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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 34η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 312/2018 

Σήμερα 25/10/2018 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. 205611/19-10-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, της από 22-10-2018 ορθής 
επανάληψης αυτής και της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 208966/24-10-2018 συμπλήρωσής 
της, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 19-10-2018, 22-10-2018 και 24-10-2018 
αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 9ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη 
δραστηριότητα αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, αποθήκευσης, συσκευασίας 
και τυποποίησης χημικών προϊόντων, προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων και γενικών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών της εταιρείας 
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. στην θέση “Πηγάδι 
Τζαβερδέλλα” στην Δ.Ε. Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής Αττικής. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα τεσσάρων (84) παρόντων 
Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
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Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. Καραμέρος Γεώργιος,  Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης 
Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – 
Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, 
Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), 
Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, 
Γαβράς Παναγιώτης, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός 
Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου 
Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -
Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος 
Κυριάκος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, 
Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - 
Καμπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος 
Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, 
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης 
Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, 
Νερούτσου Μαρία, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, 
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, 
Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, 
Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - 
Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή 
(Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, 
Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Τζόκας Σπυρίδων. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαμόπουλος Νικόλαος, Βασιλάκη Άννα, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, 
Γούλας Απόστολος, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Καμάρας Παύλος, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), 
Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας Δημήτριος, Νικηταρά Φωτεινή, Ροκοφύλλου Άννα, 
Σγουρός Ιωάννης, Σωτηροπούλου Ελένη, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
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Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο 
στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 144255/18/19-10-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που 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. 4014/2011 (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)]. 

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.3325/2005 (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 
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.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.Δ. 148/2009 (190/Α/2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την 
αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 
2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 
2004, όπως ισχύει» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Η.Π. 
48416/2037/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 2516/Β/2011) και τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 
136/Α/2016)]. 
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8. Το Π.Δ. 82/2004 (64/Α/2004) «Αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 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». 

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

10. Το Π.Δ. 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)]. 

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

12. Την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 
4342/2015». 

13. Την Υ.Α. 39200/2015 (ΦΕΚ 2057/Β/2015) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
41624/2057/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1625), σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2013/56/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ηλεκτρικές 
στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά 
εργαλεία και στοιχείων − κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και για 
την κατάργηση της απόφασης 2009/603/ΕΚ της Επιτροπής», του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 και άλλες συναφείς 
διατάξεις» 

14. Την Υ.Α. oικ. 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». 

15. 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 
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(ΑΗΗΕ)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 
και άλλες διατάξεις». 

16. 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. 44105/1398/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1890/Β/2013), 
την Υ.Α. Η.Π. 34062/957/Ε103/2015 (ΦΕΚ 1793/Β/2015) και την Ν. 4342/2015 
(ΦΕΚ 143/Α/2015)]. 

17. 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)” 

18. 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)]. 

19. Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/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». 

20. 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)]. 

21. 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)]. 

22. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 39626/2208/2009 (ΦΕΚ 2075/Β΄/2009) «Καθορισμός μέτρων 
για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/118/ΕΚ» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
182314/1241/2016 (ΦΕΚ 2888/Β/2016)]. 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2962&item_id=11182
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2962&item_id=11182
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23. Την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β΄/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 
4342/2015» 

24. Την Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με 
το άρθρο 5 (παρ. Β) την 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, (187/Β/2.3.07), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) και την 
Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012)]. 

25. 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)]. 

26. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί 
για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991 [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12), 
Υ.Α. οικ. 146163/12, (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12) και την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 
187/Β/2.3.07)]. 

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

28. 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)]. 

29. 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)]. 

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

31. 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». 

32. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138/1965) Υγειονομική Διάταξη «Περί διαθέσεως 
λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» [όπως τροποποιήθηκε δια των υπ’ αριθμ. 
Γ1/17831/1971 (ΦΕΚ 986/Β/1971), Γ4/1305/1974 (ΦΕΚ 801/Β/1974) και Υ.Α. 
Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/2008 (ΦΕΚ 2089/Β/2008)]. 

33. Την με αριθμ. πρωτ. 32499/2017 (ΑΔΑ: ΩΜΚΔ4653Π8-ΚΓΩ) με θέμα «Κατάταξη 
δραστηριοτήτων συγκέντρωσης, διάλυσης και τεμαχισμού οχημάτων τέλους 
κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), εκτός αυτών που αναφέρονται στην Υ.Α. οικ. 37674/2016 
(ΦΕΚ 2417/Β)», του Τμ. Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων & Ειδικών Έργων / Δ/νση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης / ΥΠΕΝ. 
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34. Την Εγκύκλιου 103731/1278/2004 «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».  

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

36. Την Εγκύκλιο 110441/3231/2004 «Διόρθωση της παραγράφου Β.3.ΙΙΙ στην 
Εγκύκλιο “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων”»  

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

38. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 23233/2187/2017 έγγραφο με θέμα «Απάντηση σε ερώτημα 
με θέμα: “Δυνατότητες περιορισμού του πεδίου εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ σε 
περιπτώσεις με κατοπτρικές καταχωρήσεις του ΕΚΑ”», από το Τμ. Ανακύκλωσης – 
Εναλλακτικής Διαχείρισης / Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας Εδάφους & 
Διαχείρισης Αποβλήτων / ΥΠΕΝ. 

39. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 56/2016 έγγραφο με θέμα «Παροχή διευκρινήσεων», από τον 
Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). 

40. 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 / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική 
Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

41. Το υπ’ αρ. πρωτ. 27074/1721/Φ12/2018 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση φακέλου για 
τη δραστηριότητα αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, αποθήκευσης, 
συσκευασίας και τυποποίησης χημικών προϊόντων, προσωρινής αποθήκευσης μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και γενικών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 
της εταιρείας ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. στην θέση “Πηγάδι 
Τζαβερδέλλα” στην Δ.Ε. Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής Αττικής» από το Τμήμα Α / 
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση Χωρ/κης και 
Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

42. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 142963/2018 έγγραφο με θέμα “Αποστολή ανακοίνωσης” 
από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού 
/ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

43. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ302/1056/ΠΕΡΙΒ-9/2013 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 
πρωτ. Φ 302/2901/ΠΕΡΙΒ-9/07-05-2010 Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων για την δραστηριότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας επικίνδυνων 
αποβλήτων, αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης χημικών προϊόντων, 
προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και γενικών 
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών της εταιρίας “SAFETYKLEEN HELLAS Ε.Π.Ε.” 
στην θέση “Πηγάδι Τζαβερδέλλα” (περιοχή ΕΜ) στην Δ.Ε. Άνω Λιοσίων Δήμου 
Φυλής Αττικής», από το Τμήμα Α / Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / 
Γενική Δ/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

44. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ302/5384/ΠΕΡΙΒ-9/2014 «Τροποποίηση – Συμπλήρωση 
της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ302/1056/ΠΕΡΙΒ-9/08-04-2013 Απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για την δραστηριότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας 
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επικίνδυνων αποβλήτων, αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης χημικών 
προϊόντων, προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και 
γενικών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών της εταιρίας “SAFETYKLEEN HELLAS 
Ε.Π.Ε.” στην θέση “Πηγάδι Τζαβερδέλλα” (περιοχή ΕΜ) στην Δ.Ε. Άνω Λιοσίων 
Δήμου Φυλής Αττικής», από το Τμήμα Α / Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής. 

45. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ302/6664/ΠΕΡΙΒ-9/2015 «Παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. 
πρωτ. Φ302/6664/ΠΕΡΙΒ-9/18-12-2015 Απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 
με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ302/1056/ΠΕΡΙΒ-9/08-04-2013 και Φ302/5384/ΠΕΡΙΒ-
9/17-12-2014 Αποφάσεις, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την δραστηριότητα 
αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, αποθήκευσης, συσκευασίας και 
τυποποίησης χημικών προϊόντων, προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων και γενικών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών της εταιρίας 
“SAFETYKLEEN HELLAS Ε.Π.Ε.” στην θέση “Πηγάδι Τζαβερδέλλα” (περιοχή ΕΜ) 
στην Δ.Ε. Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής Αττικής», από το Τμήμα Α / Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση Χωρ/κης και Περ/κης 
Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

46. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 236/Φ14.Α.Λ.2279/2014 «α) Τροποποίηση άδειας 
εγκατάστασης εκσυγχρονισμού. β) Τροποποίηση άδειας λειτουργίας μετά από 
μηχανολογικό εκσυγχρονισμό και προσθήκη δραστηριότητας μονάδας οργανικών 
διαλυτών και διαλυμάτων και εξαντλημένων οργανικών διαλυτών και διαλυμάτων, 
αποθήκευσης επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων, αποθήκευσης, 
συσκευασίας και τυποποίησης χημικών προϊόντων, με τμήμα γενικών 
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, της εταιρείας SAFETYKLEEN HELLAS Ε.Π.Ε., 
στη θέση «Πηγάδι Τζαβερδέλλα», στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής 
Αττικής.», από το Τμήμα Χορήγησης Αδειών / Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής 
Αττικής / Γενική Δ/νση Ανάπτυξης / Περιφέρεια Αττικής. 

47. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2439/2016 με θέμα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ» (περιοχή με 
χρήση μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας) από το Τμ. Περιβάλλοντος / Δ/νση 
Υπηρεσίας Δόμησης / Δήμος Φυλής. 

48. Τις υπ’ αριθμ. 426/89, 184/06, 412/07 και 377/08 άδειες οικοδομής από το Τμ. 
Πολεοδομίας / Δήμος Άνω Λιοσίων. 

49. Τα υπ’ αριθμ. 1434356/2014, 1434357/2014, 1725424/2017 και 1715902/2017 
Πιστοποιητικά Ανάλυσης (δείγματα εδάφους & απόβλητου υγρού) από την εταιρεία 
Α. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε. 

50. Τα υπ’ αριθμ. 165-1-1, 165-1-2 και 165-1- αποδεικτικά υποβολής έκθεσης 
αποβλήτων στο ΗΜΑ για τα έτη 2015, 2016 και 2017. 

51. Το από 30/10/2017 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 «Συστήματα 
διαχείρισης της ποιότητας» 

52. Το από 09/11/2017 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ EN ISO 140001:2015 «Συστήματα 
διαχείρισης του περιβάλλοντος» 

53. Το από 14/11/2017 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 
«Συστήματα διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία» 
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54. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 32016/3239/2013 «Ανανέωση άδειας συλλογής και 
μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων της εταιρείας «Ελληνογερμανική Εταιρεία 
Διαχείρισης Αποβλήτων & Περιβαλλοντικών εφαρμογών ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», με 
διακριτικό τίτλο “SUK”», από το Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων / Δ/νση 
Περ/κου Σχεδιασμού / Γενική Περιβάλλοντος / ΥΠΕΚΑ. 

55. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ5678/3959/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2014 «Άδεια (ανανέωση - 
τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 5678 / 4013 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 05-10-2011 Άδειας) 
για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 
της εταιρίας ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε., που εδρεύει στην οδό 
Ιάσονος 14 στο Παλαιό Φάληρο Αττικής», από το Τμήμα Α / Δ/νση Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

56. Το με αριθμ. No B0761CM521900h ασφαλιστήριο για ζημιές έναντι τρίτων 

57. Το υπ’ αριθμ. 4168/Φ.701.27/2014 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, από την Β’ 
Γραφείο Πυρασφάλειας / Διοίκηση Π.Υ. Αθηνών. 

58. Η από 20/02/2018 Δήλωση Συνεργασίας Παράδοσης Αποβλήτων με την 
Πορτογαλική εταιρεία EGEO SOLVENTS SA. 

59. Η από 20/02/2018 Δήλωση Συνεργασίας Παράδοσης Αποβλήτων με την Δανέζικη 
εταιρεία FORTUM AS. 

60. Η από 25/09/2017 Δήλωση Συνεργασίας Παράδοσης Αποβλήτων με την Πολωνική 
εταιρεία SARPI zoo. 

61. Η από 26/01/2018 Δήλωση Συνεργασίας Παράδοσης Αποβλήτων με την Γερμανική 
εταιρεία Buhck GmbH. 

62. Η από 24/04/2018 Δήλωση Συνεργασίας Παράδοσης Αποβλήτων με την Ελληνική 
εταιρεία ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. 

63. Η από 27/04/2018 Δήλωση Συνεργασίας Παράδοσης Αποβλήτων με την Ελληνική 
εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 

64. Η από 27/04/2018 Δήλωση Συνεργασίας Παράδοσης Αποβλήτων με την Ελληνική 
εταιρεία DENVER SLOPS Α.Ε.B.E. 

65. Η από 28/02/2018 Πρόθεση Συνεργασίας με την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 

 
Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα αποθήκευσης επικινδύνων 
αποβλήτων, αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης χημικών προϊόντων, 
προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και γενικών 
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ 
Ε.Π.Ε. στην θέση “Πηγάδι Τζαβερδέλλα” στην Δ.Ε. Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής 
Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε με το (41) σχετικό, για την έκφραση απόψεων μας, 
στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από 
την αρμόδια υπηρεσία της Δνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. 
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Κύριος του Έργου: 
ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 

Συντάκτης μελέτης: 
Παναγιώτης Ιωακειμίδης - Χημικός Μηχανικός 

Η μελέτη περιλαμβάνει: 
1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2.  ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
4.  ΣΤΟΧΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
5.  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΣΙ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
6.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
7.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
8.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
9.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
10. ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
11. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
13. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΕΠΟ 
14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
15. ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ 
16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (I-X) 
17. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Τίτλος δραστηριότητας 

Η υπό αδειοδότηση δραστηριότητες είναι «η αποθήκευση επικίνδυνων και μη 
αποβλήτων, η συσκευασία και τυποποίηση χημικών προϊόντων και η εκτέλεση γενικών 
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, της εταιρίας “ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ” στην θέση 
“Πηγάδι Τζαβερδέλλα” (περιοχή ΕΜ) στο Δ.Δ. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής στην 
Αττική. Σημειώνεται ότι όλες οι προαναφερόμενες δραστηριότητες υφίστανται και 
λειτουργούν στον ίδιο χώρο με τους όρους της ΑΕΠΟ με ΑΔΑ:7ΝΔ1ΟΡ1Κ-Ε4Κ της 
εταιρίας SAFETYKLEEN HELLAS Ε.Π.Ε. και θα βρίσκονται σε ισχύ μέχρι την έκδοση 
της προβλεπόμενής άδειας λειτουργίας στην εταιρία ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ. Μετά από την 
έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στην εταιρία 
ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, ώστε να εκδοθεί άδεια 
λειτουργίας στην επωνυμία της. 

Είδος και μέγεθος της δραστηριότητας 

Η Μ.Π.Ε. έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα παραρτήματα 2, 3.1 & 4.4. του άρθρου 3 της 
ΚΥΑ 170225 (ΦΕΚ 135Β) 27-01-2014 και σε συνέχεια του άρθρου 4 του Ν. 4014 / 
2011 και έχει σαν σκοπό την έκδοση περιβαλλοντικών όρων των δραστηριοτήτων που 
ακολουθούν:  

• Αποθήκευση μεταφόρτωση επικινδύνων αποβλήτων 

• Αποθήκευση μεταφόρτωση μη επικίνδυνων αποβλήτων 

• Αποθήκευση Συσκευασία και τυποποίηση επικίνδυνων χημικών 
προϊόντων 
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• Γενικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες επισκευών 

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι δραστηριότητες του εργοστασίου.  

Πίνακας 1. Δραστηριότητες και Δυναμικότητα του εργοστασίου 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

- Συνολική δυναμικότητα αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων 
[145+100]=245t 

• Αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων σε βιομηχανικό κτίριο με όγκο 150 m3 ή 
150 t 

• Αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων σε επτά Container 95 τόνων 
- Συνολική δυναμικότητα αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων και ΑΗΗΕ 
98  t/ημ 

• Αποθήκευση μη επικινδύνων αποβλήτων στο βιομηχανικό κτίριο 82 m3 ή 
82t/ημέρα  

• αποθήκευση συσκευασμένων ΑΗΗΕ και σε κλειστό Container 16 m3 ή 16t/ημέρα 
- Συνολική δυναμικότητα αποθήκευσης και τυποποίησης  οργανικού διαλυτή 
και αλκαλικών υδάτινων τασιενεργών και απορρυπαντικών 11m3 ή  11t 

• Αποθήκευση οργανικού διαλύτη αλκαλικών υδάτινων τασιενεργών και 
απορρυπαντικών 11 m3 

• Τυποποίηση καθαρού διαλύτη (20X25)=500 λίτρα ανά 8 ώρες λειτουργίας την 
ημέρα. 

• Τυποποίηση αλκαλικών υδάτινων τασιενεργών και απορρυπαντικών (20X25)=500 
λίτρα ανά 8 ώρες λειτουργίας την ημέρα. 

• Ισχύς μηχανήματος βελτίωσης του σημείου ανάφλεξης οργανικού διαλυτή 7 KW 
- Συνολική ισχύς του ηλεκτρομηχανουργείου 12 KW (12<2.000ΚW) 
- Επισκευή Ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών  
- Γενικές μηχανολογικές εργασίες μ.α.κ. 

Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή της δραστηριότητας 

➢ Θέση 

Ο υπό μελέτη χώρος βρίσκεται στην οδό Διυλιστηρίων στη θέση «ΠΗΓΑΔΙ-
ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ» του Δήμου Φυλής στο Δ.Δ. Άνω Λιοσίων του Νομού Αττικής, σε 
εκτός σχεδίου περιοχή, εκτός Γ.Π.Σ. και εντός βιομηχανικής ζώνης ΕΜ.  

Εντός του γηπέδου βρίσκονται νόμιμα κατασκευασμένα κτίρια με τις άδειες οικοδομής 
426/89, 1012/05, 184/06, 412/07, 212/08, 377/08. 

Το γήπεδο είναι περιφραγμένο και διαθέτει εσωτερική οδοποιία όπου απαιτείται. Στα 
βόρεια, νότια, δυτικά και ανατολικά του γηπέδου βρίσκονται βιομηχανίες και βιοτεχνικές 
αποθήκες. 

Η οδική πρόσβαση προς την εγκατάσταση είναι εύκολη από τη Λεωφόρο 
Ασπροπύργου (πρώην ΝΑΤΟ) και την Περιφερειακή Αιγάλεω που τη συνδέει με την 
Αττική οδό και τη Ν.E.O. Αθηνών – Κορίνθου. 

➢ Διοικητική υπαγωγή δραστηριότητας 

Ο υπό μελέτη Μονάδα από διοικητικής απόψεως βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου 
Φυλής, ανήκων στο Περιφερειακό Διαμέρισμα Δυτικής Αττικής. 

➢ Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου ή δραστηριότητας 
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Κεντρικό σημείο του εργοστασίου ενταγμένο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) έχει τις ακόλουθες Χ & Υ συντεταγμένες:  

Χ = 468653,877 

Ψ = 4211251,164 

Κατάταξη της δραστηριότητας και αντιστοίχιση με το βαθμό όχλησης 

➢ Κατάταξη των δραστηριοτήτων του εργοστασίου 

Η κατάταξη του έργου βάση της Απόφασης Αριθμό. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ Β 2471/10-
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» είναι σύνθετη και αποτελείται 
από τις επιμέρους δραστηριότητες που ακολουθούν: 

 

Πίνακας 2: Κατάταξη έργου βάση της ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ Β 2471/ 10-08-
2016) 

 Είδος έργου ή δραστηριότητας 

Παράρτημα IV 

Ομάδα 4η – Συστήματα 
περιβαλλοντικών υποδομών 

α/α 3 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 
μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων 
(εργασία R12, R13, D13, D15) εξαιρουμένης 
της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή 
της συλλογής στο χώρο παραγωγής των 
αποβλήτων, με μέγιστη Ολική χωρητικότητα 
Q:250 t» 

Επομένως με χωρητικότητα(150 +95)=245 
t<250t 

Υποκατηγορία Α 2 

Παράρτημα IIV 

Ομάδα 4η – Συστήματα 
περιβαλλοντικών υποδομών 

α/α 7α «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών 
μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, 
R13, D13, D15), πλην των αναφερόμενων 
στους α/α 8, 9» αποβλήτων με ημερήσια 
χωρητικότητα Q ≥ 75 t/ ημέρα 

Επομένως με ημερήσια χωρητικότητα Q:  

 98t/ημέρα 

Υποκατηγορία Α 2. 

Παράρτημα IIIV 

Ομάδα 4η– Συστήματα 
περιβαλλοντικών υποδομών 

α/α 9γ Κέντρα διαλογής / ταξινόμησης 
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού(ΑΗΗΕ) 

– Συμπεριλαμβάνονται εγκαταστάσεις 
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση των 
ΑΗΗΕ, Με ικανότητα αποθήκευσης 20 t < Q < 
1000 t εκτός ορίων οικισμών και πόλεων  

Επομένως με χωρητικότητα Q: 20t 

Κατηγορία Β. 
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Ομάδα 9η Βιομηχανικές 
δραστηριότητες και συναφείς 
εγκαταστάσεις 

Παραγωγή χημικών ουσιών και 
προϊόντων 

 

α/α 109 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων 
ή ουσιών μ.α.κ. χωρίς χημική μετατροπή  

(στο σύνολο) 

Επομένως με τυποποίηση διαλυτών και 
διαλυμάτων νερού 11tn  

Κατηγορία Β 

Ομάδα 9η Βιομηχανικές 
δραστηριότητες και συναφείς 
εγκαταστάσεις 

Κατασκευή μεταλλικών 
προϊόντων (πλην μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού) 

α/α 172 «Γενικές μηχανολογικές εργασίες 
μ.α.κ.» 

(στο σύνολο) 

Κατηγορία Β 

Ομάδα 9η Βιομηχανικές 
δραστηριότητες και συναφείς 
εγκαταστάσεις 

Κατασκευή ηλεκτρικού 
εξοπλισμού και οπτικών 
συσκευών 

α/α 178 «Ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών» 

Επομένως με ισχύ 12 <2000KW  

Κατηγορία Β 

 

Επομένως το σύνολο των δραστηριοτήτων των εγκαταστάσεων του εργοστασίου 
κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία Α και Υποκατηγορία 2η. 

➢ Αντιστοίχιση όχλησης κατηγοριών βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων 

Η ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/04-04-2012) «Αντιστοίχιση κατηγοριών 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων», και η τροποποίηση αυτής όπως 
ισχύει, κατατάσσει τις δραστηριότητες της εγκατάστασης στη μέση όχληση.  

 

Πίνακας 3: Όχληση δραστηριοτήτων ΚΥΑ 3137 (ΦΕΚ Β 1048/4-4-2012) 

ΚΥΑ 10432/2014 

52.1 Αποθήκευση  

α/α 281 « Αποθήκευση παντός είδους τοξικών και 
επικινδύνων ουσιών (επικίνδυνα απόβλητα) » 

Με δυναμικότητα 245<500ΜΤ 

κωδικός ΕΣΥΕ 52.1 

μέση όχληση 

20 Παραγωγή Χημικών 
ουσιών και προϊόντων 

α/α 101 «Παραγωγή χημικών προϊόντων 
(ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΓΕΜΙΣΗ/ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 
Διαλυτών και αλκαλικών διαλυμάτων βάσεως 
νερού)» 

Με ισχύ 10<150KW 

κωδικός ΕΣΥΕ 20.59 

χαμηλή όχληση 
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33 Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 

α/α 257«Επισκευές μηχανημάτων» 

Με ισχύ 7 <250KW 

κωδικός ΕΣΥΕ 33.12 

χαμηλή όχληση  

α/α 259 «Επισκευή Ηλεκτρικού εξοπλισμού ισχύος 
» 

Με ισχύ 5<250 KW 

κωδικός ΕΣΥΕ 33.14 

χαμηλή όχληση 

38 Συλλογή επεξεργασία 
και διάθεση 
απορριμμάτων ανάκτηση 
υλικών  

38.3Ανάκτηση υλικών 

α/α 272α«Αποθήκευση διαλογή και μηχανική 
επεξεργασία για ανακύκλωση αχρήστων υλικών σε 
υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους με ή χωρίς 
παραγωγή απορριμματογενούς ανακτώμενου 
στερεού καυσίμου (SRF/ RDF) 

Με ισχύ 98>50t/d εισερχόμενων αποβλήτων  

κωδικός ΕΣΥΕ 38. 3 

μέση όχληση  

Επομένως η μονάδα στο σύνολο της εντάσσεται στις δραστηριότητες μέσης όχλησης. 

