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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 311/2016
Σήµερα 15/09/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 165806/09-92016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα, στις
09-9-2016, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 9ο Η.∆.
Γνωµοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)
του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (Ε.Σ.∆.Ε.Α.).
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Καραµέρος Γεώργιος, Γαβρίλης Γεώργιος,
Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος,
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Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη
Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα,
Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος
Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης
Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά
Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης),
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καµάρας Παύλος, Καραµάνος
Χρήστος, Καστανιάς Νικόλαος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος,
Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος,
Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική,
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος,
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης
Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία,
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας
Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός
Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σγουρός
Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία,
Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία,
Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα,
Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή
Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Τζόκας Σπυρίδων,
Καπάταης Χρήστος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης
Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆ηµοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ
Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Καράµπελας
Κωνσταντίνος, Καλογεράκος Κυριάκος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κουκά Μαρίνα,
Κουτσούµπα ∆έσποινα, Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Νικηταρά Φωτεινή,
Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος
Ιωάννης.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Παπαδηµητρίου Ευτυχία και Ζαλοκώστα Ευανθία-Αναστασία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ.
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αθ. Αναγνωστόπουλο,
ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ.
98118/16/27-7-2016 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η
οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Το N. 4277/31-7-2014 (ΦΕΚ 156/Α/1-8-2014) Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας –
Αττικής και άλλες διατάξεις [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4384/2016, (ΦΕΚ
78/Α/26.4.2016), τoν Ν. 4368/2016, (ΦΕΚ 21/Α/21.2.2016) και τον Ν. 4305/2014, (ΦΕΚ
237/Α/31.10.2014)].
2. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α΄/13-2-2012) «Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος –Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και
διαχείρισης αποβλήτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων
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Υ.ΠΕ.Κ.Α.» [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24.12.2014) και
τον Ν. 4277/2014, (ΦΕΚ 156/Α/1.8.2014) ].
3. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.» [Όπως
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25.11.2011), την Υ.Α. 1958/2012
(ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) και τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013)].
4. Το Ν. 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/20.09.2010) «Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου
Πολιτισµού και Τουρισµού»
5. Το Ν 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και
άλλες διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 και Υ.Α.
9268/469/07 - ΦΕΚ 286/Β/2.3.07].
6. Το Ν.1515/1985 (ΦΕΚ 18/Α/18.2.1985) «Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα
προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας».
7. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του
περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) [Όπως
τροποποιήθηκε από τον Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7.10.1999), τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ
91/Α/25.4.2002), τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/23.2.2007), τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ
209/Α/21.9.2011) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012)].
8. Την Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/2014) «Καθορισµός
κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις
της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις»
9. Την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β) «Μέτρα, όροι και προγράµµατα
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 4030/11, (249/Α/25.11.11) «Νέος
τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»].
10. Την ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/05.09.2006) «Εκτίµηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση
µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ “σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001”»
11. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για τη
διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης»
[όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)].
12. Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17.11.1997) «Κατάρτιση πλαισίου
Προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» [Όπως
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014, (ΦΕΚ 3339/Β/12.12.2014)].
13. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισµοί
για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991
[όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12) , Υ.Α. οικ. 146163/12,
(ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12) και την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07)].
14. Το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
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15. Το Π.∆. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των
χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών
µετατροπέων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ “για τα οχήµατα
στο τέλος του κύκλου ζωής τους” του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000» [όπως
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 42666/1345/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1879/Β/13) και την Υ.Α.
15540/548/Ε103/2012 (ΦΕΚ 945/Β/12)]
16. Το Π.∆. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/2004) «Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 ΚΥΑ
“∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες
επικίνδυνες ουσίες” (Β’ 781) και 19817/2000 ΚΥΑ “Τροποποίηση της 75537/1995 ΚΥΑ
κ.λ.π.” (Β’ 963). Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των
χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών»
17. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 20950/2016 έγγραφο µε θέµα “∆ιαβίβαση της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Εθνικού Σχεδίου Επικινδύνων
Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ)” από το Τµήµα Β’ / ∆/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης / Γενική
Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Υ.Π.ΕΝ.
18. Το υπ’ αρ. πρωτ. 96418/2016 έγγραφο µε θέµα «∆ιαβίβαση εγγράφου» από το
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού / Γενική
∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής.
19. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 30016/2016 έγγραφο µε θέµα “Γνωστοποίηση
ηµεροµηνίας παραλαβής της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του Εθνικού Σχεδίου Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ), επίσπευση της
διαδικασίας γνωµοδότησης” από το Τµήµα Β’ / ∆/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης /
Γενική Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Υ.Π.ΕΝ.
Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Στρατηγική
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Εθνικού Σχεδίου Επικινδύνων
Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ), η οποία διαβιβάστηκε µε το (17) σχετικό, για την έκφραση
απόψεων µας και τις τυχόν παρατηρήσεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας
απόφαση έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. του Ε.Σ.∆.Ε.Α. από την αρµόδια υπηρεσία του
Υ.Π.ΕΝ.
Φορέας Υλοποίησης:
Υ.Π.ΕΝ. / ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ. / ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ∆/ΝΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, Ε∆ΑΦΟΥΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Εισαγωγή:
Η µελέτη αποτελεί τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
για το νέο Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ) της χώρας και
συντάσσεται
σύµφωνα
µε
τα
οριζόµενα
στην
ΚΥΑ
υπ’
αριθ.
ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/Οικ.107017/2006 (Β΄1225).
Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην ανωτέρω ΚΥΑ (άρθρο 3 παράγραφος 1α),
πριν από την έγκριση σχεδίων ή προγραµµάτων εθνικού χαρακτήρα που αφορούν τον
τοµέα διαχείρισης αποβλήτων, απαιτείται η διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Εκτίµησης (ΣΠΕ). Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
Σχεδίου αποτελεί τον άξονα της διαδικασίας ΣΠΕ και αποσκοπεί στον εντοπισµό, την
περιγραφή και την αξιολόγηση των σηµαντικών επιπτώσεων που αναµένονται στο
περιβάλλον από την εφαρµογή του σχεδίου και των εύλογων εναλλακτικών
δυνατοτήτων.
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Το ΕΣ∆ΕΑ συνιστά ένα Ειδικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης για τα Επικίνδυνα Απόβλητα, το
οποίο σε εφαρµογή του άρθρου 35 του Ν. 4042/2012 (Α΄24) εµπεριέχεται στο νέο
Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α), δεδοµένου ότι τα Επικίνδυνα Απόβλητα
χρήζουν ειδικότερης συνολικής αντιµετώπισης σε εθνικό επίπεδο και εγκρίνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4342/2015 (Α’ 143). Αντικαθιστά τον
υφιστάµενο εθνικό σχεδιασµό διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και ακολουθεί τις
αρχές και κατευθύνσεις που καθορίζονται στην Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα
2008/98/ΕΚ, όπως ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µέσω του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24) µε
απώτερο σκοπό την ολοκληρωµένη και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, τον
περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων της παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων
στο περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία και παράλληλα τη θετική συνεισφορά στην
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.
Στην ΣΜΠΕ, ως περιοχή µελέτης ορίζεται το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας,
που αποτελεί την περιοχή του γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής του νέου ΕΣ∆ΕΑ, στο
οποίο εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση των
προγραµµατιζόµενων έργων και δράσεων.
Κατηγοριοποίηση των αποβλήτων:
Το ΕΣ∆ΕΑ αναφέρεται στο σύνολο των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται
στη χώρα και εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 4042/2012. Σε σχέση µε την
προέλευση και τη σύστασή τους, τα επιµέρους ρεύµατα αποβλήτων οµαδοποιούνται στις
ακόλουθες κατηγορίες:
• Βιοµηχανικά επικίνδυνα απόβλητα (ΒΕΑ)
• Επικίνδυνα απόβλητα υγειονοµικών µονάδων (ΕΑΥΜ)
• Επικίνδυνα απόβλητα εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού
κ.λπ. (ΟΚΩ)
• Επικίνδυνα απόβλητα που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση
o Απόβλητα έλαια (ΑΕ).
o Απόβλητα συσσωρευτών οχηµάτων και βιοµηχανίας (ΑΣΟΒ).
o Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ).
o Απόβλητα που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση και είναι επικίνδυνα ή
παράγονται επικίνδυνα απόβλητα κατά την απορρύπανση αυτών
• Απόβλητα που περιέχουν αµίαντο (επικίνδυνα ΑΕΚΚ).
• Μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων στα Αστικά Στερεά Απόβλητα
(ΜΠΕΑ).
• Απόβλητα συσκευασιών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες: Στην κατηγορία
αυτή εντάσσονται τα απόβλητα που κατατάσσονται στον κωδικό ΕΚΑ 15 01 10*
• Απόβλητα που περιέχουν πολυχλωριωµένα διφαινύλια / τριφαινύλια (PCB /
PCT): Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα απόβλητα που κατατάσσονται στους
κωδικούς ΕΚΑ 13 01 01*, 13 03 01*, 16 01 09*, 16 02 09*, 16 02 10*, 17 09 02*.
Υφιστάµενη κατάσταση:
Έτος αναφοράς του ΕΣ∆ΕΑ για την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στην
παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων είναι το 2011. Η υφιστάµενη παραγωγή για το έτος
2011 υπολογίστηκε µε βάση τις καταγεγραµµένες ποσότητες. Στις περιπτώσεις όπου τα
στοιχεία παραγωγής ήταν ελλιπή ή µη διαθέσιµα, έγιναν εκτιµητικές προσεγγίσεις των
παραγόµενων ποσοτήτων.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι παραγόµενες ποσότητες αποβλήτων στη χώρα
για το έτος 2011, ανά ρεύµα αποβλήτων και συνολικά για κάθε ευρύτερη κατηγορία.
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Επισηµαίνεται ότι στην κατηγορία των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) περιλαµβάνονται οι χρησιµοποιηµένοι λαµπτήρες, οι ποσότητες των
οποίων καταγράφονται στον πίνακα χωριστά ως επικίνδυνα απόβλητα. Επίσης, κατά την
απορρύπανση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) παράγονται
ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων, που επίσης καταγράφονται χωριστά.
Πίνακας 1: Υφιστάμενη παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων (έτος αναφοράς 2011)

