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΛΔΗΜΜΑ
ΣΧΝ 

78 ΠΔΛΑΓΗ ΑΔΒΔ 1 Γ. ΠΛΑΣΤΚΑΜΠΟΤ ΛΑΡΗΖ ΘΔΑΛΗΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΣΟΗΜΧΝ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ, Δ
ΚΣΟ ΑΠΟ ΔΝΓΤΜΑΣΑ 

79 ΔΛΒΗΔΒ ΔΠΔ 0 Γ. ΜΑΚΡΤΥΧΡΗΟΤ ΛΑΡΗΖ ΘΔΑΛΗΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΦΤΣΗΚΧΝ & ΕΧΗΚΧΝ ΔΛΑΗΧΝ & ΛΗΠΧΝ, 

80 
ΓΖΜΖΣΡΖ & ΣΑΤΡΟ ΜΖΣΗΑΓΖ & ΤΗΟΗ  
Ο.Δ. 1 Γ. ΔΣΗΑΗΧΣΗΓΑ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΘΔΑΛΗΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤΒΛΧΝ, ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ &  

ΛΟΗΠΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΑΠΟ ΟΠΣΖ ΓΖ, 

81 ΜΠΑΣΑΓΗΑΝΝΖ ΖΛΗΑ 0 Γ. ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΘΔΑΛΗΑ 
ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ & ΓΔΦΖ ΓΔΡΜΑΣΟ, 
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82 
ΔΝΧΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΣΡΗΚΑ
ΛΧΝ 1 Γ. ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΘΔΑΛΗΑ 

ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΝΖΜΑΣΟΠΟΗΖΖ  
ΤΦΑΝΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ, 

83 ΑΒΔΣΟΓΔΡ ΔΠΔ 1 Γ. ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΘΔΑΛΗΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΜΔΝΣΟΤ, ΑΒΔΣΖ & ΓΤΦΟΤ, 

84 ΣΗΝ-ΦΗΛ Α.Δ. 1 Γ. ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ ΠΗΔΡΗΑ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

85 ΑΒΒΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ Α.Δ. 0 Γ. ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΦΛΧΡΗΝΖ ΓΤΣ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΡΔΑΣΟ & ΠΡΟΨ
ΟΝΣΧΝ ΚΡΔΑΣΟ, 

86 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΒΔΡΟΗΑ VEN
US (ΔΡΓΟΣΑΗΟ  
ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ) 0 Γ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ ΖΜΑΘΗΑ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΦΡΟΤΣΧΝ 
 & ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ, 

87 ΒΗΣΟΜ ΑΒΔΔ 0 
Γ. ΑΓΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗ
ΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΦΡΟΤΣΧΝ 
 & ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ 

88 ΜΔΛ - ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΑΡΣΟΤ  Α.Δ. 1 
Γ. ΑΓΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗ
ΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΥΑΡΣΟΠΟΛΣΟΤ, ΥΑΡΣΗΟΤ 

 & ΥΑΡΣΟΝΗΟΤ, 

89 ΗΓΔΝΟΡ Α.Δ. 1 
Γ. ΑΓΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗ
ΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΟΤ ΗΓΖΡΟΤ & ΥΑΛΤΒΑ & ΗΓΖΡΟΚΡΑΜΑΣ
ΧΝ (ΔΥΑΚ), 

90 ΜΑΛΗΟΤΡΖ Β. ΑΒΔΔ 1 Γ. ΥΑΛΑΣΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤΒΛΧΝ, ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ & 
 ΛΟΗΠΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΑΠΟ ΟΠΣΖ ΓΖ, 

91 
AGROTECHNICA -
 ΔΛ. ΛΑΜΠΡΗΓΖ & ΗΑ Ο.Β.Δ.Δ. 0 Γ. ΔΥΔΓΧΡΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΡΑΗΣΟΚΣΟΝΧΝ & ΑΛΛΧΝ ΑΓΡΟΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡ
ΟΨΟΝΣΧΝ, 

92 ΠΑΠΑΟΗΚΟΝΟΜΟΤ - ΑΓΡΟΥΖΜΗΚΑ  Α.Δ. 0 Γ. ΔΥΔΓΧΡΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΡΑΗΣΟΚΣΟΝΧΝ & ΑΛΛΧΝ 
ΑΓΡΟΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

93 ΦΑΡΜΑ - ΥΖΜ  Α.Β.Δ.Δ. 0 Γ. ΔΥΔΓΧΡΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΡΑΗΣΟΚΣΟΝΧΝ & ΑΛΛΧΝ ΑΓΡΟΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡ
ΟΨΟΝΣΧΝ, 

94 ΑΠΟΛΛΧΝ ΑΔΒΔ 1 Γ. ΔΥΔΓΧΡΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ 
 ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

95 ΒΑΦΔΗΑ ΦΗΝΗΡΗΣΖΡΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΔ 1 Γ. ΔΥΔΓΧΡΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ  
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

96 ΥΡΗΣΟ ΓΡΗΒΑ ΑΔ 1 Γ. ΔΥΔΓΧΡΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ  

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

94 ΛΗΝΣΔ ΔΛΛΑ Δ.Π.Δ.  (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 1 Γ. ΔΥΔΓΧΡΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

98 Κ & Ν  ΔΤΘΤΜΗΑΓΖ  Α.Β.Δ.Δ. 0 Γ. ΔΥΔΓΧΡΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΡΑΗΣΟΚΣΟΝΧΝ & ΑΛΛΧΝ ΑΓΡΟΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡ
ΟΨΟΝΣΧΝ, 

99 ΒΑΦΟΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ 1 Γ. ΔΥΔΓΧΡΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ  
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

100 TOSOH ΔΛΛΑ Α.Δ. 1 Γ. ΔΥΔΓΧΡΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ 
 ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 
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101 ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ  ΑΠ. ΤΗΟΗ Α.Δ 0 Γ. ΔΥΔΓΧΡΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ & ΓΔΦΖ ΓΔΡΜΑΣΟ, 

102 
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. (ΥΖΜΗΚΑ ΔΡΓΟ
ΣΑΗΑ) 1 Γ. ΔΥΔΓΧΡΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ  

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

103 ΑΛΦΑ ΓΔΧΡΓΗΚΑ ΔΦΟΓΗΑ  ΑΔΔ 0 Γ. ΔΥΔΓΧΡΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ  

ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΛΔΗΜΜΑ
ΣΧΝ, 

104 ΒΗΣΟΤΜΗΝΑ Α.Δ 1 Γ. ΔΥΔΓΧΡΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΓΗΤΛΗΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ, 

105 ΚΟΛΟΡΑ ΑΔ 1 Γ. ΘΔΡΜΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

106 ΒΟΤΛΗΝΟ ΘΧΜΑ Α.Δ. 1 Γ. ΚΟΡΧΝΔΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

107 NOVAKNIT ABEE 1 Γ. ΚΟΡΧΝΔΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΛΛΧΝ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ & ΤΝΑΦΧΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣ
ΧΝ, ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

108 ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ ΑΒΔΣΟΠΟΗΗΑ - ΣΗΣΑΝ ΑΒΔΔ 1 Κ. ΔΤΚΑΡΠΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΜΔΝΣΟΤ, ΑΒΔΣΖ & ΓΤΦΟΤ, 

109 
Α.Δ.  ΣΗΜΔΝΣΧΝ ΣΗΣΑΝ -
 ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1 Κ. ΔΤΚΑΡΠΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΜΔΝΣΟΤ, ΑΒΔΣΖ & ΓΤΦΟΤ, 

110 Γ. ΜΑΜΗΓΑΚΖ & ΗΑ Α.Δ.Δ.Π. 0 Γ. ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟ
ΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ, 

111 
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. (ΥΖΜΗΚΑ ΔΡΓΟ
ΣΑΗΑ) 1 Γ. ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