Όσον αφορά τον νόμο3325/2005 - Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, όπως αυτός 
ισχύει μέχρι σήμερα, η δραστηριότητα αποθήκευσης επικινδύνων και μη αποβλήτων 
εντάσσεται στις αποθήκες σημείο γ) και εε) Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική 
επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους 
χώρους του άρθρου 2.  

Αναλυτική περιγραφή έργου 

Η μελέτη συντάχθηκε με σκοπό την τεκμηρίωση των περιβαλλοντικών όρων των 
κάτωθι πέντε μονάδων:  

 Χώρος Δραστηριότητα 

1η μονάδα Α, Β, 
ΣΤ& Κ 

Αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων  

2η μονάδα  Ε &Θ Αποθήκευση μη επικινδύνων αποβλήτων & ΑΗΗΕ 

3η μονάδα Γ Παραλαβή, Ανασυσκευασία αποβλήτων και καθαριστικών 
χημικών  

4η μονάδα Γ & Δ Αποθήκευση και Τυποποίηση καθαρού οργανικού διαλύτη 
και άλλων καθαριστικών χημικών  

5η μονάδα  Ζ& Η Γενικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες επισκευών  

➢ Διάγραμμα ροής μονάδας αποθήκευσης αποβλήτων επικινδύνων και μη 

Στην συνέχεια δίνεται το διάγραμμα ροής της διεργασίας αποθήκευσης Αποβλήτων, με 
αναφορά στη εισερχομένη και εξερχόμενη μάζα.  
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➢ Είσοδος και έλεγχος των αποβλήτων υλικών και εξοπλισμού 

Με την είσοδο κάθε φορτίου πραγματοποιείται έλεγχος όλων των νομιμοποιητικών 
εγγράφων και του εντύπου αναγνώρισης των αποβλήτων. Στη συνέχεια ακολουθεί 
μακροσκοπικός έλεγχος των εισερχόμενων υλικών - αποβλήτων και στο τέλος η 
ζύγιση. Για τη ζύγιση των εισερχόμενων και εξερχόμενων φορτίων, η εγκατάσταση 
διαθέτει μηχανικό σύστημα ζύγισης φορτίων ακριβείας 0,5 κιλού με ικανότητα ζύγισης 
2.000 κιλών. Μετά από τους ελέγχους που αναφέρθηκαν κάθε υλικό ή απόβλητο θα 
οδηγείται στη αντίστοιχη μονάδα της εγκατάστασης. 

Στους χώρους Α και Β θα πραγματοποιείται αποθήκευση υγρών, ενώ στα επτά 
Container μόνο στερεών επικινδύνων αποβλήτων.  

Στον χώρο ΣΤ και σε ένα container (χώρος Θ) θα πραγματοποιείται αποθήκευση μόνο 
AHHE.  

Ο χώρος (Κ) στον στεγασμένο βιομηχανικό κτίριο θα χρησιμοποιείται όταν αυτό 
απαιτείται για προσωρινή παραμονή ΕΑ είτε μέχρι να τακτοποιηθούν και να οδηγηθούν 
για αποθήκευση στους χώρους (Α) ή (Β) ή για να φορτωθούν σε όχημα που θα τα 
μεταφέρει προς ανάκτηση/ τελική διάθεση εκτός της αποθήκης.  

➢ Πηγές προέλευσης, ποσότητες ανά είδος των προς αποθήκευση αποβλήτων και 
Διάρκεια αποθήκευσης επικινδύνων και μη αποβλήτων 

Η εγκατάσταση θα τροφοδοτείται από βιομηχανικά επικίνδυνα και μη απόβλητα τα 
οποία θα προέρχονται από τις παραγωγικές δραστηριότητες επιχειρήσεων και 
δραστηριότητες βιομηχανιών ή βιοτεχνιών.  

Τα απόβλητα που θα παραλαβαίνει η εγκατάσταση θα παραμένουν για μέγιστο 
διάστημα 3 ετών όταν προορίζονται για ανάκτηση / ανακύκλωση [εργασίες R12 / R13] 
και για ένα έτος όταν προορίζονται για τελική διάθεση [εργασίες D14 / R15]. Τονίζεται 
ότι η εγκατάσταση δεν θα παραλαμβάνει οργανικά απόβλητα αστικού τύπου που είναι 
δυνατό να βιοαποδομιθούν.  

➢ Παραλαμβανόμενα είδη αποβλήτων ΕΚΑ 
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Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν τα ΕΚΑ των αποβλήτων που θα παραλαμβάνει η 
εγκατάσταση.  

Οι κωδικοί διαχείρισης που θα παραλαμβάνει η αποθήκη από τρίτους θα είναι R13 ή 
D15 ανάλογα μέθοδο διάθεσης/ανάκτησης και ορίζονται στα Παραρτήματα Ι & ΙΙ 
4042/2012. Όταν απαιτείται θα εκτελούνται εργασίες μόνο ανασυσκευασίας και 
ανάλογα πάλι με την μέθοδο διάθεσης / ανάκτησης τους με τους κωδικούς διαχείρισης 
R12 ή D14. Πριν την παραλαβή κάθε αποβλήτου η εταιρία θα γνωρίζει την μέθοδο 
διάθεσης και αυτή θα αναγράφεται στο έντυπο αναγνώρισης. 

ΚΑΤΑΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μέθοδος 
διάθεσης 

1. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ 
ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ 

01 03 απόβλητα από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα 

01 03 04* οξεοπαραγωγά υπολείμματα από την επεξεργασία θειούχου 
μεταλλεύματος  

R12/ R13 
D14/D15 

01 03 05* άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

01 03 10* ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουμίνας που περιέχει επικίνδυνες 
ουσίες εκτός των αποβλήτων που αναφέρονται στο 01 03 07 

01 04 απόβλητα από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν 
μέταλλα  

01 04 07* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από φυσική και χημική 
επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα  

R12/ R13 
D14/D15 

01 04 08* απόβλητα από χαλίκια και σπασμένους βράχους, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 01 04 07 

01 05 λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων  

01 05 05* λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο  R12/ R13 
D14/D15 01 05 06* λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 

2 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ 
ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία  

02 01 04 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας)  R12/ R13 

02 01 08* αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  D14/D15 

02 01 09 αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 02 01 
09  

02 01 10 απόβλητα μετάλλων  R12/ R13 

02 03 απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, 
δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού, παραγωγή 
κονσερβών, ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή & ζύμωση μελάσας  

02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και 
διαχωρισμό  

R12/ R13 
D14/D15 

02 03 02 απόβλητα από υλικά συντήρησης  

02 03 03 απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτη 

02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 03 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής  

02 04 απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης  

02 04 02 ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών  
R12/ R13 
D14/D15 
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02 05 απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων 

02 05 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία  
R12/ R13 
D14/D15 

02 06 απόβλητα από βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής  

02 06 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία  
R12/ R13 
D14/D15 

02 07 απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών 
(εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού)  

02 07 01 απόβλητα από την πλύση, τον καθορισμό και τη μηχανική αναγωγή 
πρώτων υλών 

R12/ R13 
D14/D15 

02 07 02 απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης  

02 07 03 απόβλητα από χημική επεξεργασία  

02 07 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 07 05 λάσπες από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής  

3 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 

03 01 απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων  

03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών  R12/ R13 

03 01 04* πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, 
μοριοσανίδες και καπλαμάδες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες R12/ R13 

D14/D15 03 01 05 πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες 
και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04  

03 02 απόβλητα συντήρησης ξύλου 

03 02 01* μη αλογονωμένα οργανικά συντηρητικά ξύλου  

D14/D15 
03 02 02* οργανοχλωριωμένα συντηρητικά ξύλου  

03 02 03* οργανομεταλλικά συντηρητικά ξύλου 

03 02 04* ανόργανα συντηρητικά ξύλου  

03 02 05* άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  R12/ R13 
D14/D15 03 02 99 συντηρητικά ξύλου μη προδιαγραφόμενα άλλως## 

03 03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιού  

03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου  R12/ R13 

03 03 02 μούργα πράσινου υγρού (από την ανάκτηση διαλύματος πολτού)  

R12/ R13 
D14/D15 

03 03 05 λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού  

03 03 07 μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση 
απόβλητου χαρτιού και χαρτονιού  

03 03 08 απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για 
ανακύκλωση  

03 03 09 απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη  

03 03 10 απορρίμματα ινών, λάσπες από ίνες, πλάσματα και επιχρίσματα 
προερχόμενα από μηχανικό διαχωρισμό  

03 03 11 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις 
αναφερόμενες στο 03 03 10 

4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 

04 01 απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας 

04 01 01 απόβλητα διαχωρισμού ανύδρου άσβεστου και τεμαχίων δέρματος  
R12/ R13 
D14/D15 

04 01 02 απόβλητα ασβέστωσης  

04 01 03* απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς υγρή φάση 

04 01 04 υγρά βυρσοδεψίας που περιέχει χρώμιο  
R12/ R13 

04 01 05 υγρά βυρσοδεψίας που δεν περιέχει χρώμιο  
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04 01 06 λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που 
περιέχουν χρώμιο 

R12/ R13 
D14/D15 

04 01 07 λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν 
περιέχουν χρώμιο  

04 01 08 απόβλητα επεξεργασμένα δέρμα (μπλε φύλλα, ξέσματα, αποκομμένα 
τεμάχια, σκόνη στιλβώματος) που περιέχει χρώμιο  

04 01 09 απόβλητα από επένδυση και τελείωμα 

04 02 απόβλητα από τη βιομηχανία υφαντουργίας  

04 02 09 απόβλητα από σύνθετα υλικά (εμποτισμένα υφαντά, ελαστομερή, 
πλαστομερή)  

R12/ R13 
D14/D15 

04 02 10 οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (πχ λίπος, κηρός)  

04 02 14* απόβλητα από φινίρισμα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες  

04 02 15 απόβλητα από φινίρισμα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 04 02 14  

04 02 16* χρώματα και βαφές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

04 02 17 χρώματα και βαφές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 04 02 16  

04 02 19* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

04 02 20 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις 
αναφερόμενες στο σημείο 04 02 19  

04 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

5 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ 

05 01 απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου  

05 01 02* λάσπες από τον αφαλατωτή  

R12/ R13 
D14/D15 

05 01 03* λάσπες του πυθμένα δεξαμενών  

05 01 04* οξινοαλκυλικές λάσπες  

05 01 05* πετρελαιοκηλίδες  

05 01 06* λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες συντήρησης της 
μονάδας ή του εξοπλισμού  

05 01 07* όξινες πίσσες  

05 01 08* άλλες πίσσες  

05 01 09* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

05 01 10 ιλύες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις 
αναφερόμενες στο σημείο 05 01 09 ** 

05 01 11* απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμου με βασικά υλικά  

05 01 12* οξέα περιέχοντα πετρέλαιο  

05 01 13 λάσπες από τα ύδατα τροφοδοσίας του καυστήρα  

05 01 14 απόβλητα από ψυκτικές στήλες  

05 01 15* αργιλούχα υλικά από εξαντλημένα φίλτρα  

05 01 16 απόβλητα περιέχοντα θείο από την αποθείωση πετρελαίου  

05 01 17 ορυκτή πίσσα  

05 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

05 06 απόβλητα από την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα  

05 06 01* όξινες πίσσες  

R12/ R13 
D14/D15 

05 06 03* άλλες πίσσες  

05 06 04 απόβλητα από τις στήλες ψύξης  

05 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

05 07 απόβλητα από τον καθαρισμό και τη μεταφορά φυσικού αερίου  
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05 07 01 * απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο  
R12/ R13 
D14/D15 

05 07 02 απόβλητα που περιέχουν θείο  

05 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

06 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

06 01 απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) οξέων  

06 01 01* θειικό οξύ και θειώδες οξύ  

R12/ R13 

06 01 02* υδροχλωρικό οξύ  

06 01 03* υδροφθορικό οξύ  

06 01 04* φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ  

06 01 05* νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ  

06 01 06* άλλα οξέα  

06 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

06 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ βάσεων  

06 02 01 * υδροξείδιο του ασβεστίου  
R12/ R13 
D14/D15 

06 02 03* υδροξείδιο του αμμωνίου  R12/ R13 

06 02 04* υδροξείδιο του νατρίου και του καλίου  
R12/ R13 
D14/D1 

06 02 05* άλλες βάσεις  
R12/ R13 

06 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως  

06 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλάτων και των διαλυμάτων τους, καθώς και μεταλλικών 
οξειδίων  

06 03 11* στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν κυανιούχα άλατα  

R12/ R13 
D14/D15 

06 03 13* στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν βαρέα μέταλλα  

06 03 14 στερεά άλατα και διαλύματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα 
σημεία 06 03 11 και 06 03 13  

06 03 15* μεταλλικά οξείδια που περιέχουν βαρέα μέταλλα  

06 03 16 μεταλλικά οξείδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 06 03 
15  

06 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

06 04 απόβλητα που περιέχουν μέταλλα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 
06 03  

06 04 03* απόβλητα που περιέχουν αρσενικό  

R12/ R13 
D14/D15 

06 04 04* απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο  

06 04 05* απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα μέταλλα  

06 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

06 05 λάσπες από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής  

06 05 02* λάσπες από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  R12/ R13 

D14/D15 06 05 03 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις 
αναφερόμενες στο σημείο 06 05 02  

06 06 απόβλητα από την ΠΔΠΧ θειούχων χημικών ουσιών, χημικών διεργασιών θείου 
και διεργασιών αποθείωσης  

06 06 02* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες θειούχες ουσίες  

R12/ R13 
D14/D15 

06 06 03 απόβλητα που περιέχουν θειούχες ουσίες εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο σημείο 06 06 02  

06 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

06 07 απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλογόνων και από χημικές διεργασίες αλογόνων  

06 07 01* απόβλητα που περιέχουν αμίαντο από ηλεκτρόλυση  D14/D15 
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06 07 02* ενεργός άνθρακος από την παραγωγή χλωρίου  R12/ R13 
D14/D15 06 07 03* λάσπη θειικού βαρίου που περιέχει υδράργυρο  

06 07 04* διαλύματα και οξέα, πχ θειικό οξύ  R12/ R13 

06 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 
R12/ R13 
D14/D15 

06 08 απόβλητα από την ΠΔΠΧ πυριτίου και παραγώγων πυριτίου  

06 08 02 απόβλητα που περιέχουν χλωροσιλάνια  R12/ R13 
D14/D15 06 08 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

06 09 απόβλητα από την ΠΔΠΧ φωσφορούχων χημικών ουσιών και από χημικές 
διεργασίες φωσφόρου  

06 09 02 φωσφορική σκωρία  

R12/ R13 
D14/D15 

06 09 03* απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο, που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές  

06 09 04 απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 06 09 03  

06 09 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

06 10 απόβλητα από την ΠΔΠΧ αζωτούχων χημικών ουσιών, από χημικές διεργασίες 
αζώτου και την παραγωγή λιπασμάτων  

06 10 02* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  R12/ R13 
D14/D15 06 10 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

06 11 απόβλητα από την παραγωγή ανόργανων βαφών και υλικών προσωρινής 
προστασίας  

06 11 01 απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο από την παραγωγή 
διοξειδίου του τιτανίου  

R12/ R13 
D14/D15 

06 11 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως  

06 13 απόβλητα από άλλες ανόργανες χημικές διεργασίες μη προδιαγραφόμενες άλλως  

06 13 01 * ανόργανα προϊόντα προστασίας φυτών, συντηρητικά υλικά ξύλου και 
άλλα βιοκτόνα  

D14/D15 

06 13 02* εξαντλημένος ενεργός άνθρακος (εκτός 06 07 02)  

R12/ R13 
D14/D15 

06 13 03 αιθάλη  

06 13 04* απόβλητα από τη βιομηχανία επεξεργασίας αμιάντου  

06 13 05* καπνιά  

06 13 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

07 01 απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) 
βασικών οργανικών χημικών ουσιών  

07 01 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

R12/ R13 
D14/D15 

07 01 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

07 01 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

07 01 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων  

07 01 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων  

07 01 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά  

07 01 10* άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά  

07 01 11* λάσπες από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

07 01 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις 
αναφερόμενες στο σημείο 07 01 11  

07 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

07 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών  
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07 02 01 * υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

R12/ R13 
D14/D15 

07 02 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

07 02 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

07 02 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων  

07 02 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων  

07 02 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά  

07 02 10* άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά  

07 02 11 λάσπες από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

07 02 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις 
αναφερόμενες στο σημείο 07 02 11  

07 02 13 απόβλητα πλαστικά  R12/ R13 

07 02 14* απόβλητα από πρόσθετα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

R12/ R13 
D14/D15 

07 02 15 απόβλητα από πρόσθετα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 
07 02 14  

07 02 16* απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες  

07 02 17 απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 
στο 07 02 16 

07 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

07 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών βαφών και πιγμέντων (εκτός 06 11)  

07 03 01 * υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

R12/ R13 
D14/D15 

07 03 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

07 03 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

07 03 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων  

07 03 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων  

07 03 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά  

07 03 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά  

07 03 11 * λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

07 03 12 λάσπες από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις 
αναφερόμενες στο σημείο 07 03 11  

07 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

07 04 απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών προϊόντων προστασίας φυτών (εκτός από τα 
σημεία 02 01 08 και 02 01 09), συντηρητικών υλικών ξύλου (εκτός από το σημείο 03 02) 
και άλλων βιοκτόνων  

07 04 01 * υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

R12/ R13 
D14/D15 

07 04 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

07 04 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

07 04 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων  

07 04 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων  

07 04 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά  

07 04 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά  

07 04 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

07 04 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις 
αναφερόμενες στο σημείο 07 04 11  

07 04 13* στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

07 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

07 05 απόβλητα από την ΠΔΠΧ φαρμακευτικών προϊόντων  
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07 05 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

R12/ R13 
D14/D15 

07 05 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

07 05 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

07 05 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων  

07 05 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων  

07 05 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά  

07 05 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά  

07 05 11* λάσπες από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

07 05 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις 
αναφερόμενες στο σημείο 07 05 11  

07 05 13* στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

07 05 14 στερεά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 07 05 
13  

07 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

07 06 απόβλητα από την ΠΔΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απορρυπαντικών, 
απολυμαντικών και καλλυντικών  

07 06 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

R12/ R13 
D14/D15 

07 06 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

07 06 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

07 06 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων  

07 06 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων  

07 06 09* αλογονούχες πλάκες και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά  

07 06 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά  

07 06 11* λάσπες από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

07 06 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις 
αναφερόμενες στο σημείο 07 06 11  

07 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

07 07 απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση ευγενών 
χημικών ουσιών και χημικών προϊόντων μη προδιαγραφόμενων άλλως  

07 07 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

R12/ R13 
D14/D15 

07 07 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

07 07 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά  

07 07 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων  

07 07 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων  

07 07 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά  

07 07 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά  

07 07 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

07 07 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις 
αναφερόμενες στο σημείο 07 07 11  

07 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

8 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (ΠΔΠΧ) 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ, 
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ 

08 01 απόβλητα από την ΠΔΠΧ καθώς και την αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών  

08 01 11* απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς 
διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες  

R12/ R13 
D14/D15 
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08 01 12 απόβλητα από χρώματα και βερνίκια άλλα από τα αναφερόμενα στο 
σημείο 08 01 11  

08 01 13* λάσπες από χρώματα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή 
άλλες επικίνδυνες ουσίες  

08 01 14 λάσπες από χρώματα ή βερνίκια άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 
08 01 13  

08 01 15* υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς 
διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες  

08 01 16 υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια άλλα από τα 
αναφερόμενα στο σημείο 08 01 15  

08 01 17* απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που περιέχουν 
οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες  

08 01 18 απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών άλλα από τα 
αναφερόμενα στο σημείο 08 01 17  

08 01 19* υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς 
διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες  

08 01 20 υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια άλλα από τα 
αναφερόμενα στο σημείο 08 01 19  

08 01 21* απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωμάτων ή βερνικιών  

08 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

08 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ άλλων επικαλύψεων (περιλαμβανομένων των κεραμικών 
υλικών)  

08 02 01 απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων 

R12/ R13 
D14/D15 

08 02 02 υδαρείς λάσπες που περιέχουν κεραμικά υλικά 

08 02 03 υδατικά αιωρήματα που περιέχουν κεραμικά υλικά  

08 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

08 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ τυπογραφικών μελανιών  

08 03 07 υδαρείς λάσπες που περιέχουν μελάνη  

R12/ R13 
D14/D15 

08 03 08 υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν μελάνη  

08 03 12* απόβλητα μελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

08 03 13 απόβλητα μελανών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 
12  

08 03 14* λάσπες μελάνης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

08 03 15 λάσπες μελάνης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 14  

08 03 16* απόβλητα διαλυμάτων οξέων χαρακτικής  

08 03 17* απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

08 03 18 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 
σημείο 08 03 17  

08 03 19* έλαια διασποράς  

08 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

08 04 απόβλητα από την ΠΔΙΙΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (περιλαμβάνονται και 
υδατοστεγανωτικά προϊόντα)  

08 04 09* απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς 
διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες  

R12/ R13 
D14/D15 

08 04 10 απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών άλλα από τα αναφερόμενα 
στο σημείο 08 04 09  

08 04 11* λάσπες κολλάν και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς 
διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες  

08 04 12 λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών άλλες από τις αναφερόμενες 
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στο σημείο 08 04 11  

08 04 13* υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με 
οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες  

08 04 14 υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά άλλες από τις 
αναφερόμενες σημείο 08 04 13  

08 04 15* υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με 
οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες  

08 04 16 υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά 
άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 08 04 15  

08 04 17* ρητινέλαια  

08 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

08 05 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στο κεφάλαιο 08  

08 05 01* απόβλητα ισοκυανικών ενώσεων  
R12/ R13 
D14/D15 

09 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

09 01 απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία  

09 01 01* διαλύματα εμφανιστηρίου και ενεργοποίησης με υδατική βάση  

R12/ R13 

09 01 02* διαλύματα πλάκας όφσετ εμφανιστηρίου με υδατική βάση  

09 01 03* διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες  

09 01 04* διαλύματα σταθεροποιητή  

09 01 05* διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή  

09 01 06* απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία 
φωτογραφικών αποβλήτων  

