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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 40η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 370/2018 

Σήμερα 20/12/2018 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. 252297/14-12-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 
254773/18-12-2018 συμπλήρωσης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 14-12-
2018 και στις 18-12-2018 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από 
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 8ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη 
δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ κατηγορίας Μ1 & Ν1 και λοιπών οχημάτων και 
αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της 
εταιρείας RECYCLING CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., επί της Λεωφ. ΝΑΤΟ στη 
θέση ‘Σπιθάρι’ του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής. 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα),  Τζόκας Σπυρίδων,  
Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου 
Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – 
Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου 
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα 
(Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα 
Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος 
Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου 
Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου 
Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, 
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, 
Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - Κρασοπούλου 
Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, 
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης 
Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, 
Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πανταζή Σταματία 
(Ματίνα), Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης 
Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, 
Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- 
Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης 
Ταξιάρχης, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, 
Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Καραμέρος Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αποστολοπούλου Μαλάμω, 
Βάβουλα Αριστέα, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος 
(Χάρης), Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου 
Αικατερίνη, Κουκά Μαρίνα, Λαμπρίδου Μαρία, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), 
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σμέρος Ιωάννης, 
Σωτηροπούλου Ελένη, Φωτόπουλος Ανδρέας. 
 

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. 209347/18/12-11-2018 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 
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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. 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». 

8. 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”. 

9. 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)]. 

10. 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». 

11. 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». 

12. 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 
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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» 

13. 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». 

14. Την Κ.Υ.Α. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/2014) «Καθορισμός κανόνων, 
όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ “σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
(ΑΗΗΕ)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 
και άλλες διατάξεις». 

15. 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)” 

16. 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)]. 

17. 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» 

18. 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)]. 

19. 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)] 

20. 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» 

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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[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)]. 

21. 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)]. 

22. 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)]. 

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

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

25. Την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης». 
26. Την Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β7/1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα 

όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες ατμογεννήτριες, 
ελαιόθερμα, αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο». 

27. Την Κ.Υ.Α. 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)]. 

28. 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. 

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

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

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

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

33. Το 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. 

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

35. 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. 
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36. Το υπ’ αρ. πρωτ. 93709/5527/Φ12/2018 έγγραφο με θέμα «Σχετικά με τη 
δραστηριότητα για τη δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ κατηγορίας Μ1 & Ν1 και 
λοιπών οχημάτων και αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων της εταιρείας RECYCLING CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., 
επί της Λεωφ. ΝΑΤΟ στη θέση “Σπιθάρι” του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής» (με 
συνημμένα στοιχεία αναφορικά με την πλήρη απομάκρυνση της σκωρίας, συνολικά 
59.000kgr) του από το Τμήμα Α / Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / 
Γενική Δ/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

37. Το υπ’ αρ. πρωτ. 201459/2018 έγγραφο με θέμα “Διαβίβαση εγγράφου” από το 
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / 
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

38. Το υπ’ αρ. πρωτ. 212516/2018 έγγραφο με θέμα “Εκ νέου δημόσια διαβούλευση 
επί της ΜΠΕ της εταιρείας RECYCLING CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ μ. Ι.Κ.Ε.” από 
τον Ι. Σαμαρά. 

39. Την υπ’ αρ. πρωτ. 92397/18 εισήγηση με θέμα “Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ κατηγορίας Μ1 & Ν1 και 
λοιπών οχημάτων και αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων της εταιρείας RECYCLING CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., 
επί της Λεωφ. ΝΑΤΟ στη θέση “Σπιθάρι” του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής” 
(αρνητική γνωμοδότηση έως ότου απομακρυνθούν από τον προς αδειοδότηση 
χώρο τα αποθηκευμένα στερεά απόβλητα) από το Τμήμα Περιβάλλοντος & 
Κλιματικής Αλλαγής / Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής / Περιφέρεια 
Αττικής. 

40. Το υπ’ αρ. πρωτ. 13348/856/Φ12/2018 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση φακέλου για 
τη δραστηριότητα για τη δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ κατηγορίας Μ1 & Ν1 και 
λοιπών οχημάτων και αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων της εταιρείας RECYCLING CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., 
επί της Λεωφ. ΝΑΤΟ στη θέση “Σπιθάρι” του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής» από 
το Τμήμα Α / Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση 
Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

41. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 87658/2018 έγγραφο με θέμα “Αποστολή ανακοίνωσης” από 
το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / 
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

42. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1182/2016 με θέμα «Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης» (περιοχή με 
στοιχείο ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ ΕΜ) από το Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών / Δ/νση 
Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών / Δήμος Ασπροπύργου. 

43. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8633/Φ14.ΑΣΠΡ.6149/2016 άδεια εγκατάστασης, από το Τμ. 
Χορήγησης Αδειών / Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής / Περιφέρεια Αττικής. 

44. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9329/Φ14.ΑΣΠΡ.6149/2016 βεβαίωση κατάθεσης Υπεύθυνης 
Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας, από το Τμ. Χορήγησης Αδειών / Δ/νση Ανάπτυξης 
Π.Ε. Δυτικής Αττικής / Περιφέρεια Αττικής. 

45. Το υπ’ αριθμ. 4478/Φ.701.4/2016 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας. 

46. Το από 30/01/2018 Αποδεικτικό Καταχώρησης Εγκατάστασης στο ΗΜΑ. 
47. Το από 30/01/2018 Αποδεικτικό Καταχώρησης Δραστηριότητας Συλλογής και 

Μεταφοράς στο ΗΜΑ. 
48. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 98916/6993/Φ12/2016 άδεια συλλογής και μεταφοράς της 

εταιρείας RECYCLING CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., από το Τμήμα Α / Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση Χωρ/κης και Περ/κης 
Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

49. Η υπ’ αρ. 1734/13 άδεια οικοδομής. 
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50. Η με α/α 2070236 Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 
4178/2013 

51. Η υπ’ αριθμ. 11441723 της 02/11/2016 Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης 

52. Η από 17/01/2017 Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της ΕΔΟΕ και της RECYCLING 
CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

53. Το από 27/03/2017 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της ECOELASTIKA Α.Ε. και της 
RECYCLING CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

54. Η από 02/01/2018 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ της Re-Battery Α.Ε. και της 
RECYCLING CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

55. Η από 01/01/2017 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ της CYTOP Α.Ε. και της 
RECYCLING CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

56. Η από 01/03/2017 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ της Ι. ΧΟΥΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και της 
RECYCLING CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

57. Η από 19/01/2018 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ της ΑΧΑΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. και της RECYCLING CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

58. Το από 11/01/2017 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της ΚΑΜ Ε.Π.Ε. και της 
RECYCLING CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 
 

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ κατηγορίας Μ1 
& Ν1 και λοιπών οχημάτων και αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρείας RECYCLING CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ι.Κ.Ε., επί της Λεωφ. ΝΑΤΟ στη θέση “Σπιθάρι” του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, η 
οποία διαβιβάστηκε με το (40) σχετικό, για την έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια 
υπηρεσία της Δνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. 

Σύντομο Ιστορικό 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με την υπ’ αριθμ. 290/18 Απόφαση του, σε συνέχεια 
της (39) σχετικής αρνητικής εισήγησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 
της Περιφέρειας Αττικής επί του θέματος (καθώς στο βόρειο ανατολικό άκρο του προς 
αδειοδότηση χώρου, εντός οριοθετημένης επιφάνειας, υπήρχε αποθηκευμένος σωρός 
στερεών αποβλήτων αποτελούμενος κυρίως από σκουριές και λοιπά σαρωμένα υλικά 
που είχαν συγκεντρωθεί εκεί μετά από καθαρισμό της επιφάνειας του χώρου), 
γνωμοδότησε αρνητικά. Η εταιρεία RECYCLING CARS μ. ΙΚΕ προχώρησε στην 
απομάκρυνση του σωρού των αποβλήτων και επανήλθε προσκομίζοντας τα 
προβλεπόμενα παραστατικά διαχείρισης, τα οποία διαβιβάστηκαν με το (36) σχετικό από 
την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, για ενέργειες της Υπηρεσίας μας. Σε συνέχεια του (36) σχετικού η Υπηρεσία 
προχώρα εκ νέου σε εισήγηση επί του εν λόγω θέματος. 

Κύριος του Έργου: 
RECYCLING CARS μ. ΙΚΕ 

Συντάκτης μελέτης: 
ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ (Α.Π.Θ.) 

Η μελέτη περιλαμβάνει: 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2.  ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

3.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

4.  ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 

5.  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 



8 

 

6.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

7.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

8.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

9.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

12. ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

13. ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

14. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Π.Ο. 