112 

ΔΚΟ -
 ΔΛ.Γ.Α. Α.Β.Δ.Δ. (ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΛΟΥΧ
ΡΗΟΤ - ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 0 Γ. ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ  

ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΛΔΗΜΜΑ
ΣΧΝ, 

113 MAMIDOIL -  JETOIL  Α.Δ. 0 Γ. ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ 
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ,  
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ, 

114 ΟΤΡΑΝΗΟ ΣΟΞΟ ΑΒΔΔ 1 Γ. ΛΑΓΚΑΓΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

115 ΑΣΛΑΝΣΗ ΑΒΔΔ 1 Γ. ΛΑΓΚΑΓΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

116 "ΜΑΞΗΜ" Κ. ΠΔΡΣΗΝΗΓΖ Α.Δ. 1 Γ. ΛΑΓΚΑΓΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

117 ΠΡΟΣΔΞ ΑΒΔΔ 1 Γ. ΛΑΓΚΑΓΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

118 ΚΤΚΝΟ - ΓΗΟΤΚΑ ΑΒΔΔ 0 Γ. ΛΑΓΚΑΓΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 
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119 ΒΟΤΛΗΝΟ ΘΧΜΑ Α.Δ. 1 Γ. ΚΟΡΧΝΔΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

120 NOVAKNIT ABEE 1 Γ. ΚΟΡΧΝΔΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΛΛΧΝ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ & ΤΝΑΦΧΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣ
ΧΝ, ΦΗΝΗΡΗΜΑ 

ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ  
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

121 ΚΟΛΟΡΑ ΑΔ 1 Γ. ΘΔΡΜΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

122 
ΠΔΣΡΟΓΚΑΕ  Α.Δ.Δ.Τ.  (ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΘΔ
ΑΛΟΝΗΚΖ) 0 

Γ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ-
ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ  
ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

& ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ, 

123 ΝΗΣΡΟΦΑΡΜ ΟΔ - Π. ΚΤΡΓΗΓΖ & ΗΑ 0 Γ. ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΡΑΗΣΟΚΣΟΝΧΝ & ΑΛΛΧΝ 

ΑΓΡΟΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

124 ΠΡΟΦΑΡΜ  Α.Δ.Β.Δ. 0 Γ. ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΡΑΗΣΟΚΣΟΝΧΝ & ΑΛΛΧΝ ΑΓΡΟΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡ

ΟΨΟΝΣΧΝ, 

125 
ΓΔΧΦΑΡΜ  Α.Β.Δ.Δ. (ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΘΔ
ΑΛΟΝΗΚΖ) 0 Γ. ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ 
 ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
& ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ, 

126 CYNAMID ΔΛΛΑ  Α.Β.Δ.Δ. 0 Γ. ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΡΑΗΣΟΚΣΟΝΧΝ & ΑΛΛΧΝ ΑΓΡΟΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡ
ΟΨΟΝΣΧΝ, 

127 POLY - RIMA  Α.Δ.Β.Δ.Π. 1 Γ. ΓΟΨΡΑΝΖ ΚΗΛΚΗ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

128 

ΚΔΡΑΜΔΗΑ  ΑΛΛΑΣΗΝΖ   ΑΒΔΣΔ  (ΤΠΟΚΑΣΑ
ΣΖΜΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΤΡΟΥΧΡΗΟΤ Ν. ΚΗΛ
ΚΗ) 1 Γ. ΚΗΛΚΗ ΚΗΛΚΗ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ &ΚΤΒΟΛΗΘΧΝ, 

129 ΣΑΛΓΚΑΣΗΓΖ Η. ε ΗΑ ΑΒΔΔ 1 Γ. ΚΗΛΚΗ ΚΗΛΚΗ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

130 ΦΗΔΡΑΣΔΞ ΑΒΔΔ, ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ 1 Γ. ΓΑΛΛΗΚΟΤ ΚΗΛΚΗ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΛΔΚΣΧΝ ΤΦΑΜΑΣΧΝ & 
ΤΦΑΜΑΣΧΝ ΠΛΔΞΖ ΚΡΟΔ, ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟ
ΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

131 ΦΑΡΜΠΑΣΔΞ Α.Δ. 1 Γ. ΓΑΛΛΗΚΟΤ ΚΗΛΚΗ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΦΗΝΗΡΗΜΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ  

132 ΑΦΟΗ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ ΑΒΔΔ 1 Γ. ΓΑΛΛΗΚΟΤ ΚΗΛΚΗ ΚΔΝΣΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΤΦΑΝΣΖΡΗΑ, 

133 ΚΔΡΑΜΟΠΟΗΗΑ ΔΒΡΟ Α.Δ. 1 Γ. ΟΡΔΣΗΑΓΑ ΔΒΡΟΤ 
ΑΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑ
ΚΖ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤΒΛΧΝ, ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ & 
 ΛΟΗΠΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΑΠΟ  

ΟΠΣΖ ΓΖ, 



 

 231 

134 EUROGAZ Α.Δ. 0 
Γ. ΣΡΑΗΑΝΟΤΠΟΛΖ
 ΔΒΡΟΤ 

ΑΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑ
ΚΖ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟ
ΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ, 

135 

ΔΚΟ -
 ΔΛ.Γ.Α. Α.Β.Δ.Δ. (ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΛΔΞΑΝΓ
ΡΟΤΠΟΛΖ) 0 

Γ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠ
ΟΛΖ ΔΒΡΟΤ 

ΑΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑ
ΚΖ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟ
ΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ, 

136 EVROIL Α.Δ. 0 
Γ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠ
ΟΛΖ ΔΒΡΟΤ 

ΑΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑ
ΚΖ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ  

ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
& ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ, 

137 
ΠΔΣΡΟΓΚΑΕ Α.Δ.Δ.Τ.  (ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ  ΑΛΔ
ΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ) 0 

Γ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠ
ΟΛΖ ΔΒΡΟΤ 

ΑΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑ
ΚΖ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ 
ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

& ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ, 

138 FANCO Α.Δ. 1 Γ. ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΡΟΓΟΠΖ 
ΑΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑ
ΚΖ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΛΛΧΝ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ &  

ΤΝΑΦΧΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ, 

139 ΥΑΡΣΟΠΟΗΗΑ ΚΟΜΟΣΖΝΖ Α.Δ.Β.Δ.Δ. 1 Γ. ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΡΟΓΟΠΖ 
ΑΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑ
ΚΖ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ & ΥΑΡΣΟΝΗ, 

140 CHIMAR HELLAS Α.Δ. 1 Γ. ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΡΟΓΟΠΖ 
ΑΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑ
ΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

141 POLYFORM MANUFACTURING ΔΠΔ 0 Γ. ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΡΟΓΟΠΖ 
ΑΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑ
ΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

142 LEON GAS ΑΒΔΔ (ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΞΑΝΘΖ) 0 Γ. ΞΑΝΘΖ ΞΑΝΘΖ 
ΑΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑ
ΚΖ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ  
ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΛΔΗΜΜΑ
ΣΧΝ, 

143 ΥΑΡΣΟΠΟΗΗΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. 1 Γ. ΣΟΠΔΗΡΟΤ ΞΑΝΘΖ 
ΑΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑ
ΚΖ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ & ΥΑΡΣΟΝΗ, 

144 
LEON GAS ΑΒΔΔ  (ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΒΑΛΑ
) 0 Γ. ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 

ΑΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑ
ΚΖ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ  
ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΛΔΗΜΜΑ

ΣΧΝ, 

145 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΛΗΠΑΜΑΣΧΝ 1 Γ. ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ 
ΑΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑ
ΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

146 ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Δ. 0 Γ. ΚΔΡΑΜΧΣΖ ΚΑΒΑΛΑ 
ΑΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑ
ΚΖ 