09 01 07 φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου  

09 01 08 φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις 
αργύρου  

09 01 10 κάμερες μιας χρήσης χωρίς μπαταρίες  

09 01 11* κάμερες μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες οι οποίες 
περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03  

09 01 12 κάμερες μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες άλλες από τις 
αναφερόμενες στο σημείο 09 01 11  

09 01 13* υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου ανάκτηση αργύρου εκτός 
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 09 01 06  

09 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ 

10 01 απόβλητα από σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθμούς καύσης (εκτός 
από το κεφάλαιο 19)  

10 01 01 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαιρουμένης της σκόνης 
λέβητα που περιλαμβάνεται στο σημείο 10 01 04)  

D14/D15 10 01 02 πτητική τέφρα άνθρακα  

10 01 03 πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου  

10 01 04* πτητική τέφρα και σκόνη λέβητα πετρελαίου  

10 01 05 απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων 
σε στερεά μορφή  R12/ R13 

D14/D15 10 01 07 απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων 
σε μορφή λάσπης  

10 01 09* θειικό οξύ  R12/ R13 

10 01 13* πτητική τέφρα από γαλακτοποιημένους υδρογονάνθρακες που 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμο  

D14/D15 
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10 01 14* τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή αποτέφρωση που 
περιέχει επικίνδυνες ουσίες  

10 01 15 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή καύση εκτός 
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 01 14  

10 01 16* πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες  

10 01 17 πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 01 16  

10 01 18* απόβλητα από τον καθορισμό αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

R12/ R13 
D14/D15 

10 01 19 απόβλητα από τον καθορισμό αερίων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στα σημεία 10 01 05, 10 01 07 και 10 01 18  

10 01 20* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

10 01 21 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 100120  

10 01 22* υδαρείς λάσπες από τον καθορισμό λέβητα που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες  

R12/ R13 
10 01 23 υδαρείς λάσπες από τον καθαρισμό λέβητα εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 01 22  

10 01 24 άμμοι από ρευστοποιημένες κλίνες  D14/D15 

10 01 25 απόβλητα από την αποθήκευση και προπαρασκευή καυσίμων για 
μονάδες παραγωγής ισχύος με καύσιμο τον άνθρακα  

R12/ R13 
D14/D15 

10 01 26 απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων ψύξεως  
R12/ R13 

10 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως (Γαλακτώματα) ## 

10 02 απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα  

10 02 01 απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας  

R12/ R13 
D14/D15 

10 02 02 ανεπεξέργαστη σκωρία 

10 02 07* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

10 02 08 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 02 07  

10 02 10 σκωρίες εξέλασης  

10 02 11* απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο  

10 02 12 απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 02 11  

10 02 13* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

10 02 14 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων 
που περιλαμβάνονται στο 100213  

D14/D15 

10 02 15 άλλες λάσπες και πλάκες φίλτρων  R12/ R13 
D14/D15 10 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως (Γαλακτώματα) ## 

10 03 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου  

10 03 02 απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων  

R12/ R13 
D14/D15 

10 03 04* σκωρίες πρωτοβάθμιας επεξεργασίας  

10 03 05 απόβλητα αλουμίνας  

10 03 08* αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος  

10 03 09* μαύρες επιπλέουσες σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής 
μεταλλεύματος  

10 03 17* απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών 
ηλεκτροδίων  
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10 03 18 απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών 
ηλεκτροδίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 17  

10 03 19* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες  

10 03 20 σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημείο 10 03 
19  

10 03 21* άλλα σωματίδια και σκόνη (συμπεριλαμβ. η σκόνη σφαιρόμυλου) που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

10 03 22 άλλα σωματίδια και σκόνη (συμπεριλαμβάνεται η σκόνη σφαιρόμυλου) 
εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 21  

10 03 23* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

10 03 24 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 23  

10 03 25* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

10 03 26 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων 
που περιλαμβάνονται στο 100325  

10 03 27* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχει πετρέλαιο  

10 03 28 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 27  

10 03 29* απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και μαύρων 
επιπλεουσών σκωριών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

10 03 30 απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και μαύρων 
επιπλεουσών σκωριών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 29  

10 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως (Γαλακτώματα) ## 

10 04 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία μολύβδου  

10 04 01* σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής  

R12/ R13 
D14/D15 

10 04 02* επιπλέουσες σκωρίες και ξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς 
παραγωγής  

10 04 03* αρσενικό ασβέστιο  

10 04 04* σκόνη καυσαερίων  

10 04 05* άλλα σωματίδια και σκόνη  

10 04 06* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων  

10 04 07* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων  

10 04 09* απόβλητα από την επεξεργασία νερού φρύξεως που περιέχουν 
πετρέλαιο  

10 04 10 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 04 09  

10 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως (Γαλακτώματα) ## 

10 05 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία ψευδαργύρου  

10 05 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής  

R12/ R13 
D14/D15 

10 05 03* σκόνη καυσαερίων  

10 05 04 άλλα σωματίδια και σκόνη  

10 05 05* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων  

10 05 06* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων  

10 05 08* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως που περιέχουν πετρέλαιο  

10 05 09 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 05 08  

10 05 10* επιπλέουσες σκωρίες και ξαφρίσματα εύφλεκτα ή τα οποία εκπέμπουν, 
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ερχόμενα σε επαφή με το νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες  

10 05 11 επιπλέουσες σκωρίες και ξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 
στο σημείο 10 05 10  

10 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως (Γαλακτώματα) ## 

10 06 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία χαλκού  

10 06 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής  

R12/ R13 
D14/D15 

10 06 02 επιπλέουσες σκωρίες και ξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς 
παραγωγής  

10 06 03* σκόνη καυσαερίων  

10 06 04 άλλα σωματίδια και σκόνη  

10 06 06* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων  

10 06 07* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων  

10 06 09* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως που περιέχουν πετρέλαιο  

10 06 10 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 06 09  

10 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως (γαλακτώματα) ## 

10 07 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αργύρου, χρυσού και λευκόχρυσου  

10 07 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής  

R12/ R13 
D14/D15 

10 07 02 επιπλέουσες σκωρίες και ξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς 
παραγωγής  

10 07 03 στερεό απόβλητα από την επεξεργασία αερίων  

10 07 04 άλλα σωματίδια και σκόνη  

10 07 05 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων  

10 07 07* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως που περιέχουν πετρέλαιο  

10 07 08 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 07 07  

10 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως (Γαλακτώματα) ## 

10 08 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων  

10 08 04 σωματίδια και σκόνη  

R12/ R13 
D14/D15 

10 08 08* αλατώδεις σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής  

10 08 09 άλλες σκωρίες  

10 08 10* επιπλέουσες σκωρίες και ξαφρίσματα εύφλεκτα ή τα οποία, ερχόμενα σε 
επαφή με το νερό, εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες  

10 08 11 επιπλέουσες σκωρίες και ξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 
στο σημείο 10 08 10  

10 08 12* απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών 
ηλεκτροδίων  

10 08 13 απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών 
ηλεκτροδίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 12  

10 08 14 απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων  

10 08 15* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες  

10 08 16 σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 
17  

10 08 17* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

10 08 18 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός 
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 17  

10 08 19* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο  

10 08 20 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που 
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περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 19  

10 08 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως (Γαλακτώματα) ## 

10 09 απόβλητα από τη χύτευση σιδηρούχων τεμαχίων  

10 09 03 σκωρία καμίνων  

R12/ R13 
D14/D15 

10 09 05* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν 
υποστεί χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

10 09 06 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν 
υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 05  

10 09 07* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν 
υποστεί χύση μετάλλου και τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

10 09 08 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν 
υποστεί χύση μετάλλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 07  

10 09 09* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες  

10 09 10 σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 
09  

10 09 11* άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

10 09 12 άλλα σωματίδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 11  

10 09 13* απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

10 09 14 απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 
στο σημείο 10 09 13  

10 09 15* απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες  

10 09 16 απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 15  

10 09 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

10 10 απόβλητα από τη χύτευση μη σιδηρούχων τεμαχίων  

10 10 03 σκωρία καμίνων  

R12/ R13 
D14/D15 

10 10 05* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που δεν έχουν 
υποστεί χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

10 10 06 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που δεν έχουν 
υποστεί χύση μετάλλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 05  

10 10 07* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που έχουν υποστεί 
χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

10 10 08 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που έχουν υποστεί 
χύση μετάλλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 07  

10 10 09* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες  

10 10 10 σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 
09  

10 10 11 * άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

10 10 12 άλλα σωματίδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 11  

10 10 13* απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

10 10 14 απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 
στο σημείο 10 10 13  

10 10 15* απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες  

10 10 16 απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 15  

10 10 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

10 11 απόβλητα από την παραγωγή υάλου και υάλινων προϊόντων  
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10 11 03 απόβλητα από ινώδη υλικό με βάση ύαλο  

R12/ R13 
D14/D15 

10 11 05 σωματίδια και σκόνη  

10 11 09* απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία που 
περιέχει επικίνδυνες ουσίες  

10 11 10 απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία εκτός 
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 09  

10 11 11* απόβλητα υάλου σε μικρά σωματίδια και πούδρα υάλου που περιέχει 
βαρέα μέταλλα (πχ από καθοδικούς σωλήνες)  

10 11 12 απόβλητα υάλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 
11  

10 11 13* λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες  

10 11 14 λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 13  

10 11 15* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

10 11 16 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο 10 11 15  

10 11 17* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

10 11 18 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός 
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 16  

10 11 19* στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

10 11 20 στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εντός 
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 19  

10 11 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

10 12 απόβλητα από την παραγωγή κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων 
δομικών κατασκευών  

10 12 01 απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία  

R12/ R13 
D14/D15 

10 12 03 σωματίδια και σκόνη  

10 12 05 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων  

10 12 06 απορριπτόμενα καλούπια  

10 12 08 απόβλητα κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών 
κατασκευών (μετά από θερμική επεξεργασία)  

10 12 09* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

10 12 10 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 12 09  

10 12 11* απόβλητα σμαλτοποίησης που περιέχουν βαρέα μέταλλα  

10 12 12 απόβλητα σμαλτοποίησης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 
σημείο 10 12 11  

10 12 13 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής  

10 12 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

10 13 απόβλητα από την παραγωγή τσιμέντου, ανύδρου άσβεστου και 
ασβεστοκονιάματος, καθώς και αντικειμένων και προϊόντων που κατασκευάζονται από 
αυτά  

10 13 01 απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία  
R12/ R13 
D14/D15 

10 13 04 απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της άσβεστου  

10 13 06 σωματίδια και σκόνη (εντός από τα σημεία 10 13 12 και 10 13 13)  
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10 13 07 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων  

10 13 09* απόβλητα από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου που περιέχουν αμίαντο  

10 13 10 απόβλητα από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 13 09  

10 13 11 απόβλητα από σύνθετο υλικό με βάση το τσιμέντο εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στα σημεία 10 13 09 και 10 13 10  

10 13 12* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

10 13 13 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 10 13 12  

10 13 14 απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος  

10 13 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως (γαλακτώματα) ## 

10 14 απόβλητα από κλιβάνους αποτεφρώσεως απορριμμάτων  

10 14 01* απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων που περιέχουν υδράργυρο  
R12/ R13 
D14/D15 

11 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

11 01 απόβλητα από τη χημική επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη μετάλλων 
και άλλων υλικών (πχ διεργασίες γαλβανισμού, διεργασίες επιψευδαργύρωσης, 
διεργασίες καθαρισμού με οξύ, χαραγής με οξύ, φωσφορικής επικάλυψης, αλκαλικής 
απολίπανσης, οξειδώσεως δια ανοδικής επεξεργασίας)  

11 01 05* οξέα καθαρισμού  

R12/ R13 
D14/D15 

11 01 06* οξέα μη προδιαγραφόμενα άλλως  

11 01 07* βασικά υλικά καθαρισμού  

11 01 08* λάσπες από τη διαμόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε μέταλλο  

11 01 09* λάσπες και πλάκες φίλτρων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

11 01 10 λάσπες και πλάκες φίλτρων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 
σημείο 11 01 09  

11 01 11* υδαρή υγρά ξεπλύματος που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

11 01 12 υδαρή υγρά ξεπλύματος εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 
11 01 11  

11 01 13* απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

11 01 14 απόβλητα απολίπανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 
11 01 13  

11 01 15* εκλούσματα και λάσπες από συστήματα μεμβρανών ή συστήματα 
ανταλλαγής ιόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

11 01 16* κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ρητίνες ανταλλαγής ιόντων  

11 01 98* άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

11 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

11 02 απόβλητα από μη σιδηρούχες υδρομεταλλουργίας διεργασίες  

11 02 02* λάσπες από υδρομεταλλουργίας ψευδαργύρου (συμπεριλαμβάνονται 
ιαροσίτης, γαιτίτης)  

R12/ R13 
D14/D15 

11 02 03 απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς 
ηλεκτρολυτικές διεργασίες  

11 02 05* απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

11 02 06 απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο 11 02 05  

11 02 07* άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  
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11 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

11 03 λάσπες και στερεά από διεργασίες βαφής  

11 03 01* απόβλητα που περιέχουν κυανιούχα  

11 03 02* άλλα απόβλητα 

11 05 απόβλητα από διεργασίες γαλβανισμού  

11 05 01 στερεός κασσίτερος  

R12/ R13 
D14/D15 

11 05 02 στάχτη κασσιτέρου  

11 05 03* στερεό απόβλητα από την επεξεργασία αερίων  

11 05 04* εξαντλημένος ρευστοποιητής  

11 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

12 01 απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή 
επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών  

12 01 01 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων  R12/ R13 

12 01 02 σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων  
R12/ R13 
D14/D15 

12 01 03 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων  R12/ R13 

12 01 04 σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων  
R12/ R13 
D14/D15 

12 01 05 αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών  R12/ R13 

12 01 06* απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα με βάση τα 
ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων)  

R12/ R13 
D14/D15 

12 01 07* απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα με βάση 
τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων)  

12 01 08* γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα  

12 01 09* γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα  

12 01 10* συνθετικά έλαια μεταλλοτεχνίας  

12 01 12* εξαντλημένοι κηροί και λίπη  

12 01 13 απόβλητα συγκόλλησης  

12 01 14* λάσπες μεταλλοτεχνίας που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

12 01 15 λάσπες μεταλλοτεχνίας εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 
12 01 14  

12 01 16* απόβλητα υλικών αμμοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

12 01 17 απόβλητα υλικών αμμοβολής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 
σημείο 12 01 16  

12 01 18* λάσπη μετάλλων (λάσπη από λείανση, στίλβωση και λείανση με αλοιφή) 
που περιέχει πετρέλαιο  

12 01 19* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μεταλλοτεχνίας  

12 01 20* εξαντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

12 01 21 εξαντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο 12 01 20  

12 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως  (Γαλακτώματα) ## 

12 03 απόβλητα από διεργασίες απολίπανσης με νερό και ατμό (εκτός από το κεφάλαιο 
11)  

12 03 01* υδατικά υγρά πλυσίματος  R12/ R13 

12 03 02* απόβλητα απολίπανσης με ατμό  
R12/ R13 
D14/D15 



 32 

13 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (εκτός βρωσίμων ελαίων 
και εκείνων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 05, 12 και 19) 

13 01 απόβλητα υδραυλικών ελαίων  

13 01 01 * υδραυλικά απόβλητα που περιέχουν PCB 
R12/ R13 
D14/D15 

13 01 04* χλωριωμένα γαλακτώματα  

13 01 05* μη χλωριωμένα γαλακτώματα  

13 03 απόβλητα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας  

13 03 01* έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας που περιέχουν PCB  

R12/ R13 
D14/D15 

13 03 06* χλωριωμένα έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά 
εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 13 03 01  

13 03 08* συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας  

13 03 10* άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας  

13 04 έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων  

13 04 01 * έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας  
R12/ R13 
D14/D15 

13 04 02* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυμαίων  

13 04 03* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας  

13 05 περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου/νερού  

13 05 01* στερεό υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και στερεό υλικά διαχωριστή 
ελαίου/νερού  

R12/ R13 
D14/D15 

13 05 02* λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού  

13 05 03* λάσπες υποδοχέα  

13 05 06* έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού  

13 05 07* ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού  

13 05 08* μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές 
ελαίου/νερού  

13 07 απόβλητα υγρών καυσίμων  

13 07 01 * καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ  
R12/ R13 
D14/D15 

13 07 02* βενζίνη  

13 07 03* άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων)  

13 08 απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως  

13 08 01 * λάσπες ή γαλακτώματα αφαλάτωσης  

R12/ R13 
D14/D15 

13 08 02* άλλα γαλακτώματα  

13 08 99* απόβλητα ελαίων μ.α.ο (εξαντλημένα υδάτινα υγρά που περιέχουν 
λιπαντικά)## 

14 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, 
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ (εκτός από τα κεφάλαια 07 και 08) 

14 06 απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες, ψυκτικές ουσίες 
και αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά  

14 06 01* χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC  D14/D15 

14 06 02* άλλοι αλογονομένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών  

R12/ R13 
D14/D15 

14 06 03* άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών  

14 06 04* λάσπες ή στερεό απόβλητα που περιέχουν αλογονομένους διαλύτες  

14 06 05* λάσπες ή στερεό απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες  

15 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ 
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ 

15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας)  

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι  R12/ R13 
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15 01 02 πλαστική συσκευασία  

15 01 03 ξύλινη συσκευασία  

15 01 04 μεταλλική συσκευασία  

15 01 05 συνθετική συσκευασία  

15 01 06 μεικτή συσκευασία  

15 01 07 γυάλινη συσκευασία  

15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές ύλες  

R12/ R13 
D14/D15 

15 01 10* συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν 
μολυνθεί από αυτές  

15 01 11* μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη μήτρα στερεού 
πορώδους υλικού (πχ αμιάντου), περιλαμβανομένων των κενών δοχείων υπό 
πίεση  

15 02 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός 
ρουχισμός  

15 02 02* απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων 
ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, 
προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες  

R12/ R13 
D14/D15 

15 02 03 απορροφητικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και 
προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 15 02 02  

16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

16 01 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς 
(περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση 
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων 
(εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13, 14 και των σημείων 16 06 και 16 08)  

16 01 07* φίλτρα λαδιού  

R12/ R13 
D14/D15 

16 01 08* κατασκευαστικό στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο  

16 01 09* κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν PCB  

16 01 11* τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο  

16 01 12 τακάκια φρένων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 01 11 

16 01 13* υγρά φρένων  

16 01 14* αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

16 01 15 αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 
14  

16 01 16 δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου  

R12/ R13 
16 01 17 σιδηρούχα μέταλλο  

16 01 18 μη σιδηρούχα μέταλλο  

16 01 19 πλαστικά  

16 01 20 γυαλί  

R12/ R13 
D14/D15 

16 01 21* επικίνδυνα κατασκευαστικό στοιχεία εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 
στα σημεία 16 01 07 έως 16 01 11, στο σημείο 16 01 13 και στο σημείο 16 01 14 
(φίλτρα λιπαντικών- ελαίων) 

16 01 22 κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως  

16 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

16 02 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό  

16 02 09* μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB  

R12/ R13 
D14/D15 

16 02 10* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από 
παρόμοιες ουσίες άλλος από τον αναφερόμενο στο σημείο 16 02 09  

16 02 11* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες  

16 02 12* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο  
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16 02 13* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά 
στοιχεία  άλλος από τους αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12  

16 02 14 απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία, 
εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 16 02 09 έως 16 02 13 

16 02 15* επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο 
εξοπλισμό  

16 02 16 συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό, 
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 02 15 

16 03 διεργασίες εκτός προδιαγραφών και μη χρησιμοποιημένα προϊόντα  

16 03 03* ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

R12/ R13 
D14/D15 

16 03 04 ανόργανα απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 
03 03  

16 03 05* οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

16 03 06 οργανικά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 03 
05  

16 03 07* μεταλλικός υδράργυρος 

16 05 αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόμενες χημικές ουσίες  

16 05 04* αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλόνες) που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

R12/ R13 
D14/D15 

16 05 05 αέρια σε δοχεία πίεσης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 05 04 

16 05 06* εργαστηριακά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή 
τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, περιλαμβανομένων μειγμάτων 
εργαστηριακών χημικών υλικών  

16 05 07* απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από 
επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν  

16 05 08* απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από 
επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν  

16 05 09 απορριπτόμενα χημικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα 
σημεία 16 05 06, 160507 ή 160508  

16 07 απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς και αποθήκευσης καθώς και 
βαρελιών (εκτός από τα κεφ. 5 & 13)  

16 07 08* απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο  
R12/ R13 
D14/D15 

16 07 09* απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες  

16 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

16 08 εξαντλημένοι καταλύτες  

16 08 01 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ράδιο, 
παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός από το σημείο 16 08 07)  

R12/ R13 

16 08 02* εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα μεταβατικά μέταλλα ή 
επικίνδυνες ενώσεις μεταβατικών μετάλλων  

R12/ R13 
D14/D15 

16 08 03 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις 
μεταβατικών μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως  

16 08 04 εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός από το σημείο 
16 08 07)  

16 08 05* εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν φωσφορικό οξύ  

16 08 06* αχρηστεμένα υγρά που χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύτες  

16 08 07* εξαντλημένοι καταλύτες που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες  

16 10 υδαρή υγρά απόβλητα προοριζόμενα για επεξεργασία εκτός τόπου παραγωγής  

16 10 01* υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  
R12/ R13 

16 10 02 υδαρή υγρά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 
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10 01  

16 10 03* υδαρή συμπυκνώματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

16 10 04 υδαρή συμπυκνώματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 
10 03  

16 11 απόβλητα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες  

16 11 01* υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον 
άνθρακα από μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

D14/D15 

16 11 02 υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον 
άνθρακα από μεταλλουργικές διεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 
σημείο 16 11 01  

16 11 03* άλλα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες από 
μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

16 11 04 άλλα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες από 
μεταλλουργικές διαδικασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 11 
03  

16 11 05* υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μη 
μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

16 11 06 υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μη 
μεταλλουργικές διεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 11 
05  

17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 

17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά  

17 01 06* μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και 
κεραμικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

D14/D15 

17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό   

17 02 01 Ξύλο  

R12/ R13 17 02 02 Γυαλί  

17 02 03 Πλαστικά 

17 02 04* γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν 
μολυνθεί από αυτές  

R12/ R13 
D14/D15 

17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας  

17 03 01* μείγματα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα  R12/ R13 
D14/D15 17 03 03* λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας  

17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)  

17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος  

R12/ R13 

17 04 02 Αργίλιο  

17 04 03 Μόλυβδος  

17 04 04 Ψευδάργυρος  

17 04 05 σίδηρος και χάλυβας  

17 04 06 Κασσίτερος  

17 04 07 μεικτά μέταλλα 

17 04 09* απόβλητα μετάλλων μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες  

