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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 249/2017 

Σήµερα 06/07/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 136158/30-06-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 
30-06-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 19ο Η.∆. 

Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) και διαλογής και επεξεργασίας µεταλλικών και µη 
µεταλλικών αποβλήτων της επιχείρησης ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε., στη θέση «Πράρι – 
Μουστάκι» του ∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής. 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα δύο (82) 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 κ. ∆ούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Καραµέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης 
Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµόπουλος Νικόλαος, Αδαµοπούλου 
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– Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου 
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - 
Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), 
Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς 
Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, 
∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα, 
Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, 
Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος 
Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κορδής Νεκτάριος, 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, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης 
Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), 
Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, 
Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), 
Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου 
Αναστασία, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), 
Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή 
Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Φιλίππου Πέτρος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, 
∆ηµοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θεοχάρη 
Αικατερίνη (Καίτη), Καστανιάς Νικόλαος, Κουκά Μαρίνα, Μαντούβαλος Πέτρος, 
Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτονοτάριος 
Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, 
Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.  
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Αθ. Αναγνωστόπουλο, ο 
οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 52870/17/01-
6-2017 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, 
η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής : 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρµόνιση 
µε την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθµιση 
θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» [όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014), τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 
270/Α/2014), τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015), τον N. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) 
και τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016)]. 

2. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/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/2011), την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 
21/Β/2012) και τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013)]. 
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3. Το Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/11) “Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισµού και 
φυσικού αερίου, για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες 
ρυθµίσεις”. 

4. Το Ν.3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» [όπως 
τροποποιήθηκε από την Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)]. 

5. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/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/10) και Υ.Α. 9268/469/07 (ΦΕΚ 
286/Β/07)]. 

6. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/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/1999), τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), τον Ν. 3536/2007 
(ΦΕΚ 42/Α/2007), τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 
24/Α/2012)]. 

7. Το Π.∆. 82/2004 (64/Α/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». 

8. Το Π.∆. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/2004) “Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 
µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή 
τους”. 

9. 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. 15540/548/Ε103/2012 (ΦΕΚ 945/Β/2012), την Υ.Α. 42666/1345/Ε103/2013 
(ΦΕΚ 1879/Β/2013) και την Υ.Α 186921/1876/2016 (ΦΕΚ 3846/Β/2016)]. 

10. Την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου 
∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 
4342/2015». 

11. Την Υ.Α. Οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του ενδιαφερόµενου 
κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπ’ αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α), σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε 
άλλης σχετικής λεπτοµέρειας». 

12. Την Κ.Υ.Α. 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 (ΑΗΗΕ)” του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις». 

13. Την Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/2013)«Καθορισµός πλαισίου κανόνων, 
µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος 
της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 
2010» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Η.Π. 34062/957/Ε103/2015 (ΦΕΚ 
1793/Β/2015) και την Υ.Α. Η.Π. 44105/1398/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1890/Β/2013)]. 

14. Την Υ.Α. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012)“Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ 
της υπ’ αριθµ. 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 
4014/2011 (Α΄ 209)” 
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15. Την Κ.Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 
του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011)» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β/2013), την Υ.Α. 
Οικ: 65150/1780/2013 (ΦΕΚ 3089/Β/2013) και την Υ.Α. οικ. 173829/2014 (ΦΕΚ 
2036/Β/2014)]. 

16. Την Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών 
των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά 
διατάγµατα» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Φ15/48/5/2014 (ΦΕΚ 27/Β/2014), την 
Υ.Α. οικ. 10432/1115/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 2604/Β/2014), και την Υ.Α. οικ. 
13234/800/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3251/Β/2012)]. 

17. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) “Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ)”  

18. Την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες 
και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών κλπ» [όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 39200/2015 (ΦΕΚ 2057/Β/2015)] 

19. Την Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/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» 
[όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/07) και την Υ.Α. οικ. 
146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012)]. 

20. Την Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/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 την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/07), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 
(ΦΕΚ 1537/Β/2012) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)]. 

21. Την Κ.Υ.Α. 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» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 
7077/444/Φ.15/2009 (ΦΕΚ 977/Β/2009) και την Υ.Α. οικ. 12997/145/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 
3284/Β/2014)]. 

22. Την Κ.Υ.Α 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» [όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/2012)]. 

23. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «περί καθορισµού τρόπου ενηµέρωσης 
και συµµετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Οικ.: 
1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014)]. 

24. Της Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και 
γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» [Όπως τροποποιήθηκε από την 
Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β/2014)]. 

25. Την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης». 

26. Την Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β7/1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόµενα όρια 
εκποµπών αερίων αποβλήτων από βιοµηχανικούς λέβητες ατµογεννήτριες, ελαιόθερµα, 
αερόθερµα που λειτουργούν µε καύσιµο µαζούτ, ντίζελ ή αέριο» 

27. Την Κ.Υ.Α. 11535/93 (ΦΕΚ 328Β) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης». 

28. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ138/24-2-1965) Υγειονοµική ∆ιάταξη «Περί διαθέσεως 
λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων» [όπως τροποποιήθηκε δια των υπ’ αριθµ. 
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Γ1/17831/7-12-1971 (ΦΕΚ 986Β/1971), Γ4/1305/2-08-1974 (ΦΕΚ 801Β/1974) και Υ.Α. 
∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/2008 (ΦΕΚ 2089/Β/2008)]. 

29. Την Εγκύκλιου 103731/1278/2004 «Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».  

30. Την Εγκύκλιο οικ. 123067/1029 /2004 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή – 
Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης 
Απορριµµάτων”  

31. Την Εγκύκλιο 110441/3231/2004 “∆ιόρθωση της παραγράφου Β.3.ΙΙΙ στην Εγκύκλιο 
“Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων””  

32. Την Εγκύκλιο 129043/4345/2011 “Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων”  

33. Το µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62742/2015 µε θέµα «Σχετικά µε τη διαδικασία γνωµοδότησης επί 
των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» από το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων & 
Επιτροπών / ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού / Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / 
Περιφέρεια Αττικής. 

34. Το υπ’ αρ. πρωτ. 21335/1069/Φ12/2017 έγγραφο µε θέµα «∆ιαβίβαση φακέλου για τη 
δραστηριότητα ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
(ΑΗΗΕ) και διαλογής και επεξεργασίας µεταλλικών και µη µεταλλικών αποβλήτων της 
επιχείρησης ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε., στη θέση “Πράρι - Μουστάκι” του ∆ήµου Ασπροπύργου 
Αττικής» από το Τµήµα Α / ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση 
Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 

35. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 53145/2017 έγγραφο µε θέµα “Αποστολή ανακοίνωσης” από το 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού / Γενική ∆/νση 
Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

36. Το υπ’ αρ. πρωτ. 721/2013 µε θέµα «Επιτρεπόµενες Χρήσεις Γης» (περιοχή µε στοιχείο 
ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ ΕΜ) από το Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών / ∆/νση Πολεοδοµίας & 
Τεχνικών Υπηρεσιών / ∆ήµος Ασπροπύργου . 

37. Το υπ’ αρ. πρωτ. 57814/1958/2012 µε θέµα «Εγγραφή στο κοινοτικό σύστηµα οικολογικής 
διαχείρισης και ελέγχου EMAS της εταιρείας ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε. (επεξεργασία αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού) στον Ασπρόπυργο (Μεγαρίδος και Ηροδότου 
1Β) Ν. Αττικής» από το Τµήµα ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων & Θεµάτων ΕΟΚ / Γεν. ∆/νση 
Προγραµµατισµού & Έργων / ΥΠΕΚΑ. 

38. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ 802/5279/ ΠΕΡΙΒ-9/2011 απόφαση µε θέµα «Έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων για την δραστηριότητα ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε. στη θέση “Πράρι - 
Μουστάκι” του ∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής», από το Τµήµα Α / ∆/νση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Αττικής. 

39. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ 802/2297/ΠΕΡΙΒ-9/2012 απόφαση µε θέµα «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθ. πρωτ. Φ 802 / 5279 / ΠΕΡΙΒ-9 / 23-12-2011 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων της δραστηριότητας ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε. στη θέση “Πράρι - Μουστάκι” του 
∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής», από το Τµήµα Α / ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Αττικής. 

40. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ 802 / 5395 / ΠΕΡΙΒ-9 / 12 / 2013 απόφαση µε θέµα «Τροποποίηση – 
Συµπλήρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 802 / 5279 / ΠΕΡΙΒ-9 / 23-12-2011 Απόφασης 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε τις υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 
802 / 4353 / ΠΕΡΙΒ-9 / 03-10-2012 και Φ 802 / 2297 / ΠΕΡΙΒ-9 / 31-05-2012 Αποφάσεις, 
για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
(ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε. στη θέση “Πράρι - Μουστάκι” του ∆ήµου 
Ασπροπύργου Αττικής», από το Τµήµα Α / ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 
/ Γενική ∆/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 

41. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ 802 / οικ. 1011 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2013 απόφαση µε θέµα «Τροποποίηση – 
Συµπλήρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 802 / 5279 / ΠΕΡΙΒ-9 / 23-12-2011 Απόφασης 
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έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε τις υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 
802 / 5395 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2012 / 10-01-2013, Φ 802 / 4353 / ΠΕΡΙΒ-9 / 03-10-2012 και Φ 
802 / 2297 / ΠΕΡΙΒ-9 / 31-05-2012 Αποφάσεις, για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΒΙΑΝΑΤΤ 
Α.Β.Ε.Ε. στη θέση “Πράρι - Μουστάκι” του ∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής», από το Τµήµα Α 
/ ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση Χωρ/κης και Περ/κης 
Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 

42. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ 802 / οικ. 4674 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 απόφαση µε θέµα «Τροποποίηση 
της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 802 / 5279 / ΠΕΡΙΒ-9 / 23-12-2011 Απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε τις υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 802 / 2297 
/ ΠΕΡΙΒ- 9 / 31-05-2012, Φ 802 / 4353 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2012, Φ 802 / 5395 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2012 / 
10-01-2013 και Φ 802 / οικ. 1011 / ΠΕΡΙΒ-9 / 01-03-2013 Αποφάσεις, κατόπιν 
διαχωρισµού δραστηριοτήτων, αφενός για την δραστηριότητα της ανακύκλωσης 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) της ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε. και 
αφετέρου για τη δραστηριότητα διαλογής και µηχανικής επεξεργασίας καλωδίων της 
ECORESET Α.Ε., που βρίσκονται στη θέση “Πράρι - Μουστάκι” του ∆ήµου Ασπροπύργου 
Αττικής», από το Τµήµα Α / ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση 
Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής 

43. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 απόφαση µε θέµα «Τροποποίηση – 
Συµπλήρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 802 / 5279 / ΠΕΡΙΒ-9 / 23-12-2011 Απόφασης 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε τις υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 
802 / 2297 / ΠΕΡΙΒ-9 / 31-05-2012, Φ 802 / 4353 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2012, Φ 802 / 5395 / 
ΠΕΡΙΒ-9 / 2012 / 10-01-2013, Φ 802 / οικ. 1011 / ΠΕΡΙΒ-9 / 01-03-2013 και Φ 802 / οικ. 
4674 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 15-10-2013 Αποφάσεις, αφενός για την δραστηριότητα της 
ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) της ΒΙΑΝΑΤΤ 
Α.Β.Ε.Ε. και αφετέρου για τη δραστηριότητα διαλογής και µηχανικής επεξεργασίας 
καλωδίων της ECORESET Α.Ε., που βρίσκονται στη θέση “Πράρι - Μουστάκι” του ∆ήµου 
Ασπροπύργου Αττικής», από το Τµήµα Α / ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 
/ Γενική ∆/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 

44. Την υπ’ αρ. πρωτ. 9957/11/Φ14.ΑΣΠΡ.6084/2012 απόφαση µε θέµα «Άδεια 
µετεγκατάστασης µε µηχανολογικό εκσυγχρονισµό µονάδας αποθήκευσης, διαλογής και 
µηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
(ΑΗΗΕ) της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ, στη θέση “Πράρι Μουστάκι”, του ∆ήµου Ασπροπύργου 
Αττικής», από το Τµήµα Χορήγησης Άδειων / ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ∆υτικής Αττικής/ 
Γενική ∆/νση Ανάπτυξης / Περιφέρεια Αττικής. 

45. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5384/Φ14.ΑΣΠΡ.6084/2012 απόφαση µε θέµα «Τροποποίηση άδειας 
µετεγκατάστασης µονάδας αποθήκευσης, διαλογής και µηχανικής επεξεργασίας για 
ανακύκλωση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ, 
στη θέση “Πράρι Μουστάκι”, του ∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής», από το Τµήµα Χορήγησης 
Άδειων / ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ∆υτικής Αττικής/ Γενική ∆/νση Ανάπτυξης / Περιφέρεια 
Αττικής. 

46. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6703/Φ14.ΑΣΠΡ.6084/2012 απόφαση µε θέµα «Άδεια λειτουργίας 
(κατόπιν εγκατάστασης τµήµατος του µηχανολογικού εξοπλισµού) µονάδας αποθήκευσης, 
διαλογής και µηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ, στη θέση “Πράρι Μουστάκι”, του ∆ήµου 
Ασπροπύργου Αττικής», από το Τµήµα Χορήγησης Άδειων / ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. 
∆υτικής Αττικής/ Γενική ∆/νση Ανάπτυξης / Περιφέρεια Αττικής. 

47. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1315/Φ14.ΑΣΠΡ.6084/2014 απόφαση µε θέµα «Τροποποίηση άδειας 
λειτουργίας µετά από κτιριακή διαρρύθµιση, µονάδας αποθήκευσης, διαλογής και 
µηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
(ΑΗΗΕ) της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ, στη θέση “Πράρι Μουστάκι”, του ∆ήµου Ασπροπύργου 
Αττικής», από το Τµήµα Χορήγησης Άδειων / ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ∆υτικής Αττικής/ 
Γενική ∆/νση Ανάπτυξης / Περιφέρεια Αττικής. 

48. Την υπ’ αρ. πρωτ. 807/Φ14.ΑΣΠΡ.6084/2015 απόφαση µε θέµα «Παράταση άδειας 
µετεγκατάστασης µε µηχανολογικό εκσυγχρονισµό µονάδας αποθήκευσης, διαλογής και 
µηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
(ΑΗΗΕ) της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ, στη θέση “Πράρι Μουστάκι”, του ∆ήµου Ασπροπύργου 
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Αττικής», από το Τµήµα Χορήγησης Άδειων / ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ∆υτικής Αττικής/ 
Γενική ∆/νση Ανάπτυξης / Περιφέρεια Αττικής. 

49. Την υπ’ αρ. πρωτ. 9383/Φ14.ΑΣΠΡ.6084/2016 απόφαση µε θέµα «Τροποποίηση άδειας 
µετεγκατάστασης για κτιριακό και µηχανολογικό εκσυγχρονισµό µονάδας αποθήκευσης, 
διαλογής και µηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ, στη θέση “Πράρι Μουστάκι”, του ∆ήµου 
Ασπροπύργου Αττικής», από το Τµήµα Χορήγησης Άδειων / ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. 
∆υτικής Αττικής/ Γενική ∆/νση Ανάπτυξης / Περιφέρεια Αττικής. 

50. Την υπ’ αρ. πρωτ. 9017/Φ14.ΑΣΠΡ.6084/2017 απόφαση µε θέµα «Τροποποίηση άδειας 
λειτουργίας µετά από κτιριακό και µηχανολογικό εκσυγχρονισµό µονάδας αποθήκευσης, 
διαλογής και µηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ, στη θέση “Πράρι Μουστάκι”, του ∆ήµου 
Ασπροπύργου Αττικής», από το Τµήµα Χορήγησης Άδειων / ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. 
∆υτικής Αττικής/ Γενική ∆/νση Ανάπτυξης / Περιφέρεια Αττικής. 

51. Την υπ’ αρ. πρωτ. 22149/605/2012 απόφαση µε θέµα «Άδεια χρήσης νερού για 
υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού από υδρογεώτρηση στην εταιρεία ΒΙΑΝΑΤΤ στην 
θέση Πράρι Μουστάκι του ∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής», από την ∆/νση Υδάτων / Γενική 
∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 

52. Το υπ’ αρ. πρωτ. 646/φ.701.4/2012 Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας, από την 
Π.Υ. Ελευσίνας / Γραφείο Πυρασφάλειας / ∆ιοίκηση Π.Υ. ∆υτικής Αττικής / Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη. 

53. Το από 03/12/2014 ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας µε την εταιρεία “ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (παραλαβή 
χρησιµοποιηµένων συσωρευτών). 

54. Την από 22/01/2016 σύµβαση συνεργασίας µε την εταιρεία “ΕΛΤΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ” 
(παραλαβή Α.Λ.Ε.). 

55. Το από 01/09/2011 ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας µε την εταιρεία “ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (παραλαβή 
χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών). 

56. Το από 11/03/2011 ιδιωτικό συµφωνητικό µε την εταιρεία “POLYECO Α.Ε.” (παραλαβή 
ΕΚΑ 15 02 02*). 

57. Την από 01/12/2016 πρόσθετη πράξη µε την εταιρεία “POLYECO Α.Ε.” (παραλαβή ΕΚΑ 
15 01 10*). 

58. Το από 05/07/2011 ιδιωτικό συµφωνητικό µε την εταιρεία “POLYECO Α.Ε.” (παραλαβή 
ΕΚΑ 16 02 15*). 

59. Το από 04/04/2011 ιδιωτικό συµφωνητικό µε την εταιρεία “POLYECO Α.Ε.” (παραλαβή 
ΕΚΑ 16 02 09*). 

60. Την από 08/03/2017 πρόθεση συνεργασίας µε την εταιρεία “POLYECO Α.Ε.” (παραλαβή 
ΕΚΑ 13 05 02*). 

61. Το από 01/01/2010 µνηµόνιο συµφωνίας µε την εταιρεία “ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.”. 

62. Το από 07/12/2015 ιδιωτικό συµφωνητικό µε την εταιρεία “Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ” 
(παραλαβή ΕΚΑ 19 12 05). 

63. Την από 01/01/2016 σύβαση συνεργασίας µε την εταιρεία “ANTIPOLLUTION Α.N.Ε.” 
(παραλαβή ΕΚΑ 19 12 12, 19 12 04). 

64. Το από 01/06/2015 ιδιωτικό συµφωνητικό µε την εταιρεία “ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΟΥΤΣΗ Ο.Ε.” 
(παραλαβή µπετόν από ΑΕΚΚ). 

65. Το από 01/06/2015 ιδιωτικό συµφωνητικό µε την εταιρεία “ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΟΥΤΣΗ Ο.Ε.” 
(παραλαβή χαρτί, γυαλί, εξω-οικιακά σύµµεικτα). 

 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) και διαλογής και επεξεργασίας 
µεταλλικών και µη µεταλλικών αποβλήτων της επιχείρησης ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε., στη 
θέση “Πράρι - Μουστάκι” του ∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε µε 
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το (30) σχετικό, για την έκφραση απόψεων µας, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία της 
∆νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού. 
 
Κύριος του Έργου: 
ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε. 
 
Συντάκτης µελέτης: 
Γεώργιος Ανδρ. Ευθήµερος - ∆ιπλ. Χηµικός Μηχανικός 
 
Η µελέτη περιλαµβάνει: 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
4.  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
5.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
6.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 
7.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
8.  ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
9.  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε.Π.Ο. 
10.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
11.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Μελέτη συντάχθηκε στα πλαίσια Τροποποίησης της τελευταίας Απόφασης 
Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων για της εταιρείες ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε. και 
ECORESET A.E.. Συγκεκριµένα, αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της 
εταιρείας ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε., µε δραστηριότητα την ανακύκλωση αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) και µεταλλικών και µη µεταλλικών 
απορριµµάτων και υπολειµµάτων, που λειτουργεί στη  θέση “Πράρι – Μουστάκι” του 
∆ήµου Ασπροπύργου Ν. Αττικής. 

Συγκεκριµένα, αντικείµενο της µελέτης της είναι η διακριτή περιγραφή της λειτουργίας 
της δραστηριότητας που εκτελείται από τον φορέα  ΒΙΑΝΑΤΤ, αλλά και η 
αποτύπωση των αλλαγών/ τροποποιήσεων, της οποίες θέλει η επιχείρηση να προβεί 
και αφορούν :  

� Αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία της γραµµής επεξεργασίας οθονών 
Τηλεοράσεων & Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

� Προσθήκη νέου παραγωγικού εξοπλισµού, καθώς και εξοπλισµού προστασίας 
περιβάλλοντος στην Γραµµή Επεξεργασίας Λευκών Συσκευών και άλλων 
ηλεκτρονικών συσκευών 

� Αλλαγές στον µηχανολογικό εξοπλισµό, λόγω εκσυγχρονισµού της 
εγκατάστασης, όσον αφορά την γραµµή Επεξεργασίας  και Απορρύπανσης 
ψυγείων και κλιµατιστικών 

� Προσθήκη της γραµµής διαλογής και µηχανικής επεξεργασίας πλαστικών, 
αύξηση της δυναµικότητα επεξεργασίας Α’ υλών και αύξηση του αριθµού 
εργαζοµένων. 

� Προσθήκη νέων κωδικών ΕΚΑ στον πίνακα α’ υλών, εξερχόµενων 
δευτερογενών υλών και αποβλήτων και δραστηριοτήτων λόγω επέκτασης στη 
διαχείριση και άλλων κατηγοριών αποβλήτων  
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∆ιευκρινίζεται ότι στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, θα συνεχίσει να λειτουργεί και η 
Μονάδα µεταλλικών και µη µεταλλικών απορριµµάτων και υπολειµµάτων από τον 
φορέα ECORESET, η οποία θα αδειοδοτηθεί διακριτά από την Περιφέρεια Αττικής 
(Κατηγορία Β,  Q < 15.000tn/έτος). 

 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται σε υφιστάµενο βιοµηχανικό χώρο, 
συνολικής έκτασης 12.983,50m2, στη θέση «Πράρι – Μουστάκι», στον Ασπρόπυργο, 
ιδιοκτησίας της εταιρείας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε..  Στις εικόνες που ακολουθούν, 
παρουσιάζεται Απόσπασµα ∆ορυφορικής Αεροφωτογραφίας της ευρύτερης 
περιοχής εγκατάστασης, όπου εµφανίζονται οι βασικοί οδικοί άξονες και οι οικισµοί 
και  Κάτοψη του οικοπέδου καθώς και του βιοµηχανικού κτιρίου, όπου διακρίνονται 
και οι συνορεύουσες ιδιοκτησίες: 

 

 
 
 
 

Εικόνα1.1 : ∆ορυφορική αεροφωτογραφία της ευρύτερης περιοχής που βρίσκεται το 
οικόπεδο που δραστηριοποιείται η ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε 
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Εικόνα 1.2 : Κάτοψη του οικοπέδου που δραστηριοποιείται η ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε.. 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

Σε σχέση µε το νοµοθετικό πλαίσιο και την παραγωγική διαδικασία που θα 
ακολουθείται, η εν λόγω δραστηριότητα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) κατατάσσεται στις κάτωθι περιπτώσεις: 

� Σύµφωνα µε την Στατιστική Ταξινόµηση των Οικονοµικών 
∆ραστηριοτήτων του έτους 2008 (ΣΤΑΚΟ∆ 2008) που βασίζεται στην 
NACE Rev. 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δραστηριότητα υπάγεται στο 
κωδικό ΣΤΑΚΟ∆ 38.3 «Ανάκτηση Υλικών» και συγκεκριµένα ΣΤΑΚΟ∆ 
38.31 «Αποσυναρµολόγηση παλαιών ειδών» , ΣΤΑΚΟ∆ 38.32 
«Ανάκτηση διαλεγµένου υλικού» και ΣΤΑΚΟ∆ 46.77 «Χονδρικό εµπόριο 
απορριµµάτων και υπολειµµάτων». 

� Σύµφωνα µε την Απόφαση µε αριθµό ∆ΙΠΑ/οικ.37674 (ΦΕΚ 
2471/τ.Β’/10.08.2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 
1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει» και βάσει της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (Υ.Α. Φ15/48/5/2014 – ΦΕΚ 
1048/Β), συγκεκριµένα ανήκει: 

o στην Οµάδα 9η – Βιοµηχανικές δραστηριότητες και Συναφείς 
εγκαταστάσεις µε α/α 225: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και 
διάλυσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
(ΑΗΗΕ) χωρίς τεµαχισµό» (Κατηγορία Α2, καθόσον εισερχόµενη 
ποσότητα > 3.000 τόνων/έτος) 

o στην Οµάδα 9η – Βιοµηχανικές δραστηριότητες και Συναφείς 
εγκαταστάσεις µε α/α 224: «Εγκαταστάσεις για εργασία R12 σε 
µεταλλικά και µη µεταλλικά απόβλητα. Συµπεριλαµβάνεται η 
κατεργασία σε εγκαταστάσεις τεµαχισµού αποβλήτων µετάλλων, 
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αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 
µετά από επεξεργασία απορρυπασµένων οχηµάτων τέλους 
κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)» (Κατηγορία Α2, καθόσον εισερχόµενη 
ποσότητα > 15.000 τόνων/έτος) και µέση όχληση [> 250 KW], α/α 
272 – Ανακύκλωση µεταλλικών και µη µεταλλικών απορριµµάτων 
και υπολειµµάτων (συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες RIZ) 

o στην Οµάδα 4η – Συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών µε α/α 
7α: «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών µη επικινδύνων 
αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των 
αναφερόµενων στους α/α 8, 9» (Κατηγορία Β, καθόσον 
εισερχόµενη ποσότητα 20t<X<75t) και χαµηλή όχληση µε α/α 275 
(Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης εφόσον εµπίπτουν στις 
περιπτώσεις α και ε της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3982 – 
καθόσον αποθηκευτικός όγκος < 50.000 m3) 

o στην Οµάδα 4η – Συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών µε α/α 
9α: «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χωριστών ρευµάτων 
αποβλήτων υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση και 
προέρχονται από τα αστικά στερεά απόβλητα µετά από διαλογή 
στην πηγή, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουµίνιο κ.λπ. 
(εργασίες R13)» (Κατηγορία Β, καθόσον 20t< ικανότητα 
αποθήκευσης <75t) και χαµηλή όχληση µε α/α 275 (Άλλες 
υπηρεσίες αποθήκευσης εφόσον εµπίπτουν στις περιπτώσεις α 
και ε της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3982 – καθόσον 
αποθηκευτικός όγκος < 50.000 m3) 

o στην Οµάδα 4η – Συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών µε α/α 
9γ: «Κέντρα διαλογής / ταξινόµησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) – Συµπεριλαµβάνονται 
εγκαταστάσεις προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση των 
ΑΗΗΕ» (Κατηγορία Β, καθόσον 20t< ικανότητα αποθήκευσης 
<1000t) και χαµηλή όχληση µε α/α 275 (Άλλες υπηρεσίες 
αποθήκευσης εφόσον εµπίπτουν στις περιπτώσεις α και ε της 
παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3982 – καθόσον αποθηκευτικός 
όγκος < 50.000 m3) 

Συνεπώς συνολικά η δραστηριότητα κατατάσσεται στην κατηγορία Α2 έργων και 
δραστηριοτήτων και µέση όχληση. Τέλος η εγκατάσταση δεν εµπίπτει στις διατάξεις 
της 36060/1155/ε.103/2013. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

� ∆ιακριτή περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας της 
εταιρείας ΒΙΑΝΑΤΤ. 

