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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 36η 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 396/2011  
 

 Σήµερα 20/12/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00 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. οικ.127960/14-12-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 14/12/2011 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε 
καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους 
Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 11ο  
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη 
δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης µη επικινδύνων στερεών 
αποβλήτων και χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών και ηλεκτρικών στηλών 
καθώς και ανακύκλωσης µεταλλικών και µη µεταλλικών απορριµµάτων και 
υπολειµµάτων, της εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ∆.Ι.Ε.Π.Ε., στη 
θέση “Αγ. Γεώργιος” (σε περιοχή ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ) Ασπροπύργου Αττικής. 
 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης πενήντα ένα (51) ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου Στέφανος, Κατσικάρης 
∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, Αδαµοπούλου Μαρίνα,     
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αµανατίδης Νικόλαος, 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης 
Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, 
Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βαρεµένος Γεώργιος,  
Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βουδούρης 
Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γαλανός 
Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς 
Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος,   ∆ηµαράς Γεώργιος, 
∆ηµόπουλος Ιωάννης, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία,  
Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, 
Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, 
Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καψής 
Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος 
Ιπποκράτης, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος,  
Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λυµπέρη 
Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μαριδάκης Στυλιανός, 
Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος,  Μεθυµάκη Άννα, 
Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, 
Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Μπένος Ηλίας, Πλεύρης Αθανάσιος, 
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Σαµόλης Αλέξανδρος, 
Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης 
Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος,  
Χολέβα Μαρία. 
 
Απόντες: 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαντωνίου Κων/νος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αλεβίζος Περικλής, Βλάχος 
Ιωάννης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, ∆αµάσκος 
Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, 
Καστρινάκης Γεώργιος, Κολοβού Ελένη, Λούσκος Παναγιώτης, Μανώλης 
Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαρούγκα Ασπασία, Παναγούλης 
Ευστάθιος, Παφίλης Αθανάσιος, Ροκοφύλλου Άννα, Χάγιος Άγγελος,  
Ψαριανός Γρηγόριος. 
 

 

Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα και κ. Ελένη Σκληβανίτη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συµβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συµβούλου κ. Ι. Προµπονά και 
την υπ’ αριθµ. πρωτ. 117310/11/13-12-2011 εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως  
εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
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1. Τον 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.» 

2. Τον 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). 

3. Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β) «Κατάταξη έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο ΜΠΕ και λοιπές 
συναφείς διατάξεις», σύµφωνα µε το Ν.1650/86. 

4. Την ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/05-08-2002) «Κατάταξη 
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
σύµφωνα µε το Ν.1650/1986».  

5. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «∆ιαδικασία 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων». 

6. Της ΚΥΑ 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «περί 
καθορισµού τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την 
Ε.Π.Ο.». 

7. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων». 

8. Την ΚΥΑ Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ138/24-2-1965) Υγειονοµική ∆ιάταξη 
«Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων», όπως 
τροποποιήθηκε δια των υπ’αριθµ. Γ1/17831/7-12-1971 (ΦΕΚ 
986Β/10-12-1971) και Γ4/1305/2-08-1974 (ΦΕΚ 801Β/9-08-1974) 
Υπουργικών Αποφάσεων. 

9. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1774/2002 «για τον καθορισµό 
υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο». 

10.Το ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) «Μέτρα και 
περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ».  

11.Της ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17.11.1997) «Κατάρτιση 
πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων». 

12.Του Ν 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – 
Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών 
και Άλλων Προϊόντων». 

13.Της Εγκυκλίου 103731/1278/2004 «Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη 
διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».  

14.Του Π∆ 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/05.03.2004) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των 
οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».  

15.Του Π∆ 115/2004 «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 73537/14/1995 
«∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που 
περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες» και της ΚΥΑ 19817/2000 
«Τροποποίηση της ΚΥΑ 75537/1995 κλπ». Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιούµενων 
Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» (ΦΕΚ 80/Α/05.03.04). 

16.Του Π∆ 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/05.03.2004) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών 
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ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού», σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις των οδηγιών 2002/95 «σχετικά µε τον περιορισµό της 
χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και 2002/96 «σχετικά µε τα απόβλητα 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού». 

17.Την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες 
καύσης». 

18.Του Π∆ 82/2004 «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/2001/1996 
«Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των 
χρησιµοποιούµενων ορυκτελαίων». Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για 
την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 
(64/Α/02.03.04). 

19.Το ΗΠ 24944/1159 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθµ. 13588/725 κοινή 
υπουργική απόφαση “Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.” (Β΄383) και σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του 
Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991». 

20.Την ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β/2006) «Λήψη µέτρων 
πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, 
επαγγελµατικά εργαστήρια, αποθήκες και µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του 
ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες». 

21. Tο µε αρ. πρωτ. Φ5580/2652/ΠΕΡΙΒ-9/17-11-2011 έγγραφο µε 
θέµα «∆ιαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 
τη δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης µη επικινδύνων στερεών 
αποβλήτων και χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών και ηλεκτρικών 
στηλών καθώς και ανακύκλωσης µεταλλικών και µη µεταλλικών 
απορριµµάτων και υπολειµµάτων, της εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ∆.Ι.Ε.Π.Ε., στη θέση “Αγ. Γεώργιος” (σε περιοχή ΒΙΠΑ – 
ΒΙΟΠΑ) Ασπροπύργου Αττικής» από το Τµήµα Α / ∆νση 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση Χωροταξικής & 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 

 
Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα προσωρινής 
αποθήκευσης µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και 
χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών και ηλεκτρικών στηλών καθώς και 
ανακύκλωσης µεταλλικών και µη µεταλλικών απορριµµάτων και 
υπολειµµάτων, της εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ∆.Ι.Ε.Π.Ε., 
στη θέση “Αγ. Γεώργιος” (σε περιοχή ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ) Ασπροπύργου 
Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε µε το (21) σχετικό, για την έκφραση 
απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία της ∆νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού. 
 
Κύριος του Έργου: 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ∆.Ι. Ε.Π.Ε. 
 
Συντάκτης µελέτης: 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆Η, Χηµικό Μηχανικό  
ΆΓΓΕΛΟ ΠΑΝΤΣΕΛΗ, Χηµικό Μηχανικό  
Η µελέτη περιλαµβάνει: 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓIΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ 
2.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
3.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
4.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ  
5.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

6.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
– ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

7.  ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑ 
ΑΝΤΙΜΑΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

8.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Α∆ΕΙΕΣ –ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

9.  ΣΧΕ∆ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ - Α∆ΕΙΕΣ –ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Β. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΆ 
Γ. ΧΑΡΤΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑ Α∆ΕΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 
Αντικείµενο του έργου: 
Αντικείµενο της παρούσας Μελέτης είναι  η εκτίµηση, η περιγραφή και η 
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα προκύψουν 
από την κατασκευή και λειτουργία της Εγκατάστασης Ανακύκλωσης 
Μεταλλικών Αποβλήτων και αποθήκευσης συσσωρευτών και 
µπαταριών, [στη συνέχεια θα αναφέρεται ως εγκατάσταση]  η οποία 
πρόκειται να πραγµατοποιηθεί από την εταιρία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ∆.Ι. Ε.Π.Ε. και αφορά τόσο τη φάση της κατασκευής, όσο 
και τη φάση λειτουργίας του έργου. 
Ο χώρος πραγµατοποίησης του έργου ( περιφραγµένο γήπεδο µε 
διαµορφωµένο ακάλυπτο χώρο) βρίσκεται στη ΒΙΠΕ - ΒΙΟΠΑ ΕΜ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ( θέση Άγιος Γεώργιος Ασπροπύργου) και έχει 
εµβαδόν τριών χιλιάδων και εκατό τετραγωνικών µέτρων. Στο γήπεδο 
αυτό ήδη υπάρχει βιοµηχανικό κτίριο έκτασης 500 τ.µ., νόµιµα 
αδειοδοτηµένο γεγονός που διασφαλίζει την επάρκεια,  την πληρότητα 
και την ασφάλεια  όλου του κύκλου  εργασιών της ανακύκλωσης 
αποβλήτων (διαλογή, αποθήκευση και επεξεργασία). 
 
Κατάταξη Επιχείρησης: 
Σύµφωνα µε την απόφαση Αριθ. Η.Π.: 15393/2332 (ΦΕΚ 1022/5-8-
2002), περί κατάταξης δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο του Ν. 
1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 
«Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 
Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα 
υδατορεύµατα και άλλες διατάξεις»,  η πρώτη δραστηριότητα του έργου 
εντάσσεται στην ∆εύτερη Κατηγορία, 3η Υποκατηγορία της 9ης οµάδας 
Α/Α 289 & 290 µε κωδικούς ΕΣΥΕ 371, 372 Aνακύκλωση Μεταλλικών 
και µη Αποβλήτων έχοντας ισχύ µεγαλύτερη των 50 και µικρότερη των 
500 KW. 
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Επίσης Σύµφωνα µε την απόφαση Συµπλήρωση της υπ Αριθµ. Η.Π.: 
15393/2332 (ΦΕΚ 1022/5-8-2002), περί κατάταξης δηµοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες (ΦΕΚ 1002/18-07-
2005) η δεύτερη δραστηριότητα έχει Αποθήκη επικινδύνων αποβλήτων 
[συσσωρευτών και µπαταριών] αποθηκευτικής ικανότητας µικρότερης 
των 200 τόνων ανά ηµέρα έχει Α/Α 270 β) και εντάσσεται ως έργο της 
Πρώτης κατηγορίας, υποκατηγορίας 2η.  
Εποµένως στο σύνολο του της εγκατάστσης εντάσσεται στην Πρώτη 
κατηγορία, υποκατηγορίας 2η. 
Σύµφωνα δε µε την ΚΥΑ 13727/724/03 η δραστηριότητα της 
ανάκυκλωση µεταλλικών και µη αποβλήτων κατάσσεται, ως χαµηλή 
έχοντας ισχύ>150 KW, A/A 291 & 292 και η δε δραστηριότητα 
προσωρινής αποθήκευσης συσσωρευτών κατάσσεται, ως µέση. 
Εποµένως το συνολο των δραστηριότητων της εγκαταστασης συµφωνα 
µε την ΚΥΑ 13727/724/03κατάσσονται, ως µέση. 
∆υναµικότητα εγκατάστασης: Παραλαβή 100 τόνων µεταλλικών και µη 
ανακυκλώσιµων  υλικών / ηµέρα & Μέγιστη Ποσότητα αποθήκευσης 
ανά ηµέρα180 Τόνους 
 
Η παρούσα αφορά αποκλειστικά στερεά απόβλητα, που 
περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα ΙΑ και ΙΒ της ΚΥΑ 
50910/2727/2003 και συγκεκριµένα: 

 
02 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, 
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
02 01 00 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, 
δασοκοµία, θήρα και αλιεία 
02 01 04 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) 
02 01 04 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) 
 
07 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
07 02 00 απόβλητα από την Π∆ΠΧ πλαστικών, συνθετικού 
καουτσούκ και τεχνητών ινών 
07 02 13 απόβλητα πλαστικά 
 
