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1. Γηαρεηξηζηηθέο δπλαηόηεηεο ΥΤΣΑ («δηάξθεηα δσήο»). 

 
 Σπλνιηθή έθηαζε γεπέδνπ (m

2
 ): ……………………… 

 Σπλνιηθή έθηαζε ιεθάλεο ή ιεθαλψλ ελαπφζεζεο απνβιήησλ (m
2
 ): ……………………… 

 Καιπκκέλε
1
 έθηαζε ιεθάλεο/ψλ (m

2
): ……………………… 

 Έθηαζε ιεθάλεο/ψλ ζε ιεηηνπξγία
2
(m

2
): ……………………… 

 Σπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ΦΥΤΑ (m
3  

): ……………………… 

 Σχλνιν ήδε ελαπνηεζέλησλ απνβιήησλ (m
3
): ……………………… 

 Απνκέλνπζα ρσξεηηθφηεηα (ζε m
3  

): ……………………… 

 Δθηηκνχκελε ππφινηπε δηάξθεηα δσήο ΦΥΤΑ 
3
: ……………………… 

 Γπλαηφηεηα επέθηαζεο ή δεκηνπξγίαο λέαο ιεθάλεο εληφο ηνπ πθηζηάκελνπ γεπέδνπ (ζε m
2 

): 

……………………… 

 Γπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε παξαθείκελνπο ρψξνπο εθηφο ηνπ γεπέδνπ (ζε m
2
): ……………… 

 Δμππεξεηνχκελνη Γήκνη : 

ΓΖΜΟ ΠΛΖΘΤΜΟ 20011 
(ΔΤΔ) 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΟΣΑ / 
ΟΗΚΗΜΟΤ 

(αζηηθόο, εκηαζηηθόο, 
παξαζεξηζηηθόο, αγξνηηθόο) 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΧΝ 
ΣΟ ΥΤΣΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

( τόνους/έτος) 

ΣΡΟΠΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ (απ’ 
επζείαο ή κέζσ  ) 

     

     

     
     

     

 

ρόιηα : ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……………………………….. 

 Σπλδέεηαη ν ΦΥΤΑ κε ΣΜΑ;    ΝΑΗ   ΟΦΗ   

 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΜΑ/ ΘΔΖ 

ΓΖΜΟΗ  ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

Καηάζηαζε ΜΑ 

(ιεηηνπξγεί, θαηαζθεπάδεηαη, ΜΠΔ, 

ρσξνζέηεζε, θακία ελέξγεηα) 

Γπλακηθόηεηα ΜΑ 

(ηφλνη/έηνο) 

   

   

 

 Τξφπνο πξνεπεμεξγαζίαο / επεμεξγαζίαο απνβιήησλ (πξηλ ηε δηάζεζή ηνπο ζην ΦΥΤΑ):  

α) Γηαινγή ζηελ πεγή       ΝΑΗ   ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο:  

Σεκεηψλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία γηα θάζε κνλάδα ή πξφγξακκα επεμεξγαζίαο απνβιήησλ: 

 Φνξέαο ιεηηνπξγίαο / δηαρείξηζεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο: ……………………… 

 Γηνηθεηηθά φξηα εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο: ……………………… 

                                                 
1
 έκηαζη ποσ έτει πληρωθεί και δεν θα επανατρηζιμοποιηθεί 

2
 έκηαζη ποσ τρηζιμοποιείηαι ζήμερα (μέηωπο) 

3
 με βάζη ηο προηγούμενο ερώηημα 
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 Πεξηγξαθή θαη ρσξνζέηεζε ππνδνκψλ επεμεξγαζίαο – Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά εθαξκνδφκελεο 

ηερλνινγίαο: ……………………… 

 Δηήζηα δπλακηθφηεηα (εηζεξρφκελα απφβιεηα) θαη κέγηζηε δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο: 

……………………… 

 Υπνιεηκκαηηθέο πνζφηεηεο πξνο ηαθή ζηνλ ειεγρφκελν ΦΥΤΑ θαη’ έηνο: ………………… 

 Δίδνο, παξαγφκελεο πνζφηεηεο θαη δηάζεζε δεπηεξνγελψλ πξντφλησλ πνπ δελ νδεγνχληαη γηα ηαθή 

θαη’ έηνο: ………………………    

 

ρόιηα : ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……………………………… 

 

 Σπκκεηέρεη ν ΦΥΤΑ ζε Σπζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο;             ΝΑΗ       ΟΦΗ   

 Σπλνιηθή πνζφηεηα απνβιήησλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζην ΦΥΤΑ:  

έηνο ηόλνη 

  

  

  

  

 

    

 Νέα εθηηκνχκελε δηάξθεηα δσήο ΦΥΤΑ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΔΣΓΑ: ………………….. 

 

ρόιηα ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……………………………… 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 
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2. ΔΛΔΓΥΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΥΤΣΑ. 
 

2.1 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ  

 Υπάξρεη ελεκεξσηηθή πηλαθίδα θνληά ζηελ πχιε εηζφδνπ ηνπ ΦΥΤΑ     ΝΑΗ          ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. Αλαγξάθνληαη ζηελ πηλαθίδα ηα παξαθάησ ζηνηρεία; 

 Δίδνο εγθαηάζηαζεο      ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Όλνκα ηνπ ρψξνπ      ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Αξηζκφο άδεηαο ιεηηνπξγίαο     ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Φνξέαο ιεηηνπξγίαο      ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Τειέθσλα θνξέα       ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Γηεχζπλζε θνξέα    ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Ωξάξην ιεηηνπξγίαο       ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Δίδε απνβιήησλ πνπ επηηξέπεηαη ε δηάζεζή ηνπο  ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Πξνυπνινγηζκφο θαηαζθεπήο ΦΥΤΑ.    ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ΦΥΤΑ.  ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 

ρόιην: ………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ΕΤΓΗΣΖΡΗΟ (ΓΔΦΤΡΟΠΛΑΣΗΓΓΑ) 

 Υπάξρεη δπγηζηήξην ζην ΦΥΤΑ κε απηφκαην ζχζηεκα θαηαγξαθήο      ΝΑΗ      ΟΦΗ  

       Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. 