15. ΧΑΡΤΕΣ & ΣΧΕΔΙΑ 

16. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

17. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

18. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ & ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΑ ΣΕ CD 

19. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

20. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (I-X) 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά τη νομίμως υφιστάμενη Μονάδα 
Ανακύκλωσης ΟΤΚΖ, Μεταλλικών & Πλαστικών Αποβλήτων στη συμβολή της Λ. ΝΑΤΟ 
με το δρόμο για "Νέα Ζωή" στο ΒΙΠΑ Ασπροπύργου της εταιρίας RECYCLING CARS μ. 
ΙΚΕ. 

Η μονάδα λειτουργεί βάσει της θεωρημένης από τη Δ/νση Ανάπτυξης Δ. Αττικής ΥΔ του 
άρθρου 19, §3 του Ν. 3982/11 απ 9329/Φ14.ΑΣΠΡ.6001/30.11.2016. 

Βάσει της ισχύουσας Άδειας Λειτουργίας η εγκατάσταση δύναται να παραλαμβάνει 
ετησίως έως 1.000 ΟΤΚΖ. Επιθυμώντας δυνατότητα παραλαβής 4.600 ΟΤΚΖ αιτείται την 
έκδοση ΑΕΠΟ κατ Α2 για:  

1. Διαλυτήριο Ο.Τ.Κ.Ζ. κατηγοριών Μ1, Ν1 και λοιπών οχημάτων 

2. & Επεξεργασία μη ΕΑ ανακυκλώσιμων αποβλήτων 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

Η μονάδα έχει ιδρυθεί σε γήπεδο 8.836,76 τ.μ. επί της Λ. ΝΑΤΟ, στη διασταύρωση για 
Νέα Ζωή, στη θέση Σπιθάρι. Η περιοχή εμπίπτει εντός του ΒΙΠΑ Ασπροπύργου. 

Το γήπεδο συνορεύει: 

Ανατολικά: Ασφαλτοστρωμένη οδός προς Νέα Ζωή & DRAGPRESS-εκτυπωτική 

Δυτικά: ALEXYL 

Βόρεια: Συνεργεία φορτηγών 

Νότια: Λ. ΝΑΤΟ 

Οι συντεταγμένες του κέντρου του γηπέδου είναι: 

ΕΓΣΑ 87 WGS 84 Google Map 

Χ= 466.770 φ= 38° 4.098' Β= 38°  4'  5.80"Β 

Υ= 4.213.180 λ= 23° 37.302' Α= 23°  37'  18.09"Α 

 

Οι συντεταγμένες των κορυφών της εγκατάστασης σε ΕΓΣΑ' 87 είναι: 
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σημ Χ Υ 

1    

2  466.618,850 4.213.137,836 

3  466.631,796 4.213.194,539 

4  466.640,657 4.213.233,347 

5  466.722,114 4.213.216,792 

6  466.705,977 4.213.149,814 

7  466.701,227 4.213.131,729 

8  466.697,218 4.213.117,320 

9  466.696,403 4.213.114,390 

10  466.688,314   4.213.112,076   

11  466.617,278          4.213.130,581    

ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

➢ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Στη μονάδα είναι αδειοδοτημένες οι εξής δραστηριότητες/τμήματα ανακύκλωσης: 

α) τμήμα Διαλυτηρίου ΟΤΚΖ, που απορρυπαίνει παλαιά οχήματα από επικίνδυνες 
ουσίες και μέρη (R12), πριν την ανάκτηση ανταλλακτικών και ανακυκλώσιμων 
υλικών. Η δυναμικότητά του θα αυξηθεί από 1.000 σε 4.500 ΟΤΚΖ/y κατ Μ1-Ν1 
που εμπίπτουν στο ΠΔ 116/04. 

Επιπλέον, η εταιρία επιθυμεί τον καθορισμό ειδικών Π.Ο. για τη διαχείριση έως 100 
Λοιπών ΟΤΚΖ/y που δεν εμπίπτουν στο ΠΔ 116/04, όπως: λεωφορεία, 
μηχανήματα έργου, δίκυκλα, κλαρκ κ.ά.  

β) τμήμα Μεταλλικών Αποβλήτων, όπου διαχωρίζονται (R12) ανάμεικτα παλαιά 
μέταλλα και προετοιμάζονται για ανακύκλωση στη Χαλυβουργία. Η δυναμικότητά 
του ορίζεται σε 4.000 tn/y. 

Ο Φορέας επιθυμεί να αδειοδοτηθεί και για τις εξής επιπλέον εργασίες διαχείρισης: 

γ)  τμήμα Μη Μεταλλικών Αποβλήτων που αφορά κατά βάση μεγάλες συσκευασίες 
(ξυλοκιβώτια, κλπ) ή ογκώδη (στρώματα, φοριαμούς κλπ) προς ανακύκλωση. 
Εφόσον παραληφθούν ανάμεικτα θα διαχωρίζονται ανά είδος υλικού. Από 
ορισμένα αντικείμενα θα εφαρμόζεται η χειρωνακτική αφαίρεση (R12/R13) 
ανακυκλώσιμων υλικών (πχ μεντεσέδες, σιδηρογωνιές κλπ). Η δυναμικότητά του 
ορίζεται σε 500 tn/y. 

δ) τμήμα Αποθήκευσης (R13) Καταλυτών Αυτοκινήτων (ΑΚΜ), προερχόμενων 
από την απορρύπανση των ΟΤΚΖ που παραλαμβάνει και από Τρίτους (R13). Η 
αποθηκευτική δυναμικότητα ορίζεται σε 10,0 tn. 

και ως συνοδά έργα: 

ε) Υποδοχή Κινητών Μονάδων επεξεργασίας. Αφορά την υποδοχή κινητής 
πρέσσας για τη συμπίεση κουφαριών. 

➢ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 

Μετά την αιτούμενη ΑΕΠΟ η μονάδα θα μπορεί να παραλαμβάνει τα κάτωθι ρεύματα 
αποβλήτων και ν' αναπτύσσει στο καθένα τις εργασίες διαχείρισης που δηλώνονται με 
"Χ": 
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ΕΚΑ Περιγραφή ΕΚΑ                        /                 Εργασίες διαχείρισης R 12 R13 

 τμήμα ΟΤΚΖ (ELVs dept)4.600 ΟΤΚΖ/y 

16 01 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς … 

16 01 04* απορριπτόμενα οχήματα     κατ Μ1-Ν1: 4.500/έτος  Χ Χ 

         βαρέα: 100/έτος Χ Χ 

 τμήμα μεταλλικών (metals dept) 4.000 tn/y 

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

02 01 10 απόβλητα μέταλλα Χ Χ 

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

10 12 06 απορριπτόμενα καλούπια Χ Χ 

11 05 απόβλητα από διεργασίες γαλβανισμού 

11 05 01 στερεός ψευδάργυρος Χ Χ 

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

12 01 01 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευοης σιδηρούχων μετάλλων  Χ Χ 

12 01 02 σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων - Χ 

12 01 03 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευοης μη σιδηρούχων μετάλλων Χ Χ 

12 01 04 σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων - Χ 

12 01 13 απόβλητα συγκόλλησης Χ Χ 

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

Χ Χ 

12 01 99 
απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως απενεργοποιημένοι κάλυκες & οβίδες εκτός 
προδιαγραφών 

Χ Χ 

15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία Χ Χ 

16 01 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς … 

16 01 06 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους που δεν περιέχουν … Χ Χ 

16 01 16 δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου Χ Χ 

16 01 17 σιδηρούχα μέταλλα Χ Χ 

16 01 18 μη σιδηρούχα μέταλλα Χ Χ 

16 01 22 κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως  Χ Χ 

16 08         εξαντλημένοι καταλύτες 

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

- Χ 

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

- Χ 

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

16 11         απόβλητα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες 

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 

Χ Χ 

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

Χ Χ 

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

Χ Χ 

17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)  

17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος  Χ Χ 

17 04 02 αλουμίνιο Χ Χ 

17 04 03 μόλυβδος  Χ Χ 

17 04 04 ψευδάργυρος  Χ Χ 

17 04 05 σίδηρος και χάλυβας  Χ Χ 

17 04 06 κασσίτερος  Χ Χ 

17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα Χ Χ 

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

19 01 απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων 

19 01 02 σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου Χ Χ 

19 10 απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα 

19 10 01 απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα Χ Χ 

19 10 02 μη σιδηρούχα απόβλητα Χ Χ 

19 12 
απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (πχ. διαλογή, σύνθλιψη, συμπαγοποίηοη, κοκκοποίηση) 
…. άλλως 

19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα Χ Χ 

19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα Χ Χ 
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ΕΚΑ Περιγραφή ΕΚΑ                        /                 Εργασίες διαχείρισης R 12 R13 

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

20 01 40 μέταλλα Χ Χ 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα μεταλλικά Χ Χ 

 τμήμα μη μεταλλικών (non metallic dept) 500 tn/y 

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

02 01 04 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) Χ Χ 

07 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνδετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών 

07 02 13 απόβλητα πλαστικά Χ Χ 

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

12 01 05 αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών Χ Χ 

15 01  συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) 

15 01 01    συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι - Χ 

15 01 02    πλαστική συσκευασία Χ Χ 

15 01 03    ξύλινη συσκευασία Χ Χ 

15 01 05 σύνθετη συσκευασία Χ Χ 

15 01 06    ανάμεικτη συσκευασία Χ Χ 

15 01 07    γυάλινη συσκευασία - Χ 

15 01 09    συσκευασία από υφαντουργικές ύλες - Χ 

16 01 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς … 

16 01 19 πλαστικά Χ Χ 

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

20 01 01 χαρτιά και  χαρτόνια  - Χ 

20 01 02 γυαλιά - Χ 

20 01 10 ρούχα - Χ 

20 01 11 υφάσματα  - Χ 

20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37 Χ Χ 

20 01 39 πλαστικά Χ Χ 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα πλην μεταλλικών Χ Χ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ 

Η μονάδα κατατάσσεται στην κατ Β και στη Χαμηλή όχληση στην υφιστάμενη μορφή. 