Στην εγκατάσταση λειτουργούν δυο διαφορετικές δραστηριότητες από δυο 
διαφορετικούς φορείς, η δραστηριότητα διαλογής και µηχανικής επεξεργασίας 
καλωδίων και µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων (ECORESET) και η 
δραστηριότητα της ανακύκλωσης Α.Η.Η.Ε. και µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων 
(ΒΙΑΝΑΤΤ). ∆ια της παρούσης, ο φορέας ΒΙΑΝΑΤΤ επιθυµεί να αδειοδοτηθεί 
περιβαλλοντικά όσον αφορά την δική του δραστηριότητα διακριτά από την 
ECORESET. ∆ιευκρινίζεται ότι στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, θα συνεχίσει να 
λειτουργεί και η Μονάδα της ECORESET, η οποία θα αδειοδοτηθεί διακριτά από την 
Περιφέρεια Αττικής (Κατηγορία Β,  Q < 15.000tn/έτος). 
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� Αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία της γραµµή επεξεργασίας 
οθονών τηλεοράσεων & Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Η επεξεργασία οθονών τηλεοράσεων και Η/Υ. θα πραγµατοποιείται σε στεγασµένο 
χώρο µε βιοµηχανικό δάπεδο, εντός του υφιστάµενου βιοµηχανικού κτιρίου της 
εγκατάστασης. 

Οι α’ ύλες εισέρχονται στη γραµµή µε τη χρήση αναβατορίου, καθώς η γραµµή θα 
βρίσκεται σε υπερυψωµένο µεταλλικό δάπεδο. Κατόπιν, γίνεται χειρωνακτική 
αποσυναρµολόγηση σε σταθµούς εργασίας, οι οποίοι αποτελούνται από πάγκο 
εργασίας εξοπλισµένο µε πλήρες σετ πνευµατικών και άλλων εργαλείων για την 
αποσυναρµολόγηση και απορρύπανσή τους, η οποία συνίσταται στην αφαίρεση των 
συστατικών τους στοιχείων, που περιγράφονται στο Παράρτηµα VΙΙ της ΚΥΑ 
23615/651/Ε.103.  

Στη συνέχεια, προκειµένου να απορρυπανθεί ο καθοδικός σωλήνας από το 
φθορίζον επίχρισµα, θα γίνεται σπάσιµο του οπίσθιου γυαλιού χειρωνακτικά, 
αφαίρεση του κώνου σκίασης (σιδηρούχο τεµάχιο) και αφαίρεση του φθορίζοντος 
επιχρίσµατος µε τη χρήση βιοµηχανικής σκούπας. Κατόπιν, θα γίνεται σπάσιµο του 
εµπρόσθιου γυαλιού χειρωνακτικά. Και οι δύο τύποι γυαλιού θα οδηγούνται σε 
τεµαχιστή, ο οποίος θα θρυµµατίζει περαιτέρω το γυαλί. Ο εν λόγω τεµαχιστής θα 
δύναται να τεµαχίζει κάθε είδος γυαλιού, ανεξαρτήτως προελεύσεως.  

Τέλος, τα υλικά που προκύπτουν από την γραµµή επεξεργασίας φορτώνονται 
απευθείας σε κάδους µέσω αγωγών όδευσης, ενώ οι άδειοι κάδοι α’ υλών 
επιστρέφουν για επαναφόρτωση µέσω καταβατορίου.  

Ως εκ τούτου, το νέο διάγραµµα της συγκεκριµένης γραµµής διαµορφώνεται ως 
κάτωθι :  

ΟΘΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Εξωτερικό καλώδιο

Κώνος σκίασης (σίδερο)

Γυαλί οπίσθιο

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΘΟΔΙΚΟΥ 

ΣΩΛΗΝΑ

Πλαστικό περίβλημα

Πηνίο εκτροπής (tv yock)

Πλακετών

ΚΑΘΟΔΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

CRT

ΣΠΑΣΙΜΟ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ 

ΓΥΑΛΙΟΥ

Λυχνία

Ηλεκτρονίων

Υλικά προς Απόρριψη

(αυτοκόλλητα κλπ)

Μεταλλική Ταινία (σίδερο)

Εσωτερικό καλώδιο

Γυαλί εμπρόσθιο

Φθορίζον επίχρισμα

ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ

 Τεμαχισμένο Γυαλί

 

 

Αντίστοιχα ο εξοπλισµός για την συγκεκριµένη γραµµή διαµορφώνεται ως κάτωθι :  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΘΟΝΩΝ Τ-V & Η/Υ 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Κινητήρια Ισχύς 
(kW) 

Θερµική Ισχύς 
(kW) 

35 Σπαστήρας γυαλιού 15,00 0,00 
38 Αναβατόριο κάδων 1,50 0,00 
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39 Καταβατόριο κάδων 1,50 0,00 
 ΣΥΝΟΛΟ 18,00 0,00 

 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Κινητήρια Ισχύς 
(kW) 

Θερµική Ισχύς 
(kW) 

56 
Βιοµηχανικό σύστηµα 
αναρρόφησης 
επιχρίσµατος 

1,00 0,00 

57 Σύστηµα απαγωγής 1,50 0,00 
54 Σύστηµα απαγωγής 1,50 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 4,00 0,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22,00 0,00 

 

� Προσθήκη νέου παραγωγικού εξοπλισµού καθώς και εξοπλισµού 
προστασίας περιβάλλοντος στη Γραµµή Επεξεργασίας Λευκών 
Συσκευών και άλλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 

Η επεξεργασία λευκών και άλλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών θα 
πραγµατοποιείται σε στεγασµένο χώρο µε βιοµηχανικό δάπεδο, εντός του 
υφιστάµενου βιοµηχανικού κτιρίου της εγκατάστασης. Στο τµήµα επεξεργασίας 
λευκών και άλλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών γίνεται 
αποσυναρµολόγηση είτε χειρωνακτικά σε κατάλληλους πάγκους εργασίας για την 
εύκολη διαχείριση των ογκωδών ΑΗΗΕ µε τη χρήση πνευµατικών και άλλων 
εργαλείων, είτε ταχύτερα µε τη χρήση µονάδας τεµαχιστή (shredder). 

Στη γραµµή επεξεργασίας Λευκών Συσκευών παραµένει τµήµα από τον υφιστάµενο 
εξοπλισµό και παράλληλα προστίθεται και νέος παραγωγικός εξοπλισµός, καθώς και 
εξοπλισµός προστασίας περιβάλλοντος.  Έτσι ο πίνακας µε την αντίστοιχη ισχύ του 
εξοπλισµού, διαµορφώνεται ως κάτωθι :  

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Α/Α 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Κινητήρια Ισχύς 
(kW) 

Θερµική Ισχύς 
(kW) 

41 Τεµαχιστής 264 0,00 
42 Μεταφορική ταινία 0,75 0,00 
43 Μεταφορική ταινία 0,25 0,00 
44 Μεταφορική ταινία 1,00 0,00 
45 Μαγνητικός διαχωριστής 9,00 0,00 
46 Μεταφορική ταινία 2,00 0,00 

47 Μεταφορική ταινία 2,00 0,00 
48 Μεταφορική ταινία 2,20 0,00 

49 
Ανεµιστήρες ψύξης 
τεµαχιστή 

3,20 0,00 

50 Πρέσα 18,5 0,00 
51 Μεταφορική ταινία 2,00 0,00 
52 Πρέσα 30,0 0,00 
 ΣΥΝΟΛΟ 334,9 0,00 

 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Κινητήρια Ισχύς 
(kW) 

Θερµική Ισχύς 
(kW) 

53 
Σύστηµα αναρρόφησης 
σκόνης ηλεκτρονικών 

7,50 0,00 

55 Συστηµα αποκονίωσης 120 0,00 
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 ΣΥΝΟΛΟ 127,5 0,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 462,4 0,00 

� Εκσυγχρονισµός της εγκατάστασης, όσον αφορά στην γραµµή 
Επεξεργασίας  και Απορρύπανσης ψυγείων και κλιµατιστικών  

Η επεξεργασία και απορρύπανση ψυγείων και κλιµατιστικών θα πραγµατοποιείται σε 
στεγασµένο χώρο µε βιοµηχανικό δάπεδο, εντός του υφιστάµενου βιοµηχανικού 
κτιρίου της εγκατάστασης. Στο τµήµα επεξεργασίας και απορρύπανσης ψυγείων και 
κλιµατιστικών γίνεται αφαίρεση υλικών ειδικής διαχείρισης όπως εξωτερικά καλώδια, 
πυκνωτές, λαµπτήρες φθορισµού κ.α.. Στη συνέχεια αφαιρείται το ψυκτικό υγρό 
(µίγµα ελαίου ψύξεως και CFC/HCFC/HFC/HC) µε τη διάτρηση του κυκλώµατος 
ψύξης στο χαµηλότερο σηµείο του µε ειδικό εξοπλισµό. Μετά την ολοκλήρωση της 
αποµάκρυνσης του ψυκτικού υγρού αφαιρείται ο συµπιεστής.  

Στο επόµενο στάδιο, γίνεται τεµαχισµός της καµπίνας του ψυγείου και εν συνεχεία 
διαχωρισµός των συστατικών του στοιχείων (σίδηρος, χαλκός, αλουµίνιο, πλαστικό 
κλπ) τα οποία θα διατίθενται ως δευτερογενείς πρώτες ύλες.  

Ο τεµαχισµός των ψυγείων γίνεται σε δύο τεµαχιστές και σκοπό έχει: 

• τον υποβιβασµό του µεγέθους του ψυγείου για την ευκολότερη 
περαιτέρω επεξεργασία των συστατικών του στις διατάξεις διαχωρισµού,  

• το διαχωρισµό του υλικού µόνωσης από τα συστατικά του ψυγείου και τη 
µεταφορά της σε κατάλληλες διατάξεις επεξεργασίας.  

Για την αποφυγή της διαφυγής CFC/HCFC/HFC/HC στην ατµόσφαιρα ή την 
πρόκληση εκρήξεων ο θάλαµος τεµαχισµού είναι κλειστός και διοχετεύεται σ’ αυτόν 
αέριο άζωτο για τη δηµιουργία αδρανούς ατµόσφαιρας. 

Από το συγκρότηµα τεµαχισµού το υλικό µόνωσης (πολυουρεθάνη, PUR) οδηγείται 
στη µονάδα απαεριοποίησης όπου µε κατάλληλη θερµική επεξεργασία επιτυγχάνεται 
περαιτέρω ελάττωση της περιεκτικότητας της σε CFC/HCFC/HFC/HC.  

Τόσο το συγκρότηµα τεµαχισµού όσο και η µονάδα απαεριοποίησης είναι 
συνδεδεµένες µε τη µονάδα ανάκτησης CFC/HCFC/HFC/HC όπου τα αέρια 
υγροποιούνται και συλλέγονται σε ειδικά δοχεία. 

