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ΘΕΜΑ : Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα αποθήκευσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων
αποβλήτων  της  εταιρίας  PERIECO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.,  στην  θέση  “Μεσαία  Γέφυρα”,  στην
συμβολή  του  Α/Δ  Α13  Ελευσίνας  -  Θήβας  (παλαιά  Εθνική  Οδός  Αθηνών  -  Θηβών)  με  την  οδό
Στρατηγού Δεληγιάννη, του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 1650/1986 “Για την προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 160Α/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης
και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.”  (ΦΕΚ 91Α/25-04-02)
2) Το Ν. 4685/2020 “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ
92/Α/07-05-2020)
3) Τον Νόμο 2939/2001 “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”, ΦΕΚ 179/Α/06.08.01, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
4) Το Π.Δ. 82/2004 “Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ “Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση
των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων” (Β’ 40). Μέτρα,  όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων”, ΦΕΚ 64/Α/02.03.04
5) Το  Π.Δ.  109/2004 “Μέτρα και  όροι  για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των μεταχειρισμένων  ελαστικών  των
οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους”, ΦΕΚ 75/Α/05.03.04
6) Το Π.Δ. 116/2004 “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”, ΦΕΚ 81Α/05.03.04
7) Την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 “Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας 2012/19/ΕΚ “σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού” και 2002/96 “σχετικά με
τα  απόβλητα  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  (ΑΗΗΕ)”  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ 1184/Β/09.05.14

ΑΔΑ: ΨΩΘΘΟΡ1Κ-ΦΟ9

user
Highlight



8) Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)”, ΦΕΚ 1312 / Β / 24.08.2010
9) Τον Ν. 4030/2011 “Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις”, ΦΕΚ
249/Α/25.11-11
10) Τον Ν. 4001/2011 “Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, για έρευνα,
παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις”, ΦΕΚ 179/Α/22.08-11
11) Τον  Ν.  4042/2012  “Ποινική  προστασία  του  περιβάλλοντος  –  Εναρμόνιση  με  την  οδηγία  2008/99/ΕΚ –
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής”, ΦΕΚ 24/Α/13.2.12, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
12) Την  ΚΥΑ  41624/2057/Ε103/2010  “Μέτρα,   όροι  και  πρόγραμμα  για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των
αποβλήτων ηλεκτρικών Στηλών και συσσωρευτών…. ”, ΦΕΚ 1625/Β/11.10.10
13) Την ΥΑ 48963/2012 “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)”, (ΦΕΚ 2703/Β/05-10-2012)
14) Την  ΚΥΑ 114218  /  1997  “Κατάρτιση  πλαισίου  Προδιαγραφών  και  γενικών  προγραμμάτων  διαχείρισης
στερεών αποβλήτων”, ΦΕΚ 1016 / Β / 17.11.1997
15) Την  Εγκύκλιο  οικ.  123067 /  1029 /  2004 “Περιβαλλοντική  αδειοδότηση έργων:  Συλλογή  – Μεταφορά –
Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων”
16) Την Εγκύκλιο 110441/3231/2004 “Διόρθωση της παραγράφου Β.3.ΙΙΙ στην Εγκύκλιο “Εφαρμογή νομοθεσίας
για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων””
17) Την ΚΥΑ 1649/45/2014 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 Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9
του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας”, (ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014)
18) Το  Ν.  3325/2005 “Ίδρυση και  λειτουργία  βιομηχανικών  – βιοτεχνικών  εγκαταστάσεων  στο  πλαίσιο  της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 68/Α/11.03.05) , όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
19) Την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 “Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ …” (ΦΕΚ 383/Β/28.03.06), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί
και ισχύει
20) Την ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006 “Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 ΚΥΑ “Μέτρα όροι και περιορισμοί για
την  διαχείριση  επικινδύνων  αποβλήτων κ.λ.π.”  (Β΄383)  και  σε  συμμόρφωση με  τις  διατάξεις  του  άρθρου 7
(παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991” (ΦΕΚ 791/Β/30.06.06)
21) Την Εγκύκλιο 129043 / 4345 / 8-7-2011 “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων”
22) Το Π.Δ. 135/2010 “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής”, ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010
23) Ο  Ν.  4014/2011  “Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και  δραστηριοτήτων,  ρύθμιση  αυθαιρέτων  σε
συνάρτηση  με  δημιουργία  περιβαλλοντικού  ισοζυγίου  και  άλλες  διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου
Περιβάλλοντος”,  ΦΕΚ 209/Α/21.09.11, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
24) Την Υ.Α. οικ. 170225/2014 "Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έρ-
γων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α  ́  της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β  ́  21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α  ́  209), κα-
θώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας", ΦΕΚ 135/Β/27.01.2014, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει
25) Την Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) με Αριθμό ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Φ.Ε.Κ. 2471Β/10-08-2016) «Τροποποίηση
και  κωδικοποίηση  της  υπουργικής  απόφασης  1958/2012  -  Κατάταξη  δημοσίων  και  ιδιωτικών  έργων  και
δραστηριοτήτων  σε  κατηγορίες  και  υποκατηγορίες  σύμφωνα  με  το  άρθρο  1  παράγραφος  4  του  Ν.
4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και
ισχύει
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26)  Την  Υ.Α.  3137/191/Φ.15/2012  “Αντιστοίχηση  των  κατηγοριών  των  βιομηχανικών  και  βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων  και  των  δραστηριοτήτων  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  με  τους  βαθμούς  όχλησης  που
αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα”, ΦΕΚ 1048/Β/04.04.2012, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει
27) Τον Ν. 3854/2010 “Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση  των συσκευασιών και
άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ 94/Α/23-06-2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
28) Τον  Ν.  3982/2011  “Απλοποίηση  της  αδειοδότησης  τεχνικών  επαγγελματικών  και  μεταποιητικών
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011
29) Την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 “Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περι-
βαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμ -
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, κα -
θώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος”, ΦΕΚ 964/Β/19-04-2013
30) Την  ΚΥΑ  36060/1155/Ε.103/2013  “Καθορισμός  πλαισίου  κανόνων,  μέτρων  και  διαδικασιών  για  την
ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε
συμμόρφωση  προς  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2010/75/ΕΕ  “περί  βιομηχανικών  εκπομπών  (Ολοκληρωμένη
Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου
2010”, ΦΕΚ 1450/Β/14.06.2013, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει
31) Την υπ’ αριθ. οικ. 153914/02-12-2015 Εγκύκλιο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ
με θέμα “Εφαρμογή του άρθρου 18 της Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450/Β) σχετικά με την υποχρέωση
υποβολής βασικής έκθεσης”
32) Την  Ανακοίνωση  της  Επιτροπής  «Κατευθυντήριες  γραµµές  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  σχετικά  µε  τις
βασικές εκθέσεις βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιοµηχανικών εκποµπών»
(2014/C 136/03)
33) “Reference  Document  on  Best  Available  Technique  for  the  Waste  Treatment  Industries,  August  2006,
Integrated Pollution Prevention and Control, European IPPC Bureau”  της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την IPPC
καθώς και το “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste treatment Industrial Emissions
Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control), JRC Science for Policy Report, 2018”
34) Την  υπ’  αριθ.  οικ.  65/22-11-2011  Εγκύκλιο  του  ΣΥΓΑΠΕΖ  της  Ειδικής  Γραμματείας  Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Συνεργασία και συντονισμός για θέματα εφαρμογής του Π.Δ. 148/2009 σχετικά με
την περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς”
35) Την υπ’ αριθ. οικ. 161486/10-03-2014 Εγκύκλιο της Δ/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ “Εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 2, παρ. 8γ του Ν. 4014/2011”
36) Τον  Ν.  4155/2013  “Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  άλλες  διατάξεις”  (ΦΕΚ
120/Α/29.05.2013)
37) Το  Ν.  3852/10  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα
Καλλικράτης”, ΦΕΚ 87/Α/2010
38) Την ΚΥΑ 21398/2012 “Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων.....
(ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011)”. ΦΕΚ 1470/Β/2012
39) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2627/29-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών & Τοπογραφικών Εφαρμογών
της  Δ/νσης  Υπηρεσίας  Δόμησης  του  Δήμου  Ελευσίνας,  σύμφωνα  με  το  οποίο,  το  γήπεδο  της  υπόψη
δραστηριότητας βρίσκεται  στην εκτός σχεδίου, εντός ΓΠΣ περιοχή της Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας -
Ειδυλλίας  και  επιτρέπονται  οι  χρήσεις  που  προβλέπονται  σε  περιοχές  Βιομηχανικό  Πάρκο  -  Βιοτεχνικές  -
Βιομηχανικές  Εγκαταστάσεις  μη  ιδιαιτέρως  οχλούσες,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  5  του  Π.Δ.  23-2-87  (ΦΕΚ
166/Δ/87). Επιπλέον, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) καθώς και οι
σχετικές πολεοδομικές διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4178/2013, όπως έχουν τροποποιηθεί
40) Την  από  24/07/2018  (με  αριθ.  πρωτ.  64089/3841/24.07.18) Αίτηση  της  εταιρίας  PERIECO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  Ι.Κ.Ε. με  την  οποία  υποβλήθηκε  φάκελος  ΜΠΕ  και  συνοδευτικά  στοιχεία  για  τη
δραστηριότητα του θέματος, την από 31/12/2018 (με αριθ. πρωτ. 1717/78/08.01.19) Αίτηση της ως άνω εταιρίας
με την οποία προσκομίστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν με το υπ’ αριθ. πρωτ. 64089 / 3841 /
Φ12 / 2018 / 05-09-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, καθώς και την από 01/06/2020 (με αριθ. πρωτ. ΠΕΧΩΣΧ
Α.Δ.Α.: 41649/2199/01.06.20) Αίτηση της ως άνω εταιρίας με την οποία υποβλήθηκαν συνημμένα τοπογραφικό
διάγραμμα του γηπέδου της υπόψη δραστηριότητας, με θεωρημένους όρους δόμησης, καθώς και απόσπασμα
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από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 17/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας, με αριθ.
Απόφασης 268 και  θέμα “Παροχή συναίνεσης  για  κυκλοφοριακή  σύνδεση εισόδου -  εξόδου οχημάτων του
βιομηχανικού συγκροτήματος της εταιρείας PERIECO IKE με παρακείμενο δημοτικό δρόμο”
41) Το  υπ'  αριθ.  πρωτ.  1717  /  78  /  Φ12  /  22-01-2019  έγγραφο  της  Δ/νσης  ΠΕΧΩΣΧ Α.Δ.Α.  με  το  οποίο
διαβιβάστηκε ο υποβληθείς στην Υπηρεσία μας, με την  από 24/7/2018 (με αριθ. πρωτ. 64089/3841/24.07.18)
Αίτηση  της  εταιρίας  του  θέματος,  με  την  οποία  υποβλήθηκε  Μελέτη  και  συνοδευτικά  στοιχεία  για  την
δραστηριότητα  του  θέματος,  καθώς  και  την  από  31/12/2018  (με  αριθ.  πρωτ.  1717/78/08.01.19)  Αίτηση  της
εταιρίας του θέματος με την οποία υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθ.
πρωτ. 64089 / 3841 / Φ12 / 2018 / 05-09-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, στο Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων
της Δ/νσης Διαχείρισης Αποβλήτων & Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων του ΥΠΕΝ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής, στο  Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, στην Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής,
στην  ΔΙΠΑ  του  ΥΠΕΝ,  στην  Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Δυτικής  Αττικής,  Πειραιώς  &  Νήσων  του  Υπουργείου
Πολιτισμού  &  Αθλητισμού,  στην  Δ/νση  Συντονισμού  και  Επιθεώρησης  Δασών  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Αττικής και στο ΓΕΕΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για γνωμοδότηση
42) Το  υπ’  αριθ.  πρωτ.  27857/29-01-2019  έγγραφο  του  Τμήματος  Συλλογικών  Οργάνων  &  Επιτροπών της
Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής, με θέμα την αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση και
ενημέρωση κοινού, που αφορά στην ΜΠΕ για τη δραστηριότητα του θέματος
43) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 307368/21-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο η εν λόγω Υπηρεσία εισηγήθηκε
υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας ΜΠΕ για τη δραστηριότητα του θέματος
44) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΔΑ/ΤΠΚΑΜ/54938/37492/759/282/18-02-2019 έγγραφο της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω
Υπηρεσία δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι δεν έχει αντίρρηση για την εν θέματι δραστηριότητα
45) Το  υπ’  αριθ.  πρωτ.  83037/2547/26-08-2019  έγγραφο  της  Δ/νσης  Συντονισμού  &  Επιθεώρησης  Δασών
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής,  στο  οποίο,  μεταξύ  άλλων,  η  εν  λόγω Υπηρεσία  αναφέρει  ότι  δεν  έχει
αντίρρηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εν θέματι δραστηριότητας
46) Το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.902/240/698734/Σ.1149/22-03-2019 έγγραφο της Γ2 Δ/νσης Υποδομής & Προστασίας
Περιβάλλοντος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στο οποίο, η εν λόγω Υπηρεσία αναφέρει ότι δεν έχει αντίρρηση
για την αδειοδότηση της εν θέματι δραστηριότητας
47) Το  υπ’  αριθ.  πρωτ.  ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/8303/26-02-2019  έγγραφο  της  Δ/νσης  Περιβαλλοντικής  Αδειοδότησης
(ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ, με το οποίο η εν λόγω Υπηρεσία επιστρέφει στην Υπηρεσία μας τον φάκελο ο οποίος της είχε
διαβιβαστεί για γνωμοδότηση, λόγω αναρμοδιότητας
48) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 41649 /  2199 / Φ12 / 05-06-2020 Γνωμοδότηση της Δ/νσης ΠΕΧΩΣΧ Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Αττικής,  προς  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Περ/κής  Αδειοδότησης  (ΠΕΣΠΑ),  για  την  διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη δραστηριότητα του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 3 του άρθρου 2
του Ν.  4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α),  και  δεδομένου ότι  δεν  έχει  περιέλθει  στην  Υπηρεσία μας γνωμοδότηση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την δραστηριότητα του θέματος. Με την ως άνω γνωμοδότηση, η
Υπηρεσία μας εισηγήθηκε θετικά και έθεσε τα υποβληθέντα στοιχεία και τις απόψεις των φορέων υπόψη του
Συμβουλίου  ώστε  αυτό  να  γνωμοδοτήσει  σχετικά  με  την  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  της  εν  θέματι
δραστηριότητας
49) Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 47888/1046/19-06-2020 (με αριθ. πρωτ. ΠΕΧΩΣΧ Α.Δ.Α.: 48175/2524/22-06-2020)
έγγραφο του Γραφείου Συντονιστή Α.Δ.Α., με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το από 18/06/2020
Πρακτικό της πρώτης (1ης)  Συνεδρίασης του ΠΕΣΠΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σύμφωνα με το
οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έκδοσης Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την
δραστηριότητα του θέματος
50) Την υπ’ αριθ. 635/92 Άδεια Οικοδομής, μετά της υπ’ αριθ. 106/95 αναθεώρησης αυτής, για τις κτιριακές
εγκαταστάσεις της υπόψη δραστηριότητας
51) Το από 11/01/2016 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της εταιρίας  PERIECO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. και της
εταιρίας INTERGEO Ε.Π.Ε.  για την ανάθεση διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων που συλλέγει η πρώτη
εταιρία από πρατήρια υγρών καυσίμων ή άλλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης / διακίνησης πετρελαιοειδών, στην
δεύτερη εταιρία
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52) Την από 11/01/2018 Δήλωση πρόθεσης συνεργασίας από την εταιρία INTERGEO Ε.Π.Ε., σύμφωνα με την
οποία η εν λόγω εταιρία δηλώνει ότι προτίθεται να παραλαμβάνει επικίνδυνα απόβλητα από την εταιρία του
θέματος
53) Την  από  18/01/2019  Πρόθεση  συνεργασίας  από  το   Συλλογικό  Σύστημα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης
αποβλήτων συσσωρευτών COMBATT Α.Ε., σύμφωνα με την οποία το εν λόγω Σύστημα εκφράζει την πρόθεσή
του να συνεργαστεί με την εταιρία του θέματος όσον αφορά στην αποθήκευση συσσωρευτών Pb-οξέος και Ni-
Cd
54) Την από 01/06/2016  Σύμβαση συνεργασίας με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής  Διαχείρισης Α.Λ.Ε.
ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε. που αφορά στην διαχείριση Α.Λ.Ε., καθώς και την από 14/01/2018 παράταση της Σύμβασης
αυτής
55) Την  από  15/02/2016  Σύμβαση  συνεργασίας  αποκομιδής  Α.Λ.Ε.  μεταξύ  της  εταιρίας  PERIECO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  Ι.Κ.Ε. και  της  εταιρίας  CYTOP ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Α.Ε.Ε.
56) Την  ΚΥΑ οικ.  43942/4026/2016 "Οργάνωση  και  Λειτουργία  Ηλεκτρονικού  Μητρώου Αποβλήτων  (ΗΜΑ),
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α'24), όπως ισχύει", ΦΕΚ 2992/Β/19.09.2016
57) Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/2010)  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως ισχύει,  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.
2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997)  “Διοίκηση,  οργάνωση,  στελέχωση της  Περιφέρειας,  ρύθμιση θεμάτων για  την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις”
58) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α  του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) “Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις”,
όπως  συμπληρώθηκε  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  24  του  Ν.  4368/2016  (ΦΕΚ 21/Α/2016)  “Μέτρα  για  την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”
59) Την υπ’ αριθ. 15869/15-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017), με
την  οποία  ο  κ.  Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε  στη  θέση του  Συντονιστή  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής
60) Την υπ’ αριθ. οικ. 47601/17682/2017 (ΦΕΚ 2056/Β/14-06-2017) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση των ακόλουθων περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα  αποθήκευσης επικίνδυνων και μη
επικίνδυνων  αποβλήτων  της  εταιρίας  PERIECO  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.  (στο  εξής:  Εταιρία), στην  θέση
“Μεσαία Γέφυρα”, στην συμβολή του Α/Δ Α13 Ελευσίνας - Θήβας (παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών - Θηβών) με την
οδό  Στρατηγού  Δεληγιάννη,  του  Δήμου  Μάνδρας  -  Ειδυλλίας  Αττικής,  όπως  αυτή  περιγράφεται  στην
υποβληθείσα ΜΠΕ και στα συνοδευτικά / συμπληρωματικά στοιχεία αυτής ((40) σχετικά), ως εξής:

Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Συνοπτικά στοιχεία επιχείρησης

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : PERIECO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Πέτρας 8, Αιγάλεω Αττικής
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : αποθήκευση επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ :  Α.  Η  αποθήκευση  επικίνδυνων  αποβλήτων  κατατάσσεται  στην  Ομάδα  4η

(ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ),  Α/Α:  3  (Eγκαταστάσεις
αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13,
D13,  D15)  εξαιρουμένης  της  προσωρινής  αποθήκευσης  εν  αναμονή  της
συλλογής στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων), Υποκατηγορία Α2 (για ολική
χωρητικότητα μικρότερη από 250 τόνους), σύμφωνα με την (25) σχετική YA. Η
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εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται στην μέση όχληση σύμφωνα με την (26)
σχετική Υ.Α..
Β.  «Εγκαταστάσεις  αποθήκευσης  στερεών  μη  επικινδύνων  αποβλήτων
(εργασίες R12, R13, D13, D15)..» 4η Ομάδα / Δεν κατατάσσεται [Α/Α 7α – Q <
20  t/ημέρα,  σύμφωνα  με  την  (25)  σχετική  YA.  Η  εν  λόγω  δραστηριότητα
κατατάσσεται στην χαμηλή όχληση σύμφωνα με την (26) σχετική Υ.Α..
Γ. «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτο-
κινήτων και μοτοσυκλετών» 9η Ομάδα / Κατηγορία Β [Α/Α 199 – το σύνολο],
σύμφωνα με την (25) σχετική Y.A..

ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ : Μισθωμένο γήπεδο 2587,57  m2 , στο οποίο περιλαμβάνεται κτίριο εμβαδού:
790,81 m2, στην θέση “Μεσαία Γέφυρα”, στην συμβολή του Α/Δ Α13 Ελευσίνας
-  Θήβας  (παλαιά  Εθνική  Οδός  Αθηνών  -  Θηβών)  με  την  οδό  Στρατηγού
Δεληγιάννη, του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττικής.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ : Η συνολική αποθηκευτική ικανότητα της υπόψη μονάδας για τα επικίνδυνα
απόβλητα θα είναι:  248,00 τόνοι,  εκ των οποίων 0,5 τόνοι για τα απόβλητα
συσσωρευτών  Pb-οξέος, 0,5 τόνοι για τα απόβλητα συσσωρευτών  Ni-Cd και
10,50 τόνοι για τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ).
Η δυναμικότητα αποθήκευσης για τα μη επικίνδυνα απόβλητα θα είναι  2,00
τόνοι ανά ημέρα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ :  απόβλητα, τα οποία προσδιορίζονται με κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου

Αποβλήτων – ΕΚΑ, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 13588/725/06, όπως
ο ΕΚΑ έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

Διαχειριζόμενα Επικίνδυνα Απόβλητα

Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή Αποβλήτου Εργασία
Διαχείρισης (R / D)

05 απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου, τον καθαρισμό φυσικού αερίου και την πυρολυτική 
επεξεργασία άνθρακα
05 01 απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου
05 01 03* λάσπες του πυθμένα δεξαμενών R13/D15

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

R13/D15

06 απόβλητααπό ανόργανες χημικές διεργασίες
06 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

06 05 02*
λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

R13/D15

08 απόβλητααπό την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) επιστρώσεων (χρώματα, 
βερνίκια και σμάλτο υάλου), στεγανωτικών και μελανιών εκτύπωσης
08 01 απόβλητααπό την ΠΔΠΧ καθώς και την αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών

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

R13/D15

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

R13/D15

13 Απόβλητα λιπαντικών ελαίων και απόβλητα υγρών καυσίμων (εκτός βρώσιμων ελαίων 05 και 12)
13 01 04* χλωριωμένα γαλακτώµατα R13
13 01 05* µη χλωριωμένα γαλακτώµατα R13
13 01 09* χλωριωµένα υδραυλικά έλαια µε βάση τα ορυκτά R13
13 01 10* µη χλωριωµένα υδραυλικά έλαια µε βάση τα ορυκτά R13
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Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή Αποβλήτου Εργασία
Διαχείρισης (R / D)

13 01 11* συνθετικά υδραυλικά έλαια R13
13 01 12* άμεσα βιοαποικοδοµήσιµα υδραυλικά έλαια R13
13 01 13* άλλα υδραυλικά έλαια R13

13 02 04*
χλωριωµένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης µε 
βάση τα ορυκτά

R13

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

R13

13 02 06* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης R13

13 02 07*
άµεσαβιοαποικοδοµήσιµα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης

R13

13 02 08* άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης R13

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

R13

13 03 07*
µη χλωριωµένα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας µε 
βάση τα ορυκτά

R13

13 03 08* συνθετικά έλαια µόνωσης και µεταφοράςθερµότητας R13

13 03 09*
άµεσαβιοαποικοδοµήσιµα έλαια µόνωσης και 
µεταφοράςθερµότητας

R13

13 03 10* άλλα έλαια µόνωσης και µεταφοράςθερµότητας R13
13 04 01* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας R13
13 04 02* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυµαίων R13
13 04 03* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας R13

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

R13/D15

13 05 02* Λάσπες διαχωριστή ελαίου/ νερού R13/D15
13 05 03* λάσπες υποδοχέα R13/D15
13 05 06* έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού R13/D15
13 05 07* Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου / νερού R13/D15

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

R13/D15

13 07 01* Καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ R13/D15
13 07 02* Βενζίνη R13/D15
13 07 03* άλλα καύσιµα (περιλαµβανοµένων µειγµάτων) R13/D15
14 Απόβλητα από οργανικούς διαλύτες ψυκτικές ουσίες και προωθητικά (εκτός 07 και 08)
14 06 03 * άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών R13/D15
15Απόβλητα από συσκευασίες, απορροφητικά υλικά, υφάσματα σκουπίσματος, υλικά φίλτρων και 
προστατευτικός ρουχισμός μη προδιαγραφόμενα άλλως

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

R13/D15

15 02 02*

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

R13/D15

16Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στο κατάλογο
16 01 07* φίλτρα λαδιού R13/D15
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Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή Αποβλήτου Εργασία
Διαχείρισης (R / D)

16 01 11* τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο R13/D15
16 01 13* υγρά φρένων R13/D15
16 01 14* αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες R13/D15
16 06 01* μπαταρίες μολύβδου R13
16 06 02* μπαταρίες Νικελίου – Καδμίου (Ni – Cd) R13

16 07 08*
Απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο (από τον καθαρισμό δεξαμενών
μεταφοράς καθώς και βαρελιών)

R13/D15

16 07 09* απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες R13/D15
16 10 01* υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες R13/D15
16 10 03* υδαρή συµπυκνώµατα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες R13/D15
19 Απόβλητα από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων εκτός σημείου παραγωγής και προετοιμασίας ύδατος προοριζόμενου για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο και ύδατος για βιομηχανική χρήση.
19 02 08* απόβλητα υγρών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες R13/D15
19 02 09* απόβλητα στερεών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες R13/D15
19 11 04* απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά R13/D15

Διαχειριζόμενα μη Επικίνδυνα Απόβλητα

Κωδικός
ΕΚΑ Περιγραφή Αποβλήτου

Εργασία
Διαχείρισης

(R / D)
15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας)
15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι R13
15 01 02 πλαστική συσκευασία R13
15 01 03 ξύλινη συσκευασία R13
15 01 04 μεταλλική συσκευασία R13
15 01 05 συνθετική συσκευασία R13
15 01 06 μεικτή συσκευασία R13
16 01 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς 

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

16 01 17 σιδηρούχα μέταλλα R13
16 01 18 μη σιδηρούχα μέταλλα R13
16 01 19 πλαστικά R13
16 01 20 γυαλί R13
16 01 22 κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως R13
16 02 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

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

R13/D15

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)

R13/D15

16 08 03 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή R13/D15
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Κωδικός
ΕΚΑ

Περιγραφή Αποβλήτου
Εργασία

Διαχείρισης
(R / D)

ενώσεις μεταβατικών μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως

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

R13/D15

19 12 απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, 
συμπαγοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 12 01 χαρτί και χαρτόνι R13
19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα R13
19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα R13
19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ R13
20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)
20 01 01 χαρτί και χαρτόνια R13
20 01 39 πλαστικά R13
20 01 40 μέταλλα R13

όπως περιγράφονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ και στα συνοδευτικά / συμπληρωματικά στοιχεία αυτής ((40) σχετικά).

ΙΣΧΥΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : Κινητήρια ισχύς των μηχανημάτων εξυπηρέτησης της λειτουργίας της μονάδας:

16,20 kW, Κινητήρια ισχύς των μηχανημάτων εξυπηρέτησης του κτιρίου: 34,50
kW 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (ΕΓΣΑ ’87) : Χ: 457325,43

  Υ: 4212665,40

2. Παραγωγική Διαδικασία
Στην μονάδα θα πραγματοποιείται αποθήκευση επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων προκειμένου να
μεταφερθούν για τελική επεξεργασία ή διάθεση σε κατάλληλα αδειοδοτημένους προς τούτο φορείς.
Τα οχήματα μεταφοράς των αποβλήτων θα εισέρχονται από την πύλη εισόδου και θα ζυγίζονται. Το προσωπικό
της εταιρείας θα πραγματοποιεί έλεγχο των ποσοτήτων των εισερχόμενων αποβλήτων καθώς και της ταυτότητάς
τους  βάσει  των  συνοδευτικών  έγγραφων  (εντύπων  αναγνώρισης  για  τα  επικίνδυνα  απόβλητα,  εντύπων
παρακολούθησης για τα μη επικίνδυνα απόβλητα) του φορτίου των αποβλήτων. Στην περίπτωση που κατά τον
έλεγχο ταυτοποίησης διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ του προς παραλαβή αποβλήτου και των στοιχείων των
συνοδευτικών εγγράφων, τότε τα απόβλητα δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα επιστρέφονται.
Στη συνέχεια θα γίνεται εκφόρτωση των αποβλήτων και αυτά θα τοποθετούνται ανάλογα με το είδος τους στις
επιλεγμένες θέσεις της αποθήκης. Η αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων θα γίνεται σε διακριτούς χώρους
(διαμερίσματα)  ανάλογα  με  την  επικινδυνότητά  τους  και  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  τους,  για  λόγους
ασφαλείας.
Οι αποθηκευτικοί χώροι του κτιρίου θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:
 Χώρος  αποθήκης  υλικών  (ΜΑΠ,  εργαλεία,  υλικά  αντιμετώπισης  διαρροών  κ.α.),  τμήμα  του  οποίου  θα

χρησιμοποιείται και για αποθήκευση μη επικινδύνων αποβλήτων, επιφάνειας 94,90 m2

 Αποθήκη 1 - Χώρος αποθήκευσης διαβρωτικών & επικινδύνων για το περιβάλλον αποβλήτων (λάσπες &
στερεά)  και αποβλήτων συσσωρευτών Pb-οξέος (ΕΚΑ: 16 06 01*) και Ni-Cd (ΕΚΑ: 16 06 02), κλάσης UN 8 &
9, επιφάνειας 180,50 m2 

 Αποθήκη 2 - Χώρος αποθήκευσης επικινδύνων υγρών αποβλήτων και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ),
κλάσης UN 9, επιφάνειας 277,60 m2

 Αποθήκη ΕΑ - Χώρος αποθήκευσης εύφλεκτων αποβλήτων κλάσης UN 3, επιφάνειας 89,70 m2
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 Χώρος  ανασυσκευασίας  επιφάνειας  9,50  m2 ,  εντός  του  χώρου  της  Αποθήκης  2,  για  τυχόν  μεταφορά
αποβλήτων από ακατάλληλες / ελαττωματικές συσκευασίες σε νέες.

Επίσης, εντός του κτιρίου θα υπάρχει χώρος προσωπικού (γραφεία, αποδυτήρια, χώρος υγιεινής), επιφάνειας
106,00 m2 , με πατάρι επιφάνειας 54,00 m2.
Οι αποθηκευτικοί χώροι του κτιρίου όπου θα γίνεται η αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων θα διαθέτουν
τρεις (3) σειρές ραφιών καθ’ ύψος ώστε οι περιέκτες των αποβλήτων (παλετοδεξαμενές και βαρέλια) να μην
τοποθετούνται ο ένας επάνω στον άλλο. Η αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων εντός των ως άνω χώρων
αφορά μόνο σε συσκευασμένα απόβλητα σε κατάλληλους περιέκτες. Στα διαμερίσματα αποθήκευσης των υγρών
επικινδύνων αποβλήτων και των ευφλέκτων, θα τοποθετηθούν κάτω από τις θέσεις  των ραφιών,  κατάλληλα
διαμορφωμένες  μεταλλικές  λεκάνες  για  την  συλλογή  τυχόν  διαρροών.  Επίσης,  περιμετρικά  του  χώρου
ανασυσκευασίας θα δημιουργηθούν κανάλια με μεταλλικές σχάρες ώστε να συλλέγονται τυχόν διαρροές. Για την
συλλογή των διαρροών από τους παραπάνω χώρους, θα υπάρχουν δύο (2) υπόγειες δεξαμενές, χωρητικότητας
5m3 έκαστη, οι οποίες θα κατασκευαστούν στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.
Μη  επικίνδυνα  απόβλητα  θα  αποθηκεύονται  και  στον  προαύλιο  χώρο  του  κτιρίου  είτε  εντός  κάδων  ή  σε
στεγασμένο χώρο με στεγανό δάπεδο.
Υγρά απόβλητα με κωδικούς ΕΚΑ 13 05 07* (Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου / νερού) και 13 05 02*
(Λάσπες διαχωριστή ελαίου/ νερού) που η μεταφορά τους στην εγκατάσταση θα γίνεται με κατάλληλα βυτιοφόρα
οχήματα,  θα  αποθηκεύονται  στην  υπόγεια  δεξαμενή  δύο  διαμερισμάτων,  στον  προαύλιο  χώρο  της
εγκατάστασης, 15 m3 έκαστο διαμέρισμα (ένα για τα υγρά και ένα για τις λάσπες). Από τις δεξαμενές αυτές τα
απόβλητα θα αντλούνται και θα τοποθετούνται σε παλετοδεξαμενές προκειμένου να μεταφερθούν σε κατάλληλα
αδειοδοτημένο  αποδέκτη.  Όλες  οι  σωληνώσεις  παράδοσης  -  παραλαβής  των  εν  λόγω  διαχειριζόμενων
αποβλήτων θα είναι υπέργειες.
Εάν  απαιτηθεί  (για  παράδειγμα,  λόγω  ελαττωματικών  ή  κατεστραμμένων  περιεκτών),  θα  πραγματοποιείται
ανασυσκευασία αποβλήτων στον ειδικό χώρο που έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό, στην Αποθήκη 2 του
κτιρίου, κάνοντας χρήση των μέσων και των κανόνων που επιβάλει η ADR. Οι εργασίες ανασυσκευασίας θα
πραγματοποιούνται με φορητό εξοπλισμό (μικρές αντλίες όλων των τύπων, εργαλεία χειρός κ.α.).
Όταν συμπληρωθούν ικανές ποσότητες αποθηκευμένων αποβλήτων, αυτά θα μεταφέρονται σε συνεργαζόμενες
κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης (ανάκτησης ή τελικής διάθεσης). Τα απόβλητα που εμπίπτουν
στην  νομοθεσία  για  εναλλακτική  διαχείριση  αποβλήτων,  θα διαχειρίζονται  μέσω εγκεκριμένων  Συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης με τα οποία θα υπάρχει σχετική Σύμβαση.
Στον προαύλιο χώρο της εγκατάστασης θα υπάρχει χώρος για την πλύση φορτηγών οχημάτων και βυτιοφόρων
της εταιρίας,  η οποία θα γίνεται  με κατάλληλο πιεστικό /  πλυστικό μηχάνημα.  Ο χώρος του πλυντηρίου θα
διαθέτει περιμετρικό κανάλι με σχάρα για την συλλογή των υγρών πλύσης. Τα υγρά πλύσης θα οδηγούνται σε
σύστημα βορβοροσυλλέκτη (λασποσυλλέκτη και ελαιοδιαχωριστή) για την επεξεργασία τους.

