
  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2014                                  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ                     Α.Π. οικ. 174810 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ            

ΕΥΠΕ (ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

ΤΜΗΜΑ B’  

Ταχ. ∆/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11                 ΠΡΟΣ:   Ε∆ΣΝΑ 
Τ.Κ. : 114 73              Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 
Πληροφορίες : ∆ρ. Ν. Ξενάκης              115 25, Αθήνα 
Τηλέφωνο   : 210 6417702                                      
FAX    : 210 6430625                                

                                                                        (συν. 1 φάκελος Ανανέωσης.-Τροποποίησης) 

                                                                            

                                                    ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών 

                                                     

  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ: Ανανέωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που 

έχουν επιβληθεί µε την ΚΥΑ 195934/7.2.2012, η οποία τροποποίησε τις ΚΥΑ 

112997/8.10.1997, 130080/26.6.2003 και 102660/24.12.2008 για το έργο: 

«Θερµική Επεξεργασία (Αποτεφρωτήρας) Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσοµοιαζόντων µε αυτά στη 

Ο.Ε.∆.Α. Άνω Λιοσίων, ∆ήµου Φυλής, Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής 

Αττικής, Περιφέρεια Αττικής». 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», 

όπως τροποποιήθηκε από το: α) Ν.3010/22.4.2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.02) 

«Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία 

οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις», και β) 

Ν.4014/19.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, κ.ά.». 

2. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6.8.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 

των συσκευασιών άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Υπαγωγή στην Οδηγία (IPPC) 
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4. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και 

εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 

5. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) για την «Προστασία και διαχείριση των 

υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) για την «Νέα αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

7. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17.6.2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 

επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων 

και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – 

Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 

αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, κ.ά.». 

9. Το Π.∆. 221/1998 (ΦΕΚ 174Α/24.7.1998) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας 

Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 

Έργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε)», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.269/2001 (ΦΕΚ 

192Α/27.8.2001) και το Π.∆. 35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α/27.3.2009). 

10. Το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/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». 

11. Το Π.∆. 119/2013 (ΦΕΚ  153/25.06.2013) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

12. Την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία 

αστικών λυµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 19661/1982/31.08.99 (ΦΕΚ 

1811/Β/29.09.1999). 

13. Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών 

και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 

14. Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998) «Καθορισµός µέτρων και 

διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και 

της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

15. Την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/15.12.2002) «Μέτρα και όροι για την 

υγειονοµική ταφή των αποβλήτων». 

16. Την ΚΥΑ Η.Π. 3759/1/2031/17.9.2003 (ΦΕΚ 1419/Β/1.11.2003) «Μέτρα και όροι 

για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες». 

17. Την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για την 

∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός 

∆ιαχείρισης». 

18. Την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006) «Μέτρα, όροι και 

περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις 

διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συµβουλίου 

της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/1997 κοινής 

υπουργικής απόφασης “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων” 

(Β’ 604)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. Την ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30.6.2006) «Έγκριση Γενικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το 

άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθµ. 13588/725/06 ΚΥΑ “Μέτρα, όροι και περιορισµοί 

για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ.” (Β’ 383) και σε συµµόρφωση µε τις 

διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ’ αρ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συµβουλίου της 

18ης Μαρτίου 1991», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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20. Την ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Α/2.3.2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού 

∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Α) 

της υπ’ αριθµ. 13588/725/06 κοινής υπουργικής απόφασης “Μέτρα, όροι και 

περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ.” (Β’ 383) και σε 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ’ αρ. 91/156/ΕΚ οδηγίας 

του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. κοινής 

υπουργικής απόφασης “Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων 

αποβλήτων … κλπ.” (Β’ 383) και της υπ’ αριθµ. 24944/1159/06 κοινής υπουργικής 

απόφασης “Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση 

επικίνδυνων αποβλήτων … κλπ» (Β’ 791)”». 

21. Την ΚΥΑ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30.3.2011) «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». 

22. Την ΚΥΑ οικ. 146163/3.5.2012 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012) «Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση αποβλήτων υγειονοµικών µονάδων». 

23. Την ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 

1 παράγραφος 4 του νόµου 4014/2011», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

24. Την ΥΑ 48963/5.10.2012 (ΦΕΚ 2703/Β/5.10.2012) «Προδιαγραφές Περιεχοµένου 

ΑΕΠΟ για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α’ της ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21 

Β/13.1.2012), σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 7 του Νόµου 4014/2011». 

25. Την ΚΥΑ 167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 (ΦΕΚ 964/Β/19.4.2013) «Εξειδίκευση των 

διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των 

έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών 

εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού µε τις 

διαδικασίες αυτές θέµατος». 

26. Την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/14.6.2013) «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». 