R12/ R13 
D14/D15 

17 04 10* καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες 
επικίνδυνες ουσίες  

17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10  

17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες), 
πέτρες και μπάζα εκσκαφών  

17 05 03* χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  R12/ R13 
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17 05 05* μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  D14/D15 

17 05 07* έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες  

17 06 μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο  

17 06 01* μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο  D14/D15 

17 06 03* άλλα μονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις 
περιέχουν  R12/ R13 

D14/D15 17 06 04 μονωτικά υλικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 06 01 και 17 06 
03 

17 06 05* υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο  D14/D15 

17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο  

17 08 01* υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο μολυσμένα από 
επικίνδυνες ουσίες  R12/ R13 

D14/D15 17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 02  

17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων  

17 09 01* απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν 
υδράργυρο  

R12/ R13 
D14/D15 

17 09 02* απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB 
(πχ στεγανωτικά υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα με βάση ρητίνες που 
περιέχουν PCB, μονάδες στεγανοποιημένης υαλόφραξης που περιέχουν PCB, 
πυκνωτές που περιέχουν PCB)  

17 09 03* άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 
(περιλαμβανομένων μειγμάτων αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

18 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΖΩΩΝ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν 
προκύπτουν άμεσα από το σύστημα υγείας) 

18 01 απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την 
πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους  

18 01 06* χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

D14/D15 
18 01 07 χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 01 06  

18 01 08* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες  

18 01 09 φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 01 08  

18 01 10* αμάλγαμα οδοντιατρικής  
R12/ R13 
D14/D15 

18 02 απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που 
εμφανίζονται σε ζώα  

18 02 05* χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

R12/ R13 
D14/D15 

18 02 06 χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 02 05  

18 02 07* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες  

18 02 08 φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 02 07  

19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞ/ΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ.Α. ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ 

19 01 απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων  

19 01 02 σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου R12/ R13 

19 01 05* πίττα φίλτρου από την επεξεργασία αερίων  
D14/D15 19 01 06* υδαρή υγρά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων και άλλα υδαρή 

υγρά απόβλητα  
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19 01 07* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων  

19 01 10* εξαντλημένος ενεργός άνθρακας από επεξεργασία καυσαερίων  
R12/ R13 
D14/D15 

19 01 11* τέφρα και σκωρία κλιβάνου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

D14/D15 

19 01 12 τέφρα και σκωρία κλιβάνου άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 19 
01 11  

19 01 13* πτητική τέφρα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες  

19 01 14 πτητική τέφρα άλλη από την αναφερόμενη στο σημείο 19 01 13  

19 01 15* σκόνη λεβήτων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες  

19 01 16 σκόνη λεβήτων άλλη από την αναφερόμενη στο σημείο 19 01 15  

19 01 17* απόβλητα πυρόλυσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

19 01 18 απόβλητα πυρόλυσης άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 01 17  

19 01 19 άμμοι από ρευστοποιημένες κλίνες  

19 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως (γαλακτώματα) ## 
R12/ R13 
D14/D15 

19 02 απόβλητα από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων (περιλαμβάνονται 
αποχρωμίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση)  

19 02 03 προαναμεμειγμένα απόβλητα που αποτελούνται μόνο από μη επικίνδυνα 
απόβλητα  

R12/ R13 
D14/D15 

19 02 04* προαναμεμειγμένα απόβλητα που περιέχουν ένα τουλάχιστον 
επικίνδυνο απόβλητο  

19 02 05* λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες  

19 02 06 λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 02 05  

19 02 07* πετρέλαιο και συμπυκνώματα από διαχωρισμό  

19 02 08* απόβλητα υγρών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

19 02 09* απόβλητα στερεών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

19 02 10 απόβλητα καυσίμων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 19 
02 08 και 19 02 09  

19 02 11* άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

19 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως (Γαλακτώματα) ## 

19 03 σταθεροποιημένα/στερεοποιημένα απόβλητα 

19 03 04* απόβλητα που σημειώνονται με αστερίσκο ως επικίνδυνα και τα οποία 
είναι μερικώς σταθεροποιημένα  

R12/ R13 
D14/D15 

19 03 05 σταθεροποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 
04  

19 03 06* απόβλητα που σημειώνονται με αστερίσκο ως επικίνδυνα και τα οποία 
είναι στερεοποιημένα  

19 03 07 στερεοποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 
06  

19 03 08* Μερικώς σταθεροποιημένα απόβλητα υδραργύρου 

19 04 υαλοποιημένα απόβλητα και απόβλητα από διεργασίες υαλοποίησης  

19 04 01 υαλοποιημένα απόβλητα  

D14/D15 19 04 02* πτητική τέφρα και απόβλητα επεξεργασίας καυσαερίων  

19 04 03* μη υαλοποιημένη στερεά φάση  

19 04 04 υδαρή υγρά απόβλητα από την επαναφορά υαλοποιημένων αποβλήτων  R12/ R13 

19 06 απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων   

19 06 03 υγρό από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων  R12/ R13 
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19 06 05 υγρό από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων  

19 07 στραγγίδια χώρου υγειονομικής ταφής   

19 07 02* στραγγίδια χώρου υγειονομικής ταφής που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες  

R12/ R13 
19 07 03 στραγγίδια χώρου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 07 
02  

19 08 απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη 
προδιαγραφόμενα άλλως  

19 08 01 εσχαρίσματα  
D14/D15 

19 08 06* κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες  

19 08 07* διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών  

R12/ R13 
D14/D15 

19 08 08* απόβλητα συστημάτων μεμβράνης που περιέχουν βαρέα μέταλλα  

19 08 09 μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος που 
περιέχουν φαγώσιμα έλαια και λίπη  

19 08 10* μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος εκτός 
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 09  

19 08 11* λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιολογική κατεργασία 
αποβλήτων βιομηχ. υδάτων  

19 08 12 λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων 
εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 11  

19 08 13* λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία αποβλήτων 
βιομηχανικών υδάτων  

19 08 14 λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός 
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 13  

19 08 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ## 

19 09 απόβλητα από την προπαρασκευή νερού που προορίζεται για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο ή νερού για βιομ. χρήση  

19 09 04 χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας 
R12/ R13 
D14/D15 

19 09 05 κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες 

19 09 06 διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών  

19 10 απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα   

19 10 01 απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα  R12/ R13 

19 10 02 μη σιδηρούχα απόβλητα  

19 10 03* ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη που περιέχει επικίνδυνες 
ουσίες  

D14/D15 
19 10 04 ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη άλλο από τα αναφερόμενα στο 
σημείο 19 10 03  

19 10 05* άλλα κλάσματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  R12/ R13 
D14/D15 19 10 06 άλλα κλάσματα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 10 05  

19 11 απόβλητα από την αναγέννηση πετρελαίου   

19 11 01* εξαντλημένες άργιλοι φίλτρων  R12/ R13 
D14/D15 19 11 02* όξινες πίσσες  

19 11 03* υδαρή υγρά απόβλητα  R12/ R13 

19 11 04* απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά  

R12/ R13 
D14/D15 

19 11 05* λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

19 11 06 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία λυμάτων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 11 05  

19 11 07* απόβλητα από τον καθαρισμό καυσαερίων  
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19 11 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως (γαλακτώματα) ## 

19 12 απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (πχ διαλογή, σύνθλιψη, 
συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως  

19 12 01 χαρτί και χαρτόνι  

R12/ R13 19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα  

19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα  

19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ  

R12/ R13 
D14/D15 

19 12 05 γυαλί  

19 12 06* ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες  

19 12 07 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 06  

19 12 08 υφαντικές ύλες  

19 12 09 ορυκτά (πχ άμμος, πέτρες)  
D14/D15 

19 12 10 καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα)  

19 12 11* άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική 
κατεργασία αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  R12/ R13 

D14/D15 19 12 12 άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική 
κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 11  

19 13 απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων και υπογείων υδάτων  

19 13 01* στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

R12/ R13 
D14/D15 

19 13 02 στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 01  

19 13 03* λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

19 13 04* λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 03  

19 13 05* λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες  

19 13 06 λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 04  

19 13 07* υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνώματα από την εξυγίανση 
υπογείων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

R12/ R13 
19 13 08 υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνώματα από την εξυγίανση 
υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 07  

20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)  

20 01 01 Χαρτί και χαρτόνι  

R12/ R13 
20 01 02 Γυαλί  

20 01 10 Ρούχα  

20 01 11 Κλωστοϋφαντουργία 

20 01 13* Διαλύτες  
R12/ R13 
D14/D15 

20 01 14* Οξέα  

R12/ R13 20 01 15* Αλκαλικά απόβλητα  

20 01 17* Φωτογραφικά χημικά  

20 01 19* Ζιζανιοκτόνα - Παρασιτοκτόνα D14/D15 

20 01 21* Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο  
R12/ R13 

20 01 23* Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες  
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20 01 25 Βρώσιμα έλαια και λίπη  

20 01 26* έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 25  

R12/ R13 
D14/D15 

20 01 27* Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

20 01 28 Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στα 
σημείο 20 01 27  

20 01 29* Απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

20 01 30 Απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29  

20 01 31 * Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες  
D14/D15 

20 01 32 Φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31  

20 01 35* Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον 
αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά 
στοιχεία R12/ R13 
20 01 36 Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον 
αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35  

20 01 37* Ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
R12/ R13 
D14/D15 

20 01 39 Πλαστικά 
R12/ R13 

20 01 40 Μέταλλα 

επεξηγήσεις  
##) 00 00 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως (γαλακτώματα ……) 

➢ Έλεγχος της συμβατότητας αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων 

Επειδή οι επικίνδυνες ουσίες και τα επικίνδυνα απόβλητα μπορούν να αντιδράσουν 
μεταξύ τους και να προκαλέσουν ρύπανση ή άλλες ζημιές, η ασφαλής αποθήκευσή 
τους εξασφαλίζεται πλήρως με τον έλεγχο της "συμβατότητας των αποθηκευμένων 
επικινδύνων αποβλήτων". 

Ο έλεγχος της συμβατότητας στην αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων θα 
πραγματοποιείται με βάση πίνακες που έχουν αποτυπωμένες τις κατηγορίες κλάσεων 
επικινδυνότητας του ΟΗΕ χωρισμένες σε τρεις κατηγορίες που αφορούν την 
συμβατότητα τους και είναι βασισμένοι στον επίσημο αυστριακό οδηγό αποθήκευσης 
επικίνδυνων υλικών και αποβλήτων (2008).  

Σημειώνεται ότι στον ανωτέρω πίνακα των παραλαμβανόμενων αποβλήτων της 
εγκατάστασης δεν θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κλάσεις επικινδυνότητας 

• Κλάση 1: εκρηκτικά υλικά 

• Κλάση 2: υγροποιημένα και υπό πίεση αέρια  

• Κλάση 5: οξειδωτικά υλικά  

• Κλάση 6.2: υλικά μολυσματικού χαρακτήρα  

• Κλάση 7: ραδιενεργά υλικά 

Απόβλητα που έχουν ταξινομηθεί στην ίδια κλάση επικινδυνότητας επιτρέπεται να 
αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις. Υπάρχει η δυνατότητα 
αποθήκευσης συγκεκριμένων αποβλήτων διαφορετικής κλάσης στον ίδιο χώρο, αφού 
όμως ληφθούν μέτρα όπως: 

• Έλεγχος των ΔΔΑΥ των δραστικών ουσιών κάθε αποβλήτου 

• Έλεγχος των επιπτώσεων της επαφής των ουσιών μεταξύ τους  

• Μέριμνα για την τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ τους απόσταση 

• Συλλογή των υγρών από τυχόν διαρροές σε χωριστή δεξαμενή  
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➢ Περιγραφή και προδιαγραφές εξοπλισμού συλλογής και συσκευασίας των «Ε.Α.» 

Η εταιρία χρησιμοποιεί για τη μεταφορά και την αποθήκευση των «Ε.Α.» συσκευασίες 
κατάλληλα πιστοποιημένες σύμφωνα με τις Διεθνείς Συνθήκες και τις οδηγίες των 
Ηνωμένων Εθνών [UN aprooval] . 

Τύποι συσκευασιών που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή, μεταφορά & 
αποθήκευση των «Ε.Α.»: 

• UN Βαρέλια ανοικτού τύπου στεφάνης UN 1A2 & UN 1H2: 
κατασκευασμένα από ατσάλι ή πλαστικό κατάλληλο για φόρτωση 
στερεών και υγρών. 

• International Bulk Containers π.χ. UN 13Η2 (IBC - Big Bags): είναι 
εύκαμπτοι περιέκτες, κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο με 
εσωτερική επένδυση. Τα Big Bags μπορούν να μεταφερθούν σε 
παλέτες, ενώ η χωρητικότητά τους κυμαίνεται από 600 έως 1.500 lt. 

 

➢ Μονάδα αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων [1η μονάδα] 

❖ Περιγραφή των χώρων αποθήκευσης ΕΑ 

Στην εγκατάσταση η αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων, θα πραγματοποιείται στους 
χώρους του βιομηχανικού κτιρίου Α, Β και ΣΤ σε επτά Container στον προαύλιο χώρο 
της.  

Η έκταση που καταλαμβάνουν οι χώροι Α και Β είναι 97,52 m2 και 74 m2 αντίστοιχα. Οι 
δυο αυτοί χώροι αποτελούν αυτοτελή χωριστά διαμερίσματα υποδοχής αποβλήτων 
κλάσεων κινδύνων ΟΗΕ 3, 4, 6, 8 και 9. 

Η έκταση που καταλαμβάνουν τα 7 Containers θα είναι 162 m2, όπου θα 
αποθηκεύονται μόνο συσκευασμένες ποσότητες στερεών επικινδύνων αποβλήτων, 
όπως είναι και ο αμίαντος, ώστε να διευκολύνεται η τελική τους διάθεση σε 
αδειοδοτημένες μονάδες. 

Επομένως η συνολική έκταση του χώρου αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων στον 
στεγασμένο χώρο του εργοστασίου θα είναι συνολικά 171,5 m2 =[97,5+74] και στον 
προαύλιο μέσα στα Container 162 m2 =[5Χ27]+ [2Χ13,5]=[135]+[27]. 

❖ Περιγραφή χώρου Α 

Οι διαστάσεις του χώρου Α είναι: 

• μήκος 17,73 m 

• πλάτος, 5,80 m  

• ύψος 5,5 m με συνολική έκταση 97,52 m2 και όγκο 565 m3 

Στο χώρο Α θα υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης 96 m3 ήτοι σε: 

• 14 τριώροφες Ραφιέρες με ευρωπαλέτες ή IBC συνολικής 
χωρητικότητας (14Χ3)=42 m3 

• 27 διώροφες ευρωπαλέτες ή IBC συνολικής χωρητικότητας σε 
(27Χ2)=54 m3 

Επομένως ο χώρος Α με χωρητικότητα 84 m3 και με την υπόθεση ότι το ειδικό βάρος 
των επικινδύνων αποβλήτων είναι 1Kg/m3 έχει δυνατότητα αποθήκευσης 84 tn.  

Τα τεχνικά μέτρα ασφαλούς λειτουργίας του χώρου Α είναι: 
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o Ο χώρος Α αερίζεται με φυσικό ελκυσμό. Επιπλέον στο χώρο Α 
υπάρχει εγκαταστημένος ηλεκτρικός ανεμιστήρες αντιεκρηκτικού 
τύπου ελκυσμού αέρα, λόγω της ύπαρξης εύφλεκτων υλικών 
αντιεκρηκτικού τύπου, ικανός να αλλάζει τον αέρα έως και 4 φόρες 
την ώρα. 

o Ο φωτισμός του χώρου Α είναι αντιεκρηκτικού τύπου.  

o Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από βιομηχανικό μπετόν αρμέ 
ειδικής επεξεργασίας, με κλίση που οδηγεί όλα τα υγρά στο φρεάτιο 
που βρίσκεται στη είσοδο του χώρου Α. Στη συνέχεια τα υγρά αυτά 
οδηγούνται βαρυτικά σε δεξαμενή συλλογής χωρητικότητας 5 m3. 

o Ο χώρος Α ανοίγει και κλείνει με ηλεκτροκίνητη πόρτα που 
απομονώνει τον χώρο σε περίπτωση ανάγκης. 

o Ο χώρος Α διαθέτει ανιχνευτή εκρηκτικών μειγμάτων καθώς και 
ενεργητικό σύστημα πυρόσβεσης τύπου σκπρίνγκλερ. 

o Μπροστά στην είσοδο του χώρου Β βρίσκεται φοριαμός με υλικά 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. 

o Η δεξαμενή συλλογής τυχών διαρροών βρίσκεται εντός δεξαμενής 
μπετόν αρμέ χωρητικότητας 55m3, προσφέροντας δυνατότητα να 
συλλεχτούν σε αυτή και υγρά πυρόσβεσης που τυχόν παραχθούν. 

o Στα πλαίσια των νέων δεδομένων της ΑΕΠΟ του εργοστασίου θα 
κατατεθεί μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, στην 
οποία θα συμπεριληφθούν τα νέα μηχανήματα και εξοπλισμός. 

  

❖ Περιγραφή χώρου Β 

Οι διαστάσεις του χώρου Β  

• είναι μήκος 8,7 m  

• πλάτος 8,5 m  

• ύψος 5,5 m με συνολική έκταση 74 m2 όγκο 406 m3 

Στο χώρο Β θα υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης 54 m3 ήτοι σε: 

• 11 τριώροφες Ραφιέρες με ευρωπαλέτες ή IBC συνολικής 
χωρητικότητας (11Χ3)=33 m3 

• 10 διώροφες ευρωπαλέτες ή IBC συνολικής χωρητικότητας σε 
(10Χ2)=20 m3 

• 1 ευρωπαλέτα ή IBC συνολικής χωρητικότητας σε (1Χ1)=1 m3 

Επομένως ο χώρος B θα έχει χωρητικότητα 66m3 και με την υπόθεση ότι το ειδικό 
βάρος των επικινδύνων αποβλήτων είναι 1Kg/m3 η δυναμικότητα αποθήκευσης 
ανέρχεται σε 66tn.  

Τα τεχνικά μέτρα ασφαλούς λειτουργίας του χώρου Β είναι: 

o Ο χώρος Β αερίζεται με φυσικό ελκυσμό από παράθυρα στην δυτική 
πλευρά του τοποθετημένα σε ύψος 4 μέτρων.  

o Ο φωτισμός του χώρου Β είναι αντιεκρηκτικού τύπου ενώ από την 
δυτική του πλευρά υπάρχει δυνατότητα φυσικού φωτισμού. 
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o Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από βιομηχανικό μπετόν αρμέ, 
ειδικής επεξεργασίας, με κλίση που οδηγεί όλα τα υγρά σε φρεάτιο 
που αρχινά από την είσοδο του χώρου Β και συνεχίζεται κατά μήκος 
της δυτικής του πλευράς προς τον χώρο Α. Στη συνέχεια τα υγρά 
αυτά οδηγούνται βαρυτικά σε δεξαμενή συλλογής χωρητικότητας 5 
m3. 

o Ο χώρος Β ανοίγει και κλείνει με ηλεκτροκίνητη πόρτα που 
απομονώνει τον χώρο σε περίπτωση ανάγκης. 

o Ο χώρος Β διαθέτει ανιχνευτή εκρηκτικών μειγμάτων. 

o Μπροστά στην είσοδο του χώρου Β βρίσκεται φοριαμός με υλικά 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. 

o Οι δεξαμενές συλλογής τυχών διαρροών βρίσκονται εντός 
δεξαμενής μπετόν αρμέ χωρητικότητας 55 m3, προσφέροντας 
δυνατότητα να συλλεχτούν σε αυτή και υγρά πυρόσβεσης που 
τυχόν παραχθούν. 

o Στα πλαίσια των νέων δεδομένων της ΑΕΠΟ του εργοστασίου θα 
κατατεθεί μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, στην 
οποία θα συμπεριληφθούν τα νέα μηχανήματα και εξοπλισμός.  

❖ Περιγραφή Container αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων (χώρος ΣΤ) 

Για την ασφαλή αποθήκευση στερεών επικινδύνων αποβλήτων θα διαμορφωθούν 
κατάλληλα πέντε όμοια Container εξωτερικών διαστάσεων (πλάτους 2,4 m Χ ύψους 
2,70 m Χ μήκους 12 m) και δυο όμοια Container εξωτερικών διαστάσεων (πλάτους 2,4 
m Χ ύψους 2,70 m Χ μήκους 6 m), έτσι ώστε να δέχονται με ασφάλεια ΕΑ προσωρινά 
πριν οδηγηθούν για εξαγωγή – τελική διάθεση τους. 

Για την ασφαλή λειτουργία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στα Container που θα 
βρίσκονται στο προαύλιο χώρο του εργοστασίου θα ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:  

• Στεγανοποίηση του δαπέδου τους 

• Φυσικό αερισμό 

• Γείωση 

• Φορτοεκφόρτωση των αποβλήτων να γίνεται με Κλαρκ η και 
χειροκίνητο Παλλετοφόρο 

Οι διαστάσεις του κάθε Container μήκους 12 μέτρων επιτρέπουν την αποθήκευση 
τουλάχιστον 25 ευροπαλετών. Επομένως στα πέντε αυτά Container είναι δυνατή η 
αποθήκευση 125 ευροπαλετών σε μια σειρά και 250 σε δυο. Οι διαστάσεις του κάθε 
Container μήκους 6 μέτρων επιτρέπουν την αποθήκευση τουλάχιστον 12 
ευροπαλετών. Επομένως στα δυο αυτά Container είναι δυνατή η αποθήκευση 24 
ευροπαλετών σε μια σειρά και 48 σε δυο. Άρα η συνολική ποσότητα αποθήκευσης 
αποβλήτων στα Container με μέσο ειδικό βάρος 0,318 Kg/m3 θα ανέρχεται στους 95 
τόνους. 

➢ Έξοδος των επικινδύνων αποβλήτων από την εγκατάσταση 

Πριν προγραμματιστεί η έξοδος κάθε υλικού από την εγκατάσταση η εταιρία θα 
συνάπτει συμβάσεις με τις μονάδες ανακύκλωσης – τελικής διάθεσης, όπου αυτό 
απαιτηθεί. H εταιρία είναι κάτοχος άδειας συλλογής και μεταφοράς ΕΑ, ενώ διαθέτει 
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δίκτυο συνεργαζόμενων εταιριών που ανακτούν, ανακυκλώνουν, επεξεργάζονται ή 
εκετελούν εργασίες τελικής διάθεσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

➢ Παράδοση των Επικινδύνων αποβλήτων σε μονάδες στην Ελλάδα 

Για να παραδοθεί ένα απόβλητο σε μονάδα στην Ελλάδα πρώτα θα υπάρχει 
συμφωνητικό με τον παραλήπτη του με σκοπό την ανάκτηση – ανακύκλωση ή – τελική 
διάθεση του και στη συνέχεια θα πραγματοποιείται συνεννόηση για τον καθορισμό της 
ημερομηνίας παράδοσης του.  