Θα κατατάσσεται στην κατ Α2 και στη Μέση όχληση στη μελλοντική της μορφή. 
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   ΔΙΠΑ 37674/16 ΚΥΑ 3137/12 IPPC 

α/α Δραστηριότητα / Έργο ΣΤΑΚΟΔ 08 Δραστ. Κατ. Δραστ. Όχλ.  

Ι Διάλυση με απορρύπανση ΟΤΚΖ 

M1-N1 Q=4.500 Ο.Τ.Κ.Ζ./έτος 

Βαρέα Q=100 Ο.Τ.Κ.Ζ./έτος 

38.31.12.01 9/225.β Α2 

1000 < ΣQ 

270 ΜΕΣΗ 

1000 < ΣQ 

Δ/Π 

IΙ Αποθήκευση, Τεμαχισμός-διαλογή-δεματοποίηση 
μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων για εργασίες 
R12 με  Π/Ε 9,5 kW 

Qμετ =  4.000 tn/y 

Qβαρέα = + 2.000 tn/y   (σ.σ. απορρυπασμένα) 

QIPPC =  6.000 tn/y : 250 d/y => 24,0 tn/d 

QΜ1-Ν1 = - tn/y  (βλ. παρατήρηση για ΔΙΠΑ 
9η/224) 

Qπλαστ = +  500 tn/y 

ΣQR12 =  6.500 tn/y:  250 d/y => Qd =26,0 tn/d 

 9/224 Β 

ΣQR12 < 15.000 
tn/y 

272.α ΧΑΜΗΛΗ 

50 tn/d ≥ Qd 

ΟΧΙ 

QIPPC < 75 tn/d 

§ 5.3.β).iv 

 γενικά 38.32.11      

 κουφαριών ΟΤΚΖ 38.31.12.03  

 διάφορων μεταλλικών 38.32.22.02      

 μη μεταλλικών 38.32  

IIΙ Αποθήκευση (R13) παλαιών μετάλλων & οχημάτων & 
ΑΚΜ 

Eσυν=~8.000 m2 στεγασμένη + υπαίθρια 

Vαπ=~8.000 m2 x ύψος 3,0 m = ~24.000 m3 

52.10.19 

12 /9 B 

Eσυ<10.000 
275 ΧΑΜΗΛΗ 

50.000≥ Vαπ 

Δ/Π 

 ΣQR12 =  6.500 tn/y: 250 d/y => Qd =26,0 tn/d 
 

4/7.α Β 

75 > Qd >20 tn/d 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

➢ ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΤΚΖ 

Το Διαλυτήριο Ο.Τ.Κ.Ζ. της μονάδος έχει ήδη συμβληθεί με το ΣΕΔ της ΕΔΟΕ για 
παραλαβή έως 1.000 ΟΤΚΖ κατηγορίας Μ1 & Ν1 κατ' έτος. Μετά την ολοκλήρωση της 
αδειοδότησης η σχετική Σύμβαση θα επιτρέπει την παραλαβή περισσότερων 
οχημάτων. 

Η προβλεπόμενη ημερήσια δυναμικότητα του συγκεκριμένου τμήματος εμφανίζεται 
στον επόμενο πίνακα. 

Ο.Τ.Κ.Ζ. προς απορρύπανση 

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η 

ΕΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Μ1 & Ν1 & 16.01.04* 4.500 Ο.Τ.Κ.Ζ./y ~8 
Ο.Τ.Κ.Ζ./d 

Λοιπά 
Οχήματα 

 100 Ο.Τ.Κ.Ζ./y 

- ΣΤΑΔΙΟ 1ο: ειδική απορρύπανση βαρέων 

Όλες οι εργασίες απορρύπανσης που περιέχονται υπό την ονομασία "Στάδιο 2 - ειδική 
απορρύπανση Βαρέων" θα εκτελούνται στον αύλιο χώρο, αφού: 

-  η εκτέλεση τους σε στεγασμένο χώρο δεν αυξάνει το επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος, 

-  αποτελούν "ισοδύναμο μέτρο" για την αποφυγή ρύπανσης των μερών 
με επικίνδυνες ουσίες, 

-  υπαγορεύονται από το μέγεθος και το σχεδιασμό των βαρέων 
οχημάτων. 

1. Φορτηγά ψυγεία 

α. Αφαίρεση του ψυκτικού αερίου από τη συσκευή ψύξης του θαλάμου, 
πριν από κάθε άλλη επέμβαση. 

β. Αφαίρεση συσκευής ψύξης, θαλάμου και κόκπιτ. 

2. Χωματουργικά μηχανήματα 

Αφαίρεση των κινητών μερών (σ.σ. τσάπα, κουβάς), που αποτελούνται από 
μεταλλικά μέρη μεγάλου βάρους. Αρκεί η αφαίρεση των πείρων στα σημεία 
σύνδεσης των εμβόλων (μπουκάλες). 

3. Ανατρεπόμενα φορτηγά 

Απομάκρυνση της ανατρεπόμενης υπερκατασκευής (καρότσα) με την 
αφαίρεση των πείρων έδρασης (περιστροφής) και σύνδεσης του εμβόλου 
(μπουκάλα) ανύψωσης. 

4. Λεωφορεία - Πούλμαν 

α.  Αφαίρεση του ψυκτικού αερίου από το A/C, πριν από κάθε άλλη 
επέμβαση. 

β. Αποξήλωση του εσωτερικού της καμπίνας από: καθίσματα, πλαϊνές 
επενδύσεις, καλωδιώσεις φωτισμού, υλαοπίνακες. 
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γ.  Αφαίρεση εξωτερικών καλυμμάτων: πόρτες χώρου αποσκευών, 
επιβατών, κινητήρα κ.ά. 

δ.  Κοπή της οροφής για μείωση ύψους. 

5. Τράκτορες 

Αφαίρεση της καμπίνας. 

6. Στρατιωτικά 

α. Αφαίρεση υδραυλικών ελαίων από κινητά υποσυστήματα, πχ 
πυργίσκος. 

β. Αφαίρεση ογκωδών υποσυστημάτων: πχ πυργίσκος, κάνη. 

- ΣΤΑΔΙΟ 2ο: βασική απορρύπανση 

Θα εφαρμόζονται οι εργασίες απορρύπανσης που προβλέπονται και για τα ΟΤΚΖ Μ1 
& Ν1 που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 116/04. Θα χρησιμοποιείται ο ίδιος 
εξοπλισμός, που απλώς θα πρέπει να προσαρμοσθεί ώστε να μπορεί ν' αναρροφά τα 
περιεχόμενα υγρά τόσο των μικρών όσο και των βαρέων οχημάτων. 

Επειδή ένα βαρύ όχημα δεν μπορεί να τοποθετηθεί επάνω από τη λεκάνη συλλογής 
διαρροών της ράμπας απορρύπανσης των Μ1 & Ν1, αντ' αυτής θα τοποθετείται 
τροχήλατη λεκάνη κάτω από το βαρύ όχημα για τη συλλογή ελαίων που ενδεχομένως 
να διαρρεύσουν από κακό χειρισμό του εξοπλισμού. Θα είναι μεταλλική και θα έχει 
διαστάσεις 1,00x1,00x0,25m. Η τοποθέτησή της κάτω από το όχημα θα γίνεται από το 
προσωπικό. 

Ειδική προσοχή θα δίνεται για την αφαίρεση των υδραυλικών ελαίων (13.01.ΧΧ) από 
τα διάφορα υδραυλικά κυκλώματα (ποδαρικά, ανατροπή κ.ά.), που ενδεχομένως να 
περιέχονται. 