Αντίστοιχα µε την κατηγοριοποίηση της παραγωγής αποβλήτων, οι
καταγεγραµµένες πρακτικές διαχείρισης των παραγόµενων αποβλήτων σε επίπεδο
χώρας για το έτος αναφοράς 2011 αποτυπώνονται στον Πίνακα 2. Οι πρακτικές
διακρίνονται σε εργασίες ανάκτησης (R), εργασίες διάθεσης (D) και ενδιάµεση
αποθήκευση πριν από εργασίες ανάκτησης / διάθεσης (Α). Για τα ρεύµατα αποβλήτων
για τα οποία δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία διαχείρισης, η υπολειπόµενη ποσότητα σε
σχέση µε την εκτιµώµενη συνολική παραγωγή αποδίδεται στη µη καταγεγραµµένη
διαχείριση (Χ).
Πίνακας 2: Υφιστάμενη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (2011)
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Στρατηγικές διαχείρισης αποβλήτων:
Στρατηγικές (ειδικές) που υιοθετούνται για τα παρακάτω ρεύµατα επικίνδυνων
αποβλήτων:
1) Βιοµηχανικά επικίνδυνα απόβλητα
o ;Κατά προτεραιότητα, επαναχρησιµοποίηση και ανάκτηση, εφόσον δεν είναι
δυνατή η χρησιµοποίηση των αποβλήτων ως πόρων κατά την παραγωγική διαδικασία.
o Ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ βιοµηχανικών κλάδων, ώστε τα απόβλητα
ενός βιοµηχανικού κλάδου να διοχετεύονται ως πρώτες ύλες σε άλλους κλάδους ή να
αξιοποιούνται σε άλλους βιοµηχανικούς τοµείς (βιοµηχανική συµβίωση). Προώθηση
κλαδικών εθελοντικών συµφωνιών.
o ∆ιασφάλιση της απαγόρευσης της ανάµειξης επικίνδυνων βιοµηχανικών
αποβλήτων µε άλλα επικίνδυνα ή µη επικίνδυνα απόβλητα /υλικά.
o ∆ηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων,
µε πρωτοβουλία και σχεδιασµό από την πολιτεία και σε εφαρµογή της αρχής «ο
ρυπαίνων πληρώνει». Γενικότερα να διασφαλιστεί ότι η χρησιµοποίηση των αποβλήτων
ως πόρων κατά την παραγωγική διαδικασία θα γίνεται µε ασφάλεια.
2) Επικίνδυνα απόβλητα υγειονοµικών µονάδων (ΕΑΥΜ)
o ∆ιασφάλιση της χωριστής συλλογής των επιµέρους κατηγοριών Αποβλήτων
Υγειονοµικών Μονάδων (ΑΥΜ) και της σύννοµης διαχείρισής τους, εντός ή εκτός ΥΜ
σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ.146163/2012 και το υφιστάµενο ειδικό σχέδιο (ΕΕΣ∆ΕΑΥΜ).
Επανεξέταση και αντιµετώπιση του υφιστάµενου συγκεντρωτισµού της χωροθέτησης
των υποδοµών διαχείρισης των ΕΑΥΜ και, ειδικότερα, των εγκαταστάσεων
αποτέφρωσης.
3) Επικίνδυνα απόβλητα εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης
κοινού κ.λπ. (ΟΚΩ)
o Προώθηση της βέλτιστης οικονοµικά και περιβαλλοντικά µεθόδου διαχείρισης,
και µε µεγιστοποίηση της απόδοσης µε ευθύνη των φορέων των εγκαταστάσεων
4) Επικίνδυνα απόβλητα που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση
o Ενίσχυση της συλλογής, της ανάκτησης –ανακύκλωσης, γεωγραφική επέκταση.
o Ποιοτική αναβάθµιση της ανακύκλωσης.
o Καταπολέµηση εισφοροδιαφυγής.
o Ένταξη νέων ρευµάτων στην εναλλακτική διαχείριση.
o Ηλεκτρονική καταγραφή των διαχειριστών / παραγωγών / άλλων προϊόντων.
o Ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση κοινού / φορέων.
o Ανάπτυξη αγορών ανακτώµενων υλικών.
o Συµµετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών
5) Απόβλητα που περιέχουν αµίαντο
o Μείωση των διασυνοριακών µεταφορών αποβλήτων αµιάντου και κατά
προτεραιότητα διάθεσή τους εντός της χώρας.
6) Μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ)
o Χωριστή συλλογή των ΜΠΕΑ από το ρεύµα των ΑΣΑ και περαιτέρω κατάλληλη
διαχείρισή τους.
Στόχοι του ΕΣ∆ΕΑ
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι γενικοί στόχοι του ΕΣ∆ΕΑ, οι οποίοι αποτελούν
στόχους του ΕΣ∆Α.
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1) Ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου σε υποδοµές διαχείρισης Ε.Α. έως το
2020.
2) Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιµων
αποβλήτων που προορίζονται για διάθεση
3) Ανάκτηση ενέργειας ως συµπληρωµατικής εργασίας όταν έχουν εξαντληθεί τα
περιθώρια άλλου είδους ανάκτησης.
4) Σταθεροποίηση παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα του 2011, µε φθίνουσα
τάση.
5) Συστηµατική καταγραφή και παρακολούθηση των δεδοµένων παραγωγής και
διαχείρισης των αποβλήτων - ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού µητρώου δεδοµένων αποβλήτων
εντός του 2015, το οποίο θα είναι προσβάσιµο από όλους τους αρµόδιους φορείς.
6) Αναµόρφωση κεντρικού µηχανισµού παρακολούθησης και ελέγχου της
διαχείρισης των Ε.Α.
7) Ανάπτυξη εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής για τα απόβλητα έως και το
2015, η οποία θα προκαθορίσει οµάδες-στόχους και θα αξιοποιήσει το σύνολο των
προσβάσιµων τρόπων επικοινωνίας (π.χ. κοινωνικά µέσα δικτύωσης).
8) Εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης Ε.Α. έως το 2018.
9) Ορθολογική διαχείριση των ιστορικά αποθηκευµένων Ε.Α. και αποκατάσταση
των χώρων αποθήκευσής τους, µε υποβολή των σχετικών προγραµµάτων / σχεδίων
συµµόρφωσης έως τα τέλη του πρώτου εξαµήνου του 2016. Κατόπιν έγκρισης των
παραπάνω σχεδίων συµµόρφωσης, η διαχείριση των αποβλήτων και η αποκατάσταση
των χώρων αποθήκευσής τους θα ολοκληρωθεί βάσει αυστηρού χρονοδιαγράµµατος
µέχρι το τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2018, λαµβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως
κυρίως η επικινδυνότητα και η ποσότητα.
10) Αποκατάσταση των κυριότερων ρυπασµένων χώρων διάθεσης αποβλήτων
έως το 2020.
Πέραν των γενικών στόχων, καθορίζονται εξειδικευµένοι στόχοι για τα επιµέρους
ρεύµατα Ε.Α., οι οποίοι αναλύονται παρακάτω.
1) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
o ∆ιασφάλιση ιχνηλασιµότητας παραγωγής και διαχείρισης ΒΕΑ.
o ∆ιασφάλιση ορθολογικής διαχείρισης των παραγόµενων ΒΕΑ, στηριζόµενη στην
ιεράρχηση των αποβλήτων και στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές.
o Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρµας αποβλήτων µε σκοπό την προώθηση της
συνέργειας µεταξύ των βιοµηχανικών κλάδων για την ανάκτηση των ΒΕΑ.
o Οργάνωση και λειτουργία επαρκούς δικτύου υποδοµών διάθεσης ΒΕΑ, κατά
προτεραιότητα στους χώρους βιοµηχανικής συγκέντρωσης.
o Υλοποίηση συστηµατικής έρευνας για αναβάθµιση των µεθόδων διαχείρισης
των ΒΕΑ και τεκµηρίωση της βέλτιστης επιλογής από τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
των εργασιών ανάκτησης ή και διάθεσης.
o Ανάπτυξη συνεργασιών µε Πανεπιστήµια και ερευνητικά ινστιτούτα για
ανάπτυξη νέων υλικών και τεχνολογιών προς την κατεύθυνση της ανάκτησης.
2) ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
o Οργάνωση και λειτουργία δικτύων διαχείρισης των ΕΑΥΜ εντός και εκτός των
ΥΜ. Υλοποίηση έργων υποδοµής.
o Επέκταση εφαρµογής των προγραµµάτων χωριστής συλλογής σε όλες τις
δραστηριότητες από τις οποίες παράγονται ΕΑΥΜ, όπως π.χ. η κατ’ οίκον νοσηλεία.
3) ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ,
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Κ.ΛΠ.
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o Αποτροπή της ανάµιξης αποβλήτων ελαίων µε πετρελαιοειδή κατάλοιπα
(καθαρισµοί δεξαµενών καυσίµων, διάφορα ελαφρά ή βαρέα καύσιµα) και διαχείρισή
τους σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση.
o Υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού και λοιπών
εµπλεκόµενων, σχετικά µε τα οφέλη της πρόληψης και ανάκτησης των αποβλήτων.
4) ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
- Απόβλητα Έλαια
o Περαιτέρω προώθηση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων ελαίων από
µεγάλους οργανισµούς, βιοµηχανίες και κυρίως τα πλοία.
o Ενίσχυση ελέγχων για την αποφυγή ανάµιξης αποβλήτων ελαίων µε
πετρελαιοειδή κατάλοιπα.
o Άρση τυχόν (αναιτιολόγητων) περιορισµών για την αγορά αναγεννηµένων
λιπαντικών ελαίων.
o Οι ποσοτικοί στόχοι του Π∆ 82/2004, σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων
ελαίων, χρήζουν αναθεώρησης µε σκοπό την αύξηση των ποσοστών συλλογής και
αναγέννησης των ΑΕ.
- Επικίνδυνα απόβλητα απορρύπανσης οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής
(ΟΤΚΖ)
o Επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του συστήµατος σε νησιωτικές περιοχές.
o Επέκταση του δικτύου ανάκτησης Ε.Α. από τα ΟΤΚΖ σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς επισκευής, συντήρησης και ελέγχου οχηµάτων,
αποθήκευσης µεταχειρισµένων ανταλλακτικών κ.λπ. (συνεργεία, µάντρες
µεταχειρισµένων οχηµάτων και ανταλλακτικών).
- Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
α) Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών:
o Ενίσχυση της συλλογής των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ µε τη συµµετοχή και
των Πράσινων Σηµείων και ΚΑΕ∆ΙΣΠ.
o Παρακολούθηση της εφαρµογής των απαγορεύσεων κυκλοφορίας στην αγορά
φορητών ΗΣ&Σ, µε συγκέντρωση σε υδράργυρο και κάδµιο πάνω από τα όρια που
καθορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, ανάλογα µε τη χρήση για την οποία προορίζονται.
o Ποσοτικός στόχος συλλογής: µέχρι 26-9-2016, συλλογή τουλάχιστον του 45%
κ.β., εκφραζόµενο ως προς τις ποσότητες φορητών ΗΣ&Σ που κυκλοφορούν στην
αγορά (µέσος όρος της τελευταίας τριετίας).
β) Απόβλητα συσσωρευτών οχηµάτων και βιοµηχανίας:
o Συλλογή του συνόλου (100%)των αποβλήτων συσσωρευτών οχηµάτων και
βιοµηχανίας.
o Αντιµετώπιση παράνοµης διακίνησης συσσωρευτών καθώς και τυχόν
παράνοµων εξαγωγών.
γ) Στόχοι ανακύκλωσης.
o Ανακύκλωση του 65% κατά µέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών
µολύβδου−οξέος, συµπεριλαµβανοµένης της ανακύκλωσης του περιεχοµένου µολύβδου
στον υψηλότερο δυνατό βαθµό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες.
o Ανακύκλωση του 75% κατά µέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών
νικελίου−καδµίου, συµπεριλαµβανοµένης της ανακύκλωσης του περιεχοµένου καδµίου
στον υψηλότερο δυνατό βαθµό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες,
και
o Ανακύκλωση του 50% κατά µέσο βάρος των άλλων ΗΣ και συσσωρευτών.
- Επικίνδυνα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού
o Ενίσχυση συλλογής ΑΗΗΕ.
o Επίτευξη υψηλών στόχων χωριστής συλλογής λαµπτήρων φθορισµού.
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o Μέριµνα για την απορρύπανση των ΑΗΗΕ όπου απαιτείται και την ορθή
διαχείριση των υλικών ειδικής διαχείρισης (Π∆ 117 Παράρτηµα IV) που προκύπτουν
από αυτή.
o Οι ποσοτικοί στόχοι σχετικά µε τη συλλογή των ΑΗΗΕ είναι:
- Μέχρι το τέλος του 2015, ο ποσοτικός στόχος συλλογής για τα ΑΗΗΕ οικιακής
προέλευσης διαµορφώνεται, ανάλογα µε το ποια είναι η µεγαλύτερη ποσότητα από τις
παρακάτω, είτε σε 4 kg/κάτοικο ετησίως, είτε σε ποσότητα ίση µε το µέσο ετήσιο βάρος
των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία.
- Από το 2016 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45% και υπολογίζεται
βάσει του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ, τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδοµένο έτος,
εκφράζεται δε ως ποσοστό του µέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε
κυκλοφορία κατά τα τρία προηγούµενα έτη στη χώρα.
- Από το 2019 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 65% του µέσου ετήσιου
βάρους των ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά την προηγούµενη τριετία ή
εναλλακτικά στο 85% των ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος.
5) ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΜΙΑΝΤΟ
o Οργάνωση και δηµιουργία εγκαταστάσεων διάθεσής τους εντός της χώρας έως
το 2020.
o Καταγραφή και αξιολόγηση διαχείρισης παλαιών βιοµηχανικών µονάδων που
έχουν περιέλθει σε αδράνεια και περιέχουν επικίνδυνα ή µη υλικά τα οποία παραµένουν
επί µακρόν στους χώρους των µονάδων µε άµεσο κίνδυνο ρύπανσης του εδάφους και
των υπόγειων νερών (π.χ. Ελενίτ, Αµιαντίτ), στο πλαίσιο του υλοποιούµενου έργου για
την «καταγραφή ρυπασµένων χώρων».
6) ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ
o Χωριστή συλλογή των ΜΠΕΑ.
o Προγράµµατα ευαισθητοποίησης του κοινού (άµεση εφαρµογή).
o Ενεργή συµµετοχή των ∆ήµων και προώθηση της συνέργειας στην διαχείριση
των ΜΠΕΑ και ιδιαίτερα στην εξυπηρέτηση αποµακρυσµένων περιοχών ή νησιωτικών.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Στην κατηγορία των βιοµηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων παρουσιάζονται οι
παραγόµενες ποσότητες Ε.Α. βιοµηχανικής και σχετικής µε αυτήν προέλευσης.
Παραγόµενα ΕΑ βιοµηχανικής προέλευσης στην Περιφέρεια Αττικής: 75.224 t
Υφιστάµενα δίκτυα και εγκαταστάσεις
∆ίκτυο Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας, Αποθήκευσης και Τελικής ∆ιάθεσης Β.Ε.Α.
(Περιφέρεια Αττικής - 2016)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επωνυµία

Ρεύµατα Ε.Α. που
υπόκεινται σε
επεξεργασία

Πρακτική
διαχείρισης

POLYECO A.E.