Για κάθε υλικό πριν από την έξοδο του από την αποθήκη του εργοστασίου με 
προορισμό μονάδα τελικής διάθεσης στην Ελλάδα: 

• Θα πραγματοποιείται μακροσκοπικός έλεγχος της κατάστασης της 
συσκευασίας και σήμανσης του 

• Θα ζυγίζεται το βάρος του 

• Θα συμπληρώνεται το έντυπο αναγνώρισης μαζί με το Δελτίο 
Αποστολής 

• Ειδικά για τα επικίνδυνα φορτία θα γίνεται έλεγχος της καλής 
κατάστασης των συσκευασιών και της επισήμανσης της 
επικινδυνότητας του κάθε φορτίου κατά UN/ADR/IMDG και του 
ADR πιστοποιητικού οδηγού 

➢ Παράδοση των Επικινδύνων αποβλήτων εκτός της Ελλάδας 

Για κάθε επικίνδυνο απόβλητο πριν από την έξοδο του από την μονάδα με προορισμό 
την ανακύκλωση – τελική διάθεση του σε μονάδα εκτός της χώρας, θα ακολουθείται η 
διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός ΕΚ 1013/2006, δηλαδή:  

• Να έχει εγκριθεί η εισαγωγή του από τις αρμόδιες αρχές  

• Η προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης του υλικού να είναι μέσα 
στο χρόνο ισχύος της προαναφερόμενης έγκρισης  

• Να μην υπάρχει υπέρβαση της συνολικά επιτρεπόμενης 
ποσότητας εξαγωγής  

• Να πραγματοποιείται μακροσκοπικός έλεγχος της κατάστασης της 
συσκευασίας  

• Να ζυγίζεται το βάρος  

• Να συμπληρώνεται το έντυπο αναγνώρισης μαζί με το Δελτίο 
Αποστολής 

• Ειδικά για τα επικίνδυνα φορτία θα γίνεται έλεγχος της καλής 
κατάστασης των συσκευασιών και της επισήμανσης της 
επικινδυνότητας του κάθε φορτίου κατά UN/ADR/IMDG και του 
ADR πιστοποιητικού οδηγού. 

• Να συμπληρώνεται η ΔΗΛΩΣΗ IMO. 

• Να λαμβάνονται οι Λιμενικές εγκρίσεις καθώς και οι τελωνειακές 
διασαφήσεις.  

Η ημερομηνία Αποστολής και Παραλαβής αποβλήτων με σκοπό την ανακύκλωση ή 
τελική διάθεση σε μονάδα εκτός της χώρας ακολουθώντας την διαδικασία που 
προβλέπει ο κανονισμός 1013/2006, θα καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης:  
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• Με την εταιρία που θα τα παραλάβει έτσι, ώστε η παράδοση να 
είναι άμεση 

• Με το τελωνείο εξαγωγής του φορτίου 

• Με την εταιρία οδικής μεταφοράς στη χώρα μας 

• Με την εταιρία θαλάσσιας μεταφοράς, έτσι ώστε να διαθέτει το 
κατάλληλο πλοίο και να έχει πιστοποίηση ΙΜΟ 

• Με την εταιρία οδικής η και σιδηροδρομικής μεταφοράς στη χώρα 
διέλευσης ή παράδοσης των αποβλήτων 

 

➢ Διαστασιολόγηση των δεξαμενών συλλογής υγρών των χώρων Α, Β & Γ 

Με δεδομένο ότι η μέγιστη συνολική ποσότητα υγρών που θα αποθηκεύονται στους 
χώρους Α, Β και Γ εκτιμάται να ανέρχεται στο 40% των συνολικών 150 τόνων και με 
την πιθανότητα ότι το 5% των υγρών θα παρουσιάσει διαρροή, θα πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα συλλογής υγρών διαρροής (150X40%X5%)= 3tn.  

Στον χώρο Α θα αποθηκεύονται 84 τόνοι και με τις προϋποθέσεις ότι από αυτά 

• το 40 % θα είναι υγρά  

• το 5% των υγρών θα παρουσιάσει διαρροή, πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα συλλογής των υγρών διαρροής (84X40%X10%)= 1,68 
tn 

Στον χώρο Β θα αποθηκεύονται 66 τόνοι και με τις προϋποθέσεις ότι από αυτά 

• το 40 % θα είναι υγρά  

• το 5% των υγρών θα παρουσιάσει διαρροή, πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα συλλογής των υγρών διαρροής (66X40%X10%)= 1,32 
tn 

Στον χώρο Γ θα αποθηκεύονται και μεταγγίζονται ανά ημέρα 20 τόνοι και με τις 
υποθέσεις ότι από αυτά 

• το 80 % θα είναι υγρά  

• το 10% των υγρών θα παρουσιάσει διαρροή, πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα συλλογής των υγρών διαρροής (20X80%X10%)= 1,6 
tn.  

Για να καλυφθούν οι ανάγκες συλλογής τυχόν διαρροών και στους τρεις χώρους Α, Β 
& Γ έχουν εγκατασταθεί τρεις δεξαμενές συλλογής υγρών. Η κάθε μια δεξαμενή έχει 
χωρητικότητας 5 m3, ενώ και οι τρεις μαζί 15 m3. Οι θέσεις των τριών δεξαμενών 
βρίσκονται σε σημείο χαμηλότερο της στάθμης των χώρων Α Β & Γ, έτσι ώστε τυχόν 
διαρροές τους να συλλέγονται βαρυτικά. 

➢ Μονάδα Αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων [2η μονάδα] 

Η εταιρία θα χρησιμοποιεί μέρος του στεγασμένου βιομηχανικού κτιρίου για την 
αποθήκευση μη επικίνδυνων αποβλήτων. Στον προαύλιο χώρο υπάρχει θέση όπου θα 
σταθμεύει ένα container του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ και τα ΑΗΗΕ θα 
τοποθετούνται στο εν λόγω container. 

Μετά τον έλεγχο των παραστατικών και της κατάστασης συσκευασίας των μη 
επικινδύνων αποβλήτων αυτά θα αποθηκεύονται στο χώρο Ε. Κάθε καταγραφή 
αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων θα φέρει τα στοιχεία:  
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• Του Παραγωγού 

• Της Μάζας 

• Το ΕΚΑ 

• Την ημερομηνία 

❖ Υπολογισμός της δυναμικότητας παραλαβής μη επικινδύνων αποβλήτωνκαι 
ΑΗΗΕ 

Η διαθέσιμη έκταση της εγκατάστασης για την αποθήκευση των μη επικινδύνων 
αποβλήτων στο στεγασμένο βιομηχανικό κτίριο είναι 1017,59 m2 και των ΑΗΗΕ στον 
υπαίθριο χώρο 1704 m2. Η μονάδα θα παραλαμβάνει μόνο συσκευασμένα μη 
επικίνδυνα απόβλητα και δη επάνω σε ευρωπαλέτες.  

Η αποθήκευση μη επικινδύνων αποβλήτων στην εγκατάσταση θα πραγματοποιείται 
στον χώρο Ε έκτασης ~312 m2, όπου βρίσκονται εγκατεστημένες τριώροφες και 
διώροφες μεταλλικές Ραφιέρες βαρέως τύπου κατάλληλες να φέρουν φορτία 
διαστάσεων ευροπαλετών. Οι τριώροφες και διώροφες Ραφιέρες καταλαμβάνουν 24 
και 5 m2 αντίστοιχα και με συνολική επιφάνεια 29 m2. Επομένως στα 312 m2 του 
βιομηχανικού κτιρίου, επειδή οι τριώροφες και διώροφες Ραφιέρες καταλαμβάνουν 
συνολική επιφάνεια 29 m2 υπάρχει ο χώρος για την φορτοεκφόρτωση των παλετών με 
το περονοφόρο όχημα. 

Στο χώρο Ε θα γίνεται χρήση: 

• 24 τριώροφων ευροπαλετών ή IBC συνολικής χωρητικότητας 
(24Χ3)=72 m3 

• 5 διώροφων ευροπαλετών ή IBC συνολικής χωρητικότητας σε 
(5Χ2)=10 m3 

Στην μονάδα θα πραγματοποιείται αποθήκευση ΑΗΗΕ εντός ενός Container περίπου 
16 m3 αποθηκευτικής ικανότητας κατάλληλων προδιαγραφών με αδιαπέραστο δάπεδο. 
Οι διαστάσεις του εν λόγω container είναι 2,2mΧ7m με αποτέλεσμα η επιφάνεια του να 
ανέρχεται στα 16 m2. Επομένως στα 1704 m2 του προαυλίου υπαίθριου χώρου Θ, 
επειδή το container καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 16 m2 υπάρχει ο χώρος για την 
φορτοεκφόρτωση των παλετών με το περονοφόρο όχημα. 

Επομένως οι χώροι Ε και Θ για την αποθήκευση συσκευασμένων μη επικίνδυνων 
αποβλήτων και ΑΗΗΕ θα έχουν χωρητικότητα (82+16)= 98m3 και με την υπόθεση ότι 
το ειδικό βάρος των μη επικινδύνων αποβλήτων είναι 1Kg/m3 η δυναμικότητα 
αποθήκευσης ανέρχεται σε 98 tn.  

❖ Διαχείριση απόβλητων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

Στην μονάδα θα πραγματοποιείται αποθήκευση ΑΗΗΕ εντός ενός Container περίπου 
16 m3 αποθηκευτικής ικανότητας κατάλληλων προδιαγραφών με αδιαπέραστο δάπεδο. 
Στο Container θα τοποθετούνται ΑΗΗΕ (οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές, 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλέφωνα κ.α.), τα οποία θα παραλαμβάνονται τόσο από 
Ιδιώτες όσο και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Το Container θα παραμένει 
στην εγκατάσταση έως ότου μεταφερθούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες 
περαιτέρω επεξεργασίας - ανακύκλωσης. 

Η αποθήκευση των ΑΗΗΕ θα γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 
1184/Β/09.Ο5, 14). Τα ΑΗΗΕ που θα αποθηκεύονται προσωρινά θα είναι αποκλειστικά 
αυτά που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι και αναλύονται περαιτέρω στο Παράρτημα ΙΙ 
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της ανωτέρω ΚΥΑ. Στην υπόψη μονάδα δεν θα πραγματοποιείται καμία επεξεργασία 
των ΑΗΗΕ. Η δυναμικότητα της υπόψη μονάδας ως προς τα ΑΗΗΕ θα είναι 18000 
τόνοι ΑΗΗΕ ανά έτος. 

❖ Παράδοση των μη Επικινδύνων αποβλήτων σε μονάδες στην Ελλάδα. 

Για να παραδοθεί ένα μη επικίνδυνο απόβλητο σε μονάδα στην Ελλάδα πρώτα θα 
υπάρχει συμφωνητικό με τον παραλήπτη του με σκοπό την ανάκτηση– ανακύκλωση ή– 
τελική διάθεση του και στη συνέχεια θα πραγματοποιείται συνεννόηση για τον 
καθορισμό της ημερομηνίας παράδοσης του.  

Για κάθε μη επικίνδυνο απόβλητο πριν από την έξοδο του από την αποθήκη του 
εργοστασίου με προορισμό μονάδα τελικής διάθεσης στην Ελλάδα: 

• Θα πραγματοποιείται μακροσκοπικός έλεγχος της κατάστασης της 
συσκευασίας και σήμανσης του 

• Θα ζυγίζεται το βάρος του  

• Θα συμπληρώνεται το έντυπο παρακολούθησης μαζί με το Δελτίο 
Αποστολής. 

Τα ΑΗΗΕ θα τοποθετούνται στο εν λόγω container το οποίο θα παραλαμβάνεται από 
συμβεβλημένο συλλέκτη τους και θα παραδίδεται σε συμβεβλημένη μονάδα με το ΣΣΕΔ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ. 

❖ Παράδοση των μη Επικινδύνων αποβλήτων εκτός της Ελλάδας 

Για κάθε μη επικίνδυνο απόβλητο πριν από την έξοδο του από την μονάδα, με 
προορισμό την ανακύκλωση – τελική διάθεση του σε μονάδα εκτός της χώρας, θα 
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός 1013/2006, δηλαδή:  

• Να έχει εγκριθεί η εισαγωγή του από τις αρμόδιες αρχές  

• Η προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης του υλικού να είναι μέσα 
στο χρόνο ισχύος της προαναφερόμενης έγκρισης  

• Να μην υπάρχει υπέρβαση της συνολικά επιτρεπόμενης 
ποσότητας εξαγωγής  

• να πραγματοποιείται μακροσκοπικός έλεγχος της κατάστασης της 
συσκευασίας  

• Να ζυγίζεται το βάρος του  

• Να συμπληρώνεται το έντυπο παρακολούθησης μαζί με το Δελτίο 
Αποστολής 

• Να λαμβάνονται οι Λιμενικές εγκρίσεις καθώς και οι τελωνειακές 
διασαφήσεις.  

Η ημερομηνία Αποστολής και Παραλαβής αποβλήτων με σκοπό την ανακύκλωση ή 
τελική διάθεση σε μονάδα εκτός της χώρας ακολουθώντας την διαδικασία που 
προβλέπει ο κανονισμός 1013/2006, θα καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης:  

• Με την εταιρία που θα παραλάβει έτσι, ώστε η παράδοση τους να 
είναι άμεση.  

• Με το τελωνείο εξαγωγής του φορτίου.  

• Με την εταιρία οδικής και σιδηροδρομικής μεταφοράς στη χώρα 
μας. 
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• Με την εταιρία θαλάσσιας μεταφοράς, ώστε να διαθέτει το 
κατάλληλο πλοίο. 

➢ Μονάδα παραλαβής - Ανασυσκευασίας αποβλήτων (3η μονάδα) 

Στο χώρο Γ θα πραγματοποιούνται οι παράλαβες και ανασυσκευασίες ΕΑ. Τονίζεται ότι 
με τον όρο ανασυσκευασία της παρούσης μελέτης, σε καμία περίπτωση δεν νοείται 
οιαδήποτε μίξη διαφορετικών υγρών ή και στερεών αποβλήτων άλλης κατάταξης - 
Ταξινόμησης ΕΚΑ με την έννοια της διάλυσης.  

❖ Τμήμα Ανασυσκευασίας αποβλήτων 

Ως ανασυσκευασία η εγκατάσταση εννοεί:  

• Την μετάγγιση ενός είδους αποβλήτου (με το ίδιο ΕΚΑ) από μικρή 
σε μεγαλύτερη συσκευασία. 

• Την συσκευασία ενός είδους αποβλήτου (με το ίδιο ΕΚΑ) από 
συγκεκριμένη συσκευασία σε αλλού είδους συσκευασία.  

Βέβαια και στις δυο περιπτώσεις η ανασυσκευασία πραγματοποιείται τηρώντας τα 
πρότυπα συσκευασίας επικίνδυνων υλικών και αποβλήτων, σε UN συσκευασίες. 

❖ Περιγραφή χώρου Γ 

Οι διαστάσεις του χώρου Γ είναι  

• μήκος 14,09m 

•  πλάτος 6,30m  

• ύψος 5,5m με συνολική έκταση 88,767m2 και όγκο 489m3 

Τα τεχνικά μέτρα ασφαλούς λειτουργίας του χώρου Γ είναι: 

o Ο χώρος Γ αερίζεται με φυσικό ελκυσμό από δύο ανοίγματα 
αντιδιαμετρικά.  

o Ο φωτισμός του χώρου Γ είναι αντιεκρηκτικού τύπου. 

o Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από βιομηχανικό μπετόν αρμέ 
ειδικής επεξεργασίας, με κλίση που οδηγεί όλα τα υγρά στο φρεάτιο 
που βρίσκεται στην νότια πλευρά του χώρου Γ. Στο σημείο της 
ράμπας φορτοεκφόρτωσης του χώρου Γ υπάρχει υπογειοποιημένο 
σύστημα σωληνώσεων συλλογής τυχόν διαρροών τα οποία στη 
συνέχεια οδηγούνται βαρυτικά σε δεξαμενή συλλογής 5m3. 

o H δεξαμενή αυτή συλλογής τυχών διαρροών, βρίσκεται εντός 
δεξαμενής μπετόν αρμέ χωρητικότητας 55m3, προσφέροντας 
δυνατότητα να συλλεχτούν σε αυτή και υγρά πυρόσβεσης που 
τυχόν παραχθούν  

o Ο χώρος Γ ανοίγει και κλείνει με τρεις ηλεκτροκίνητες πόρτες που 
απομονώνουν τον χώρο σε περίπτωση ανάγκης. 

o Ο χώρος Γ κλείνει με θύρες ασφαλείας πυράντοχη από το υπόλοιπο 
τμήμα του βιομηχανικού κτιρίου. 

o Ο χώρος Γ διαθέτει ανιχνευτή εκρηκτικών μειγμάτων και ενεργητικό 
σύστημα πυρόσβεσης τύπου σκπρίνγκλερ. 

o Για την προστασία διαφυγής οργανικών ατμών στη μονάδα 
παραλαβής κορεσμένου και τυποποίησης καθαρού διαλύτη υπάρχει 
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εγκατεστημένο σύστημα απορρόφησης και διήθησης τους. Μια 
χοάνη που βρίσκεται ακριβώς επάνω από το σημείο γέμισης 
απορροφά τους ατμούς και τους οδηγεί στο προαναφερόμενο 
φίλτρο κόνεως ενεργού άνθρακα. 

o Το αντλητικό σύστημα πλήρωσης των δοχείων με διαλύτη είναι στο 
σύνολο του αντιεκρηκτικού τύπου, όπως αυτό προβλέπεται από την 
σχετική ελληνική και διεθνή νομοθεσία. 

o Η γέμιση των δοχείων πραγματοποιείται μηχανικά με κάνουλα 
πλήρωσης που αυτομάτως θέτει την αντλία σε λειτουργία ή παύση.  

o Στην είσοδο του χώρου Γ βρίσκεται φοριαμός με υλικά έκτακτων 
αναγκών. 

❖ Διαστασιολόγηση φίλτρου του χώρου Γ 

Στο χώρο Γ βρίσκονται οι μονάδες παραλαβής και επεξεργασίας διαλυτών και 
υδάτινων υγρών καθώς και της γέμισης –τυποποίησης καθαρού διαλύτη και έχει 
εγκατασταθεί τα ακόλουθο σύστημα φίλτρανσης όλου του χώρου. Το σύστημα αυτό 
αποτελείται από ένα ηλεκτροκίνητο απορροφητήρα, χώρο που δέχεται φίλτρα, μια 
χοάνη και το μεταλλικό σώμα του φίλτρου. Το φίλτρο αυτό δέχεται δυο εν σειρά 
τοποθετούμενα φίλτρα διαστάσεων 50Χ50cm για κατακράτηση σκόνης και οργανικών 
ατμών ενεργού άνθρακα. Ο χώρος Γ έχει μήκος 14,09m, πλάτος 6,30m και ύψος 3,5m 
με συνολική έκταση 88,767m2.  

Το σύστημα φίλτρανσης αέρα βρίσκεται αναρτημένο στην οροφή του κτιρίου (χώρος Γ) 
και επάνω ακριβώς από τον χώρο μετάγγισης του κορεσμένου διαλυτή υπάρχει χοάνη, 
ώστε να απορροφώνται όλες οι τυχόν αέριες εκπομπές. Το φίλτρο δημιουργεί 
εφελκυσμό με έναν απορροφητήρα ισχύος 7 KW που έχει τη δυνατότητα να αλλάζει 
τον αέρα του χώρου αυτού έως και 20 φορές την ώρα. 

➢ Αποθήκευση και τυποποίηση χημικών και διαλύτη [4η μονάδα] 

Ο χώρος όπου θα γίνεται η αποθήκευση των χημικών που διακινεί η εταιρία έχει τον 
χαρακτηρισμό Δ, ενώ η συσκευασία και η τυποποίηση του διαλύτη που χρησιμοποιείται 
στα πλυντήρια καθαρισμού συνεργείων και μηχανουργείων με Γ. Σε αυτή την μονάδα 
θα πραγματοποιούνται: 

• Αποθήκευση καθαρού τυποποιημένου διαλύτη και άλλων χημικών 
11 τόνων 

• Τυποποίηση ανακτημένου και καθαρού διαλύτη 500 λίτρα ανά 
ημέρα 

Τα είδη των άλλων χημικών και καθαριστικών- σαπούνια που η εταιρία διακινεί 
χρησιμοποιούνται:  

• Για τον καθαρισμό εξαρτημάτων από λιπαντικά (Διαλύτης νάφθας, 
μεσαίας αλειφατικής δομής) 

• Για τον καθαρισμό εξαρτημάτων από λιπαντικά (τασιενεργά 
απορρυπαντικά υδάτινης βάσης) 

• Για τον καθαρισμό σωληνώσεων πέδισης (καθαριστικό φρένων 
SK)  

• Για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων  
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Στο κύριο βιομηχανικό κτίριο και δίπλα από την είσοδο της μονάδας αποθήκευσης 
επικινδύνων αποβλήτων υπάρχει μια σειρά ραφιών τριών επιπέδων (χώρος Γ) και στο 
χώρο Δ δύο IBC 1.000lt. 

Σημειώνεται ότι ο καθαρός διαλύτης που αποθηκεύεται συσκευασμένος σε IBC 1.000lt, 
δεν θα ξεπερνά τους 2,4tn. 

Άρα με δεδομένο ότι όλα τα χημικά θα αποθηκεύονται συσκευασμένα σε IBC 1.000lt, 
υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης 11 IBC συνολικής ποσότητας ~11tn. 

❖ Τεχνική περιγραφή οργανικού διαλύτη καθαρισμού και απολάδωσης 
εξαρτημάτων συντήρησης 

Ο διαλύτης που διακινεί η εταιρία είναι ορυκτολογικής προέλευσης και έχει ιδιότητες 
που τον κατατάσσουν στα τεχνικά μη εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης >55οC. Ο 
διαλύτης που αποθηκεύεται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας είναι μίγμα πρωτόγεννους 
υλικού προμηθεύσιμου από το εμπόριο και διαλύτη παραγόμενου στη μονάδα 
επεξεργασίας –διύλισης ρυπασμένου διαλύτη. 

❖ Τμήμα ποιοτικού ελέγχου οργανικού διαλύτη 

Ο οργανικός διαλύτης που η εταιρία παραδίδει σε πελάτες της για λογούς ασφαλείας 
πρέπει να εμφανίζει σημείο ανάφλεξης >55οC.  

Στον χώρο Γ θα εγκατασταθεί κόμπακτ μηχάνημα ρύθμισης του σημείου ανάφλεξης του 
οργανικού διαλύτη ορυκτολογικής βάσεως πάνω από τους 55οC. Η τεχνολογία που 
επιλέχθηκε για τη ρύθμιση του σημείου ανάφλεξης του οργανικού διαλύτη είναι η 
απόσταξη σε κενό με μηχάνημα κόμπακτ. Η εταιρεία FORMECO Srl επιλέχθηκε να 
προμηθεύσει το μηχάνημα Di120Ax. Αναλυτικότερα το μηχάνημα αυτό αποτελείται από 
την στήλη απόσταξης, το σύστημα ψύξης του καθαρού διαλύτη, είναι μη συνεχούς 
λειτουργίας και ο κάθε κύκλος λειτουργίας του έχει μέγιστη χωρητικότητα 120 λίτρων 
και χρόνο επεξεργασίας που κυμαίνεται από 240 μέχρι 333 min. Η συνολική 
παρακολούθηση της μονάδας πραγματοποιείται από τον πίνακα ελέγχου και το 
προγραμματιζόμενο τερματικό λογικού ελέγχου (PLC). Η θέρμανση της στήλης 
πραγματοποιείται με ηλεκτρικό στοιχείο μέσω διαθερμικού ελαίου. Το διαθερμικό έλαιο 
έρχεται σε επαφή με όλο το σώμα της στήλης σχηματίζοντας μανδύα με αποτέλεσμα 
την σταθερή κατανομή της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της στήλης και τον 
αποτελεσματικό διαχωρισμό του διαλύτη από τα υπόλοιπα ελαφρύτερα οργανικά υλικά. 
Στη συνέχεια το κλάσμα που εξατμίζεται οδηγείται σε σύστημα ψύξης του μηχανήματος 
με αποτέλεσμα να υγροποιείται και να αποθηκεύεται σε δοχείο παρακείμενο , έτοιμο για 
έλεγχο – χρήση.  