3. Χρήση νερού και ενέργειας
Χρήση Νερού
Η μονάδα τροφοδοτείται με νερό από το δίκτυο του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού, την
πλύση  των  οχημάτων,  άρδευση,  τυχόν  πλύσεις  χώρων  και  εξοπλισμού,  πυρόσβεση  (συνολική  εκτιμώμενη
κατανάλωση: 7,525 κ.μ. ανά ημέρα, περίπου). 

Χρήση Ηλεκτρικής Ενέργειας
Η μονάδα τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο της ΔΕΗ για κίνηση του μηχανολογικού εξοπλισμού
και φωτισμό / κλιματισμό (συνολική εκτιμούμενη κατανάλωση: 63,30 ΜWh ανά έτος, περίπου).

Χρήση καυσίμων
Θα  χρησιμοποιείται  diesel  για  την  κίνηση  ντηζελοκίνητων  μηχανημάτων  (περονοφόρων  κ.α.)  (συνολική
εκτιμούμενη κατανάλωση  diesel: 3 λίτρα ανά ημέρα, αντίστοιχα).

4.Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου και  των ευαίσθητων στοιχείων του
περιβάλλοντος
4.1. Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης
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Το γήπεδο της δραστηριότητας του θέματος, στην θέση “Μεσαία Γέφυρα”, στην συμβολή του Α/Δ Α13 Ελευσίνας
- Θήβας (παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών -  Θηβών) με την οδό Στρατηγού Δεληγιάννη,  του Δήμου Μάνδρας -
Ειδυλλίας Αττικής, σύμφωνα και με το (39) σχετικό έγγραφο, από το Τμήμα Πολεοδομικών & Τοπογραφικών
Εφαρμογών της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας, βρίσκεται στην εκτός σχεδίου, εντός ΓΠΣ
περιοχή της Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας και επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται σε
περιοχές Βιομηχανικό Πάρκο - Βιοτεχνικές - Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις μη ιδιαιτέρως οχλούσες, σύμφωνα με
το άρθρο 5 του Π.Δ. 23-2-87 (ΦΕΚ 166/Δ/87). Επιπλέον, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3325/2005
(ΦΕΚ 68/Α/2005) καθώς και οι σχετικές πολεοδομικές διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4178/2013, όπως έχουν
τροποποιηθεί.
4.2. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου
Η  δραστηριότητα  του  θέματος  στο  σύνολο  της  βρίσκεται  σε  περιοχή  που  δεν  έχει  χαρακτηριστεί  ως
προστατευόμενη περιοχή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του Ν.3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011).

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσα νομοθεσία

1. Αέρια απόβλητα
Εκπομπές σκόνης –  σωματιδίων της  παραγωγικής  διαδικασίας:  Δεν θα πρέπει  να  υπερβαίνουν τα 20
mg/Νm3, σύμφωνα με το έγγραφο αναφοράς (bref) “Reference Document on Best Available Technique for
the Waste Treatment Industries, August 2006, Integrated Pollution Prevention and Control, European IPPC
Bureau” της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την IPPC. 
VOC: Δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 20 mg/Νm3, σύμφωνα με το έγγραφο αναφοράς (bref) “Reference
Document  on  Best  Available  Technique  for  the  Waste  Treatment  Industries,  August  2006,  Integrated
Pollution Prevention and Control, European IPPC Bureau” της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την IPPC.
Επίσης,  για  την  ευρύτερη  περιοχή  της  δραστηριότητας  ισχύουν  τα  προβλεπόμενα  στην  Κ.Υ.Α.  Η.Π.
14122/549/Ε.103/2011 - Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την
Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου
2008»,  ΦΕΚ 488/Β/30.3.2011,  ΚΥΑ  22306/1075/Ε103/07  (ΦΕΚ  920/Α/08.06.07),  ΚΥΑ  38638/2016/2005
(ΦΕΚ  1334/Β/2005)  και  ΚΥΑ  9238/332/2004  (ΦΕΚ  405/Β/2004)  καθώς  και  Π.Υ.Σ.  99/1987  (ΦΕΚ
135/Α/1987),  25/1988  (ΦΕΚ  52/Α/1988)  και  34/2002  (ΦΕΚ  125/Α/2002).  Επίσης,  ισχύουν,  οι  ΚΥΑ
Δ13/Ο/121  (ΦΕΚ  53/Β/24-01-2007),  ΚΥΑ  Η.Π.  14122/549/Ε.103/2011  (ΦΕΚ  488/Β/30-03-2011),  Υ.Α.
Δ13/Ο/3967/11  (ΦΕΚ  741/Β/5.5.11),  Υ.Α.  Δ13/Ο/11985/2012  (ΦΕΚ  3181/Β/29.11.2012),  Υ.Α.
Δ13/Ο/1096/2014 (ΦΕΚ 218/Β/4.2.2014).
2. Λύματα

i) Να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 26, παράγραφοι 3.16 και 3.17 του ισχύοντος
κτιριοδομικού κανονισμού του 1989 (Απόφαση 3046/304/89, ΦΕΚ 59/Δ/3.2.89)
ii)  Ισχύουν  οι  διατάξεις  της  Ε1β/221/1965  Υγειονομική  Διάταξη,  όπως  τροποποιήθηκε  με  τις
Γ1γ/17831/7/12/1971 και Γ4/1305/74. Μετά τυχόν σύνδεση της εγκατάστασης με αποχετευτικό δίκτυο, τα
υγρά απόβλητα να οδηγούνται στο δίκτυο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορέα του δικτύου.

3. Στερεά Απόβλητα
i) Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012), Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ
270/Α/2014) και Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020), για τα μη επικίνδυνα απόβλητα. Τα στερεά απόβλητα τα
οποία  εμπίπτουν  στη  νομοθεσία  για  εναλλακτική  διαχείριση  αποβλήτων  θα πρέπει  να  διαχειρίζονται
σύμφωνα  με  τον  Ν.  2939/01,  όπως  αυτός  ισχύει  και  έχει  τροποποιηθεί  με  τον  Ν.  4496/2017  (ΦΕΚ
170/Α/2017),  τον  Ν.  4042/2012  (ΦΕΚ  24/Α/2012),  τον  Ν.  3854/10  (ΦΕΚ  94/Α/23.6.10  και  την  Υ.Α.
9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07), και τα προεδρικά διατάγματα και άλλες διατάξεις που έχουν εκδοθεί ή
πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεων του ως άνω Νόμου και με τα οποία καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική διαχείριση των διαφόρων
τύπων των εν λόγω στερεών αποβλήτων.
ii) Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της ΚΥΑ με αρ. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.03.06), όπως
αυτή  έχει  τροποποιηθεί  με  τον  Ν.  4042/12  (ΦΕΚ  24/Α/13.2.12),  την  Υ.Α.  οικ.  146163/12  (ΦΕΚ
1537/Β/8.5.12),  την  Υ.Α.  οικ.  62952/5384/2016  (ΦΕΚ  4326/Β/2016)  και  την  Υ.Α.  8668/07  (ΦΕΚ
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187/Β/2.3.07),   για  τα  επικίνδυνα  απόβλητα.  Επιπλέον,  για  τα  Α.Λ.Ε.  να  τηρούνται  οι  όροι  και
προϋποθέσεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ64/Α/2004) και για τα απόβλητα συσσωρευτών να τηρούνται οι όροι
και προϋποθέσεις της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/2010).

2.  Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06-10-81) και ειδικότερα στο άρθρο 2, Πίνακας 1
αυτού, καθώς και στο Π.Δ..  85/91 (ΦΕΚ 38Α/18-3-91). Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στις εξής διατάξεις:
Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78,  Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86,  Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ  751/Β/18.10.88
[όπως  τροποποιήθηκε  από  την  Υ.Α.  10399Φ5.3/361/91,  (ΦΕΚ  359/Β/28.5.91) ]  και
Υ.Α.765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91.  [όπως  τροποποιήθηκε  από  την  Υ.Α.  οικ.  Β  11481/523/97,  (ΦΕΚ
295/Β/11.4.97)].  Ανώτατο  επιτρεπόμενο  όριο  θορύβου  όπως  αναφέρεται  στην  Υ.Α.17252/92
[(ΦΕΚ395/Β/19.6.92), όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 210474/2012, (204/Β/9.2.2012)], και στην Υ.Α.
οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β/27.4.12). Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς
χώρους:  Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1-10-2003),  όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 9272/471/2007
(ΦΕΚ 286/Β/2-3-2007).

3. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την
αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

3.1. Γενικοί όροι και περιορισμοί
1. Η παρούσα Απόφαση ισχύει  με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται  σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές

διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής
2. Για  τη  λειτουργία  της  δραστηριότητας,  καθώς  και  για  οποιαδήποτε  δραστηριότητα  ή  εγκατάσταση

απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί προηγουμένως
όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.  Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων θα
πρέπει  να  ειδοποιηθούν  αρμοδίως  πριν  από  την  έναρξη  των  εργασιών  για  την  επόπτευση  τυχόν
εκσκαφικών  εργασιών  που θα απαιτηθούν.  Σε  περίπτωση εύρεσης αρχαιοτήτων κατά την  εκτέλεση
πάσης φύσεως εργασιών, αυτές θα πρέπει να διακόπτονται και να ειδοποιούνται άμεσα οι αρμόδιες
αρχές

3. Ο κύριος  του  έργου  οφείλει  κατά  τη  λειτουργία  του  έργου,  να  εξασφαλίζει  κατά  προτεραιότητα  τις
απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος

4. Θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ελαχιστοποίηση ενδεχομένων αρνητικών  επιπτώσεων στη
φυσιογνωμία και το χαρακτήρα της περιοχής και για την προσαρμογή του έργου στο φυσικό περιβάλλον

5. Να  υπάρξει  μέριμνα  για  την  αποφυγή  περιττών  αποψιλώσεων  και  εκχερσώσεων  σε  περίπτωση
διαμόρφωσης του χώρου της μονάδας για την υλοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της μονάδας

6. Αισθητικές παρεμβάσεις σε όλη την έκταση του έργου που θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο:
 Να συνδυασθεί η κατασκευή με αναβάθμιση όλης της περιοχής και δενδροφύτευση περιμετρικά του

χώρου, εφόσον και όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και συντήρηση και ανανέωση τυχόν υπάρχουσας
δενδροφύτευσης, ώστε να επιτευχθεί αισθητική βελτίωση και να περιορισθεί ο θόρυβος

 Τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων και των άχρηστων από υπαίθριους χώρους
 Κατάλληλος  χρωματισμός  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων  της  μονάδας  και  απαγόρευση

τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κ.α. κατά παράβαση του Ν.Ο.Κ.
 Ακάλυπτοι χώροι να μη χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση πρώτων υλών, προϊόντων, άχρηστων

υλικών  και  μηχανημάτων,  πέραν  των  προβλεπομένων  από  την  παρούσα  Απόφαση  και  των
εμφανιζόμενων στο σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση

7. Να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις μέτρα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης
και μείωσης του θορύβου & σήμανσης. Να υπάρχουν κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας
διαρροών / διαφυγών και εκδήλωσης πυρκαγιάς. Να υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας που
θα καλύπτει την εγκατάσταση

8. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υγείας του απασχολούμενου
στην εγκατάσταση προσωπικού, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Ιδιαίτερη
προσοχή να δοθεί στις διατάξεις προστασίας των εργαζομένων με την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και
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δαπέδων ασφαλείας  όπου θεωρείται  απαραίτητο,  καθώς και  στον  εργονομικό  σχεδιασμό για  άνετη
εργασία  των  εργαζόμενων.  Επίσης,  η  Εταιρία  πρέπει  να   μεριμνά  για  τη  διενέργεια  προληπτικού
ιατρικού  –  κλινικοεργαστηριακού  ελέγχου,  τουλάχιστον  σε  ετήσια  βάση,  του  προσωπικού  που
ασχολείται  με  τη  διαχείριση  των  αποβλήτων  προς  εξασφάλιση  της  επίβλεψης  της  υγείας  και  τη
διάγνωση τυχόν βλάβης της σε συνάρτηση με τους κινδύνους κατά την εργασία

9. Να  ληφθεί  ιδιαίτερη  μέριμνα  για  την  εκπαίδευση  και  συνεχή  ενημέρωση  του  προσωπικού  που
απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, σε θέματα εργασιών, ασφάλειας,  χρήσης
εξοπλισμού, χειρισμού των αποβλήτων και στον έλεγχο 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), για
την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Να γίνει διανομή οδηγιών εργασίας σε
διάφορες γλώσσες έτσι ώστε να γίνονται κατανοητές από το σύνολο του εργαζόμενου προσωπικού. 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,  το  ωράριο  και  το  αντικείμενο  εργασίας.  Για  όλο  το  προσωπικό  να  τηρούνται  τα
προβλεπόμενα στην σχετική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων. Η εταιρία οφείλει να
διαθέτει  φάκελο εκπαίδευσης προσωπικού όπου θα φαίνονται  αναλυτικά οι ώρες και το αντικείμενο
εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο

10. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την περιοδική υποβολή του προσωπικού σε ιατρικές εξετάσεις με βάση
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης καθώς και διασφάλιση για την άμεση αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση ατυχήματος. Να υπάρχει κυτίο πρώτων βοηθειών εφοδιασμένο με το
απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό

11. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Ο υπόψη χώρος να εναρμονιστεί με τις
επιταγές τόσο της περιβαλλοντικής όσο και της πολεοδομικής νομοθεσίας ώστε να λαμβάνει χώρα η ασφαλής
δραστηριοποίηση  της  επιχείρησης.  Η  επιχείρηση  να  προβεί  σε  όλες  τις  απαραίτητες  κτιριοδομικές
παρεμβάσεις, που τυχόν απαιτούνται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη νόμιμη, υγιεινή και
ασφαλή φιλοξενία των δραστηριοτήτων του θέματος

12. Η υδροδότηση και ηλεκτροδότηση της μονάδας θα γίνεται κατά το δυνατόν από Οργανισμούς Κοινής
Ωφέλειας

13. Οι ενεργειακές ανάγκες της εγκατάστασης να καλύπτονται μόνο με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς
και ντήζελ κίνησης για ντηζελοκίνητα μηχανήματα

14. Να οριστεί  υπεύθυνος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας από τον φορέα της
δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των διαφόρων αποβλήτων της δραστηριότητας

15. Για  τη  λειτουργία  της  δραστηριότητας,  καθώς  και  για  οποιαδήποτε  δραστηριότητα  ή  εγκατάσταση
απαραίτητη  για  την  λειτουργία  του  έργου, θα  πρέπει  να  έχουν  χορηγηθεί  προηγουμένως  όλες  οι
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις

16. Καμία επέμβαση ή εργασία δεν είναι επιτρεπτή εκτός των ορίων της εν λόγω έκτασης. Δεν θα γίνεται
καμία διάθεση παντός είδους αποβλήτων σε τυχόν γειτονικά ρέματα καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο
φυσικό αποδέκτη. Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
από ενδεχόμενη ρύπανση

17. Να διασφαλιστεί η επάρκεια του χώρου της μονάδας για την επίτευξη του συνόλου των δραστηριοτήτων
έτσι ώστε να διασφαλιστεί πλήρης εργονομία, η οποία αφορά κυρίως στην τοποθέτηση των αντίστοιχων
αποβλήτων  κατά  είδος,  το  χώρο  του  κτιρίου  καθώς  επίσης  και  την  είσοδο  στη  μονάδα  και  την
προσωρινή στάθμευση των οχημάτων μεταφοράς των προς διαχείριση αποβλήτων

18. Συνολικά η λειτουργία της υπόψη δραστηριότητας να είναι σύμφωνη με τον Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11-
03-05), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει

19. 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. Να υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα προσπελάσιμα σημεία της εγκατάστασης διάφορα
υλικά  σε  επάρκεια  (για  παράδειγμα,  πριονίδι,  άμμος  κ.α.)  μέσω  των  οποίων  θα  επιτυγχάνεται  η
εξουδετέρωση ή / και η προσρόφηση και κατά συνέπεια η συγκράτηση τυχόν διαρρεόντων καυσίμων,
λιπαντικών, διαρρεόντων ηλεκτρολυτών κ.α..  Τα μίγματα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα
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πιστοποιημένες  συσκευασίες  μέχρι  τη  διάθεσή  τους  σε  κατάλληλα  αδειοδοτημένες  εγκαταστάσεις
διαχείρισης επικινδύνων

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

21. Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στην αδειοδοτούμενη εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει
ομάδα σε επιφυλακή που να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης

22. Λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια  διαχείρισης  κινδύνων πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του
υδατικού  διαμερίσματος  Αττικής  (EL06)  (ΦΕΚ 2693/Β/06-07-2018)  και  ειδικότερα τη  Ζώνη  Δυνητικά
Υψηλού  Κινδύνου  Πλημμύρας  «Χαμηλή  ζώνη  Ασπροπύργου  -  Ελευσίνας»  ,να  συνταχθεί  από  τον
υπεύθυνο Τεχνικό Ασφαλείας και τον Υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων, σχέδιο αντιμετώπισης
εκτάκτων φαινομένων από ακραία φυσικά φαινόμενα