Ε.Α. κυρίως λάσπες, υγρά
οργανικά απόβλητα,
γαλακτώµατα

Παραγωγή προϊόντων
-θειικού σιδήρου,
-διάλυµα -ουρίας
Επεξεργασία Αποβλήτων
και παραγωγή
δευτερογενών καυσίµων
και α΄υλών R3– R5- R11R12-D9- D14.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΑΕ
CYCLON HELLAS A.E.

ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΒΟΓ∆ΑΝΟΣ Π ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ
ELDONS ΑΕΒΕ

Πετρελαιοειδή απόβλητα
που δεν χρησιµοποιούνται
ως διαλύτες
Πετρελαιοειδή κατάλοιπα,
γαλακτώµατα,
σαπουνέλαια
Κυρίως απόβλητα από τη
φωτογραφική βιοµηχανία
και τα ακτινολογικά
εργαστήρια
Απόβλητα ψυκτικών υγρών

Απόβλητα ψυκτικών υγρών

Ανακύκλωση / ανάκτηση
οργανικών ουσιών - R3-R9
Επαναδιύλιση
πετρελαιοειδών
αποβλήτων/ ελαίων – R9
Ανακύκλωση / ανάκτηση
αργύρου και ενώσεων
αργύρου – R4
Ανακύκλωση / ανάκτηση
οργανικών ουσιών –
ψυκτικών υγρών - R3
Ανακύκλωση / ανάκτηση
οργανικών ουσιών –
ψυκτικών υγρών - R3

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
SAFETYKLEEN HELLAS
∆ιαλύτες και µίγµατα
Αποθήκευση - D13, R13
ΕΠΕ
διαλυτών
POLYECO A.E.
∆ιάφορα E.A., όπως
Αποθήκευση D15–R13
φάρµακα & κτηνιατρικά
σκευάσµατα,
φυτοφάρµακα, PCBs,
ακατάλληλες πρώτες ύλες
& παραπροϊόντα
βιοµηχανίας,
ορισµένες κατηγορίες
εργαστηριακών Β.Ε.Α
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Συσσωρευτές, ΑΗΕΕ και
Αποθήκευση - R13
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ηλεκτρικές στήλες
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ENVIROCHEM
Μπαταρίες και
Αποθήκευση – R13
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
συσσωρευτές και λοιπα ΕΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
ΕΑ∆ΙΠ ΕΜΠ
Απόβλητα που αφορούν,
Τελική διάθεση–D1
αποκλειστικά, στην
εξυγίανση/απορρύπανση
του χώρου του Τ.Π.Π.Λ.

Απαιτήσεις διάθεσης ΒΕΑ σε περιφερειακό επίπεδο (2020): 18.332 t
Προβλεπόµενα έργα και δραστηριότητες
Τα έργα και δραστηριότητες που προβλέπονται στο ΕΣ∆ΕΑ για την υλοποίηση
του σχεδίου διαχείρισης των ΒΕΑ παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο Πίνακα. Οι
γενικές δράσεις του ρεύµατος, καθώς και οι δράσεις οι σχετικές µε την αποκατάσταση
ρυπασµένων χώρων και τη διαχείριση των ιστορικά αποθηκευµένων αποβλήτων
συµπεριλαµβάνονται εδώ.
α/α

Ρεύµα

ΙΙ.3

ΒΙΟΜ_ΕΑ

Κατηγορία
δράσης
Οργανωτικά
∆ιοικητικά
µέτρα

-
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Τίτλος
δράσης
Ηλεκτρονική
πλατφόρµα
αποβλήτων µε
σκοπό την
προώθηση της
συνέργειας
µεταξύ των

Συσχέτιση µε
στόχους ΕΣ∆ΕΑ
Εξειδικευµένος
στόχος ρεύµατος
βιοµηχανικών
αποβλήτων

Φορέας
υλοποίησης
Ιδιώτες
(ενδιάφερε-µενοι
κλαδικοί φορείς,
κ.λπ.) σε
συνεργασία µε
ΥΠΕΝ

βιοµηχανικών
κλάδων για την
ανάκτηση των
βιοµηχανικών
αποβλήτων
Εθελοντικά
σχέδια
διαχείρισης
αποβλήτων από
τη βιοµηχανία

ΙΙ.4

ΒΙΟΜ_ΕΑ

Οργανωτικά
∆ιοικητικά
µέτρα

-

ΙΙ.5

ΒΙΟΜ_ΕΑ

Οργανωτικά
∆ιοικητικά
µέτρα

-

4

ΒΙΟΜ_ΕΑ

Ενηµέρωση Ευαισθητοποίη
ση
Εκπαίδευση

Προγράµµατα
ενηµέρωσης και
εκπαίδευσης για
τα βιοµηχανικά
απόβλητα

ΙΙ.6

ΒΙΟΜ_ΕΑ

Οργανωτικά
διοικητικά
µέτρα

-

ΙΙΙ.7

ΒΙΟΜ_ΕΑ

Υποδοµές
Έργα

-

ΙΙΙ.8

ΒΙΟΜ_ΕΑ

Υποδοµές
Έργα

-

Αξιοποίηση
υφιστάµενων
υποδοµών και
βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων
για την
επεξεργασία
οργανικών,
επικίνδυνων
βιοµηχανικών
αποβλήτων
Αξιοποίηση των
υφιστάµενων
ιδιωτικών
ΧΥΤΕΑ για την
εξυπηρέτηση
τρίτων
Κατασκευή ΧΥΤ
για τη διάθεση

12

Οργάνωση και
εποπτεία της
διαχείρισης των
στερεών
αποβλήτων που
παράγονται εντός
ΒΙΠΕ από την
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

Ολοκληρωµένη
διαχείριση των
παραγόµενων
βιοµηχανικών
αποβλήτων
Αναβάθµιση των
µεθόδων
διαχείρισης των
βιοµηχανικών
αποβλήτων
Ενιαία και
ολοκληρωµένη
διαχείριση των
βιοµηχανικών
αποβλήτων που
παράγονται στις
ΒΙΠΕ της χώρας
Εφαρµογή της αρχής
της ευθύνης του
παραγωγού
Ενίσχυση τεχνικής
επάρκειας των
φορέων διαχείρισης
αποβλήτων
Ανάπτυξη
συνεργασιών µεταξύ
των τοπικών
κοινωνιών και των
εµπλεκόµενων
φορέων στη
διαχείριση
αποβλήτων, µε
στόχο την επίτευξη
κοινωνικών
συναινέσεων
Υλοποίηση
συστηµατικής
έρευνας για
αναβάθµιση των
µεθόδων
διαχείρισης των
βιοµηχανικών
αποβλήτων
Πλήρης αξιοποίηση
και σύνδεση µε το
υφιστάµενο δίκτυο
εγκαταστάσεων,
κατάλληλων για τη
θερµική επεξεργασία
αποβλήτων

Πλήρης αξιοποίηση
και σύνδεση µε το
υφιστάµενο δίκτυο
υποδοµών
διαχείρισης βιοµηχ.
αποβλήτων
Οργάνωση και
δηµιουργία

Φορείς
εκµετάλλευσης,
κλαδικοί φορείς

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

Κλαδικοί φορείς
(ΤΕΕ, ΣΕΒ,
ΣΕΠΑΝ κ.λπ.) σε
συνεργασία µε
ΥΠΕΝ και
Φο∆ΣΑ

Φορείς
εκµετάλλευσης σε
συνεργασία µε
ΥΠΕΝ

Φορείς
εκµετάλλευσης σε
συνεργασία µε
ΥΠΕΝ

Φορείς
εκµετάλλευσης/

των επικίνδυνων
βιοµηχανικών
αποβλήτων

επαρκούς δικτύου
ιδιώτες/ Φο∆ΣΑ/
υποδοµών διάθεσης
φορείς ευρύτερου
βιοµηχανικών
δηµόσιου τοµέα/
αποβλήτων
ΥΠΕΝ
ΡΥΠΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ / «ΙΣΤΟΡΙΚΑ» ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΒΙΟΜ_ΕΑ
Οργανωτικά Καταγραφή
Αποκατάσταση
ΥΠΕΝ
∆ιοικητικά
ρυπασµένων
κυριότερων
µέτρα
χώρων
ρυπασµένων χώρων
ΒΙΟΜ_ΕΑ
Οργανωτικά Πρόγραµµα
Ενίσχυση ελέγχων –
ΕΥΕΠ και λοιπές
∆ιοικητικά
επιθεώρησης
επιθεωρήσεων για
αρµόδιες
τη διασφάλιση της
ελεγκτικές αρχές
µέτρα
βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων
συµµόρφωσης µε
µε "ιστορικά"
νοµοθεσία
απόβλητα
ΒΙΟΜ_ΕΑ
Υποδοµές ∆ιαχείριση
Ορθολογική
Φορείς
Έργα
"ιστορικά"
διαχείριση των
εκµετάλλευσης
αποθηκευµένων
ιστορικά
βιοµηχανικών
αποθηκευµένων
αποβλήτων
αποβλήτων και
αποκατάσταση των
χώρων αποθήκευσής
τους
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ΙΙ.7

ΙΙΙ.9

 ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Οι όροι και προϋποθέσεις διαχείρισης των ΑΥΜ καθορίζονται στην ΚΥΑ οικ.
146163/2012 (Β΄1537), σε συνέχεια της οποίας και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα σε
αυτή, εκδόθηκε τον Ιούλιο 2012 το ΕΕΣ∆ΕΑΥΜ..
Υφιστάµενες εγκαταστάσεις διαχείρισης ΕΑΥΜ (Περιφέρεια Αττικής - Φεβρουάριος
2013)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΘΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΣ∆ΚΝΑ Ο.Ε.∆.Α Άνω Λιοσίων Αποτέφρωση
ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ
Αθήνα
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Παραγόµενες ποσότητες στερεών ΕΑΥΜ (Περιφέρεια Αττικής - έτος 2020)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΑΑΜ
t/ηµέρα
15,44

Αττική

t/έτος
5.635

ΜΕΑ & ΑΕΑ
t/ηµέρα
t/έτος
3,15
1.150

ΣΥΝΟΛΟ ΕΑΥΜ
t/ηµέρα
t/έτος
18,59
6.785

Προβλεπόµενα έργα και δραστηριότητες
Τα έργα και δραστηριότητες που προβλέπονται στο ΕΣ∆EΑ για την υλοποίηση του
σχεδίου διαχείρισης των ΕΑΥΜ παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο Πίνακα
α/α

Ρεύμα

ΙΙ.2

ΑΥΜ_EA
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ΑΥΜ_EA

Κατηγορία
δράσης
Οργανωτικά Διοικητικά
μέτρα

Τίτλος
δράσης
Ολοκλήρωση
της εσωτερικής
οργάνωσης
των ΥΜ

Οργανωτικά Διοικητικά
μέτρα

Έκδοση
ερμηνευτικής
εγκυκλίου για
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Συσχέτιση με
στόχους ΕΣΔEΑ
Συμμόρφωση
υπόχρεων ΥΜ με
απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
νομοθεσίας και της
ΚΥΑ 146163/2012
Ορθή διαχείριση
των παραγόμενων
ΕΑΥΜ