10 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ 
10 01 απόβλητα από σταθµούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους 
σταθµούς καύσης (εκτός από το κεφάλαιο 19) 
10 01 15 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή καύση 
εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 10 01 14 
10 02 00 απόβλητα από τη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα 
10 02 02 ανεπεξέργαστη σκωρία 
10 02 10 σκωρίες εξέλασης 
10 05 00 απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία ψευδαργύρου 
10 05 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 
10 06 00 απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία χαλκού 
10 06 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 
10 06 02 επιπλέουσες σκωρίες και ξαφρίσµατα πρωτογενούς και 
δευτερογενούς 
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11 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ· ∆ΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗΣΙ∆Η ΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
11 05 00 απόβλητα από διεργασίες γαλβανισµού 
11 05 01 στερεός κασσίτερος 
11 05 02 στάχτη κασσιτέρου 
 
12 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
12 01 00 απόβλητα από τη µορφοποίηση και τη φυσική και 
µηχανική επιφανειακή επεξεργασία µετάλλων και πλαστικών 
12 01 01 προϊόντα λιµαρίσµατος και τόρνευσης σιδηρούχων µετάλλων 
12 01 02 σκόνη και σωµατίδια σιδηρούχων µετάλλων 
12 01 03 προϊόντα λιµαρίσµατος και τόρνευσης µη σιδηρούχων 
µετάλλων 
12 01 04 σκόνη και σωµατίδια µη σιδηρούχων µετάλλων 
12 01 05 αποξέσµατα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών 
 
15 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ· ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ 
15 01 00 συσκευασία (περιλαµβανοµένων ιδιαιτέρως 
συλλεγόντων δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας) 
15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 
15 01 02 πλαστική συσκευασία 
15 01 03 ξύλινη συσκευασία 
15 01 04 µεταλλική συσκευασία 
15 01 05 συνθετική συσκευασία 
15 01 06 µεικτή συσκευασία 
15 01 07 γυάλινη συσκευασία 
15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές ύλες 
 
16 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ 
16 01 00 οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα 
µέσα µεταφοράς (περιλαµβανοµένων µηχανισµών παντός 
εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχηµάτων στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχηµάτων 
(εξαιρουµένων των κεφαλαίων 13, 14 και των σηµείων 16 06 και 
16 08) 
16 01 16 δεξαµενές υγροποιηµένου φυσικού αερίου 
16 01 17 σιδηρούχα µέταλλα 
16 01 18 µη σιδηρούχα µέταλλα 
16 01 19 πλαστικά 
16 01 20 γυαλί 
16 01 22 κατασκευαστικά στοιχεία µη προδιαγραφόµενα 
άλλως[κινητήρες, ηλεκτροκινητήρες,  καλώδια, µικτά µέταλλα ) 
16 02 00 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό 
16 02 16 συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόµενο 
εξοπλισµό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σηµείο 16 02 15 
(κινητήρες , καλώδια, ηλεκτροκινητήρες,  µικτά  µέταλλα ) 
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16 06 00 µπαταρίες και συσσωρευτές 
16 06 01* µπαταρίες µολύβδου 
16 06 02* µπαταρίες Νi-Cd 
16 06 03* µπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο 
16 06 04 αλκαλικές µπαταρίες (εκτός από το σηµείο 16 06 03) 
16 06 05 άλλες µπαταρίες και συσσωρευτές 
16 06 06* ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από µπαταρίες και 
συσσωρευτές 
16 08 00 εξαντληµένοι καταλύτες 
16 08 01 εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, 
ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός από το σηµείο 16 
08 07) 
 
17 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 
17 02 00 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 
17 02 01 ξύλο 
17 02 02 γυαλί 
17 02 03 πλαστικό 
17 04 00 µέταλλα (περιλαµβανοµένων και των κραµάτων τους) 
17 04 01 χαλκός, µπρούντζος, ορείχαλκος 
17 04 02 αλουµίνιο 
17 04 03 µόλυβδος 
17 04 04 ψευδάργυρος 
17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 
17 04 06 κασσίτερος 
17 04 07 ανάµεικτα µέταλλα 
17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 
04 10 
 
19 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Υ∆ΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
19 01 00 απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων 
19 01 02 σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου 
19 10 00 απόβλητα από κατατεµαχισµό αποβλήτων που 
περιέχουν µέταλλα 
19 10 01 απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα 
19 10 02 µη σιδηρούχα απόβλητα 
19 10 04 ελαφρό κλάσµα κατατεµαχισµού και σκόνη άλλο από τα 
αναφερόµενα στο σηµείο 19 10 03 
19 10 06 άλλα κλάσµατα άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 19 10 
05 
19 12 00 απόβλητα από τη µηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. 
διαλογή, σύνθλιψη, συµπαγοποίηση, κοκκοποίηση) µη 
προδιαγραφόµενα άλλως 
19 12 01 χαρτί και χαρτόνι 
19 12 02 σιδηρούχα µέταλλα 
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19 12 03 µη σιδηρούχα µέταλλα 
19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ 
19 12 05 γυαλί 
19 12 07 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 19 12 06 
19 12 08 υφαντικές ύλες 
19 12 09 ορυκτά (π.χ. άµµος, πέτρες) 
19 12 10 καύσιµα απόβλητα (καύσιµα προερχόµενα από απορρίµµατα) 
19 12 12 άλλα απόβλητα (περιλαµβανοµένων µειγµάτων υλικών) από 
τη µηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που 
περιλαµβάνονται στο σηµείο 1 9 1 2 11 
 
20 00 00 ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 
20 01 00 χωριστά συλλεγέντα µέρη (εκτός από το σηµείο 15 01) 
20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 
20 01 02 γυαλιά 
20 01 10 ρούχα 
20 01 11 υφάσµατα 
20 01 33* µπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαµβάνονται στα 
σηµεία 16 06 01, 1606 02 ή 16 06 03 και µεικτές µπαταρίες και 
συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω µπαταρίες 
20 01 34 µπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόµενα στο 
σηµείο 20 0133 
20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 20 0137 
20 01 39 πλαστικά 
20 01 40 µέταλλα 
Το τελικό προϊόν της διαλογής θα προωθείται σε αδειοδοτηµένες 
εταιρείες ανακύκλωσης.  

Περιγραφή του Επιχείρησης: 
Το έργο θα υλοποιηθεί σε µισθωµένο γήπεδο εµβαδού τριών χιλιάδων 
και εκατό  τετραγωνικών µέτρων (3.100 m2), το οποίο βρίσκεται στη 
ΒΙΠΕ-ΒΙΟΠΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ σύµφωνα µε το Π∆ 26-8-1 996 (ΦΕΚ 
1085 ∆) και στην θέση Άγιος Γεώργιος του ∆ήµου Ασπροπύργου. 
Στην προτεινόµενη εγκατάσταση θα γίνεται ανακύκλωση µεταλλικών 
αποβλήτων και αποθήκευση συσσωρευτών και µπαταριών.  
Ως ανακύκλωση στην παρούσα µελέτη νοούνται µόνο οι κάτωθι 
εργασίες: 

• διαλογή µε στόχο της παραγωγή εµπορεύσιµων υλικών  

• συµπίεση των διαλεγµένων υλικών   

• αποθήκευση υλικών  

• µεταφόρτωση αποβλήτων 

• συσκευασία αποβλήτων 
Συγκεκριµένα θα ανακυκλώνονται ξύλινες παλέτες, ευµεγέθη 
σιδηρούχα µέταλλα, χαρτί – χαρτόνι και ευµεγέθη πλαστικά, τα 
υπολείµµατα της ανακύκλωσης θα µεταφέρονται προς περαιτέρω 
αξιοποίηση ή διαλογή (γυαλιά, πλαστικά, λοιπά µέταλλα, χώµατα και 
χαρτιά-χαρτόνια) σε µεγαλύτερες αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις 
διαλογής – αξιοποίησης των ανακυκλώσιµων υλικών ενώ τα 
υπολείµµατα διαλογής θα οδηγούνται για τελική διάθεση στο ΧΥΤΑ της 
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περιοχής. Η δυναµικότητα τροφοδοσίας της  εγκατάστασης διαλογής 
και συµπίεσης αποβλήτων ανέρχεται σε 100 τόνους /ηµέρα, για 
οκτάωρη βάρδια λειτουργίας.   
Η αποθήκευση συσσωρευτών και µπαταριών έχει σαν στόχο να 
συλλέγει µικρές ποσότητες και να τις µεταφέρει σε ποσότητες που είναι 
συµφερότερες προς τις µονάδες  που θα υποδεικνύουν τα εκάστοτε  
συστήµατα,  όπως τα ΣΥ∆ΕΣΥΣ και ΑΦΗΣ. Η δυναµικότητα 
αποθήκευσης συσσωρευτών και µπαταριών ανέρχεται σε 180 τόνους 
/ηµέρα, για οκτάωρη βάρδια λειτουργίας. 

� Πηγές προέλευσης, ποσότητες και σύσταση των προς 
επεξεργασία αποβλήτων 

Η  τροφοδοσία  της εγκατάστασης θα αποτελείται από Βιοµηχανικά µη 
Επικίνδυνα Στερεά απόβλητα-ανακυκλώσιµα απόβλητα, [ΒΙ.Μ.Ε.Σ.Α.] 
συσσωρευτές και µπαταρίες τα οποία   θα προέρχονται από τις 
παραγωγικές  δραστηριότητες επιχειρήσεων, όπως Σούπερ Μάρκετ, 
συσκευαστήρια, ξενοδοχεία, εκθεσιακά κέντρα ή και βιοµηχανιών - 
βιοτεχνιών.  
Η σύσταση των ανακυκλώσιµων υλικών  κατά βάρος, όπως προκύπτει 
από την πολυετή επαγγελµατική εµπειρία της εταιρείας, αποτελείται από 
τα εξής υλικά: Χαρτί- χαρτόνι: 30%, Ξύλο (παλέτες): 2%, Μέταλλα 
(σιδηρούχα, αλουµίνιο) 20%, πλαστικά: 10% και µη ανακυκλώσιµα 
υπολείµµατα: 38%. Πέραν του χαρτιού και του ξύλου δεν υπάρχουν 
άλλα βιοαποικοδοµήσιµα υλικά στα ΒΙ.Μ.Ε.Σ.Α που θα τροφοδοτούν τη 
µονάδα µε αποτέλεσµα να µην έχουµε έκλυση οσµών.  
Η µονάδα θα έχει τη δυνατότητα ανακύκλωσης 50 τόνων 
ανακυκλώσιµων [χάριν συντοµίας στη συνέχεια της παρούσης θα 
αναφέρονται ως «ΥΛΙΚΑ»] ηµερησίως από το φορτίο τροφοδοσίας. 
Αναµένεται να ανακυκλώνεται το 60% των υλικών τροφοδοσίας.  Αν 
απαιτηθεί, υπάρχει η δυνατότητα διπλασιασµού της τροφοδοσίας µε 
απογευµατινή βάρδια λειτουργίας, οπότε η συνολική δυναµικότητα της 
µονάδας µπορεί να ανέλθει, χωρίς αλλαγή του εξοπλισµού της σε 100  
τόνους υλικών τροφοδοσίας. 
 Η µονάδα αποθήκευσης µπαταριών και συσσωρευτών του 
εργοστασίου έχει έκταση 230 m2.  
 Η µπαταρία είναι µια συσκευή η οποία αποθηκεύει χηµική ενέργεια και 
την αποδεσµεύει µε τη µορφή ηλεκτρισµού. 
Ο συσσωρευτής στην ηλεκτρολογία είναι χηµική πηγή ρεύµατος, ικανή 
να αποθηκεύσει ηλεκτρική ενέργεια (αφού τη µετατρέψει σε χηµική) και 
όταν χρειαστεί, να την αποδώσει σε εξωτερικό κύκλωµα. Αποτελείται 
από δοχείο κατασκευασµένο από µονωτικό υλικό (εβονίτη, πλαστικό, 
γυαλί) µε ηλεκτρολύτη (οξύ ή αλκάλιο), στο οποίο βυθίζονται τα 
ηλεκτρόδια. 
Οι µπαταρίες για πρακτικούς λόγους χωρίζονται ανάλογα µε την φυσική 
κατάσταση το ηλεκτρολύτη, την δυνατότητα µεταφοράς τους από 
ανθρώπους (φορητότητα) και την δηµιουργία συστοιχιών από κυψέλες 
µπαταριών.    
Οι συνηθισµένοι Συσσωρευτές είναι επαναφορτιζόµενες συστοιχίες 
κυψελών που υπάρχουν σε οχήµατα ή σε συστήµατα αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας σε βιοµηχανικό βαθµό  είναι:    