 Πνηνο είλαη ν ηχπνο γεθπξνπιάζηηγγαο: ………………….. 

 Πνηα είλαη ε δπλακηθφηεηα γεθπξνπιάζηηγγαο:    ………….  ηφλνη 

 Γίλνληαη ζπληεξήζεηο γεθπξνπιάζηηγγαο:   ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. 

Με πνηα κέζνδν εμαζθαιίδεηαη ε αθξηβήο θαηαγξαθή ησλ εηζεξρφκελσλ απνξξηκκάησλ; 

………………………………………………………. 

 

ρόιην: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.3 ΥΧΡΟ ΑΝΑΜΟΝΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

 Υπάξρεη ζην ΦΥΤΑ ρψξνο αλακνλήο νρεκάησλ κεηαθνξάο απνβιήησλ;     ΝΑΗ    ΟΦΗ  

 

ρόιην: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.4 ΥΧΡΟ ΔΚΦΟΡΣΧΖ ΦΟΡΣΗΧΝ ΓΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ  

 Υπάξρεη ζην ΦΥΤΑ ρψξνο εθθφξησζεο θνξηίσλ γηα δεηγκαηνιεςία;      ΝΑΗ   ΟΦΗ     
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2.5 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΚΠΛΤΖ ΣΡΟΥΧΝ 

 Υπάξρεη ζην ΦΥΤΑ εγθαηάζηαζε έθπιπζεο ηξνρψλ;       ΝΑΗ       ΟΦΗ  

         

2.6 ΟΗΚΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

Υπάξρεη ζηνλ ΦΥΤΑ:  

 θαηάιιεινο νηθίζθνο ειέγρνπ θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ζην ΦΥΤΑ      ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ ζην ΦΥΤΑ          ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 θεληξηθφ ζχζηεκα ηει ειέγρνπ              ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 ρψξνο WC – ληνπο ζην ΦΥΤΑ            ΝΑΗ       ΟΦΗ     

 θαηάιιειν ρεκηθφ εξγαζηήξην  ζην ρψξν ηνπ ΦΥΤΑ
   

ΝΑΗ       ΟΦΗ         

 απνζήθε γηα φξγαλα θαη κηθξά εξγαιεία            ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 ρψξνο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ –κηθξφ θαξκαθείν:       ΝΑΗ       ΟΦΗ     

 

ρόιην: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.7 ΑΠΟΘΖΚΖ ΤΛΗΚΧΝ 

 Υπάξρεη ζηνλ ΦΥΤΑ απνζήθε – ρψξνο δηαρείξηζεο πιηθψλ       ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 

ρόιην: …………………………………………………………………………………………………………..  

 

2.8 ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ 

Υπάξρεη πεξίθξαμε         ΝΑΗ       ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. Καιχπηνληαη ηνπιάρηζηνλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο  

 Ύςνο πεξίθξαμεο ηνπιάρηζηνλ 2,5 m;     ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Υπάξρεη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηε βάζε ηεο πεξίθξαμεο 30x30cm;  ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Απφζηαζε κεηαμχ παζζάισλ 3,0m      ΝΑΗ       ΟΦΗ  

  Υπάξρεη ζπξκαηφπιεγκα κε αληεξίδα ζε ζρήκα Φ     ΝΑΗ       ΟΦΗ  

  Υπάξρεη γσλία 30
ν
 ζηα ηειεπηαία 50 cm ηνπ ζηδεξνπαζζάινπ   ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Υιηθφ παζζάισλ: ………………………… 

 

ρόιην: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.9 ΠΤΛΖ ΔΗΟΓΟΤ 

 Υπάξρεη πχιε εηζφδνπ        ΝΑΗ       ΟΦΗ  

       Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο.  

 Γηαζηάζεηο εηζφδνπ: ……………………………………. 

 Υιηθφ θαηαζθεπήο: ………………………………………. 
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ρόιην: ………………………………………………………………………………………………………….  

 

2.10 ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ  

2.10.1 ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

Υπάξρεη ιεηηνπξγηθφ εζσηεξηθφ νδηθφ δίθηπν       ΝΑΗ       ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. 

     Πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 3m          ΝΑΗ       ΟΦΗ   

      Κιίζε < 15%         ΝΑΗ       ΟΦΗ  

    Υπάξρνπλ δχν ισξίδεο θπθινθνξίαο      ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Υπάξρνπλ δηαζηαπξψζεηο;        ΝΑΗ       ΟΦΗ   

    Υπάξρεη ζήκαλζε;                ΝΑΗ       ΟΦΗ 

     

ρόιηα: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.10.2 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

 Υπάξρεη αζθαιηνζηξσκέλν εμσηεξηθφ νδηθφ δίθηπν     ΝΑΗ       ΟΦΗ  

       Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. 

 Τα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο        ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 

ρόιηα: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.11 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΝΣΖΡΖΖ – ΔΠΗΚΔΤΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ – ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 

 Υπάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο νρεκάησλ ζην ΦΥΤΑ;  ΝΑΗ       ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. 