- παραλαβή ΟΤΚΖ κατ Μ1 & Ν1 

Οι περιπτώσεις παράδοσης ενός ΟΤΚΖ στη μονάδα είναι δύο: 

o Αυτοπαράδοση από τον ιδιοκτήτη.  

o Κατόπιν συλλογής από ΟΤΑ. Ο αύλιος χώρος των ~6 στρεμμάτων 
εξασφαλίζει επαρκή χώρο (25 θέσεις > 3πλάσιο ημερήσιας 
δυναμικότητας) για την υπαίθρια αποθήκευση των Ο.Τ.Κ.Ζ. μέχρι 
την απορρύπανση. Ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν και ράφια 
βαρέως τύπου για την καλύτερη εκμετάλλευση του γηπέδου. Η ίδια 
περιοχή θα χρησιμοποιείται και για μεγάλα οχήματα. 

Η καταγραφή των εισερχόμενων ΟΤΚΖ θα εξασφαλίζεται με την έκδοση της 
προβλεπόμενης, από τον Κανονισμό της ΕΔΟΕ, «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ».  

Ο αύλιος χώρος εξασφαλίζει άνετα ~300 θέσεις υπαίθριας αποθήκευσης Ο.Τ.Κ.Ζ. κατ 
Μ1 - Ν1 στις οποίες θα σταθμεύουν τα οχήματα μέχρι την απορρύπανση. Γα την 
επαύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας θα υιοθετηθεί η τεχνική των ραφιών. 

- βασική απορρύπανση για όλα τα ΟΤΚΖ: ΣΤΑΔΙΟ 2 

Το Ο.Τ.Κ.Ζ. μεταφέρεται από τον αύλιο χώρο εντός του Χώρου Απορρύπανσης με 
περονοφόρο, όπου θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός απορρύπανσης. Αρχικά αφαιρούνται 
τα ελαστικά και ο ηλεκτρικός συσσωρευτής. 

Στη συνέχεια τοποθετείται σε ειδική εξέδρα, όπου αφαιρούνται όλα τα επικίνδυνα υγρά: 
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o υγρά φρένων 

o νερό ψύξης 

o υγρό καθαριστήρων 

o ορυκτέλαια (κάρτερ, σασμάν, διαφορικό) 

o καύσιμα (βενζίνη - ντίζελ) 

Η αναρρόφηση όλων των υγρών γίνεται εξαναγκασμένα με αντλίες κενού. Η 
αποθήκευσή τους γίνεται σε χωριστές συσκευασίες συλλογής. 

Από τα κατασκευαστικά μέρη που χρήζουν επαναχρησιμοποίησης ως ανταλλακτικά και 
περιέχουν λιπαντικά: κιβώτιο ταχυτήτων – κινητήρας – διαφορικό δεν αφαιρούνται τα 
περιεχόμενα λιπαντικά (13.02.ΧΧ), προκειμένου να προστατευθεί το εσωτερικό τους 
έναντι της διάβρωσης για όσο διάστημα παραμένουν αποθηκευμένα προς πώληση. 
Επιπλέον στους κινητήρες δεν αφαιρούνται τα φίλτρα ελαίου. 

Στη φάση αυτή αφαιρείται και ο καταλυτικός μετατροπέας και απενεργοποιείται ο 
αερόσακκος. Οι μπαταρίες, οι καταλύτες και τα φίλτρα λαδιού αποθηκεύονται σε 
κατάλληλους κάδους και αποθηκεύονται εντός του κτιρίου. 

- καύσιμα 

Τα αφαιρούμενα καύσιμα (diesel και βενζίνη) δεν δύνανται να διατεθούν στην αγορά 
λόγω της μη τήρησης των Αγορανομικών Διατάξεων περί Εμπορίας Καυσίμων, που 
κατά βάση συνίσταται στην απόκλιση του βαθμού οκτανίων. Ωστόσο είναι δυνατή η 
ιδιοχρησιμοποίησή τους από τα οχήματα της εταιρίας αφού ο σχετικός εξοπλισμός 
αφαίρεσης διαθέτει κατάλληλο φίλτρο για τη συγκράτηση ακαθαρσιών και διάταξη 
αφαίρεσης της υγρασίας. 

Η προσωρινή αποθήκευση της βενζίνης γίνεται σε φορητή δεξαμενή διπλών 
τοιχωμάτων, πιστοποιημένη. Η προσωρινή αποθήκευση του diesel θα γίνεται σε 1 
παλεττοδεξαμενή (IBC) των 1.000 lit.  

- ψυκτικό A/C 

Το freon (14 06 01*) από τα A/C των ΟΤΚΖ θα αναρροφάται μηχανικά και θ’ 
αποθηκεύεται σε κλειστά δοχεία. Παλαιότερα, ως ψυκτικό χρησιμοποιούταν το R-12 
που εμφανίζει υψηλό δυναμικό μείωσης της στοιβάδας του όζοντος. Πλέον 
χρησιμοποιείται το φιλικότερο R-134a. 

Τα ψυκτικά κυκλώματα για freon R-12 στο στόμιο πλήρωσης φέρουν σπείρωμα για 
σύνδεση “αρσενικό-θηλυκό”, ενώ αυτά για R-134a διαθέτουν ταχυσύνδεσμο. Για την 
αφαίρεση του φρέον προσαρμόζονται στο στόμιο πλήρωσης σωλήνες αναρρόφησης. 
Στην πλευρά σύνδεσης με το A/C φέρουν σύνδεση “αρσενικό-θηλυκό”. Για την 
προσαρμογή τους σε νεώτερα A/C προσαρμόζονται ειδικοί «αντάπτορες». 

Η μονάδα θα διαθέτει τουλάχιστον 2 χωριστά δοχεία προσωρινής αποθήκευσης (14 06 
01*) με αντίστοιχη σήμανση. 

Στην πράξη, το προσωπικό θα εξετάζει το στόμιο πλήρωσης του κυκλώματος. Εάν 
πρόκειται για παλαιό όχημα και συνεπώς υπάρχει πιθανότητα για ύπαρξη R12 θα 
αποθηκεύεται στο αντίστοιχο δοχείο. Το περιεχόμενο του δοχείου αυτού (πιθανώς να 
περιέχεται και R-134a) θα παραδίδεται σε εταιρία διαχείρισης ΕΑ, προς καταστροφή σε 
υψηλή θερμοκρασία. Αντιθέτως, στην περίπτωση νεώτερων οχημάτων, όπου είναι 
βέβαιη η αποκλειστική χρήση του R-134a, η ανακτηθείσα ποσότητα θα πωλείται ως 
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αναλώσιμο στα συνεργεία A/C οχημάτων μετά από προσωρινή αποθήκευση σε 
ανεξάρτητο δοχείο. 

- νερό ψύξης κινητήρα 

Το νερό ψύξης αφαιρείται επίσης με τη χρήση αντλίας κενού και συλλέγεται σε χωριστό 
IBC. 

Με την προσθήκη γλυκολών μειώνεται το σημείο πήξης του νερού σε διάφορες τεχνικές 
εφαρμογές, πχ: 

1. Στο ψυκτικό κύκλωμα των ΜΕΚ χρησιμοποιούνται υδατικά διαλύματα 
αιθυλαινογλυκόλης (EG) ως μέσο απαγωγής της θερμότητας. 

2. Ομοίως, στο νερό πλύσης του παρμπρίζ, όπου προστίθεται επιπλέον 
και σαπούνι για την απομάκρυνση των ρύπων (πχ νεκρά έντομα). 

3. Στα αεροδρόμια, η αποπαγοποίηση των αεροσκαφών επιτυγχάνεται με 
ψεκασμό υδατικού διαλύματος Ισοπροπυλικής γλυκόλης. 

Αναλόγως της περιεκτικότητας σε EG τα αφαιρούμενα νερά ψύξης χαρακτηρίζονται είτε 
ως ΕΑ (16.01.14*), είτε ως Μη ΕΑ (16.01.15), δηλαδή είναι μία περίπτωση 
κατοπτρικών καταχωρήσεων του ΕΚΑ. Λόγω του ήπιου -γενικά- κλίματος της Χώρας τα 
νερά ψύξης έχουν χαμηλό ποσοστό σε EG κι επομένως αναμένεται η Μη επικίνδυνη 
εκδοχή.  

- διάλυση – αφαίρεση – αποθήκευση ανταλλακτικών 

Μετά τη φάση της απορρύπανσης θ’ ακολουθεί η ανάκτηση επαναχρησιμοποιήσιμων 
κατασκευαστικών στοιχείων. Οι εργασίες διάλυσης θα εκτελούνται στον αύλιο χώρο. 

Τα περισσότερα ανακτημένα μηχανικά μέρη (μοτέρ, σασμάν κ.λ.π.) είναι ρυπασμένα με 
ελαιώδεις ρύπους, που εκπλύνονται από τη βροχόπτωση. Ωστόσο, η ύπαρξη του 
ελαιολασποσυλλέκτη καθιστά επιτρεπτή την αποθήκευσή τους στον αύλιο 
τσιμεντοστρωμένο χώρο, χωρίς κάποιου είδους κάλυψη (μουσαμά κλπ). 