• Μολύβδου - οξέος, µε όξινο ηλεκτρολύτη «Θειικό  οξύ»  

• Νικελίου Fe µε αλκαλικό ηλεκτρολύτη «KOH» 

• Ιόντων λιθίου µε ξηρό ηλεκτρολύτη 
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Οι Μπαταρίες για οικιακή χρήση είναι επί το πλείστων µεµονωµένες 
κυψέλες (ηλεκτρικές 4 στήλες) που όµως τελευταία υπάρχουν  και σε 
συστοιχίες µε στόχο την αύξηση της τάσης σε διάφορες χρήσεις.  Οι 
µπαταρίες χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες των 
επαναφορτιζόµενες και µη. Αναλυτικότερα υπάρχουν :  

• Οι Αλκαλικές µπαταρίες (µη επαναφορτιζόµενες)  

• Οι µπαταριές Νικελίου καδµίου µε ξηρό ηλεκτρολύτη 
(επαναφορτιζόµενες)  

• Οι µπαταριές Νικελίου metallhydrid [NiMH]µε ξηρό ηλεκτρολύτη 
(επαναφορτιζόµενες)  

• Οι µπαταριές Ιόντων λιθίου µε ξηρό 
ηλεκτρολύτη(επαναφορτιζόµενες) 

• Οι µπαταριές Υδραργύρου  (µη επαναφορτιζόµενες) 
 
� Τεχνική περιγραφή εργοστασίου 

Το εργοστάσιο αποτελείται από δύο µονάδες παραγωγής. Η Πρώτη 
µονάδα θα παραλαµβάνει συσσωρευτές και µπαταρίες µε σκοπό την 
ασφαλή αποθήκευση τους, ώστε να παραδοθούν σε αδειοδοτηµένες 
µονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης τους σε συνεργασία µε 
εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης τους. 
 Η ∆εύτερη µονάδα θα παραλαµβάνει µεταλλικά και µη ανακυκλώσιµα 
υλικά από την βιοµηχανία,  συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών και ΟΤΑ, και ανάλογα µε το είδος του αποβλήτου ή θα τα 
αποσυναρµολογεί, ή θα τα διαλέγει, ή θα τα τεµαχίζει, ή θα τα συµπιέζει 
για να τα τυποποιεί και να τα διαθέτει ως δευτερογενή υλικά σε 
νόµιµους αποδέκτες.       
Να σηµειωθεί ότι η συνέργεια της λειτουργίας των δύο µονάδων του 
εργοστασίου αποτελεί βασικό παράγοντα της βιωσιµότητας του.  

� Είσοδος και έλεγχος του είδους των αποβλήτων 
Με την είσοδο κάθε φορτίου θα γίνεται έλεγχος όλων των 
νοµιµοποιητικών εγγράφων και του έντυπου αναγνώρισης των 
αποβλήτων. Μετά ακολουθεί έλεγχος των εισερχόµενων υλικών - 
αποβλήτων µακροσκοπικά και τέλος ζυγίζονται.   
Για τη ζύγιση των εισερχόµενων και εξερχόµενων φορτίων, η 
εγκατάσταση θα διαθέτει Γεφυροπλάστιγγα πλήρως ηλεκτρονική 
µήκους 18 µέτρων και πλάτους 2,80 µέτρων, µε ικανότητα ζύγισης 50 
τόνους.  

� Μονάδα διαλογής και τυποποίησης αξιοποιήσιµων υλικών 
Η µονάδα διαθέτει δυο χώρους εκφόρτωσης ανακυκλώσιµων υλικών. Η 
πρώτη είναι υπαίθρια και θα εξυπηρετεί κυρίως µέταλλα, επειδή δεν 
υπάρχει κίνδυνος διασποράς ελαφρών υλικών από τον αέρα. Η 
δεύτερη βρίσκεται σε βιοµηχανικό κτίριο έκτασης 230 m2 και θα 
χρησιµοποιείται για τα µικτά ανακυκλώσιµα υλικά που περιέχουν χαρτιά 
και πλαστικά για να µην υπάρχει περίπτωση διασποράς χαρτιού στον 
προαύλιο υπαίθριο χώρο του εργοστασίου.   
Μετά την εκφόρτωση των µετάλλων στον υπαίθριο χώρο µε την 
βοήθεια µηχανήµατος τύπου αρπάγης θα χωρίζονται τα µέταλλα σε 
κατηγορίες όπως: 

• Αλουµίνιο  

• Χάλυβας  

• Χαλκός  
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• Καλώδια  

• Ανοξείδωτος χάλυβας   

• Μολύβι  

• Ψευδάργυρος  

• Κράµατα  
Υλικά που θα εκφορτώνονται µέσα στο βιοµηχανικό κτίριο θα 
χωρίζονται ανάλογα µε την σύσταση τους στα ακόλουθα δευτερογενή 
υλικά: 

• Χάλυβας , 

• Καλώδια,  

• Αλουµίνια,  

• Μόλυβδος, 

• Χαλκοσωλήνες,  

• Γυαλί, 

• Πλαστικά, 

• Μονωτικά υλικά,  

• Χαρτί (λευκό και καφέ), 

• Παλέτες,  

• Τεµαχίδια ξύλου ( ροκανίδια & ρινίσµατα ),  

• ∆ευτερογενή καύσιµα προσδιορισµένης κοκκοµετρίας, σύστασης 
και θερµογόνου δύναµης (µίγµα από χαρτί πλαστικό και ξύλο). 

Στη συνέχεια ανάλογα µε το είδος του κάθε υλικού θα τυποποιείται και 
θα αποθηκεύεται στον υπαίθριο χώρο του εργοστασίου. Ορισµένα είδη 
υλικών όπως πλαστικά, µονωτικά υλικά, ξυλεία, χάρτινα ρολά, θα 
τεµαχίζονται ή θα συµπιέζονται σε press container, ώστε να 
αποκτήσουν αξία, ή κατάλληλο βάρος έτοιµα προς αξιοποίηση εκτός 
του εργοστασίου [τεµαχισµός - συµπίεση]. Το γυαλί θα τοποθετείται 
κατευθείαν σε container. 
Η µοναδα στα πλαισια αξιοποίησης ορισµένων υλικών και εξοπλισµού 
διαθέτει:  

• µηχάνηµα απογύµνωσης καλωδίων,  ώστε να ανακτά καθαρό 
χαλκό,  

• δυο πάγκους αποσυναρµολόγισης ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού,  

• φιάλες οξυγόνου για τεµαχισµό µεγάλων τεµαχίων χάλυβα.  
� Μηχάνηµα απογύµνωσης καλωδίων 

Το µηχάνηµα Απογύµνωσης καλωδίων θα έχει ισχύ 15 KW και θα έχει 
δυνατότητα  να δέχεται καλώδια µήκους ενός µέτρου και διαµέτρου 
1cm.  
Πριν την απογύµνωση τους τα καλώδια κόβονται σε µήκος του ενός 
µέτρου µε µηχανικό ψαλίδι και µετά οδηγούνται στον απογυµνωτή.  
Τα συνθετικά υλικά που θα παράγονται στον απογυµνωτή είναι 
συνήθως από PVC ή LDPE. Επίσης υπάρχουν καλώδια που 
χρησιµοποιούν ως περίβληµα σε διάφορες οµόκεντρες στρώσεις υλικά, 
όπως καουτσούκ µε πολυαιθυλένιο. Όλα τα παραγόµενα συνθετικά 
υλικά θα τοποθετούνται σε χωριστούς περιέκτες, ώστε να παραδοθούν 
αργότερα σε µονάδες ανακύκλωσης. 

� Μηχάνηµα συµπίεσης κοπής µετάλλων 
Η εταιρία θα είναι εξοπλισµένη µε µηχάνηµα συµπίεσης µετάλλων µε 
θερµική ισχύ ~ 140 KW ώστε να τυποποιεί µεταλλικά αντικείµενα να τα 
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Αποθηκεύει και ακολούθως να τα προωθεί στην αγορά για 
ανακύκλωση.  
Ο καθαρός πλέον χαλκός ή  το αλουµίνιο των καλώδιων πλέον θα 
συµπιέζονται σε µπάλες και θα τυποποιούνται αντίστοιχα ως χαλκός ή 
αλουµίνιο.    

� Αποσυναρµολόγιση εξοπλισµού 
Η Εταιρία µε στόχο τον χωρισµό ορισµένων µετάλλων, όπως χαλκός, 
ορείχαλκος, αλουµίνιο ανοξείδωτο ατσάλι κλπ θα αποσυναρµολογεί 
ορισµένα µηχανήµατα και θα χωρίζει τα είδη µετάλλων και λοιπών 
υλικών.   Τα είδη αποβλήτων θα είναι:  

• ΕΚΑ 16 01 22 κατασκευαστικά στοιχεία µη προδιαγραφόµενα 
άλλως,  όπως  
o κινητήρες, ηλεκτροκινητήρεςV\ΡΜΕ ουν ΕΣΥΣ σ  επιπλε,  σε 
ατσάλι, αλουµίνιο, ορείχαλκο, χυτοσίδηρο κλπ 

o καλώδια,  σε χαλκο αλουµινιο και πλαστικά  
o µικτά µέταλλα,  σε χαλκό, ορείχαλκο, αλουµίνιο κλπ  
o Μετασχηµατιστές, ηλεκτρογεννήτριες, σε ατσάλι, αλουµίνιο, 
ορείχαλκο χυτοσίδηρο, µαγνήτη, ανοιξέδωτο ατσάλι κλπ 

• ΕΚΑ 16 02 16 συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από 
απορριπτόµενο εξοπλισµό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο 
σηµείο 16 02 15.  

o ηλεκτροκινητήρεςV\ΡΜΕ ουν ΕΣΥΣ σ  επιπλε,  σε ατσάλι, 
αλουµίνιο, ορείχαλκο, χυτοσίδηρο κλπ 

o καλώδια,  σε χαλκο αλουµινιο και πλαστικά  
o µικτά µέταλλα,  σε χαλκό, ορείχαλκο, αλουµίνιο κλπ  
o Μετασχηµατιστές, ηλεκτρογεννήτριες, σε ατσάλι, αλουµίνιο, 
ορείχαλκο χυτοσίδηρο, µαγνήτη, ανοιξέδωτο ατσάλι κλπ 