Φορέας
υλοποίησης
ΥΜ

Υπουργείο Υγείας

την
υποχρέωση
των
οδοντιατρείων
σε διαχείριση
αμαλγάματος
οδοντιατρικής
Υλοποίηση των
απαιτούμενων
έργων
διαχείρισης
ΕΑΥΜ εντός
των ΥΜ
Επέκταση
δικτύου
συλλογής και
μεταφοράς
ΕΑΥΜ για την
εξυπηρέτηση
του συνόλου
των ΥΜ
Κατασκευή
των
απαιτούμενων
εγκαταστάσεω
ν διάθεσης
ΕΑΥΜ εκτός
των ΥΜ

ΙΙΙ.1

ΑΥΜ_EA

Υποδομές Έργα

ΙΙΙ.2

ΑΥΜ_EA

Υποδομές Έργα

ΙΙΙ.3

ΑΥΜ_EA

Υποδομές Έργα

ΙΙΙ.4

ΑΥΜ_EA

Υποδομές Έργα

Δημιουργία
Δημοτικών
Συστημάτων
συλλογής μεταφοράς
ΕΑΥΜ

ΙΙΙ.5

ΑΥΜ_EA

Υποδομές Έργα

ΙΙΙ.6

ΑΥΜ_EA

Υποδομές Έργα

3

ΑΥΜ_EA

Ενημέρωση Ευαισθητοποίη
ση Εκπαίδευση

Επέκταση του
δικτύου
συλλογής
συσκευών που
περιέχουν
υδράργυρο
Επέκταση του
δικτύου
συλλογής
υγρών
αποβλήτων
εμφανιστηρίου
Εκπαίδευση
προσωπικού
ΥΠΕ και ΥΜ
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Ολοκληρωμένη
καταγραφή
παραγωγής και
διαχείρισης
αποβλήτων

Οργάνωση και
βελτίωση της
λειτουργίας των
δικτύων
διαχείρισης ΕΑΥΜ
εντός ΥΜ
Οργάνωση και
εφαρμογή
ολοκληρωμένων
δικτύων
διαχείρισης ΕΑΥΜ
εκτός των ΥΜ υλοποίηση έργων
υποδομής
Οργάνωση και
εφαρμογή
ολοκληρωμένων
δικτύων
διαχείρισης ΕΑΥΜ
εκτός των ΥΜ.
Υλοποίηση έργων
υποδομής
Προώθηση
εφαρμογής
προγραμμάτων
χωριστής συλλογής
σε άλλες
δραστηριότητες
από τις οποίες
παράγονται ΕΑΥΜ
Οργάνωση και
εφαρμογή
ολοκληρωμένων
δικτύων
διαχείρισης ΕΑΥΜ

ΥΜ

Ιδιώτες

ΦοΔΣΑ/ Ιδιώτες

Δήμοι

ΥΜ

Οργάνωση και
εφαρμογή
ολοκληρωμένων
δικτύων
διαχείρισης ΕΑΥΜ

ΥΜ

Ανάπτυξη
μηχανισμού
συστηματικής
ενημέρωσης και
κατάρτισης
εμπλεκόμενων
στην παραγωγή
και διαχείριση
αποβλήτων
Διασφάλιση
ολοκληρωμένης
διαχείρισης των
παραγόμενων
ΕΑΥΜ

ΥΠΕ & ΥΜ
Υπ. Υγείας

V.4

ΑΥΜ_EA

Προδιαγραφές
- Πρότυπα Οδηγοί Μελέτες

Επέκταση της
ανακύκλωσης
εντός των ΥΜ

V.5

ΑΥΜ_EA

Προδιαγραφές
- Πρότυπα Οδηγοί Μελέτες

Έκδοση
οδηγού για την
ορθή
κατηγοριοποίη
ση των ΕΑΥΜ

III.10

ΥΔΡ_ΕΑ

Υποδομές Έργα

Ανάπτυξη
συστήματος
διαχείρισης
αποβλήτων
υδραργύρου

Οργάνωση και
βελτίωση της
λειτουργίας των
δικτύων
διαχείρισης ΑΥΜ
εντός ΥΜ
Ορθή διαχείριση
των παραγόμενων
ΕΑΥΜ
Ολοκληρωμένη
καταγραφή
παραγωγής και
διαχείρισης
αποβλήτων
Οργάνωση και
εφαρμογή
ολοκληρωμένων
δικτύων
διαχείρισης

Υπ. Υγείας/
ΥΠEΝ /
ΕΟΑΝ

Υπ. Υγείας/
ΥΠΕΝ

Παραγωγοί/
φορείς
διαχείρισης/
ιδιώτες

 ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ,
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Κ.ΛΠ.
Τα Ε.Α. από εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού, κ.λπ. (ΟΚΩ)
κατατάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των Ε.Α. βιοµηχανικής και συναφούς µε αυτήν
δραστηριότητας, όµως παρατίθεται ξεχωριστά µε σκοπό να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της παραγωγής και διαχείρισής τους. Οι συγκεκριµένες δραστηριότητες
και οι αντίστοιχη κατάταξή τους στη ΣΤΑΚΟ∆ 08 είναι:
• Μετάδοση και διανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος (τάξεις 35.12 και 35.13).
• ∆ιανοµή αερίων καυσίµων µέσω αγωγών (τάξη 35.22).
• Αστικές και προαστιακές χερσαίες µεταφορές επιβατών (τάξη 49.31).
• ∆ραστηριότητες συναφείς µε τις χερσαίες, πλωτές και αεροπορικές
µεταφορές και διακίνηση φορτίων (τάξεις 52.21, 52.22, 52.23 και 52.24,
αντίστοιχα).
• Τηλεπικοινωνίες (κλάδος 61).
• ∆ραστηριότητες άµυνας (τάξη 84.22).
Υφιστάµενη παραγωγή
Στον παρακάτω Πίνακα αποτυπώνονται τα εκτιµώµενα παραγόµενα Ε.Α. ΟΚΩ,
για τα έτη 2010 και 2011, ανά κωδικό ΣΤΑΚΟ∆ που είναι χαρακτηριστικός για τις
επιχειρήσεις - παραγωγούς αποβλήτων.

Καθώς η καταγεγραµµένη παραγωγή Ε.Α. προέρχεται στο µεγαλύτερο ποσοστό
από τις δραστηριότητες των λιµένων, η γεωγραφική κατανοµή ακολουθεί τη
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δυναµικότητα των λιµένων της χώρας, µε την Περιφέρεια Αττικής να εµφανίζει την
πλειοψηφία των αποβλήτων (λόγω του λιµένος του Πειραιά) ήτοι το 77%.
Προβλεπόµενα έργα και δραστηριότητες
Για τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από τους οργανισµούς κοινής
ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού, κ.λπ. δεν προβλέπονται εξειδικευµένες δράσεις.
 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΑ
Το θεσµικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων διαφοροποιείται ανάλογα µε
τη σύσταση ή την προέλευσή τους. Η ανάλυση του παρόντος κεφαλαίου αφορά τα ΑΕ
που υπόκεινται στην εναλλακτική διαχείριση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2939/2001
και του αντίστοιχου εφαρµοστικού Π.∆. 82/2004. Συγκεκριµένα, τα ΑΕ που υπόκεινται
στην εναλλακτική διαχείριση είναι:
• Το σύνολο των αποβλήτων του κεφαλαίου 13 01 του ΕΚΑ, µε εξαίρεση τον
κωδικό 13 01 01* (υδραυλικά απόβλητα που περιέχουν PCB).
• Το σύνολο των αποβλήτων του κεφαλαίου 13 02 του ΕΚΑ.
• Το σύνολο των αποβλήτων του κεφαλαίου 13 03 του ΕΚΑ, µε εξαίρεση τον
κωδικό 13 03 01* (έλαια µόνωσης ή µεταφοράς θερµότητας που περιέχουν
PCB).
• Το σύνολο των αποβλήτων του κεφαλαίου 13 04 του ΕΚΑ.
• Τα απόβλητα του κωδικού 13 05 06* (έλαια από διαχωριστές ελαίου/
νερού), ανάλογα µε την προέλευση και τις εργασίες διαχείρισής τους.
Υφιστάµενη παραγωγή
Στον παρακάτω Πίνακα αντιπαραβάλλονται οι καταγραφές του ΣΕ∆ µε τα στοιχεία
του τ.ΥΠΕΚΑ σχετικά µε τις ποσότητες λιπαντικών που διατέθηκαν στην εγχώρια αγορά
και τις αντίστοιχες ποσότητες αποβλήτων ελαίων που παρήχθησαν τα έτη 2010 και
2011. Ο υπολογισµός της συνολικής παραγωγής ΑΕ βασίζεται στην εκτίµηση ότι από το
σύνολο των λιπαντικών που διατίθενται στην αγορά, ποσοστό 60% καταλήγει ως
απόβλητο.

Υφιστάµενα δίκτυα και εγκαταστάσεις
Κέντρα συλλογής του ΣΕ∆ ΕΝ∆ΙΑΛΕ Α.Ε. (2010-2011)
Κέντρο Συλλογής
Θέση εγκατάστασης
Καλυπτόµενη
Περιφέρεια
Αττικής
Ασπρόπυργος
Αττική
Εγκαταστάσεις αναγέννησης ΑΕ (2010-2011)

Εταιρεία
CYCLON ΕΛΛΑΣ
DENVER SLOPS

Θέση εγκατάστασης
Ασπρόπυργος
Μαγούλα
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Περιφέρεια
Αττικής
Αττικής

Προβλεπόµενα έργα και δραστηριότητες
α/α
I.4

Ρεύμα
AE_EA

Κατηγορία
δράσης
Νομοθετικά
μέτρα

Τίτλος
δράσης
Αντικατάσταση
του Π.Δ.
82/2004 με ΚΥΑ

Συσχέτιση με
στόχους ΕΣΔΑ
Βελτίωση των
διαδικασιών
ελέγχου
τήρησης της
νομοθεσίας

Φορέας
υλοποίησης
ΥΠΕΝ / ΕΟΑΝ

 ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ
ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
Τα ΟΤΚΖ παράγονται όταν οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων (ιδιώτες ή εταιρείες) τα
αποσύρουν από την κυκλοφορία. Τα οχήµατα που καταλήγουν για επεξεργασία
προέρχονται σε µικρό ποσοστό και από τους ∆ήµους, οι οποίοι αναλαµβάνουν την
αποµάκρυνση των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων από τους δηµόσιους χώρους ώστε να
αποφευχθεί η ρύπανση από τα οχήµατα αυτά.
Υφιστάµενη παραγωγή
Η ετήσια παραγωγή ΟΤΚΖ για τα έτη 2010 και 2011 προκύπτει από τις
καταγραφές του σχετικού ΣΕ∆. Στον παρακάτω Πίνακα καταγράφονται οι παραλαβές
ΟΤΚΖ από το δίκτυο διαχείρισης ανά προέλευση (ιδιώτες/ δήµοι). Για τη µετατροπή από
τεµάχια σε τόνους χρησιµοποιείται το µέσο βάρος των ΟΤΚΖ (940 kg), όπως προκύπτει
από το ισοζύγιο υλικών για τα δύο έτη. Η σηµαντική αύξηση (71%) που παρατηρείται το
2011 οφείλεται στην εφαρµογή του µέτρου της απόσυρσης οχηµάτων παλαιάς
τεχνολογίας µε παροχή οικονοµικών κινήτρων, σε συνδυασµό µε την οικονοµική κρίση
που ώθησε πολλούς κατόχους οχηµάτων στο να αποσύρουν τα οχήµατά τους.
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
ΟΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΤΕΜ)
2010
2011