ΑΝΣΛΖΖ ΑΡΓΟΤ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ &  

ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ, 

147 ΑΒΔΣΟΠΟΗΗΑ ΑΦΟΗ ΠΑΡΑΥΟΤ ΑΒΔΔ 1 
Γ. ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟ
ΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 

ΑΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑ
ΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΜΔΝΣΟΤ, ΑΒΔΣΖ & ΓΤΦΟΤ, 

148 
ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΥΑΡΣΟΠΟΗΗΑ Α.Δ. (ΔΡΓΟΣΑΗΟ 
ΓΡΑΜΑ) 1 Γ. ΓΡΑΜΑ ΓΡΑΜΑ 

ΑΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑ
ΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΥΑΡΣΟΠΟΛΣΟΤ, ΥΑΡΣΗΟΤ 

 & ΥΑΡΣΟΝΗΟΤ, 

149 . ΚΡΑΑ 0 Γ. ΟΗΝΗΑΓΧΝ 
ΑΗΣΧΛΗΑ & 
ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ 
 ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΛΔΗΜΜ

ΑΣΧΝ, 
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150 
ΔΚΟΛΗΝΑ Α.Δ. (ΠΔΣΡΟΛΗΝΑ)  -
 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΡΔΒΔΕΑ 0 Γ. ΠΡΔΒΔΕΖ ΠΡΔΒΔΕΖ ΖΠΔΗΡΟ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ  

ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ  
& ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ, 

151 FR BOEDECKER 0 Γ. ΕΑΛΟΓΓΟΤ ΠΡΔΒΔΕΖ ΖΠΔΗΡΟ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΒΡΧΗΜΧΝ ΑΛΗΔΤΜΑΣΧΝ & Σ
ΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΟΤ, 

152 
ΠΔΣΡΟΓΚΑΕ Α.Δ.Δ.Τ.  (ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΔΡ
ΚΤΡΑ) 0 Γ. ΚΔΡΚΤΡΑΗΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟ
ΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ, 

153 ΘΔΠΡΧΣΗΚΖ ΚΔΡΑΜΟΤΡΓΗΑ ΑΔΒΔ 1 Γ. ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΖ ΘΔΠΡΧΣΗΑ ΖΠΔΗΡΟ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤΒΛΧΝ, ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ & ΛΟΗΠΧΝ 

ΓΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
 ΑΠΟ ΟΠΣΖ ΓΖ, 

154 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΔΡΗΧΝ, ΑΦΟΗ ΚΟΡ
ΛΟΤ Ο.Δ.,ΜΟΝΑΓΑ ΓΟΛΗΑΝΧΝ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 1 Γ. ΚΑΛΠΑΚΗΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΖΠΔΗΡΟ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

155 
ΠΔΣΡΟΓΚΑΕ Α.Δ.Δ.Τ.  (ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΗΧΑ
ΝΝΗΝΧΝ) 0 Γ. ΠΑΑΡΧΝΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΖΠΔΗΡΟ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ 
 ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ& ΤΠΟΛΔΗΜΜΑ
ΣΧΝ, 

156 ΝΖΟΓΚΑΕ Α.Δ. 0 Γ. ΚΑΛΤΜΝΗΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ  

ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
& ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ, 

157 ΔΤΡΧΥΖΜΗΚΖ Α.Δ. 1 Γ. ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

158 
Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΧΝ ΣΗΣΑΝ -
 ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 1 Γ. ΡΗΟΤ ΑΥΑΨΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΜΔΝΣΟΤ, ΑΒΔΣΖ & ΓΤΦΟΤ, 

159 ΠΑΣΡΑΨΚΖ ΥΑΡΣΟΠΟΗΗΑ  Α.Δ. 1 Γ. ΠΑΣΡΧΝ ΑΥΑΨΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ & ΥΑΡΣΟΝΗ, 

160 ΤΗΟΗ  Γ. ΣΑΔΡΛΖ  Ο.Δ. 1 Γ. ΠΑΣΡΧΝ ΑΥΑΨΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤΒΛΧΝ, ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ 
 & ΛΟΗΠΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ  

ΑΠΟ ΟΠΣΖ ΓΖ, 

161 FORT JAMES S.A. 1 Γ. ΜΔΑΣΗΓΟ ΑΥΑΨΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ & ΥΑΡΣΟΝΗ, 

162 ΥΑΡΣΟΠΟΗΗΑ ΠΑΣΡΧΝ - ΚΟΡΧΝΗΧΣΖ Α.Δ. 1 Γ. ΜΔΑΣΗΓΟ ΑΥΑΨΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ  

& ΥΑΡΣΟΝΗ, 

163 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΓΔΡΜΑΣΧΝ ΔΛ
ΛΑΓΟ Α.Δ. (Β.Κ.Γ.Δ) 1 Γ. ΜΔΑΣΗΓΟ ΑΥΑΨΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ & ΓΔΦΖ ΓΔΡΜΑΣΟ, 

164 FEEDUS Α.Δ.Β.Δ. 0 Γ. ΜΔΑΣΗΓΟ ΑΥΑΨΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝ ΕΧΟΣΡΟΦΧΝ, 

165 FORT JAMES S.A. 1 Γ. ΜΔΑΣΗΓΟ ΑΥΑΨΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ & ΥΑΡΣΟΝΗ, 
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166 ΑΦΟΗ Β. ΚΧΣΟΠΟΤΛΟΗ 0 Γ. ΑΜΑΛΗΑΓΟ ΖΛΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

167 
ΚΔΡΑΜΟΣΟΤΒΛΟΠΟΗΗΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟ
 ΑΒΔΔ 1 Γ. ΑΜΑΛΗΑΓΟ ΖΛΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤΒΛΧΝ, ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ 
 & ΛΟΗΠΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ  
ΑΠΟ ΟΠΣΖ ΓΖ, 

168 ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟΗ  ΑΦΟΗ  ΑΒΔ 1 
Γ. ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠ
ΗΑ ΖΛΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 

169 
ΣΔΥΝΟΥΑΡΣ -
 ΑΡΚΑΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΑΡΣΟΤ Α.Β.Δ.Δ. 1 Γ. ΣΡΗΠΟΛΖ ΑΡΚΑΓΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ & ΥΑΡΣΟΝΗ, 

170 ΑΚΔΛΛΑΡΑΚΟ ΓΔΧΡΓ.  Α.Δ. 1 Γ. ΣΔΓΔΑ ΑΡΚΑΓΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤΒΛΧΝ, ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ  
& ΛΟΗΠΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ  
ΑΠΟ ΟΠΣΖ ΓΖ, 

171 ΑΦΟΗ  ΚΑΣΑΝΟΤ  Ο.Δ. 0 Γ. ΜΑΝΣΗΝΔΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ  
ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΛΔΗΜΜΑ
ΣΧΝ, 

172 
ΚΟΜΟΓΚΑΕ ΔΛΛΑ Α.Δ.  (ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΥΑΝΗΧΝ) 0 Γ. ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ ΥΑΝΗΧΝ ΚΡΖΣΖ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ  
ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΛΔΗΜΜΑ
ΣΧΝ, 

173 

ΔΚΟ -ΔΛ.Γ.Α.  Α.Β.Δ.Δ.  
 (ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ  ΛΗΝΟΠΔΡΑΜΑΣΧΝ  ΚΡΖΣ
Ζ) 0 Γ. ΓΑΕΗΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ  
ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΛΔΗΜΜΑ
ΣΧΝ, 

174 ΑΚΔΚ Α.Δ. 1 
Γ. ΝΔΑ ΑΛΗΚΑΡΝΑ
ΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΖ ΓΟΜΗΚΧΝ, ΜΖ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΔΗ
ΓΧΝ - ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ  

ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤΒΛΧΝ,ΠΛΑΚΗΓΗΧ
Ν & ΛΟΗΠΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ 
 ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΑΠΟ ΟΠΣΖ ΓΖ, 