Μετά την απαλλαγή του από τα υπολείµµατα PUR και πλαστικού το µίγµα 
µεταλλικών και  βαρέων πλαστικών υλικών που συνθέτουν την καµπίνα του ψυγείου 
οδηγείται σε κατάλληλες διατάξεις διαχωρισµού, δηλαδή: 

• Μαγνητικός διαχωρισµός όπου συλλέγονται τα σιδηρούχα υπολείµµατα 

• Επαγωγικός διαχωρισµός όπου συλλέγονται µη σιδηρούχα µέταλλα 
(eddy current separator) 

• Το µίγµα PUR και πλαστικού οδηγείται σε διάταξη αεροδιαχωρισµού, 
όπου τα δύο συστατικά διαχωρίζονται. Το µεν πλαστικό οδηγείται σε 
συσκευασία σε µεγασάκους, η δε πολυουρεθάνη στη διάταξη 
απαεριοποίησης.  

Η επιχείρηση, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην αγορά των επιµέρους 
µηχανηµάτων για την κάθε γραµµή, φροντίζει να καλύπτει τις ανάγκες της, έχοντας 
ως γνώµονα της προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόµηση ενέργειας. Στο 
πλαίσιο αυτό, στην συγκεκριµένη γραµµή της επεξεργασίας και απορρύπανσης 
ψυγείων και κλιµατιστικών, ο παραγωγικός εξοπλισµός και ο εξοπλισµός 
προστασίας περιβάλλοντος διαµορφώνονται ως κάτωθι :  
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ 

Α/Α 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Κινητήρια Ισχύς 
(kW) 

Θερµική Ισχύς 
(kW) 

1 
Ραουλόδροµος 
τροφοδοσίας 

0,25 0,00 

2 Ψαλίδι κοπής 1,10 0,00 
3 Αναβατόριο 2,20 0,00 
4 Πόρτα εισόδου βήµατος 2 1,00 0,00 

5 
Ταινιόδροµος εισόδου 
προτεµαχιστή 

3,00 0,00 

6 Προτεµαχιστής 74,00 0,00 

7 
Υδραυλική µονάδα 
προτεµαχιστή 

4,00 0,00 

8 Αντλία νερού 1,25 0,00 

9 
Ταινιόδροµος εισόδου 
τεµαχιστή 

2,40 0,00 

10 Τεµαχιστής 156,24 0,00 
11 Μαγνήτης διαχωρισµού 1,50 0,00 
12 Ταινιόδροµος 1,10 0,00 
13 Επαγωγικός διαχωριστής 12,05 0,00 
14 ∆ιαχωριστής πλαστικού 15,30 0,00 
 ΣΥΝΟΛΟ 275,39 0,00 

 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Κινητήρια Ισχύς 
(kW) 

Θερµική Ισχύς 
(kW) 

15 ∆ιαχωριστής φρέον/ελαίου 2,98 4,00 
16 Ξηραντής πολυουρεθάνης 17,50 48,00 
17 Φίλτρο 22,76 0,00 
18 Κρυογενική µονάδα 38,54 3,45 
 ΣΥΝΟΛΟ 81,78 55,45 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 357,17 55,45 

 

� Προσθήκη της γραµµής διαλογής και µηχανικής επεξεργασίας 
πλαστικών, αύξηση της δυναµικότητα επεξεργασίας Α’ υλών µε 
ταυτόχρονη αύξηση του αριθµού εργαζοµένων και κατανάλωσης 
νερού 

Στα πλαίσια εκσυγχρονισµού/διαφοροποίησης της παραγωγής, που προετοιµάζει η 
επιχείρηση, θα λάβει επίσης προσθήκη νέας γραµµής διαλογής και µηχανικής 
επεξεργασίας πλαστικών, στην οποία θα είναι δυνατό να επεξεργαστούν µε σκοπό 
την ανακύκλωση σκραπ πλαστικού που είτε προκύπτει από την δραστηριότητά της 
(ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)) και µη 
επικινδύνων στερεών αποβλήτων, είτε η εταιρεία προµηθεύεται µε σκοπό την 
βελτιστοποίηση της παραγωγής και την αξιοποίηση µεγαλύτερου ποσοστού υλικών.   

Κατά την παραγωγική διαδικασία της εν λόγω γραµµής, σκραπ πλαστικών, το οποίο 
ενδεχοµένως να περιέχει µικρά µεταλλικά τεµάχια (βίδες, συνδετήρες, κλπ.) θα 
τεµαχίζεται σε τεµαχιστή.  Κατόπιν το τεµαχισµένο υλικό θα διέρχεται από µαγνητικό 
και επαγωγικό διαχωριστή για την αφαίρεση των µεταλλικών τεµαχίων. Στη συνέχεια 
τα πλαστικά τεµάχια θα τροφοδοτούνται σε διαχωριστή επίπλευσης µε νερό, ώστε να 
επιτευχθεί ο διαχωρισµός των διαφορετικών πολυµερών, µε βάση την πυκνότητα. 
Κατόπιν, τα διαχωρισµένα πλαστικά θα διοχετεύονται σε στεγνωτήρα, όπου θα 
αφαιρείται η υγρασία η οποία έχει παραµείνει από το προηγούµενο στάδιο, ώστε να 
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τροφοδοτηθούν σε δύο µηχανές διέλασης (extruder) πλαστικών. Στον extruder 
θερµαίνεται το υλικό ώστε να είναι δυνατή η  προώθηση µέσω κοχλία, συµπιέζεται 
και διαµορφώνεται ανάλογα µε την επιθυµητή διάσταση και σχήµα. Για την ανωτέρω 
διαδικασία θα απαιτούνται µικρές ποσότητες νερού για την επαναπλήρωση, η οποία 
χάνεται λόγω εξάτµισης.  

Το παραγόµενο προϊόν (ανακυκλωµένο πλαστικό) θα προκύπτει είτε σε µορφή 
κόκκου (µε την λειτουργία κοπτικού µηχανήµατος) είτε απευθείας σε µορφή προφίλ.   

Το  διάγραµµα ροής της ΝΕΑΣ γραµµής, διαλογής πλαστικών παρουσιάζεται στη 
συνέχεια: 

 

Αντίστοιχα ο Μηχανολογικός εξοπλισµός της συγκεκριµένης γραµµής παρουσιάζεται 
στον πίνακα που ακολουθεί :  

  Α/Α 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 

KAI MHXANIKHΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

Κινητήρια Ισχύς 
(kW) 

Θερµική Ισχύς 
(kW) 

19 Σπαστήρας πλαστικών 37,50 0,00 

20 Μαγνητικών διαχωριστής 5,00 0,00 
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21 Επαγωγικός διαχωριστής 5,00 0,00 
22 Extruder  95,0 12,00 
23 Extruder  95,0 12,00 
24 ∆ιαχωριστής επίπλευσης 20,00 0,00 
25 ∆ιαχωριστής επίπλευσης 20,00 0,00 

26 Στεγνωτήρας 40,00 30,00 
58 Κοπτικό  0,50 0,00 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 318,00 54,00 

Τέλος, στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ο Λοιπός Εξοπλισµός, που καλύπτει τις 
ανάγκες στο σύνολο της εγκατάστασης : 

  Α/Α 
ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Κινητήρια 
Ισχύς (kW) 

Θερµική Ισχύς 
(kW) 

27 Γερανογέφυρα 1 7,50 0,00 

28 Γερανογέφυρα 2 9,70 0,00 
29 Γερανογέφυρα 3 7,25 0,00 
30 Γερανογέφυρα 4 3,20 0,00 
31 Γερανογέφυρα 5 7,00 0,00 
32 Αεροσυµπιεστής 1 22,00 0,00 
33 Αεροσυµπιεστής 2 5,50 0,00 

34 
Αντλητικό σύστηµα 
πυρόσβεσης  

60,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 122,15 0,00 

 

Λόγω των ανωτέρω η δυναµικότητα επεξεργασίας Α’ υλών εκτιµάται ότι θα αυξηθεί 
και θα ανέρχεται περίπου στις 60.000 τόνους ανά έτος ενώ το σύνολο των 
εργαζοµένων στους 100. ∆ιευκρινίζεται ότι µε βάση τις παραπάνω αλλαγές, για το 
σύνολο του Μηχανολογικού Εξοπλισµού, ανά επιµέρους τµήµα/γραµµή 
επεξεργασίας, διαµορφώνεται ο κάτωθι πίνακας µε την αντίστοιχη κινητήρια και 
θερµική ισχύς (kW). 

 

Εξοπλισµός 
Γραµµή 

επεξεργασίας 
Ψυγείων 

Γραµµή ∆ιαλογής 
& Μηχανικής 
Επεξεργασίας 
Πλαστικών 

Γραµµή 
επεξεργασίας 

Οθονών 
Τηλεοράσεων 

και Η/Υ 

Γραµµή 
επεξεργασίας 

Λευκών 
Συσκευών 

Λοιπός 
Εξοπλισµός 

 
Κινητήρ
ια ισχύς 

(kW) 

Θερµικ
ή Ισχύς 

(kW) 

Κινητήρ
ια ισχύς 

(kW) 

Θερµικ
ή Ισχύς 

(kW) 

Κινητήρ
ια ισχύς 

(kW) 

Θερµι
κή 

Ισχύς 
(kW) 

Κινητήρ
ια ισχύς 

(kW) 

Θερµι
κή 

Ισχύς 
(kW) 

Κινητήρ
ια ισχύς 

(kW) 

Θερµικ
ή Ισχύς 

(kW) 

Παραγωγικός 
Εξοπλισµός 

275,39 0,00 318,00 54,00 18,00 0,00 334,90 0,00 122,15 0,00 

Εξοπλισµός 

προστασίας 
περιβάλλοντος  

81,78 55,45 0,00 0,00 4,00 0,00 127,50 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 357,17 55,45 317,50 54,00 22,00 0,00 462,40 0,00 122,15 0,00 

Συγκεντρωτικός πίνακας µε την ισχύ του εξοπλισµού, ανά γραµµή παραγωγής. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει για το σύνολο της εγκατάστασης ότι :  

Παραγωγικός Εξοπλισµός:                     946,29kW κινητήρια και 54,00kW θερµική 

Εξοπλισµός Προστασίας Περιβάλλοντος:  13,28kW κινητήρια και 55,45kW θερµική 

Λοιπός Εξοπλισµός :    122,15kW κινητήρια και 0,00kW θερµική 
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Σύνολο: 1.391,17Kw 

 

� Προσθήκη νέων κωδικών ΕΚΑ στον πίνακα α’ υλών, προϊόντων και 
αποβλήτων και δραστηριοτήτων λόγω επέκτασης στη διαχείριση και 
άλλων κατηγοριών αποβλήτων  

Η εταιρεία προτίθεται να συµπεριλάβει στη δραστηριότητά της την διαλογή και 
επεξεργασία µεταλλικών και µη µεταλλικών µη επικινδύνων αποβλήτων προς 
διαχείριση στην παραγωγική της διαδικασία, τα οποία θα οδηγούνται είτε σε 
χειρωνακτική είτε σε µηχανική επεξεργασία σε µια από τις υφιστάµενες γραµµές 
επεξεργασίας ή στην προτεινόµενη νέα γραµµή. Συνεπώς ο πίνακας πρώτων και 
βοηθητικών υλών κατόπιν των προσθηκών διαµορφώνεται ως κάτωθι : 

Α/Α 
Περιγραφή 

υλών 

Φυσική 

Κατάσταση 
Υλών 

ΕΚΑ 
Εργασία 

διαχείρισης 

Μέθοδος 

Αποθήκευσης 

Μέγιστη 
Ετήσια 

∆υναµικ/τα 
(tn/έτος) 

1 

Απόβλητα 
Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρολογικού 
Εξοπλισµού 

Στερεό 

20 01 35* 
20 01 36 
16 02 13* 
16 02 16 
16 02 15* 
16 02 14 
16 02 11* 
20 01 23* 
16 02 09* 
19 12 12 

R12 
R13 

CONTAINERS ΣΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟ 
ΧΩΡΟ - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ/BIG 

BAGS ΣΕ 
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟ 
ΧΩΡΟ 

35.000 

2 
Σιδηρούχα 
µέταλλα 

Στερεό 

19 10 01 
19 01 02 
19 12 02 
12 01 01 
12 01 02 
15 01 04 
15 01 06 
16 01 17 
17 04 05 
20 01 40 

R12 
R13 

CONTAINERS ΣΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟ 
ΧΩΡΟ 

7.500 

3 
Μη Σιδηρούχα 
µέταλλα 

Στερεό 

19 10 02 
19 12 03 
12 01 03 
12 01 04 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 06 
16 01 18 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 06 
17 04 07 
20 01 40 

R12 
R13 

CONTAINERS ΣΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟ 
ΧΩΡΟ 

7.500 

4 Ξύλο Στερεό 

03 01 01 
03 03 01 
17 02 01  
15 01 03 
20 01 38 

R12 
R13 

CONTAINERS ΣΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟ 
ΧΩΡΟ 

2.000 

5 Πλαστικά Στερεό 

02 01 04 
07 02 13 
19 12 04 
16 01 19 
12 01 05 

R12 
R13 

CONTAINERS. 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ, BIG 
BAGS ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, 

5.000 
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Α/Α 
Περιγραφή 

υλών 

Φυσική 
Κατάσταση 

Υλών 

ΕΚΑ 
Εργασία 

διαχείρισης 

Μέθοδος 

Αποθήκευσης 

Μέγιστη 
Ετήσια 

∆υναµικ/τα 
(tn/έτος) 

15 01 02 
15 01 05 
15 01 06 
16 01 19 
17 02 03 
20 01 39 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟ 
ΧΩΡΟ 

6 Γυαλί Στερεό 

15 01 07 
16 01 20 
17 02 02 
19 12 05 

R12 
R13 

CONTAINERS. 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ, BIG 
BAGS ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟ 

ΧΩΡΟ 

1.000 

7 Καλώδια Στερεό 

17 04 11 
16 02 16 
19 10 02 
19 12 02 
19 12 12 

R12 
R13 

CONTAINERS. 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ, BIG 
BAGS ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟ 

ΧΩΡΟ 

 

8 Χαρτί Στερεό 
15 01 01 
19 12 01 
20 01 01 

R12 
R13 

PRESS CONTAINERS. 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ, BIG 
BAGS Ή ΣΕ ΜΠΑΛΕΣ 
ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟ 
ΧΩΡΟ 

2.000 

9 Άζωτο Αέριο - - 

∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΣΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟ 
ΧΩΡΟ 

850 

Οι εισερχόµενες α’ ύλες ΑΗΗΕ, εκφορτώνονται σε υπαίθριο χώρο, ταξινοµούνται σε 
στεγασµένο χώρο µε βιοµηχανικό δάπεδο και προωθούνται στα επιµέρους τµήµατα 
προς χειρωνακτική/µηχανική αποσυναρµολόγηση και απορρύπανση (στεγασµένος 
χώρος µε βιοµηχανικό δάπεδο). Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής 
αποθήκευσης στους χώρους παραγωγής (στεγασµένος χώρος µε βιοµηχανικό 
δαπεδο). 