56.079
12.586
68.665

109.546
7.644
117.190

∆ίκτυα Επεξεργασίας – Ανάκτησης
Οι αδειοδοτηµένες µονάδες τεµαχισµού Ο.Τ.Κ.Ζ.& ΑΗΗΕ είναι 8 και εξυπηρετούν
το σύνολο των διαλυτηρίων της χώρας. Τα Χυτήρια Σκραπ από ΟΤΚΖ & ΑΗΗΕ είναι 2
και απορροφούν το σύνολο της παραγωγής χωρίς να προκύπτει ανάγκη για εξαγωγή
σκραπ σε άλλες χώρες. Τέλος σχετικά µε τη διαχείριση του ελαφρού κλάσµατος
τεµαχισµού και µε γνώµονα τα παραπάνω αναφερόµενα δεδοµένα το ελαφρύ κλάσµα
κάθε χρόνο κυµαίνεται από 9.000 έως 21.000 τόνους (συµπεριλαµβανοµένων και των
ΑΗΗΕ). Σήµερα υπάρχει στη χώρα εγκατεστηµένη µονάδα ανάκτησης υλικών από το
ελαφρύ κλάσµα τεµαχισµού µε δυναµικότητα 20.000 t/έτος.
Η ανάπτυξη πρόσθετων µονάδων για την εκµετάλλευση του ελαφρού κλάσµατος
τεµαχισµού αποτελεί εξ’ ολοκλήρου ιδιωτική πρωτοβουλία.
∆ίκτυο ∆ιάθεσης (D)
Με την επίτευξη του ποσοστού επαναχρησιµοποίησης και ανάκτησης 95% το
2015, θα οδηγούνται σε διάθεση στο έδαφος 3.500 t περίπου, υπολειµµάτων ΟΤΚΖ
ετησίως ενώ 52 t (υπόλειµµα µετά την ανάκτηση) που αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα
θα πρέπει να οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση.
Προβλεπόµενα έργα και δραστηριότητες
Η ανάπτυξη του δικτύου διαχείρισης των ΟΤΚΖ είναι πρακτικά πλήρης και δεν
διαµορφώνονται ιδιαίτερες ανάγκες εξειδικευµένων για το ρεύµα δράσεων.
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 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Οι συσσωρευτές οχηµάτων και βιοµηχανίας (ΑΣΟΒ) διακρίνονται σε µολύβδου οξέος (Pb-οξέος), νικελίου - καδµίου (Ni-Cd) και λοιπούς συσσωρευτές. Τα αντίστοιχα
απόβλητα περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο 16 06 του ΕΚΑ. Τα συγκεκριµένα απόβλητα
στο µεγαλύτερο ποσοστό τους είναι συσσωρευτές Pb-οξέος και παράγονται κατά τις
εργασίες συντήρησης των οχηµάτων ή των µονάδων που χρησιµοποιούν τους εν λόγω
συσσωρευτές για κίνηση ή ηλεκτροδότηση. Από τους συσσωρευτές οχηµάτων, ποσοστό
περίπου 15% προκύπτει ως απόβλητο κατά τη διαχείριση των ΟΤΚΖ.
Υφιστάµενη παραγωγή
Η συνολική παραγωγή αποβλήτων συσσωρευτών Pb-οξέος στη χώρα το έτος
2011 εκτιµάται σε 46.900 t. Η εκτίµηση βασίζεται σε στοιχεία που διαθέτει το ΥΠΑΠΕΝ
και ο ΕΟΑΝ.
Υφιστάµενα δίκτυα και εγκαταστάσεις
Συµµετοχή των υπόχρεων παραγωγών στα ΣΕ∆ ΑΣΟΒ (2010-2011)
ΣΕ∆

ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
2010
2011

ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ. ΑΕ
Re-Battery AE

232
241
8
Μονάδες ανακύκλωσης συσσωρευτών Pb-οξέος (2010-2011)
Εταιρεία
Θέση εγκατάστασης
Περιφέρεια
Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ
Ασπρόπυργος
Αττική
Προβλεπόµενα έργα και δραστηριότητες
Για την υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης των ΑΣΟΒ, δεν προβλέπονται
εξειδικευµένες δράσεις.
 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
Τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ) αποτελούν
τµήµα των αποβλήτων αστικού τύπου και προκύπτουν από όλους τους κλάδους της
οικονοµικής δραστηριότητας. Η χωριστή συλλογή των αποβλήτων του ρεύµατος
οργανώνεται σύµφωνα µε τους όρους της εναλλακτικής διαχείρισης από το σχετικό ΣΕ∆
µε την τοποθέτηση κάδων σε διάφορα σηµεία, όπως supermarkets, εµπορικά
καταστήµατα, δηµοτικές υπηρεσίες, σχολεία κ.λπ. Τα στοιχεία κατανοµής των
συλλεγέντων αποβλήτων ανά κατηγορία σηµείου συλλογής φανερώνουν ότι οι
µεγαλύτερες ποσότητες συλλέγονται σε επιχειρήσεις (30,7%), εµπορικά καταστήµατα
(20,7%) και supermarkets (19,9%), ενώ ποσοστά 8-10% καταγράφονται στα σχολεία,
τους δήµους και τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών.
Υφιστάµενη παραγωγή
∆ιάθεση στην αγορά και παραγωγή αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ (2010-2011)
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (t)
2010
2011

φορητών ΗΣ&Σ
2.205
1.850
Παραγωγή
1.323
1.110
αποβλήτων
φορητών ΗΣ&Σ
Υφιστάµενα δίκτυα και εγκαταστάσεις
Εταιρείες συλλογής, µεταφοράς και αποθήκευσης φορητών ΗΣ&Σ (2011)
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Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1
POLYECO Α.Ε.

2
ENVIROCHEM
ΕΛΛΑΣ A.E.
Μονάδες ανακύκλωσης φορητών ΗΣ&Σ (2011)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΧΩΡΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΜΕΚΩΝ
ΕΛΛΑ∆Α
METPLAST
ΕΛΛΑ∆Α
Προβλεπόµενα έργα και δραστηριότητες
Οι δράσεις που προβλέπονται για τη διαχείριση του ρεύµατος αποβλήτων
φορητών ηλεκτρικών στηλών παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. Πέραν της
εξειδικευµένης δράσης για τη διαχείριση αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ , περιλαµβάνεται
και δράση για τα απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο τα οποία προκύπτουν από τις
φορητές ΗΣ.
α/α

Ρεύµα

Κατηγορία
δράσης

Τίτλος
δράσης

III.13

ΦΗΣ_ΕΑ

Υποδοµές Έργα

III.10

Υ∆Ρ_ΕΑ

Υποδοµές Έργα

Πύκνωση δικτύου
συλλογής αποβλήτων
φορητών ΗΣ&Σ
Ανάπτυξη συστήµατος
διαχείρισης αποβλήτων
υδραργύρου

Συσχέτιση µε
στόχους
ΕΣ∆ΕΑ
Επίτευξη στόχων
συλλογής
Οργάνωση και
εφαρµογή
ολοκληρωµένων
δικτύων
διαχείρισης

Φορέας
υλοποίησης
ΣΕ∆ / ΕΟΑΝ

Παραγωγοί/
φορείς
διαχείρισης/
ιδιώτες

 ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα ΑΗΗΕ υπάγονται στα ρεύµατα εναλλακτικής διαχείρισης και τα κύρια
νοµοθετήµατα που καθορίζουν τη διαχείρισή τους κατά τα έτη αναφοράς (2010, 2011)
είναι ο Ν.2939/2001 και το Π.∆. 117/2004. Η Οδηγία 2012/19/EE ενσωµατώθηκε
µεταγενέστερα στο εθνικό δίκαιο µε την ΚΥΑ Η.Π.23615/651/Ε.103/2014.
Υφιστάµενη παραγωγή
Παραγωγή επικίνδυνων ΑΗΗΕ (λαµπτήρων), ετών 2010-2011
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (t)
2010
2011

Λαµπτήρες
1.360
1.263
Παραγωγή υλικών ειδικής διαχείρισης που παρήχθησαν από την επεξεργασία των
ΑΗΗΕ, ετών 2010-2011
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (t)
2010
2011

ΑΗΗΕ που
51.335
επεξεργάσθηκ
αν
Υλικά Ειδικής
7.086
∆ιαχείρισης
(ΥΕ∆)
Ποσοστό
13,8
Υφιστάµενα δίκτυα και εγκαταστάσεις
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42.519

5.555

13,1

Τα δίκτυα διαχείρισης των επικίνδυνων ΑΗΗΕ περιλαµβάνουν:
• Τα σηµεία συλλογής, όπου µε ευθύνη των ΣΕ∆ τοποθετούνται κατάλληλα δοχεία
για τη χωριστή συλλογή των λαµπτήρων.
• Τις αδειοδοτηµένες εταιρείες συλλογής – µεταφοράς των ΑΗΗΕ, οι οποίες
συνεργάζονται µε τα ΣΕ∆ στα πλαίσια ιδιωτικών συµφωνιών.
• Τα κέντρα συλλογής/ σηµεία αποθήκευσης, που περιλαµβάνουν τις
εγκαταστάσεις των ΣΕ∆, καθώς και συνεργαζόµενους µεταφορείς.
Προβλεπόµενα έργα και δραστηριότητες
Για τα επικίνδυνα απόβλητα απορρύπανσης ΗΗΕ δεν προβλέπονται
εξειδικευµένες δράσεις. Στον παρακάτω Πίνακα περιλαµβάνεται δράση για τα απόβλητα
που περιέχουν υδράργυρο από τη χρήση ορισµένων προϊόντων ΗΗΕ.
∆ράσεις υλοποίησης του σχεδίου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων
απορρύπανσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού
α/α

Ρεύµα

Κατηγορία
δράσης

Τίτλος
δράσης

III.10

Υ∆Ρ_ΕΑ

Υποδοµές Έργα

Ανάπτυξη
συστήµατος
διαχείρισης
αποβλήτων
υδραργύρου

Συσχέτιση µε
στόχους
ΕΣ∆ΕΑ
Οργάνωση και
εφαρµογή
ολοκληρωµένω
ν δικτύων
διαχείρισης

Φορέας
υλοποίησης
Παραγωγοί/
φορείς
διαχείρισης/
ιδιώτες

 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΜΙΑΝΤΟ (ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΕΚΚ)
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), όλες οι ίνες αµιάντου
κατατάσσονται ως καρκινογόνες ουσίες και απαγορεύεται η διάθεσή τους στην αγορά και
η χρήση τους, ενώ τα προϊόντα που τις περιέχουν καθίστανται Ε.Α. Άλλα νοµοθετήµατα
καθορίζουν τους όρους για την ορθή και ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων αµιάντου.
Υφιστάµενη παραγωγή
Παραγωγή αποβλήτων αµιάντου (2010-2011)
ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (t)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2010
2011
17 06 01*
Μονωτικά υλικά
314,70
58,82
που περιέχουν
αµίαντο
17 06 05*
Υλικά δοµικών
1.304,64
401,32
κατασκευών που
περιέχουν
αµίαντο
17 06 01* & 17
Μονωτικά και
66,32
137,45
06 05*
δοµικά υλικά που
περιέχουν
αµίαντο
ΣΥΝΟΛΟ
1.685,67
597,59
∆ίκτυα διάθεσης
Η διαχείριση των αποβλήτων που περιέχουν αµίαντο θα γίνεται µόνο µε
υγειονοµική ταφή σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους, σύµφωνα µε την ισχύουσα
σχετική νοµοθεσία.
Χώροι κατάλληλοι για υγειονοµική ταφή αποβλήτων αµιάντου στην Ελλάδα.
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ΧΥΤΕΑ

ΦΟΡΕΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ
ΑΣ

ΘΕΣΗ

∆ΥΝΑΜΙΚΟ
ΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ

ΧΥΤΕΑ ∆ΕΗ
(Χ∆ΒΑ Καρδιάς)

∆ΕΗ Α.Ε.

Λιγνιτικό Κέντρο
∆υτ. Μακεδονίας

176.200 m3

ΧΥΤΕΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΑΒΕΕ

Άγιος Αθανάσιος
Βοιωτία

40.000 m3

Οι χώροι
λειτουργούν για
τις ανάγκες των
εταιρειών που
τους
διαχειρίζονται.

Χ∆ΒΑ
Μεγαλόπολης

∆ΕΗ Α.Ε.