175 ΑΓΡΟΥΖΜΗΚΑ ΚΡΖΣΖ Α.Β.Δ.Δ. 0 
Γ. ΝΔΑ ΑΛΗΚΑΡΝΑ
ΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΡΑΗΣΟΚΣΟΝΧΝ & ΑΛΛΧΝ ΑΓΡΟΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡ

ΟΨΟΝΣΧΝ, 

(0=ΔενΥπάγεται, 1=Υπάγεται) 
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2.3 Διιεληθέο Βηνκεραλίεο πνπ Ρππαίλνπλ ηελ Αηκόζθαηξα ύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε   
 

Πίλαθαο 23 Διιεληθέο Βηνκεραλίεο πνπ ξππαίλνπλ 

  ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΒΑΖ- ΔΚΠΟΜΠΔ 
ΣΖΝ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 

1 ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ ΑΛΗΒΔΡΗ Παλαΰπΰά ηζδηΫθηκν 

Μκθκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO 1,500.00 t  

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 1,340,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 4,590.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 561.00 t  

ΤδλΪλΰνλκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.0174 t  

ΡΜ10 252.00 t  

2 ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ ΒΟΛΟ Παλαΰπΰά ηζδηΫθηκν 

Μκθκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO 4,050.00 t  

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 2,800,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 7,480.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 1,570.00 t  

ΤδλΪλΰνλκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.021 t  

ΡΜ10 306.00 t  

3 ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ ΥΑΛΚΗΓΑ Παλαΰπΰά ηζδηΫθηκν 

Μκθκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO 4,190.00 t  

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 1,610,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 3,190.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 375.00 t  

ΤδλΪλΰνλκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.021 t  

ΡΜ10 286.00 t  

4 ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ ΔΛΛΑΓΟ 
ΠΑΡΑΛΗΑ ΓΗΣΟΜΟΤ 
ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟ 

Παλαΰπΰά αζκνηδθέκν 

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 974,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 1,360.00 t  

ΤπελθγκλΪθγλαεεμ (PFC) 11.90 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 15,800.00 t  
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5 ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΔΗΑ ΒΗ.ΠΔ ΠΑΣΡΧΝ Παλαΰπΰά ατγπθ Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 319.00 t  

6 ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ ΝΔΑ ΑΝΣΑ ΚΗΛΚΗ Παλαΰπΰά πζεεηυθ νθαζηΪηπθ Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 271.00 t  

7 ΑΦΟΗ ΑΠΟΤΝΑ ΛΑΡΗΑ 
Παλαΰπΰά πζέθγπθ, πζαεδδέπθ & 

πλκρσθηπθ δκηδευθ εαηαζεενυθ, ζε 
οβηΫθκ Ϊλΰδζκ ΡΜ10 144.00 t  

8 A. BL. KOLIOPOULOS - PAKO S.A. 
ΠΔΛΑΓΗΑ 
ΦΘΗΧΣΗΓΑ 

Παλαΰπΰά ξαληδκτ & ξαληκθδκτ 
Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 476.00 t  

9 AGROINVEST S.A. ΣΤΛΗΓΑ ΦΘΗΧΣΗΓΑ 
Παλαΰπΰά ειενΰεθδζηΫθπθ εζαέπθ 
& ζδπυθ Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 280.00 t  

10 AIR LIQUIDE HELLAS S.A. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ Παλαΰπΰά ίδκηβξαθδευθ αελέπθ Τπκιεέδδκ ηκν ααυηκν (Ν2Ο) 11.70 t  

11 ALUMIL MILONAS S.A. ΒΗ.ΠΔ ΚΗΛΚΗ Υτηενζβ εζαθλυθ ηεηΪζζπθ Υλυηδκ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.082 t  

12 
ATHENS FOAM MANUFACTURING 
S.A. 

ΒΗ.ΠΔ ΛΑΡΗΑ 
Παλαΰπΰά πζαζηδευθ νζυθ ζε 
πλπηκΰεθεέμ ηκλθΫμ ΓδξζπλκηεγΪθδκ (DCM) 18.00 t  

13 CHALKIS A.V.E.E. ΥΖΜΑΣΑΡΗ 
Παλαΰπΰά πζέθγπθ, πζαεδδέπθ & 
πλκρσθηπθ δκηδευθ εαηαζεενυθ, 
ζε οβηΫθκ Ϊλΰδζκ ΡΜ10 120.00 t  

14 CHALKIS A.V.E.E. ΒΑΗΛΗΚΟ ΔΤΒΟΗΑ 
Παλαΰπΰά πζέθγπθ, πζαεδδέπθ & 
πλκρσθηπθ δκηδευθ εαηαζεενυθ, 
ζε οβηΫθκ Ϊλΰδζκ ΡΜ10  75.00 t 

15 CIRIO DEL MONTE HELLAS SA ΛΑΡΗΑ 
Δπειελΰαζέα & δδαηάλβζβ 
παηΪηαμ Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 210.00 t  

16 COLORA S.A. ΘΔΡΜΖ ΘΔ/ΚΖ 
Σεζδεά επειελΰαζέα 
εζπζηκςθαθηκνλΰδευθ Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 237.00 t 

17 
COPAIS FOOD AND BEVERAGE 
COMPANY S.A. 

ΑΛΗΑΡΣΟ 
Δπειελΰαζέα & δδαηάλβζβ ηπθ 
κππλκεβπενηδευθ η.α.ε. Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 198.00 t 

18 

CYCLON HELLAS INDUSTRIAL 
LUBRICANTS AND PETROLEUM 
PRODUCTS PROCESSING 
CORPORATION 

ΘΔΖ ΜΑΤΡΖ ΧΡΑ 
ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 

Παλαΰπΰά πλκρσθηπθ εε 
δδνζέζεπμ πεηλεζαέκν 

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 

190.00 t  

19 I. CHOUMAS S.A. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 
Παλαΰπΰά ζνζζπλενηυθ, 
πλπηκΰεθυθ ζηκδξεέπθ  

Μσζνίδκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 
0.234 t  

20 Γ.Δ.Ζ Α.Δ ΚΟΕΑΝΖ Παλαΰπΰά & δδαθκηά βζεεηλδεάμ εθΫλΰεδαμ Μκθκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO 5,100.00 t  
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Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 13,900,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 19,800.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 23,600.00 t  

Υλυηδκ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 3.83 t  

Υαζεσμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.418 t  

ΝδεΫζδκ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 4.46 t  

ΦενδΪλΰνλκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 1.31 t  

ΡΜ10 6,380.00 t  

21 Γ.Δ.Ζ Α.Δ ΚΔΡΑΣΗΝΗ Παλαΰπΰά & δδαθκηά βζεεηλδεάμ εθΫλΰεδαμ 

Μκθκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO 549.00 t  

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 1,090,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 640.00 t  

22 Γ.Δ.Ζ Α.Δ ΑΛΗΒΔΡΗ 
Παλαΰπΰά & δδαθκηά βζεεηλδεάμ 
εθΫλΰεδαμ 

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 1,170,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 1,680.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 19,400.00 t  

ΡΜ10 559.00 t  

23 Γ.Δ.Ζ Α.Δ ΥΑΝΗΑ 
Παλαΰπΰά & δδαθκηά βζεεηλδεάμ 
εθΫλΰεδαμ 

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 769,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 8,440.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 171.00 t  

ΡΜ10 84.50 t  

24 Γ.Δ.Ζ Α.Δ 
ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ 
(ΚΑΡΓΗΑ) 

Παλαΰπΰά & δδαθκηά βζεεηλδεάμ 
εθΫλΰεδαμ 

Μκθκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO 2,160.00 t  

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 10,200,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 15,800.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 17,200.00 t  

Αλζεθδεσ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.0304 t  

ΚΪδηδκ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.0192 t  

Υλυηδκ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 1.78 t  

Υαζεσμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.214 t  



 