Οι εισερχόµενες µη επικίνδυνες α’ ύλες (σιδηρούχα, µη σιδηρούχα µέταλλα, 
πλαστικά κλπ.), θα εκφορτώνονται σε υπαίθριο χώρο, θα αποθηκεύονται προσωρινά 
(1-2 ηµέρες) και θα επεξεργάζονται στα επιµέρους τµήµατα. Οι χώροι αποθήκευσης 
τους απεικονίζονται στην κάτοψη της εγκατάστασης (επισυνάπτεται) και η συνολική 
έκτασή τους ανέρχεται περίπου στα 400 τ.µ. υπαίθριου, τσιµεντοστρωµµένου χώρου. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η επεξεργασία τους δύναται να περιλαµβάνει ζύγιση, 
χειροδιαλογή, µηχανική επεξεργασία (τεµαχισµός και διαχωρισµός υλικών). Η  
έκταση αποθήκευσης των ανωτέρω κρίνεται επαρκής, δεδοµένης της µικρής 
διάρκειας προσωρινής αποθήκευσης. Η στοίβαξη γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος ατυχήµατος (µέγιστο ύψος στοίβαξης 4 µέτρα).  

Αντίστοιχα και ο  πίνακας προϊόντων κατόπιν των προσθηκών διαµορφώνεται ως 
εξής: 
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Α/Α 
Περιγραφή 
προϊόντων 

Φυσική 
Κατάσταση 

Υλών 
ΕΚΑ 

Εργασία 
∆ιαχείρισης 

Μέθοδος 
Αποθήκευσης 

Μέγιστη 

Ετήσια 
∆υναµικότητα 

(tn/έτος) 

1. 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΣΜΕΝΕ
Σ ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΕΣ/ΜΗ 
ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

Στερεό 

20 01 36 
16 02 16 
19 12 12 
19 12 03 
19 12 02 
19 12 04 
19 10 01 
19 10 02 

R3 
R4 
R5 

R12 
R13 

ΣΕ ΜΕΓΑΣΑΚΟΥΣ 
Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ Ή 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ 

ANOIKTOΥΣ 
ΚΑ∆ΟΥΣ ΣΕ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟ Ή 
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ, 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜ
ΜΕΝΟ ΧΩΡΟ 

 

5.000 

2. 
ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΑ 
ΜΕΤΑΛΛΑ 

Στερεό 

19 10 01 
19 12 02 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 06 

R4 
R12 
R13 

ΣΕ ΜΕΓΑΣΑΚΟΥΣ 
Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ Ή 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ 

ANOIKTOΥΣ 
ΚΑ∆ΟΥΣ ΣΕ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟ Ή 
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ, 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜ
ΜΕΝΟ ΧΩΡΟ 

22.900 

3. ΠΛΑΣΤΙΚΟ Στερεό 
19 12 04 
15 01 02 
15 01 05 

R3 
R12 
R13 

ΣΕ ΜΕΓΑΣΑΚΟΥΣ 
Ή ΣΕ ΜΠΑΛΕΣ Ή 
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ 

ANOIKTOΥΣ 
ΚΑ∆ΟΥΣ, ΣΕ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟ Ή 
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜ
ΜΕΝΟ ΧΩΡΟ 

15.000 

4. 
ΜΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΑ 
ΜΕΤΑΛΛΑ 

Στερεό 

19 10 02 
19 12 03 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 06 

R4 
R12 
R13 

ΣΕ ΜΕΓΑΣΑΚΟΥΣ 
Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ Ή 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ 

ANOIKTOΥΣ 
ΚΑ∆ΟΥΣ ΣΕ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟ Ή 
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ, 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜ
ΜΕΝΟ ΧΩΡΟ 

1.200 

5. ΧΑΡΤΙ Στερεό 
15 01 01 
19 12 01 

R3 
R12 
R13 

ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΚΑ∆Ο Ή ΣΕ 
ΜΠΑΛΕΣ, ΣΕ 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ Ή 
ΥΠΑΙΘΡΙΟ, 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜ
ΜΕΝΟ ΧΩΡΟ 

350 

6. ΓΥΑΛΙ Στερεό 19 12 05 

R5 
D14 
D15 
R12 
R13 

ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ 
ANOIKTOΥΣ 
ΚΑ∆ΟΥΣ ΜΕ 
ΚΑΛΥΨΗ, ΣΕ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟ, 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜ
ΜΕΝΟ ΧΩΡΟ 

5.000 

7. ΜΠΕΤΟΝ Στερεό 19 12 09 
R5 

R12 
R13 

ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ 
ANOIKTOΥΣ 
ΚΑ∆ΟΥΣ, ΣΕ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟ, 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜ
ΜΕΝΟ ΧΩΡΟ 

3.300 

8. ΚΑΛΩ∆ΙΟ Στερεό 17 04 11 
R3 
R4 

ΣΕ ΜΕΓΑΣΑΚΟΥΣ 
Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ Ή 

720 
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Α/Α 
Περιγραφή 
προϊόντων 

Φυσική 
Κατάσταση 

Υλών 
ΕΚΑ 

Εργασία 
∆ιαχείρισης 

Μέθοδος 
Αποθήκευσης 

Μέγιστη 

Ετήσια 
∆υναµικότητα 

(tn/έτος) 

R5 
R12 
R13 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ 
ANOIKTOΥΣ 
ΚΑ∆ΟΥΣ ΣΕ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟ Ή 
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ, 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜ
ΜΕΝΟ ΧΩΡΟ 

9. ΞΥΛΟ Στερεό 
19 12 07 
15 01 03 

R3 
R12 
R13 

ΣΕ ΜΕΓΑΣΑΚΟΥΣ 
Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ Ή 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ 

ANOIKTOΥΣ 
ΚΑ∆ΟΥΣ ΣΕ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟ Ή 
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ, 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜ
ΜΕΝΟ ΧΩΡΟ 

250 

10. 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 
(ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) 

Στερεό 16 06 01* 
R12 
R13 

ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ 
ΚΑ∆ΟΥΣ, ΣΕ 
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ, 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜ
ΜΕΝΟ ΧΩΡΟ 

200 

 
Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Κ.Υ.Α. ∆13/0/121 (ΦΕΚ 53Β/24-01-2007), 
Κ.Υ.Α. Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β΄/30-3-2011), Υ.Α. ∆13/Ο/3967/11 
(ΦΕΚ 741/Β/5.5.11), Υ.Α. ∆13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/29.11.2012), Υ.Α. 
∆13/Ο/1096/2014 (ΦΕΚ 218/Β/4.2.2014) 

- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 [(ΦΕΚ Β1909/22-12-03), όπως τροποποιήθηκε 
µε τον Ν. 4042/12 - (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)] 

- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 [(ΦΕΚ 179Α/01), όπως τροποποιήθηκε 
µε τον Ν. 3854/10- (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) και την Υ.Α. 9268/469/07 - (ΦΕΚ 
286/Β/2.3.07)] 

- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06), όπως 
τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4042/12 - (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12), την Υ.Α. οικ. 146163/12 - 
(ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12) και την Υ.Α. 8668/07 - (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07)] 

 
Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρµόζονται: 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

1. 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. 
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2. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε 
ιδιωτικούς ή δηµόσιους χώρους. 

3. 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. 

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

5. 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). 

6. 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). 

7. Κατά την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων να λαµβάνεται ειδική µέριµνα 
ώστε να αποφεύγεται η διαρροή υγρών αποβλήτων.  

8. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό κλπ) να 
συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύµφωνα µε το Ν. 
2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο µε τα σχετικά δελτία 
αποστολής.  

9. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα να 
συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη και να 
αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες 
υγειονοµικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί 
κλπ) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να αποµακρύνονται για διάθεση 
µέσω του συστήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου. Απαγορεύεται η 
ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και 
δηµόσιους χώρους.  

10. Συλλογή στερεών αποβλήτων και αποµάκρυνσή τους σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα.  

11. Τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα (Μελάνοδοχεία, Κεραµικές Εστίες, Οθόνες 
Υγρών κρυστάλλων, Πολυουρεθάνη, Φθορίζον Επίχρισµα, CFCs, Μπαταρίες, 
Απορρίµµατα ΑΗΗΕ – Άχρηστα Υλικά για Απόρριψη, Καθοδικές Λυχνίες (CRT), 
Πυκνωτές και Λαµπτήρες) να απενεργοποιούνται ή να αφαιρούνται µε τα 
κατάλληλα εργαλεία, να τοποθετούνται σε καλυµµένο χώρο µέσα σε κιβώτια ή 
ράφια, και στη συνέχεια να διατίθενται σε αδειοδοτηµένους διαχειριστές 
κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.  

12. Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια µέσα χηµικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή 
άµµο µε ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων επικινδύνων υγρών. Το µείγµα να 
συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα και να 
διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτηµένο διαχειριστή. 

13. Τα (αξιοποιήσιµα/αξιόλογα) χρήσιµα στερεά µη επικίνδυνα απόβλητα 
(ανακτηµένα ανταλλακτικά) να διατίθενται στο εµπόριο και τα άχρηστα να 
διατίθενται για ανακύκλωση. Ο χώρος αποθήκευσης των ανταλλακτικών πρέπει 
να είναι καλυµµένος και επιστρωµένος µε σκυρόδεµα, διαθέτοντας σχάρες 
συλλογής των νερών πλύσης και σύνδεσή τους µε ελαιοδιαχωριστή.  

14. Τα µη αξιοποιήσιµα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα να προωθούνται για τελική 
διάθεση σε αδειοδοτηµένους ΧΥΤΑ. 

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

16. Πριν την ανάκτηση επαναχρησιµοποιήσιµων κατασκευαστικών µερών και της 
µηχανικής επεξεργασίας θα πρέπει αυστηρά να προηγείται η απορρύπανση του 
αποβλήτου. 

17. Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη διαχείριση συσκευών οι οποίες 
εισέρχονται στην εγκατάσταση µε φθορές ή είναι κατεστραµµένες καθώς 
παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθµό επικινδυνότητας σε ότι αφορά στη διαφυγή 
επιβλαβών ουσιών προς το περιβάλλον  

18.  Η διαχείριση των παραπροϊόντων της απορρύπανσης και αποσυναρµολόγησης 
των διαχειριζόµενων ΑΗΗΕ να γίνεται κατά είδος: 

• Για τις µπαταρίες / συσσωρευτές και τυχόν ορυκτέλαια να ακολουθούνται 
οι προδιαγραφές του Π.∆. 82/04 και της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010, 
αντίστοιχα, και να υπάρχουν πάντα σε ισχύ συµβάσεις της εταιρίας µε τα 
αντίστοιχα εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης. Επίσης, η 
διαχείριση αυτών θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
2939/01 (ΦΕΚ 179/Α). 