Ωστόσο υπάρχουν κι άλλες δόκιμες πρακτικές αποθήκευσης, όπως: 

1. στο εσωτερικό κτιρίων. 

2. κάτω από προστέγασμα κτιρίου. 

3. στον αύλιο χώρο σε ράφια με ή χωρίς προστασία από τη βροχόπτωση. 

4. στην καμπίνα ή την κιβωτάμαξα φορτηγών ΟΤΚΖ. 

Αυτές οι τεχνικές θα εφαρμόζονται προαιρετικά. 

- διαχείριση υαλοπινάκων 

Το μεγαλύτερο ποσοστό υαλοπινάκων στα ΟΤΚΖ δεν χρήζει επαναχρησιμοποίησης. 
Κύριες αιτίες είναι: 

1. η θραύση τους λόγω ηλικίας,  

2. η εμπλοκή του οχήματος σε κάποιο σοβαρό ατύχημα που το κατέστησε 
ΟΤΚΖ 

Από την άλλη πλευρά, στο 4ο εδάφιο της § 2.3 του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 116/04 
αναφέρεται η υποχρέωση των διαλυτηρίων ν’ αφαιρούν τους υαλοπίνακες και να τους 
προωθούν σε μονάδες ανακύκλωσης. 

Δυστυχώς, οι υαλοπίνακες των οχημάτων κατασκευάζονται από ύαλο Sekurit. Για 
αυτόν το τύπου γυαλιού δεν έχει ανακαλυφθεί κάποια τεχνολογία ανακύκλωσης, που 
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να έχει εφαρμοσθεί σε βιομηχανική κλίμακα. Μέχρι να ιδρυθεί στη Χώρα μονάδα που θ' 
αξιοποιεί το Sekurit, προτείνεται η προώθησή τους ως εργασίες επιχωμάτωσης. 

Η εταιρία ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει ειδική συσκευή που θερμαίνει την κόλλα των 
παρμπρίζ και διευκολύνει την αφαίρεσή τους.  

- υποδοχή & λειτουργία κινητών μονάδων 

Οι διαδικασίες τεμαχισμού ή/και συμπίεσης άχρηστων υλικών από φορητό εξοπλισμό 
(πρέσσα, αλεστικό) είναι μία συνήθης τακτική που αποσκοπεί στην μείωση του έργου 
Σ&Μ με ανάλογη μείωση στην κατανάλωση καυσίμων και κυκλοφοριακού φόρτου. 

Στη μονάδα θα καλείται να παρέχει υπηρεσίες κινητή Πρέσσα για τη συμπίεση 
απορρυπασμένων ΟΤΚΖ. Θα σταθμεύει στο κέντρο (περίπου) της εγκατάστασης, στον 
αύλιο χώρο. Η κινητήρια ισχύς ανέρχεται σε 250 kW. Η δυναμικότητα τέτοιου είδους 
εξοπλισμού κυμαίνεται στα ~8 οχήματα/ώρα. Δηλαδή σε 1 8ωρο:  

  Qd= 8 h/d x 8 οχήμ/h x 1,0 tn/όχημ = 64 tn/d 

 

➢ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

- παραλαβή - αποθήκευση 

Τα μεταλλικά απορρίμματα θα προέρχονται από πελάτες της εταιρίας ή τα άλλα 
τμήματα της μονάδος. Θα αποθηκεύονται χύδην στον αύλιο χώρο που είναι 
καλυμμένος με gross betton ή άσφαλτο. 

- διαλογή, κοπή, δεματοποίηση 

Η διαλογή του scrap κυρίως εστιάζεται στο διαχωρισμό των σιδηρούχων και μη 
σιδηρούχων μετάλλων: Χάλυβας, ΙΝΟΧ, Χαλκός, Αλουμίνιο. Στη συγκεκριμένη μονάδα 
θα υποβοηθείται από μηχάνημα έργου. 

Επίσης η κοπή θα μπορεί να εκτελεσθεί και από Μ.Ε. με προσαρτημένο ψαλίδι (σ.σ. 
"κροκόδειλο"). 

Τέλος, θα διενεργούνται εργασίες φλογοκοπής. 

- καλώδια 

Τα καλώδια (17 04 11) είτε αγοράζονται από ηλεκτρολόγους, είτε προκύππουν από τη 
διαλογή των ανάμεικτων απορριμμάτων και τη διάλυση ΟΤΚΖ (16.01.18). 

Η εταιρία προς το παρόν δεν προτίθεται να προμηθευθεί κατάλληλο μηχάνημα 
επεξεργασίας καλωδίων. Η αποφλοίωση εκείνων μεγαλύτερων διατομών (>16 mm2) 
μπορεί να γίνεται χειρωνακτικά. Πρόκειται για εργασία ανάκτησης (R12) αφού παράγει 
καθαρά μέταλλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα ως ενδιάμεση πρώτη ύλη. 

- αφαίρεση ελαίων 

Το προσωπικό της εταιρίας θα αφαιρεί τα λιπαντικά και τα υδραυλικά έλαια απο όσα 
κατασκευαστικά μέρη οχημάτων: 

1. συλλέγει από συνεργεία επισκευής (σασμάν, μοτέρ), 

2. αφαιρεί από βαρέα οχήματα (έμβολα, ψυκτικές μηχανές) 

Η εργασία θα εκτελείται με τον ίδιο εξοπλισμό, που προορίζεται για την αφαίρεση των 
ΑΛΕ από τα ΟΤΚΖ ή εναλλακτικά με έναν πάγκο εργασίας όπως του επόμενου 
σχήματος. Θα πρέπει να τοποθετηθεί σε στεγασμένο χώρο. 
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- ανακτημένα υλικά 

Από τη διαλογή των ανάμεικτων μεταλλικών απορριμμάτων προκύπτουν 
μικροποσότητες από διάφορα πλαστικά, ξύλα, υφάσματα, χαρτιά, που θα προωθούνται 
στο Τμήμα Μη Μεταλλικών. 

Τα ανακτημένα μέταλλα επειδή αποτελούνται από αντικείμενα διαφόρων προελεύσεων, 
δηλ. ρεύματα του ΕΚΑ, κατηγοριοποιούνται ως: 

19 12 
απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (πχ. διαλογή, σύνθλιψη, 
συμπαγοποίηοη, κοκκοποίηση) …. άλλως 

19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα 

 

➢ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

- γενικά 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά την μερική επεξεργασία (R12) και αποθήκευση 
(R13) διαφόρων μη επικίνδυνων και μη μεταλλικών αντικειμένων και ιδιαίτερα 
κιβωτίων, που απορρίπτουν/εκποιούν οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις και οι ΔΕΚΟ. 

Για ορισμένα ρεύματα περιλαμβάνονται και ορισμένες εργασίες διάλυσης 
περιορισμένης κλίμακας. 

Η ετησίως διαχειριζόμενη ποσότητα για το σύνολο των εισερχόμενων αποβλήτων του 
Τμήματος ορίζεται σε 500,0 tn/y.  

Όσα αντικείμενα/απόβλητα δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον θα παραδίδονται 
σε άλλες εγκαταστάσεις του κλάδου με καλύτερη υποδομή ανάκτησης. 

- αποθήκευση 

Η μέγιστη ταυτοχρόνως αποθηκευμένη ποσότητα (Q) για το σύνολο των εισερχόμενων 
αποβλήτων του Τμήματος ορίζεται σε ~15,0 tn. 

Η αποθήκευσή τους θα γίνεται χύδην, στον αύλιο χώρο που το σύνολό του είναι 
καλυμμένο με αδιαπέραστο δάπεδο και θα διαθέτει δίκτυο συλλογής των ομβρίων. 

- επεξεργασία 

Σε ότι αφορά τα πλαστικά και ξύλινα κιβώτια (15.01.xx), ενδεχομένως να αφαιρούνται 
τα μεταλλικά εξαρτήματα (π.χ. μεντεσέδες, δακτυλίους). Τα υπόλοιπα υλικά θα 
παραλαμβάνονται από επόμενο διαχειριστή. 