 237 

ΝδεΫζδκ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 1.34 t  

ΦενδΪλΰνλκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.713 t  

ΡΜ10 4,350.00 t  

25 Γ.Δ.Ζ Α.Δ 
ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ 
(ΚΟΕΑΝΖ) 

Παλαΰπΰά & δδαθκηά βζεεηλδεάμ 
εθΫλΰεδαμ 

Μκθκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO 1,690.00 t  

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 5,510,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 7,200.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 9,300.00 t  

Υλυηδκ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.316 t  

ΝδεΫζδκ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.236 t  

ΦενδΪλΰνλκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.216 t  

ΡΜ10 2,550.00 t  

26 Γ.Δ.Ζ Α.Δ ΛΑΤΡΗΟ 
Παλαΰπΰά & δδαθκηά βζεεηλδεάμ 
εθΫλΰεδαμ 

Μκθκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO 686.00 t  

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 3,120,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 7,240.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 25,800.00 t  

ΡΜ10  547.00 t  

27 Γ.Δ.Ζ Α.Δ 
ΛΗΝΟΠΔΡΑΜΑΣΑ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ 

Παλαΰπΰά & δδαθκηά βζεεηλδεάμ 
εθΫλΰεδαμ 

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 881,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 4,150.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 13,800.00 t  

ΡΜ10  221.00 t  

28 Γ.Δ.Ζ Α.Δ 
ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ 
(ΜΑΡΜΑΡΑ) 

Παλαΰπΰά & δδαθκηά βζεεηλδεάμ 
εθΫλΰεδαμ 

Μκθκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO 13,200.00 t  

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 4,980,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 4,100.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 161,000.00 t  

ΡΜ10  4,420.00 t  

29 Γ.Δ.Ζ Α.Δ 
ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ 
(ΚΟΤΒΔΛΗΑ) 

Παλαΰπΰά & δδαθκηά βζεεηλδεάμ 
εθΫλΰεδαμ 

Μκθκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO 1,480.00 t  

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 2,770,000.00 t  
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Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 3,760.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 27,900.00 t  

ΡΜ10  186.00 t  

30 Γ.Δ.Ζ Α.Δ ΡΟΓΟ 
Παλαΰπΰά & δδαθκηά βζεεηλδεάμ 
εθΫλΰεδαμ 

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 448,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 5,240.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 7,740.00 t  

ΡΜ10 107.00 t  

31 D.I. KOKKINOGENIS S.A. 
ΘΔΖ ΒΔΝΑΡΓΖ 
ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 

Παλαΰπΰά πζαεδδέπθ & πλ. 
εαηαζεενυθ, ζε οβηΫθκ Ϊλΰδζκ ΡΜ10  87.60 t 

32 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΛΔΤΗΝΑ 
Παλαΰπΰά πλκρσθηπθ εε 
δδνζέζεπμ πεηλεζαέκν 

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 458,000.00 t  

Μβ ηεγαθδεΫμ πηβηδεΫμ κλΰαθδεΫμ 
εθυζεδμ (NMVOC) 570.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 546.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 3,920.00 t  

33 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΓΗΑΒΑΣΑ 
Παλαΰπΰά ζκδπυθ αθσλΰαθπθ 
ίαζδευθ ξβηδευθ κνζδυθ ΤδλΪλΰνλκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.0202 t  

34 
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 
ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟ 

ΓΗΑΒΑΣΑ 
Παλαΰπΰά πλκρσθηπθ εε 
δδνζέζεπμ πεηλεζαέκν 

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 221,000.00 t  

Μβ ηεγαθδεΫμ πηβηδεΫμ κλΰαθδεΫμ 
εθυζεδμ (NMVOC) 386.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 331.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 2,520.00 t  

35 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 
Παλαΰπΰά πλκρσθηπθ εε 
δδνζέζεπμ πεηλεζαέκν 

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 1,500,000.00 t  

Μβ ηεγαθδεΫμ πηβηδεΫμ κλΰαθδεΫμ 
εθυζεδμ (NMVOC) 3,500.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 2,100.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 8,500.00 t  

ΡΜ10  130.00 t  

36 
ELVAL COLOR S.A. COATED 
ALUMINIUM PRODUCTS 

ΔΘΝ. ΟΓΟ ΘΖΒΧΝ 
ΥΑΛΚΗΓΑ 

Δπειελΰαζέα & επδεΪζνοβ 
ηεηΪζζπθ 

Μβ ηεγαθδεΫμ πηβηδεΫμ κλΰαθδεΫμ 
εθυζεδμ (NMVOC) 575.00 t  
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37 FANCO ΒΗ.ΠΔ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 
Σεζδεά επειελΰαζέα 
εζπζηκςθαθηκνλΰδευθ 

 ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟΤ & ΣΧΝ 
ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΣΟΤ 0.344 t  

38 FARBETEX S.A. ΜΑΝΓΡΔ ΚΗΛΚΗ 
Σεζδεά επειελΰαζέα 
εζπζηκςθαθηκνλΰδευθ Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 187.00 t  

39 FTHIOTIS PAPER MILL S.A. 
ΓΑΜΑΣΑ 
ΦΘΗΧΣΗΓΑ 

Παλαΰπΰά ξαληδκτ & ξαληκθδκτ 
Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 363.00 t 

40 GEORGIA-PACIFIC HELLAS SA ΒΗ.ΠΔ ΠΑΣΡΧΝ Παλαΰπΰά ξαληδκτ & ξαληκθδκτ Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 208.00 t  

41 
HALYPS BUILDING MATERIALS 
S.A 

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ Παλαΰπΰά ηζδηΫθηκν 

Μκθκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO 1,690.00 t  

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 518,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 2,030.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 507.00 t  

ΡΜ10  169.00 t  

42 HALCOR S.A. ΟΗΝΟΦΤΣΑ Παλαΰπΰά ξαζεκτ 
Μκθκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO 532.00 t  

Υαζεσμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.951 t  

43 HELLENIC FABRICS S.A. 
ΝΔΑ ΠΔΛΛΑ 
ΓΗΑΝΝΗΣΑ 

Σεζδεά επειελΰαζέα 
εζπζηκςθαθηκνλΰδευθ Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 305.00 t  

44 HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A. ΟΡΔΣΗΑΓΑ Παλαΰπΰά αΪξαλβμ 

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 170,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 378.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 2,330.00 t  

45 HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A ΔΡΡΔ Παλαΰπΰά αΪξαλβμ Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 580.00 t  

46 HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A ΞΑΝΘΖ Παλαΰπΰά αΪξαλβμ Οζδεσ Ϊαπηκ 528.00 t 

47 K. RAIKOS S.A. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ Παλαΰπΰά αζίΫζηβ 

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 125,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 144.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 420.00 t  

48 KOMOTINI PAPER MILL S.A. ΒΗ.ΠΔ ΚΟΜΟΣΖΝΖ Παλαΰπΰά ξαληδκτ & ξαληκθδκτ Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 356.00 t  

49 KOTHALIS S.A. 
ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ 
ΚΑΒΑΛΑ 

Παλαΰπΰά πζέθγπθ, πζαεδδέπθ & 
πλκρσθηπθ δκηδευθ εαηαζεενυθ, 
ζε οβηΫθκ Ϊλΰδζκ ΡΜ10 120.00 t  

50 KYKNOS S.A. ΚΟΡΗΝΘΟ Παλαΰπΰά αζίΫζηβ ΡΜ10 70.00 t  

51 LARCO S.A. ΛΑΡΤΜΝΑ 
Παλαΰπΰά ίαζδεκτ ζδδάλκν & 
ξΪζνία & ζδδβλκελαηΪηπθ 
(ΔΚΑΥ)* 

Μκθκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO 13,100.00 t  

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 1,200,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 2,660.00 t  
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Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 27,300.00 t  