• Υλικά που µπορεί να περιέχουν PCBs (πυκνωτές) θα συλλέγονται 
χωριστά και θα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα  

• Εάν προσδιοριστεί κατασκευαστικό µέρος που περιέχει αµίαντο, αυτό θα 
αποµακρύνεται και θα αποστέλλεται για περαιτέρω διάθεση, έχοντας 
υπόψη τις ειδικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται στην περίπτωση 
υλικών που περιέχουν αµίαντο  

• Μελάνια εκτυπωτών και φωτοτυπικών, συσσωρευτές, πυκνωτές και 
κεραµικές εστίες να τοποθετούνται σε κατάλληλα µέσα προσωρινής 
αποθήκευσης εντός στεγασµένων χώρων, ώστε να αποφεύγεται η πιθανή 
έκλυση επικίνδυνων στοιχείων που περιέχουν προς το περιβάλλον (για 
παράδειγµα, µε την επαφή µε το νερό της βροχής)  

• Οι λαµπτήρες να τοποθετούνται σε ειδικούς για το σκοπό αυτό περιέκτες 
του εγκεκριµένου Συστήµατος εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΗΗΕ. Στην 
εταιρία δεν θα γίνεται καµία επεξεργασία λαµπτήρων παρά µόνο 
(προσωρινή) αποθήκευση αυτών. Επίσης, το φθορίζον επίχρισµα που θα 
προκύπτει από την επεξεργασία των CRT να αποθηκεύεται σε 
κατάλληλους κλειστούς περιέκτες και να παραδίδεται σε κατάλληλη 
αδειοδοτηµένη εταιρία για περαιτέρω διαχείριση. Σωµατίδια σκόνης από 
τη γραµµή επεξεργασίας µικροσυσκευών και CRT να οδηγούνται σε 
σύστηµα απαγωγών, το οποίο θα καταλήγει σε κατάλληλο φίλτρο  

• Τα µη µεταλλικά παραπροϊόντα (πλαστικά, γυάλινα στοιχεία κ.α.) να 
παραδίδονται για ανακύκλωση και πάντα σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες 
εγκαταστάσεις ή εταιρίες  

• Τα µεταλλικά παραπροϊόντα (σιδηρούχα και µη) να παραδίδονται για 
ανακύκλωση και πάντα σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις ή 
εταιρίες  

• Όσον αφορά στα ψυκτικά υγροποιηµένα αέρια και τα διογκωτικά µέσα του 
µονωτικού αφρού από την απορρύπανση των ψυγείων, ο εξοπλισµός 
απορρύπανσης της εγκατάστασης θα πρέπει να περιλαµβάνει σύστηµα 
αποµάκρυνσης και αποθήκευσης των εν λόγω υγροποιηµένων αερίων σε 
κατάλληλα δοχεία, τα οποία θα διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες 
εγκαταστάσεις αξιοποίησής τους 
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19. Ο αποσυναρµολογητής των ψυγείων θα πρέπει να παραµένει κλειστός και να 
διαθέτει αδρανή ατµόσφαιρα Ν2 για αποφυγή διαφυγών και αναφλέξεων των 
περιεχοµένων αερίων. 

20. Η αποθήκευση των συσσωρευτών από την απορρύπανση των ΑΗΗΕ να γίνεται 
σε κλειστό χώρο. Οι συσσωρευτές θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ειδικά δοχεία 
τα οποία θα προµηθεύει το αντίστοιχο εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής 
διαχείρισης και τα οποία δεν επιτρέπεται να πλένονται εντός της υπόψη 
δραστηριότητας. Η πλύση των ανωτέρω δοχείων θα πρέπει να πραγµατοποιείται 
σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις που διαθέτουν την κατάλληλη 
υποδοµή. Τα µέσα προσωρινής αποθήκευσης συσσωρευτών και των άλλων 
επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι συµβατά µε τις προδιαγραφές του 
διεθνούς κανονισµού µεταφοράς επικινδύνων ADR. 

21. Για την πραγµατοποίηση των εργασιών διαχείρισης (π.χ. επεξεργασίας) 
επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 
13588/725/06 και, να υπάρχει Σύµβαση σε ισχύ της Εταιρίας µε ασφαλιστική 
εταιρία για ασφάλιση αστικής ευθύνης και κάλυψης ζηµιών προς τρίτους και το 
περιβάλλον, σε ενδεχόµενο ατύχηµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 7, παράγραφος Β, 
2.3 (α) της ΚΥΑ 13588/725/06, όπως τροποποιήθηκε µε το Άρθρο 3, 
παράγραφος 1γ) της Απόφασης 8668/07. Η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει 
την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, για τις εργασίες εκείνες που 
απαιτείται, καθώς και να είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό διάστηµα άσκησης της 
υπόψη δραστηριότητας. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

22. Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από την απορρύπανση των ΑΗΗΕ να 
αποµακρύνονται µε χρήση κατάλληλου εξοπλισµού, αποφεύγοντας διαρροές, 
και να αποθηκεύονται ξεχωριστά σε ειδικές στεγανές δεξαµενές τοποθετηµένες 
εξωτερικά του κτιρίου και εντός λεκάνης ασφαλείας µε προστέγασµα για 
προστασία από τα καιρικά φαινόµενα. Στη συνέχεια να διατίθενται σε 
αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

23. Η πλύση των δαπέδων να εκτελείται µε την χρήση µηχανικού σαρώθρου και τα 
απόβλητα να συγκεντρώνονται και να παραδίδονται σε εταιρεία διαχείρισης 
επικινδύνων. 

24. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύµατα του προσωπικού, καθαρισµός εσωτερικών 
χώρων) να οδηγούνται σε στεγανό (σηπτικό) βόθρο. Η εταιρεία οφείλει να 
εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, 
να διενεργεί τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου της στεγανής δεξαµενής σε 
νόµιµους χώρους διάθεσης και να τηρεί αρχείο µε όλα τα παραστατικά στοιχεία 
παραλαβής και µεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τους βόθρους (τιµολόγια, 
ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ). 

25. Τα όµβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται µέσω καταλλήλων 
καναλιών µε σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαµενή καθίζησης και 
συγκέντρωσης στερεών, διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα 
εξέρχεται από την εγκατάσταση. 

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

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

28. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων του αποθηκευτικού 
χώρο στον στεγανό βόθρο των αστικών λυµάτων. 
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29. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε 
ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

30. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα µεταχειρισµένα 
ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 82/2004 
(ΦΕΚ 64/Α/02-03-04), θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται µέσω 
αντίστοιχου εγκεκριµένου από το ΥΠΕΝ Συλλογικού Συστήµατος Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης αποβλήτων σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρίες διαχείρισης 
αποβλήτων  

31. Να τηρείται η καθαριότητα και η τάξη όσον αφορά στη συγκέντρωση των υλικών 
στο χώρο της µονάδας καθώς και όσον αφορά στις κάθε είδους διαρροές 
υγρών. Θα λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα ώστε ο χώρος της εγκατάστασης να 
διατηρείται καθαρός από διασκορπισµένα ελαφρά αντικείµενα καθώς και από 
κάθε είδους διαρροές υγρών  

ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-∆ΟΝΗΣΕΙΣ 

32. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 1180/81 και στις λοιπές 
διατάξεις περί θορύβου. 

33. Έδραση των µηχανηµάτων σε ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις όπου 
χρειάζεται και κατάλληλη µόνωση.  

34. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα 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 (άρθ. 2, 
πιν. 1), και γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

35. Να συντηρείται και ελέγχεται τακτικά το σύστηµα σακκόφιλτρων, ώστε οι 
εκποµπές να βρίσκονται εντός των ορίων που θέτει η κείµενη νοµοθεσία (Π.∆. 
1180/81). Η σκόνη που θα συγκεντρώνεται από τα συστήµατα αυτά θα διατίθεται 
σε κατάλληλα αδειοδοτηµένους αποδέκτες  

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ∆ΑΠΕ∆Ο 

36. Οι χώροι απόθεσης (προσωρινή αποθήκευση) να είναι καλυµµένοι µε gross 
betton και κλίση ώστε οποιαδήποτε υγρά απόβλητα προκύπτουν να οδηγούνται 
στη στεγανή δεξαµενή. Να ελέγχεται και να συντηρείται το δάπεδο όπου 
διαπιστωθούν φθορές. 

37. Η αποθήκευση των scrap – µη επικίνδυνων παλαιών µετάλλων να γίνεται σε 
κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο, εντός λεκάνης ασφαλείας και καλυµµένο µε 
gross betton. 

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

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

40. Η συσκευασία και η στοίβαξη των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα µε 
το είδος τους και την κλάση στην οποία ανήκουν. Απαγορεύεται η ανάµιξη 
επικίνδυνων και µη επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και επικίνδυνων αποβλήτων 
που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσης. 

41. Ο χώρος αποθήκευσης συσσωρευτών να επικαλυφθεί µε gross betton, µε 
σύστηµα συλλογής των επικινδύνων και κλίση ώστε οποιαδήποτε υγρά 
απόβλητα προκύπτουν να οδηγούνται σε στεγανή δεξαµενή (δεξαµενή συλλογής 
στραγγιδίων / επικινδύνων υγρών) και διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές των επικινδύνων. 

42. Κατά την µεταφόρτωση αποβλήτων θα λαµβάνονται περιµετρικά αλλά και εντός 
του κτιρίου µέτρα ασφαλείας για τη συλλογή και συγκράτηση διαρροών. 
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43. Όλα τα µεταλλικά και µη µεταλλικά προϊόντα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε 
κατάλληλα µέσα συλλογής και χώρους υπό κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες 
και να παραδίδονται για ανακύκλωση σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρίες (για 
παράδειγµα, χυτήρια, χαλυβουργίες κ.α.). Όµοια και για όλα τα κλάσµατα υλικών 
που προκύπτουν ως υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας (τυχόν σκόνες 
κ.α.). 

44. Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η 
υπερβολική στοίβαξη των αποβλήτων, προκειµένου να προληφθούν τυχόν 
ατυχήµατα. 

45. Οι χώροι αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να διαθέτουν 
επαρκή φωτισµό και θα πρέπει να αποφεύγεται η γειτνίαση των αποθηκευµένων 
επικίνδυνων αποβλήτων µε δίκτυα υποδοµών που ενδέχεται να επηρεαστούν. 

46. Οι τεχνικές προδιαγραφές των µέσων προσωρινής αποθήκευσης των µη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (κάδων, container κ.α.), των οχηµάτων 
µεταφοράς, καθώς και του λοιπού εξοπλισµού διαχείρισης των µη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνες µε τα οριζόµενα 
στην ΚΥΑ 114218/1997. Αντίστοιχα, όσον αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα οι 
ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνες µε τα οριζόµενα 
στην ΚΥΑ 24944/1159/06  

47. Ο καθαρισµός των µέσων προσωρινής αποθήκευσης και του λοιπού εξοπλισµού 
καθώς και η συντήρησή τους θα πρέπει να πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα και µε τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών µόλυνσης και 
να διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία. 

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

48. Κάθε παρτίδα αποβλήτου (σύµφωνα µε τους κωδικούς ΕΚΑ που έχουν δηλωθεί 
από τον φορέα) 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. 

49. 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. 

50. Για τυχόν ανακτώµενα χρήσιµα ανταλλακτικά θα πρέπει να καταχωρείται το 
βάρος τους πριν την διάθεσή τους στην αγορά, προκειµένου να είναι δυνατή η 
ισοσκέλιση του ισοζυγίου βάρους  

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

52. O µέγιστος χρόνος αποθήκευσης των αξιοποιήσιµων στερεών αποβλήτων µετά 
την διαλογή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή ένα (1) έτος, ανάλογα µε 
το εάν ο τελικός προορισµός των αποβλήτων είναι εγκατάσταση αξιοποίησης ή 
διάθεσης, αντίστοιχα σύµφωνα µε την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-
1997). 

53. Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο διαβιβάζει 
µηνιαίως προς την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» µε τις ποσότητες ΑΗΗΕ που 
παραλαµβάνει ανά κατηγορία, τα ανακυκλώσιµα – αξιοποιήσιµα υλικά που 
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προκύπτουν από την επεξεργασία τους και τους παραλήπτες αυτών καθώς και 
τα επικίνδυνα και µη που διαχειρίζονται από αντίστοιχα αδειοδοτηµένους φορείς.  

54. Να συµπληρώνεται η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων µε τις 
αποθηκευµένες και διακινούµενες ποσότητες ανά έτος µέσω του Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόµενα στην Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 
(ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016). 

55. Γα κάθε αποστολή επικινδύνων αποβλήτων να συπληρώνεται το αντίστοιχο 
έντυπο αναγνώρισης ώστε η εταιρεία να απαλλάσσεται της ευθύνης σύµφωνα µε 
την παράγραφο α του Άρθρου 10 της ΚΥΑ 13588/725/2006. Ειδικά για 
διασυνοριακές µεταφορές επικινδύνων αποβλήτων το έντυπο αναγνώρισης 
µπορεί να αντικατασταθεί από το συµπληρωµένο Παράρτηµα 1Β του κανονισµού 
1013/2006/ΕΚ για τη διασυνοριακή µεταφορά αποβλήτων. 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

56. Τα οχήµατα µεταφοράς των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων καθώς και των 
επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε σχετικές άδειες 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 και των ΚΥΑ 
13588/725/06 και 24944/1159/06, αντίστοιχα, να είναι εξοπλισµένα µε όλα τα 
κατάλληλα µέσα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών, να διαθέτουν τα 
απαραίτητα µέσα πυροπροστασίας για την αντιµετώπιση πυρκαγιών από τυχόν 
εύφλεκτα µεταφερόµενα υλικά, να διαθέτουν δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και 
να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Οι εκποµπές καυσαερίων δεν θα 
υπερβαίνουν τα εκάστοτε ισχύοντα όρια. 

