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Θέµα: Γενικές κατευθύνσεις εφαρµογής του όρου Ε3 της µε α.π. Φ.15/4187/266 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012). 

 

Το παρόν αφορά στην παροχή γενικών κατευθύνσεων εφαρµογής του όρου Ε3 της µε α.π. 

Φ.15/4187/266 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012) για την κατασκευή και λειτουργία νέων 

εδαφοδεξαµενών εντός του γηπέδου ελαιουργείου ή σε όµορο γήπεδο. 

Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία θα πρέπει να οδηγούνται σε 

σύστηµα εδαφοδεξαµενών, µετά από επεξεργασία που περιλαµβάνει λιποσυλλέκτη, 

εξουδετέρωση (προσθήκη τουλάχιστον 5 κιλών ασβέστη ανά τόνο ελαιοκάρπου ή 2 % ανά 

µονάδα όγκου των υγρών αποβλήτων) και καθίζηση (να προβλέπεται τουλάχιστον 3ωρη 

παραµονή) ή άλλη ισοδύναµη επεξεργασία.  

Ειδικότερα, η εδαφοδεξαµενή θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 300µ. από το όριο των οικισµών, 

από παρακείµενες οικίες, από τουριστικές ζώνες, από εθνικές οδούς ή από άλλες περιοχές ειδικού 

ενδιαφέροντος. Η εδαφοδεξαµενή θα πρέπει να χωροθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 100µ. 

από επαρχιακούς δρόµους και από το όριο της παραλίας.  

Η εδαφοδεξαµενή θα πρέπει να διαθέτει περίφραξη ελάχιστου ύψους 1,5µ., περιµετρική 

δενδροφύτευση και ανάχωµα για την αποφυγή υπερχειλίσεων, το οποίο θα πρέπει να απέχει 

τουλάχιστον 5µ. από το όριο του γειτονικού οικοπέδου.  

Η δεξαµενή θα πρέπει να είναι απολύτως στεγανή και να απέχει απόσταση τουλάχιστον 200µ. 

από πηγές υδροληψίας πόσιµου νερού και απόσταση τουλάχιστον 100µ. από πηγές υδροληψίας 

νερού άρδευσης.  

Η διαστασιολόγηση της δεξαµενής θα πρέπει να γίνεται λαµβάνοντας υπόψη ότι κατά µέσο όρο η 

αναλογία προϊόν/υγρό απόβλητο είναι 1κ.µ/4κ.µ. Το βάθος της δεξαµενής δεν πρέπει να 

ξεπερνάει το 1,5µ. Οι τιµές αυτές είναι ενδεικτικές και µπορούν να προσδιοριστούν ακριβέστερα 

µετά την κατάθεση επιστηµονικά τεκµηριωµένης έκθεσης, όπου θα λαµβάνονται υπόψη η 

διαθέσιµη τεχνολογία της εγκατάστασης και οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής 

(βροχοπτώσεις, κλίσεις εδάφους, κ.α.). 

Για την πρόληψη των οσµών θα πρέπει να γίνεται ανάδευση και εφόσον διαπιστωθούν οχλήσεις 

να γίνεται οξείδωση (προσθήκη υπεροξειδίου του υδρογόνου 1% ανά µονάδα όγκου των υγρών 

αποβλήτων). 

Σε κάθε παραγωγική περίοδο θα πρέπει να πραγµατοποιούνται αναλύσεις δειγµάτων 

(τουλάχιστον δύο) από γειτονικές υδροληψίες, που θα καθορίζονται από την αρµόδια υπηρεσία, 

η πρώτη στην έναρξη της περιόδου και η δεύτερη µετά από ένα εξάµηνο. Τα αποτελέσµατα 
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ανάλυσης των δειγµάτων θα πρέπει να τηρούνται σε αρχείο, το οποίο θα είναι διαθέσιµο στις 

αρµόδιες υπηρεσίες. 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας 

 

 

 

 

Η Γενική Γραµµατέας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής 

 

 

 

               Σπ. Ευσταθόπουλος Μ.  Ευαγγελίδου 
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