Λιγνιτικό Κέντρο
Μεγαλόπολης

113.000 m3

ΧΥΤ Αµιάντου
ΜΑΒΕ

Περιφέρεια ∆υτ.
Μακεδονίας

Ζιδάνι Κοζάνης

25.000 t

ΑΕΠΟ – ∆ιάθεση
αποβλήτων
αµιάντου από
∆ΕΗ και
∆ηµόσια Κτίρια
Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
ΑΕΠΟ – ∆ιάθεση
αποβλήτων που
παραµένουν
στους χώρους
των
εγκαταστάσεων

Προβλεπόµενα έργα και δραστηριότητες
Τα έργα και δραστηριότητες που προβλέπονται στο ΕΣ∆ΕΑ για την υλοποίηση του
σχεδίου διαχείρισης των αµιαντούχων αποβλήτων, παρουσιάζονται αναλυτικά στον
παρακάτω Πίνακα και σχετίζονται µε τη δηµιουργία επαρκών εγχώριων υποδοµών
διάθεσης και την ενηµέρωση των πολιτών.
α/α
III.12

5

Ρεύµα
ΑΜΙΑΝΤ_ΕΑ

ΑΜΙΑΝΤ_ΕΑ

Κατηγορία
δράσης
Υποδοµές - Έργα

Ενηµέρωση Ευαισθητοποίηση Εκπαίδευση

Τίτλος
δράσης
∆ιευθέτηση
υφιστάµενων
ΧΥΤΕΑ για
απόβλητα
αµιάντου

Συσχέτιση µε
στόχους ΕΣ∆Α
Μείωση
διασυνοριακώ
ν µεταφορών
Εξασφάλιση
επάρκειας
υποδοµών
∆ιαµόρφωση
ολοκληρωµέν
ου δικτύου
υποδοµών
Έκδοση
Εξασφάλιση
ενηµερωτικού
της χωριστής
οδηγού για τη
συλλογής και
διαχείριση
διαχείρισης
αµιαντούχων
των ΕΑ
αποβλήτων
κατεδαφίσεων
Προστασία
της δηµόσιας
υγείας

Φορέας
υλοποίησης
Φορείς
εκµετάλλευσης

Υπ. Υγείας /
ΥΠΕΝ /
Υπ. Εργασίας

 ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Τα απόβλητα του συγκεκριµένου ρεύµατος προκύπτουν ως κλάσµα των ΑΣΑ από
την οικιακή χρήση συγκεκριµένων προϊόντων, στα οποία περιέχονται δεκατέσσερις (14)
επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας, σύµφωνα µε σχετική µελέτη που εκπονήθηκε για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΕΕ. Οι ουσίες προτεραιότητας
είναι: αρσενικό, µόλυβδος, κάδµιο, χρώµιο, χαλκός, νικέλιο, υδράργυρος, ψευδάργυρος,
πολυχλωριωµένα διφαινύλια/ τριφαινύλια (PCBs), βενζόλιο, τετραχλωροαιθυλένιο,
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τριχλωροαιθυλένιο, τετραχλωροµεθάνιο και κυανιούχο νάτριο, και συνήθως εντοπίζονται
σε διάφορα προϊόντα οικιακής χρήσης.
Υφιστάµενη παραγωγή
Λόγω της έλλειψης ποσοτικών καταγραφών των ΜΠΕΑ, οι παραγόµενες
ποσότητες συνήθως εκτιµώνται µέσω της αγοραστικής κίνησης των αντίστοιχων
προϊόντων. Στην εκτίµηση παραγωγής για το 2011 χρησιµοποιήθηκε ο ετήσιος µέσος
όρος ανά κάτοικο (0,6 kg) που αναφέρεται στην ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ Β΄ 287) σε
συνδυασµό µε τον µόνιµο πληθυσµό της χώρας. Η εκτιµώµενη συνολική ποσότητα για το
έτος 2011 ανέρχεται σε 6.500 t ΜΠΕΑ.
∆ίκτυα συλλογής, µεταφοράς και διασυνοριακής µεταφοράς
Κάθε ∆ήµος υποχρεούται να οργανώσει σύστηµα χωριστής συλλογής ΜΠΕΑ από
νοικοκυριά, δηµόσιες υπηρεσίες και µικρές επιχειρήσεις, είτε µε τη µορφή σηµείων
συλλογής ή µε συλλογή πόρτα – πόρτα, και στη συνέχεια να οδηγεί τις ποσότητες αυτές
σε ασφαλή διαχείριση (µέσω τρίτου ή απευθείας). Σηµεία συλλογής ΜΠΕΑ προτείνεται
να αποτελούν τα πράσινα σηµεία που θα αναπτύξει κάθε ΟΤΑ. Στα πράσινα αυτά σηµεία
τα ΜΠΕΑ θα πρέπει να συλλέγονται διαχωρισµένα, προκειµένου να εξασφαλίζεται η
σωστή διαχείριση τους. Επίσης, για εκείνα τα οικιακά προϊόντα που δεν έχουν
χρησιµοποιηθεί σε ποσοστό 100%, τα πράσινα σηµεία µπορούν να λειτουργούν και ως
σηµεία αποθήκευσης, προκειµένου οι πολίτες να µπορούν να προµηθευτούν κάποιο
προϊόν (όπως οι µισοτελειωµένες µπογιές από επισκευές σπιτιών, οι ειδικές κόλλες
κ.λπ.)
Προβλεπόµενα έργα και δραστηριότητες
Τα έργα και δραστηριότητες που προβλέπονται στο ΕΣ∆ΕΑ για την υλοποίηση του
σχεδίου διαχείρισης των ΜΠΕΑ παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο Πίνακα.
α/α

Ρεύµα

I.12

ΜΠΕΑ_ΕΑ

III.11

ΜΠΕΑ_ΕΑ

Κατηγορία
δράσης
Οργανωτικά –
∆ιοικητικά

Υποδοµές -

Τίτλος
δράσης
Παρακολούθηση
της εκτροπής των
ληγµένων οικιακών
φαρµάκων από τα ΑΣΑ
Ανάπτυξη
ολοκληρωµένου
συστήµατος
διαχείρισης ΜΠΕΑ

Συσχέτιση µε
στόχους ΕΣ∆ΕΑ
Επέκταση της
ανακύκλωσης
και σε άλλα ΜΠΕΑ

Φορέας
υλοποίησης
ΙΦΕΤ
σε συνεργασία µε

Χωριστή
συλλογή των ΜΠΕΑ

Φο∆ΣΑ / ΥΠΕΝ

 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ∆ΙΦΑΙΝΥΛΙΑ /
ΤΡΙΦΑΙΝΥΛΙΑ (PCB / PCT)
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται ως επί το πλείστον συσκευές που
περιέχουν PCBs, άχρηστες ή και σε λειτουργία, οι οποίες υπόκεινται στην εκ της
νοµοθεσίας απαίτηση για απόσυρση (διάθεση) ή απολύµανση.
Υφιστάµενη παραγωγή
Κατηγορία
Όγκος PCBs
Συνολικό βάρος
συσκευών/υλικών
(lt)
(kg)
Συσκευές με PCBs
191.724
575.171
όγκου >5lt
Αποθηκευμένα υγρά
3.911
3.911
και υλικά με PCBs
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Ρυπασμένες συσκευές
με PCBs με όγκο ≤5lt
ΣΥΝΟΛΟ

