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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

Δ/ΝΣΗ : ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Ταχ. Δ/νση     : Διοικητήριο 

Ταχ. Κώδικας:  45221 

Πληροφορίες : Χρ. Καλτσούνης  

Τηλέφωνο      : 2651087332 

FAX               : 26510 73862               

  

 Ιωάννινα,  17.10.2012 

 Αριθ. Πρωτ. 87081/5215  

              

 

 

ΠΡΟΣ : την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 

               Περιβάλλοντος 

               Τομέας Βορείου Ελλάδος 

               Τμήμα Α΄ 

               Αδριανουπόλεως 24 

               55133 - Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Έκθεση ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων και κείμενης 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας για το Χώρο Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1
ης

 Διαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου που είναι 

εγκατεστημένος και λειτουργεί στη θέση «Ελληνικό» της Τοπικής Κοινότητας 

Ελληνικού του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων του Ν. Ιωαννίνων – Κλήση σε 

απολογία      

 

ΣΧΕΤ. :  α) Το με αριθ. πρωτ. οικ. 1495/24.9.2012  έγγραφό σας. 

                β) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 

1572Β/16.12.2002) «Μέτρα και Όροι για την Υγειονομική Ταφή των 

Αποβλήτων» 

                γ) Η ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22.12.2003) «Μέτρα και Όροι για 

τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 

Διαχείρισης» 

               δ) Η Εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. οικ. 103731/1278/5.5.2004 του Γ. Δ/ντη 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη 

επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» 

               ε) Η Εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. οικ.110441/3231/5.11.2004 του Γ. Δ/ντη 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ    
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Σας υποβάλλουμε τα στοιχεία και τις απόψεις μας σε ό,τι αφορά τις υπογραμμισμένες 

διαπιστώσεις των παραγράφων Ε.2 και Ε.5 της έκθεσης του θέματος, οι οποίες 

αφορούν στην αδειοδότηση του έργου του θέματος:  

 

Σας γνωρίζουμε λοιπόν ότι με την υπ. αριθμ. 51469/3350/5.8.2011 Απόφασή μας 

εκδόθηκε Άδεια διάθεσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων στο Χώρο Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση Ελληνικό της Τοπικής Κοινότητας Ελληνικού του 

Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων της 1
ης

 Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου. Προκειμένου να 

εκδοθεί η εν λόγω άδεια ελήφθησαν υπόψη οι επιταγές της (β) και της (γ) σχετικής 

ΚΥΑ. Η άδεια χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 της (β) σχετικής ΚΥΑ, οι επιταγές 

του οποίου δεν παραπέμπουν άμεσα στα περιεχόμενα της ΚΥΑ 114218/1997, αλλά 

παραπέμπουν στην ΚΥΑ 69728/824/1996, η οποία καταργήθηκε το 2003 με την 

έκδοση της (γ) σχετικής ΚΥΑ. Έτσι λοιπόν για την έκδοση της ανωτέρω άδειας και την 

έγκριση της, ολοκληρωθείσας από τον Ιούνιο του 2011, μελέτης οργάνωσης και 

λειτουργίας ελήφθησαν υπόψη οι επιταγές του άρθρου 9 της (β) σχετικής ΚΥΑ και του 

άρθρου 8, παρ. 2β της (γ) σχετικής ΚΥΑ.  

 

Ωστόσο για τη διευκρίνιση της (γ) σχετικής ΚΥΑ εκδόθηκε το 2004 η (δ) σχετική 

Εγκύκλιος, η οποία τροποποιήθηκε με την (ε) σχετική. Σύμφωνα με την ανωτέρω 

Εγκύκλιο το περιεχόμενο του φακέλου για την έκδοση άδειας διάθεσης στερεών μη 

επικίνδυνων αποβλήτων καθορίζεται στο Παράρτημα Ι αυτής. Σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ι αυτής για την έκδοση άδειας διάθεσης μη επικίνδυνων στερεών 

αποβλήτων απαιτείται: α) αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα ή εταιρείας, β) απόφαση 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, γ) μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας της 

εγκατάστασης διάθεσης. Τα περιεχόμενα της εν λόγω μελέτης διευκρινίζονται μάλιστα 

στο Παράρτημα ΙΙ της εν λόγω Εγκυκλίου. Με βάση λοιπόν τα περιεχόμενα του 

Παραρτήματος ΙΙ της (δ) σχετικής Εγκυκλίου εγκρίθηκε η συνημμένη μελέτη 

οργάνωσης και λειτουργίας της εγκατάστασης του ΧΥΤΑ Ελληνικού. Τα περιεχόμενα 

της εν λόγω μελέτης σε Κεφάλαια περιλαμβάνουν: 

1. Συνοπτική παρουσίαση του φορέα 

2. Απαιτούμενοι πόροι για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας 
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3. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 

4. Πρόληψη και αντιμετώπιση των περιστατικών έκτακτης ανάγκης 

5. Αποδεκτά απορρίμματα  

 

Καθένα από τα ανωτέρω Κεφάλαια περιλαμβάνει υποκεφάλαια, το περιεχόμενο των 

οποίων είναι συμβατό με τα περιεχόμενα που αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ της (δ) 

σχετικής Εγκυκλίου.  

 

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τις παρατηρήσεις της παραγράφου Ε.5, να σημειωθεί ότι 

στα Κεφάλαια 2 και 3 της μελέτης οργάνωσης και λειτουργίας αναλύονται και θέματα 

που έχουν σχέση με το καθηκοντολόγιο του προσωπικού, τους κανόνες και μέσα 

προστασίας των εργαζομένων και το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες παρατηρήσεις, αυτές περιλαμβάνονται στην Απόφαση 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.  

  

 

 

          

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1 θεωρημένη Μελέτη 

Οργάνωσης & 

Λειτουργίας (σε φ/α). 

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: 

 1. Φ. Γεν. Θεμάτων 

 2. Χρ. Καλτσούνης 

 

 

 

Μ.Ε.Π. 

Ο Αν. Προϊστάμενος 

Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού 

 

 

ΧΡΟΝΗΣ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ 

Πολιτικός Μηχανικός με Β΄ βαθμό 

 

 

 