• ΕΚΑ 17 04 05 σίδηρος και χάλυβας, οπως  
o µεταλλικά έπιπλα, πόρτες, παράθυρα,  καρέκλες [αφαίρεση 
επένδυσης-υφάσµατος, ξυλείας, πλαστικών]  

•  ΕΚΑ 17 04 07 ανάµεικτα µέταλλα, οπως  
o σωλήνες ύδρευσης [από χαλκό και ορείχαλκο και 
γαλβανισµένο ατσάλι]  

o πίνακες διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος [χαλκό ατσάλι αλουµίνιο 
πλαστικά]  

o πίνακες διανοµής νερού [χαλκός ορείχαλκος πλαστικά]  

• ΕΚΑ 17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 
σηµείο 17 04 10, οπως  

o  χαλκό, αλουµίνιο, πλαστικά   

• ΕΚΑ 19 12 12 άλλα απόβλητα (περιλαµβανοµένων µειγµάτων 
υλικών) από τη µηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων 
που περιλαµβάνονται στο σηµείο 1 9 1 2 11  

o κινητήρες, ηλεκτροκινητήρεςV\ΡΜΕ ουν ΕΣΥΣ σ  επιπλε,  σε 
ατσάλι, αλουµίνιο, ορείχαλκο, χυτοσίδηρο κλπ 

o καλώδια,  σε χαλκο αλουµινιο και πλαστικά  
o µικτά µέταλλα,  σε χαλκό, ορείχαλκο, αλουµίνιο κλπ  
o Μετασχηµατιστές, ηλεκτρογεννήτριες, σε ατσάλι, αλουµίνιο, 
ορείχαλκο χυτοσίδηρο, µαγνήτη, ανοιξέδωτο ατσάλι κλπ 

� Μονάδα αποθήκευσης συσσωρευτών και µπαταριών 
Η µονάδα αποθήκευσης συσσωρευτών και µπαταριών του εργοστασίου 
θα παραλαµβάνει Συσσωρευτές και Μπαταρίες µε σκοπό την 
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αποθήκευσης τους σε ισόγειο βιοµηχανικό κτίριο κατασκευασµένο από 
οπλισµένο σκυρόδεµα [οροφή και δάπεδο] και τοίχους από πλίνθους. Η 
συνολική έκταση που καταλαµβάνει η µονάδα αυτή ανέρχεται στα 230 
m2.    
Η εταιρία πριν την έναρξη της λειτουργία της παρούσης µονάδας της 
εγκατάστασης, θα συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε τα συστήµατα των 
ΣΥ∆ΕΣΥΣ και ΑΦΗΣ που λειτουργούν συστήµατα διαχείρισης 
συσσωρευτών και µπαταριών αντίστοιχα και τα οποία έχουν εγκριθεί 
αρµοδίως από το ΥΠΕΚΑ. Αντίγραφα των συµβάσεων που θα συνάψει 
η εταιρία θα κοινοποιηθούν και στην ∆ιεύθυνση ΠΕΧΩΣ της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.     

� Μεθοδολογία παραλαβής συσσωρευτών και µπαταριών 
Η εταιρία σε συνεργασία µε τον µεταφορέα των συσσωρευτών και 
µπαταριών ελέγχει τα στοιχεία που αναγράφονται στα έντυπα 
αναγνώρισης κάθε παραλαβής. Στην συνέχεια ζυγίζεται το φορτίο και 
υπογράφεται το έντυπο αναγνώρισης. Πριν την εκφόρτωση των 
οχηµάτων γίνεται µακροσκοπικός έλεγχος της κατάστασης τους και αν 
η κατάσταση τους είναι καλή και δεν υπάρχουν διαρροές οδηγούνται 
άµεσα προς απορρύπανση.  

� Λοιπές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
Πέραν των ανωτέρω µονάδων, για την  εύρυθµη λειτουργία της όλης 
εγκατάστασης προβλέπονται επίσης:  

o Αποδυτήρια και χώροι υγιεινής του προσωπικού 
o Γραφείο διοίκησης  
o Πλάστιγγα   
o ∆εξαµενή  Νερού Πυρόσβεσης  
o Σύστηµα εξαερισµού   
o Κλαρκ  
o Μηχάνηµα αυτοκινούµενο διαλογής µε αρπάγη  
o Αντλία  µετάγγισης  όξινων  υγρών  (SELF SUCTION) µε 
Βαρέλι UN 1H1.  

o 2 Φιάλες οξυγόνου  
o 2 βυθιζόµενες αντλίες  

� Μονάδα επεξεργασίας όµβριων και υδάτινων υγρών 
Ο προαύλιος χώρος του εργοστασίου είναι τσιµεντοστρωµένος και τα 
όµβρια  οδηγούνται σε πρωτογενή ελαιοδιαχωριστή που υπάρχει από 
την προηγούµενη δραστηριότητα στο γήπεδο ως µηχανουργείου.  
Το υφιστάµενο σύστηµα συλλογής όµβριων θα βελτιωθεί:  

o δίνοντας κλίση, ώστε όλα τα όµβρια να οδηγούνται µε ασφάλεια 
στο νότιο ανατολικό σηµείο του γηπέδου που υπήρχε ο 
ελαιοδιαχωριστής  

o το δάπεδο αυτό θα επικαλυφθεί µε ειδικό τσιµέντο για να µην 
υπάρξει περίπτωση διαφυγής τυχόν έλαιων στο υπεδάφος  

o ο υφιστάµενος ελαιοδιαχωριστής θα βελτιωθεί διαµορφώνοντας 
την χωρητικότητα του σε 13 m3, θα στεγανοποιηθεί και θα 
εξοπλιστεί µε µηχανικό ελαιοδιαχωριστή,  ώστε να αποκλειστεί 
η περίπτωση διαφυγής ελαίων σε γειτονικές εγκαταστάσεις.  

Τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για τη διαστασιολόγηση του 
συστήµατος επεξεργασίας των όµβριων είναι: 

• Η επιφάνεια των χώρων από όπου προέρχονται οι προς 
επεξεργασία απορροές. 

• Η µέγιστη και η µέση παροχή απορροών. 
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• Οι χώροι διαθέτουν µη υδατοπερατό δάπεδο και συνεπώς το 
σύνολο των απορροών καταλήγει στο σύστηµα διάθεσης χωρίς 
την επιφάνεια του βιοµηχανικού κτιρίου.  

• Η συνολική επιφάνεια των χώρων είναι 2.500 m2. 
Για τον υπολογισµό της παροχής των οµβρίων θεωρήθηκε ως 
δυσµενέστερη περίπτωση αυτή της βροχόπτωσης, και για να 
υπολογιστεί η µέγιστη και η µέση παροχή των απορροών ελήφθησαν 
υπόψη τα µετεωρολογικά δεδοµένα του Μ.Σ. Ελευσίνας που αποτελεί 
τον αντιπροσωπευτικότερο σταθµό για την περιοχή.  
Έτσι από τα δεδοµένα βροχόπτωσης του σταθµού της Ελευσίνας για 
την περίοδο 1957-2008 χρησιµοποιήθηκαν η υψηλότερη τιµή της 
µέγιστης 24ωρης βροχόπτωσης που παρατηρήθηκε την περίοδο αυτή, 
η οποία είναι 90,50 mm για τον υπολογισµό της µέγιστης παροχής και 
η µέση µέγιστη τιµή 24ωρης βροχόπτωσης που παρατηρήθηκε την ίδια 
περίοδο, η οποία είναι 59,80 mm για τον υπολογισµό της µέσης 
παροχής. Οι παραπάνω παραδοχές αποτελούν την δυσµενέστερη 
περίπτωση καθώς το µέσο µηνιαίο ύψος υετού που έχει καταγραφεί 
είναι 53,49 mm και το µέγιστο συνολικό ετήσιο ύψος υετού φτάνει τα 
374,50 mm. 
Βάση των ανωτέρω η µέγιστη παροχή των απορροών για µη 
υδατοπερατό δάπεδο δίνεται από το γινόµενο της προσπίπτουσας 
βροχόπτωσης (ύψος βροχής) επί το εµβαδό των χώρων. 

ΜΕΓΙΣΤΗ 24ΩΡΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm) 90,50 

ΜΕΣΗ (ΜΕΓΙΣΤΗ) 24ΩΡΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 
(mm) 54,49 

 ΕΜΒΑ∆Ο ΧΩΡΟΥ (m2) 2.500 

ΠΑΡΟΧΕΣ  

ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ (m3/d) 136,23 

ΜΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ (l/s) 1,58 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ (m3/d) 226,00 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ (l/s) 2,62 

 
� Σύστηµα συλλογής τυχόν διαρροών υγρών της 

αποθήκηςσυσσωρευτών και ηλεκτρικών στηλών   
Η αποθήκη από την δυτική προς την ανατολική πλευρά της έχει κλίση 
~2% ώστε τυχόν διαρροές να οδηγούνται σε φρεάτιο και από το 
φρεάτιο αυτό στη συνέχεια να οδηγούνται σε υπόγεια δεξαµενή.   
Το δάπεδο της αποθήκης είναι βιοµηχανικού τύπου και έχει υποστεί 
ειδική επεξεργασία, ώστε να αποκτήσει ανθεκτική επιφάνεια σε 
διαβρωτικά υγρά όπως είναι τα οξέα των συσσωρευτών.  
Η χωρητικότητα της δεξαµενής συλλογής στο εργοστάσιο θα έχει 
χωρητικότητα 4,00 m3, είναι κατασκευασµένη από Πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας «υλικό ανθεκτικό σε οξέα», και έχει πάχος 10 mm 
καλύπτοντας την ελάχιστη χωρητικότητα που υπολογίστηκε. 
(µεγαλύτερη της ελάχιστης χωρητικότητας των 3,00 m3). 
Όλο το δίκτυο συλλογής τυχόν διαρροών όξινων-αλκαλικών υγρών της 
αποθήκης θα είναι επίσης από Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, η 
δε συλλογή των διαρροών γίνεται βαρυτικά χωρίς την χρήση 
αντλητικών µέσων.  
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Όλα τα φρεάτια στην αποθήκη θα είναι προσβάσιµα, για να αδειάζονται 
οι τυχόν διαρροές, να καθαρίζεται και για να γίνεται έλεγχος της 
κατάστασης τους.  
Η υπόγεια  δεξαµενή συλλογής υγρών θα έχει θυρίδα πρόσβασης και 
ελέγχου για να αδειάζονται οι τυχόν διαρροές, να καθαρίζεται και για να 
γίνεται έλεγχος της κατάστασης της.  

� Σύστηµα συλλογής λυµάτων προσωπικού 
Τα λύµατα του προσωπικού υπολογίζονται ως ακολούθως :  
Με δεδοµένο ότι η εγκατάσταση θα απασχολεί 5 άτοµα και ότι κάθε 
άτοµο παράγει 25 lit λυµάτων ανά ηµέρα προκύπτει ανάγκη δεξαµενής 
συλλογής τους χωρητικότητας 0,125 m3. Η δεξαµενή θα 
διαστασιλογηθεί, ώστε να µπορεί να αποθηκεύσει λύµατα για διάστηµα 
ενός µηνός.   
Η ελάχιστη αιτούµενη χωρητικότητα της δεξαµενής είναι 3 m3 [0.125 
m3/dX24 d=3 m3].  
Η κατασκευαζόµενη υπόγεια δεξαµενή έχει χωρητικότητα 6 m3.    