 Υπάξρεη ηάθξνο κε αλπςσηηθφ κεραληζκφ θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ   ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Υπάξρεη ζπλεξγείν γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ  ΝΑΗ      ΟΦΗ  

 Υπάξρεη ρψξνο θαζαξηζκνχ κεραλεκάησλ εξγαζίαο θαη νρεκάησλ   ΝΑΗ        ΟΦΗ  

 Πσο γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ νξπθηειαίσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηε 

ζπληήξεζε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ νρεκάησλ  ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

 Σε πεξίπησζε αξλεηηθήο απάληεζεο. 

 Να ζεκεησζεί ν ηξφπνο ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ – κεραλεκάησλ: …………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

ρόιηα: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.12 ΑΠΟΘΖΚΖ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ  

 Υπάξρνπλ απνζήθεο πγξψλ θαπζίκσλ       ΝΑΗ       ΟΦΗ 
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2.13 ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ ΓΔΝΓΡΟΦΤΣΔΤΖ 

 Υπάξρεη πεξηκεηξηθή δελδξνθχηεπζε;       ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 

2.14 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ (ΟΚΧ) 

 Υπάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο ΟΚΩ ζηνλ ΦΥΤΑ;      ΝΑΗ       ΟΦΗ  

      Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. 

 Υπάξρνπλ Δγθαηαζηάζεηο ειεθηξνδφηεζεο     ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Ζιεθηξνπαξαγσγηθφ δεχγνο     ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Νπρηεξηλφο θσηηζκφο      ΝΑΗ       ΟΦΗ  

  Υπάξρνπλ Δγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο      ΝΑΗ       ΟΦΗ  

   Υπάξρνπλ Δγθαηαζηάζεηο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο   ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 

ρόιην: ………………………………………………………………………………………………………….  

 

2.15 ΥΧΡΟ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

 Υπάξρεη ζην ΦΥΤΑ ρψξνο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο    ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 

2.16 ΈΡΓΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΌΜΒΡΗΧΝ ΤΓΑΣΧΝ 

 Παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο επηθαλεηαθψλ πδάησλ ζην απνξξηκκαηηθφ αλάγιπθν ηνπ ΦΥΤΑ»     

          ΝΑΗ       ΟΦΗ  

      Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. 

 Υπάξρεη δίθηπν ζπιινγήο θαη απνξξνήο φκβξησλ    ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Υπάξρεη ηάθξνο ζπιινγήο φκβξησλ      ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Γηαζηάζεηο ηάθξνπ:   ……………………………………. 

 Πνπ νδεγνχληαη ηα ζπιιερζέληα επηθαλεηαθά χδαηα  ……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Υπάξρεη δεμακελή ζπιινγήο φκβξησλ      ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Δίλαη δπλαηή ε ιήςε δεηγκάησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ πνπ δελ εηζέξρνληαη ζην απνξξηκκαηηθφ 

αλάγιπθν ηνπ ΦΥΤΑ»        ΝΑΗ       ΟΦΗ 

    

ρόιην: …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.17 ΑΝΣΗΠΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Α. Ζ ΤΠΟΓΟΜΖ – ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΠΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ:  

 Υπάξρεη αληηππξηθή δψλε πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 8m;      ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Υπάξρεη απνζεθεπκέλν εδαθηθφ πιηθφ;      ΝΑΗ       ΟΦΗ  
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 Υπάξρεη δεμακελή ππξφζβεζεο;      ΝΑΗ       ΟΦΗ   

 Υπάξρνπλ πηλαθίδεο απαγφξεπζεο θαπλίζκαηνο;    ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Υπάξρνπλ ζπζθεπέο ππξφζβεζεο;      ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Υπάξρεη βπηηνθφξν φρεκα;       ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Υπάξρεη αιεμηθέξαπλν;       ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Υπάξρεη πεξηκεηξηθφ ζχζηεκα ππξφζβεζεο κε θξνπλνχο θαη ππξνζβεζηηθέο θσιηέο; 

          ΝΑΗ       ΟΦΗ  

Β. Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΑΝΣΗΠΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ:  

 Υπάξρνπλ ζρέδηα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θη αληηκεηψπηζεο ππξθαγηψλ; ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Υπάξρεη εγρεηξίδην νδεγηψλ ππξνπξνζηαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ;   ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Γίλνληαη αζθήζεηο ππξφζβεζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα;  ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Υπάξρεη αλάξηεζε ησλ ηειεθψλσλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ;   ΝΑΗ       ΟΦΗ 

   

ρόιην: ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.18 ΤΣΖΜΑ ΜΟΝΧΖ ΠΤΘΜΔΝΑ ΥΤΣΑ 

2.18.1 ΤΣΖΜΑ ΜΟΝΧΖ ΠΤΘΜΔΝΑ ΚΑΗ ΠΡΑΝΧΝ. 

Α. Γίλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Σχληνκε πεξηγξαθή γεσινγηθνχ θξαγκνχ: ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Σχληνκε πεξηγξαθή πδξνγεσινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: …………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Σχληνκε πεξηγξαθή γεσηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: …………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Υπάξρεη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα κφλσζεο ππζκέλα θαη πξαλψλ   ΝΑΗ       ΟΦΗ  

       Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο δίλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία κφλσζεο ππζκέλα: 

 Πάρνο αξγηιηθήο ζηξψζεο: ………………… 

 Σπληειεζηήο πδξνπεξαηφηεηαο: K = ………………. cm/sec. 

 Υπάξρεη γεσκεκβξάλε        ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. 

 Πάρνο γεσκεκβξάλεο: ………… mm απφ ……….. (πιηθφ). 