23. Να συνταχθεί Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
24. Η εταιρία του θέματος θα πρέπει να προβεί σε τοποθέτηση αλεξικέραυνων σε κατάλληλα σημεία της

εγκατάστασης  στην  περίπτωση  που  δεν  εξασφαλίζεται  αντικεραυνική  προστασία  από  παρακείμενα
κτίρια

25. Η δραστηριότητα εντάσσεται στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 “περί βιομηχανικών εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και
Έλεγχος της Ρύπανσης – IED)”, όπως αυτή έχει εναρμονιστεί με την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ
1450/Β),  αφού  σύμφωνα  με  την  υποπαράγραφο  5.5  του  Παραρτήματος  Ι  της  ΚΥΑ
36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β):  Προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων που δεν
καλύπτονται από το σημείο 5.4, εν αναμονή μιας εκ των δραστηριοτήτων των σημείων 5.1, 5.2, 5.4 και
5.6 ολικής χωρητικότητας άνω των 50 τόνων, εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή
της συλλογής, στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων. Για το λόγο αυτό, το σύνολο της εγκατάστασης θα
πρέπει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις  της ΚΥΑ  36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β) (Οδηγία
75/2010/ΕΚ), ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην προσαρμογή προς τις εκάστοτε Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές
και στην τήρηση των συνιστώμενων ορίων εκπομπών που μπορούν να επιτευχθούν με τις τεχνικές αυτές
και τις απαιτούμενες εκθέσεις

26. Όσον  αφορά  στην  Βασική  Έκθεση,  η  οποία  προβλέπεται  στο  άρθρο  18  της  ΚΥΑ
36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β), η εταιρία οφείλει να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18
της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β) και στην υπ’ αριθ. οικ. 153914/02-12-2015 Εγκύκλιο της
ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ

27. Ο  κύριος  του  έργου  έχει  την  υποχρέωση  τήρησης  των  διατάξεων  της  κείμενης  περιβαλλοντικής
νομοθεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της ΥΑ 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012)

28. Να υπάρχουν οι προβλεπόμενες νόμιμες οικοδομικές άδειες για τα κτίσματα της υπόψη δραστηριότητας
29. Η Εταιρία οφείλει να είναι καταχωρημένη στο αντίστοιχο μητρώο του ΥΠΕΝ για τη δραστηριότητα του

θέματος
30. Η εταιρία  οφείλει  να  καταχωρηθεί  στο μητρώο του ΥΠΕΝ για  τις  εταιρίες  που διαχειρίζονται  ODS,

εφόσον απαιτείται
31. Να προσδιοριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι ρύπανσης του περιβάλλοντος από οποιουδήποτε τύπου τυχαία

διαρροή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων (κατάλληλος σχεδιασμός
εξοπλισμού  και  διεργασιών,  αποθήκευση  πρώτων  υλών  και  αποβλήτων  σε  συγκεκριμένους
ελεγχόμενους χώρους, εκπαίδευση του προσωπικού κ.α.) και για τον περιορισμό των συνεπειών τους
(να υπάρχουν διατάξεις αντιρρύπανσης, να είναι διαθέσιμα για χρήση προσροφητικά υλικά κ.α.)

32. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ρύπανση της τσιμεντόστρωσης ή ασφαλτόστρωσης της εγκατάστασης
να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών και εν συνεχεία κατάλληλη διαχείριση αυτών

33. Να αναλαμβάνεται δράση (συστηματική καταγραφή των ποσοτήτων πρώτων υλών, ενέργειας και νερού
που καταναλώνονται,  συνεχής βελτιστοποίηση των διεργασιών και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού)
προκειμένου να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, νερού και
πρώτων υλών και των ποσοτήτων των παραγόμενων αποβλήτων

34. Να τηρείται  μητρώο  διακίνησης  των  διαφόρων  τύπων αποβλήτων,  όπου  θα  αναγράφονται  όλες  οι
διακινούμενες  ποσότητες  που  εισέρχονται  και  εξέρχονται,  καθώς  και  αρχείο  με  τα  αντίστοιχα
αποδεικτικά παραλαβής και απόδοσης των εισερχόμενων και εξερχόμενων υλικών. Το αρχείο θα πρέπει
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να είναι ξεχωριστό για τα μη επικίνδυνα και τα επικίνδυνα απόβλητα και τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να
είναι διαθέσιμα για κάθε έλεγχο από αρμόδιες Υπηρεσίες. Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην  ΚΥΑ οικ.
43942/4026/2016 ((56) σχετικό). Η Εταιρία οφείλει να προχωρήσει  σε εγγραφή και καταχώριση στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 8 της ΚΥΑ οικ.
43942/4026/2016. Με την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του ΗΜΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 7 της ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016, θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες εκθέσεις
αποβλήτων κάθε έτους, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους

35. Η Εταιρία θα πρέπει να εφαρμόσει μέτρα για την περιοδική παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο
των  βασικών  χαρακτηριστικών  της  λειτουργίας  της  υπόψη  εγκατάστασης  που  διέπονται  από  την
περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, να γίνεται η εφαρμογή των παρακάτω προγραμμάτων:
 Πρόγραμμα  παρακολούθησης  ποιότητας  ατμοσφαιρικών  εκπομπών  και  εκπομπών  πτητικών

οργανικών ενώσεων
 Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών αέρα του χώρου αποθήκευσης:

 Κάθε μήνα να πραγματοποιούνται μετρήσεις με φορητό όργανο στα VOC και σκόνη
 Κάθε  έτος  να  πραγματοποιείται  δειγματοληψία  και  έλεγχος  των  VOC και  σκόνης  μέσα  στην

αποθήκη από διαπιστευμένο εργαστήριο
 Πρόγραμμα  παρακολούθησης  ποιοτικών  χαρακτηριστικών  του  εδάφους  στο  σημείο  εξόδου  των

ομβρίων από την εγκατάσταση:
 Οι παράμετροι που θα μετρώνται να είναι το pH και σε εκχυλίσιμες ύλες (σε n εξάνιο): Pb, Cr, Ni,

Cd
 Κάθε  έτος  να  πραγματοποιείται  δειγματοληψία  και  έλεγχος  της  ποιότητας  του  εδάφους  στις

ανωτέρω  παραμέτρους  και  να  συγκρίνεται  με  τα  αποτελέσματα  των  προηγούμενων
δειγματοληψιών

 Πρόγραμμα παρακολούθησης θορύβου
36. Να  γίνεται  τακτικός  μηνιαίος  έλεγχος  όλων  των  εγκαταστάσεων,  στα  πλαίσια  της  προληπτικής

συντήρησης 
37. Τα λεπτομερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και όλων των στοιχείων

των  αναλύσεων  και  μετρήσεων  των  διενεργουμένων  ελέγχων,  της  επεξεργασίας  τους  και  της
αξιολόγησής τους, καθώς και τα συνοδευτικά των φορτίων έγγραφα, να φυλάσσονται στα γραφεία του
χώρου της εγκατάστασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

38. Για  να  εξασφαλιστεί  η  ιχνηλασιμότητα  των  αποβλήτων  (παραγωγός  –  συλλογέας  –  μεταφορέας  –
παραλήπτης), προτείνεται τα απόβλητα να διακινούνται µε «έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου», τα
οποία είναι τριπλότυπα έντυπα µε βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ
υπ’  αριθ.  οικ.  129043/4345/8–7–2011  µε  θέμα:  “Εφαρμογή  νομοθεσίας  για  τη  διαχείριση  µη
επικίνδυνων  στερεών αποβλήτων”.  Το  τριπλότυπο έντυπο συμπληρώνεται  από τους παραγωγούς  ή
κάτοχους του αποβλήτου που ξεκινά η φόρτωση. Το στέλεχος Α΄ επιστρέφει μετά την παραλαβή στον
παραγωγό ή τον κάτοχο του αποβλήτου. Το στέλεχος Β΄ είναι για το αρχείο του συλλέκτη - μεταφορέα
και το στέλεχος Γ΄ παραμένει στον παραλήπτη φορέα διαχείρισης

39. Η εταιρία να διαθέτει  διαδικασία καλής εσωτερικής διαχείρισης,  η οποία θα πρέπει να καλύπτει τη
λειτουργία  διαδικασιών  συντήρησης  καθώς  και  την  κατάρτιση  των  εργαζομένων  σε  προληπτικές
ενέργειες για θέματα υγείας και ασφάλειας και περιβαλλοντικών κινδύνων (αφορά στην δειγματοληψία
εισερχόμενων  αποβλήτων,  χώρους  υποδοχής  αποβλήτων,  τεχνικές  διαχείρισης,  επαρκές  και
εξειδικευμένο προσωπικό, διατήρηση των αποθηκευτικών χώρων σε καλή κατάσταση κ.α.)

40. Να διαμορφωθεί επαρκούς μεγέθους και πλήρως εξοπλισμένος χώρος παροχής Α’ βοηθειών
41. Σε  όλα τα στάδια  της  παραγωγικής  διαδικασίας  πλην των εργαζομένων  που απασχολούνται  με  το

τεχνικό μέρος των εργασιών, να υπάρχει επιβλέπων ο οποίος να διατηρεί οπτική επαφή με το σύνολο
των εργαζομένων και να επεμβαίνει όπου αυτό απαιτείται

42. Σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών ή βλάβης τυχόν εξοπλισμού αντιρρύπανσης και  εφόσον δεν
αποκαθίσταται άμεσα η κανονική λειτουργία, να ενημερώνονται με αποστολή σχετικής τηλεομοιοτυπίας
εντός 2 εργάσιμων ημερών από την έναρξη του συμβάντος οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, της Α.Δ.Α.
και της οικείας Περιφέρειας. Σχετική ενημέρωση να πραγματοποιείται και μετά την αποκατάσταση της
βλάβης
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43. Η Εταιρία όταν διαπιστώσει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία κατά τη
διαχείριση  των  αποβλήτων  στην  εγκατάσταση  ή  αν  συμβεί  κάποιο  ατύχημα,  είτε  στην  περίπτωση
υπέρβασης οριακών τιμών εκπομπής, καθώς και βλάβης, αστοχίας ή εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού
που  θα  μπορούσε  να  προκαλέσει  σημαντικές  επιπτώσεις  στο  περιβάλλον  και  στη  δημόσια  υγεία,
υποχρεούται να τηρήσει τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 4 παρ. 4.3.7 ή στο κεφάλαιο 2 παρ. 2.6.4 του
παραρτήματος της ΚΥΑ 24944/1159/06, να περιορίσει ή να διακόψει τη λειτουργία μόλις τούτο καταστεί
εφικτό, έως ότου αντιμετωπισθεί το πρόβλημα, και επιπλέον:
α)  Να  ενεργήσει  άμεσα  σύμφωνα  με  το  σχέδιο  αντιμετώπισης  περιστατικών  έκτακτης  ανάγκης,

αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να υποβληθεί στη Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής

β) Να ειδοποιεί αμέσως τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας Περιφέρειας και
τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

γ)  Να  κάνει  έγγραφη  αναφορά  εντός  12  ωρών  προς  την  Υπηρεσία  Περιβάλλοντος  και  το  Γραφείο
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, καθώς και τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, Υγείας και τη
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

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

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

46. Στην είσοδο των εγκαταστάσεων της μονάδας να αναρτηθεί πίνακας που θα αναγράφονται: το όνομα, η
διεύθυνση και το τηλέφωνο του υπεύθυνου φορέα λειτουργίας, η αρμόδια αρχή, η Απόφαση άδειας
λειτουργίας,  η  Απόφαση  έγκρισης  περιβαλλοντικών  όρων,  οι  ώρες  λειτουργίας  και  τα  τηλέφωνα
επείγουσας ανάγκης

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

48. Να υπάρχει κατ’ ελάχιστον ο ακόλουθος εξοπλισμός αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης:
 Πυροσβεστήρες κατάλληλων προδιαγραφών εγκεκριμένου τύπου
 Βαρέλια με άμμο, φτυάρια κ.α.
 Μέσα ατομικής προστασίας (γάντια, γυαλιά, μάσκες κ.α.)
 Κυτίο πρώτων βοηθειών

49. Σε περίπτωση μικρής κλίμακας πυρκαγιάς, θα πρέπει:
 Να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι τα προβλεπόμενα Μ.Α.Π. και να κάνουν χρήση των διαθέσιμων

μέσων πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, άμμος κ.α.)
 Να καταγραφεί το συμβάν

50. Σε περίπτωση μεγάλης έκτασης πυρκαγιάς, θα πρέπει:
 Να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι τα προβλεπόμενα Μ.Α.Π.
 Να καλείται η πυροσβεστική, η οποία έχει την αρμοδιότητα για συμβάντα τέτοιας έκτασης
 Να ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές
 Να καταγραφεί το συμβάν

51. Η επιχείρηση θα πρέπει να εφαρμόσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001 ή / και EMAS)
52. Η εταιρεία να εφαρμόζει διαδικασίες (για παράδειγμα, σύστημα διαχείρισης ποιότητας στα πρότυπα του

ISO 9001) για τη διαχείριση των απαιτήσεων των πελατών της σε ότι αφορά στις προδιαγραφές των
παραδιδομένων (εξερχομένων) προς ανακύκλωση αποβλήτων αλλά και τη διαχείριση παραπόνων και
την εκτέλεση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών

53. Για την πραγματοποίηση των εργασιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να υπάρχει Ασφαλιστήριο
Συμβόλαιο  για  ασφάλιση  αστικής  ευθύνης  και  κάλυψης  ζημιών  προς  τρίτους  και  το  περιβάλλον,
σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 57 του Ν. 4042/2012. Η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει

ΑΔΑ: ΨΩΘΘΟΡ1Κ-ΦΟ9



όλες τις εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και να είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό
διάστημα  ισχύος  της  παρούσας  Απόφασης,  θα  πρέπει  να  υποβληθεί  στη  Δ/νση  ΠΕΧΩΣ  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  και στην περίπτωση ανανέωσής της, το γεγονός αυτό θα πρέπει να
γνωστοποιείται στη Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

3.2. Κατά την τυχόν διαμόρφωση του χώρου της υπόψη μονάδας:
1. Οι εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες και να ληφθεί μέριμνα για τον περιορισμό εκπο-

μπής σκόνης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η λήψη των ακόλουθων μέτρων:
a. Συχνή διαβροχή των χώρων εργασίας και των αποθηκευμένων αδρανών υλικών και ιδιαίτερα κατά την
εκφόρτωσή τους
b. Τα οχήματα μεταφοράς των υλικών κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να είναι καλυμμένα και ο
προγραμματισμός των δρομολογίων θα πρέπει να γίνεται εκτός ωραρίων κυκλοφοριακής αιχμής. Να αποφεύ-
γεται η διέλευση των οχημάτων από κατοικημένες περιοχές, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται με την
μικρότερη επιτρεπόμενη ταχύτητα. Γενικά, οι ώρες των δρομολογίων και οι διαδρομές των οχημάτων μεταφο-
ράς πρέπει να προγραμματίζονται κατάλληλα, ώστε να μην προκαλούνται κυκλοφοριακά, υγειονομικά και πε-
ριβαλλοντικά προβλήματα
c. Διαβροχή των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων
d. Πλύσιμο των τροχών των οχημάτων του εργοταξίου

2. Η λήψη χωματουργικών υλικών θα πραγματοποιείται από νόμιμα λειτουργούσες μονάδες. Τυχόν πλεονάζοντα υλι-
κά να διατεθούν για την αποκατάσταση του χώρου ενώ τα υπόλοιπα πλεονάζοντα υλικά να διατεθούν σε
εγκεκριμένους χώρους απόθεσης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση των προϊόντων
των εκσκαφών στη θάλασσα, σε ρέματα, σε κατακλυζόμενους χώρους, ή προστατευόμενες περιοχές

3. Τα μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση κατασκευής θα πρέπει να είναι καλώς συ-
ντηρημένα έτσι ώστε οι εκπομπές καπνού και καυσαερίων από τη λειτουργία τους να είναι οι ελάχιστες δυνατές

4. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τη μείωση των οχλήσεων από το θόρυβο
5. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια θα διαχειρίζο -

νται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-04), θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία
και θα διατίθενται μέσω αντίστοιχου εγκεκριμένου από το ΥΠΕΝ Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης απο-
βλήτων σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων

6. Να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών σε περίπτωση διαρροής καυσίμων και λιπαντικών
7. Να ληφθεί μέριμνα για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων με σκοπό την απρόσκοπτη ροή και την προστα -

σία από πλημμύρα
8. Δεν επιτρέπεται να παραμένουν υλικά, μηχανήματα και οχήματα εκτός του χώρου εργασιών του έργου
9. Τα στερεά απορρίμματα που θα προκύπτουν κατά τη φάση διαμόρφωσης του χώρου του έργου να συγκε -

ντρώνονται  και  να διατίθενται  σε κατάλληλους και  νομίμως αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης απορριμ-
μάτων

10.Κατά τη φάση διαμόρφωσης του χώρου του έργου να γίνει κατάλληλη περίφραξη και εγκατάσταση φωτεινών
σημάτων στο χώρο του εργοταξίου για την προστασία τρίτων από ζημιές και ατυχήματα

11.Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης του χώρου του έργου του θέματος θα πρέπει να γίνει απο-
μάκρυνση του εργοταξίου και αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου.