ΡΜ10 691.00 t  

52 MAVRIDIS BRICKS AND TILES S.A. ΛΑΓΚΑΓΑ 
Παλαΰπΰά πζέθγπθ, πζαεδδέπθ & 
πλκρσθηπθ δκηδευθ εαηαζεενυθ, 
ζε οβηΫθκ Ϊλΰδζκ ΡΜ10 56.20 t  

53 MAXIM S.A ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Ύθαθζβ εζπζηκςθαθηκνλΰδευθ Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 273.00 t  

54 MEL MACEDONIAN PAPER MILL  ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Παλαΰπΰά πκζηκτ Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 838.00 t  

55 ΜΔΒΓΑΛ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
Λεδηκνλΰέα ΰαζαεηκεκηδευθ 
ηκθΪδπθ & παλαΰπΰάμ ηνλδυθ Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 180.00 t 

56 MOTOR OIL HELLAS ΑΓ. ΘΔΟΓΧΡΟΗ 
Παλαΰπΰά πλκρσθηπθ εε 
δδνζέζεπμ πεηλεζαέκν 

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 1,440,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 712.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 5,080.00 t  

57 N. VALAVANIS BROS S.A. ΛΑΡΗΑ Παλαΰπΰά εκέζκν ΰναζδκτ Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 403.00 t  

58 OURANIO TOXO S.A. ΛΑΓΚΑΓΑ Σεζδεά επειελΰαζέα εζπζηκςθαθηκνλΰδευθ 
Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 218.00 t  

59 
PHOSPHORIC FERTILIZERS 
INDUSTRY S.A. 

ΝΔΑ ΚΑΡΒΑΛΖ 
Παλαΰπΰά ζκδπυθ αθσλΰαθπθ ίαζδευθ 

ξβηδευθ κνζδυθ 

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 129,000.00 t  

Αηηπθέα, ΝΖ3 13.60 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 353.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 184.00 t  

Φγσλδκ & αθσλΰαθεμ κνζέεμ (πμ 
νδλκθγκλδεσ κιτ) 6.92 t  

60 
PHOSPHORIC FERTILIZERS 
INDUSTRY S.A. 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
Παλαΰπΰά ζκδπυθ αθσλΰαθπθ ίαζδευθ 
ξβηδευθ κνζδυθ 

ΤδλκθγκλΪθγλαεεμ (HFC) 181.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 296.00 t  

Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 944.00 t  

61 PASTOURMATZIS & CO 
ΑΠΡΑ ΥΧΜΑΣΑ 
ΑΒΔΣΟΥΧΡΗΟΤ 

Παλαΰπΰά αζίΫζηβ 
ΡΜ10  72.00 t  

62 SOYA MILLS S.A. ΚΟΡΗΝΘΟ Παλαΰπΰά ειενΰεθδζηΫθπθ εζαέπθ & ζδπυθ 
Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 304.00 t  

63 TERRA S.A. ΛΑΡΗΑ 
Παλαΰπΰά πζέθγπθ, πζαεδδέπθ & 
πλκρσθηπθ δκηδευθ εαηαζεενυθ, ζε 

οβηΫθκ Ϊλΰδζκ ΡΜ10 80.00 t  

64 ΣΗΣΑΝ Α.Δ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Παλαΰπΰά ηζδηΫθηκν 
Μκθκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO 1,900.00 t  

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 950,000.00 t  
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Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 2,910.00 t  

ΤδλΪλΰνλκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.11 t  

Βεθασζδκ 1.55 t  

Υζυλδκ & αθσλΰαθεμ κνζέεμ (πμ 
HCl) 24.00 t  

ΡΜ10 285.00 t  

65 ΣΗΣΑΝ Α.Δ ΠΑΣΡΑ Παλαΰπΰά ηζδηΫθηκν 

Μκθκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO 3,460.00 t  

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 1,070,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 2,700.00 t  

ΤδλΪλΰνλκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.133 t  

Βεθασζδκ 1.93 t  

ΡΜ10  178.00 t  

66 ΣΗΣΑΝ Α.Δ 
ΚΑΜΑΡΗ ΒΟΗΧΣΗΑ 
ΔΛΔΤΗΝΑ 

Παλαΰπΰά ηζδηΫθηκν 

Μκθκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO 6,900.00 t  

Γδκιεέδδκ ηκν Ϊθγλαεα, CO2 1,990,000.00 t  

Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 3,430.00 t  

ΤδλΪλΰνλκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.256 t  

ΦενδΪλΰνλκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.493 t  

Βεθασζδκ 3.73 t  

ΡΜ10  208.00 t  

67 V. MALIOURIS S.A. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
Παλαΰπΰά πζέθγπθ, πζαεδδέπθ & 
πλκρσθηπθ δκηδευθ εαηαζεενυθ, ζε 
οβηΫθκ Ϊλΰδζκ 

ΡΜ10 (ζπηαηέδδα ηε δδΪηεηλκ 
ηδελσηελβ απσ 10ηm) 120.00 t 

68 VELESTINO LIME S.A. ΛΑΡΗΑ Παλαΰπΰά αζίΫζηβ Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 420.00 t 

69 VERTICAL S.A.I.C. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Ύθαθζβ εζπζηκςθαθηκνλΰδευθ Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 207.00 t  

70 VIS SA ΒΗ.ΠΔ ΒΟΛΟΤ Παλαΰπΰά ξαληδκτ & ξαληκθδκτ Οιεέδδκ ηκν γεέκν (SOx) 350.00 t 

71 YIOULA GLASSWORKS S.A. ΑΗΓΑΛΔΧ ΑΘΖΝΑ Παλαΰπΰά εκέζκν ΰναζδκτ 
Οιεέδδκ ηκν ααυηκν, Nox 601.00 t  

ΡΜ10  80.00 t  
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2.4 Διιεληθέο Βηνκεραλίεο πνπ Ρππαίλνπλ ηα Όδαηα ύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε   
 

Πίλαθαο 24 Διιεληθέο Βηνκεραλίεο πνπ ξππαίλνπλ 

 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΒΑΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΣΡΟΠΟ 
ΑΠΟΡΡΗΦΖ 

1 ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΔΗΑ 
ΒΗ.ΠΔ ΗΝΓΟΤ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Παλαΰπΰά ατγπθ Οζδεσμ θυζθκλκμ 13.30 t  Έηηεζεμ απκλλέοεδμ 

2 
A. BL. KOLIOPOULOS - 
PAKO S.A. 

ΠΔΛΑΓΗΑ 
ΦΘΗΧΣΗΓΑ 

Παλαΰπΰά ξαληδκτ & 
ξαληκθδκτ 

Οζδεσμ κλΰαθδεσμ Ϊθγλαεαμ (TOC) 81.00 t Άηεζβ απσλλδοβ 

3 ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ 
ΝΔΑ ΑΝΣΑ 
ΚΗΛΚΗ 

Παλαΰπΰά πζεεηυθ 
νθαζηΪηπθ 

Οζδεσμ κλΰαθδεσμ Ϊθγλαεαμ (TOC) 60.00 t  Άηεζβ απσλλδοβ 

4 ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΔΗΑ ΒΗ.ΠΔ ΠΑΣΡΧΝ Παλαΰπΰά ατγπθ Οζδεσμ θυζθκλκμ 24.00 t  Έηηεζεμ απκλλέοεδμ 

5 ATHENS PAPER MILL S.A. ΑΘΖΝΑ 
Παλαΰπΰά ξαληδκτ & 
ξαληκθδκτ 

Οζδεσμ κλΰαθδεσμ Ϊθγλαεαμ (TOC) 430.00 t  Έηηεζεμ απκλλέοεδμ 

6 
CIRIO DEL MONTE 
HELLAS SA 

ΛΑΡΗΑ 
Δπειελΰαζέα & δδαηάλβζβ 
παηΪηαμ 

Οζδεσμ θυζθκλκμ 5.40 t  Άηεζβ απσλλδοβ 

7 Γ.Δ.Ζ Α.Δ ΑΛΗΒΔΡΗ 
Παλαΰπΰά & δδαθκηά 
βζεεηλδεάμ εθΫλΰεδαμ 

ΦενδΪλΰνλκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 1.02 t  Άηεζβ Απσλλδοβ 