 

ρόιην: …………………………………………………………………………………………………………… 
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2.18.2 ΕΧΝΖ ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΖ 

 Υπάξρεη ιεηηνπξγηθή δψλε απνζηξάγγηζεο      ΝΑΗ       ΟΦΗ  

       Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο δίλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία δψλεο απνζηξάγγηζεο: 

 Πάρνο δψλεο απνζηξάγγηζεο: ………..  cm 

 Γηάκεηξνο θαη πιηθά αγσγψλ ζπιινγήο ζηξαγγηζκάησλ: …………………………………. απφ 

………………Φ ………… θαη ………. atm 

 Αξηζκφο θαη ζέζε θξεαηίσλ ζπκβνιήο: ……………………………………………………………… 

 Αξηζκφο θαη ζέζε θξεαηίσλ επίζθεςήο: ……………………………………………………………. 

 Αξηζκφο θαη ζέζε θξεαηίσλ ειέγρνπ ζηξαγγηζκάησλ: ……………………………………………. 

 Υπάξρεη δεμακελή ζπιινγήο ζηξαγγηζκάησλ       ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Οη αγσγνί ζπιινγήο ζηξαγγηζκάησλ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηνπ ΦΥΤΑ       ΝΑΗ     ΟΦΗ        

 Υπάξρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη έθπιπζεο ησλ αγσγψλ ζπιινγήο ζηξαγγηζκάησλ  ΝΑΗ   ΟΦΗ  

 Δίλαη δπλαηή ε απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηνπο ηάθξνπο ζηξαγγηζκάησλ      ΝΑΗ           ΟΦΗ                  

 Πνηα είλαη ε κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ αγσγψλ ζπιινγήο ζηξαγγηζκάησλ; ………… κέηξα 

 Δίλαη δπλαηή ε ιήςε δεηγκάησλ ησλ ζηξαγγηζκάησλ ζηε πεξηνρή ηνπ ΦΥΤΑ   ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 

ρόιηα: …………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.18.3 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΑΓΓΗΜΑΣΧΝ 

 Υπάξρεη ιεηηνπξγηθή εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ησλ ζπιιερζέλησλ ζηξαγγηζκάησλ  ΝΑΗ  ΟΦΗ  

       

ρόιην: ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.18.4 ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΤΓΑΣΧΝ 

 Υπάξρνπλ γεσηξήζεηο – θξεάηηα ειέγρνπ ησλ ππνγείσλ πδάησλ   ΝΑΗ       ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. 

 Αξηζκφο γεσηξήζεσλ – θξεαηίσλ αλάληε ηνπ ΦΥΤΑ: ………………. 

 Αξηζκφο γεσηξήζεσλ – θξεαηίσλ θαηάληε ηνπ ΦΥΤΑ: …………….. 

 Βάζνο θαη ζέζε γεσηξήζεσλ σο πξνο ηελ επηθάλεηα θαη ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα: 

 

Θέζε γεψηξεζεο 

 

Βάζνο σο πξνο ηελ 

επηθάλεηα 

 

Βάζνο σο πξνο ηνλ 

πδξνθφξν νξίδνληα 

   

   

 

 Υπάξρνπλ πηεδφκεηξα        ΝΑΗ       ΟΦΗ   

Με ηη ηξφπν γίλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ζηάζκεο ησλ λεξψλ ησλ γεσηξήζεσλ; 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ρόιην: …………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………  

 

2. 19. ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΒΗΟΑΔΡΗΟΤ 

 Υπάξρεη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο βηναεξίνπ    ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 

ρόιην: …………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………. 

 Γίλνληαη κεηξήζεηο θαη δεηγκαηνιεςίεο βηναεξίνπ     ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 

2.20 ΤΣΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 Υπάξρεη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο     ΝΑΗ       ΟΦΗ  

         

ρόιην: ………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.21 ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΥΤΣΑ 

Αλαθέξεηαη φινο ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζην ΦΥΤΑ:  

             Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο                                                                            Αξηζκφο 

1. ………………………………..………….…                                                             ……..… 

2. ……………………………………………….                                                             ……... 

3. ………………..……..………...…………….                                                              …….. 

 

 Υπάξρεη ηθαλνπνηεηηθή εθεδξεία αληαιιαθηηθψλ γηα ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ   ΝΑΗ   ΟΦΗ  

 Γίλνληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ               ΝΑΗ       ΟΦΗ                              

 

ρόιην: ……………………………………………………………………………………………………………. 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 
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3. ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΟ ΥΤΣΑ 

3.1 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΗΓΟ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

 Γίλεηαη έιεγρνο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εηζεξρφκελσλ απνβιήησλ    ΝΑΗ       ΟΦΗ  

       Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο.  

 Σπκπιεξψλεηαη πξφηππν εγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν παξαιαβήο    ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Υπάξρεη θαλνληζκφο πνπ δηέπεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΦΥΤΑ  ΝΑΗ       ΟΦΗ  

       Καηά ηελ παξαιαβή γίλεηαη ρξήζε ηνπ Δ.Κ.Α            ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Τα απφβιεηα παξαιακβάλνληαη κεηά απφ επεμεξγαζία ζε ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο

          ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 

 Παξαιακβάλνληαη θαη άιια απφβιεηα (ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αληίζηνηρν ζχζηεκα 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο γηα ηα απφβιεηα) εθηφο απφ ηα αζηηθά (δεκνηηθά).  ΝΑΗ       ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο, ζπκπιεξψλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

Κσδηθφο ΔΚΑ Πεξηγξαθή Απνβιήηνπ Πνζφηεηα (ηλ) Παξαηεξήζεηο 

    

    

    

 

 Γίλεηαη παξαιαβή απνβιήησλ βηνκεραληψλ ζηνλ ΦΥΤΑ;   ΝΑΗ       ΟΦΗ  

   Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο ζπκπιεξψλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