❖ Μέτρα προστασίας διαρροών πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης ασφαλούς 
λειτουργίας του μηχανήματος βελτίωσης σημείου ανάφλεξης διαλυτών 

Το μηχάνημα απόσταξης έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει 
η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, διαθέτει CE και τεχνικές προδιαγραφές 
ασφαλούς λειτουργίας:  

• Το καπάκι απόσταξης είναι συνδεδεμένο με το σώμα της στήλης 
απόσταξης μέσω ενός συστήματος με έλασμα το οποίο σε 
περίπτωση αύξησης της πίεσης κατά 0,1bar ανοίγει. 

• Όλο το μηχάνημα επεξεργασίας είναι αντιεκρηκτικού τύπου 

• Διαθέτει διπλό σύστημα θερμοστάτη  
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• Αυτόματο σταμάτημα όταν υπάρξει αλλαγή στις παραμέτρους 
παραγωγής. 

Ολόκληρο το μηχάνημα θα τοποθετηθεί σε λεκάνη συλλογής τυχόν διαρροών 
χωρητικότητας 900 λίτρων. 

Πέραν τούτου αν υπάρξει μεγαλύτερη διαρροή αυτή θα συλλέγεται μεταλλική δεξαμενή 
των 5m3 συλλογής τυχών διαρροών και καλύπτει όλον τον χώρο Γ.  

❖ Ποιοτικός έλεγχος του διαλύτη 

Στο ισόγειο του βιομηχανικού κτιρίου θα οργανωθεί χημείο, όπου θα εκτελούνται 
φυσικοχημικές αναλύσεις, ειδικά δε για τους διαλύτες θα υπάρχει εξοπλισμός μέτρησης 
του σημείου ανάφλεξης και βρασμού που προβλέπει η προδιαγραφή του. Σε 
περίπτωση που κάποια παρτίδα αποτύχει της προδιαγραφής θα οδηγείται για 
επαναδιύλιση- βελτίωση του σημείου ανάφλεξης.  

❖ Συσκευασία και τυποποίηση επικίνδυνων χημικών προϊόντων 

Τα δοχεία (συσκευασίες) που διαθέτει η εταιρία για την συσκευασία και την τυποποίηση 
των διαλυτών έχουν χωρητικότητα 20, 25, 30, 45 και 50 λίτρων και είναι 
κατασκευασμένα από πλαστικό HDPE ή ατσάλι με έγκριση UN.  

Η συσκευασία και η τυποποίηση του διαλύτη πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο σημείο 
του χώρου Γ (Dump & Fill) και σε ειδικά διαμορφωμένο σύστημα αποτελούμενο από 
σταθερή αντλία τροφοδοσίας (1,5KW) και δεξαμενή ασφάλειας σταθερού αντλητικού 
συστήματος (1,5KW) συλλογής και μετάγγισης τυχόν διαρροών. Η πλήρωση των 
καδών γίνεται μηχανικά με κάνουλα που ενεργοποιεί την αντλία μέχρι τη γέμισή τους.  

❖ Μέτρα προστασίας διαρροών πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης διαρροών και 
ασφαλούς λειτουργίας 

Τα τεχνικά μέτρα πρόληψης και καταστολής ατυχημάτων και διαφυγών οργανικών 
ατμών περιγράφονται για τον χώρο Γ.  

Για τη συλλογή τυχόν διαρροών στο χώρο Δ των δεξαμενών αποθήκευσης διαλύτη 
υπάρχει υπογειοποιημένο φρεάτιο το οποίο καταλήγει βαρυτικά στη δεξαμενή νο2. 
Αυτή η μεταλλική δεξαμενή 5m3 συλλογής τυχών διαρροών, βρίσκεται εντός δεξαμενής 
μπετόν αρμέ χωρητικότητας 55m3, προσφέροντας δυνατότητα να συλλεχτούν σε αυτή 
και υγρά πυρόσβεσης που τυχόν χρειαστούν. 

➢ Γενικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες επισκευών [5η μονάδα] 

Η μονάδα αυτή θα εκτελεί γενικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες επισκευών και θα 
προστεθεί βαφείο, ώστε να εξυπηρετούνται οι πελάτες της. 

Η δραστηριότητα των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών συντήρησης και επισκευής 
πραγματοποιείται στους χώρους Ζ & Η, με έκταση 12 και 6 m2 αντίστοιχα. Στον χώρος 
Ζ συντηρούνται κυρίως οι μηχανές πλύσης εξαρτημάτων μηχανών για να αποδίδουν τα 
μέγιστα, αναλυτικότερα θα εκτελούνται έλεγχοι των σωληνώσεων, του ηλεκτροκινητήρα 
και του ηλεκτρικού συστήματος των μηχανών πλύσης εξαρτημάτων μηχανών και όπου 
αυτό απαιτείται θα γίνονται οι δέουσες επισκευές. Στον χώρο Η μέσα στο βιομηχανικό 
κτίριο και σε κλειστό Container θα βάφονται τα μεταλλικά πλυντήρια. Ο χώρος βαφής 
θα έχει διαστάσεις μήκος 2500 mm X πλάτος 2400 mm X 2200 mm ύψος και θα είναι 
κλειστός. Όλος ο αέρας του χώρου του βαφείου όγκου 13,2 m3, με τη δημιουργία 
υποπίεσης στο εσωτερικό του, θα οδηγείται σε φίλτρο κόνεως και ενεργού άνθρακα 
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ισχύος 1,5 KW, ώστε να κατακρατούνται οι οσμές και η σκόνη του. Ο αέρας του 
βαφείου θα αλλάζει μέχρι και 20 φορές ανά ώρα. 

➢ Κατάλογος αποβλήτων ΕΚΑ που θα παράγονται στην εγκατάσταση. 

Η όλη λειτουργία του εργοστασίου (παραγωγής και αποθήκευσης) παράγει απόβλητα 
επικίνδυνα και μη. 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν τα είδη των παραγομένων αποβλήτων, η 
εκτιμωμένη ποσότητα, η διεργασία που παράγονται και ο τρόπος διάθεσης τους. Οι 
ποσότητες του πίνακα αναφέρονται κατά προσέγγιση, διότι είναι αδύνατον να υπάρξει 
απόλυτη και ακριβής εκτίμηση, αφού ανά έτος θα παράγονται διαφορετικά είδη και 
ποσότητες αποβλήτων ανάλογα με τις ποσότητες αποβλήτων που θα οδηγούνται προς 
ανασυσκευασία, τις επισκευές μηχανών και μηχανολογικού εξοπλισμού, το εύρος 
εργασιών ανακαίνισης και επισκευών των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

 

ΚΑΤΑΛΛΟΓΟΣ ΕΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΒΑΡΟΣ 

(tn) 
Θέση και τρόπος 

παραγωγής 

08 01 11* απόβλητα από 
χρώματα και βερνίκια που 
περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή 
άλλες επικίνδυνες ουσίες  

Εξαγωγή μέσω του 
Δικτύου SUK 

0,05 

Βαφή μεταλλικών 
πλυντηρίων 

08 01 12 απόβλητα από χρώματα 
και βερνίκια, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 08 01 11 

0,05 

08 03 17* απόβλητα τόνερ 
εκτύπωσης που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες  

0,03 

Γραφείο – εκτυπώσεις 
08 03 18 απόβλητα τόνερ 
εκτύπωσης, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 08 03 17 

0,03 

12 01 01 προϊόντα λιμαρίσματος 
και τόρνευσης σιδηρούχων 
μετάλλων 

Παράδοση μέσω 
του Δικτύου SUK 
στις εγκαταστάσεις 
της εταιρίας 
ΝΕΙΛΟΣ ΕΠΕ  

0,5 

Επισκευή μεταλλικών 
πλυντηρίων 

12 01 09* γαλακτώματα και 
διαλύματα μεταλλοτεχνίας που 
δεν περιέχουν αλογόνα  

Παράδοση μέσω 
του Δικτύου SUK 
στις εγκαταστάσεις 
της εταιρίας 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΑΧΑΙΑΣ ΑΕ  

0,02 

12 03 01* υδατικά υγρά 
πλυσίματος  

Παράδοση μέσω 
του Δικτύου SUK 
στις εγκαταστάσεις 
της εταιρίας 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΑΧΑΙΑΣ ΑΕ  

5 

Υδάτινα υγρά πλύσης 
συσκευασιών δαπέδων 
και από τις δεξαμενές 
συλλογής διαρροών 
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13 02 07* μη χλωριωμένα έλαια 
μόνωσης, και μεταφοράς 
θερμότητας με βάση τα ορυκτά, 
συνθετικά έλαια μόνωσης, και 
μεταφοράς θερμότητας 

Παράδοση μέσω 
του Δικτύου SUK 
στις εγκαταστάσεις 
της εταιρίας 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΑΧΑΙΑΣ ΑΕ 

0,05 

Αλλαγή διαθερμικού 
ελαίου του 

μηχανήματος 
απόσταξης σε κενό 

13 03 07* άλλα έλαια μηχανής, 
κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

Παράδοση μέσω 
του Δικτύου SUK 
στις εγκαταστάσεις 
της εταιρίας 
DENVER SLOPS 
AE - Συνεργάτη 
ΕΝΔΙΑΛΕ 

0,05 
Αλλαγή λιπαντικών του 

θερμικού Κλαρκ 

13 05 06* έλαια από διαχωριστές 
ελαίου/νερού 

Παράδοση μέσω 
του Δικτύου SUK 
στις εγκαταστάσεις 
των εταιριών 
DENVER SLOPS 
AE ή ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΑΧΑΙΑΣ ΑΕ - 
Συνεργάτη 
ΕΝΔΙΑΛΕ 

50 
Εργασία R12 ή από τις 

δεξαμενές συλλογής 
διαρροών 

13 08 99* Ελαιώδη απόβλητα 
υδάτινης βάσης  

Παράδοση μέσω 
του Δικτύου SUK 
στις εγκαταστάσεις 
της εταιρίας 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΑΧΑΙΑΣ ΑΕ 

50 
Επισκευή μεταλλικών 

πλυντηρίων 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί 
και χαρτόνι  

Παράδοση μέσω 
του Δικτύου SUK 
στις εγκαταστάσεις 
της εταιρίας 
ΝΕΙΛΟΣ ΕΠΕ 

1 

Παραλαβή και 
ανασυσκευασία 
τυποποιημένων 

προϊόντων ή 
αποβλήτων. Εργασία 

R12 

15 01 02 πλαστική συσκευασία  2 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία  5 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία  10 

15 01 10* συσκευασίες που 
περιέχουν κατάλοιπα 
επικινδύνων ουσιών ή έχουν 
μολυνθεί από αυτές  

Εξαγωγή μέσω του 
Δικτύου SUK 

5 

15 02 02* απορροφητικά υλικά, 
υλικά φίλτρων 
περιλαμβανομένων των φίλτρων 
ελαίου που δεν προδιαγράφονται 
άλλως), υφάσματα 
σκουπίσματος, προστατευτικός 
ρουχισμός που έχουν μολυνθεί 
από επικίνδυνες ουσίες 

5 

Καθαρισμό 
συσκευασιών, 

δαπέδων. Εξαντλημένα 
φίλτρα καθαρισμού του 

αέρα στο βαφείο και 
στον χώρο Γ, όπου 

εκτελούνται εργασίες 
R12 

16 01 03 Ελαστικά  στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους 

Παράδοση των 
εξαντλημένων 
ελαστικών σε 
εγκατάσταση 
παραλαβής τους. 

0,01 
Αλλαγή ελαστικών των 

Κλαρκ 
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Συνεργάτη του 
ΣΣΕΔ 
ECOELASTIKA 

16 01 07* φίλτρα λαδιού 
Εξαγωγή μέσω του 
Δικτύου SUK 

0,05 
Αλλαγή φίλτρων ελαίου 

των Κλαρκ 

16 02 14 απορριπτόμενος 
εξοπλισμός άλλος από τον 
αναφερόμενο στα σημεία 16 02 
09 έως 16 02 13  Παράδοση ΑΗΕΕ 

σε εγκατάσταση 
παραλαβής τους . 
Συνεργάτη του 
ΣΣΕΔ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

0,8 
Ηλεκτρονικός και 

ηλεκτρικός εξοπλισμός 
των γραφείων και 

αυτοματισμών 

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

0,2 

16 02 11* απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
χλωροφθοράνθρακες, HCFC, 
HFC 

0,2 Κλιματιστικά γραφείων 

16 03 03* ανόργανα απόβλητα 
που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες  

Εξαγωγή μέσω του 
Δικτύου SUK 

0,2 

Προϊόντα και χημικά 
εκτός προδιαγραφών- 

επιστροφές 

16 03 04 ανόργανα απόβλητα, 
εκτός εκείνων που αναφέρονται 
στο 16 03 03  

0,2 

16 03 05* οργανικά απόβλητα 
που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες  

0,2 

16 03 06 οργανικά απόβλητα, 
εκτός εκείνων που αναφέρονται 
στο 16 03 05 

0,2 

16 05 05 αέρια σε δοχεία πίεσης, 
εκτός εκείνων που αναφέρονται 
στο 16 05 04 (πυροσβεστήρες)  

0,2 

16 06 01* μπαταρίες μολύβδου  

Παράδοση 
συσσωρευτών 
μολύβδου σε 
εγκατάσταση 
παραλαβής τους. 
Συνεργάτη των 
ΣΥΔΕΣΥΣ / 
REBATERY  

0,2 
Αλλαγή συσσωρευτών 
μολύβδου των Κλαρκ 

και των ups 

17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, 
τούβλων, πλακακιών και 
κεραμικών, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 17 01 06  

Παράδοση ΑΕΚΚ 
σε εγκατάσταση 
παραλαβής τους. 
Συνεργάτη του 
ΣΣΕΔ ΣΑΝΚΕ ΑΕ  

0,5 
Επισκευές του γηπέδου 

και των κτιρίων 

19 12 01 χαρτί και χαρτόνι Παράδοση μέσω 
του Δικτύου SUK 
στις εγκαταστάσεις 
της εταιρίας 

0,5 Παραλαβή και 
ανασυσκευασία 
τυποποιημένων 

προϊόντων ή 

19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα  2 

19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα 0,5 

19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ 1 
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19 12 05 Γυαλί ΝΕΙΛΟΣ ΕΠΕ 0,5 αποβλήτων. Εργασία 
R12 19 12 06* ξύλο που περιέχει 

επικίνδυνες ουσίες 
Εξαγωγή μέσω του 
Δικτύου SUK 

0,5 

19 12 07 ξύλο, εκτός εκείνου που 
αναφέρεται στο 19 12 06  

Παράδοση μέσω 
του Δικτύου SUK 
στις εγκαταστάσεις 
της εταιρίας 
ΝΕΙΛΟΣ ΕΠΕ 

1 

19 12 08 Κλωστοϋφαντουργία  

Παράδοση μέσω 
του Δικτύου SUK 
στις εγκαταστάσεις 
της εταιρίας 
ΝΕΙΛΟΣ ΕΠΕ 

0,5 

19 12 09 ανόργανα στοιχεία (π.χ. 
άμμος, πέτρες)  

Παράδοση μέσω 
του Δικτύου SUK 
στις εγκαταστάσεις 
της εταιρίας 
ΝΕΙΛΟΣ ΕΠΕ 

0,5 

19 12 10 καύσιμα απόβλητα 
(καύσιμα προερχόμενα από 
απορρίμματα)  

Παράδοση μέσω 
του Δικτύου SUK 
στις εγκαταστάσεις 
της εταιρίας 
ΝΕΙΛΟΣ ΕΠΕ 

1 

19 12 11* άλλα απόβλητα 
(περιλαμβανομένων μειγμάτων 
υλικών) από τη μηχανική 
κατεργασία αποβλήτων που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

Εξαγωγή μέσω του 
Δικτύου SUK 

0,5 

19 12 12 άλλα απόβλητα 
(συμπεριλαμβανομένων των 
μειγμάτων υλικών) από τη 
μηχανική κατεργασία αποβλήτων, 
εκτός εκείνων που αναφέρονται 
στο 19 12 11 

Παράδοση μέσω 
του Δικτύου SUK 
στις εγκαταστάσεις 
της εταιρίας 
ΝΕΙΛΟΣ ΕΠΕ 

1 

20 01 01 χαρτί και χαρτόνι  0,5 
Προμήθειες των 

γραφείων και 
μηχανημάτων 

20 01 02 Γυαλί  0,5 

20 01 10 Ρούχα  0,5 

20 01 11 Κλωστοϋφαντουργία  0,5 

20 01 33* μπαταρίες και 
συσσωρευτές που αναφέρονται 
στα 16 06 01 

Παράδοση 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ σε 
εγκατάσταση 
παραλαβής τους. 
Συνεργάτη των 
ΑΦΗΣ ΑΕ  

0,1 

Αλλαγή μπαταριών των 
γραφείων και 
μηχανήματων 

16 06 02 ή 16 06 03 και μεικτές 
μπαταρίες και συσσωρευτές που 
περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες  

0,1 

20 01 34 μπαταρίες και 
συσσωρευτές, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 20 01 33 

0,1 
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20 01 35* απορριπτόμενος 
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 20 01 21 και 20 
01 23 που περιέχουν επικίνδυνα 
συστατικά στοιχεία  

Παράδοση ΑΗΕΕ 
σε εγκατάσταση 
παραλαβής τους. 
Συνεργάτη του 
ΣΣΕΔ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

0,2 
Ηλεκτρονικός και 

ηλεκτρικός εξοπλισμός 
των γραφείων και 

αυτοματισμών 
20 01 36 απορριπτόμενος 
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός, εκτός εκείνου που 
αναφέρεται στα 20 01 21, 20 01 
23 και 20 01 35  

0,2 

20 01 38 ξύλο, εκτός εκείνου που 
αναφέρεται στο 20 01 37  

Παράδοση μέσω 
του Δικτύου SUK 
στις εγκαταστάσεις 
της εταιρίας 
ΝΕΙΛΟΣ ΕΠΕ 

5 
Προμήθειες των 

γραφείων και 
μηχανημάτων 

20 01 39 Πλαστικά  5 

20 01 40 Μέταλλα  10 

20 03 04 λάσπη σηπτικής 
δεξαμενής  

ΠΡΟΣ ΚΕΛ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

130 Υγιεινή προσωπικού 

Εδικότερα οσον αφορά τα υγρά που θα παράγονται από πλύσεις ή διαροές ή δοκιμών 
πυρόσβεσης με νερό, κατασσσονται στο ΕΚΑ 12 03 01* και αφού ληφθεί δείγμα και 
γίνει απoδεκτό από την μονάδα παραλαβής του, θα αποστέλλεται για διάθεση στις 
εγκαταστάσεις της εταιρίας ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΕ. Για την περίπτωση που δεν γίνει 
αποδεκτό από την εταιρία ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΕ θα αποστέλλεται στο εξωτερικό 
μέσω της διαδικασίας που προβλέπει ο κανονισμός 1013 στις εγκαταστάσεις που έχει 
συνεργασία στην Ευρώπη. 

❖ Κατάλογος αποβλήτων ΕΚΑ που θα παράγονται στην εγκατάσταση του νόμου 
2939. 

Τα είδη των αποβλήτων που θα παράγονται στην εγκατάσταση και υπάγονται σε ΣΣΕΔ 
είναι συνοπτικά ΑΗΗΕ, συσσωρευτές μολύβδου, φορητές μπαταρίες, ελαστικά και 
εξαντλημένα λιπαντικά η διαθερμικά υγρά. Οι πηγές παραγωγής των ανωτέρω 
αποβλήτων είναι  

• ΑΗΗΕ από την χρήση των υπολογιστών, εκτυπωτών 

• Συσσωρευτές μολύβδου από την χρήση ηλεκτροκίνητου Κλαρκ 

• Ελαστικά από την χρήση των δυο Κλαρκ της εγκατάστασης 

• Συσσωρευτές μολύβδου από την χρήση ηλεκτροκίνητου Κλαρκ 

• Ορυκτέλαια από την συντήρηση του θερμικού Κλαρκ 

➢ Μηχανολογικός εξοπλισμός 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εγκατάστασης θα κινείται με ηλεκτρική και θερμική 
ενέργεια. Ο βασικός εξοπλισμός και οι υποδομές του εργοστασίου με την εκάστοτε ισχύ 
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί : 
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜ. 

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
ΙΣΧΥΣ (KW) 

Ισχύς 
Προστασίας 

Περιβάλλοντος 
(KW) 

Πυρόσβεση 
(KW) 

Εγκατεστημένη 
Ισχύς (KW) 

1 
 Σύστημα απόσταξης 
διαλυτών 

1 7   7 

2 
Σταθερή αντλία γέμισης 
καθαρού διαλύτη 

1 1,5   1,5 

3 
Σταθερή αντλία γέμισης 
ρυπασμένου διαλύτη 

1 1,5   1,5 

4 
Κινητή αντλία πλήρωσης 
καθαρού διαλύτη 

1 1,5   1,5 

5 Αεροσυμπιεστής 1 4   4 

6 Αεροσυμπιεστής 2 6   6 

7 Τροχός 1 1   1 

8 Δραπανοκατσάβιδα 1 1   1 

9 
Κινητή αντλία πλήρωσης 
διαλύτη 

1 1   1 

10 Γερανογέφυρα 1 3   3 

11 

Σύστημα απαγωγής και 
καθαρισμού των 
απαερίων στο χώρο Γ -
πλήρωσης και 
εκκένωσης διαλυτών 

1  7  7 

12 
 Σύστημα εξαερισμού 
του χώρου Α 

1  1,5  1,5 

13 

Ηλεκτροκινητήρες 
αυτόματης φραγής 
χώρων αποθήκευσης 
επικινδύνων αποβλήτων 
(4Χ1,50 KW) 

4  6  6 

14 
Σύστημα απαγωγής και 
καθαρισμού των 
απαερίων του βαφείου 

1  1,5  1,5 

15 
Αυτόνομο πυροσβεστικό 
συγκρότημα 

   10 10 

ΣΥΝΟΛΟ 18 27,5 16 10 53,5 

Συνολική ηλεκτρική ισχύς για προστασία του περιβάλλοντος 16 KW (ηλεκτρική) 

Συνολική ισχύς πυρόσβεσης 10 KW (ηλεκτρική) 20 KW (θερμική)  

Συνολική κινητήρια λειτουργική ηλεκτρική ισχύς 27,50 KW. 