Τα ανακτημένα υλικά επειδή αποτελούνται από αντικείμενα διαφόρων προελεύσεων, 
δηλ. ρεύματα του ΕΚΑ, κατηγοριοποιούνται ως: 

19 12 
απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (πχ. διαλογή, 
σύνθλιψη, συμπαγοποίηοη, κοκκοποίηση) …. άλλως 

19 12 01 χαρτί και χαρτόνι 

19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ 

19 12 05 γυαλί 

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

19 12 08 υφαντικές ύλες 
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➢ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΜ 

Η δραστηριότητα αφορά ολόκληρους ΑΚΜ (16.08.01), δηλαδή, μαζί με το μεταλλικό 
περίβλημα. Θα προέρχονται: 

1. από τα παραλαμβανόμενα ΟΤΚΖ 

2. από Τρίτους: συνεργεία, άλλα διαλυτήρια 

3. από Τρίτους συλλέκτες 

Για την αποθήκευσή τους θα χρησιμοποιούνται κιβώτια πλαστικά ή μεταλλικά με 
συμπαγείς πλευρές. Κατά μέγιστο θα αποθηκεύονται 10,0 tn ΑΚΜ σε περίπου 
δεκαπέντε (15) κιβώτια διαστάσεων 1,20x1,00x0,80 (ή ισοδύναμου συνολικού όγκου) 
σε στεγασμένο χώρο, κατά προτίμηση στον ίδιο χώρο με τις υφιστάμενο κτίριο. 

  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ tn 

16 08 01    

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

διαλυτήρια 
ΟΤKZ Τρίτων, 
συνεργεία 

10,0 

 

Δεδομένης της έλλειψης εξειδικευμένων μονάδων ανάκτησης στη Χώρα, οι ΑΚΜ 
εξάγονται σε χώρες του Εξωτερικού, είτε της ΕΕ είτε Τρίτες, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό ΕΕ 1013/06, όπως εκάστοτε ισχύει. 

➢ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα παραμείνει ο ίδιος: 

 

# Ονομασία Τμχ Αξία 
Ισχύς/τμχ 

kW 

Συν 
Ισχύς 
kW 

Θερμ 
Ισχύς 
kW 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΟΤΚΖ-ΣΚΡΑΠ      

1 

ΡΑΜΠΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Ο.Τ.Κ.Ζ. 
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΔΟΧΕΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ 
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 

1 
το σύνολο: 

15.000 

πνευματικ
ή κίνηση 

από #4 
- - 

2 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ 
ΑΕΡΟΣΑΚΚΩΝ 1 1.000 0,5 0,5 

- 

3 ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ FREON 1 1.000 0,5 0,5 - 

4 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ 1 1.000 3,5 3,5 - 

5 ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1 1.000 5,0 5,0 - 

 Σύνολο: 6 19.000  9,5 - 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

- Δ/Υ - - - - - 

 Σύνολο: - -  - - 

       

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

B.1 ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 1 1 6.000 - - - 

B.2 ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 2 1 4.000 - - - 
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# Ονομασία Τμχ Αξία 
Ισχύς/τμχ 

kW 

Συν 
Ισχύς 
kW 

Θερμ 
Ισχύς 
kW 

Β.3 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ Μ.Υ.Π.Δ. 1 5.000 
2x13,5+2,

2 
29,2  

B.4 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1 500 2,2 2,2 - 

 Σύνολο: 4 15.500  31,4 - 

➢ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν ανεγερθεί: 

1. με την Άδεια Οικοδομής 1734/83 της Πολ/μίας Ελευσίνος: 

a. Ισόγεια κατοικία του νυχτοφύλακα 50,16 τμ 

b. Περιτοίχιση 

2. αυθαιρέτως και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/13 με τη 
Δήλωση #2070236: 

a. Οικίσκος (ISOBOX) γραφείων και αποδυτηρίων 24,00 τμ 

b. Οικίσκος (ISOBOX) αποθήκης άνωθεν της Κατοικίας νυχτοφύλακα 24,00 τμ 

c. Οικίσκος (ISOBOX) υπερυψωμένης αποθήκης 31,00 τμ με στέγαστρο 

d. Μεταλλικό βιομηχανοστάσιο 82,56 τμ με 2 εξωτερικά, μικρά υπόστεγα 

e. Πλάστιγγα 1 

f. Πλάστιγγα 2 

g. Ελαιολασποσυλλέκτης ομβρίων 

h. Στεγανή δεξαμενή απορρυπασμένων ομβρίων 

i. Στεγανές δεξαμενές λυμάτων (2 τμχ) 

j. Ενίσχυση της περιτοίχισης με μεταλλικούς μεταλλότυπους, κυμαινόμενου 
ύψους 6,0…7,0 μ 

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

3. Για τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στο Ν. 2939/01 [ΦΕΚ 179Α/01 - όπως 
τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 και Υ.Α. 9268/469/07 - 
ΦΕΚ 286/Β/2.3.07] περί εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει 
συμβόλαια συνεργασίας με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα. 

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

5. 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). 

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

7. Να προβλέπεται σωστή διαχείριση των προς απομάκρυνση στερεών αποβλήτων 
προς αδειοδοτημένες εταιρείες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία μεγάλων 
σωρών εντός της μονάδας. 

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

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

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

13. Πριν την ανάκτηση επαναχρησιμοποιήσιμων κατασκευαστικών μερών και της 
μηχανικής επεξεργασίας θα πρέπει αυστηρά να προηγείται η απορρύπανση του 
αποβλήτου [εξαίρεση αποτελούν τα κατασκευαστικά μέρη που χρήζουν 
επαναχρησιμοποίησης ως ανταλλακτικά και περιέχουν λιπαντικά όπως κιβώτια 
ταχυτήτων, κινητήρες, διαφορικό από τα οποία δεν αφαιρούνται τα περιεχόμενα 
λιπαντικά (13.02.ΧΧ), προκειμένου να προστατευθεί το εσωτερικό τους έναντι της 
διάβρωσης για όσο διάστημα παραμένουν αποθηκευμένα προς πώληση. Επιπλέον 
στους κινητήρες δεν αφαιρούνται τα φίλτρα ελαίου]. 

14. Τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα (τακάκια αμιάντου, φίλτρα λαδιού, προβολείς που 
περιέχουν Hg, αερόσακοι) να απενεργοποιούνται ή να αφαιρούνται με τα 
κατάλληλα εργαλεία, να τοποθετούνται σε καλυμμένο χώρο μέσα σε κιβώτια ή 
ράφια, και στη συνέχεια να διατίθενται σε αδειοδοτημένους διαχειριστές κρατώντας 
τα σχετικά παραστατικά. 

15. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία αποσυναρμολόγησης, επεξεργασίας και 
απορρύπανσης σε ΑΜΚ, ηλεκτρικούς συσσωρευτές και ΑΗΗΕ. Να παραδίδονται 
χωρίς καμία επέμβαση σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης, κατόπιν σχετικών 
συμβάσεων, κρατώντας σχετικά παραστατικά. 

16. Οι συσσωρευτές & ΑΜΚ να αποθηκεύονται εντός κατάλληλων κιβωτίων, εντός του 
κτιρίου και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης κρατώντας τα 
σχετικά παραστατικά. Τα κιβώτια των συσσωρευτών να βρίσκονται εντός 
δεξαμενής ασφαλείας. 

17. Τα μέσα (προσωρινής) αποθήκευσης των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών θα 
πρέπει να είναι στεγανά, οξύμαχα, από κατάλληλο για το σκοπό αυτό υλικό 
κατασκευής, σε καλή κατάσταση χωρίς σημεία διάβρωσης ή άλλες επιφανειακές 
παραμορφώσεις, χωρίς υπολείμματα επικίνδυνων ουσιών στο εξωτερικό τους και 
συμβατά με το είδος των επικίνδυνων αποβλήτων που περιέχουν. Επίσης, τα εν 
λόγω μέσα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών. 

18. Θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση των μέσων αποθήκευσης των 
χρησιμοποιημένων συσσωρευτών σε μεγάλο αριθμό επάλληλων στρώσεων, ώστε 
να μην υπάρχει περίπτωση να συμβεί θραύση των συσσωρευτών, διασπορά του 
περιέχοντος ηλεκτρολύτη και των κατασκευαστικών στοιχείων των συσσωρευτών. 

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

20. Οι εργασίες απορρύπανσης ΟΤΚΖ γίνονται σε κλειστούς στεγασμένους χώρους. Ο 
χώρος απορρύπανσης των ΟΤΚΖ να πληροί τις προδιαγραφές του Π.Δ. 116/04, 
όπως αυτό έχει τροποιηθεί και ισχύει. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

21. 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 
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αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – 
λάσπης από τους βόθρους (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών κλπ). 

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

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

24. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων του χώρου 
παραγωγής στον στεγανό βόθρο των αστικών λυμάτων. 

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

26. Να γίνεται καθημερινός καθαρισμός του χώρου (μετά την λήξη των εργασιών) από 
χώμα και σκουριές 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 παραδίδονται σε εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων. 

27. 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. 24944/06 και άλλων ειδικών διατάξεων. 

28. 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. 

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

30. Η δεξαμενή ασφαλείας, του χώρου αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσωρευτών, 
θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/2006 
(ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006). Τα τυχών συλλεχθέντα υγρά από αυτή, θα πρέπει να 
παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης τέτοιων 
αποβλήτων (επικίνδυνων). 