   Έηνο αλαθνξάο: ……………………… 

Βηνκεραλία Πνζφηεηα απνβιήησλ ζε kg 

  

  

  

  

  

 

 Έρνπλ ππνγξαθεί ζπκβάζεηο κε ηηο αλσηέξσ βηνκεραλίεο;   ΝΑΗ       ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. Σηελ ζχκβαζε γίλεηαη αλαθνξά: 

 Σηα θξηηήξηα απνδνρήο απνβιήησλ ζηνλ ΦΥΤΑ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 2003/33/ΔΚ;

         ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Σηνπο θσδηθνχο ΔΚΑ πνπ ζα παξαδίδεη ε Βηνκεραλία γηα πγεηνλνκηθή ηαθή; ΝΑΗ  ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε αξλεηηθήο απάληεζεο. Γηα θάζε είδνο απνβιήηνπ πνπ ελαπνηίζεηαη ζην ΦΥΤΑ 

ππάξρνπλ νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο  

 Πνζφηεηα.       ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Δίδνο        ΝΑΗ       ΟΦΗ  
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 Κάηνρνο απνβιήηνπ.      ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Μεηαθνξέαο .       ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Ζκεξνκελία παξαιαβήο.     ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Ζκεξνκελία ηειηθήο αμηνιφγεζεο απνβιήησλ.   ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Φψξνο ελαπφζεζεο απνβιήησλ.    ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 

ρόιην: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.2 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΧΝ  

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

 Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αλαιχζεηο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ απνβιήησλ   ΝΑΗ       ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. 

 Δθφζνλ γίλνληαη έιεγρνη γηα ηελ ηαπηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ:  

 Πεξηιακβάλνπλ νη ηαπηνπνηήζεηο ην 2% ησλ εηδψλ πνπ παξαιήθζεηζαλ θαη ζηα νπνία 

έγηλαλ αληηπξνζσπεπηηθέο δεηγκαηνιεςίεο    ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Τα απνηειέζκαηα ηεο ηαπηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ έρνπλ θαηαγξαθεί επαξθψο   

           ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο απνβιήησλ έρνπλ επηζεκαλζεί θαη θαηαγξαθεί είδε απνβιήησλ 

πνπ δελ επηηξέπεηαη ε ελαπφζεζή ηνπο ζην ΦΥΤΑ      ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Υπήξμε πξνθνξηθή επηζηξνθή κε νπηηθφ έιεγρν.    ΝΑΗ       ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. 

 Τα δείγκαηα πνπ θξαηήζεθαλ έρνπλ αλαιπζεί  θαη θαηαγξαθεί   ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Τα απφβιεηα έρνπλ επηζηξαθεί θαη παξαιεθζεί απφ ηνλ θάηνρφ ηνπο  ΝΑΗ     ΟΦΗ  

 Έρεη γίλεη ζην παξειζφλ πξνζσξηλή απνζήθεπζε απνβιήησλ ζην ΦΥΤΑ ΝΑΗ ΟΦΗ  

 

ρόιην: …………………………………………………………………………………………………………..  

 

3.3 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΗΓΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΟΤ ΠΑΡΔΛΖΦΘΖΑΝ ΣΟ ΥΤΣΑ ΜΔΣΑ 

ΑΠΟ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΔΗΑ 

 Έρνπλ δνζεί ζην παξειζφληα ρξφλν άδεηεο γηα παξαιαβή εηδηθψλ απνβιήησλ ζην ΦΥΤΑ   

           ΝΑΗ       ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. 

 Ζ ελαπφζεζε ησλ εηδηθψλ απνβιήησλ γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν   ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Καηαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ηαθήο ησλ εηδηθψλ απνβιήησλ    ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Τεξνχληαη ηα θξηηήξηα απνδνρήο ησλ απνβιήησλ     ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Τα απφβιεηα παξαιακβάλνληαη κεηά απφ πξνεπεμεξγαζία    ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Γίλεηαη παξαιαβή απνβιήησλ βηνκεραληψλ ζηνλ ΦΥΤΑ;   ΝΑΗ       ΟΦΗ   

 Έρνπλ ππνγξαθεί ζπκβάζεηο κε φιεο ηηο αλσηέξσ βηνκεραλίεο;   ΝΑΗ       ΟΦΗ  
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4. ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ  

4.1 Ο ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΟ ΈΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΡΑΓΓΗΜΑΣΧΝ 

Ο δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο πεξηιακβάλεη:  

 Μφλσζε ππζκέλα θαη πξαλψλ.      ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Γίθηπν ζπιινγήο ζηξαγγηζκάησλ.     ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ.    ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Γεσηξήζεηο ειέγρνπ – παξαθνινχζεζεο.    ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 

ρόιην: ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4.1.1 ΈΛΔΓΥΟ ΖΜΔΗΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

 Σεκεηψλεηαη θάζε ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο πάλσ ζε ηνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα ηνπ ΦΥΤΑ;  

ΝΑΗ       ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε αξλεηηθήο απάληεζεο.  

Καηαγξάθνληαη (κε ηε ρξήζε GPS) νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ καδί κε κία πεξηγξαθή;  

ΝΑΗ       ΟΦΗ  

.Α/α εκείν δεηγκαηνιεςίαο πληεηαγκέλεο Πεξηγξαθή ζεκείνπ 

    

 

4.1.2. ΈΛΔΓΥΟ ΠΤΘΜΔΝΑ ΚΑΗ ΠΡΑΝΧΝ. 

 
ρόιην: ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 
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4.1.3. ΈΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΣΡΑΓΓΗΜΑΣΧΝ 

1
Ζ
 ΘΔΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ:  ………………………………. 