3.3.  Τεχνικά  έργα  και  μέτρα  αντιρρύπανσης  ή  γενικότερα  αντιμετώπισης  της  υποβάθμισης  του
περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν κ  ατά τη φάση λειτουργίας:
3.3.1. Ατμοσφαιρικές εκπομπές
1. Μείωση της εκλυόμενης σκόνης (να τηρούνται τα όρια που τίθενται στο έγγραφο αναφοράς (bref) “Reference

Document on Best Available Technique for the Waste Treatment Industries, August 2006, Integrated Pollution
Prevention and Control, European IPPC Bureau” της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την IPPC) με: α) διαβροχή,
όπου απαιτείται, των χώρων διαχείρισης των αποβλήτων, β) εγκατάσταση, λειτουργία και κατάλληλη συντή-
ρηση κατάλληλων μονάδων αποκονίωσης όπου και εφόσον απαιτούνται, γ) διάστρωση με άσφαλτο ή οπλι-
σμένο σκυρόδεμα των κύριων οδεύσεων της εγκατάστασης καθώς και του χώρου στάθμευσης των οχημάτων
και δ) διαβροχή των χώρων διακίνησης των οχημάτων όταν απαιτείται
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2. Να τηρούνται τα όρια για τα VOC που τίθενται στο έγγραφο αναφοράς (bref) “Reference Document on Best
Available Technique for the Waste Treatment Industries, August 2006, Integrated Pollution Prevention and
Control, European IPPC Bureau” της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την IPPC) με εγκατάσταση, λειτουργία και κα -
τάλληλη συντήρηση κατάλληλων συστημάτων φίλτρων (για παράδειγμα ενεργού άνθρακα) όπου και εφόσον
απαιτούνται

3. Οι χώροι αποθήκευσης πτητικών ουσιών θα πρέπει να είναι, εφόσον απαιτείται, εφοδιασμένοι με συνδυα-
σμό φίλτρων για τη δέσμευση των πτητικών ουσιών, τα οποία όταν θα αντικαθίστανται κατά τις εργασίες συ -
ντήρησης να διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία

4. Να λαμβάνεται μέριμνα για τον περιορισμό της σκόνης κατά τη διακίνηση των αποβλήτων
5. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα

πρέπει να είναι κατάλληλα στεγανοποιημένοι (τσιμεντοστρωμένοι, ασφαλτοστρωμένοι κ.α.) για την αποφυγή
δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε πε -
ρίπτωση τυχόν διαρροών υγρών υλικών

6. Να υπάρχει πρόβλεψη για την αντιανεµική προστασία των θέσεων εκφόρτωσης για την αποφυγή διασποράς
ελαφρών αντικειμένων

7. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό της μονάδας να υπάρχει πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης
ώστε να επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενες τιμές θορύβου. Επίσης, όλα τα μηχανήματα, όπου αυτό προβλέπε-
ται, να έχουν εν ισχύ κάρτα καυσαερίων

8. Ο εσωτερικός χώρος κίνησης των οχημάτων καθώς και ο χώρος ελιγμών των οχημάτων να είναι στεγανοποι -
ημένος (για παράδειγμα, ασφαλτοστρωμένος) για την καλύτερη κίνηση των οχημάτων χωρίς την παραγωγή
σκόνης, με κλίσεις και φρεάτια αποστράγγισης και αν απαιτείται να γίνεται διαβροχή των χώρων διέλευσης οχη-
μάτων ώστε να περιοριστεί η εκπομπή σκόνης.

3.3.2. Υγρά απόβλητα
1. Τα δάπεδα των χώρων της δραστηριότητας θα πρέπει να είναι στεγανά, αδιαπέραστα από τυχόν απόβλητα,

ανθεκτικά σε μεγάλα βάρη και να διαθέτουν σύστημα συλλογής τυχόν διαρροών και των αποβλήτων από τον
καθαρισμό τους, όπου απαιτείται

2. Να  υπάρχουν  αποθηκευμένα  σε  εύκολα  προσπελάσιμα  σημεία  της  εγκατάστασης  διάφορα  υλικά  σε
επάρκεια (για παράδειγμα, πριονίδι, άμμος κ.α.) μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση ή / και η
προσρόφηση και κατά συνέπεια η συγκράτηση τυχόν διαρρεόντων καυσίμων, λιπαντικών κ.α.. Τα μίγματα
θα  πρέπει  να  αποθηκεύονται  σε  κατάλληλα  πιστοποιημένες  συσκευασίες  μέχρι  τη  διάθεσή  τους  σε
κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διάθεσης και επεξεργασίας επικινδύνων

3. Η διάθεση των αστικών λυμάτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις
4. Τα αστικά υγρά απόβλητα να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο. Ο βόθρος να εκκενώνεται από βυτιοφόρο που

θα μεταφέρει τα λύματα σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (για παράδειγμα,
στο  ΚΕΛ  Μεταμόρφωσης).  Να  τηρούνται  οι  προϋποθέσεις  που  θα  θέτει  ο  φορέας  λειτουργίας  της
αδειοδοτημένης  εγκατάστασης  επεξεργασίας  λυμάτων.  Η  Εταιρία  θα  πρέπει  να  τηρεί  αρχείο  με  όλα  τα
παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς των εν λόγω αποβλήτων και να εκτελεί τακτική καθαριότητα
και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων για τη σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων.
Θα απαγορεύεται η διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων στον εν λόγω σύστημα. Μετά τυχόν σύνδεση
της εγκατάστασης με αποχετευτικό δίκτυο, τα υγρά απόβλητα να οδηγούνται στο δίκτυο, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του φορέα του δικτύου

5. Να υπάρχει σύστημα διευθέτησης ομβρίων στο γήπεδο της υπόψη δραστηριότητας. Να γίνεται καθημερινός
καθαρισμός του προαύλιου χώρου της μονάδας (μετά την λήξη των εργασιών ή όποτε αυτό απαιτηθεί κατά τη
διάρκεια των εργασιών) για την αποφυγή επιβάρυνσης των ομβρίων

6. Να  πραγματοποιείται  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  έλεγχος  των  διακινούμενων  ποσοτήτων  υγρών
αποβλήτων με τη μέθοδο του ισοζυγίου μάζας έτσι ώστε από τυχόν παρεκκλίσεις να διαπιστώνεται η ύπαρξη
διαρροής 

7. Το δάπεδο του κτιρίου και ειδικότερα των χώρων αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων (Αποθήκες 1, 2, ΕΑ)
θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να φέρει κατάλληλη στιλπλνότητα και επαρκή αντιδιαβρωτική
προστασία,  με κατάλληλες ρήσεις ώστε οι διαρροές καθώς και  άλλα υγρά απόβλητα (υγρά πλύσης των
χώρων,  υγρά  πυρόσβεσης  κ.α.)  να  οδηγούνται  σε  κατάλληλες  δεξαμενές  συλλογής  διαρροών,  πλήρως
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στεγανοποιημένες,  εφοδιασμένες  με  δείκτη  στάθμης  και  η  απομάκρυνση  των  συλλεγόμενων  υγρών
αποβλήτων να γίνεται με κατάλληλο αντλητικό σύστημα. Επίσης, οι εν λόγω δεξαμενές θα πρέπει να φέρουν
κατάλληλα  ανοίγματα  επίσκεψης  για  τη  διενέργεια  οπτικών  ελέγχων  καθώς  και  πρόσβαση  ατόμων  για
συντήρηση και καθαρισμό. Οι εν λόγω δεξαμενές να είναι τοποθετημένες εντός κατάλληλης στεγανής λεκάνης
ασφαλείας,  για  παράδειγμα,  στεγανοποιημένη  από  γεωλογικό  φραγμό  και  γεωμεμβράνη,  επαρκούς
χωρητικότητας. Το  σύστημα  συλλογής  και  οι  δεξαμενές  συλλογής  διαρροών  να  είναι  ανθεκτικές  και
κατάλληλης ποιότητας. Ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιείται η ανασυσκευασία αποβλήτων θα πρέπει
να καλύπτεται  από το  ως άνω σύστημα συλλογής  των διαρροών.  Στο  ίδιο  σύστημα να οδηγούνται  και
απόνερα από πλύσεις των χώρων και τυχόν υγρά πυρόσβεσης

8. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα συλλογής και περεταίρω διαχείρισης, διάθεσης κ.α. τυχόν διαρροών και τόσο
από τα απόβλητα συσσωρευτών Pb – οξέος όσο και από τα απόβλητα συσσωρευτών Ni – Cd

9. Τα υγρά απόβλητα από τις δεξαμενές συλλογής διαρροών να αντλούνται κατάλληλα και να συσκευάζονται σε
κατάλληλους περιέκτες προς διάθεση σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία

10.Να γίνεται  συστηματικός έλεγχος,  καθαρισμός και συντήρηση του ως άνω συστήματος συλλογής υγρών
αποβλήτων

11.Τακτική  επιθεώρηση  της  στάθμης  τυχόν  συγκεντρούμενης  ιλύος  στο  πυθμένα  των  δεξαμενών  συλλογής
υγρών αποβλήτων και απομάκρυνση αυτής με τελική διάθεση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες

12.Στον  χώρο  αποθήκευσης  των  συσσωρευτών  θα  πρέπει  να  διατίθενται  σε  επάρκεια  μέσα  χημικής
εξουδετέρωσης τυχόν διαρρέοντων ηλεκτρολυτών και αποθήκευσης του μίγματος μέχρι την διάθεσή του σε
κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία / εγκατάσταση

13.Πριν την τελική διάθεση των ομβρίων και γενικά των υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας (υγρά πλύσης
περιβάλλοντος χώρου, οχημάτων κ.α.) να υπάρχει κατάλληλα διαστασιολογημένο σύστημα συλλογής αυτών.
Τα ως άνω υγρά απόβλητα (νερά  πλυσίματος περιβάλλοντος χώρου, νερά από πλύση οχημάτων και γενικά
εξοπλισμού, τυχόν ρυπασμένα όμβρια ύδατα των εξωτερικών χώρων της εγκατάστασης, κ.α.) θα συλλέγονται
κατάλληλα και θα οδηγούνται μέσω ελαιοδιαχωριστή σε κατάλληλη στεγανή δεξαμενή. Το περιεχόμενο της
στεγανής δεξαμενής να παραδίδεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης κρατώντας τα σχετικά
παραστατικά.  Τυχόν  επιπλέοντα  έλαια  που  θα  συλλέγονται  από  το  εν  λόγω  σύστημα  θα  πρέπει  να
παραδίδονται  σε  κατάλληλα  αδειοδοτημένες  εταιρίες,  τηρώντας  τα  σχετικά  παραστατικά.  Το
χρησιμοποιούμενο σύστημα θα πρέπει  να ανταποκρίνεται  στις  απαιτήσεις  των διεθνών κανονισμών.  Να
υπάρχει πρόσβαση στο εν λόγω σύστημα τόσο για έλεγχο όσο και για δειγματοληψία

14.Ο χώρος του πλυντηρίου των οχημάτων θα διαθέτει περιμετρικό κανάλι με σχάρα για την συλλογή των υγρών
πλύσης.  Τα  υγρά  πλύσης  θα  οδηγούνται  στο  ως  άνω  σύστημα  βορβοροσυλλέκτη  (λασποσυλλέκτη  και
ελαιοδιαχωριστή) για την επεξεργασία τους

15.Να γίνεται συστηματικός έλεγχος, καθαρισμός και συντήρηση του ως άνω συστήματος και των αντίστοιχων
φρεατίων  συλλογής  τους.  Επίσης,  να  τηρείται  ημερολόγιο  λειτουργίας  και  συντήρησης  της  μονάδας
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, στο οποίο θα πρέπει να σημειώνονται: (α) η ημερομηνία συντήρησης, (β) η
διάρκεια συντήρησης, (γ) η ποσότητα αφαιρούμενης ιλύος, (δ) το είδος και η χρονική διάρκεια συντήρησης.
Να πραγματοποιείται, κατά το δυνατόν, τακτικός έλεγχος της ποιότητας των υγρών αποβλήτων

16.Οι σωληνώσεις και τα κανάλια που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση των υγρών αποβλήτων στο σύστημα
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να είναι κατάλληλης ποιότητας, ανθεκτικές και συμβατές με το μεταφερόμενο
απόβλητο και τοποθετημένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να διαπιστωθούν έγκαιρα πιθανά σημεία
διαρροών και διαβρώσεων

17.Τακτική επιθεώρηση της στάθμης της συγκεντρούμενης ιλύος στο πυθμένα των δεξαμενών συλλογής και
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και απομάκρυνση αυτής με τελική διάθεση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες
εταιρείες

18.Τυχόν  τεμάχια  στερεών  αποβλήτων  από  τις  σχάρες  των  δαπέδων  (κτιρίου  και  προαύλιου  χώρου)  να
συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλα στεγανά μέσα και να διαχειρίζονται κατάλληλα
από αδειοδοτημένο διαχειριστή

19.Στον  χώρο  πλύσης  των  οχημάτων  απαγορεύεται  η  πλύση  περιεκτών  επικίνδυνων  αποβλήτων.  Επίσης,
απαγορεύεται η πλύση των οχημάτων μεταφοράς συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων, εφόσον τμήματά
τους έχουν έρθει σε επαφή (για παράδειγμα, η καρότσα αυτών) με επικίνδυνα απόβλητα
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20.Οι  δεξαμενές  να  εξοπλιστούν  με  μέτρα  ασφαλείας  και  ελέγχου,  όπως  δείκτης  στάθμης,  συστήματα
εξαερισμού,  αυτόματο  σύστημα  ασφαλείας  έναντι  υπερχείλισης  και  υπερπίεσης  και  αντικεραυνική
προστασία

21.Η μετάγγιση των αποβλήτων από και προς τις δεξαμενές να γίνεται με τη χρήση των κατάλληλων αντλιών των
οχημάτων μεταφοράς τους, μέσω σταθερών όσο και εύκαμπτων σωληνώσεων και να πραγματοποιείται είτε
σε μέρες χωρίς βροχές είται να υπάρχει προστέγασμα φύλαξης από τη βροχή

22.Να διενεργείται τακτικός έλεγχος και καθαρισμός σχαρών και φρεατίων. Να κατασκευαστεί σύστημα φραγής
στο  σημείο  όπου  εξέρχονται  τα  όμβρια  εκτός  της  μονάδας.  Το  σύστημα  αυτό  θα  χρησιμοποιείται  σε
περίπτωση ατυχηματικής διαρροής - έκτακτου περιστατικού, ώστε να μη δύναται να εξέλθουν της μονάδας
ρυπασμένα όμβρια ή επικίνδυνα υγρά απόβλητα

23.Εφόσον τοποθετούνται υλικά σε στεγασμένους χώρους, να υπάρχει περιμετρικά προστασία από τα νερά της
βροχής ώστε να μην υπάρχει περίπτωση σωματίδια κ.α. να παρασυρθούν από όμβρια ύδατα που τυχόν
εισέρχονται  στο χώρο.  Ομοίως και  για  οποιονδήποτε  χώρο όπου υπάρχει  περίπτωση να παρασυρθούν
απόβλητα από τα όμβρια ύδατα

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

3.3.3. Στερεά απόβλητα (επικίνδυνα και μη επικίνδυνα) και λάσπες
1. Κατά την  διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα στις (19) και

(20) σχετικές ΚΥΑ και στον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012)
2. Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη, εφόσον της ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, να πιστοποιήσει τα στοιχεία που

αφορούν στην ακριβή σύσταση και ποσότητα των αποβλήτων. Οι αρμόδιες αρχές έχουν το δικαίωμα, εάν το
κρίνουν σκόπιμο, να διενεργήσουν δειγματοληψίες και αναλύσεις των αποβλήτων, το κόστος των οποίων θα
βαρύνει την Εταιρία

3. Η Εταιρία οφείλει να γνωρίζει τι απόβλητα έχουν αποθηκευτεί προσωρινώς και πως αυτά είναι διατεταγμένα
στην εγκατάσταση. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να φυλάσσονται εντός της εγκατάστασης και να μπορούν να
είναι άμεσα διαθέσιμα στις Αρχές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

4. Η αποθήκευση πάσης φύσης αποβλήτων θα πρέπει  να γίνεται  με τέτοιο τρόπο ώστε  να αποφεύγεται  η
υπερβολική στοίβαξη αυτών, προκειμένου να προληφθούν τυχόν ατυχήματα

5. Όλα τα μεταλλικά και μη μεταλλικά υλικά θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα μέσα συλλογής και
χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες και να παραδίδονται για περαιτέρω διαχείριση σε κατάλληλα
αδειοδοτημένες εταιρίες

6. Εάν προσδιοριστούν υλικά που περιέχουν αμίαντο,  αυτά θα απομακρύνονται  και  θα αποστέλλονται  για
περαιτέρω  διάθεση,  έχοντας  υπόψη  τις  ειδικές  οδηγίες  που  πρέπει  να  ακολουθούνται  στην  περίπτωση
υλικών που περιέχουν αμίαντο

7. Να διαγραμμιστεί κατάλληλα το δάπεδο του χώρου αποθήκευσης αποβλήτων
8. Η αποθήκευση των αποβλήτων προ της διαλογής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δύο (2) ημέρες
9. Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης των ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα

τρία (3) έτη σύμφωνα με την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997). Τα μη αξιοποιήσιμα απόβλητα
που προκύπτουν από τη διαλογή των ανακυκλώσιμων θα πρέπει να οδηγούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο
χώρο (ΧΥΤΑ) εντός τριών (3) ημερών