� Εγκατεστηµένη ισχύς του εργοστασίου 
Ο µηχανολογικός εξοπλισµός της εγκατάστασης θα κινείται µε 
ηλεκτρική και θερµική ενέργεια. Ο βασικός εξοπλισµός και οι υποδοµές 
του εργοστασίου  µε την εκάστοτε ισχύ του θα είναι όπως ακολούθως:  

• Πλάστιγγα 2 KW 

• 2 αεροσυµπιεστές Συµπιεστές 2 Χ 15  =30 KW 

• Απογυµνωτής καλωδίων 15 KW 

• Αντλία για όξινα υγρά µε αυτοαπορρόφηση 1 KW 

• 2 βυθιζόµενες αντλίες 3 KW 

• 2 ∆ράπανοκατσαβίδια 2 KW 

• Συστήµατα εξαερισµού 15 KW 

• Συγκρότηµα Πυρόσβεσης Θ + 50 KW  

• Αυτοκινούµενο Περονοφόρο Θ 70 KW 

• Αυτοκινούµενος εκσκαφέας µε αρπάγη Θ 150 KW. 

• Πρεσοψάλιδο Θ 150 KW 
Συνολική ηλεκτρική ισχύς για προστασία του περιβάλλοντος 15 KW. 
Συνολική Βιοµηχανική λειτουργική ηλεκτρική ισχύς  103 KW.  
Συνολική Βιοµηχανική λειτουργική θερµική ισχύς  420 KW.  
Συνολική ισχύς του εργοστασίου 103+15= 118 KW. 

� Κατάλογος αποβλήτων ΕΚΑ που θα παράγονται στο εργοστάσιο 
Τα ανακυκλωµένα προϊόντα της εγκατάστασης θα διατίθενται ως εξής:  
Οι ξύλινες παλέτες το χαρτί - χαρτόνι και τα πλαστικά  θα διατίθενται σε 
µεγαλύτερες αδειοδοτηµένες εταιρίες ανακύκλωσης αποβλήτων. 
Τα µέταλλα θα διατίθενται επίσης σε εταιρίες ανακύκλωσης µετάλλων 
και για το λόγο αυτό η εταιρία «ΚΛΕΙ∆ΑΣ ΜΕΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΠΕ » που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής» έχει υπογράψει 
συµφωνητικό  µε την εταιρία.  
Η εταιρία έχει προσύµφωνο συνεργασίας µε το ΣΥ∆ΕΣΥΣ και επιπλέον 
η προσωπική εταιρία του ∆ΙΟΝΥΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ  συνεργάζεται µε το 
σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών ΣΥ∆ΕΣΥΣ. Το 
προσύµφωνο συνεργασίας της εταιρίας  και το αντίστοιχο συµφωνητικό 
του ∆ιονύση Μαριανάκη µε το ΣΥ∆ΕΣΥΣ υπάρχουν  στο παράρτηµα.  
Για την διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων που θα παράγονται στο 
εργοστάσιο η εταιρία έχει υπογράψει συµφωνητικό µε την εταιρία 
ΠΕΡΜΕ EΛΛΑΣ ΑΕ.  
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Τα υπολείµµατα της ανακύκλωσης αποτελούνται από υλικά, 
απαλλαγµένα από µέταλλα, από ευµεγέθη χαρτιά- χαρτόνια, από φύλλα 
και ευµεγέθη πλαστικά αντικείµενα και από παλέτες θα οδηγούνται για 
διάθεση στον ΧΥΤΑ της περιοχής.  
Τα υπολείµµατα διαλογής θα φορτώνονται καθηµερινά σε στεγανά 
Containers των 35 m3 και θα οδηγούνται προς απόρριψη στο ΧΥΤΑ. 
Για όλα τα είδη των αποβλήτων που θα παράγονται στην εγκατάσταση 
στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχει και η µέθοδος και η εταιρία που η 
εταιρία  θα πωλεί ή θα διαθέτει .  

ΕΙ∆Η ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΆ ΕΚΑ 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΕ 

13 02 05* µη χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου 
ταχυτήτων και λίπανσης µε βάση τα ορυκτά ΕΛΤΕΠΕ   
13 02 06* συνθετικά έλαια µηχανής, κιβωτίου 
ταχυτήτων και λίπανσης ΕΛΤΕΠΕ   

13 02 08* άλλα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης ΕΛΤΕΠΕ   
15 02 02* απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων 
(περιλαµβανοµένων των φίλτρων ελαίου που δεν 
προδιαγράφονται άλλως), υφάσµατα σκουπίσµατος, 
προστατευτικός ρουχισµός που έχουν µολυνθεί από 
επικίνδυνες ουσίες ΠΕΡΜΕ   

16 01 16 δεξαµενές υγροποιηµένου φυσικού αερίου ΚΛΕΙ∆ΑΣ   
16 01 17 σιδηρούχα µέταλλα ΚΛΕΙ∆ΑΣ   
16 01 18 µη σιδηρούχα µέταλλα ΚΛΕΙ∆ΑΣ   

16 01 19 πλαστικά ΕΞΑΓΩΓΗ   

16 01 20 γυαλί -   
16 01 21* επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία εκτός 
εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµεία 16 01 07 
έως 16 01 11, στο σηµείο 16 01 13 και στο σηµείο 16 
01 14 ΠΕΡΜΕ    
16 01 22 κατασκευαστικά στοιχεία µη 
προδιαγραφόµενα άλλως ΕΞΑΓΩΓΗ   

16 06 01* µπαταρίες µολύβδου 
ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ 
Α.Ε.   

16 06 02* µπαταρίες Νi-Cd 
 ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ 
Α.Ε. ΑΦΗΣ ΑΕ 

16 06 03* µπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο   ΑΦΗΣ ΑΕ 
16 06 04 αλκαλικές µπαταρίες (εκτός από το σηµείο 16 
06 03)   ΑΦΗΣ ΑΕ 

16 06 05 άλλες µπαταρίες και συσσωρευτές 
ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ 
Α.Ε. ΑΦΗΣ ΑΕ 

16 06 06* ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από 
µπαταρίες και συσσωρευτές 

ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ 
Α.Ε. ΑΦΗΣ ΑΕ 

20 01 33* µπαταρίες και συσσωρευτές που 
περιλαµβάνονται στα σηµεία 16 06 01, 1606 02 ή 16 
06 03 και µεικτές µπαταρίες και συσσωρευτές που 
περιέχουν τις εν λόγω µπαταρίες 

ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ 
Α.Ε. ΑΦΗΣ ΑΕ 

20 01 34 µπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα 
αναφερόµενα στο σηµείο 20 0133 

ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ 
Α.Ε. ΑΦΗΣ ΑΕ 
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16 06 06* ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από 
µπαταρίες και συσσωρευτές ΠΕΡΜΕ   
19 08 10* µείγµατα λιπών και ελαίων από το 
διαχωρισµό ελαίου/ύδατος εκτός εκείνων που 
περιλαµβάνονται στο σηµείο 19 08 09 ΠΕΡΜΕ   
19 08 13* λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη 
κατεργασία αποβλήτων βιοµηχανικών υδάτων ΠΕΡΜΕ   

20 03 07 ογκώδη απόβλητα  
ΧΥΤΑ 
ΦΥΛΗΣ*   

*ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ Α∆ΕΙΑ 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ 
ΦΥΛΗΣ     

 
Στον πίνακα που ακολουθεί στην συνέχεια αναλύεται η σχέση των 
ειδών ανακυκλώσιµων υλικών µε την ηµερήσια δυναµικότητα, 
θεωρώντας ότι η εγκατάσταση θα λειτουργεί 8 ώρες την ηµέρα και 270 
ηµέρες το χρόνο.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΙ∆Η 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ (tn) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΕΙ∆ΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

(tn/ηµέρα) 

ΧΑΡΤΙ 10% 2.700 10,00 

ΜΕΤΑΛΛΑ 60% 16.200 60,00 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ   10% 2.700 10,00 

ΓΥΑΛΙ   2% 540 2,00 

ΞΥΛΕΙΑ 
ΠΑΛΕΤΕΣ  15% 4050 15,00 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΧΥΤΑ  3% 810 3,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 100% 27.000 100,00 

 
Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 
(ΦΕΚ 52/Α/88) 
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) 
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Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα 
αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που 
επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρµόζονται: 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

1. Εγκατάσταση και λειτουργία καταλλήλου συστήµατος εξαερισµού 
στους χώρους εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτό 
εργασιακό περιβάλλον, σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία. 

2. Απαγωγή των παραπάνω αεροβλήτων σε ικανό ύψος, ώστε να 
εξασφαλίζεται υψηλός βαθµός διασποράς στην ατµόσφαιρα.  

3. Να γίνεται τακτική συντήρηση του καυστήρα, ώστε να 
εξασφαλίζονται τα επιτρεπόµενο όρια που ορίζονται από την ΚΥΑ 
11294/93 (ΦΕΚ 264/Β/93) και να κρατούνται σε αρχείο οι σχετικές 
µετρήσεις. 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

4. Σε κάθε παρτίδα που εισέρχεται στον χώρο να γίνεται οπτικώς 
έλεγχος και αναµόχλευση των υλικών µε σκοπό να ελεγθεί το 
συνολικό περιεχόµενο τον προς διαχείριση υλικών. Σε περίπτωση 
που βρεθούν οικιακά απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα και κάθε 
τύπου απόβλητα µη αναφερόµενα εντός της παρούσης, να 
διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή τους και να εξασφαλίζεται η 
µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και διάθεσή τους, σύµφωνα µε 
τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση των 
οικιακών, επικίνδυνων και λοιπών αποβλήτων. 

5. Απαγορεύεται η διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 
σύµφωνα µε τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. 

6. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών 
αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους χώρους. 

7. Για τα απόβλητα τα οποία εµπίπτουν στο Ν. 2939/01 περί 
εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει συµβόλαια 
συνεργασίας µε τα αντίστοιχα εγκεκριµένα συστήµατα. 

8. Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων που προβλέπονται στην ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 
1016Β/17-11-1997). 

9. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο 
και σε στεγασµένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993). 

10. Απαγορεύεται η δηµιουργία σωρών εκτός της στεγασµένη 
επιφάνεια του κτιρίου. 

11. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα 
και ανήκουν στον κατάλογο των µη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 
50910/2727/03) να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, 
σε αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε 
ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιµα (πλαστικά, χαρτί, 
µέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά 
αδειοδοτηµένες εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να αποµακρύνονται 
από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, είτε σε εργολάβο αποκοµιδής που 
διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε 
υπαίθριο, όσο και σε στεγασµένο χώρο (ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 
328Β/93)). 
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12. Σωστή διαχείριση των προς προσωρινή αποθήκευση 
προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των 
εργαζοµένων και του περιβάλλοντος. 

13. Η απογύµνωση καλωδίων επιτρέπεται µόνο µε µηχανική 
µέθοδο ή µε καύση, αλλά µόνο σε τεχνικές µονάδες αποτέφρωσης 
ή συναποτέφρωσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 
22912/117/2005 (ΦΕΚ 759Β/2005). 