Ισχύς Ηλεκτροκίνητου Κλαρκ 25 KW 

Ισχύς υγαεριοκίνητου Κλαρκ 35KW 

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 

37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007) 

- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Κ.Υ.Α. Δ13/0/121 (ΦΕΚ 53/Β/2007), Κ.Υ.Α. 
Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β΄/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 (ΦΕΚ 
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741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/2014 
(ΦΕΚ 218/Β/2014) 

- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/2003 [(ΦΕΚ 1909/Β/2003), όπως τροποποιήθηκε με 
τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014)] 

- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 
24/Α/2012), τον Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και την Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 
286/Β/2007)] 

-  Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/2004) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β΄/2006), όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 
(ΦΕΚ 1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), και την Υ.Α. 
8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)] 

 
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 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. 

2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο ταυτοποίησης διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ 
των προς παραλαβή αποβλήτων και των στοιχείων των συνοδευτικών εγγράφων, 
τα απόβλητα να μην γίνονται αποδεκτά. 

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

4. Για τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στο Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) περί 
εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει συμβόλαια συνεργασίας με τα 
αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα. 

5. Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που 
προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997). 

6. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε 
στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11535/93 
(ΦΕΚ 328Β/1993). 

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

8. Κατά την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων να λαμβάνεται ειδική μέριμνα 
ώστε να αποφεύγεται η διαρροή υγρών αποβλήτων.  
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9. Η προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σε κλειστά με 
ειδική σήμανση δοχεία. Σε διαμορφωμένο χώρο οι προδιαγραφές του οποίου 
ορίζονται στην Κ.Υ.Α Η.Π 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006). 

10. 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. 

11. Η αποθήκευση των επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο χώρο, καλυμμένου με gross betton, σε κάδους και εντός λεκάνης 
ασφαλείας. 

12. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία αποσυναρμολόγησης στα ΑΗΗΕ. Να 
παραδίδονται χωρίς καμία επέμβαση σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης, 
κατόπιν σχετικών συμβάσεων, κρατώντας σχετικά παραστατικά. 

13. Για την παράδοση επικίνδυνων αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά 
παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων 
εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να 
συμπληρώνεται κατάλληλα το “Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά 
επικίνδυνων αποβλήτων” σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 
13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) και Κ.Υ.Α Η.Π 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 
791/Β/2006). 

14. Τα οικιακού τύπου απορρίμματα να απομακρύνονται αυθημερόν προς νομίμως 
αδειδοτημένο ΧΥΤΑ. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

15. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού) 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). 

16. Τα όμβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται μέσω καταλλήλων καναλιών 
με σχάρες και να παροχετεύονται εκτός της εγκατάστασης, διασφαλίζοντας την 
καθαρότητα του νερού που θα εξέρχεται. 

17. Να διενεργείται τακτικός έλεγχος και καθαρισμός σχαρών και φρεατίων. Να 
κατασκευαστεί σύστημα φραγής στο σημείο που εξέρχονται τα όμβρια εκτός της 
μονάδας. Το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιείται σε περίπτωση ατυχηματικής 
διαρροής – έκτακτου περιστατικού ώστε να μην δύναται να εξέλθουν της μονάδας 
ρυπασμένα όμβρια ή Επικίνδυνα Υγρά Απόβλητα. 

18. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων των χώρων 
παραγωγής και αποθήκευσης στον στεγανό βόθρο των αστικών λυμάτων. 

19. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα 
ή άλλο φυσικό αποδέκτη.  
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20. Να γίνεται καθημερινός καθαρισμός του προαύλιου χώρου (μετά την λήξη των 
εργασιών ή όποτε υατό απαιτηθεί κατά την διάρκεια των εργασιών) για την 
αποφυγή επιβάρυνσης των ομβρίων. Ο καθαρισμός των δαπέδων να εκτελείται με 
την χρήση μηχανικού (ή μη) σαρώθρου και τα απόβλητα να συγκεντρώνονται και 
να οδηγούνται προς περαιτέρω διαχείριση ως επικίνδυνα. 

21. Τα ΕΑ να αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία τους από τα καιρικά φαινόμενα. Οι χώροι αποθήκευσης ΕΑ να πληρούν 
τις τεχνικές προδιαγραφές της Κ.Υ.Α. 24944/2006 και άλλων ειδικών διατάξεων. 

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

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

24. Η δεξαμενές ασφαλείας των χώρων αποθήκευσης, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με 
τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006). Τα 
τυχών συλλεχθέντα υγρά από αυτές, θα πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα. 

25. Τα βαρέλια και IBC αποθήκευσης αποβλήτων να τοποθετούνται πάνω σε ειδικό 
περιέκτη – λεκάνη ασφαλείας, εντός του οποίου θα συγκεντρώνονται τυχόν 
διαρροές (λόγω π.χ. φθοράς των μέσων αποθήκευσης των αποβλήτων και/ή 
φθοράς – καταστροφής των συσκευασιών των αποβλήτων). Οι διαρροές από το 
εσωτερικό του secondary container να οδηγούνται μέσω αγωγών σε δεξαμενή 
αποθήκευσης διαρροών. Τα συγκεντρωμένα υγρά να αντλούνται από τη δεξαμενή, 
να συσκευάζονται και να μεταφέρονται για περεταίρω διαχείριση.  

26. Απαγορεύεται η διάθεση επιβαρημένων ομβρίων στο περιβάλλον. Τα επιβαρημένα 
όμβρια ύδατα να συλλέγονται μέσω ξεχωριστού δικτύου σε στεγανή δεξαμενή. Τα 
επιβαρημένα όμβρια ύδατα που συγκεντρώνονται στη δεξαμενή συλλογής να 
διαχειρίζονται κατά προβλεπόμενα ως επικίνδυνα. 

27. Κατά τη φορτοεκφόρτωση των αποθηκευόμενων αποβλήτων να υπάρχει η 
κατάλληλη υποδομή και να λαμβάνονται όλα τα  απαραίτητα μέτρα προστασίας για 
την αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς, διαρροών και λοιπών καταστάσεων. 

28. Σε όλα τα κρίσιμα σημεία, να τοποθετηθούν ανιχνευτές για έγκαιρη ειδοποίηση και 
άμεση επέμβαση, ώστε να μην υπάρχει εξάπλωση του φαινομένου, σε περίπτωση 
διαρροής. 

29. Για την προστασία διαφυγής τυχόν διαρροών από όλη την μονάδα επεξεργασίας 
των υδάτινων υγρών θα πρέπει σε όλες οι μονάδες παραλαβής και επεξεργασίας 
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διαλυτών και υδάτινων υγρών καθώς και της γέμισης τυποποίησης καθαρού 
διαλύτη να υπάρχει  σύστημα σωληνόσεων συλλογής τυχών διαρροών και ικανής 
χωρητικότητας δεξαμενή συλλογής των διαρροών. 

30. Τα φρεάτια συλλογής υγρών και δεξαμενές συλλογής διαρροών του συνόλου της 
μονάδας να ελέγχονται, να συντηρούνται και να καθαρίζονται τακτικά. 

31. Η συσκευασία και η στοίβαξη των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με το 
είδος και την κλάση στην οποία ανήκουν. Απαγορεύεται η ανάμιξη επικινδύνων και 
μη επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και επικινδύνων αποβλήτων που ανήκουν σε 
διαφορετικές κλάσεις. 

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

33. Τα συσκευασμένα απόβλητα θα πρέπει εσωτερικά να φέρουν την κατάλληλη 
σήμανση ανάλογα με την κλάση κατάταξής τους και να αναγράφονται στοιχεία που 
αφορούν την ακριβή ταυτότητα τους, όπως: ημερομηνία παραλαβής, το είδος του 
περιεχομένου, η ακριβής προέλευση, το βάρος, ειδική σήμανση τοξικότητας και 
επικινδυνότητας. 

ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

34. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και στις λοιπές 
διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 
488/Β/11). 

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

36. 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.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1), και 
γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

37. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό της μονάδας να υπάρχει πρόγραμμα 
προληπτικής συντήρησης ώστε να πετυχαίνονται οι προβλεπόμενες τιμές θορύβου.  

38. Όλα τα μηχανήματα, όπου αυτό προβλέπεται, να έχουν εν ισχύει κάρτα 
καυσαερίων. 

39. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό 
αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι 
για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς 
και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών. 

40. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού σε όλους τους παραγωγικούς χώρους 
της μονάδας το οποίο θα φέρει κατά περίπτωση τα απαραίτητα φίλτρα, ώστε να 



 62 

ανανεώνεται ο αέρας των χώρων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των 
εργαζομένων και η προστασία του περιβάλλοντος. 

41. Να εφαρμόζεται η αρχή της ελαχιστοποίησης των εκπομπών από την αποθήκευση 
σε δεξαμενές – συσκευασίες, σύμφωνα με την οποία πρέπει να καταβάλλεται 
προσπάθεια ελαχιστοποίησης όλων των εκπομπών από την αποθήκευση, τη 
μεταφορά και το χειρισμό των υλικών. 

42. Η εταιρία να διαθέτει σύστημα και διαδικασίες εντοπισμού τυχόν διαρροών . 

43. Να εφαρμόζεται σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης επιβάρυνσης του 
περιβάλλοντος εξ αιτίας αστοχίας υλικών, ατυχήματος και έκτακτων περιστατικών. 

44. Να τηρείται ημερολόγιο καταγραφής συμβάντων που αφορούν ατμοσφαιρικές 
εκπομπές λόγω αστοχίας υλικών, ατυχήματος και εκτάκτων εν γένει περιστατικών. 
Τα εν λόγω στοιχεία να τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων Υπηρεσιών και 
Φορέων, όποτε αυτά ζητηθούν. 

45. Για την προστασία διαφυγής οργανικών ατμών στη μονάδα παραλαβής 
κορεσμένου και τυποποίησης καθαρού διαλύτη να υπάρχει εγκατεστημένο 
σύστημα απορρόφησης και διήθησης τους. Να εγκατασταθεί, να ελέγχεται και να 
συντηρείται η χοάνη που θα βρίσκεται ακριβώς επάνω από το σημείο γέμισης με 
σκοπό να απορροφά τους ατμούς και τους οδηγεί σε φίλτρο. 

46. Η συγκέντρωση τοξικών και επικινδύνων ουσιών στους χώρους της εγκατάστασης 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια έκθεσης για τους εργαζόμενους 
(Π.Δ. 90/1999). Σε αντίθετη περίπτωση καθώς και σε περίπτωση δημιουργίας 
οχλήσεων από οσμές, να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα τεχνητού εξαερισμού 
του χώρου και επεξεργασίας των απαερίων. 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΔΑΠΕΔΟ 

47. Η εγκατάσταση να είναι περιφραγμένη προκειμένου να προστατεύεται η μονάδα 
αλλά και να αποτρέπεται η είσοδος στον χώρο ατόμων δεν έχουν σχέση με την 
δραστηριότητα. 

48. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των επικίνδυνων 
και μη στερεών αποβλήτων (κάδων, container, κ.α.), των οχημάτων μεταφοράς, 
καθώς και του λοιπού εξοπλισμού διαχείρισης των αποβλήτων θα πρέπει να είναι 
απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 114218/1997  και στις 
διατάξεις του Κεφαλαίου 2, Παράγραφος 2.4, της  Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006. 

49. Τα τεμάχια στερεών αποβλήτων από τις σχάρες των δαπέδων να συλλέγεται και να 
αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια με κάλυμμα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο 
απόβλητο. 

50. Οι δεξαμενές να εξοπλιστούν με μέτρα ασφαλείας και ελέγχου, όπως δείκτης 
στάθμης, συστήματα εξαερισμού, αυτόματο σύστημα ασφάλειας έναντι 
υπερχείλισης και υπερπίεσης και αντικεραυνική προστασία. 

51. Η σήμανση των επιμέρους χώρων αποθήκευσης να είναι σύμφωνα με το Π.Δ. 
105/95 (ΦΕΚ 67Α). 
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52. Να υπάρχει σήμανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και του χώρου 
φύλαξης υλικών πυρόσβεσης. Οι αποθηκευτικοί χώροι να διατηρούνται καθαροί, 
να υπάρχει αντικεραυνική προστασία, να γίνεται συστηματική συντήρηση τον 
αγωγών, τον δικτύων και των αποθηκών και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
μέτρα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης. 

53. Κάθε κλειστός χώρος αποθήκευσης να διαθέτει κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης 
και αναγγελίας διαρροών/διαφυγών και εκδήλωσης φωτιάς. Να χρησιμοποιούνται 
ηλεκτρικά συστήματα συναγερμού συνδεόμενα με τα αυτόματα συστήματα 
ανίχνευσης. 

54. Τα μέσα συσκευασίας που θα χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των 
επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους διεθνείς 
κανονισμούς ΑDR, RID, IMDG Code. 

55. Να γίνεται ετήσιος έλεγχος της κατάστασης του εδάφους στο σημείο εξόδου των 
ομβρίων (νοτιοανατολική πλευρά της μονάδας). Να λαμβάνεται δείγμα εδάφους και 
να αναλύεται ως προς πετρελαιοειδή βαρέα μέταλλα (Cd, Pb, Cr, Zn) και το PH. Τα 
αποτελέσματα της δειγματοληψίας να κοινοποιούνται στην αδειοδοτούσα αρχή και 
στο Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Δυτικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.   

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

56. 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. 

57. 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. 

58. Να συμπληρώνεται η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων με τις διαχειριζόμενες 
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). 

59. Η εταιρία θα πρέπει να μεριμνά έγκαιρα για την αποστολή φορτίων με επικίνδυνα 
απόβλητα σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες, ώστε οι αποθηκευμένες 
ποσότητες αποβλήτων να μην ξεπερνούν κάθε φορά τη μέγιστη αποθηκευτική 
δυναμικότητα του χώρου και ο χρόνος που παραμένουν τα απόβλητα στο σταθμό 
μεταφόρτωσης να είναι ο ελάχιστος δυνατός. 
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ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

60. Τα οχήματα μεταφοράς των επικίνδυνων και μη αποβλήτων θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα με σχετικές άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Η.Π. 
50910/2727/2003 και των Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 και 24944/1159/2006, 
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. 

61. 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. 

62. Η συλλογή-μεταφορά των επικινδύνων αποβλήτων προς και από την εγκατάσταση 
να γίνεται αποκλειστικά από εταιρίες που διαθέτουν την προβλεπόμενη στο Άρθρο 
7, Παράγραφος Β.β1 της ΚΥΑ Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06) άδεια. 

63. Η εξαγωγή των επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται από εταιρίες που διαθέτουν την 
προβλεπόμενη στο Άρθρο 7, Παράγραφος Γ.1.β της ΚΥΑ Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 
383Β/28-03-06), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν.4042/12. 

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

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

66. Το προσωπικό της μονάδας να εκπαιδευτεί ανάλογα τόσο στους ειδικούς 
χειρισμούς συλλογής – συσκευασίας – σήμανσης όσο και στην αντιμετώπιση 
ενδεχόμενων ατυχημάτων.  

67. 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 

68. 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.  

69. Να γίνεται σε τακτική βάση ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τις συνθήκες 
ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 
Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του 
προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και γνώση χειρισμού των 
αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνου για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 
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70. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την περιοδική υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις με 
βάση καθορισμένο χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης καθώς και διασφάλιση για 
την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση ατυχήματος. Να 
υπάρχει κιτίο πρώτων βοηθειών με εφοδιασμένο με το απαραίτητο φαρμακευτικό 
υλικό. 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

71. 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.  

72. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών εκπομπής, βλάβης, αστοχίας ή 
εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης υποχρεούται 
να περιορίσει ή να διακόψει τη λειτουργία μόλις τούτο καταστεί εφικτό, έως ότου 
αντιμετωπισθεί το πρόβλημα και να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες 
περιβάλλοντος της Περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησής της, του ΥΠΕΚΑ, 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα κεφάλαια 2 παρ. 2.6.4 
του Παραρτήματος της Κ.Υ.Α. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β/06). 

73. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, η εγκατάσταση να παύει να τροφοδοτείται με 
επικίνδυνα απόβλητα, μέχρις ότου η αρμόδια Υπηρεσία να επιτρέψει και πάλι την 
έναρξη εργασιών αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων. 

74. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ρύπανση του τσιμέντου ή της ασφάλτου της 
εγκατάστασης να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών και εν συνεχεία κατάλληλη 
διαχείριση αυτών. 

75. Να υπάρχει κατ’ ελάχιστον ο ακόλουθος εξοπλισμός αντιμετώπισης έκτακτης 
ανάγκης: 

▪ Πυροσβεστήρες κατάλληλων προδιαγραφών εγκεκριμένου τύπου. 

▪ Βαρέλια με χώμα, φτυάρια κλπ. 

▪ Ύπαρξη ατομικών μέσων προστασίας (γάντια, γυαλιά, μάσκα κλπ). 

▪ Διαθεσιμότητα κιτίου πρώτων βοηθειών. 

76. Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Σε περίπτωση μικρής κλίμακας 
πυρκαγιάς θα πρέπει: 

▪ Να εφαρμόζουν οι εργαζόμενοι τα ατομικά μέσα προστασίας και κάνουν 
χρήση των διαθέσιμων μέσω πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, χώμα κλπ). 

▪ Να καταγράφεται το συμβάν. 

77. Σε περίπτωση μεγάλης έκτασης πυρκαγιάς: 

▪ Να εφαρμόζουν οι εργαζόμενοι τα ατομικά μέσα προστασίας. 
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▪ Να καλείται η πυροσβεστική η οποία έχει την αρμοδιότητα για συμβάντα 
τέτοιας έκτασης. 

▪ Να ενημερώνονται οι τοπικές αρχές 

▪ Να καταγράφεται το συμβάν. 

78. Να πραγματοποιούνται ασκήσεις σε εικονικά ατυχήματα με στόχο την βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

79. 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. 

80. 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. 

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

82. Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού (π.χ. τοποθέτηση αυτόματων 
συστημάτων ανοίγματος – κλεισίματος των παροχών νερού, εκπαίδευση του 
προσωπικού, επαναχρησιμοποίηση εντός της εγκατάστασης του συλλεγόμενου 
νερού του ελαιολασποσυλλέκτη, κλπ.).  

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

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

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

86. Η εταιρεία να εφαρμόσει μέτρα για την περιοδική 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 ποιοτικών χαρακτηριστικών αέρα του χώρου 
αποθήκευσης.  

✓ Κάθε μήνα να πραγματοποιούνται μετρήσεις με φορητό 
όργανο στα VOC και σκόνη. 

✓ Κάθε έτος να πραγματοποιείται δειγματοληψία και έλεγχος 
των VOC και σκόνης μέσα στην αποθήκη από 
διαπιστευμένο εργαστήριο. 

▪ Πρόγραμμα Παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών αέρα που θα 
εξέρχονται των συστημάτων φίλτρανσης της αποθήκης. 
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✓ Κάθε μήνα να πραγματοποιούνται μετρήσεις με φορητό 
όργανο και στα δυο σημεία εξόδου των φίλτρων στα VOC 
και σκόνη.  

✓ Κάθε έτος να πραγματοποιείται δειγματοληψία και έλεγχος 
των VOC και σκόνης από τα δυο φίλτρα  από διαπιστευμένο 
εργαστήριο. 

▪ Πρόγραμμα Παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών του εδάφους στο 
σημείο εξόδου των ομβρίων από την αποθήκη. 

✓ Οι παράμετροι που θα μετριούνται να είναι εκχυλίσιμες ύλες 
(σε n hexane), PH, Pb, Cd, Ni και Cr 

✓ Κάθε έτος να πραγματοποιείται δειγματοληψία και έλεγχος 
της ποιότητας του εδάφους στις ανωτέρω παραμέτρους και 
να συγκρίνεται με τα αποτελέσματα των προηγούμενων 
δηγματοληψιών.  

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

88. 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.). 

89. Εξωτερικά της περίφραξης και με ευθύνη του φορέα της δραστηριότητας θα 
διατηρείται ζώνη τουλάχιστον 2 μέτρων καθαρή από ξερή βλάστηση και σκουπίδια 
για τον περιορισμό διάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες εκτάσεις σε περίπτωση 
ατυχήματος πυρκαγιάς. 

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

91. Να συνταχθεί Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. 

92. Να διαμορφωθεί επαρκούς μεγέθους και πλήρως εξοπλισμένος χώρος παροχής Α’ 
Βοηθειών 

93. Να οριοθετηθούν επαρκούς μεγέθους διάδρομοι κυκλοφορίας για τον 
αυτοκινούμενο εξοπλισμό εργασίας και τους πεζούς εργαζομένους. Να ληφθεί 
μεριμνά ώστε οι διάδρομοι είναι πάντα ελεύθεροι εμποδίων, ευκρινώς 
διαγραμμισμένοι και με πλήρη σήμανση. 

94. Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, πλην των εργαζομένων που 
ασχολούνται με το τεχνικό μέρος των εργασιών, να υπάρχει επιβλέπων ο οποίος 
θα διατηρεί οπτική επαφή με το σύνολο των εργαζομένων και θα επεμβαίνει όπου 
αυτό απαιτείται. 

95. Να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα εργασιών, ασφάλειας 
και χρήσης εξοπλισμού καθώς και στον έλεγχο της επαρκούς γνώσης της 
ελληνικής γλώσσας στο αλλοδαπό προσωπικό με σκοπό την μείωση του κινδύνου 
πρόκλησης ατυχημάτων από έλλειψη κατανόησης της παραγωγικής διαδικασίας 
και έλλειψης, δυσχέρειας και δυσκολίας συνεννόησης. Να γίνει διανομή οδηγιών 



 68 

εργασίας σε διάφορες γλώσσες έτσι ώστε να γίνονται κατανοητές από το σύνολο 
του εργαζόμενου δυναμικού. 

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

97. Η εταιρία να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την αποθήκευση επικινδύνων 
αποβλήτων, σύμφωνα με το Άρθρο 7, Παράγραφος Β, 2.3 (α) της ΚΥΑ Η.Π. 
13588/725 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06), όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 3 Παρ. 1 
γ) της ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287Β/2-3-07) και το άρθρο 57 του Ν.4042/12. 

98. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων.  

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

99. 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. 

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

101. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα 
στο άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/2006 και στο Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της 
Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί 
έκθεση με τα οριζόμενα στη παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 
24944/1159/2006. 

  
Η Δ/νση Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται υπέρ της 
εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.  

 
 

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναγνωστόπουλος προτείνει στο Σώμα τη 
θετική ψήφο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με την επιπρόσθετη 
παρατήρηση ότι :  

«Επιπλέον των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
ΦΕΚ 2693/τεύχος Β' 06 Ιουλίου 2018  

και ειδικότερα: 
 Τη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Χαμηλή ζώνη 

Ασπροπύργου-Ελευσίνας» 

Να συνταχθεί από τον υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων καθώς και τον 
υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων, σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων 
φαινομένων, προερχόμενων από ακραία φυσικά φαινόμενα. 
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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 αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, αποθήκευσης, συσκευασίας 
και τυποποίησης χημικών προϊόντων, προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων και γενικών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών της εταιρείας 
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. στην θέση “Πηγάδι 
Τζαβερδέλλα” στην Δ.Ε. Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής Αττικής, σύμφωνα με :  

 
Α) τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην 

ανωτέρω εισήγηση της Δ/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.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 

37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007) 

- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Κ.Υ.Α. Δ13/0/121 (ΦΕΚ 53/Β/2007), Κ.Υ.Α. 
Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β΄/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 (ΦΕΚ 
741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/2014 
(ΦΕΚ 218/Β/2014) 

- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/2003 [(ΦΕΚ 1909/Β/2003), όπως τροποποιήθηκε με 
τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014)] 

- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 
24/Α/2012), τον Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και την Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 
286/Β/2007)] 

-  Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/2004) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β΄/2006), όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 
(ΦΕΚ 1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), και την Υ.Α. 
8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)] 

 
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 οπτικός έλεγχος και 
αναμόχλευση των υλικών με σκοπό να ελεγχθεί το συνολικό περιεχόμενο τον 
προς διαχείριση υλικών. Σε περίπτωση που βρεθούν απόβλητα μη αναφερόμενα 
εντός της παρούσης, να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή τους και να 
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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. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο ταυτοποίησης διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ 
των προς παραλαβή αποβλήτων και των στοιχείων των συνοδευτικών εγγράφων, 
τα απόβλητα να μην γίνονται αποδεκτά. 