10.Τα  επικίνδυνα  απόβλητα  να  αποθηκεύονται  με  λήψη  των  κατάλληλων  μέτρων  προστασίας  του
περιβάλλοντος,  και  το  χρονικό  διάστημα  αποθήκευσής  τους  εντός  της  εγκατάστασης  δεν  θα  πρέπει  να
υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή τα τρία (3) έτη, ανάλογα με το εάν ο τελικός προορισμός των αποβλήτων θα είναι
εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης, αντίστοιχα

11.Η διαχείριση των διαφόρων τύπων αποβλήτων που προκύπτουν από την υπόψη δραστηριότητα να γίνεται
κατά είδος: για ΑΕΚΚ, ΑΗΗΕ, ελαστικά, ορυκτέλαια και συσσωρευτές να ακολουθούνται οι προδιαγραφές της
ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/2010,  της  ΚΥΑ  23615/651/Ε.103/2014,  των  Π.Δ.  109/04  και  82/04  και  της  ΚΥΑ
41624/2057/Ε103/10, αντίστοιχα,  και να υπάρχουν πάντα σε ισχύ συμβάσεις  της εταιρίας  με αντίστοιχα
εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
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12.Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  των  μέσων  αποθήκευσης  μη  επικίνδυνων  αποβλήτων  και  των  οχημάτων
μεταφοράς, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να
είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997. Αντίστοιχα, όσον αφορά στα επικίνδυνα
απόβλητα οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ
24944/1159/06

13.Οι χώροι  αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή αερισμό,  αδιαπέραστο
δάπεδο και δυνατότητα συλλογής τυχόν διαρροών. Επίσης, θα πρέπει οι χώροι αποθήκευσης να διαθέτουν
επαρκή φωτισμό και θα πρέπει να αποφεύγεται η γειτνίαση των αποθηκευμένων επικίνδυνων αποβλήτων με
δίκτυα υποδομών που ενδέχεται να επηρεαστούν

14.Η διαχείριση των συσκευασιών και γενικά όλων των λοιπών αποβλήτων που υπάγονται στη νομοθεσία για
εναλλακτική διαχείριση ειδικών τύπων αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/01, όπως
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  και των προεδρικών διαταγμάτων και άλλων διατάξεων που έχουν ή
πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεων του ως άνω Νόμου ((3), (4), (5), (6), (7), (8), (12) σχετικά)
και τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΝ συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης. Για όσα από τα εν λόγω απόβλητα απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΑΛΕ κ.α.),
καθώς και για όλα τα επικίνδυνα απόβλητα, θα πρέπει η εγκατάσταση να συμπληρώνει κατάλληλα έντυπα
αναγνώρισης, αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να διατηρούνται για τρία (3) τουλάχιστον έτη. Να υπάρχουν
πάντα σε ισχύ συμβάσεις μεταξύ του φορέα της δραστηριότητας του θέματος με τα εγκεκριμένα από το ΥΠΕΝ
συστήματα  εναλλακτικής  διαχείρισης  των  διαφόρων  τύπων  αποβλήτων  (ΑΗΗΕ,  ΑΛΕ  κ.α.)  ώστε  να
διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση τους μέχρι την τελική αξιοποίηση / διάθεση των αποβλήτων. Όλες οι ως άνω
συμβάσεις θα πρέπει να προσκομιστούν στη Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αμέσως
μετά την υπογραφή τους καθώς και να είναι διαθέσιμες για κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

15.Η εταιρία οφείλει να προσκομίσει στη Δ/νση ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αμέσως μετά την
υπογραφή τους όλες τις σχετικές Συμβάσεις συνεργασίας με τους αδειοδοτημένους αποδέκτες των διαφόρων
τύπων αποβλήτων

16.Η  εταιρεία  να  μεριμνά  για  την  έγκαιρη  απομάκρυνση  αποθηκευμένων  αποβλήτων  προς  περαιτέρω
διαχείριση, ώστε οι αποθηκευμένες ποσότητες τους να μην ξεπερνούν κάθε φορά τη μέγιστη αποθηκευτική
ικανότητα του χώρου

17.Η αποθήκευση των διαφόρων τύπων αποβλήτων να είναι  προσωρινή  και  να γίνεται  τακτική αποκομιδή
αυτών και μεταφορά στους αντίστοιχους αποδέκτες

18.Τα ανακυκλώσιμα υλικά προς απόρριψη (για παράδειγμα, χαρτοκιβώτια, υλικά συσκευασίας, παλέτες κ.α.)
να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα και να παραδίδονται για περαιτέρω διαχείριση

19.Η αποκομιδή των οικιακών στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης να γίνεται με ευθύνη του φορέα του έργου
και σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες ΟΤΑ και να διατίθενται σε νόμιμα λειτουργούντα χώρο διάθεσης
απορριμμάτων.

3.3.4. Λοιποί Περιβαλλοντικοί Όροι
1. Στη  μονάδα να  διακινούνται  μόνο  απόβλητα σύμφωνα με  τους  κωδικούς  ΕΚΑ που περιγράφονται  στην

παράγραφο Α.1) της παρούσας Απόφασης. Να μην γίνεται κανενός είδους επεξεργασία των διαχειριζόμενων
αποβλήτων

2. Για τη διακίνηση των πρώτων υλών (για παράδειγμα, ΑΛΕ, απόβλητα συσσωρευτών) να υπάρχουν πάντα
συμβάσεις σε ισχύ του φορέα της δραστηριότητας με εγκεκριμένα από το ΥΠΕΝ Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης

3. Σε κάθε παρτίδα που εισέρχεται στον χώρο της εγκατάστασης να γίνεται οπτικός έλεγχος και αναμόχλευση
των υλικών όπου αυτό είναι εφικτό, με σκοπό να ελεγχθεί το περιεχόμενο των προς διαχείριση υλικών. Σε
περίπτωση  που  βρεθούν  οικιακά  ή  κάθε  τύπου  απόβλητα  μη  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  Α.1  της
παρούσας  Απόφασης,  να  διασφαλίζεται  η  χωριστή  συλλογή  τους  και  να  εξασφαλίζεται  η  προσωρινή
αποθήκευση, μεταφορά και διάθεσή τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη
διαχείριση οικιακών και λοιπών αποβλήτων

4. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο ταυτοποίησης διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ του προς παραλαβή
αποβλήτου και των στοιχείων των συνοδευτικών εγγράφων, τότε τα απόβλητα δεν θα γίνονται αποδεκτά και
θα επιστρέφονται
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5. Να  θεσπιστούν  κριτήρια  αποδοχής  των  εισερχομένων  αποβλήτων  ώστε  να  αποτρέπεται  η  παραλαβή
αποβλήτων  μη  προβλεπόμενων  στην  παράγραφο  Α.1)  της  παρούσας  Απόφασης.  Να  πραγματοποιείται
ποιοτικός έλεγχος των εισερχόμενων αποβλήτων ώστε να εξασφαλίζεται ο εντοπισμός αποκλίσεων από τις
προδιαγραφές που θέτει η εταιρεία για την παραλαβή αποβλήτων. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα
για την αποφυγή επανάληψης των αποκλίσεων

6. Να υπάρχει  σχέδιο λειτουργίας και  διαχείρισης με τεκμηριωμένες διαδικασίες για ολόκληρη την αλυσίδα
διαχείρισης  των  αποβλήτων  (προμήθεια  -  διαχείριση  –  πώληση)  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  αποφυγή
παραλαβής και διακίνησης υλικών που δεν περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της εταιρείας

7. Να εφαρμόζονται οι ακόλουθες τεχνικές κατά το χειρισμό των αποβλήτων:
 κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες για την ασφαλή μεταφορά των αποβλήτων
 κατάλληλο σύστημα διαχείρισης για τη φόρτωση και εκφόρτωση των αποβλήτων
 πραγματοποίηση γενικού ελέγχου του αποβλήτου κατά την εισαγωγή του στη μονάδα και την αποθήκευση

του από εξειδικευμένο προσωπικό
 διασφάλιση καλής λειτουργίας και καταλληλότητας του εξοπλισμού 
 στην περίπτωση αποβλήτων που μπορούν να δημιουργήσουν εκπομπές στον αέρα, η εκφόρτωση να γίνε -

ται σε κλειστούς χώρους εξοπλισμένους με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού για τη μείωση εκπομπών στην
ατμόσφαιρα

8. Πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες τεχνικές όταν χρησιμοποιούνται εμπορευματοκιβώτια:
 κάλυψη  εμπορευματοκιβωτίων  (εκτός  εξαιρέσεων  όπου  οι  συνθήκες  περιβάλλοντος  δε  επηρεάζουν  το

απόβλητο)
υλικά που είναι ευαίσθητα σε συνθήκες περιβάλλοντος θα πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους που προ -

στατεύονται από θερμότητα και φως
 η αποθήκευση των εμπορευματοκιβώτιων θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να μην διαρρέουν υγρά

9. Να γίνεται επαναχρησιμοποίηση περιεκτών όταν αυτοί βρίσκονται σε καλή κατάσταση
10.Εάν κατά την  φόρτωση /  εκφόρτωση των υλικών επιμολυνθούν επιφάνειες  συσκευασίας  ή  μεταφορικού

μέσου, αυτές θα πρέπει να καθαρίζονται με διαλύτη ο οποίος θα πρέπει να συλλέγεται και να αντιμετωπίζεται
ως απόβλητο

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

12.Να  λαμβάνεται  ιδιαίτερη  μέριμνα  για  την  αποφυγή  διαφυγής  πτητικών  ουσιών  στην  ατμόσφαιρα  και
διαρροών κατά τη μεταφορά, άντληση και αποθήκευση των υγρών αποβλήτων

13.Να εγκατασταθούν θύρες αυτόματης φραγής σε όλους τους χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων
14.Το άνοιγμα των θυρών του κτιρίου αποθήκευσης να γίνεται προς τα έξω και με απλή ώθηση. Τα ανοίγματα

του κτιρίου να είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση ανάγκης να επιτρέπουν την γρήγορη έξοδο όσων βρίσκονται
μέσα στην αποθήκη

15.Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εισέρχεται στη μονάδα να συνοδεύεται από αντίστοιχο Έντυπο Καταγραφής
με τα στοιχεία του κατόχου, του αποβλήτου και τις λοιπές πληροφορίες (ποσότητα, ημερομηνίες παραλαβής,
προορισμός,  μέσο  μεταφοράς  κ.α.).  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

16.Να  πραγματοποιείται,  κατά  το  δυνατόν,  ξεχωριστή  συλλογή  των  επιμέρους  αποβλήτων  στην  πηγή,
προκειμένου να επιτυγχάνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωσή τους

17.Η αποθήκευση και συσκευασία των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται με τη χρήση κατάλληλων μέσων και
σημάνσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά ADR, IMDG Code, RID

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

19.Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η αναμενόμενη αισθητική
υποβάθμιση του χώρου λόγω αποθέσεων των αποβλήτων
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20.Κάθε  παρτίδα αποβλήτου  που εισέρχεται  και  εξέρχεται  από τη  μονάδα θα πρέπει  να  συνοδεύεται  από
αντίστοιχα παραστατικά έγγραφα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (κατόχου, αποβλήτου, αποδέκτη κ.α.). Κατά
την  παραλαβή  και  παράδοση  επικίνδυνων  αποβλήτων  να  συμπληρώνονται  αντίστοιχα  Έντυπα
Αναγνώρισης,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Κεφάλαιο  9  της  ΚΥΑ  24944/1159/2006.  Ειδικά  για
διασυνοριακές μεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων, το έντυπο αναγνώρισης μπορεί να αντικατασταθεί από
το συμπληρωμένο Παράρτημα 1Β του κανονισμού 1013/2006/ΕΚ για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων

21.Η αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων δεν αφορά σε ραδιενεργά, μολυσματικά, εκρηκτικά απόβλητα
22.Τα προς αποθήκευση επικίνδυνα απόβλητα να τοποθετούνται χωριστά ανάλογα με την επικινδυνότητά τους

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους για λόγους ασφαλείας
23.Η  στοιβασία  των  συσκευασμένων  επικινδύνων  αποβλήτων  να  γίνεται  σύμφωνα  με  τους  πίνακες

διαχωρισμού / συμβατότητας που ισχύουν για τα επικίνδυνα απόβλητα
24.Για την κατασκευή,  διαμόρφωση και  διαχωρισμό των διαμερισμάτων αποθήκευσης να χρησιμοποιηθούν

κατάλληλα υλικά, ανθεκτικά στην πυρκαγιά
25.Οι εσωτερικές είσοδοι από και προς τα γραφεία θα πρέπει να ενισχυθούν με πυράντοχες θύρες
26.Η  συγκέντρωση  τοξικών  και  επικίνδυνων  ουσιών  στους  χώρους  της  εγκατάστασης  δεν  θα  πρέπει  να

υπερβαίνει  τα επιτρεπόμενα όρια έκθεσης για τους εργαζόμενους (Π.Δ. 90/1999). Σε αντίθετη περίπτωση
καθώς και σε περίπτωση δημιουργίας οχλήσεων από οσμές, θα πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα
τεχνητού εξαερισμού του χώρου και επεξεργασίας των αέριων εκπομπών

27.Να  υπάρχουν  κατάλληλα  συστήματα  ανίχνευσης  και  αναγγελίας  διαρροών  /  διαφυγών  και  εκδήλωσης
πυρκαγιάς. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα πυρόσβεσης σε κάθε χώρο αποθήκευσης και συλλογής των
χρησιμοποιούμενων υλικών πυρόσβεσης

28.Οι εργασίες αποθήκευσης των διαφόρων τύπων αποβλήτων να γίνονται σε κλειστούς χώρους, με επαρκή
φωτισμό και αερισμό και να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα εξαερισμού. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε
να αποτρέπεται η πιθανή δημιουργία εκρηκτικών μιγμάτων, καθώς και να υπάρχει πρόβλεψη για προστασία
από τις ηλιακές ακτίνες, που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλοίωση των αποθηκευμένων αποβλήτων. Στους
χώρους  όπου  θα  γίνεται  αποθήκευση  επικίνδυνων  αποβλήτων,  εύφλεκτων  αποβλήτων  και  στο  χώρο
ανασυσκευασίας, ο φωτισμός και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να είναι αντιεκρηκτικού τύπου.  Το πλάτος
των θυρών δεν θα είναι μικρότερο από 0,80 m

29.Να λαμβάνεται μέριμνα για την απομόνωση των εύφλεκτων υλικών και την τοποθέτησή τους σε ασφαλές
μέρος

30.Ανασυσκευασία αποβλήτων εύθρυπτου αμίαντου, αποβλήτων θεωρούμενων πολύ τοξικών ή πολύ εύφλεκτων
δεν  επιτρέπεται.  Τέτοιου είδους απόβλητα εφόσον η συσκευασία  τους παρουσιάζει  προβλήματα δεν θα
πρέπει να γίνονται αποδεκτά

31.Το  άνοιγμα  των  συσκευασιών  επιτρέπεται  μόνο  στην  περίπτωση  που απαιτείται  δειγματοληψία  ή  στην
περίπτωση που κάποιοι περιέκτες ομοειδών αποβλήτων δεν είναι πλήρεις και γίνεται ανάμιξη για τη μείωση
του όγκου. Δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες συσκευασίας / ανασυσκευασίας επικίνδυνων αποβλήτων
εκτός  από  τις  περιπτώσεις  όπου  επιβάλλεται  για  λόγους  ασφαλείας.  Θα  πρέπει  να  προβλέπεται  στην
εγκατάσταση  χώρος  ανασυσκευασίας  /  ανάμιξης  για  περιέκτες  οι  οποίοι  κατά  τη  μεταφορά  προς
μεταφόρτωση  καταπονήθηκαν  ή  παρουσίασαν  φθορά  και  δεν  κρίνονται  ασφαλείς  για  αποθήκευση  και
μεταφορά ή για την αντιμετώπιση περιστατικού εντός της εγκατάστασης, για παράδειγμα διάτρηση περιέκτη
από  περονοφόρο.  Οι  κενοί  περιέκτες  που  θα  προκύψουν  στην  περίπτωση  αυτή  να  διαχειρίζονται  ως
επικίνδυνα  απόβλητα   (κατάλληλη  συσκευασία  και  αποστολή  τους  προς  διαχείριση  σε  κατάλληλα
αδειοδοτημένη εγκατάσταση). Για την ανάμιξη επικίνδυνων αποβλήτων να ακολουθούνται τα οριζόμενα στο
Άρθρο 11, Παράγραφος 4δ) της ΚΥΑ 13588/725/06

32.Επιτρέπεται μόνο η παραλαβή συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων σε κατάλληλους περιέκτες και με
την  κατάλληλη  σήμανση  καθώς  και  επικίνδυνων  αποβλήτων με  κωδικούς  ΕΚΑ 13  05  02*  (λάσπες από
ελαιοδιαχωριστές)  και  ΕΚΑ  13  05  07*  (ελαιώδη  ύδατα  από  διαχωριστές  ελαίου  –  νερού)  τα  οποία  θα
παραλαμβάνονται  με  βυτιοφόρα  οχήματα  και  θα  αποθηκεύονται  στα  δύο  διαμερίσματα  της  υπόγειας
δεξαμενής στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, αντίστοιχα