14. Οι συσσωρευτές να αποθηκεύονται εντός κατάλληλων 
κλειστών κιβωτίων, εντός του κτιρίου και να παραδίδονται σε 
αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης κρατώντας τα σχετικά 
παραστατικά. Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια µέσα χηµικής 
εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άµµο µε ασβέστη) των τυχόν 
διαρρεόντων ηλεκτρολυτών. Το µείγµα να συλλέγεται και να 
αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα και να διαχειρίζεται 
ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτηµένο διαχειριστή. 

15.  

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

16. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – 
συντήρηση των µηχανηµάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα 
χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια µαζί µε τις συσκευασίες τους που θα 
χρησιµοποιούνται για τη λίπανση των µηχανηµάτων να συλλέγονται 
σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να µην διοχετεύονται στο δίκτυο 
αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να 
παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης προς 
αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για τη 
µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, µε τον οποίο η 
επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση, σύµφωνα µε το Π.∆. 
82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

17. Τα αστικά απόβλητα να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, ο 
οποίος να εκκενώνεται από αδειοδοτηµένα βυτιοφόρα, όπως 
περιγράφεται στην Μ.Π.Ε. 

18. Να διενεργείται τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου των 
στεγανών δεξαµενών σε νόµιµους χώρους διάθεσης. Να τηρείται 
αρχείο µε όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και µεταφοράς 
αποβλήτων – λάσπης από τον στεγανό βόθρο - (τιµολόγια, 
ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ). 

19. Να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του 
αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της 
διάθεσης των αποβλήτων.  

20. Για περαιτέρω ασφάλεια, αναφορικά µε τα όµβρια και εντός της 
µονάδας, επιβάλλεται η κατασκευή µόνιµων στεγάστρων 
προφύλαξης στα σηµεία που θα είναι τοποθετηµένοι οι κάδοι 
συλλογής µε σκοπό την προφύλαξη από τα νερά της βροχής (και 
λοιπά καιρικά φαινόµενα).  

21. Τα συλλεγόµενα ορυκτέλαια από τον λασποσυλλέκτη να 
παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης, κρατώντας τα 
σχετικά παραστατικά. 

22. Η πλύση των δαπέδων να εκτελείται µε πλυστικό µηχάνηµα 
υψηλής πίεσης και τα παραγόµενα ύδατα να συγκεντρώνονται σε 
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επιδαπέδια φρεάτια, να διέρχονται από σχάρα και ξεχωριστή 
ελαιοπαγίδα και να διατίθενται σε στεγανή δεξαµενή λυµάτων. 

23. Σε όλες τις στεγανές δεξαµενές αλλά και στους 
ελαιολασπουσυλλέκτες να υπάρχει πρόσβαση τόσο για έλεγχο 
αλλά και δειγµατοληψία. 

24. Οι στεγανές δεξαµενές (λυµάτων & υπερχείλισης) να 
εκκενώνονται από βυτιοφόρο που θα µεταφέρει τα λύµατα στο 
ΚΕΡΕΦΥΤ/ΕΥ∆ΑΠ στη Μεταµόρφωση. Να τηρούνται τα 
απαραίτητα παραστατικά.  

25. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων 
σε οποιοδήποτε ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

26. Για τα όµβρια να τηρούνται τα όσα περιγράφονται στην ΜΠΕ: 
Οι επιφανειακές απορροές όµβριων των ανοιχτών χώρων, 
προβλέπονται να παρασύρουν στερεά απόβλητα [χώµα χαρτιά, 
πλαστικά] καθώς τυχόν λάδια. 
Το υφιστάµενο εξωτερικό βιοµηχανικό δάπεδο του εργοστασίου 
έκτασης 2.500 m2 να επενδυθεί µε βιοµηχανικό µπετόν [µε ειδική 
επεξεργασία] και να διαµορφωθεί κατά τρόπο που τα όµβρια 
ξεκινώντας από το βόρεια δυτικό τµήµα του γηπέδου να οδηγούνται 
µε κλίση στο διάδροµο που βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα του και 
από εκεί σε επιφανειακό φρεάτιο στο νοτιοανατολικό τµήµα του.  
Επίσης πίσω από βιοµηχανικό κτίριο το βιοµηχανικό τύπου δάπεδο 
να διαµορφωθεί µε κλίση ώστε τα όµβρια να οδηγούνται βαρυτικά 
στο επιφανειακό φρεάτιο που θα βρίσκεται στο νότιο ανατολικό 
τµήµα του.  
Το επιφανειακό φρεάτιο λειτουργεί σαν πρωτογενής συλλέκτης 
διαφόρων ελαφρών στερεών υλικών και ως χώρος πρωτογενούς 
καθίζησης Άµµου και λοιπών αδρανών στερεών υλικών. Στη 
συνέχεια το νερό να οδηγείται σε δεξαµενή χωρητικότητας ~7  m3, 
όπου δίνεται χρόνος να καθιζάνουν όλα τα σχεδόν τα στερεά 
[δευτερογενής καθίζηση].  Αφού καθαριστεί το νερό από τα 
καθιζάνοντα στερεά οδηγείται σε δεξαµενή χωρητικότητας ~7  m3, 
όπου θα εγκατασταθεί µηχανικό σύστηµα  ελαιοδιαχωριστή 
τεχνολογίας διήθησης [coalescence filter] κατασκευασµένο 
σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 858 ή DIN 1999.  

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ∆ΑΠΕ∆Ο: 

27. Λήψη κατάλληλων µέτρων αποφυγής διαρροών από το 
δάπεδο αποθήκευσης των στερεών αποβλήτων. Το δάπεδο να 
είναι αδιαπέραστο στα τυχόν απόβλητα και ανθεκτικό σε µεγάλο 
βάρος, µε κλίση και επιδαπέδια σχάρα ώστε τα νερά να οδηγούνται 
στον σηπτικό βόθρο.  

28. Οι χώροι απόθεσης (προσωρινή αποθήκευση) να 
επικαλυφθούν µε gross betton, µε σύστηµα συλλογής των οµβρίων 
και κλίση ώστε οποιαδήποτε υγρά απόβλητα προκύπτουν να 
οδηγούνται στη στεγανή δεξαµενή. 

29. Η αποθήκευση των scrap – µη επικίνδυνων παλαιών µετάλλων 
να γίνεται σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο και εντός λεκάνης 
ασφαλείας µε προστέγασµα για προστασία από τα καιρικά 
φαινόµενα, καλυµµένου µε gross betton και σύστηµα συλλογής των 
οµβρίων. 
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30. Γενικά οι επιφάνειες αποθήκευσης πρέπει να είναι 
αδιαπέραστες µε πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής διαρροών, 
δοχείων µετάγγισης και µέσων καθαρισµού. 

31. Αποφυγή διαρροής στο έδαφος ορυκτελαίων (λάδια, γράσα) 
από τα οχήµατα και µηχανήµατα.  

32. Τακτική επιθεώρηση της στάθµης της συγκεντρούµενης ιλύος 
στο πυθµένα των ελαιοδιαχωριστών και αποµάκρυνση αυτής µε 
τελική διάθεση σε αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης 
επικινδύνων, κρατώντας σχετικά παραστατικά. 

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: 

33. Κάθε παρτίδα αποβλήτου (µέταλλα, κλπ.) που εισέρχεται στη 
µονάδα θα συνοδεύεται απαραιτήτως από το Έντυπο Καταγραφής 
µε τα στοιχεία του κατόχου, του αποβλήτου και τις λοιπές 
πληροφορίες (ποσότητα, φύση, φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά, 
ηµεροµηνίες παραλαβής, προορισµός, συχνότητα συλλογής και 
µέσο µεταφοράς, µέθοδος και χώρος επεξεργασίας). Τα έντυπα 
αυτά θα πρέπει να κρατούνται σε αρχείο για τρία (3) τουλάχιστον 
χρόνια. Με βάση τα στοιχεία αυτά να συµπληρώνεται το µητρώο 
παρακολούθησης της µονάδας. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να 
είναι διαθέσιµα στον σε κάθε αρµόδια αρχή. 

34. Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εξέρχεται από τη µονάδα θα 
πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο παραστατικό µε τα στοιχεία 
του αποβλήτου και του αποδέκτη, το οποίο θα πρέπει να 
διασταυρώνεται και από αντίστοιχο παραστατικό του αποδέκτη. 

35. Η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων προ της διαλογής 
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δύο (2) ηµέρες.  

36. O µέγιστος χρόνος αποθήκευσης των αξιοποιήσιµων στερεών 
αποβλήτων µετά την διαλογή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) 
χρόνια σύµφωνα µε την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-
1997). Τα µη αξιοποιήσιµα απόβλητα που προκύπτουν από τη 
διαλογή των ανακυκλώσιµων, θα πρέπει να οδηγούνται σε 
αδειοδοτηµένο ΧΥΤΑ εντός τριών (3) ηµερών. 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

37. Τα οχήµατα για τη διακίνηση των αποβλήτων εντός της 
εγκατάστασης οφείλουν να έχουν όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις 
(άδειες, κλπ.) για την κυκλοφορία και µεταφορά των στερεών 
αποβλήτων ενώ οι οδηγοί πρέπει να έχουν κατάλληλη άδεια 
οδήγησης για το συγκεκριµένο όχηµα.  

38. Τα µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούνται για την 
µεταφορά αποβλήτων και εισέρχονται στον χώρο να διαθέτουν 
κατάλληλα καλύµµατα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η 
διάχυσή των αποβλήτων στους δρόµους. 

39. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων – 
οχηµάτων σε αδειδοτηµένα συνεργεία. 

40. Το προσωπικό της µονάδας να εκπαιδευτεί ανάλογα στους 
ειδικούς χειρισµούς συλλογής – συσκευασίας – σήµανσης.  
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ΘΟΡΥΒΟΣ-∆ΟΝΗΣΕΙΣ: 

41. Τα µηχανήµατα που δηµιουργούν κραδασµούς και δονήσεις να 
εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις και 
στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, να µονώνονται κατάλληλα 
και να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να 
τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.∆. 1180/81 
(άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους. 

42. Να λαµβάνονται  τα κατάλληλα θερµοµονωτικά και 
ηχοµονωτικά µέτρα ούτως ώστε η στάθµη θορύβου από την 
λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, να µην 
υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο που ορίζεται από το Π.∆. 1180/81 
και από τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να µην 
επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

43. Η εταιρεία θα πρέπει να διαχειρίζεται αποκλειστικά τα 
απόβλητα που παρατίθενται ανωτέρω. Σε περίπτωση που 
προτίθεται να διαχειριστεί άλλα απόβλητα θα πρέπει να 
επανεξεταστεί η ισχύς της παρούσης. 

44. Σε περίπτωση δηµοσιεύσεως Π∆ είτε άλλων νοµοθετηµάτων 
που θα αναφέρεται στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
εκσκαφών και κατεδαφίσεων η εταιρία οφείλει άµεσα να 
συµµορφωθεί µε αυτό. 

45. Να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση σε υπαλλήλους 
αρµοδίων αρχών, να προβαίνουν σε εξέταση, έλεγχο και 
δειγµατοληψία ώστε να συγκεντρώνονται οι αναγκαίες 
πληροφορίες για την εκπλήρωση του έργου τους. 

46. Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την 
αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών µε τα στοιχεία των 
υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιµο και 
προσβάσιµο από το προσωπικό. Στο χώρο να υπάρχουν σε 
επάρκεια µέσα χηµικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άµµο µε 
ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών, υγρών. Το µείγµα 
να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα 
και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτηµένο 
διαχειριστή.  

47. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας και να 
τηρείται ηµερολόγιο λειτουργίας. Επιπλέον να διαθέτει φάκελο 
εκπαίδευσης προσωπικού όπου θα φαίνονται αναλυτικά οι ώρες 
και το αντικείµενο εκπαίδευσης για κάθε εργαζόµενο. Η εκπαίδευση 
θα περιλαµβάνει θέµατα υγιεινής, καθαρισµού και πρώτων 
βοηθειών.  

48. Τα προς διαχείριση είδη θα πρέπει να προέρχονται 
αποκλειστικά και µόνο από εµπορικές εταιρείες, λοιπές εταιρείες και 
νοµίµως λειτουργούντες ελεύθερους επαγγελµατίες.  

49. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν 
αναφέρεται στην υποβληθείσα µελέτη. Γενικά να τηρούνται οι όροι 
που αναφέρονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ. 
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50. Σε περίπτωση παύσης λειτουργία τη εταιρείας ή αποχώρησης 
από τον εν λόγο χώρο, επιβάλλεται η άµεση αποκατάσταση αυτού 
και η αποµάκρυνση τυχών επικινδύνων αποβλήτων που θα 
προκύψουν να γίνει µέσω αδειδοτηµένων φορέων κρατώντας τα 
σχετικά παραστατικά. 

51. Πριν την έναρξη των εργασιών προετοιµασίας των 
εγκαταστάσεων του έργου να χορηγηθούν όλες οι προβλεπόµενες 
άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την υφιστάµενη 
νοµοθεσία. 

52. Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού (π.χ. τοποθέτηση 
αυτόµατων συστηµάτων ανοίγµατος – κλεισίµατος των παροχών 
νερού, εκπαίδευση του προσωπικού).  

53. Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. χρήση 
αποδοτικών µηχανηµάτων & φωτισµού, ρύθµιση της ταχύτητας του 
αέρα). 

54. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής. Σωστή διαχείριση 
των προς προσωρινή αποθήκευση υλικών χωρίς να ενέχονται 
κίνδυνοι για την υγεία των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος. 

55. Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια 
των εργαζοµένων (γάντια, µάσκες, κ.ά.) για την προστασία τους 
κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 

56. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται 
στις κείµενες διατάξεις. 

57. ∆ιαχωρισµός του χώρου αποθήκευσης α’ υλών και του χώρου 
παραγωγής. 

58. Επιµελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των 
µηχανηµάτων και του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 

59. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων 
κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα 
αποσταλεί στην Υπηρεσία µας, το άλλο στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / 
∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / Τµήµα  ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων σύµφωνα µε την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 
εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / 
Τµήµα  ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

60. Τήρηση των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που 
προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρµόζεται 
κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης 
(πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο 
σύστηµα καταιονισµού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

61. Η εγκατάσταση να είναι σύµφωνη µε όσα προβλέπονται από 
την ισχύουσα Νοµοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων 
αυτού του είδους. 

62. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής 
προστασίας και µη πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

63. Περιµετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: 
ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε 
κατάλληλα σηµεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του 
πεζοδροµίου. Να γίνει συνδυασµός δενδριλίων τόσο µικρής όσο και 
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µεγάλης ηλικίας µε σκοπό την άµεση προστασία της γειτνιαζόµενης 
περιοχής από οχλήσεις (θόρυβο, σκόνες, σακούλες, οπτική 
όχληση, κλπ.).  

64. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την 
τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης.  

 
Η ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού λαµβάνοντας υπόψη 
τα παραπάνω, γνωµοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας 
Μ.Π.Ε.  

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη 
δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης µη επικινδύνων στερεών 
αποβλήτων και χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών και ηλεκτρικών στηλών 
καθώς και ανακύκλωσης µεταλλικών και µη µεταλλικών απορριµµάτων και 
υπολειµµάτων, της εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ∆.Ι.Ε.Π.Ε., στη 
θέση “Αγ. Γεώργιος” (σε περιοχή ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ) Ασπροπύργου Αττικής, µε 
την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται 
στην ανωτέρω εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι 
έχουν ως εξής: 
 

Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 
(ΦΕΚ 52/Α/88) 
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) 
Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης 
της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να 
κατασκευασθούν και να εφαρµόζονται: 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

1. Εγκατάσταση και λειτουργία καταλλήλου συστήµατος εξαερισµού 
στους χώρους εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτό εργασιακό 
περιβάλλον, σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία. 

2. Απαγωγή των παραπάνω αεροβλήτων σε ικανό ύψος, ώστε να 
εξασφαλίζεται υψηλός βαθµός διασποράς στην ατµόσφαιρα.  

3. Να γίνεται τακτική συντήρηση του καυστήρα, ώστε να 
εξασφαλίζονται τα επιτρεπόµενο όρια που ορίζονται από την ΚΥΑ 
11294/93 (ΦΕΚ 264/Β/93) και να κρατούνται σε αρχείο οι σχετικές 
µετρήσεις. 
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ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

4. Σε κάθε παρτίδα που εισέρχεται στον χώρο να γίνεται οπτικώς 
έλεγχος και αναµόχλευση των υλικών µε σκοπό να ελεγθεί το 
συνολικό περιεχόµενο τον προς διαχείριση υλικών. Σε περίπτωση 
που βρεθούν οικιακά απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα και κάθε 
τύπου απόβλητα µη αναφερόµενα εντός της παρούσης, να 
διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή τους και να εξασφαλίζεται η 
µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και διάθεσή τους, σύµφωνα µε 
τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση 
των οικιακών, επικίνδυνων και λοιπών αποβλήτων. 

5. Απαγορεύεται η διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 
σύµφωνα µε τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. 

6. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών 
αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους χώρους. 

7. Για τα απόβλητα τα οποία εµπίπτουν στο Ν. 2939/01 περί 
εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει συµβόλαια 
συνεργασίας µε τα αντίστοιχα εγκεκριµένα συστήµατα. 

8. Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων που προβλέπονται στην ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 
1016Β/17-11-1997). 

9. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο 
και σε στεγασµένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993). 

10. Απαγορεύεται η δηµιουργία σωρών εκτός της στεγασµένη 
επιφάνεια του κτιρίου. 

11. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και 
ανήκουν στον κατάλογο των µη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 
50910/2727/03) να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, 
σε αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε 
ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιµα (πλαστικά, χαρτί, 
µέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά 
αδειοδοτηµένες εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να αποµακρύνονται 
από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, είτε σε εργολάβο αποκοµιδής που 
διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε 
υπαίθριο, όσο και σε στεγασµένο χώρο (ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 
328Β/93)). 

12. Σωστή διαχείριση των προς προσωρινή αποθήκευση προϊόντων 
χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζοµένων και του 
περιβάλλοντος. 

13. Η απογύµνωση καλωδίων επιτρέπεται µόνο µε µηχανική µέθοδο ή 
µε καύση, αλλά µόνο σε τεχνικές µονάδες αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 
22912/117/2005 (ΦΕΚ 759Β/2005). 

14. Οι συσσωρευτές να αποθηκεύονται εντός κατάλληλων κλειστών 
κιβωτίων, εντός του κτιρίου και να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένες 
εταιρείες διαχείρισης κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. Στο 
χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια µέσα χηµικής εξουδετέρωσης 
(πριονίδι, ή άµµο µε ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων 
ηλεκτρολυτών. Το µείγµα να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε 
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στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο 
απόβλητο από αδειοδοτηµένο διαχειριστή. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

15. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – 
συντήρηση των µηχανηµάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα 
χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια µαζί µε τις συσκευασίες τους που 
θα χρησιµοποιούνται για τη λίπανση των µηχανηµάτων να 
συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να µην διοχετεύονται 
στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και 
να παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης 
προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για 
τη µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, µε τον οποίο 
η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση, σύµφωνα µε το Π.∆. 
82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

16. Τα αστικά απόβλητα να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, ο οποίος 
να εκκενώνεται από αδειοδοτηµένα βυτιοφόρα, όπως περιγράφεται 
στην Μ.Π.Ε. 

17. Να διενεργείται τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου των 
στεγανών δεξαµενών σε νόµιµους χώρους διάθεσης. Να τηρείται 
αρχείο µε όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και µεταφοράς 
αποβλήτων – λάσπης από τον στεγανό βόθρο - (τιµολόγια, 
ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ). 

18. Να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού 
δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των 
αποβλήτων.  

19. Για περαιτέρω ασφάλεια, αναφορικά µε τα όµβρια και εντός της 
µονάδας, επιβάλλεται η κατασκευή µόνιµων στεγάστρων 
προφύλαξης στα σηµεία που θα είναι τοποθετηµένοι οι κάδοι 
συλλογής µε σκοπό την προφύλαξη από τα νερά της βροχής (και 
λοιπά καιρικά φαινόµενα).  

20. Τα συλλεγόµενα ορυκτέλαια από τον λασποσυλλέκτη να 
παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης, κρατώντας τα 
σχετικά παραστατικά. 

21. Η πλύση των δαπέδων να εκτελείται µε πλυστικό µηχάνηµα 
υψηλής πίεσης και τα παραγόµενα ύδατα να συγκεντρώνονται σε 
επιδαπέδια φρεάτια, να διέρχονται από σχάρα και ξεχωριστή 
ελαιοπαγίδα και να διατίθενται σε στεγανή δεξαµενή λυµάτων. 

22. Σε όλες τις στεγανές δεξαµενές αλλά και στους 
ελαιολασπουσυλλέκτες να υπάρχει πρόσβαση τόσο για έλεγχο 
αλλά και δειγµατοληψία. 

23. Οι στεγανές δεξαµενές (λυµάτων & υπερχείλισης) να 
εκκενώνονται από βυτιοφόρο που θα µεταφέρει τα λύµατα στο 
ΚΕΡΕΦΥΤ/ΕΥ∆ΑΠ στη Μεταµόρφωση. Να τηρούνται τα 
απαραίτητα παραστατικά.  

24. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε 
οποιοδήποτε ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

25. Για τα όµβρια να τηρούνται τα όσα περιγράφονται στην ΜΠΕ: 
Οι επιφανειακές απορροές όµβριων των ανοιχτών χώρων, 
προβλέπονται να παρασύρουν στερεά απόβλητα [χώµα χαρτιά, 
πλαστικά] καθώς τυχόν λάδια. 
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Το υφιστάµενο εξωτερικό βιοµηχανικό δάπεδο του εργοστασίου 
έκτασης 2.500 m2 να επενδυθεί µε βιοµηχανικό µπετόν [µε ειδική 
επεξεργασία] και να διαµορφωθεί κατά τρόπο που τα όµβρια 
ξεκινώντας από το βόρεια δυτικό τµήµα του γηπέδου να 
οδηγούνται µε κλίση στο διάδροµο που βρίσκεται στο ανατολικό 
τµήµα του και από εκεί σε επιφανειακό φρεάτιο στο νοτιοανατολικό 
τµήµα του.  
Επίσης πίσω από βιοµηχανικό κτίριο το βιοµηχανικό τύπου 
δάπεδο να διαµορφωθεί µε κλίση ώστε τα όµβρια να οδηγούνται 
βαρυτικά στο επιφανειακό φρεάτιο που θα βρίσκεται στο νότιο 
ανατολικό τµήµα του.  
Το επιφανειακό φρεάτιο λειτουργεί σαν πρωτογενής συλλέκτης 
διαφόρων ελαφρών στερεών υλικών και ως χώρος πρωτογενούς 
καθίζησης Άµµου και λοιπών αδρανών στερεών υλικών. Στη 
συνέχεια το νερό να οδηγείται σε δεξαµενή χωρητικότητας ~7  m3, 
όπου δίνεται χρόνος να καθιζάνουν όλα τα σχεδόν τα στερεά 
[δευτερογενής καθίζηση].  Αφού καθαριστεί το νερό από τα 
καθιζάνοντα στερεά οδηγείται σε δεξαµενή χωρητικότητας ~7  m3, 
όπου θα εγκατασταθεί µηχανικό σύστηµα  ελαιοδιαχωριστή 
τεχνολογίας διήθησης [coalescence filter] κατασκευασµένο 
σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 858 ή DIN 1999.  