8 Γ.Δ.Ζ Α.Δ 
ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ 
(ΚΑΡΓΗΑ) 

Παλαΰπΰά & δδαθκηά 
βζεεηλδεάμ εθΫλΰεδαμ 

Υαζεσμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.0653 t  Άηεζβ Απσλλδοβ 

9 Γ.Δ.Ζ Α.Δ 
ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ 
(ΚΟΕΑΝΖ) 

Παλαΰπΰά & δδαθκηά 
βζεεηλδεάμ εθΫλΰεδαμ 

Υαζεσμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.26 t  
Άηεζβ Απσλλδοβ 

ΦενδΪλΰνλκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.146 t  

10 Γ.Δ.Ζ Α.Δ ΡΟΓΟ 
Παλαΰπΰά & δδαθκηά 
βζεεηλδεάμ εθΫλΰεδαμ 

Φαδθσζεμ 0.027 t  Άηεζβ Απσλλδοβ 

11 ΓΔΛΣΑ Α.Δ ΣΑΤΡΟ ΑΘΖΝΑ 
Λεδηκνλΰέα ΰαζαεηκεκηδευθ 
ηκθΪδπθ & παλαΰπΰάμ 
ηνλδυθ 

Οζδεσ Ϊαπηκ 146.00 t  Έηηεζεμ απκλλέοεδμ 

Οζδεσμ θυζθκλκμ 11.80 t  Έηηεζεμ απκλλέοεδμ 

Οζδεσμ κλΰαθδεσμ Ϊθγλαεαμ (TOC) 276.00 t  Έηηεζεμ απκλλέοεδμ 

12 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 
Παλαΰπΰά πλκρσθηπθ εε 
δδνζέζεπμ πεηλεζαέκν 

Οζδεσ Ϊαπηκ 800.00 t  

Άηεζβ Απσλλδοβ Υλυηδκ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.129 t  

Φαδθσζεμ 0.0791 t  
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13 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΛΔΤΗΝΑ 
Παλαΰπΰά πλκρσθηπθ εε 
δδνζέζεπμ πεηλεζαέκν 

Υλυηδκ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.396 t  

Άηεζβ Απσλλδοβ Φαδθσζεμ 0.868 t  

Οζδεσμ κλΰαθδεσμ Ϊθγλαεαμ (TOC) 98.00 t  

14 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΓΗΑΒΑΣΑ 
Παλαΰπΰά ζκδπυθ 
αθσλΰαθπθ ίαζδευθ 
ξβηδευθ κνζδυθ 

ΤδλΪλΰνλκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.0041 t  Έηηεζεμ απκλλέοεδμ 

15 
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 
ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟ 

ΓΗΑΒΑΣΑ 
Παλαΰπΰά πλκρσθηπθ εε 
δδνζέζεπμ πεηλεζαέκν 

Οζδεσμ κλΰαθδεσμ Ϊθγλαεαμ (TOC) 65.40 t  Άηεζβ απσλλδοβ 

16 HELLENIC FABRICS S.A. 
ΝΔΑ ΠΔΛΛΑ 
ΓΗΑΝΝΗΣΑ 

Σεζδεά επειελΰαζέα 
εζπζηκςθαθηκνλΰδευθ 

Υλυηδκ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 1.16 t  
Άηεζβ Απσλλδοβ 

Φαδθσζεμ 0.29 t  

17 HELLENIC STEEL CO ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
Παλαΰπΰά ίαζδεκτ 
ζδδάλκν & ξΪζνία & 
ζδδβλκελαηΪηπθ (ΔΚΑΥ)* 

ΦενδΪλΰνλκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 2.10 t  

Άηεζβ Απσλλδοβ ΟλΰαθκεαζζδηελδεΫμ εθυζεδμ 0.45 t  

Οζδεσμ κλΰαθδεσμ Ϊθγλαεαμ (TOC) 63.00 t  

18 
HELLENIC SUGAR 
INDUSTRY S.A. 

ΛΑΡΗΑ Παλαΰπΰά αΪξαλβμ Οζδεσ Ϊαπηκ 56.70 t  Άηεζβ απσλλδοβ 

19 
HELLENIC SUGAR 
INDUSTRY S.A. 

ΞΑΝΘΖ Παλαΰπΰά αΪξαλβμ 

Οζδεσ Ϊαπηκ 64.50 t  

Έηηεζεμ Απκλλέοεδμ Οζδεσμ θυζθκλκμ 8.60 t  

Οζδεσμ κλΰαθδεσμ Ϊθγλαεαμ (TOC) 140.00 t  

20 
ZANAE NICOGLOY YEAST 
Co S.A. 

ΔΗΡΖΝΟΤΠΟΛΖ 
Παλαΰπΰά οπηδκτ, παλαΰπΰά 
θλΫζεπθ ΰζνεδζηΪηπθ & εΫδε 

Οζδεσμ κλΰαθδεσμ Ϊθγλαεαμ (TOC) 60.00 t  Άηεζβ Απσλλδοβ 

21 
KOMOTINI PAPER MILL 
S.A. 

ΒΗ.ΠΔ 
ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

Παλαΰπΰά ξαληδκτ & 
ξαληκθδκτ 

Οζδεσμ κλΰαθδεσμ Ϊθγλαεαμ (TOC) 76.90 t  Έηηεζεμ απκλλέοεδμ 

22 LARCO S.A. ΛΑΡΤΜΝΑ 
Παλαΰπΰά ίαζδεκτ 
ζδδάλκν & ξΪζνία & 
ζδδβλκελαηΪηπθ (ΔΚΑΥ)* 

Υλυηδκ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 3.65 t  

Άηεζβ Απσλλδοβ 
Οζδεσμ κλΰαθδεσμ Ϊθγλαεαμ (TOC) 1,110.00 t  

23 
MEL MACEDONIAN PAPER 
MILL S.A. 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Παλαΰπΰά πκζηκτ 

ΚΪδηδκ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.037 t  

Άηεζβ Απσλλδοβ 

Υλυηδκ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 1.52 t  

Υαζεσμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 1.24 t  

ΤδλΪλΰνλκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.0248 t  

ΝδεΫζδκ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.0372 t  

Μσζνίδκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.124 t  

ΦενδΪλΰνλκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 1.76 t  
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Οζδεσμ κλΰαθδεσμ Ϊθγλαεαμ (TOC) 62.00 t  

24 MOTOR OIL HELLAS ΑΓ. ΘΔΟΓΧΡΟΗ 
Παλαΰπΰά πλκρσθηπθ εε 
δδνζέζεπμ πεηλεζαέκν 

Φαδθσζεμ 0.752 t  
Άηεζβ Απσλλδοβ 

Οζδεσμ κλΰαθδεσμ Ϊθγλαεαμ (TOC) 102.00 t  

25 O.DARING Co S.A.I.N ΥΑΛΚΗΓΑ νληαηκπκέβζβ 
Υαζεσμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.0662 t  

Αηεζβ Απσλλδοβ 
ΦενδΪλΰνλκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.24 t  

26 
PHOSPHORIC 
FERTILIZERS INDUSTRY 
S.A. 

ΝΔΑ ΚΑΡΒΑΛΖ 
Παλαΰπΰά ζκδπυθ αθσλΰαθπθ 
ίαζδευθ ξβηδευθ κνζδυθ 

Οζδεσ Ϊαπηκ 572.00 t  

Άηεζβ Απσλλδοβ 

Οζδεσμ θυζθκλκμ 54.50 t  

ΚΪδηδκ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.00624 t  

ΦενδΪλΰνλκμ & ηα παλΪΰπΰΪ ηκν 0.39 t  

Φγκλδκτξα 114.00 t  

27 
PHOSPHORIC 
FERTILIZERS INDUSTRY 
S.A. 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
Παλαΰπΰά ζκδπυθ αθσλΰαθπθ 
ίαζδευθ ξβηδευθ κνζδυθ 

Οζδεσ Ϊαπηκ 216.00 t  

Άηεζβ Απσλλδοβ Οζδεσμ θυζθκλκμ 10.80 t  

Φγκλδκτξα 27.00 t  

28 PROODOS S.A. 
ΚΟΛΗΝΓΡΟ 
ΠΗΔΡΗΑ 

Δπειελΰαζέα & δδαηάλβζβ ηπθ 
κππλκεβπενηδευθ η.α.ε. 