57. Η συλλογή και µεταφορά των διαφόρων τύπων αποβλήτων από και προς την 
εγκατάσταση να γίνεται από κατάλληλα αδειοδοτηµένους φορείς, είτε πρόκειται 
για ιδιωτικών συµφερόντων εταιρίες είτε για φορείς του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα, για παράδειγµα, δηµοτικούς ή διαδηµοτικούς  

58. 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. 

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

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

61. Να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενηµέρωση του 
προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, σε 
θέµατα ασφάλειας και χειρισµού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων για 
τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Το απασχολούµενο στην εγκατάσταση 
προσωπικό να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισµό (γάντια, 
µπότες ασφαλείας, φόρµες, µάσκες, ωτοασπίδες, κράνος, αντανακλαστικό γιλέκο 
κ.α.), ανάλογα µε τη φύση και το ωράριο εργασίας 

62. Η εταιρεία οφείλει 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.  

63. Θα πρέπει οι κτιριακές εγκαταστάσεις της µονάδας να αερίζονται επαρκώς 
(είσοδος φρέσκου αέρα από τον εξωτερικό χώρο) ώστε να ανανεώνεται ο αέρας 
των κτιρίων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

64. 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. 
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65. 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. 

66. 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. 

67. Η εταιρεία θα πρέπει να µεριµνά έγκαιρα για την αποστολή φορτίων µε µη 
απόβλητα, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας - αξιοποίησης, ώστε οι 
αποθηκευµένες ποσότητες αποβλήτων να µην ξεπερνούν κάθε φορά τη µέγιστη 
αποθηκευτική δυναµικότητα του χώρου. 

68. 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 υγρών. Το µείγµα να συλλέγεται και να 
αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο 
απόβλητο από αδειοδοτηµένο διαχειριστή.  

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

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

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

72. 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. 

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

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

75. Η εταιρεία να εφαρµόσει µέτρα για την περιοδική (τουλάχιστον δύο φορές τον 
χρόνο) παρακολούθηση, τη µέτρηση και τον έλεγχο των βασικών 
χαρακτηριστικών της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διέπονται από την 
περιβαλλοντική νοµοθεσία. Συγκεκριµένα προτείνεται η εφαρµογή των 
παρακάτω προγραµµάτων: 

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατµόσφαιρας.  

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Θορύβου.  

76. Να γίνεται τακτικός µηνιαίος έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της 
προληπτικής συντήρησης. 

77. 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.). 

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

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



 29 

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

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

81. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της µονάδας ή µέρους αυτής να 
αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισµός να αξιοποιηθεί κατά το 
δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

82. Η υφιστάµενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των φυτεύσεων 
που θα γίνουν να διατηρηθούν. 

83. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόµενα 
στο άρθρο 9 της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 και στο Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της ΚΥΑ 
ΗΠ 24944/1159/06. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση µε τα 
οριζόµενα στη παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06. 

 
Η ∆/νση Περιβάλλοντος λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται 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 (ΜΠΕ) για τη 

δραστηριότητα ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
(ΑΗΗΕ) και διαλογής και επεξεργασίας µεταλλικών και µη µεταλλικών αποβλήτων της 
επιχείρησης ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε., στη θέση «Πράρι – Μουστάκι» του ∆ήµου Ασπροπύργου 
Αττικής, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω 
εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής, της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
& Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και  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) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Κ.Υ.Α. ∆13/0/121 (ΦΕΚ 53Β/24-01-2007), 
Κ.Υ.Α. Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β΄/30-3-2011), Υ.Α. ∆13/Ο/3967/11 
(ΦΕΚ 741/Β/5.5.11), Υ.Α. ∆13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/29.11.2012), Υ.Α. 
∆13/Ο/1096/2014 (ΦΕΚ 218/Β/4.2.2014) 

- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 [(ΦΕΚ Β1909/22-12-03), όπως τροποποιήθηκε µε 
τον Ν. 4042/12 - (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)] 

- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 [(ΦΕΚ 179Α/01), όπως τροποποιήθηκε µε 
τον Ν. 3854/10- (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) και την Υ.Α. 9268/469/07 - (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)] 

- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06), όπως 
τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4042/12 - (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12), την Υ.Α. οικ. 146163/12 - 
(ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12) και την Υ.Α. 8668/07 - (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07)] 

 
� Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρµόζονται: 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

1. Σε κάθε παρτίδα που εισέρχεται στον χώρο να γίνεται οπτικώς έλεγχος και 
αναµόχλευση των υλικών µε σκοπό να ελεγχθεί 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 
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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. 

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

3. 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. 

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

5. 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). 

6. 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). 

7. Κατά την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων να λαµβάνεται ειδική µέριµνα 
ώστε να αποφεύγεται η διαρροή υγρών αποβλήτων.  

8. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό κλπ) να 
συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύµφωνα µε το Ν. 
2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο µε τα σχετικά δελτία 
αποστολής.  

9. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα να συλλέγονται 
και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. 
Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί κλπ) να δίνονται για 
ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να αποµακρύνονται για διάθεση µέσω του συστήµατος 
αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή 
διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους.  

10. Συλλογή στερεών αποβλήτων και αποµάκρυνσή τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  

11. Τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα (Μελάνοδοχεία, Κεραµικές Εστίες, Οθόνες Υγρών 
κρυστάλλων, Πολυουρεθάνη, Φθορίζον Επίχρισµα, CFCs, Μπαταρίες, 
Απορρίµµατα ΑΗΗΕ – Άχρηστα Υλικά για Απόρριψη, Καθοδικές Λυχνίες (CRT), 
Πυκνωτές και Λαµπτήρες) να απενεργοποιούνται ή να αφαιρούνται µε τα κατάλληλα 
εργαλεία, να τοποθετούνται σε καλυµµένο χώρο µέσα σε κιβώτια ή ράφια, και στη 
συνέχεια να διατίθενται σε αδειοδοτηµένους διαχειριστές κρατώντας τα σχετικά 
παραστατικά.  

12. Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια µέσα χηµικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άµµο 
µε ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων επικινδύνων υγρών. Το µείγµα να συλλέγεται 
και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα και να διαχειρίζεται ως 
επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτηµένο διαχειριστή. 

13. Τα (αξιοποιήσιµα/αξιόλογα) χρήσιµα στερεά µη επικίνδυνα απόβλητα (ανακτηµένα 
ανταλλακτικά) να διατίθενται στο εµπόριο και τα άχρηστα να διατίθενται για 
ανακύκλωση. Ο χώρος αποθήκευσης των ανταλλακτικών πρέπει να είναι 
καλυµµένος και επιστρωµένος µε σκυρόδεµα, διαθέτοντας σχάρες συλλογής των 
νερών πλύσης και σύνδεσή τους µε ελαιοδιαχωριστή.  

14. Τα µη αξιοποιήσιµα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα να προωθούνται για τελική 
διάθεση σε αδειοδοτηµένους ΧΥΤΑ. 
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15. Η αποθήκευση του scrap – µη επικίνδυνων παλαιών µετάλλων να γίνεται σε 
κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο σε container και εντός λεκάνης ασφαλείας µε 
προστέγασµα για προστασία από τα καιρικά φαινόµενα, καλυµµένου µε gross 
betton και σύστηµα συλλογής των οµβρίων. 

16. Πριν την ανάκτηση επαναχρησιµοποιήσιµων κατασκευαστικών µερών και της 
µηχανικής επεξεργασίας θα πρέπει αυστηρά να προηγείται η απορρύπανση του 
αποβλήτου. 

17. Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη διαχείριση συσκευών οι οποίες εισέρχονται 
στην εγκατάσταση µε φθορές ή είναι κατεστραµµένες καθώς παρουσιάζουν τον 
υψηλότερο βαθµό επικινδυνότητας σε ότι αφορά στη διαφυγή επιβλαβών ουσιών 
προς το περιβάλλον  

18.  Η διαχείριση των παραπροϊόντων της απορρύπανσης και αποσυναρµολόγησης 
των διαχειριζόµενων ΑΗΗΕ να γίνεται κατά είδος: 

• Για τις µπαταρίες / συσσωρευτές και τυχόν ορυκτέλαια να ακολουθούνται οι 
προδιαγραφές του Π.∆. 82/04 και της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010, 
αντίστοιχα, και να υπάρχουν πάντα σε ισχύ συµβάσεις της εταιρίας µε τα 
αντίστοιχα εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης. Επίσης, η 
διαχείριση αυτών θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
2939/01 (ΦΕΚ 179/Α). 

• Υλικά που µπορεί να περιέχουν PCBs (πυκνωτές) θα συλλέγονται χωριστά 
και θα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα  

• Εάν προσδιοριστεί κατασκευαστικό µέρος που περιέχει αµίαντο, αυτό θα 
αποµακρύνεται και θα αποστέλλεται για περαιτέρω διάθεση, έχοντας υπόψη 
τις ειδικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται στην περίπτωση υλικών 
που περιέχουν αµίαντο  

• Μελάνια εκτυπωτών και φωτοτυπικών, συσσωρευτές, πυκνωτές και 
κεραµικές εστίες να τοποθετούνται σε κατάλληλα µέσα προσωρινής 
αποθήκευσης εντός στεγασµένων χώρων, ώστε να αποφεύγεται η πιθανή 
έκλυση επικίνδυνων στοιχείων που περιέχουν προς το περιβάλλον (για 
παράδειγµα, µε την επαφή µε το νερό της βροχής)  

• Οι λαµπτήρες να τοποθετούνται σε ειδικούς για το σκοπό αυτό περιέκτες του 
εγκεκριµένου Συστήµατος εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΗΗΕ. Στην εταιρία δεν 
θα γίνεται καµία επεξεργασία λαµπτήρων παρά µόνο (προσωρινή) 
αποθήκευση αυτών. Επίσης, το φθορίζον επίχρισµα που θα προκύπτει από 
την επεξεργασία των CRT να αποθηκεύεται σε κατάλληλους κλειστούς 
περιέκτες και να παραδίδεται σε κατάλληλη αδειοδοτηµένη εταιρία για 
περαιτέρω διαχείριση. Σωµατίδια σκόνης από τη γραµµή επεξεργασίας 
µικροσυσκευών και CRT να οδηγούνται σε σύστηµα απαγωγών, το οποίο 
θα καταλήγει σε κατάλληλο φίλτρο  

• Τα µη µεταλλικά παραπροϊόντα (πλαστικά, γυάλινα στοιχεία κ.α.) να 
παραδίδονται για ανακύκλωση και πάντα σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες 
εγκαταστάσεις ή εταιρίες  

• Τα µεταλλικά παραπροϊόντα (σιδηρούχα και µη) να παραδίδονται για 
ανακύκλωση και πάντα σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις ή 
εταιρίες  

• Όσον αφορά στα ψυκτικά υγροποιηµένα αέρια και τα διογκωτικά µέσα του 
µονωτικού αφρού από την απορρύπανση των ψυγείων, ο εξοπλισµός 
απορρύπανσης της εγκατάστασης θα πρέπει να περιλαµβάνει σύστηµα 
αποµάκρυνσης και αποθήκευσης των εν λόγω υγροποιηµένων αερίων σε 
κατάλληλα δοχεία, τα οποία θα διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες 
εγκαταστάσεις αξιοποίησής τους 
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19. Ο αποσυναρµολογητής των ψυγείων θα πρέπει να παραµένει κλειστός και να 
διαθέτει αδρανή ατµόσφαιρα Ν2 για αποφυγή διαφυγών και αναφλέξεων των 
περιεχοµένων αερίων. 

20. Η αποθήκευση των συσσωρευτών από την απορρύπανση των ΑΗΗΕ να γίνεται σε 
κλειστό χώρο. Οι συσσωρευτές θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ειδικά δοχεία τα 
οποία θα προµηθεύει το αντίστοιχο εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης 
και τα οποία δεν επιτρέπεται να πλένονται εντός της υπόψη δραστηριότητας. Η 
πλύση των ανωτέρω δοχείων θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε κατάλληλα 
αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις που διαθέτουν την κατάλληλη υποδοµή. Τα µέσα 
προσωρινής αποθήκευσης συσσωρευτών και των άλλων επικίνδυνων αποβλήτων 
θα πρέπει να είναι συµβατά µε τις προδιαγραφές του διεθνούς κανονισµού 
µεταφοράς επικινδύνων ADR. 