743

2.299

196.378

581.381

Υφιστάµενα δίκτυα και εγκαταστάσεις
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία (Ιούνιος 2014), στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται
δεκατέσσερις (14) αδειοδοτηµένες εταιρείες στη συλλογή και µεταφορά αποβλήτων
PCBs. Τα ακριβή στοιχεία των εταιρειών αυτών δηµοσιεύονται σε κατάλογο που είναι
αναρτηµένος στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ, στην ενότητα περί διαχείρισης Ε.Α.
Επίσης, στον ελλαδικό χώρο υπάρχουν αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις
αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων συνολικής δυναµικότητας 1.949 τόνων
(Οκτώβριος 2014), οι οποίες επιτρέπεται να αποθηκεύουν και απόβλητα PCBs.
Προβλεπόµενα έργα και δραστηριότητες
Οι δράσεις του Εθνικού Σχεδίου κατηγοριοποιούνται σε: «Οργανωτικά –
∆ιοικητικά µέτρα», «Μέτρα Ενηµέρωσης – Ευαισθητοποίησης – Εκπαίδευσης»,
«Οικονοµικά µέτρα» και «Ελεγκτικά µέτρα» και περιγράφονται στη µελέτη του Σ.∆.Α.
Ιδιαίτερα αναφέρεται η δράση που αφορά στην «Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού
Συστήµατος Καταγραφής συσκευών και υλικών µε PCBs στον διαδικτυακό τόπο του
ΥΠΑΠΕΝ». Μέσω του εν λόγω Συστήµατος ο χρήστης / κάτοχος θα µπορεί:
I. να καταχωρεί τις ρυπασµένες συσκευές ή / και τα υλικά µε PCBs,
II. να διαγράφει τις συσκευές ή/και υλικά τα οποία έχουν αποσυρθεί ή
απορρυπανθεί,
III. να εκδίδει «Πιστοποιητικό Καταχώρησης / ∆ιαγραφής» των συσκευών ή / και
των υλικών µε PCBs.
Το ΥΠΕΝ θα µπορεί ανά πάσα στιγµή να παρακολουθεί τις ποσότητες που
απογράφονται σε εθνικό επίπεδο και τη διακίνηση αυτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η µέριµνα για την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελεί βασικό
γνώµονα για την εφαρµογή του ΕΣ∆ΕΑ. Συνεπώς στα πλαίσια υλοποίησης και
εξειδίκευσης αυτού θα πρέπει:
 Τα κριτήρια επιλογής προτάσεων και θέσεων να προάγουν την βελτίωση και την
προστασία του περιβάλλοντος.
 Να αποφευχθούν περιοχές µε αυξηµένη “πυκνότητα” αρνητικών παρεµβάσεων
µε σκοπό την αποφυγή συσσωρευτικών αρνητικών επιπτώσεων ή την άµβλυνση αυτών.
 Να υπάρχει κατάλληλη ενηµέρωση του κοινού και των τοπικών αρχών και
κοινωνιών.
Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος,
σε σχέση µε το ΕΣ∆ΕΑ, η έγκριση του θα πρέπει να λάβει υπόψη τα κάτωθι:
1. Για την προστασία των εδαφών σε προστατευµένες ή µη περιοχές και την
αποφυγή απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθµισης τους, να ακολουθούνται οι εξής
κατευθύνσεις:
α) Προτροπή για υλοποίηση των έργων σε κατάλληλους χώρους, αποφεύγοντας
την χωροθέτηση τους σε περιοχές µε µοναδικό χαρακτήρα τοπίου – λόγω της ποικιλίας
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του φυσικού ανάγλυφου που παρουσιάζουν – και µεγάλη αισθητική αξία – λόγω του
αξιόλογου βαθµού φυσικότητας που παρουσιάζουν.
β) Να εφαρµόζονται οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές για να ελαχιστοποιηθεί η
πιθανότητα διαρροής ρυπαντικού φορτίου στο έδαφος.
2. Για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος να ακολουθούνται οι εξής
κατευθύνσεις:
α) Να δίνεται προσοχή κατά το στάδιο σχεδιασµού και χωροθέτησης των έργων
διαχείρισης – αποθήκευσης, ώστε όχι µόνο να µην προκύπτουν σηµαντικές επιπτώσεις
στο υδατικό περιβάλλον, αλλά επιπλέον να ελαχιστοποιείται και ο κίνδυνος πρόσκλησης
ρύπανσης του, λόγω αστοχίας ή εκτάκτων αναγκών / φαινόµενων.
β) Να προβλέπεται η χρήση βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών για την
ελαχιστοποίηση των παραγόµενων υγρών αποβλήτων.
γ) Να γίνεται παρακολούθηση των υδάτινων στοιχείων των περιοχών διαχείρισης
– αποθήκευσης (επιφανειακών ή/και υπογείων) αν προκύπτει ότι ενδέχεται να
επηρεάζονται από τη λειτουργία των έργων διαχείρισης – αποθήκευσης.
δ) Να γίνεται αναφορά των επιπέδων ρύπανσης των υδάτων στις αρµόδιες αρχές.
ε) Να εφαρµόζονται συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
3. Για την προστασία του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος:
α) Να προωθηθούν τα έργα που ενσωµατώνουν στον σχεδιασµό τους σύγχρονα
συστήµατα επεξεργασίας των παραγόµενων αερίων ρύπων από την αποθήκευση επεξεργασία των επικινδύνων αποβλήτων (σύµφωνα και µε τις βέλτιστες διαθέσιµες
τεχνικές στο πλαίσιο της οδηγίας IPPC), για την ελαχιστοποίηση των αερίων εκποµπών
που τελικώς διατίθενται στην ατµόσφαιρα.
β) Να υπάρξει σαφής πρόβλεψη για την διενέργεια σε τακτά χρονικά διαστήµατα
(από ηµερήσιες – real time µετρήσεις ως και µηνιαίες ανάλογα µε την φύση και την
επικινδυνότητα της κάθε δραστηριότητας) µετρήσεων των συγκεντρώσεων των
ατµοσφαιρικών εκποµπών (σκόνη, TOC, ΝΟχ, SΟχ, µόλυβδος, κ.λπ. ανάλογα µε το
είδος της δραστηριότητας) από τα συστήµατα επεξεργασίας των αερίων αποβλήτων και
τα αποτελέσµατα να καταγράφονται σε σχετικό ηµερολόγιο. Για τις προαναφερόµενες
µετρήσεις να εφαρµόζονται πρότυποι ή διεθνώς δόκιµοι µέθοδοι βιοµηχανικών
µετρήσεων. Να προβλεφθεί η τακτική αποστολή των µετρήσεων στις κατά τόπους και
κατά το νόµο αρχές περιβαλλοντικού ελέγχου.
4. Για την προστασία του τοπίου, πρέπει κατά την επιλογή των προτάσεων
προς ένταξη στο σχέδιο να τηρούνται τα ακολούθα:
α) Να λαµβάνεται υπόψη η εγγενής αξία του συνόλου της περιοχής ως προς τη
βιολογική ποικιλότητα, την οικολογική και αισθητική σηµασία της για την εξέλιξη και
διατήρηση των οικοσυστηµάτων της, καθώς συστατικά στοιχεία του τοπίου λόγω των
χαρακτηριστικών τους έχουν ιδιαίτερη αισθητική αξία και συµβάλλουν στην οικολογική
ισορροπία της περιοχής.
β) Να προβλέπεται η κατά προτεραιότητα επιλογή υποβαθµισµένων περιοχών και
παλαιών λατοµείων για την αποθήκευση ΕΑ.
γ) Να ελαχιστοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι νέες χωροθετήσεις για τα
έργα διαχείρισης που προτείνονται στο ΕΣ∆ΕΑ, µε την χωροθέτηση τους σε ήδη
αδειοδοτηµένες περιοχές, προκειµένου να µειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις
φυσιογνωµίας της περιοχής εγκατάστασης των έργων (π.χ. µονάδες επεξεργασίας, έργα
προσπελασιµότητας κλπ.).
5. Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας θα πρέπει να εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
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α) Να εφαρµοστούν οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές κατά την υλοποίηση των
έργων διαχείρισης για την ελαχιστοποίηση της προκαλούµενης περιβαλλοντικής
όχλησης.
β) Να εφαρµόζονται συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
γ) Να εκπονηθούν προγράµµατα για την πρόληψη και τη διαχείριση ατυχηµατικών
καταστάσεων.
δ) Να περιοριστούν οι έµµεσες αρνητικές επιπτώσεις τοπικού χαρακτήρα από τη
λειτουργία των έργων διαχείρισης του ΕΣ∆ΕΑ (π.χ. ηχορρύπανση, οσµές, εκποµπές,
οπτική όχληση, κ.λπ.) µε την ορθολογική χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης /
αποθήκευσης (π.χ. την πιθανή χωροθέτηση σε ήδη αδειοδοτηµένες περιοχές) και την
οργάνωση / έλεγχο του συστήµατος µεταφοράς των αποβλήτων.
6. Να προβλέπεται στις ΑΕΠΟ των έργων και δραστηριοτήτων που προκύπτουν
από το ΕΣ∆ΕΑ σύστηµα παρακολούθησης, για την διασφάλιση της προστασίας
βιοτόπων, την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αναβάθµιση του τοπίου. Τα
αποτελέσµατα να καταγράφονται συστηµατικά και να γίνονται κατάλληλες παρεµβάσεις
κατά την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου, ανάλογα µε τα πορίσµατα του συστήµατος
παρακολούθησης.
7. Κατά τον σχεδιασµό των έργων και δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο
ΕΣ∆ΕΑ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας/Αττικής (ΡΣΑ) 2021
(άρθρο 9 παράγραφος 3 υποπαράγραφος η, άρθρο 21 παράγραφος 4, άρθρο 38
παράγραφος 7) και τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης (π.χ. Βιοµηχανίας, Τουρισµού).
8. Σύµφωνα µε την πρόταση του ΕΣ∆ΕΑ προτείνεται για τα Β.Ε.Α. «Οργάνωση
και λειτουργία επαρκούς δικτύου υποδοµών διάθεσης ΒΕΑ, κατά προτεραιότητα στους
χώρους βιοµηχανικής συγκέντρωσης». Η ∆/νση Περιβάλλοντος διαφωνεί µε την
παραπάνω πρόταση καθώς θα δίνεται η δυνατότητα σε παραγωγούς Β.Ε.Α. να τα
διαθέτουν εντός των µονάδων τους ήτοι π.χ. θα δίνεται η δυνατότητα ταφής Β.Ε.Α. εντός
των µονάδων εάν επαρκεί η επιφάνεια της δραστηριότητας. Η ∆/νση Περιβάλλοντος
προτείνει αντί «Οργάνωσης και λειτουργίας δικτύου υποδοµών διάθεσης ΒΕΑ, κατά
προτεραιότητα στους χώρους βιοµηχανικής συγκέντρωσης», την «Οργάνωση και
λειτουργία δικτύων διαχείρισης των ΒΕΑ στους χώρους βιοµηχανικής συγκέντρωσης»
καθώς η περεταίρω διάθεση των Β.Ε.Α. µπορεί να καλυφθεί από το υφιστάµενο δίκτυο
διάθεσης.
9. Αναφορικά µε την αποτέφρωση, η ∆/νση Περιβάλλοντος προτείνει να γίνουν
συγκεκριµένες οι κατηγορίες των Ε.Α. (µε κωδικούς ΕΚΑ) οι οποίες δύναται να
οδηγούνται προς αποτέφρωση.
10. Για τις διασυνοριακές µεταφορές επικινδύνων αποβλήτων να υπάρχει
πρόβλεψη για γραπτή ενηµέρωση όχι µόνο της αρµόδιας Υπηρεσία του Υ.Π.ΕΝ.
(υποβάλλοντας τα σχετικά έγγραφα µεταφοράς, έντυπα αναγνώρισης, σύµβαση µεταξύ
κοινοποιούντος και αποδέκτη, άδειες των µεταφορέων, πρόσφατες αναλύσεις για την
πιστοποίηση της επικινδυνότητας) αλλά και της κατά τόπους περιβαλλοντικής αρχής του
παραγωγού του αποβλήτου καθώς και των περιβαλλοντικών αρχών µέσα από τις
περιοχές χωρικής αρµοδιότητας των οποίων διέρχεται το φορτίο επικίνδυνων
αποβλήτων για να φτάσει στον τελικό προορισµό του.
11. Για τις διασυνοριακές µεταφορές επικινδύνων αποβλήτων να υπάρχει
πρόβλεψη για γραπτή ενηµέρωση και αναφορά στα κατά το νόµο έντυπα έτσι ώστε οι
µεταφορές να πραγµατοποιούνται κατά τα προβλεπόµενα στα ADR (οδική µεταφορά),
IMDGC (θαλάσσιες µεταφορές), ICAO (αεροπορικές µεταφορές) και COTIF & RID
(σιδηροδροµικές µεταφορές)
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12. Σχετικά µε την απογραφή και αποκατάσταση των ρυπασµένο χώρων και
κυρίως των ρυπασµένων εδαφών (καθώς το έδαφος είναι ταυτόχρονα αποδέκτης
ρύπανσης και καθίσταται επικίνδυνο για την υγεία του πληθυσµού που ζει ή εργάζεται σε
περιοχές που έχουν υποστεί ρύπανση ) θα πρέπει να προβλεφθεί ρύθµιση (νοµοθετική
ή άλλη) η οποία να συσχετίζει την ποιότητα του εδάφους και του υπόγειου νερού µε την
χρήση γης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν περιοχές των οποίων αλλάζει
χρήση, η οποίες έχουν ρυπανθεί από προηγούµενη δραστηριότητα και είναι υπό
εξυγίανση και δεν εξετάζεται µέχρι πιο βαθµό απαιτείται ο «καθαρισµός» αυτών (ποιες
είναι οι αποδεκτές οριακές τιµές των ρύπων) ανάλογα µε την χρήση για την οποία
προορίζεται.
13. Να εξεταστεί η σύσταση επιτροπής σε περιφερειακό επίπεδο για τη
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων µε σκοπό να αποτελέσει όργανο κοινωνικού
διαλόγου και διατύπωσης απόψεων για θέµατα διαχείρισης των ΕΑ. Η επιτροπή αυτή
οποία θα µπορούσε να αποτελείται από εκπρόσωπους του Υ.Π.ΕΝ., εκπρόσωπους των
κατά τόπους περιβαλλοντικών διευθύνσεων, από εκπρόσωπους της τοπικής
αυτοδιοίκησης (Α΄ & Β΄ βαθµού) και εκπρόσωπους κοινωνικών και παραγωγικών
φορέων.
14. Να γίνει καταγραφή της ποιότητα των εδαφών (οριακές τιµές ρύπων) σε
σχέση µε τις χρήσεις γης, η οποία θα έχει ως βασικό εργαλείο την:
 ∆ηµιουργία ενός καταλόγου ρυπασµένων περιοχών σε εθνικό/ περιφερειακό