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ∆ΑΠΕ∆Ο: 

26. Λήψη κατάλληλων µέτρων αποφυγής διαρροών από το δάπεδο 
αποθήκευσης των στερεών αποβλήτων. Το δάπεδο να είναι 
αδιαπέραστο στα τυχόν απόβλητα και ανθεκτικό σε µεγάλο βάρος, 
µε κλίση και επιδαπέδια σχάρα ώστε τα νερά να οδηγούνται στον 
σηπτικό βόθρο.  

27. Οι χώροι απόθεσης (προσωρινή αποθήκευση) να επικαλυφθούν 
µε gross betton, µε σύστηµα συλλογής των οµβρίων και κλίση 
ώστε οποιαδήποτε υγρά απόβλητα προκύπτουν να οδηγούνται 
στη στεγανή δεξαµενή. 

28. Η αποθήκευση των scrap – µη επικίνδυνων παλαιών µετάλλων να 
γίνεται σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο και εντός λεκάνης 
ασφαλείας µε προστέγασµα για προστασία από τα καιρικά 
φαινόµενα, καλυµµένου µε gross betton και σύστηµα συλλογής 
των οµβρίων. 

29. Γενικά οι επιφάνειες αποθήκευσης πρέπει να είναι αδιαπέραστες 
µε πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής διαρροών, δοχείων 
µετάγγισης και µέσων καθαρισµού. 

30. Αποφυγή διαρροής στο έδαφος ορυκτελαίων (λάδια, γράσα) από 
τα οχήµατα και µηχανήµατα.  

31. Τακτική επιθεώρηση της στάθµης της συγκεντρούµενης ιλύος στο 
πυθµένα των ελαιοδιαχωριστών και αποµάκρυνση αυτής µε τελική 
διάθεση σε αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων, 
κρατώντας σχετικά παραστατικά. 

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: 

32. Κάθε παρτίδα αποβλήτου (µέταλλα, κλπ.) που εισέρχεται στη 
µονάδα θα συνοδεύεται απαραιτήτως από το Έντυπο Καταγραφής 
µε τα στοιχεία του κατόχου, του αποβλήτου και τις λοιπές 
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πληροφορίες (ποσότητα, φύση, φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά, 
ηµεροµηνίες παραλαβής, προορισµός, συχνότητα συλλογής και 
µέσο µεταφοράς, µέθοδος και χώρος επεξεργασίας). Τα έντυπα 
αυτά θα πρέπει να κρατούνται σε αρχείο για τρία (3) τουλάχιστον 
χρόνια. Με βάση τα στοιχεία αυτά να συµπληρώνεται το µητρώο 
παρακολούθησης της µονάδας. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να 
είναι διαθέσιµα στον σε κάθε αρµόδια αρχή. 

33. Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εξέρχεται από τη µονάδα θα 
πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο παραστατικό µε τα στοιχεία 
του αποβλήτου και του αποδέκτη, το οποίο θα πρέπει να 
διασταυρώνεται και από αντίστοιχο παραστατικό του αποδέκτη. 

34. Η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων προ της διαλογής δεν 
θα πρέπει να ξεπερνά τις δύο (2) ηµέρες.  

35. O µέγιστος χρόνος αποθήκευσης των αξιοποιήσιµων στερεών 
αποβλήτων µετά την διαλογή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) 
χρόνια σύµφωνα µε την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-
1997). Τα µη αξιοποιήσιµα απόβλητα που προκύπτουν από τη 
διαλογή των ανακυκλώσιµων, θα πρέπει να οδηγούνται σε 
αδειοδοτηµένο ΧΥΤΑ εντός τριών (3) ηµερών. 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

36. Τα οχήµατα για τη διακίνηση των αποβλήτων εντός της 
εγκατάστασης οφείλουν να έχουν όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις 
(άδειες, κλπ.) για την κυκλοφορία και µεταφορά των στερεών 
αποβλήτων ενώ οι οδηγοί πρέπει να έχουν κατάλληλη άδεια 
οδήγησης για το συγκεκριµένο όχηµα.  

37. Τα µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά 
αποβλήτων και εισέρχονται στον χώρο να διαθέτουν κατάλληλα 
καλύµµατα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή των 
αποβλήτων στους δρόµους. 

38. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων – 
οχηµάτων σε αδειδοτηµένα συνεργεία. 

39. Το προσωπικό της µονάδας να εκπαιδευτεί ανάλογα στους 
ειδικούς χειρισµούς συλλογής – συσκευασίας – σήµανσης.  

ΘΟΡΥΒΟΣ-∆ΟΝΗΣΕΙΣ: 

40. Τα µηχανήµατα που δηµιουργούν κραδασµούς και δονήσεις να 
εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις και 
στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, να µονώνονται κατάλληλα 
και να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να 
τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.∆. 1180/81 
(άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους. 

41. Να λαµβάνονται  τα κατάλληλα θερµοµονωτικά και ηχοµονωτικά 
µέτρα ούτως ώστε η στάθµη θορύβου από την λειτουργία των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, να µην υπερβαίνει το 
επιτρεπόµενο όριο που ορίζεται από το Π.∆. 1180/81 και από τις 
λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να µην επηρεάζει το 
ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 
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42. Η εταιρεία θα πρέπει να διαχειρίζεται αποκλειστικά τα απόβλητα 
που παρατίθενται ανωτέρω. Σε περίπτωση που προτίθεται να 
διαχειριστεί άλλα απόβλητα θα πρέπει να επανεξεταστεί η ισχύς 
της παρούσης. 

43. Σε περίπτωση δηµοσιεύσεως Π∆ είτε άλλων νοµοθετηµάτων που 
θα αναφέρεται στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
εκσκαφών και κατεδαφίσεων η εταιρία οφείλει άµεσα να 
συµµορφωθεί µε αυτό. 

44. Να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση σε υπαλλήλους αρµοδίων 
αρχών, να προβαίνουν σε εξέταση, έλεγχο και δειγµατοληψία ώστε 
να συγκεντρώνονται οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση 
του έργου τους. 

45. Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την 
αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών µε τα στοιχεία των 
υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιµο 
και προσβάσιµο από το προσωπικό. Στο χώρο να υπάρχουν σε 
επάρκεια µέσα χηµικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άµµο µε 
ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών, υγρών. Το µείγµα 
να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε 
κάλυµµα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από 
αδειοδοτηµένο διαχειριστή.  

46. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας και να τηρείται 
ηµερολόγιο λειτουργίας. Επιπλέον να διαθέτει φάκελο εκπαίδευσης 
προσωπικού όπου θα φαίνονται αναλυτικά οι ώρες και το 
αντικείµενο εκπαίδευσης για κάθε εργαζόµενο. Η εκπαίδευση θα 
περιλαµβάνει θέµατα υγιεινής, καθαρισµού και πρώτων βοηθειών.  

47. Τα προς διαχείριση είδη θα πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά 
και µόνο από εµπορικές εταιρείες, λοιπές εταιρείες και νοµίµως 
λειτουργούντες ελεύθερους επαγγελµατίες.  

48. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν 
αναφέρεται στην υποβληθείσα µελέτη. Γενικά να τηρούνται οι όροι 
που αναφέρονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ. 

49. Σε περίπτωση παύσης λειτουργία τη εταιρείας ή αποχώρησης 
από τον εν λόγο χώρο, επιβάλλεται η άµεση αποκατάσταση αυτού 
και η αποµάκρυνση τυχών επικινδύνων αποβλήτων που θα 
προκύψουν να γίνει µέσω αδειδοτηµένων φορέων κρατώντας τα 
σχετικά παραστατικά. 

50. Πριν την έναρξη των εργασιών προετοιµασίας των 
εγκαταστάσεων του έργου να χορηγηθούν όλες οι προβλεπόµενες 
άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την υφιστάµενη 
νοµοθεσία. 

51. Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού (π.χ. τοποθέτηση 
αυτόµατων συστηµάτων ανοίγµατος – κλεισίµατος των παροχών 
νερού, εκπαίδευση του προσωπικού).  

52. Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. χρήση 
αποδοτικών µηχανηµάτων & φωτισµού, ρύθµιση της ταχύτητας του 
αέρα). 

53. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής. Σωστή διαχείριση των 
προς προσωρινή αποθήκευση υλικών χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι 
για την υγεία των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος. 
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54. Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων (γάντια, µάσκες, κ.ά.) για την προστασία τους κατά 
την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 

55. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις 
κείµενες διατάξεις. 

56. ∆ιαχωρισµός του χώρου αποθήκευσης α’ υλών και του χώρου 
παραγωγής. 

57. Επιµελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των 
µηχανηµάτων και του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 

58. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων κάθε 
Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα 
αποσταλεί στην Υπηρεσία µας, το άλλο στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / 
∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / Τµήµα  ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων σύµφωνα µε την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 
εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / 
Τµήµα  ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

59. Τήρηση των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που 
προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να 
εφαρµόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης 
(πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο 
σύστηµα καταιονισµού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

60. Η εγκατάσταση να είναι σύµφωνη µε όσα προβλέπονται από την 
ισχύουσα Νοµοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων 
αυτού του είδους. 

61. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας 
και µη πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

62. Περιµετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: 
ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε 
κατάλληλα σηµεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του 
πεζοδροµίου. Να γίνει συνδυασµός δενδριλίων τόσο µικρής όσο 
και µεγάλης ηλικίας µε σκοπό την άµεση προστασία της 
γειτνιαζόµενης περιοχής από οχλήσεις (θόρυβο, σκόνες, σακούλες, 
οπτική όχληση, κλπ.).  

63. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την 
τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης.  

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

κ.κ.  Κικίλιας Βασίλειος, Αυγερινός Αθανάσιος, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, 
Ηλίας Ιωάννης, Καµµένος Γεώργιος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, 
Μηταράκης Παναγιώτης, Σπυρίδων Σπυρίδων, Ζαφειρίου Ελένη, 
Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Μανουσογιαννάκης 
Ιωάννης,  Μπαλού Αλεξάνδρα,  Φλούδα Γεωργία, Βούτσης Νικόλαος, 
Βαρεµένος Γεώργιος,  Τσουκαλάς ∆ηµήτριος. 
 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ     
 