Παξάκεηξνο 1
ε
 κέηξεζε 2

ε
 κέηξεζε 3

ε
 κέηξεζε 

pH    

BOD5    

COD    

SO4    

NH4    

Οξγαληθφ άδσην (Ν)    

Φιψξην    

Φζφξην    

TOC    

Φαηλφιεο    

Φσζθνξηθά άιαηα    

Cu
2+

    

Cd
2+ 

   

Cr04
2+

    

Al
3+

    

Pb
2+

    

 

ρόιηα: ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.2. ΈΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΤΓΑΣΧΝ  

1
Ζ
 ΘΔΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ:  ………………………………. 

Παξάκεηξνο 1
ε
 κέηξεζε 2

ε
 κέηξεζε 3

ε
 κέηξεζε 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

4.3 .  ΔΛΔΓΥΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΒΗΟΑΔΡΗΟΤ 

 Έιεγρνο παξακέηξσλ βηναεξίνπ.     ΝΑΗ       ΟΦΗ  
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ρόιην: ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4.4.  ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ ΜΟΝΧΖ ΥΤΣΑ 

 Υπάξρεη επηθαλεηαθή κφλσζε      ΝΑΗ       ΟΦΗ  

    

 
ρόιην: ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 
 



 18 

5. ΔΛΔΓΥΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΥΤΣΑ 

5.1.  ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΘΔΖ ΔΝΑΠΟΘΔΖ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

 Καηαγξάθεηαη ε ζέζε φπνπ γίλεηαη ελαπφζεζε ησλ απνβιήησλ   ΝΑΗ      ΟΦΗ  

 Τν χςνο ηνπ θπηηάξνπ θαηαγξάθεηαη;      ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Ο ρξφλνο πνπ γίλεηαη ε ελαπφζεζε θαηαγξάθεηαη;    ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 

ρόιην: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Γίλεηαη επί κνλίκνπ βάζεσο ε απαξαίηεηε ζπκπίεζε ησλ ελαπνηεζεηκέλσλ απνβιήησλ  

ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 

 Γίλεηαη επί κνλίκνπ βάζεσο θαζεκεξηλή θάιπςε κε εδαθηθφ πιηθφ ηθαλνπνηεηηθνχ πάρνπο ησλ 

ελαπνηεζεηκέλσλ απνβιήησλ       ΝΑΗ       ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε αξλεηηθήο απάληεζεο αλαθέξνληαη νη ιφγνη: ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Πξαγκαηνπνηείηαη ε εηήζηα θαηαγξαθή ηεο ελαπνκέλνπζαο δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ΦΥΤΑ

       ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Υπάξρεη εθεδξηθφ κέησπν εξγαζίαο γηα έθηαθηεο πεξηπηψζεηο;    ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 

ρόιην: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.2.  ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ  

 Γίλεηαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε – θαηαγξαθή – αμηνιφγεζε ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηνηρείσλ       

ΝΑΗ       ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. Καηαγξάθνληαη - αμηνινγνχληαη: 

 Πνζφηεηεο βξνρφπησζεο      ΝΑΗ       ΟΦΗ   

 Θεξκνθξαζία        ΝΑΗ       ΟΦΗ   

 Γηεχζπλζε αλέκσλ       ΝΑΗ       ΟΦΗ   

 Ηζρχο αλέκσλ        ΝΑΗ       ΟΦΗ    

 Υγξαζία        ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Δμαηκηζνδηαπλνή       ΝΑΗ       ΟΦΗ   

 

Σε πεξίπησζε ζεηηθψλ απαληήζεσλ. Αλαθέξεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπιιέγνληαη θαη  

αμηνινγνχληαη ηα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία (Μεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο εληφο/εθηφο ηνπ ΦΥΤΑ ). …… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Ζ ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηνηρείσλ - πιεξνθνξηψλ είλαη ζχκθσλνο κε φζα 

αλαθέξεη ε λνκνζεζία       ΝΑΗ       ΟΦΗ  
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ρόιην: ………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5.3.  ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΔΚΠΟΜΠΔ ΡΤΠΧΝ.  

 Υπάξρνπλ πξσηφθνιια αλαιχζεσλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ πδάησλ

         ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Γίλεηαη ζπιινγή ζηξαγγηζκάησλ ζε θαηάιιειε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ   

         ΝΑΗ       ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. 

 Οη παξάκεηξνη πνπ αλαιχνληαη ζηα δείγκαηα θαη ε ζπρλφηεηα αλάιπζεο ησλ ζηξαγγηζκάησλ 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία   ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Έγηλε αλάιπζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ εθξνψλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο 

ζηξαγγηζκάησλ        ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ ζηξαγγηζκάησλ   

        ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Καηαγξάθνληαη νη έιεγρνη ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ γίλνληαη ζηνπο αγσγνχο ζηξαγγηζκάησλ     

ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Καηαγξάθνληαη νη έιεγρνη ζηεγαλφηεηαο πνπ γίλνληαη ζηε δεμακελή ζπιινγήο ζηξαγγηζκάησλ

         ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 Καηαγξάθνληαη νη έιεγρνη ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ γίλνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο 

ζηξαγγηζκάησλ        ΝΑΗ       ΟΦΗ  

 

ρόιην: ……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Υπάξρνπλ πξσηφθνιια αλαιχζεσλ γηα ηελ πνηφηεηα/πνζφηεηα ηνπ βηναεξίνπ    ΝΑΗ     ΟΦΗ  

 Καηαγξάθνληαη νη έιεγρνη πνπ γίλνληαη ζηνπο αγσγνχο ζπιινγήο βηναεξίνπ;  ΝΑΗ     ΟΦΗ  