31. Απαγορεύεται η πλύση – απορρύπανση των συσκευασιών των χρησιμοποιημένων 
συσσωρευτών εντός του χώρου της υπόψη εγκατάστασης. Οι εργασίες αυτές θα 
πρέπει να γίνονται σε ειδικά αδειοδοτημένους φορείς. 

32. Ο ειδικός εξοπλισμός για την απομάκρυνση των επικίνδυνων υγρών και την 
εξουδετέρωση των αερόσακων να είναι πιστοποιημένος από κατάλληλα 
εργαστήρια. 

 



 24 

ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
33. 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). 

34. 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.  

35. 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. 

36. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό του εργοστασίου να υπάρχει πρόγραμμα 
προληπτικής συντήρησης ώστε να πετυχαίνονται οι προβλεπόμενες τιμές θορύβου.  

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

38. 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 υλικών. 

39. Θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα εξαερισμού (απαγωγή αέρα από 
τους στεγασμένους χώρους και είσοδος φρέσκου αέρα από τον εξωτερικό χώρο) 
ώστε να ανανεώνεται ο αέρας των στεγασμένων χώρων και να εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΔΑΠΕΔΟ 

40. Η εγκατάσταση να είναι περιφραγμένη προκειμένου να προστατεύεται από την 
απόρριψη άλλου τύπου αποβλήτων αλλά και την αποτροπή εισόδου στον χώρο 
ατόμων δεν έχουν σχέση με την δραστηριότητα (περίοικοι, περιπατητές, κλπ.). 

41. Οι χώροι απόθεσης (προσωρινή αποθήκευση) να είναι καλυμμένοι με gross betton 
και κλίση ώστε οποιαδήποτε υγρά απόβλητα προκύπτουν να οδηγούνται στο 
σύστημα επεξεργασίας των ομβρίων του προαύλιου χώρου. Να ελέγχεται τακτικά 
και να συντηρείται το δάπεδο όπου διαπιστωθούν φθορές. 

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

43. Η συσκευασία και η στοίβαξη των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με το 
είδος τους και την κλάση στην οποία ανήκουν. 

44. Όλα τα μεταλλικά και μη μεταλλικά προϊόντα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε 
κατάλληλα μέσα συλλογής και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες και 
να παραδίδονται για ανακύκλωση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες (για 
παράδειγμα, χυτήρια, χαλυβουργίες κ.α.). 
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45. Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η 
υπερβολική στοίβαξη των αποβλήτων, προκειμένου να προληφθούν τυχόν 
ατυχήματα. 

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

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

48. Τακτική επιθεώρηση της στάθμης της συγκεντρούμενης ιλύος στο πυθμένα του 
ελαιολασποσυλλέκτη και απομάκρυνση αυτής με τελική διάθεση σε αδειοδοτημένες 
εταιρείες. 

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 από αδειοδοτημένο διαχειριστή. 

50. Ο αποθηκευτικός χώρος των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών θα πρέπει να 
φέρει την κατάλληλη σήμανση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [Π.Δ. 105/95 
(ΦΕΚ 67/Α)], καθώς και επαρκή ηλεκτροφωτισμό. Επίσης, στον χώρο 
αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών θα πρέπει να απαγορεύεται η 
πρόσβαση ατόμων μη εξουσιοδοτημένων. 

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

51. 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. 

52. 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. 

53. Τα ανάμικτα απόβλητα δεν μπορούν να παραμένουν, πριν τη διαλογή τους, στον 
χώρο υποδοχής περισσότερο από 30 ημέρες από την άφιξή τους σε αυτόν, 
σύμφωνα με την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010. 

54. Τα ανακτημένα υλικά θα πρέπει σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 
μήνες να έχουν διατεθεί στην αγορά ή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης, σύμφωνα με την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010. 
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55. O μέγιστος χρόνος αποθήκευσης των αξιοποιήσιμων στερεών αποβλήτων μετά την 
διαλογή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή ένα (1) έτος, ανάλογα με το εάν 
ο τελικός προορισμός των αποβλήτων είναι εγκατάσταση αξιοποίησης ή διάθεσης, 
αντίστοιχα σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997). 

56. 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). 

57. Κάθε παράδοση – παραλαβή επικίνδυνων αποβλήτων (χρησιμοποιημένων 
συσσωρευτών, επικίνδυνων διαρροών) θα πρέπει να συνοδεύεται από την έκδοση 
κατάλληλα συμπληρωμένων έντυπων αναγνώρισης, όπως προβλέπεται από τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

58. Τα οχήματα μεταφοράς των μη επικίνδυνων στερεών 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. 

59. 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  

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

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

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

63. 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 

64. 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.  
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
65. 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 ΑΕΠΟ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▪ Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.  

▪ Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θορύβου.  

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

76. 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.). 
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77. Η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα 
Νομοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του είδους. 

78. Να συνταχθεί Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. 

79. Να διαμορφωθεί επαρκούς μεγέθους και πλήρως εξοπλισμένος χώρος παροχής Α’ 
Βοηθειών 

80. 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. 

81. Στην γραμμή παραγωγής της μονάδας, πλην των εργαζομένων που ασχολούνται 
με την απορρύπανση και την περεταίρω διαχείριση των αποβλήτων, να υπάρχει 
επιβλέπων ο οποίος θα διατηρεί οπτική επαφή με το σύνολο των εργαζομένων και 
θα επεμβαίνει όπου αυτό απαιτείται. 

82. 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. 

83. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των 
τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να 
εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων. 

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

85. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων.  

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

86. 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. 

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

88. 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.  
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Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναγνωστόπουλος προτείνει στο Σώμα τη 
θετική ψήφο επί της αναφερομένης 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/Β‘/6-7-2018 και ειδικότερα τη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 
«Χαμηλή ζώνη Ασπροπύργου-Ελευσίνας» (GR06RAK05)  
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.» 
 

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 διαλυτηρίου ΟΤΚΖ κατηγορίας Μ1 & Ν1 και λοιπών οχημάτων και 
αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της 
εταιρείας RECYCLING CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., επί της Λεωφ. ΝΑΤΟ στη θέση 
‘Σπιθάρι’ του Δήμου Ασπροπύργου 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. 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)] 
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Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται: 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

1. Σε κάθε παρτίδα που εισέρχεται στον χώρο να γίνεται οπτικώς έλεγχος και 
αναμόχλευση των υλικών με σκοπό να ελεγχθεί το συνολικό περιεχόμενο τον 
προς διαχείριση υλικών. Σε περίπτωση που βρεθούν 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. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε 
ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. 

3. Για τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στο Ν. 2939/01 [ΦΕΚ 179Α/01 - όπως 
τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 και Υ.Α. 9268/469/07 - 
ΦΕΚ 286/Β/2.3.07] περί εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει 
συμβόλαια συνεργασίας με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα. 

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

5. 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). 

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

7. Να προβλέπεται σωστή διαχείριση των προς απομάκρυνση στερεών αποβλήτων 
προς αδειοδοτημένες εταιρείες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία μεγάλων 
σωρών εντός της μονάδας. 

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

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

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. Τα (αξιοποιήσιμα/αξιόλογα) χρήσιμα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (ανακτημένα 
ανταλλακτικά) να διατίθενται στο εμπόριο και τα άχρηστα να διατίθενται για 
ανακύκλωση. Ο χώρος αποθήκευσης των ανταλλακτικών πρέπει να είναι 
καλυμμένος και επιστρωμένος με σκυρόδεμα, διαθέτοντας σχάρες συλλογής των 
νερών πλύσης και σύνδεσή τους με ελαιοδιαχωριστή.  
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13. Πριν την ανάκτηση επαναχρησιμοποιήσιμων κατασκευαστικών μερών και της 
μηχανικής επεξεργασίας θα πρέπει αυστηρά να προηγείται η απορρύπανση του 
αποβλήτου [εξαίρεση αποτελούν τα κατασκευαστικά μέρη που χρήζουν 
επαναχρησιμοποίησης ως ανταλλακτικά και περιέχουν λιπαντικά όπως κιβώτια 
ταχυτήτων, κινητήρες, διαφορικό από τα οποία δεν αφαιρούνται τα περιεχόμενα 
λιπαντικά (13.02.ΧΧ), προκειμένου να προστατευθεί το εσωτερικό τους έναντι της 
διάβρωσης για όσο διάστημα παραμένουν αποθηκευμένα προς πώληση. 
Επιπλέον στους κινητήρες δεν αφαιρούνται τα φίλτρα ελαίου]. 

14. Τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα (τακάκια αμιάντου, φίλτρα λαδιού, προβολείς που 
περιέχουν Hg, αερόσακοι) να απενεργοποιούνται ή να αφαιρούνται με τα 
κατάλληλα εργαλεία, να τοποθετούνται σε καλυμμένο χώρο μέσα σε κιβώτια ή 
ράφια, και στη συνέχεια να διατίθενται σε αδειοδοτημένους διαχειριστές κρατώντας 
τα σχετικά παραστατικά. 

15. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία αποσυναρμολόγησης, επεξεργασίας και 
απορρύπανσης σε ΑΜΚ, ηλεκτρικούς συσσωρευτές και ΑΗΗΕ. Να παραδίδονται 
χωρίς καμία επέμβαση σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης, κατόπιν σχετικών 
συμβάσεων, κρατώντας σχετικά παραστατικά. 

16. Οι συσσωρευτές & ΑΜΚ να αποθηκεύονται εντός κατάλληλων κιβωτίων, εντός του 
κτιρίου και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης κρατώντας τα 
σχετικά παραστατικά. Τα κιβώτια των συσσωρευτών να βρίσκονται εντός 
δεξαμενής ασφαλείας. 

17. Τα μέσα (προσωρινής) αποθήκευσης των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών θα 
πρέπει να είναι στεγανά, οξύμαχα, από κατάλληλο για το σκοπό αυτό υλικό 
κατασκευής, σε καλή κατάσταση χωρίς σημεία διάβρωσης ή άλλες επιφανειακές 
παραμορφώσεις, χωρίς υπολείμματα επικίνδυνων ουσιών στο εξωτερικό τους και 
συμβατά με το είδος των επικίνδυνων αποβλήτων που περιέχουν. Επίσης, τα εν 
λόγω μέσα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών. 

18. Θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση των μέσων αποθήκευσης των 
χρησιμοποιημένων συσσωρευτών σε μεγάλο αριθμό επάλληλων στρώσεων, ώστε 
να μην υπάρχει περίπτωση να συμβεί θραύση των συσσωρευτών, διασπορά του 
περιέχοντος ηλεκτρολύτη και των κατασκευαστικών στοιχείων των συσσωρευτών. 

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

20. Οι εργασίες απορρύπανσης ΟΤΚΖ να γίνονται σε κλειστούς στεγασμένους 
χώρους. Ο χώρος απορρύπανσης των ΟΤΚΖ να πληροί τις προδιαγραφές του 
Π.Δ. 116/04, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

21. 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). 
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22. Τα όμβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται μέσω καταλλήλων 
καναλιών με σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης και συγκέντρωσης 
στερεών, διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα εξέρχεται από 
την εγκατάσταση. Το σύστημα αποτελείται από ελαιολασποσυλέκτη.  

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

24. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων του χώρου 
παραγωγής στον στεγανό βόθρο των αστικών λυμάτων. 

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

26. Να γίνεται καθημερινός καθαρισμός του χώρου (μετά την λήξη των εργασιών) από 
χώμα και σκουριές 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 παραδίδονται σε εταιρεία διαχείρισης 
επικινδύνων. 

27. 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. 24944/06 και άλλων ειδικών 
διατάξεων. 

28. 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. 

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

30. Η δεξαμενή ασφαλείας, του χώρου αποθήκευσης χρησιμοποιημένων 
συσωρευτών, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 
24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006). Τα τυχόν συλλεχθέντα υγρά από 
αυτή, θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες 
διαχείρισης τέτοιων αποβλήτων (επικίνδυνων). 

31. Απαγορεύεται η πλύση – απορρύπανση των συσκευασιών των 
χρησιμοποιημένων συσσωρευτών εντός του χώρου της υπόψη εγκατάστασης. Οι 
εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνονται σε ειδικά αδειοδοτημένους φορείς. 

32. Ο ειδικός εξοπλισμός για την απομάκρυνση των επικίνδυνων υγρών και την 
εξουδετέρωση των αερόσακων να είναι πιστοποιημένος από κατάλληλα 
εργαστήρια. 
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ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
33. 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). 

34. 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.  

35. 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. 

36. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό του εργοστασίου να υπάρχει 
πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ώστε να πετυχαίνονται οι προβλεπόμενες 
τιμές θορύβου.  

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

38. 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 υλικών. 

39. Θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα εξαερισμού (απαγωγή αέρα από 
τους στεγασμένους χώρους και είσοδος φρέσκου αέρα από τον εξωτερικό χώρο) 
ώστε να ανανεώνεται ο αέρας των στεγασμένων χώρων και να εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΔΑΠΕΔΟ 

40. Η εγκατάσταση να είναι περιφραγμένη προκειμένου να προστατεύεται από την 
απόρριψη άλλου τύπου αποβλήτων αλλά και την αποτροπή εισόδου στον χώρο 
ατόμων που δεν έχουν σχέση με την δραστηριότητα (περίοικοι, περιπατητές, 
κλπ.). 

41. Οι χώροι απόθεσης (προσωρινή αποθήκευση) να είναι καλυμμένοι με gross betton 
και κλίση ώστε οποιαδήποτε υγρά απόβλητα προκύπτουν να οδηγούνται στο 
σύστημα επεξεργασίας των ομβρίων του προαύλιου χώρου. Να ελέγχεται τακτικά 
και να συντηρείται το δάπεδο όπου διαπιστωθούν φθορές. 

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

43. Η συσκευασία και η στοίβαξη των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με το 
είδος τους και την κλάση στην οποία ανήκουν. 

44. Όλα τα μεταλλικά και μη μεταλλικά προϊόντα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε 
κατάλληλα μέσα συλλογής και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες και 
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να παραδίδονται για ανακύκλωση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες (για 
παράδειγμα, χυτήρια, χαλυβουργίες κ.α.). 

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

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

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

48. Τακτική επιθεώρηση της στάθμης της συγκεντρούμενης ιλύος στο πυθμένα του 
ελαιολασποσυλλέκτη και απομάκρυνση αυτής με τελική διάθεση σε 
αδειοδοτημένες εταιρείες. 

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 από αδειοδοτημένο διαχειριστή. 

50. Ο αποθηκευτικός χώρος των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών θα πρέπει να 
φέρει την κατάλληλη σήμανση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [Π.Δ. 105/95 
(ΦΕΚ 67/Α)], καθώς και επαρκή ηλεκτροφωτισμό. Επίσης, στον χώρο 
αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών θα πρέπει να απαγορεύεται η 
πρόσβαση ατόμων μη εξουσιοδοτημένων. 

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

51. 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. 

52. 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. 

53. Τα ανάμικτα απόβλητα δεν μπορούν να παραμένουν, πριν τη διαλογή τους, στον 
χώρο υποδοχής περισσότερο από 30 ημέρες από την άφιξή τους σε αυτόν, 
σύμφωνα με την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010. 
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54. Τα ανακτημένα υλικά θα πρέπει σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 
μήνες να έχουν διατεθεί στην αγορά ή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης, σύμφωνα με την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010. 

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

56. 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). 

57. Κάθε παράδοση – παραλαβή επικίνδυνων αποβλήτων (χρησιμοποιημένων 
συσσωρευτών, επικίνδυνων διαρροών) θα πρέπει να συνοδεύεται από την έκδοση 
κατάλληλα συμπληρωμένων έντυπων αναγνώρισης, όπως προβλέπεται από τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

58. Τα οχήματα μεταφοράς των μη επικίνδυνων στερεών 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 να μην υπερβαίνουν τα εκάστοτε ισχύοντα 
όρια. 

59. 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  

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

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

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

63. 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 
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64. 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.  

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
65. 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 ΑΕΠΟ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▪ Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.  

▪ Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θορύβου.  

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

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

78. Να συνταχθεί Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. 

79. Να διαμορφωθεί επαρκούς μεγέθους και πλήρως εξοπλισμένος χώρος παροχής 
Α’ Βοηθειών 

80. 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. 

81. Στην γραμμή παραγωγής της μονάδας, πλην των εργαζομένων που ασχολούνται 
με την απορρύπανση και την περαιτέρω διαχείριση των αποβλήτων, να υπάρχει 
επιβλέπων ο οποίος θα διατηρεί οπτική επαφή με το σύνολο των εργαζομένων και 
θα επεμβαίνει όπου αυτό απαιτείται. 

82. 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. 

83. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των 
τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να 
εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων. 

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

85. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων.  

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

86. 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. 

87. Η υφιστάμενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των φυτεύσεων που 
θα γίνουν να διατηρηθεί. 

88. 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. 
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Β) 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/Β‘/6-7-2018 και ειδικότερα τη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 
«Χαμηλή ζώνη Ασπροπύργου-Ελευσίνας» (GR06RAK05), 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. 
 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρ. 
Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Βασιλάκη, Α. Μαντάς, Ζ. Ράικου. 
 
Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Σγουρός, Δ. Αγγελάκη, 
Μ. Αναγνωστοπούλου, Στ. Δήμου, Κ. Καράμπελας, Ν. Καστανιάς,  Α. Μεθυμάκη. 
 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