33.Οι περιέκτες να μην υπερβαίνουν κατά την πλήρωση το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος και το 95 % του όγκου
τους ανεξαρτήτως βάρους του περιεχόμενου υλικού, να σφραγίζονται ερμητικά κλειστά και να διενεργείται
έλεγχος της λειτουργικότητάς τους (καπάκια, τάπες, στεφάνια κ.α.). Κάθε περιέκτης να φέρει την κατάλληλη
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πλήρη σήμανση (να καλύπτει τον κίνδυνο (κατηγορία και αριθμός UN) και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για
τα περιεχόμενα απόβλητα),  τοποθετημένη σε σημεία ορατά και ευπρόσιτα με ανεξίτηλες ετικέτες.  Όλες οι
επιφάνειες  συσκευασίας  να  είναι  καθαρές  και  να  μην  υπάρχουν  άλλες  ετικέτες  ή  διαφορετικού  είδους
σήμανση από τυχόν προηγούμενη χρήση του περιέκτη

34.Η σήμανση των επιμέρους χώρων αποθήκευσης να είναι σύμφωνη με το Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67 Α). Επίσης,
στους χώρους αποθήκευσης θα πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση ατόμων μη εξουσιοδοτημένων.  Να
τοποθετηθούν πινακίδες που θα προειδοποιούν για τον κίνδυνο φωτιάς και απαγορευτικές πινακίδες για
απόρριψη σκουπιδιών από τους διερχόμενους

35.Να υπάρχει σήμανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και του χώρου φύλαξης υλικών πυρόσβεσης
36.Να διασφαλίζεται  η συλλογή τυχόν διαρροών  από όλα τα ράφια (dexion)  της καθ’  ύψος στοίβαξης των

συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων
37.Η εξαγωγή των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται  από εταιρείες  που διαθέτουν την προβλεπόμενη στο

Άρθρο 7, παράγραφος Γ.1.β της  ΚΥΑ 13588/725/06, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν.4042/2012,
άδεια

38.Όλα  τα  επικίνδυνα  απόβλητα  συσσωρευτών  θα  εισέρχονται  και  θα  εξέρχονται  από  την  μονάδα  μέσω
αυτοτελών φορτίων Pb-Οξέος και Ni-Cd και όχι σύμμεικτων. Ομοίως, και η φόρτωση προς αποστολή των
αποβλήτων σε μονάδες περαιτέρω διαχείρισης αυτών θα γίνεται μόνο με αμιγή φορτία. Η συλλογή, μεταφορά
και αποθήκευση  των αποβλήτων συσσωρευτών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ
41624/2057/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-2010), όπως αυτή ισχύει

39.Οι συσσωρευτές Ni-Cd δεν θα τοποθετούνται στους ίδιους κάδους με τους συσσωρευτές Pb-οξέος
40.Η παραλαβή των συσσωρευτών Ni-Cd από την μονάδα (προσωρινής) αποθήκευσης θα πρέπει να γίνεται

εντός κατάλληλων μεταλλικών ή πλαστικών περιεκτών σύμφωνα με την οδηγία Ρ801α (ΚΥΑ 19403/1388/08,
ΦΕΚ 781/Β/2-5-2008, όπως ισχύει)

41.Η  παραλαβή  των  συσσωρευτών  Ni-Cd  να  γίνεται  μόνο  εφόσον  συνοδεύεται  από  τα  σχετικά  έντυπα
αναγνώρισης και ειδικότερα με την προσκόμιση από τον συλλέκτη αυτοτελούς εντύπου σύμφωνα με την
13588/725/2006, δηλαδή να μην συνυπάρχει στο έντυπο και αναγραφή μολύβδου – οξέος ή άλλου ρεύματος
και με την παραλαβή του κίτρινου αντιγράφου των εντύπων αναγνώρισης

42.Θα  πρέπει  να  ασκείται  έλεγχος  και  εποπτεία  των  παραγωγών  /  κατόχων  των  αποβλήτων  (υπογραφή
συμφωνητικών  συνεργασίας,  εκπαίδευση  /  πληροφόρησή  τους,  απαίτηση  για  τήρηση  συγκεκριμένων
προδιαγραφών). Θα πρέπει να εφαρμοστεί κατάλληλο σύστημα ιχνηλασιμότητας όλων των διακινούμενων
ποσοτήτων συσσωρευτών

43.Η αποθήκευση των αποβλήτων συσσωρευτών να γίνεται σε στεγασμένο χώρο. Οι συσσωρευτές θα πρέπει
να αποθηκεύονται σε ειδικά δοχεία τα οποία, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται, θα προμηθεύει το αντίστοιχο
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και τα οποία δεν επιτρέπεται να πλένονται εντός της υπόψη
δραστηριότητας.  Η  πλύση  των  ανωτέρω  δοχείων  θα  πρέπει  να  πραγματοποιείται  σε  κατάλληλα
αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή. Τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης
συσσωρευτών και των άλλων επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι συμβατά με τις προδιαγραφές του
διεθνούς κανονισμού μεταφοράς επικινδύνων ADR, RID, IMDG Code καθώς και τα προβλεπόμενα στις (19)
και (20) σχετικές ΚΥΑ

44.Η αποθήκευση και γενικά η διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την
ΚΥΑ 24944/1159/30.06.06 (ΦΕΚ 791/Β/30.06.2006) που αφορά στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών
για  τη  διαχείριση  των  επικίνδυνων  αποβλήτων  εν  γένει.  Επίσης,  η  διαχείριση  (αποθήκευση)  των
χρησιμοποιημένων συσσωρευτών να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α), όπως
αυτός ισχύει, και της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 ((29) σχετικό), όπως αυτή ισχύει

45.Ο χώρος όπου αποθηκεύονται απόβλητα συσσωρευτών θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα αερισμού
– ανανέωσης αέρος ώστε να μην υφίστανται προβλήματα, για παράδειγμα, από τις αναθυμιάσεις θειικού
οξέος  στο  χώρο,  αδιαπέραστο  δάπεδο,  με  επάρκεια  στην  αντιδιαβρωτική  προστασία  και  δυνατότητα
συλλογής τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών κ.α.

46.Ο χώρος όπου αποθηκεύονται απόβλητα συσσωρευτών θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να
προστατεύει τα επικίνδυνα απόβλητα από τη βροχή και την φωτιά. Επίσης, πρέπει να διαθέτει κατάλληλη
κλίση, ώστε οποιαδήποτε υγρά απόβλητα να οδηγούνται σε σύστημα συλλογής αποτελούμενο από δίκτυο
σωληνώσεων και κατάλληλη στεγανή δεξαμενή συλλογής αυτών, καθώς και στεγανό βιομηχανικό δάπεδο. Ο
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χώρος αυτός θα πρέπει να είναι  στεγανοποιημένος και να είναι  λειτουργικός κατά την αποθήκευση των
αποβλήτων συσσωρευτών

47.Τα μέσα αποθήκευσης των αποβλήτων 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 αντίστοιχο
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών

48.Τα μέσα αποθήκευσης των αποβλήτων συσσωρευτών δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται (στοιβάζονται) σε
μεγάλο ύψος προκειμένου να προληφθούν τυχόν ατυχήματα. Θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση των
μέσων αποθήκευσης των αποβλήτων 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

49.Η παράδοση των συσσωρευτών προς τα εργοστάσια ανακύκλωσης συσσωρευτών, θα πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με  την  ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10  (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-2010),  όπως  αυτή  ισχύει.  Επιπλέον,  θα
πρέπει να εκδίδεται έντυπο αναγνώρισης και τα ροζ αντίγραφα αυτών να διατηρούνται σε χωριστό φάκελο

50.Στον  χώρο αποθήκευσης  αποβλήτων  συσσωρευτών  δεν  θα πρέπει  να  πραγματοποιείται  καμία  εργασία
διαχωρισμού, ταξινόμησης, απορρύπανσης και ανακύκλωσης των συσσωρευτών

51.Η συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση  των αποβλήτων συσσωρευτών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-2010), όπως αυτή ισχύει

52.Οι χώροι (προσωρινής) αποθήκευσης των αποβλήτων συσσωρευτών και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων
και τα μέσα συσκευασίας αυτών θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη σήμανση όπως, επίσης, και ολόκληρη η
εγκατάσταση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

53.Κατά τη λειτουργία της υπόψη δραστηριότητας (όσον αφορά στην αποθήκευση αποβλήτων συσσωρευτών
Pb – οξέος και Ni – Cd) θα πρέπει να υπάρχει πάντα σε ισχύ Σύμβαση Συνεργασίας της εταιρίας του θέματος
με  εγκεκριμένο  σύστημα  εναλλακτικής  διαχείρισης  αποβλήτων  συσσωρευτών  και  ειδικότερα  Σύστημα
εναλλακτικής  διαχείρισης  αποβλήτων  συσσωρευτών  που  να  περιλαμβάνει  και  απόβλητα  συσσωρευτών
Νικελίου - Καδμίου.  Η ως άνω Σύμβαση ή οι ανανεώσεις αυτής θα πρέπει να προσκομίζονται στη Δ/νση
ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αμέσως μετά την υπογραφή τους καθώς και να είναι διαθέσιμες
για κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

54.Η αποθήκευση των ΑΛΕ να γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 2939/01, όπως ισχύει, και το Π.Δ. 82/2004, και μόνο
επί  τη  βάσει  Συμβάσεων  συνεργασίας  της Εταιρίας  με  αντίστοιχα  εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης. Οι Συμβάσεις αυτές πρέπει να είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα άσκησης της υπόψη
δραστηριότητας, σε περίπτωση δε ανανέωσής τους, το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιείται στη Δ/νση
ΠΕΧΩΣ της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αττικής.  Να  διασφαλίζεται  η  συλλογή  τυχόν  διαρροών  από  τα
αποθηκευμένα ΑΛΕ

55.Τα  ΑΛΕ  θα  πρέπει  να  παραλαμβάνονται  ή  να  παραδίδονται  από  την  εγκατάσταση  μόνο  εφόσον
συνοδεύονται από σχετικά έντυπα αναγνώρισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

56.Η διαχείριση συστατικών στοιχείων των ΑΗΗΕ να γίνεται κατά είδος:
 Για  τις  μπαταρίες  /  συσσωρευτές  και  τυχόν ορυκτέλαια  να ακολουθούνται  οι  προδιαγραφές της ΚΥΑ

41624/2057/Ε103/10 και του Π.Δ. 82/04, αντίστοιχα, και να υπάρχουν πάντα σε ισχύ συμβάσεις της εται -
ρίας με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Επίσης, η διαχείριση αυτών θα
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α), όπως αυτός ισχύει

 Υλικά που μπορεί να περιέχουν PCBs (πυκνωτές) θα συλλέγονται χωριστά και θα διαχειρίζονται ως επι-
κίνδυνα απόβλητα

 Εάν προσδιοριστεί κατασκευαστικό μέρος που περιέχει αμίαντο, αυτό θα απομακρύνεται και θα αποστέλ-
λεται για περαιτέρω διάθεση, έχοντας υπόψη τις ειδικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται στην περί-
πτωση υλικών που περιέχουν αμίαντο

 Τα καλώδια δεν θα επεξεργάζονται εντός της μονάδας αλλά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλα μέσα προ-
σωρινής αποθήκευσης και θα προωθούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες για ανακύκλωση

 Μελάνια εκτυπωτών και φωτοτυπικών, συσσωρευτές, πυκνωτές και κεραμικές εστίες να τοποθετούνται σε
κατάλληλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης, ώστε να αποφεύγεται η πιθανή έκλυση επικίνδυνων στοιχεί -
ων που περιέχουν προς το περιβάλλον (για παράδειγμα, με την επαφή με το νερό της βροχής)
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 Τα μη μεταλλικά υλικά (πλαστικά, γυάλινα στοιχεία κ.α.) να παραδίδονται για ανακύκλωση και πάντα σε
κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ή εταιρίες

 Τα μεταλλικά υλικά (σιδηρούχα και μη) να παραδίδονται για ανακύκλωση και πάντα σε κατάλληλα αδειο-
δοτημένες εγκαταστάσεις ή εταιρίες

Κάθε παράδοση – παραλαβή επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να συνοδεύεται από την έκδοση κατάλληλα
συμπληρωμένων έντυπων αναγνώρισης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι
χώροι αποθήκευσης θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη σήμανση, ανάλογα με το είδος των αποθηκευόμενων
αποβλήτων

57.Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη, εφόσον της ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, να πιστοποιήσει τα στοιχεία που
αφορούν στο είδος και ποσότητα των προς διαχείριση αποβλήτων

58.Να γίνεται καθαρισμός του χώρου της εγκατάστασης με κατάλληλα μέσα (για παράδειγμα, χρήση μηχανικού
σαρώθρου κ.α.). Τα στερεά απόβλητα (αποκόμματα, οξείδια μετάλλων κ.α.) θα πρέπει να συγκεντρώνονται
και να διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες για περαιτέρω διαχείριση

59.Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται καύση ελαστικών και γενικότερα καύση οποιουδήποτε είδους
αποβλήτων ή λαδιών στον χώρο της δραστηριότητας, σύμφωνα και με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/1993)

60.Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 6 “Αναλυτική περιγραφή
του έργου” της ΜΠΕ  και  στα  συνοδευτικά  /  συμπληρωματικά  στοιχεία αυτής  ((40)  σχετικό), τα οποία θα
εφαρμοσθούν στο σύνολο τους και εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας Απόφασης

61.Να γίνεται τακτική συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού ώστε να είναι εφικτή η καλή λειτουργία τους
62.Τα δάπεδο και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του έργου να είναι κατάλληλα ώστε να καθίσταται

εύκολος  ο  καθαρισμός  τους.  Να  γίνει  στεγάνωση  (τσιμεντόστρωση,  ασφαλτόστρωση  κ.α.)  του  χώρου
αποθήκευσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων

63.Η συλλογή και μεταφορά των διαφόρων τύπων αποβλήτων από και προς την εγκατάσταση να γίνεται από
κατάλληλα  αδειοδοτημένους  φορείς  εάν  πρόκειται  για  επικίνδυνα  απόβλητα  ή  φορείς  που  πληρούν  τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4685/2020 εάν πρόκειται για μη επικίνδυνα
απόβλητα, είτε πρόκειται για ιδιωτικών συμφερόντων εταιρίες είτε για φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
για παράδειγμα, δημοτικούς ή διαδημοτικούς

64.Τα οχήματα μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων, εν γένει, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σχετικές
άδειες  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ  13588/725/06,  όπως  αυτή  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει,  και
24944/1159/06. Επίσης, τα οχήματα μεταφοράς όλων των τύπων αποβλήτων θα πρέπει να διαθέτουν άδειες
κυκλοφορίας, δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, ασφαλιστήρια συμβόλαια, να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο
εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και λοιπό εξοπλισμό (κατάλληλες συσκευές πυρόσβεσης
κ.α.),  να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και  να είναι
αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας.  Επίσης,  τα  οχήματα  μεταφοράς  θα  πρέπει  να  έχουν  την  κατάλληλη
επισήμανση και να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, εφόσον και όπου απαιτείται. Τέλος,
οι οδηγοί των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων να έχουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα
νομοθεσία  επαγγελματική  άδεια,  να  είναι  κάτοχοι  ισχύοντος  πιστοποιητικού  επαγγελματικής  κατάρτισης
ADR,  αντίστοιχου  των  μεταφερόμενων  υλών, εφόσον  και  όπου  απαιτείται,  και  να  είναι  κατάλληλα
εκπαιδευμένοι σε θέματα ασφαλούς λειτουργίας των οχημάτων μεταφοράς των αποβλήτων για την αποφυγή
κινδύνων που προσβάλλουν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον

65.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

66.Η  στάθμευση  των  οχημάτων  μεταφοράς  των  αποβλήτων να  γίνεται  μόνο  σε  κατάλληλους  χώρους  της
εγκατάστασης

67.Να  ληφθούν  κατάλληλα  μέτρα  ηχομόνωσης  και  τυχόν  μηχανήματα  που  δημιουργούν  κραδασμούς  και
δονήσεις να τοποθετηθούν σε ειδικές αντικραδασμικές βάσεις / στηρίξεις

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

69.Εάν διαπιστωθεί υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα
(για παράδειγμα, τοποθέτηση αντιθορυβικών πετασμάτων). Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει
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να  έχει  μειωμένες  εκπομπές  θορύβου  και  να  είναι  εφοδιασμένος  με  κατάλληλα  πιστοποιητικά  όπως
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία

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

71.Ο χώρος της εγκατάστασης να είναι περιφραγμένος ώστε να παρεμποδίζει τυχόν διαφεύγοντα μικροαπορρίμματα
από το να διασπείρονται εκτός των ορίων του χώρου. Για λόγους υγιεινής και αισθητικής η εν λόγω περίφραξη να
συντηρείται τακτικά

72.Εξωτερικά της περίφραξης και με ευθύνη του φορέα της δραστηριότητας να διατηρείται ζώνη τουλάχιστον δύο (2)
μέτρων καθαρή από ξερή βλάστηση και σκουπίδια για τον περιορισμό διάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες
εκτάσεις, σε περίπτωση ατυχήματος πυρκαγιάς