 Καηαγξάθνληαη νη έιεγρνη ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ γίλνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο βηναεξίνπ; 

         ΝΑΗ     ΟΦΗ  

ρόιην: …………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Καηαγξάθνληαη νη έιεγρνη ησλ επηπέδσλ ζνξχβνπ, ηδηαίηεξα ζην κέησπν εξγαζίαο ηνπ ΦΥΤΑ; 

          ΝΑΗ     ΟΦΗ  

 Καηαγξάθνληαη νη έιεγρνη ησλ επηπέδσλ ζθφλεο, ηδηαίηεξα ζην κέησπν εξγαζίαο ηνπ ΦΥΤΑ  

          ΝΑΗ     ΟΦΗ  

ρόιην: …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5.4. ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΗΚΟΤ ΑΝΑΓΛΤΦΟΤ 

ΣΟΤ ΥΤΣΑ  

 Καηαγξάθνληαη φιεο νη κεηξήζεηο αλαθνξηθά κε ην κέησπν εξγαζίαο φπνπ γίλεηαη ε ελαπφζεζε 

ησλ απνβιήησλ ζην ΦΥΤΑ        ΝΑΗ     ΟΦΗ  

 Καηαγξάθνληαη ζπλνιηθά νη κεηαηξνπέο - αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζην κέησπν εξγαζίαο, ζην χςνο 

θαη ζηε κνξθή - ζρήκα ηνπ «ζψκαηνο» ηνπ ΦΥΤΑ      ΝΑΗ     ΟΦΗ  

 Γίλεηαη έιεγρνο επζηάζεηαο ΦΥΤΑ       ΝΑΗ     ΟΦΗ  

 Κάζε πφηε γίλεηαη έιεγρνο επζηάζεηαο ΦΥΤΑ; ………………………………………………….. 

 Λακβάλνληαη φια ηα κέηξα γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζην κέησπν εξγαζίαο   

ΝΑΗ     ΟΦΗ  

 Γηα ηελ ηαθή ησλ απνβιήησλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ησλ εκεξήζησλ θειηψλ  ΝΑΗ     ΟΦΗ  

 

Σε πεξίπησζε αξλεηηθήο απάληεζεο. Πεξηγξάθεηαη ν πξαγκαηνπνηνχκελνο ηξφπνο ελαπφζεζεο:…. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 Υπάξρνπλ ζην ΦΥΤΑ ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο εδαθηθνχ πιηθνχ επηθάιπςεο      ΝΑΗ     ΟΦΗ  

 Γίλεηαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ εζσηεξηθήο νδνπνηίαο  ΝΑΗ     ΟΦΗ  

 Γίλεηαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηεο ηάθξνπ απνξξνήο νκβξίσλ      ΝΑΗ     ΟΦΗ  

         

ρόιην: …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.5.  ΤΝΣΑΞΖ ΔΣΖΗΧΝ ΔΚΘΔΔΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ   

 Σπληάζζνληαη εηήζηεο εθζέζεηο (ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε λνκνζεζία) ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε απνβιήησλ ζην ΦΥΤΑ        ΝΑΗ     ΟΦΗ  

 Απνζηέιινληαη νη εηήζηεο εθζέζεηο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο     ΝΑΗ     ΟΦΗ  

 Τεξείηαη απφ ην θνξέα ιεηηνπξγία ηνπ ΦΥΤΑ εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο ΦΥΤΑ   ΝΑΗ     ΟΦΗ  

 

ρόιην: ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 
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6. ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ - ΤΜΒΑΝΣΧΝ 

 Υπάξρνπλ ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ    ΝΑΗ     ΟΦΗ  

 

ρόιην: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

6.1. ΠΤΡΚΑΓΗΔ 

  Υπήξμαλ ππξθαγηέο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΦΥΤΑ     ΝΑΗ     ΟΦΗ   

         Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. Σπκπιεξψλνληαη ν παξαθάησ πίλαθεο. 

 

 

 Έρεη πξνβιεθζεί ε ιεηηνπξγία εθεδξηθνχ κεηψπνπ εξγαζίαο;    ΝΑΗ     ΟΦΗ  

 

6.2. ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΗ – ΚΑΘΗΕΖΔΗ – ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΔΗ 

 Υπήξμαλ θαηνιηζζήζεηο–θαζηδήζεηο–παξακνξθψζεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΦΥΤΑ  ΝΑΗ  ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. Σπκπιεξψλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

6.3. ΤΠΔΡΥΔΗΛΗΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΛΛΟΓΖ ΣΡΑΓΓΗΜΑΣΧΝ 

 Υπήξμε ππεξρείιηζε δεμακελήο ζπιινγήο ζηξαγγηζκάησλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΦΥΤΑ  

ΝΑΗ     ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. Σπκπιεξψλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

6.4. ΤΠΔΡΥΔΗΛΗΖ ΣΡΑΓΓΗΜΑΣΧΝ ΣΖ ΕΧΝΖ ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΖ 

 Υπήξμε ππεξρείιηζε ζηξαγγηζκάησλ ζηε δψλε απνζηξάγγηζεο;   ΝΑΗ     ΟΦΗ  

Ππξθαγηά ζην απνξξηκκαηηθό αλάγιπθν ηνπ ΥΤΣΑ 

Ζκεξνκελία Σκήκα ΥΤΣΑ Αηηία Δπηπηώζεηο / αληηκεηώπηζε 

    

Δπηθαλεηαθή Ππξθαγηά 

Ζκεξνκελία Σκήκα ΥΤΣΑ Αηηία Δπηπηώζεηο / αληηκεηώπηζε 

    