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

4. Για τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στο Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) περί 
εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει συμβόλαια συνεργασίας με τα 
αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα. 

5. Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που 
προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997). 

6. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε 
στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11535/93 
(ΦΕΚ 328Β/1993). 

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

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

9. Η προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σε κλειστά με 
ειδική σήμανση δοχεία. Σε διαμορφωμένο χώρο οι προδιαγραφές του οποίου 
ορίζονται στην Κ.Υ.Α Η.Π 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006). 

10. 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. 

11. Η αποθήκευση των επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο χώρο, καλυμμένου με gross betton, σε κάδους και εντός λεκάνης 
ασφαλείας. 

12. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία αποσυναρμολόγησης στα ΑΗΗΕ. Να 
παραδίδονται χωρίς καμία επέμβαση σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης, 
κατόπιν σχετικών συμβάσεων, κρατώντας σχετικά παραστατικά. 

13. Για την παράδοση επικίνδυνων αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά 
παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων 
εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να 
συμπληρώνεται κατάλληλα το “Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά 
επικίνδυνων αποβλήτων” σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 
13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) και Κ.Υ.Α Η.Π 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 
791/Β/2006). 

14. Τα οικιακού τύπου απορρίμματα να απομακρύνονται αυθημερόν προς νομίμως 
αδειδοτημένο ΧΥΤΑ. 

 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
15. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού) να οδηγούνται σε στεγανό 

(σηπτικό) βόθρο. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του 
αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, να διενεργεί τακτική αποκομιδή του 
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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). 

16. Τα όμβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται μέσω καταλλήλων 
καναλιών με σχάρες και να παροχετεύονται εκτός της εγκατάστασης, 
διασφαλίζοντας την καθαρότητα του νερού που θα εξέρχεται. 

17. Να διενεργείται τακτικός έλεγχος και καθαρισμός σχαρών και φρεατίων. Να 
κατασκευαστεί σύστημα φραγής στο σημείο που εξέρχονται τα όμβρια εκτός της 
μονάδας. Το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιείται σε περίπτωση ατυχηματικής 
διαρροής – έκτακτου περιστατικού ώστε να μην δύναται να εξέλθουν της μονάδας 
ρυπασμένα όμβρια ή Επικίνδυνα Υγρά Απόβλητα. 

18. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων των χώρων 
παραγωγής και αποθήκευσης στον στεγανό βόθρο των αστικών λυμάτων. 

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

20. Να γίνεται καθημερινός καθαρισμός του προαύλιου χώρου (μετά την λήξη των 
εργασιών ή όποτε αυτό απαιτηθεί κατά την διάρκεια των εργασιών) για την 
αποφυγή επιβάρυνσης των ομβρίων. Ο καθαρισμός των δαπέδων να εκτελείται με 
την χρήση μηχανικού (ή μη) σαρώθρου και τα απόβλητα να συγκεντρώνονται και 
να οδηγούνται προς περαιτέρω διαχείριση ως επικίνδυνα. 

21. Τα ΕΑ να αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία τους από τα καιρικά φαινόμενα. Οι χώροι αποθήκευσης ΕΑ να 
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Κ.Υ.Α. 24944/2006 και άλλων ειδικών 
διατάξεων. 

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

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

24. Οι δεξαμενές ασφαλείας των χώρων αποθήκευσης, θα πρέπει να είναι σύμφωνες 
με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006). Τα 
τυχών συλλεχθέντα υγρά από αυτές, θα πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα. 

25. Τα βαρέλια και IBC αποθήκευσης αποβλήτων να τοποθετούνται πάνω σε ειδικό 
περιέκτη – λεκάνη ασφαλείας, εντός του οποίου θα συγκεντρώνονται τυχόν 
διαρροές (λόγω π.χ. φθοράς των μέσων αποθήκευσης των αποβλήτων και/ή 
φθοράς – καταστροφής των συσκευασιών των αποβλήτων). Οι διαρροές από το 
εσωτερικό του secondary container να οδηγούνται μέσω αγωγών σε δεξαμενή 
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αποθήκευσης διαρροών. Τα συγκεντρωμένα υγρά να αντλούνται από τη δεξαμενή, 
να συσκευάζονται και να μεταφέρονται για περεταίρω διαχείριση.  

26. Απαγορεύεται η διάθεση επιβαρυμένων ομβρίων στο περιβάλλον. Τα 
επιβαρυμένα όμβρια ύδατα να συλλέγονται μέσω ξεχωριστού δικτύου σε στεγανή 
δεξαμενή. Τα επιβαρυμένα όμβρια ύδατα που συγκεντρώνονται στη δεξαμενή 
συλλογής να διαχειρίζονται κατά προβλεπόμενα ως επικίνδυνα. 

27. Κατά τη φορτοεκφόρτωση των αποθηκευόμενων αποβλήτων να υπάρχει η 
κατάλληλη υποδομή και να λαμβάνονται όλα τα  απαραίτητα μέτρα προστασίας 
για την αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς, διαρροών και λοιπών 
καταστάσεων. 

28. Σε όλα τα κρίσιμα σημεία, να τοποθετηθούν ανιχνευτές για έγκαιρη ειδοποίηση και 
άμεση επέμβαση, ώστε να μην υπάρχει εξάπλωση του φαινομένου, σε περίπτωση 
διαρροής. 

29. Για την προστασία διαφυγής τυχόν διαρροών από όλη την μονάδα επεξεργασίας 
των υδάτινων υγρών θα πρέπει σε όλες οι μονάδες παραλαβής και επεξεργασίας 
διαλυτών και υδάτινων υγρών καθώς και της γέμισης τυποποίησης καθαρού 
διαλύτη να υπάρχει  σύστημα σωληνώσεων συλλογής τυχών διαρροών και ικανής 
χωρητικότητας δεξαμενή συλλογής των διαρροών. 

30. Τα φρεάτια συλλογής υγρών και δεξαμενές συλλογής διαρροών του συνόλου της 
μονάδας να ελέγχονται, να συντηρούνται και να καθαρίζονται τακτικά. 

31. Η συσκευασία και η στοίβαξη των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με το 
είδος και την κλάση στην οποία ανήκουν. Απαγορεύεται η ανάμιξη επικινδύνων και 
μη επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και επικινδύνων αποβλήτων που ανήκουν σε 
διαφορετικές κλάσεις. 

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

33. Τα συσκευασμένα απόβλητα θα πρέπει εσωτερικά να φέρουν την κατάλληλη 
σήμανση ανάλογα με την κλάση κατάταξής τους και να αναγράφονται στοιχεία που 
αφορούν την ακριβή ταυτότητα τους, όπως: ημερομηνία παραλαβής, το είδος του 
περιεχομένου, η ακριβής προέλευση, το βάρος, ειδική σήμανση τοξικότητας και 
επικινδυνότητας. 

 
ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
34. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και στις λοιπές 

διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 
488/Β/11). 

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

36. 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.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 
1), και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 
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37. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό της μονάδας να υπάρχει πρόγραμμα 
προληπτικής συντήρησης ώστε να επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενες τιμές 
θορύβου.  

38. Όλα τα μηχανήματα, όπου αυτό προβλέπεται, να έχουν εν ισχύ κάρτα 
καυσαερίων. 

39. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό 
αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι 
για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς 
και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών. 

40. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού σε όλους τους παραγωγικούς 
χώρους της μονάδας το οποίο θα φέρει κατά περίπτωση τα απαραίτητα φίλτρα, 
ώστε να ανανεώνεται ο αέρας των χώρων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και 
υγιεινή των εργαζομένων και η προστασία του περιβάλλοντος. 

41. Να εφαρμόζεται η αρχή της ελαχιστοποίησης των εκπομπών από την αποθήκευση 
σε δεξαμενές – συσκευασίες, σύμφωνα με την οποία πρέπει να καταβάλλεται 
προσπάθεια ελαχιστοποίησης όλων των εκπομπών από την αποθήκευση, τη 
μεταφορά και το χειρισμό των υλικών. 

42. Η εταιρία να διαθέτει σύστημα και διαδικασίες εντοπισμού τυχόν διαρροών . 
43. Να εφαρμόζεται σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης επιβάρυνσης του 

περιβάλλοντος εξ αιτίας αστοχίας υλικών, ατυχήματος και έκτακτων περιστατικών. 
44. Να τηρείται ημερολόγιο καταγραφής συμβάντων που αφορούν ατμοσφαιρικές 

εκπομπές λόγω αστοχίας υλικών, ατυχήματος και εκτάκτων εν γένει περιστατικών. 
Τα εν λόγω στοιχεία να τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων Υπηρεσιών και 
Φορέων, όποτε αυτά ζητηθούν. 

45. Για την προστασία διαφυγής οργανικών ατμών στη μονάδα παραλαβής 
κορεσμένου και τυποποίησης καθαρού διαλύτη να υπάρχει εγκατεστημένο 
σύστημα απορρόφησης και διήθησης τους. Να εγκατασταθεί, να ελέγχεται και να 
συντηρείται η χοάνη που θα βρίσκεται ακριβώς επάνω από το σημείο γέμισης με 
σκοπό να απορροφά τους ατμούς και τους οδηγεί σε φίλτρο. 

46. Η συγκέντρωση τοξικών και επικινδύνων ουσιών στους χώρους της εγκατάστασης 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια έκθεσης για τους εργαζόμενους 
(Π.Δ. 90/1999). Σε αντίθετη περίπτωση καθώς και σε περίπτωση δημιουργίας 
οχλήσεων από οσμές, να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα τεχνητού εξαερισμού 
του χώρου και επεξεργασίας των απαερίων. 

 
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΔΑΠΕΔΟ 
47. Η εγκατάσταση να είναι περιφραγμένη προκειμένου να προστατεύεται η μονάδα 

αλλά και να αποτρέπεται η είσοδος στον χώρο ατόμων δεν έχουν σχέση με την 
δραστηριότητα. 

48. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των επικίνδυνων 
και μη στερεών αποβλήτων (κάδων, container, κ.α.), των οχημάτων μεταφοράς, 
καθώς και του λοιπού εξοπλισμού διαχείρισης των αποβλήτων θα πρέπει να είναι 
απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 114218/1997  και στις 
διατάξεις του Κεφαλαίου 2, Παράγραφος 2.4, της  Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006. 

49. Τα τεμάχια στερεών αποβλήτων από τις σχάρες των δαπέδων να συλλέγονται και 
να αποθηκεύονται σε στεγανά βαρέλια με κάλυμμα και να διαχειρίζονται ως 
επικίνδυνα απόβλητα. 
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50. Οι δεξαμενές να εξοπλιστούν με μέτρα ασφαλείας και ελέγχου, όπως δείκτης 
στάθμης, συστήματα εξαερισμού, αυτόματο σύστημα ασφάλειας έναντι 
υπερχείλισης και υπερπίεσης και αντικεραυνική προστασία. 

51. Η σήμανση των επιμέρους χώρων αποθήκευσης να είναι σύμφωνα με το Π.Δ. 
105/95 (ΦΕΚ 67Α). 

52. Να υπάρχει σήμανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και του χώρου 
φύλαξης υλικών πυρόσβεσης. Οι αποθηκευτικοί χώροι να διατηρούνται καθαροί, 
να υπάρχει αντικεραυνική προστασία, να γίνεται συστηματική συντήρηση τον 
αγωγών, τον δικτύων και των αποθηκών και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
μέτρα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης. 

53. Κάθε κλειστός χώρος αποθήκευσης να διαθέτει κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης 
και αναγγελίας διαρροών/διαφυγών και εκδήλωσης φωτιάς. Να χρησιμοποιούνται 
ηλεκτρικά συστήματα συναγερμού συνδεόμενα με τα αυτόματα συστήματα 
ανίχνευσης. 

54. Τα μέσα συσκευασίας που θα χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των 
επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους διεθνείς 
κανονισμούς ΑDR, RID, IMDG Code. 

55. Να γίνεται ετήσιος έλεγχος της κατάστασης του εδάφους στο σημείο εξόδου των 
ομβρίων (νοτιοανατολική πλευρά της μονάδας). Να λαμβάνεται δείγμα εδάφους 
και να αναλύεται ως προς πετρελαιοειδή βαρέα μέταλλα (Cd, Pb, Cr, Zn) και το 
pH. Τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας να κοινοποιούνται στην αδειοδοτούσα 
αρχή και στο Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος 
Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.   

 
ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
56. Κάθε παρτίδα αποβλήτου (σύμφωνα με τους κωδικούς ΕΚΑ που έχουν δηλωθεί 

από τον φορέα) που εισέρχεται στη μονάδα να 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 
σε κάθε αρμόδια αρχή. 

57. 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. 

58. Να συμπληρώνεται η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων με τις 
διαχειριζόμενες 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). 

59. Η εταιρία θα πρέπει να μεριμνά έγκαιρα για την αποστολή φορτίων με επικίνδυνα 
απόβλητα σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες, ώστε οι αποθηκευμένες 
ποσότητες αποβλήτων να μην ξεπερνούν κάθε φορά τη μέγιστη αποθηκευτική 
δυναμικότητα του χώρου και ο χρόνος που παραμένουν τα απόβλητα στο σταθμό 
μεταφόρτωσης να είναι ο ελάχιστος δυνατός. 
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ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
60. Τα οχήματα μεταφοράς των επικίνδυνων και μη αποβλήτων θα πρέπει να είναι 

εφοδιασμένα με σχετικές άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Η.Π. 
50910/2727/2003 και των Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 και 24944/1159/2006, 
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. 

61. 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. 

62. Η συλλογή-μεταφορά των επικινδύνων αποβλήτων προς και από την 
εγκατάσταση να γίνεται αποκλειστικά από εταιρίες που διαθέτουν την 
προβλεπόμενη στο Άρθρο 7, Παράγραφος Β.β1 της ΚΥΑ Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 
383Β/28-03-06) άδεια. 

63. Η εξαγωγή των επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται από εταιρίες που διαθέτουν 
την προβλεπόμενη στο Άρθρο 7, Παράγραφος Γ.1.β της ΚΥΑ Η.Π. 13588/725 
(ΦΕΚ 383Β/28-03-06), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν.4042/12. 

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

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

66. Το προσωπικό της μονάδας να εκπαιδευτεί ανάλογα τόσο στους ειδικούς 
χειρισμούς συλλογής – συσκευασίας – σήμανσης όσο και στην αντιμετώπιση 
ενδεχόμενων ατυχημάτων.  

67. 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 

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

69. Να γίνεται σε τακτική βάση ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τις συνθήκες 
ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 
Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του 
προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και γνώση χειρισμού των 
αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνου για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 
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70. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την περιοδική υποβολή του προσωπικού σε 
ιατρικές εξετάσεις με βάση καθορισμένο χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης 
καθώς και διασφάλιση για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε 
περίπτωση ατυχήματος. Να υπάρχει κυτίο πρώτων βοηθειών εφοδιασμένο με το 
απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό. 

 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
71. 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.  

72. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών εκπομπής, βλάβης, αστοχίας ή 
εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης υποχρεούται 
να περιορίσει ή να διακόψει τη λειτουργία μόλις τούτο καταστεί εφικτό, έως ότου 
αντιμετωπισθεί το πρόβλημα και να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες 
περιβάλλοντος της Περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησής της, του ΥΠΕΚΑ, 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα κεφάλαια 2 παρ. 2.6.4 
του Παραρτήματος της Κ.Υ.Α. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β/06). 

73. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, η εγκατάσταση να παύει να τροφοδοτείται 
με επικίνδυνα απόβλητα, μέχρις ότου η αρμόδια Υπηρεσία να επιτρέψει και πάλι 
την έναρξη εργασιών αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων. 

74. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ρύπανση του τσιμέντου ή της ασφάλτου της 
εγκατάστασης να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών και εν συνεχεία κατάλληλη 
διαχείριση αυτών. 

75. Να υπάρχει κατ’ ελάχιστον ο ακόλουθος εξοπλισμός αντιμετώπισης έκτακτης 
ανάγκης: 
▪ Πυροσβεστήρες κατάλληλων προδιαγραφών εγκεκριμένου τύπου. 
▪ Βαρέλια με χώμα, φτυάρια κλπ. 
▪ Ύπαρξη ατομικών μέσων προστασίας (γάντια, γυαλιά, μάσκα κλπ). 
▪ Διαθεσιμότητα κυτίου πρώτων βοηθειών. 

76. Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Σε περίπτωση μικρής κλίμακας 
πυρκαγιάς θα πρέπει: 
▪ Να εφαρμόζουν οι εργαζόμενοι τα ατομικά μέσα προστασίας και κάνουν 

χρήση των διαθέσιμων μέσω πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, χώμα κλπ). 
▪ Να καταγράφεται το συμβάν. 

77. Σε περίπτωση μεγάλης έκτασης πυρκαγιάς: 
▪ Να εφαρμόζουν οι εργαζόμενοι τα ατομικά μέσα προστασίας. 
▪ Να καλείται η πυροσβεστική η οποία έχει την αρμοδιότητα για συμβάντα 

τέτοιας έκτασης. 
▪ Να ενημερώνονται οι τοπικές αρχές 
▪ Να καταγράφεται το συμβάν. 

78. Να πραγματοποιούνται ασκήσεις σε εικονικά ατυχήματα με στόχο την βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
79. 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 απόφασης αδειοδότησης. 

80. 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. 

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

82. Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού (π.χ. τοποθέτηση αυτόματων 
συστημάτων ανοίγματος – κλεισίματος των παροχών νερού, εκπαίδευση του 
προσωπικού, επαναχρησιμοποίηση εντός της εγκατάστασης του συλλεγόμενου 
νερού του ελαιολασποσυλλέκτη, κλπ.).  

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

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

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

86. Η εταιρεία να εφαρμόσει μέτρα για την περιοδική 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 ποιοτικών χαρακτηριστικών αέρα του χώρου 

αποθήκευσης.  
✓ Κάθε μήνα να πραγματοποιούνται μετρήσεις με φορητό 

όργανο στα VOC και σκόνη. 
✓ Κάθε έτος να πραγματοποιείται δειγματοληψία και έλεγχος 

των VOC και σκόνης μέσα στην αποθήκη από 
διαπιστευμένο εργαστήριο. 

▪ Πρόγραμμα Παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών αέρα που θα 
εξέρχονται των συστημάτων φίλτρανσης της αποθήκης. 
✓ Κάθε μήνα να πραγματοποιούνται μετρήσεις με φορητό 

όργανο και στα δυο σημεία εξόδου των φίλτρων στα VOC 
και σκόνη.  

✓ Κάθε έτος να πραγματοποιείται δειγματοληψία και έλεγχος 
των VOC και σκόνης από τα δυο φίλτρα  από 
διαπιστευμένο εργαστήριο. 

▪ Πρόγραμμα Παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών του εδάφους στο 
σημείο εξόδου των ομβρίων από την αποθήκη. 
✓ Οι παράμετροι που θα μετριούνται να είναι εκχυλίσιμες ύλες 

(σε n hexane), pH, Pb, Cd, Ni και Cr 
✓ Κάθε έτος να πραγματοποιείται δειγματοληψία και έλεγχος 

της ποιότητας του εδάφους στις ανωτέρω παραμέτρους και 
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να συγκρίνεται με τα αποτελέσματα των προηγούμενων 
δειγματοληψιών.  

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

88. 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.). 

89. Εξωτερικά της περίφραξης και με ευθύνη του φορέα της δραστηριότητας να 
διατηρείται ζώνη τουλάχιστον 2 μέτρων καθαρή από ξερή βλάστηση και σκουπίδια 
για τον περιορισμό διάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες εκτάσεις σε περίπτωση 
ατυχήματος πυρκαγιάς. 

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

91. Να συνταχθεί Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. 
92. Να διαμορφωθεί επαρκούς μεγέθους και πλήρως εξοπλισμένος χώρος παροχής 

Α’ Βοηθειών 
93. Να οριοθετηθούν επαρκούς μεγέθους διάδρομοι κυκλοφορίας για τον 

αυτοκινούμενο εξοπλισμό εργασίας και τους πεζούς εργαζομένους. Να ληφθεί 
μεριμνά ώστε οι διάδρομοι είναι πάντα ελεύθεροι εμποδίων, ευκρινώς 
διαγραμμισμένοι και με πλήρη σήμανση. 

94. Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, πλην των εργαζομένων που 
ασχολούνται με το τεχνικό μέρος των εργασιών, να υπάρχει επιβλέπων ο οποίος 
να διατηρεί οπτική επαφή με το σύνολο των εργαζομένων και να επεμβαίνει όπου 
αυτό απαιτείται. 

95. Να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα εργασιών, 
ασφάλειας και χρήσης εξοπλισμού καθώς και στον έλεγχο της επαρκούς γνώσης 
της ελληνικής γλώσσας στο αλλοδαπό προσωπικό με σκοπό την μείωση του 
κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων από έλλειψη κατανόησης της παραγωγικής 
διαδικασίας και έλλειψης, δυσχέρειας και δυσκολίας συνεννόησης. Να γίνει 
διανομή οδηγιών εργασίας σε διάφορες γλώσσες έτσι ώστε να γίνονται κατανοητές 
από το σύνολο του εργαζόμενου δυναμικού. 

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

97. Η εταιρία να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την αποθήκευση επικινδύνων 
αποβλήτων, σύμφωνα με το Άρθρο 7, Παράγραφος Β, 2.3 (α) της ΚΥΑ Η.Π. 
13588/725 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06), όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 3 Παρ. 1 
γ) της ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287Β/2-3-07) και το άρθρο 57 του Ν.4042/12. 

98. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων.  
 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
99. 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. 

100. Η υφιστάμενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των φυτεύσεων 
που θα γίνουν να διατηρηθεί. 
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101. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα 
στο άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/2006 και στο Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της 
Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί 
έκθεση με τα οριζόμενα στη παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 
24944/1159/2006. 

  
Β) την παρατήρηση ότι : 

Επιπλέον των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
(ΦΕΚ 2693/τεύχος Β' 06 Ιουλίου 2018) 

και ειδικότερα: 
 Τη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Χαμηλή ζώνη 

Ασπροπύργου-Ελευσίνας» 

Να συνταχθεί από τον υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων καθώς και τον 
υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων, σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων 
φαινομένων, προερχόμενων από ακραία φυσικά φαινόμενα. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Αγγελάκη, 
Μ. Αναγνωστοπούλου, Χ. Δαμάσκος, Στ. Δήμου, Κ. Καράμπελας, Ν. Καστανιάς,  Α. 
Μεθυμάκη, Ι. Σμέρος, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης, Αικ. 
Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη, Χρ. Δανάκος, Ι. Μοίρας, Ζ. Πελέκης, Αικ. 
Θανοπούλου, Μ. Κουκά, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου. 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 
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