73.Να υπάρχει κατάλληλος και επαρκής φωτισμός των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της εγκατάστασης
74.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

75.Στο κτίριο της εγκατάστασης θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα εξαερισμού (απαγωγή αέρα
από το κτίριο και είσοδος φρέσκου αέρα από τον εξωτερικό χώρο), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
ώστε να ανανεώνεται ο αέρας των κτιρίων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων

76.Να ληφθούν  όλα  τα  μέτρα  ασφαλείας  κατά  τη  λειτουργία  της  μονάδας  και  τη  φύλαξη  του  χώρου,  που
προβλέπονται για εγκαταστάσεις αυτού του είδους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

77.Να ληφθούν όλα τα  κατάλληλα  μέτρα για  την πυρασφάλεια  της  μονάδας,  όπως προβλέπονται  από την
σχετική  νομοθεσία,  καθώς  και  να  υπάρχουν  κατάλληλα  συστήματα  ελέγχου  και  έγκαιρης  ειδοποίησης
έκτακτου συμβάντος ή ατυχήματος

78.Οι ειδικές διατάξεις που προβλέπονται στα διάφορα επί μέρους τμήματα της δραστηριότητας του θέματος, οι
οποίες περιγράφονται στην  υποβληθείσα ΜΠΕ και τα συνοδευτικά / συμπληρωματικά στοιχεία αυτής ((40)
σχετικά),  να  είναι  τέτοιες  που  να  ελαχιστοποιούν  τις  απώλειες  των  προς  διαχείριση  υλικών  και  να
μεγιστοποιούν την απόδοση του συγκροτήματος

79.Όσον αφορά στις  Τεχνικές  αποθήκευσης  βαρελιών  και  άλλων  αποβλήτων σε  εμπορευματοκιβώτια,  στις
Τεχνικές  για  τη  βελτίωση συντήρησης της  αποθήκευσης,  στις  Δεξαμενές  αποθήκευσης υγρών  και  μέτρα
προστασίας, στις Γενικές τεχνικές που εφαρμόζονται στον χειρισμό των αποβλήτων, στον Χειρισμό στερεών
αποβλήτων, στους Χειρισμούς δραστηριοτήτων που σχετίζονται με μεταγγίσεις- ανασυσκευασίες από ή προς
δοχεία και εμπορευματοκιβώτια, στις Τεχνικές για τη βελτίωση του ελέγχου αποθεμάτων, στην Διεξαγωγή
δοκιμής συμβατότητας, στον Διαχωρισμό της αποθήκευσης ανάλογα με τον κίνδυνο κάθε είδους αποβλήτου,
στις  Τεχνικές  για  την  πρόληψη των  ατυχημάτων  και  των  συνεπειών  τους  και  στα  Είδη  εκπομπών  από
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και χειρισμού αποβλήτων,  να εφαρμόζονται  τα προβλεπόμενα στο έγγραφο
αναφοράς (bref)  “Reference Document  on Best  Available  Technique for  the Waste Treatment  Industries,
August 2006, Integrated Pollution Prevention and Control, European IPPC Bureau” της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την IPPC, όπως αυτά περιγράφονται και στο υποκεφάλαιο 6.7 και στο Παράρτημα ΙΙΙ της υποβληθείσας
ΜΠΕ ((40) σχετικό)

80.Να εφαρμόζονται  οι  Βέλτιστες  Διαθέσιμες  τεχνικές  (ΒΔΤ),  οι  οποίες  περιγράφονται  στο  κεφάλαιο  5  του
εγγράφου αναφοράς  (bref)  “Reference  Document  on  Best  Available  Technique  for  the  Waste  Treatment
Industries,  August  2006,  Integrated  Pollution  Prevention  and  Control,  European  IPPC  Bureau”  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την IPPC, ήτοι, μεταξύ άλλων:
 Εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 Παροχή όλων των λεπτομερειών σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται επιτόπου
 Ύπαρξη καλής διαδικασίας φύλαξης
 Ύπαρξη στενής σχέσης με τον παραγωγό αποβλήτων (πελάτη)
 Διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού
 Ύπαρξη συγκεκριμένης γνώσης των εισροών αποβλήτων
 Εφαρμογή διαδικασίας προ της αποδοχής
 Εφαρμογή διαδικασίας αποδοχής
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 Εφαρμογή διαφορετικών διαδικασιών δειγματοληψίας για τα διαφορετικά εισερχόμενα είδη αποβλήτων
 Να διαθέτει εγκαταστάσεις και υποδομές υποδοχής των αποβλήτων
 Ανάλυση των εκροών των αποβλήτων
 Εφαρμογή κανόνων ανάμιξης
 Εφαρμογή διαδικασιών διαχωρισμού και συμβατότητας
 Σχέδιο διαχείρισης ατυχημάτων
 Τήρηση ημερολογίου περιστατικών / ατυχημάτων
 Σχέδιο διαχείρισης θορύβου και κραδασμών
 Πρόβλεψη για κάθε μελλοντικό παροπλισμό στο στάδιο του σχεδιασμού
 Εφαρμογή τεχνικών αποθήκευσης
 Απομόνωση / περιορισμός τυχόν διαφυγής επικίνδυνων ουσιών από τους χώρους αποθήκευσης
 Χρήση κατάλληλης σήμανσης εξοπλισμού, σωληνώσεων κ.α.
 Λήψη  μέτρων  για  την  αποφυγή  προβλημάτων  που  ενδέχεται  να  προκύψουν  από  την  αποθήκευση  /

συσσώρευση αποβλήτων
 Εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών για τη διαχείριση των αποβλήτων
 Εφαρμογή  τεχνικών  χειρισμού  των  αποβλήτων  (φόρτωση,  εκφόρτωση,  μεταφορά  στους  χώρους

αποθήκευσης κ.α.)
 Εφαρμογή τεχνικών ανάμιξης αποβλήτων
 Διασφάλιση διαχωρισμού των αποβλήτων για αποθήκευση (έλεγχος συμβατότητας)
 Εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης των αποβλήτων σε εμπορευματοκιβώτια
 Περιορισμός χρήσης ανοιχτών δεξαμενών, δοχείων και κοιλοτήτων
 Χρήση κατάλληλων συστημάτων μεταφοράς πτητικών υγρών
 Ορθή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού αντιρρύπανσης
 Εφαρμογή συστημάτων αντιρρύπανσης για ανόργανες εκπομπές
 Εφαρμογή διαδικασιών ανίχνευσης και αποκατάστασης διαρροών
 Μείωση  των  εκπομπών  πτητικών  οργανικών  ενώσεων  και  σωματιδίων  στον  ατμοσφαιρικό  αέρα,  με

τήρηση των ακόλουθων ορίων:

Παράμετρος
Επίπεδα εκπομπών που

συνδέονται με την εφαρμογή
BΔT (mg/Nm3)

VOC  7 – 201

PM 5 – 20 
1 Για χαμηλά φορτία VOC, το ανώτατο όριο μπορεί να 
φτάσει τα 50 mg/Nm3

 Συντήρηση  των  επιφανειών  των  χώρων  της  δραστηριότητας,  συμπεριλαμβανομένης  της  εφαρμογής
μέτρων  αποτροπής  διαρροών  ή  του  άμεσου  και  γρήγορου  καθαρισμού  τους  και  συγχρόνως  να
εξασφαλίζεται η συντήρηση των συστημάτων αποστράγγισης και τυχόν άλλων  υπόγειων κατασκευών

 Ύπαρξη αδιαπέραστου δαπέδου και καναλιών αποστράγγισης των χώρων της δραστηριότητας
 Κατά  το  δυνατόν  μείωση  των  επιφανειών  της  παραγωγικής  διαδικασίας  της  δραστηριότητας  και

ελαχιστοποίηση της χρήσης υπογείων κατασκευών και σωληνώσεων,
όπως αυτά αναλύονται και στο υποκεφάλαιο 6.7 και στο Παράρτημα ΙΙΙ της υποβληθείσας ΜΠΕ ((40) σχετικό)

81.Να γίνεται ετήσιος έλεγχος της κατάστασης του εδάφους στο σημείο εξόδου των ομβρίων. Να λαμβάνεται
δείγμα εδάφους και να αναλύεται ως προς τα πετρελαιοειδή, βαρέα μέταλλα (Cd, Pb, Cr,  Ni) και το pH. Τα
αποτελέσματα  της  δειγματοληψίας  να  κοινοποιούνται  στην  αδειοδοτούσα  αρχή  και  στο  αρμόδιο  Τμήμα
Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Να τηρούνται τα ακόλουθα όρια
(New Dutch List for standard soil as 10% organic matter and 25% clay, version February 2000):

Παράμετρος ΟριακήΤιμή
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New Dutch List
(mg/kg)

Υδρογονάνθρακες
(εκχυλίσιμες ύλες σε εξάνιο)

5000

Pb 530
Cd 12
Ni 210
Cr 380

82.Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης, ο φορέας λειτουργίας της θα πρέπει να προβεί σε συ -
γκεκριμένες δράσεις ώστε να εξυγιάνει και να αποκαταστήσει το χώρο, ήτοι, μεταξύ άλλων:

 καθαρισμός και απορρύπανση χώρων κ.α.
 αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού και των κινητών μερών της εγκατάστασης
 απομάκρυνση του εξοπλισμού και των κινητών μερών της εγκατάστασης
 απομάκρυνση υλικών
 συλλογή και διαχείριση αποπλυμάτων
 Σε περίπτωση ύπαρξης διαρροής θα πρέπει να αφαιρεθεί το τμήμα του ρυπασμένου σκυροδέματος και μέρος

του εδάφους (εκσκαφή με υδραυλική τσάπα) και τα προκύπτοντα υλικά να διατεθούν ως επικίνδυνα απόβλη-
τα

 διαμόρφωση χώρου (για παράδειγμα, χωματουργικά κ.α.) για φυσική επανένταξή του
 έργα, δράσεις και παρεμβάσεις για την μετέπειτα φροντίδα της εγκατάστασης

Η παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις (19) και
(20) σχετικές ΚΥΑ. Η οριστική παύση λειτουργίας της εγκατάστασης καθώς και ο τερματισμός των εργασιών
αποκατάστασης εγκρίνεται με Απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δίνεται
εντολή για την έναρξη των εργασιών της μετέπειτα φροντίδας

83.Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων ή ασφάλειας και υγιεινής του
προσωπικού, ούτε απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση εφοδιασμού της με άλλες άδειες, που
τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

3.3.5. Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες
Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη αποβλήτων στη θάλασσα, σε ρέματα, προστατευόμενες περιοχές καθώς
και σε οποιονδήποτε φυσικό αποδέκτη.

Γ. Χρονικό  διάστημα  ισχύος  των  περιβαλλοντικών  όρων  -  Προϋποθέσεις  για  την  ανανέωση
τροποποίηση της
1. Η  παρούσα  Απόφαση  ισχύει  για  δεκαπέντε  (15)  χρόνια  από  την  ημερομηνία  έκδοσης  της,  με  την

προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει εντωμεταξύ μεταβολή των δεδομένων, βάσει των οποίων εκδίδεται αυτή
2. Πριν την παρέλευση του ανωτέρου διαστήματος, ο κύριος του έργου οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτηση

του,  προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν.  4014/2011 (ΦΕΚ209/Α/21.09.2011),
όπως ισχύει

3. Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή
τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο κύριος του έργου αιτηθεί την ανανέωση ή τροποποίηση της,
τουλάχιστον  δύο  (2)  μήνες  πριν  από  τη  λήξη  της,  υποβάλλοντας  προς  τούτο  τα  εκάστοτε  απαιτούμενα
δικαιολογητικά

4. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση της δραστηριότητας, όπως αυτή περιγράφεται
στην Μελέτη και στα συνοδευτικά στοιχεία αυτής που υποβλήθηκαν με τα (40) σχετικά και διέπεται από τους
όρους και περιορισμούς της παρούσας ΑΕΠΟ, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ
209/Α/21.09.2011), όπως ισχύει

5. Σε  περίπτωση  που  από  τις  τακτικές  και  έκτακτες  περιβαλλοντικές  επιθεωρήσεις  διαπιστωθούν  σοβαρά
προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν
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προβλεφθεί από την Μελέτη και στα συνοδευτικά / συμπληρωματικά στοιχεία αυτής που υποβλήθηκαν με τα
(40) σχετικά και  την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται  πρόσθετοι  περιβαλλοντικοί  όροι ή τροποποιούνται  οι  όροι της
ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ
209/Α/21.09.2011),  όπως ισχύει,  μη εξαιρουμένων και  τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την
έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011), όπως ισχύει.

Δ) Λοιπές διατάξεις
1. Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του

προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες,
που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, η ΑΕΠΟ εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι
τίτλοι  ιδιοκτησίας  του  χώρου  υλοποίησης  του  έργου,  καθώς  και  οι  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  του
γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις
οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών

2. Η παρούσα Απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις
που τυχόν κατισχύουν αυτής.

3. Η παρούσα Απόφαση δεν απαλλάσσει τον κύριο του έργου από την υποχρέωση εφοδιασμού και με άλλες
άδειες - εγκρίσεις, εάν από τη σχετική νομοθεσία προκύπτει σχετική υποχρέωση

4. Τα ως άνω αναφερόμενα στην παρούσα Απόφαση αποτελούν υποχρεώσεις του Φορέα της δραστηριότητας,
για την προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή των οποίων, αποτελεί επίσης απαραίτητη προϋπόθεση
για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και δεν υποκαθιστά απαιτούμενες άλλες εγκρίσεις ή άδειες.

Ε) Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ
1. Η παρούσα Απόφαση και η θεωρημένη Μελέτη και τα συνοδευτικά / συμπληρωματικά στοιχεία αυτής που

υποβλήθηκαν με τα (40) σχετικά (συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της) να είναι διαθέσιμες στο
χώρο της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από τον κύριο του έργου σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο

2. Η θεωρημένη ΜΠΕ και  τα συνοδευτικά /  συμπληρωματικά στοιχεία  αυτής που υποβλήθηκαν με  τα (40)
σχετικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης

3. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:
 να τηρεί στοιχεία (μητρώα καταγραφής στοιχείων παρακολούθησης των περιβαλλοντικών όρων, ετήσιες

εκθέσεις παρακολούθησης των περιβαλλοντικών όρων, τεχνικές μελέτες που εκπονούνται σε εφαρμογή
των περιβαλλοντικών όρων, τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, κ.α.), βάσει των οποί-
ων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση του με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας Απόφασης. Τα
στοιχεία αυτά να βρίσκονται στο χώρο της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από τον κύριο του έργου
σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο

 να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο
 να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες
 να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών

οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
4. Τυχόν θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής,

επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της
θεωρημένης Μελέτης και των συνοδευτικών / συμπληρωματικών στοιχείων αυτής που υποβλήθηκαν με τα
(40) σχετικά (συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της) που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση

5. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης
των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του κυρίου του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται
από  τις  διατάξεις  των  άρθρων  28,  29  και  30  του  Ν.1650/1986  (ΦΕΚ  160/Α/16.10/1986),  όπως
τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002), Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) και Ν.
4042/2012 (ΦΕΚ 24/ΑΛΙ3.02.2012) όπως αυτοί ισχύουν.

6. Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  όροι  αδειοδότησης  επανεξετάζονται  και,  όπου  απαιτείται  αναπροσαρμόζονται,
τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 Εάν η ρύπανση από την εγκατάσταση είναι τέτοια ώστε να πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχύουσες ορια-

κές τιμές εκπομπών ή να περιληφθούν σε αυτήν νέες οριακές τιμές εκπομπών,
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 όπου απαιτείται για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με νέο ή αναθεωρημένο ποιοτικό πρότυπο περιβάλ -
λοντος με βάση νεότερη κανονιστική διάταξη

7. Σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος που επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον ο φορέας του έργου (και με
την επιφύλαξη του Προεδρικού Διατάγματος 148/2009 (ΦΕΚ 190/A/29.09.2009) όπως ισχύει, σχετικό με την
περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας):
 ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή,
 λαμβάνει αμέσως τα μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων

συμβάντων ή ατυχημάτων,
 υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία η αρμόδια αρχή θεωρεί ανα-

γκαία για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχη-
μάτων.

ΣΤ) Δημοσιοποίηση της ΑΕΠΟ.
1. Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας Απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτηση

της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, καθώς και στην ΚΥΑ 2139&2012-ΦΕΚ1470Β)

2. Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να
λάβει  γνώση και  να ενημερώσει  τους πολίτες και τους φορείς  εκπροσώπησής τους,  σύμφωνα με τον Ν.
4014/2011, όπως ισχύει, το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του  Ν.
3010/02 και το Π.Δ. 135/2010, όπως αυτό ισχύει.

3. Κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Π.ΕΝ. μέσα σε διάστημα
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Απόφασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1, παρ. 2 του Ν. 2503/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Ν. 3200/55.

    Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
        ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

      ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Συνημμένο: Ένα (1) αντίγραφο (40) σχετικού φακέλου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ:
PERIECO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. (με συνημμένα)
Πέτρας 8, 122 41, Αιγάλεω

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Περιφέρεια Αττικής 
Περιφερειακό Συμβούλιο
Συγγρού 15, Αθήνα

Εσωτερική Διανομή 
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Αρχείο θέματος
3. Η. Δαπουλάκης
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