Οζδεσμ κλΰαθδεσμ Ϊθγλαεαμ (TOC) 200.00 t  Άηεζβ Απσλλδοβ 

29 ΦΑΓΔ Α.Δ 
ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 
ΑΣΣΗΚΖ 

Λεδηκνλΰέα ΰαζαεηκεκηδευθ 
ηκθΪδπθ & παλαΰπΰάμ 
ηνλδυθ 

Οζδεσμ κλΰαθδεσμ Ϊθγλαεαμ (TOC) 336.00 t  Έηηεζεμ απκλλέοεδμ 
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2.5 Σύπνη & Πξνέιεπζε Ρύπσλ Καηά ηελ Παξαγσγηθή 

Γηαδηθαζία ησλ Γηπιηζηεξίσλ 

Πίλαθαο 25 Ρύπνη δηπιηζηεξίσλ 

Προέιεσζε Ρύποσ Σύπος Ρύποσ 

Πνηόηεηα θαπζίκνπ Αέξηεο εθπνκπέο (θπξίσο SO2 θαη NOx) ζσκαηίδηα, Eθπνκπέο Ηρλνζηνηρείσλ (Pb, 
Ni, Cu, Cr, Zn, Hg, As, Cd, V) 

Στερεά Καύσιμα  

Παξαιαβή, δηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε 
πιηθώλ 

Δθπνκπέο ζθόλεο ιηγλίηε 

Γηαξξνέο πεηξειαίνπ 

Γηαξξνή ηνμηθώλ νπζηώλ (όπσο PCB/PCT) 

Γηαξξνή πδξαδίλεο (ηνμηθή νπζία) 

Γηαξξνή -δηαθπγέο επηθηλδύλσλ νπζηώλ 

Αλάθιεμε θαπζίκνπ - ππνβάζκηζε πνηόηεηαο πιηθώλ  

Κελά πιηθά ζπζθεπαζίαο ξππαζκέλα κε ηνμηθέο ή επηθίλδπλεο νπζίεο 

Πξνεηνηκαζία ιηγλίηε (ζξαύζε, άιεζε) Σθόλε ιηγλίηε 

Καύζε ιηγλίηε Δθπνκπέο ηέθξαο θαη/ή εθπνκπέο ζσκαηηδίσλ ιηγλίηε 

Δθπνκπέο ηρλνζηνηρείσλ  (Pb, Ni, Cu, Cr, Zn, Hg, As, Cd, V) ζηελ ηέθξα  

Δθπνκπέο SO2 

Παξαπξντόληα ζε πεξίπησζε απνζείσζεο ή απνλίηξσζεο 

Δθπνκπέο NOx 

“Θεξκά θαπζαέξηα” 

Λνηπνί ξύπνη 

Λέβεηεο Νεξά ιέβεηα 

Σηξαηζώλα ιεβήησλ (θιεηζηνύ θπθιώκαηνο) ξππαζκέλα κε ρεκηθά πξόζζεηα 

Σύζηεκα ςύμεο Νεξά ςύμεο 

Σηξαηζώλα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ςύμεο ξππαζκέλε κε ρεκηθά πξόζζεηα 

Υπεξρεηιίζεηο πύξγσλ ςύμεο 

Αθαιάησζε - εμεπγεληζκόο λεξνύ Απόβιεηα αλαγέλλεζεο ξεηηλώλ 

Απνζθιήξπλζε λεξνύ Σπκπύθλσκα άικεο  

Καζαξηζκόο εμνπιηζκνύ (δεμακελέο, θιπ) Ηιύο από θαζαξηζκό δεμακελώλ πεηξειαίνπ 

Νεξά έθπιπζεο  

Απνζηξαγγίζεηο δαπέδσλ Όκβξηα ζπρλά ξππαζκέλα κε ιηγλίηε ή άιινπο ξύπνπο - απόβιεηα θαζαξηζκώλ 
δαπέδσλ θαη κηθξνύ εμνπιηζκνύ  

Σύζηεκα επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ Ηιύο επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ 

Σύλνιν δξαζηεξηόηεηαο Γηάρπηεο  

εθπνκπέο  

Υγρά ή αέρια καύσιμα  

Παξαιαβή, δηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε 

πιηθώλ 

Γηαξξνέο/ δηαθπγέο πεηξειαίνπ (καδνύη ή ληίδει) 

Γηαξξνέο/ δηαθπγέο θπζηθνύ αεξίνπ 

Γηαξξνή ηνμηθώλ νπζηώλ (όπσο PCB/PCT) 



 

 246 

Προέιεσζε Ρύποσ Σύπος Ρύποσ 

Γηαξξνή πδξαδίλεο (ηνμηθή νπζία) 

Γηαξξνή -δηαθπγέο επηθηλδύλσλ νπζηώλ 

Αλάθιεμε θαπζίκνπ – ππνβάζκηζε πνηόηεηαο πιηθώλ  

Κελά πιηθά ζπζθεπαζίαο ξππαζκέλα κε ηνμηθέο ή επηθίλδπλεο νπζίεο 

Καύζε Δθπνκπέο αηζάιεο  

Δθπνκπέο ηρλνζηνηρείσλ  

Δθπνκπέο SO2 

Παξαπξντόληα ζε πεξίπησζε απνζείσζεο ή απνλίηξσζεο 

Δθπνκπέο NOx 

“Θεξκά θαπζαέξηα” 

Λνηπνί ξύπνη 

Λέβεηεο Νεξά ιέβεηα 

Απνκαζηεύζεηο ιεβήησλ (θιεηζηνύ θπθιώκαηνο) ξππαζκέλεο κε ρεκηθά πξόζζεηα 

Σύζηεκα ςύμεο Νεξά ςύμεο 

Σηξαηζώλα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ςύμεο ξππαζκέλε κε ρεκηθά πξόζζεηα 

Υπεξρεηιίζεηο πύξγσλ ςύμεο 

Αθαιάησζε - εμεπγεληζκόο λεξνύ Απόβιεηα αλαγέλλεζεο ξεηηλώλ 

Απνζθιήξπλζε λεξνύ Σπκπύθλσκα άικεο  

Καζαξηζκόο εμνπιηζκνύ (θαπζηήξεο, 

δεμακελέο, θ.ιπ.) 

Τέθξα από θαζαξηζκό θπθιώκαηνο θαπζαεξίσλ θαη εζηηώλ θαύζεο 

Δμπδαηώζεηο δεμακελώλ πεηξειαίνπ θαη αγσγνύ πεηξέιεπζεο 

Ηιύο εμπδαηώζεσλ δεμακελώλ πεηξειαίνπ 

Ηιύο ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνύ ιηπαληηθώλ 

Νεξά έθπιπζεο  

Απνζηξαγγίζεηο δαπέδσλ Όκβξηα ζπρλά ξππαζκέλα κε πεηξέιαην ή άιινπο ξύπνπο - απόβιεηα θαζαξηζκώλ 

δαπέδσλ θαη κηθξνύ εμνπιηζκνύ  

Σύζηεκα επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ Ηιύο επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ 

 