Καηνιηζζήζεηο- θαζηδήζεηο - παξακνξθώζεηο 

Ζκεξνκελία Σκήκα ΥΤΣΑ Αηηία Δπηπηώζεηο / αληηκεηώπηζε 

    

Τπεξρείιηζε δεμακελήο ζηξαγγηζκάησλ 

Ζκεξνκελία Αηηία Δπηπηώζεηο / αληηκεηώπηζε Παξαηεξήζεηο 
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Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. Σπκπιεξψλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

6.5. ΚΑΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ - ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΒΗΟΑΔΡΗΟΤ 

 Υπήξμε θαηαζηξνθή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βηναεξίνπ    ΝΑΗ     ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. Σπκπιεξψλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

6.6. ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Ζ ΑΛΛΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ 

 Υπήξμαλ αηπρήκαηα πξνζσπηθνχ ή άιισλ πξνζψπσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΦΥΤΑ  

ΝΑΗ   ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. Σπκπιεξψλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

6.7. ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΗΥΜΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

 Υπήξμαλ πεξίνδνη αηρκήο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ απνβιήησλ ζην ΦΥΤΑ   ΝΑΗ     ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. Σπκπιεξψλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

6.8. ΑΣΟΥΗΔ – ΒΛΑΒΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ  

 Υπήξμαλ βιάβεο κεραλεκάησλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΦΥΤΑ   ΝΑΗ     ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. 

 

6.9. ΜΑΕΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑ ΕΧΧΝ - ΣΡΧΚΣΗΚΧΝ 

 Υπήξμε καδηθή παξνπζία δψσλ – ηξσθηηθψλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΦΥΤΑ  ΝΑΗ     ΟΦΗ  

Τπεξρείιηζε δώλεο απνζηξάγγηζεο 

Ζκεξνκελία Σκήκα ΥΤΣΑ Αηηία Δπηπηώζεηο / αληηκεηώπηζε 

    

Καηαζηξνθή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βηναεξίνπ 

Ζκεξνκελία Σκήκα ΥΤΣΑ Αηηία Δπηπηώζεηο / αληηκεηώπηζε 

    

Αηπρήκαηα πξνζσπηθνύ 

Ζκεξνκελία Σκήκα ΥΤΣΑ Αηηία Δπηπηώζεηο / αληηκεηώπηζε 

    

Πεξίνδνο αηρκήο παξαιαβήο απνβιήησλ 

Ζκεξνκελία Σκήκα ΥΤΣΑ Αηηία Δπηπηώζεηο / αληηκεηώπηζε 

    

Βιάβεο κεραλεκάησλ 

Ζκεξνκελία Αηηία Δπηπηψζεηο / αληηκεηψπηζε 
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Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. 

 

6.10. ΈΞΧΘΔΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΑΝΑΡΜΟΓΗΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ 

 Υπήξμαλ έμσζελ παξεκβάζεηο αλαξκφδησλ πξνζψπσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ή ζε ψξεο πνπ δελ 

ιεηηνπξγνχζε ν ΦΥΤΑ        ΝΑΗ     ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. 

 

6.11. ΈΛΛΔΗΦΖ ΤΛΗΚΟΤ ΖΜΔΡΖΗΑ ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

 Υπήξμαλ έιιεηςε πιηθνχ εκεξήζηαο επηθάιπςεο απνβιήησλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΦΥΤΑ  

          ΝΑΗ     ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. 

 

6.12. ΒΛΑΒΔ – ΑΣΟΥΗΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΑΓΓΗΜΑΣΧΝ 

 Υπήξμε βιάβε ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ    ΝΑΗ     ΟΦΗ  

Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο 

 

 

 

 

 

 

Μαδηθή παξνπζία δώσλ – ηξσθηηθώλ. 

Ζκεξνκελία Αηηία Δπηπηψζεηο / αληηκεηψπηζε 

   

Έμσζελ παξεκβάζεηο αλαξκόδησλ πξνζώπσλ 

Ζκεξνκελία Αηηία Δπηπηψζεηο / αληηκεηψπηζε 

   

Έιιεηςε πιηθνύ εκεξήζηαο επηθάιπςεο απνβιήησλ 

Ζκεξνκελία Αηηία Δπηπηψζεηο / αληηκεηψπηζε 

   

 Βιάβε ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο  ζηξαγγηζκάησλ 

Ζκεξνκελία Τκήκα Αηηία Δπηπηψζεηο 

    

 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 
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7. ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΥΤΣΑ 

 Υπάξρεη Οξγαλφγξακκα ιεηηνπξγίαο ΦΥΤΑ (ζρέδην νξγάλσζεο);      ΝΑΗ     ΟΦΗ  

 Υπάξρεη Πξφγξακκα Λεηηνπξγίαο ΦΥΤΑ (εκεξήζην – εηήζην)    ΝΑΗ     ΟΦΗ  

 Υπάξρεη πξφγξακκα ηξφπνπ ελαπφζεζεο απνβιήησλ    ΝΑΗ     ΟΦΗ  

 Υπάξρεη (δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα) θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ΦΥΤΑ     ΝΑΗ     ΟΦΗ  

 Υπάξρνπλ θσδηθνπνηεκέλνη θαλφλεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο-θχιαμεο ΦΥΤΑ   ΝΑΗ     ΟΦΗ  

         

8. ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΥΤΣΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσνηάκηης καηαλόγοσ εζωηερικού ελέγτοσ λειηοσργίας ΦΥΤΑ:  Βαζίλης Σηοϊλόποσλος 

 

 

 