επίπεδο όπου θα έχουν καταγραφεί όλα τα χαρακτηριστικά των εδαφών και του
υπόγειου νερού, µε σκοπό την εξυγίανσή τους.
 Καθιέρωση ενός συστήµατος περιβαλλοντικού ελέγχου του εδάφους και των
υπόγειων νερών, ώστε ο έλεγχος να γίνεται συστηµατικά και να χρησιµοποιεί αναλυτικές
ενιαίες µεθόδους για λόγους συγκρισιµότητας των αποτελεσµάτων.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Γνωµοδοτεί υπέρ της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Σ.Μ.Π.Ε.) του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (Ε.Σ.∆.Ε.Α.), µε
τις κάτωθι παρατηρήσεις:
Η µέριµνα για την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελεί βασικό
γνώµονα για την εφαρµογή του ΕΣ∆ΕΑ. Συνεπώς στα πλαίσια υλοποίησης και
εξειδίκευσης αυτού θα πρέπει:
 Τα κριτήρια επιλογής προτάσεων και θέσεων να προάγουν την βελτίωση
και την προστασία του περιβάλλοντος.
 Να αποφευχθούν περιοχές µε αυξηµένη “πυκνότητα” αρνητικών
παρεµβάσεων µε σκοπό την αποφυγή συσσωρευτικών αρνητικών
επιπτώσεων ή την άµβλυνση αυτών.
 Να υπάρχει κατάλληλη ενηµέρωση του κοινού και των τοπικών αρχών και
κοινωνιών.
Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογική διαχείριση του
περιβάλλοντος, σε σχέση µε το ΕΣ∆ΕΑ, η έγκριση του θα πρέπει να λάβει
υπόψη τα κάτωθι:
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1. Για την προστασία των εδαφών σε προστατευµένες ή µη περιοχές και την
αποφυγή απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθµισης τους, να ακολουθούνται οι εξής
κατευθύνσεις:
α) Προτροπή για υλοποίηση των έργων σε κατάλληλους χώρους,
αποφεύγοντας την χωροθέτηση τους σε περιοχές µε µοναδικό χαρακτήρα τοπίου –
λόγω της ποικιλίας του φυσικού ανάγλυφου που παρουσιάζουν – και µεγάλη
αισθητική αξία – λόγω του αξιόλογου βαθµού φυσικότητας που παρουσιάζουν.
β) Να εφαρµόζονται οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές για να ελαχιστοποιηθεί
η πιθανότητα διαρροής ρυπαντικού φορτίου στο έδαφος.
2. Για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος να ακολουθούνται οι εξής
κατευθύνσεις:
α) Να δίνεται προσοχή κατά το στάδιο σχεδιασµού και χωροθέτησης των
έργων διαχείρισης – αποθήκευσης, ώστε όχι µόνο να µην προκύπτουν σηµαντικές
επιπτώσεις στο υδατικό περιβάλλον, αλλά επιπλέον να ελαχιστοποιείται και ο
κίνδυνος πρόσκλησης ρύπανσης του, λόγω αστοχίας ή εκτάκτων αναγκών /
φαινόµενων.
β) Να προβλέπεται η χρήση βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών για την
ελαχιστοποίηση των παραγόµενων υγρών αποβλήτων.
γ) Να γίνεται παρακολούθηση των υδάτινων στοιχείων των περιοχών
διαχείρισης – αποθήκευσης (επιφανειακών ή/και υπογείων) αν προκύπτει ότι
ενδέχεται να επηρεάζονται από τη λειτουργία των έργων διαχείρισης – αποθήκευσης.
δ) Να γίνεται αναφορά των επιπέδων ρύπανσης των υδάτων στις αρµόδιες
αρχές.
ε) Να εφαρµόζονται συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
3. Για την προστασία του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος:
α) Να προωθηθούν τα έργα που ενσωµατώνουν στον σχεδιασµό τους
σύγχρονα συστήµατα επεξεργασίας των παραγόµενων αερίων ρύπων από την
αποθήκευση - επεξεργασία των επικινδύνων αποβλήτων (σύµφωνα και µε τις
βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές στο πλαίσιο της οδηγίας IPPC), για την ελαχιστοποίηση
των αερίων εκποµπών που τελικώς διατίθενται στην ατµόσφαιρα.
β) Να υπάρξει σαφής πρόβλεψη για την διενέργεια σε τακτά χρονικά
διαστήµατα (από ηµερήσιες – real time µετρήσεις ως και µηνιαίες ανάλογα µε την
φύση και την επικινδυνότητα της κάθε δραστηριότητας) µετρήσεων των
συγκεντρώσεων των ατµοσφαιρικών εκποµπών (σκόνη, TOC, ΝΟχ, SΟχ, µόλυβδος,
κ.λπ. ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας) από τα συστήµατα επεξεργασίας των
αερίων αποβλήτων και τα αποτελέσµατα να καταγράφονται σε σχετικό ηµερολόγιο.
Για τις προαναφερόµενες µετρήσεις να εφαρµόζονται πρότυποι ή διεθνώς δόκιµοι
µέθοδοι βιοµηχανικών µετρήσεων. Να προβλεφθεί η τακτική αποστολή των
µετρήσεων στις κατά τόπους και κατά το νόµο αρχές περιβαλλοντικού ελέγχου.
4. Για την προστασία του τοπίου, πρέπει κατά την επιλογή των προτάσεων
προς ένταξη στο σχέδιο να τηρούνται τα ακολούθα:
α) Να λαµβάνεται υπόψη η εγγενής αξία του συνόλου της περιοχής ως προς τη
βιολογική ποικιλότητα, την οικολογική και αισθητική σηµασία της για την εξέλιξη και
διατήρηση των οικοσυστηµάτων της, καθώς συστατικά στοιχεία του τοπίου λόγω των
χαρακτηριστικών τους έχουν ιδιαίτερη αισθητική αξία και συµβάλλουν στην οικολογική
ισορροπία της περιοχής.
β) Να προβλέπεται η κατά προτεραιότητα επιλογή υποβαθµισµένων περιοχών
και παλαιών λατοµείων για την αποθήκευση ΕΑ.
γ) Να ελαχιστοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι νέες χωροθετήσεις για
τα έργα διαχείρισης που προτείνονται στο ΕΣ∆ΕΑ, µε την χωροθέτηση τους σε ήδη
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αδειοδοτηµένες περιοχές, προκειµένου να µειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις
φυσιογνωµίας της περιοχής εγκατάστασης των έργων (π.χ. µονάδες επεξεργασίας,
έργα προσπελασιµότητας κλπ.).
5. Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας θα πρέπει να εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
α) Να εφαρµοστούν οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές κατά την υλοποίηση των
έργων διαχείρισης για την ελαχιστοποίηση της προκαλούµενης περιβαλλοντικής
όχλησης.
β) Να εφαρµόζονται συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
γ) Να εκπονηθούν προγράµµατα για την πρόληψη και τη διαχείριση
ατυχηµατικών καταστάσεων.
δ) Να περιοριστούν οι έµµεσες αρνητικές επιπτώσεις τοπικού χαρακτήρα από
τη λειτουργία των έργων διαχείρισης του ΕΣ∆ΕΑ (π.χ. ηχορρύπανση, οσµές,
εκποµπές, οπτική όχληση, κ.λπ.) µε την ορθολογική χωροθέτηση των εγκαταστάσεων
διαχείρισης / αποθήκευσης (π.χ. την πιθανή χωροθέτηση σε ήδη αδειοδοτηµένες
περιοχές) και την οργάνωση / έλεγχο του συστήµατος µεταφοράς των αποβλήτων.
6. Να προβλέπεται στις ΑΕΠΟ των έργων και δραστηριοτήτων που
προκύπτουν από το ΕΣ∆ΕΑ σύστηµα παρακολούθησης, για την διασφάλιση της
προστασίας βιοτόπων, την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αναβάθµιση του
τοπίου. Τα αποτελέσµατα να καταγράφονται συστηµατικά και να γίνονται κατάλληλες
παρεµβάσεις κατά την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου, ανάλογα µε τα πορίσµατα του
συστήµατος παρακολούθησης.
7. Κατά τον σχεδιασµό των έργων και δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο
ΕΣ∆ΕΑ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας/Αττικής (ΡΣΑ) 2021
(άρθρο 9 παράγραφος 3 υποπαράγραφος η, άρθρο 21 παράγραφος 4, άρθρο 38
παράγραφος 7) και τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης (π.χ. Βιοµηχανίας, Τουρισµού).
8. Σύµφωνα µε την πρόταση του ΕΣ∆ΕΑ προτείνεται για τα Β.Ε.Α.
«Οργάνωση και λειτουργία επαρκούς δικτύου υποδοµών διάθεσης ΒΕΑ, κατά
προτεραιότητα στους χώρους βιοµηχανικής συγκέντρωσης». Η ∆/νση Περιβάλλοντος
διαφωνεί µε την παραπάνω πρόταση καθώς θα δίνεται η δυνατότητα σε παραγωγούς
Β.Ε.Α. να τα διαθέτουν εντός των µονάδων τους ήτοι π.χ. θα δίνεται η δυνατότητα
ταφής Β.Ε.Α. εντός των µονάδων εάν επαρκεί η επιφάνεια της δραστηριότητας. Η
∆/νση Περιβάλλοντος προτείνει αντί «Οργάνωσης και λειτουργίας δικτύου υποδοµών
διάθεσης ΒΕΑ, κατά προτεραιότητα στους χώρους βιοµηχανικής συγκέντρωσης», την
«Οργάνωση και λειτουργία δικτύων διαχείρισης των ΒΕΑ στους χώρους βιοµηχανικής
συγκέντρωσης» καθώς η περεταίρω διάθεση των Β.Ε.Α. µπορεί να καλυφθεί από το
υφιστάµενο δίκτυο διάθεσης.
9. Αναφορικά µε την αποτέφρωση, προτείνεται να γίνουν συγκεκριµένες οι
κατηγορίες των Ε.Α. (µε κωδικούς ΕΚΑ) οι οποίες δύναται να οδηγούνται προς
αποτέφρωση.
10. Για τις διασυνοριακές µεταφορές επικινδύνων αποβλήτων να υπάρχει
πρόβλεψη για γραπτή ενηµέρωση όχι µόνο της αρµόδιας Υπηρεσία του Υ.Π.ΕΝ.
(υποβάλλοντας τα σχετικά έγγραφα µεταφοράς, έντυπα αναγνώρισης, σύµβαση
µεταξύ κοινοποιούντος και αποδέκτη, άδειες των µεταφορέων, πρόσφατες αναλύσεις
για την πιστοποίηση της επικινδυνότητας) αλλά και της κατά τόπους περιβαλλοντικής
αρχής του παραγωγού του αποβλήτου καθώς και των περιβαλλοντικών αρχών µέσα
από τις περιοχές χωρικής αρµοδιότητας των οποίων διέρχεται το φορτίο επικίνδυνων
αποβλήτων για να φτάσει στον τελικό προορισµό του.
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11. Για τις διασυνοριακές µεταφορές επικινδύνων αποβλήτων να υπάρχει
πρόβλεψη για γραπτή ενηµέρωση και αναφορά στα κατά το νόµο έντυπα έτσι ώστε οι
µεταφορές να πραγµατοποιούνται κατά τα προβλεπόµενα στα ADR (οδική µεταφορά),
IMDGC (θαλάσσιες µεταφορές), ICAO (αεροπορικές µεταφορές) και COTIF & RID
(σιδηροδροµικές µεταφορές)
12. Σχετικά µε την απογραφή και αποκατάσταση των ρυπασµένο χώρων και
κυρίως των ρυπασµένων εδαφών (καθώς το έδαφος είναι ταυτόχρονα αποδέκτης
ρύπανσης και καθίσταται επικίνδυνο για την υγεία του πληθυσµού που ζει ή εργάζεται
σε περιοχές που έχουν υποστεί ρύπανση ) θα πρέπει να προβλεφθεί ρύθµιση
(νοµοθετική ή άλλη) η οποία να συσχετίζει την ποιότητα του εδάφους και του
υπόγειου νερού µε την χρήση γης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν περιοχές
των οποίων αλλάζει χρήση, η οποίες έχουν ρυπανθεί από προηγούµενη
δραστηριότητα και είναι υπό εξυγίανση και δεν εξετάζεται µέχρι πιο βαθµό απαιτείται ο
«καθαρισµός» αυτών (ποιες είναι οι αποδεκτές οριακές τιµές των ρύπων) ανάλογα
µε την χρήση για την οποία προορίζεται.
13. Να εξεταστεί η σύσταση επιτροπής σε περιφερειακό επίπεδο για τη
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων µε σκοπό να αποτελέσει όργανο κοινωνικού
διαλόγου και διατύπωσης απόψεων για θέµατα διαχείρισης των ΕΑ. Η επιτροπή αυτή
οποία θα µπορούσε να αποτελείται από εκπρόσωπους του Υ.Π.ΕΝ., εκπρόσωπους
των κατά τόπους περιβαλλοντικών διευθύνσεων, από εκπρόσωπους της τοπικής
αυτοδιοίκησης (Α΄ & Β΄ βαθµού) και εκπρόσωπους κοινωνικών και παραγωγικών
φορέων.
14. Να γίνει καταγραφή της ποιότητα των εδαφών (οριακές τιµές ρύπων) σε
σχέση µε τις χρήσεις γης, η οποία θα έχει ως βασικό εργαλείο την:
 ∆ηµιουργία ενός καταλόγου ρυπασµένων περιοχών σε εθνικό/
περιφερειακό επίπεδο όπου θα έχουν καταγραφεί όλα τα χαρακτηριστικά των
εδαφών και του υπόγειου νερού, µε σκοπό την εξυγίανσή τους.
 Καθιέρωση ενός συστήµατος περιβαλλοντικού ελέγχου του εδάφους και
των υπόγειων νερών, ώστε ο έλεγχος να γίνεται συστηµατικά και να χρησιµοποιεί
αναλυτικές ενιαίες µεθόδους για λόγους συγκρισιµότητας των αποτελεσµάτων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι. Σγουρός,
Χ. ∆αµάσκος, Σ. ∆ήµου, Π. Καµάρας, Ν. Καστανιάς, Α. Μεθυµάκη, Α. Παπαδηµητρίου
- Τσάτσου, Ν. Χαρδαλιάς, Β. Κοροµάντζος, Γ. Βλάχος, Φ. Βρύνα, Π. Ευαγγελίου, Ν.
Κωστόπουλος, ∆. Μαραβέλιας, Η. Παναγιώταρος, Ι. Μεγάλης, Π. Μουλιανάκης, Ε.
Μπαρµπούρης, Α. Φωτόπουλος, Ε. Χρήστου - Γερµενή, Ι. Μανουσογιαννάκης, Χ.
Αγγελονίδη, Ι. Πρωτονοτάριος, Α. Βασιλάκη, Α. Μαντάς, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου.
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Α. Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη, Χ.
∆ανάκος, Ι. Μοίρας, Ζ. Πελέκης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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