21. Για την πραγµατοποίηση των εργασιών διαχείρισης (π.χ. επεξεργασίας) 
επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 
13588/725/06 και, να υπάρχει Σύµβαση σε ισχύ της Εταιρίας µε ασφαλιστική εταιρία 
για ασφάλιση αστικής ευθύνης και κάλυψης ζηµιών προς τρίτους και το περιβάλλον, 
σε ενδεχόµενο ατύχηµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 7, παράγραφος Β, 2.3 (α) της ΚΥΑ 
13588/725/06, όπως τροποποιήθηκε µε το Άρθρο 3, παράγραφος 1γ) της 
Απόφασης 8668/07. Η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει την διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων, για τις εργασίες εκείνες που απαιτείται, καθώς και να είναι 
σε ισχύ για όλο το χρονικό διάστηµα άσκησης της υπόψη δραστηριότητας. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

22. Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από την απορρύπανση των ΑΗΗΕ να 
αποµακρύνονται µε χρήση κατάλληλου εξοπλισµού, αποφεύγοντας διαρροές, και να 
αποθηκεύονται ξεχωριστά σε ειδικές στεγανές δεξαµενές τοποθετηµένες εξωτερικά 
του κτιρίου και εντός λεκάνης ασφαλείας µε προστέγασµα για προστασία από τα 
καιρικά φαινόµενα. Στη συνέχεια να διατίθενται σε αδειοδοτηµένες εταιρείες 
διαχείρισης, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

23. Η πλύση των δαπέδων να εκτελείται µε την χρήση µηχανικού σαρώθρου και τα 
απόβλητα να συγκεντρώνονται και να παραδίδονται σε εταιρεία διαχείρισης 
επικινδύνων. 

24. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύµατα του προσωπικού, καθαρισµός εσωτερικών 
χώρων) να οδηγούνται σε στεγανό (σηπτικό) βόθρο. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί 
τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, να 
διενεργεί τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου της στεγανής δεξαµενής σε νόµιµους 
χώρους διάθεσης και να τηρεί αρχείο µε όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής 
και µεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τους βόθρους (τιµολόγια, ηµεροµηνίες 
παραλαβών κλπ). 

25. Τα όµβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται µέσω καταλλήλων καναλιών 
µε σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαµενή καθίζησης και συγκέντρωσης στερεών, 
διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα εξέρχεται από την 
εγκατάσταση. 

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

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

28. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων του αποθηκευτικού 
χώρο στον στεγανό βόθρο των αστικών λυµάτων. 
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29. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέµα 
ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

30. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα µεταχειρισµένα 
ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 82/2004 
(ΦΕΚ 64/Α/02-03-04), θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται µέσω 
αντίστοιχου εγκεκριµένου από το ΥΠΕΝ Συλλογικού Συστήµατος Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης αποβλήτων σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρίες διαχείρισης 
αποβλήτων  

31. Να τηρείται η καθαριότητα και η τάξη όσον αφορά στη συγκέντρωση των υλικών στο 
χώρο της µονάδας καθώς και όσον αφορά στις κάθε είδους διαρροές υγρών. Θα 
λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα ώστε ο χώρος της εγκατάστασης να διατηρείται 
καθαρός από διασκορπισµένα ελαφρά αντικείµενα καθώς και από κάθε είδους 
διαρροές υγρών  

ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-∆ΟΝΗΣΕΙΣ 

32. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 1180/81 και στις λοιπές 
διατάξεις περί θορύβου. 

33. Έδραση των µηχανηµάτων σε ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις όπου χρειάζεται 
και κατάλληλη µόνωση.  

34. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα 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 (άρθ. 2, πιν. 1), και 
γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

35. Να συντηρείται και ελέγχεται τακτικά το σύστηµα σακκόφιλτρων, ώστε οι εκποµπές 
να βρίσκονται εντός των ορίων που θέτει η κείµενη νοµοθεσία (Π.∆. 1180/81). Η 
σκόνη που θα συγκεντρώνεται από τα συστήµατα αυτά θα διατίθεται σε κατάλληλα 
αδειοδοτηµένους αποδέκτες  

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ∆ΑΠΕ∆Ο 

36. Οι χώροι απόθεσης (προσωρινή αποθήκευση) να είναι καλυµµένοι µε gross betton 
και κλίση ώστε οποιαδήποτε υγρά απόβλητα προκύπτουν να οδηγούνται στη 
στεγανή δεξαµενή. Να ελέγχεται και να συντηρείται το δάπεδο όπου διαπιστωθούν 
φθορές. 

37. Η αποθήκευση των scrap – µη επικίνδυνων παλαιών µετάλλων να γίνεται σε 
κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο, εντός λεκάνης ασφαλείας και καλυµµένο µε gross 
betton. 

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

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

40. Η συσκευασία και η στοίβαξη των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα µε το 
είδος τους και την κλάση στην οποία ανήκουν. Απαγορεύεται η ανάµιξη επικίνδυνων 
και µη επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και επικίνδυνων αποβλήτων που ανήκουν σε 
διαφορετικές κλάσης. 

41. Ο χώρος αποθήκευσης συσσωρευτών να επικαλυφθεί µε gross betton, µε σύστηµα 
συλλογής των επικινδύνων και κλίση ώστε οποιαδήποτε υγρά απόβλητα 
προκύπτουν να οδηγούνται σε στεγανή δεξαµενή (δεξαµενή συλλογής στραγγιδίων / 
επικινδύνων υγρών) και διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των 
επικινδύνων. 

42. Κατά την µεταφόρτωση αποβλήτων θα λαµβάνονται περιµετρικά αλλά και εντός του 
κτιρίου µέτρα ασφαλείας για τη συλλογή και συγκράτηση διαρροών. 
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43. Όλα τα µεταλλικά και µη µεταλλικά προϊόντα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε 
κατάλληλα µέσα συλλογής και χώρους υπό κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες και 
να παραδίδονται για ανακύκλωση σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρίες (για 
παράδειγµα, χυτήρια, χαλυβουργίες κ.α.). Όµοια και για όλα τα κλάσµατα υλικών 
που προκύπτουν ως υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας (τυχόν σκόνες 
κ.α.). 

44. Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η 
υπερβολική στοίβαξη των αποβλήτων, προκειµένου να προληφθούν τυχόν 
ατυχήµατα. 

45. Οι χώροι αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή 
φωτισµό και θα πρέπει να αποφεύγεται η γειτνίαση των αποθηκευµένων 
επικίνδυνων αποβλήτων µε δίκτυα υποδοµών που ενδέχεται να επηρεαστούν. 

46. Οι τεχνικές προδιαγραφές των µέσων προσωρινής αποθήκευσης των µη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (κάδων, container κ.α.), των οχηµάτων 
µεταφοράς, καθώς και του λοιπού εξοπλισµού διαχείρισης των µη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην 
ΚΥΑ 114218/1997. Αντίστοιχα, όσον αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα οι ως άνω 
προδιαγραφές θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 
24944/1159/06  

47. Ο καθαρισµός των µέσων προσωρινής αποθήκευσης και του λοιπού εξοπλισµού 
καθώς και η συντήρησή τους θα πρέπει να πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα και µε τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών µόλυνσης και να 
διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία. 

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

48. Κάθε παρτίδα αποβλήτου (σύµφωνα µε τους κωδικούς ΕΚΑ που έχουν δηλωθεί 
από τον φορέα) 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. 

49. 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. 

50. Για τυχόν ανακτώµενα χρήσιµα ανταλλακτικά θα πρέπει να καταχωρείται το βάρος 
τους πριν την διάθεσή τους στην αγορά, προκειµένου να είναι δυνατή η ισοσκέλιση 
του ισοζυγίου βάρους  

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

52. O µέγιστος χρόνος αποθήκευσης των αξιοποιήσιµων στερεών αποβλήτων µετά την 
διαλογή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή ένα (1) έτος, ανάλογα µε το εάν 
ο τελικός προορισµός των αποβλήτων είναι εγκατάσταση αξιοποίησης ή διάθεσης, 
αντίστοιχα σύµφωνα µε την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997). 

53. Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο διαβιβάζει µηνιαίως 
προς την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» µε τις ποσότητες ΑΗΗΕ που 
παραλαµβάνει ανά κατηγορία, τα ανακυκλώσιµα – αξιοποιήσιµα υλικά που 
προκύπτουν από την επεξεργασία τους και τους παραλήπτες αυτών καθώς και τα 
επικίνδυνα και µη που διαχειρίζονται από αντίστοιχα αδειοδοτηµένους φορείς.  
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54. Να συµπληρώνεται η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων µε τις αποθηκευµένες 
και διακινούµενες ποσότητες ανά έτος µέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Αποβλήτων κατά τα προβλεπόµενα στην Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 
2992/Β/19-9-2016). 

55. Γα κάθε αποστολή επικινδύνων αποβλήτων να συµπληρώνεται το αντίστοιχο 
έντυπο αναγνώρισης ώστε η εταιρεία να απαλλάσσεται της ευθύνης σύµφωνα µε 
την παράγραφο α του Άρθρου 10 της ΚΥΑ 13588/725/2006. Ειδικά για 
διασυνοριακές µεταφορές επικινδύνων αποβλήτων το έντυπο αναγνώρισης µπορεί 
να αντικατασταθεί από το συµπληρωµένο Παράρτηµα 1Β του κανονισµού 
1013/2006/ΕΚ για τη διασυνοριακή µεταφορά αποβλήτων. 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

56. Τα οχήµατα µεταφοράς των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων καθώς και των 
επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε σχετικές άδειες 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 και των ΚΥΑ 13588/725/06 
και 24944/1159/06, αντίστοιχα, να είναι εξοπλισµένα µε όλα τα κατάλληλα µέσα 
αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών, να διαθέτουν τα απαραίτητα µέσα 
πυροπροστασίας για την αντιµετώπιση πυρκαγιών από τυχόν εύφλεκτα 
µεταφερόµενα υλικά, να διαθέτουν δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Οι εκποµπές καυσαερίων δεν θα υπερβαίνουν τα 
εκάστοτε ισχύοντα όρια. 

57. Η συλλογή και µεταφορά των διαφόρων τύπων αποβλήτων από και προς την 
εγκατάσταση να γίνεται από κατάλληλα αδειοδοτηµένους φορείς, είτε πρόκειται για 
ιδιωτικών συµφερόντων εταιρίες είτε για φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, για 
παράδειγµα, δηµοτικούς ή διαδηµοτικούς  

58. 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. 

59. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων – οχηµάτων σε 
αδειοδοτηµένα συνεργεία. 

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

61. Να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενηµέρωση του 
προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, σε 
θέµατα ασφάλειας και χειρισµού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων για τη 
δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Το απασχολούµενο στην εγκατάσταση 
προσωπικό να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισµό (γάντια, µπότες 
ασφαλείας, φόρµες, µάσκες, ωτοασπίδες, κράνος, αντανακλαστικό γιλέκο κ.α.), 
ανάλογα µε τη φύση και το ωράριο εργασίας 

62. Η εταιρεία οφείλει 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.  

63. Θα πρέπει οι κτιριακές εγκαταστάσεις της µονάδας να αερίζονται επαρκώς (είσοδος 
φρέσκου αέρα από τον εξωτερικό χώρο) ώστε να ανανεώνεται ο αέρας των κτιρίων 
και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

64. 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. 

65. 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. 
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66. 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. 

67. Η εταιρεία θα πρέπει να µεριµνά έγκαιρα για την αποστολή φορτίων µε µη 
απόβλητα, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας - αξιοποίησης, ώστε οι αποθηκευµένες 
ποσότητες αποβλήτων να µην ξεπερνούν κάθε φορά τη µέγιστη αποθηκευτική 
δυναµικότητα του χώρου. 

68. 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 υγρών. Το µείγµα να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά 
βαρέλια µε κάλυµµα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από 
αδειοδοτηµένο διαχειριστή.  

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

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

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

72. 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. 

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

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

75. Η εταιρεία να εφαρµόσει µέτρα για την περιοδική (τουλάχιστον δύο φορές τον 
χρόνο) παρακολούθηση, τη µέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών 
της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διέπονται από την περιβαλλοντική 
νοµοθεσία. Συγκεκριµένα προτείνεται η εφαρµογή των παρακάτω προγραµµάτων: 

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατµόσφαιρας.  

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Θορύβου.  

76. Να γίνεται τακτικός µηνιαίος έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της 
προληπτικής συντήρησης. 

77. 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.). 

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

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

80. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των όρων της 
παρούσας απόφασης. 
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

81. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της µονάδας ή µέρους αυτής να 
αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισµός να αξιοποιηθεί κατά το 
δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

82. Η υφιστάµενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των φυτεύσεων που 
θα γίνουν να διατηρηθούν. 

83. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόµενα στο 
άρθρο 9 της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 και στο Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της ΚΥΑ ΗΠ 
24944/1159/06. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση µε τα οριζόµενα 
στη παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06. 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Α. Μπαλού, Ν. Αδαµόπουλος, Α. Βασιλάκη, Α. 
Μαντάς, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου.  
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Αικ. Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη, Χρ. 
∆ανάκος, Ι. Μοίρας. 
 

 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