27. Την ΚΥΑ 1649/45/14.1.2014 (ΦΕΚ 45/Β’/15.1.2014) «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 ΠΕΚΑ 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».  

28. Την ΥΑ 170225/20.1.2014 (ΦΕΚ 135/Β’/27.1.2014) «Εξειδίκευση των 

περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 

δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύµφωνα 

µε το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 

λεπτοµέρειας». 

29. Τον υπ’ αρ. 166/2006 Κανονισµό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2008 για τη σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου 
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έκλυσης και µεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 

και 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου. 

30. Την υπ. αρ. 2003/33/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (19.12.02) «για 

τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους 

υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ». 

31. Την υπ’ αρ. οικ. 29960/3800/15.6.2012 Εγκύκλιο της ∆/νσης Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ µε διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ 146163/8.5.2012. 

32. Την ΚΥΑ οικ.112997/8.10.1997 για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του 

έργου του θέµατος, όπως αυτή έχει ανανεωθεί-τροποποιηθεί µε τις ΚΥΑ 

130080/26.6.2003, 102660/24.12.2008 και195934/7.2.2012. 

33. Το υπ’ αρ. 6067/3.10.2013 έγγραφο του Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού 

Αττικής (Ε∆ΣΝΑ) και τον φάκελο Ανανέωσης - Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του 

θέµατος που υποβλήθηκε µ’αυτό (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170855/3.10.2013).  

34. Το υπ’ αρ. 336/20.1.2014 έγγραφο του Ε∆ΣΝΑ µε το οποίο υποβλήθηκαν 

συµπληρωµατικά στοιχεία του φακέλου Ανανέωσης - Τροποποίησης (Α.Π. ΕΥΠΕ: 

170268/21.1.2014). 

35.  Το υπ’ αρ. 1778/10.3.2014 έγγραφο του Ε∆ΣΝΑ µε το οποίο υποβλήθηκαν 

επιπλέον αντίγραφα του φακέλου Ανανέωσης - Τροποποίησης (Α.Π. ΕΥΠΕ: 

171407/11.3.2014). 

36. Το υπ΄ αρ. οικ. 171463/ 14-3-2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ, µε το οποίο διαβιβάστηκε 

αντίγραφο του Φακέλου Ανανέωσης - Τροποποίησης ΑΕΠΟ προς το Περιφερειακό 

Συµβούλιο Αττικής για τη δηµοσιοποίηση του έργου.  

 

--------------- 

 

Αποφασίζουµε 
 

Την ανανέωση – τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων του 

έργου που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης «Θερµική 

Επεξεργασία (Αποτεφρωτήρας) Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων 

(ΕΥΑΜ) και των προσοµοιαζόντων µε αυτά, στην ΟΕ∆Α Άνω Λιοσίων, ∆ήµου Φυλής, 

Π.Ε. ∆υτικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής», η εφαρµογή των οποίων βαρύνει το φορέα 

εκτέλεσης και λειτουργίας του (Ε∆ΣΝΑ) και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

υλοποίηση του αναφεροµένου έργου καθώς και τη λειτουργία του. Η παρούσα 

Απόφαση αφορά στο σύνολο των εγκαταστάσεων του έργου, όπως αυτό περιγράφεται 

ακολούθως και αντικαθιστά τις ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υπ’αριθ. 

112997/8.10.1997, 130080/26.6.2003, 102660/24.12.2008 και 195934/7.2.2012.  

 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1.1. Συνοπτική περιγραφή  

1.1.1. Γενικά στοιχεία 

 

Το έργο αποτελεί εγκατάσταση θερµικής επεξεργασίας (αποτεφρωτήρας) Επικίνδυνων 

Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσοµοιαζόντων µε αυτά, και 

χωροθετείται εντός γηπέδου συνολικής έκτασης 6,6 στρ. εντός της ΟΕ∆Α Άνω 

Λιοσίων, του ∆ήµου Φυλής, της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής.  

 
Έχει δυναµικότητα 30 τόνων/ηµέρα, και θα δέχεται ΕΑΥΜ από όλο τον ελλαδικό χώρο. 
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1.1.2. Κύρια χαρακτηριστικά του έργου 

 

Υπάρχουν δύο (2) γραµµές αποτέφρωσης, δυναµικότητας 15 τόνων/ηµέρα έκαστη, 

που λειτουργούν ανεξάρτητα η µία από την άλλη, χωρίς πρόβλεψη εφεδρικής γραµµής.  

 

Η εγκατάσταση περιλαµβάνει τα κάτωθι τµήµατα :  

 

1.  Πύλη – Είσοδος, έλεγχος και ζύγιση οχηµάτων. Στην είσοδο της εγκατάστασης 

υπάρχει ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα για τη ζύγιση των οχηµάτων µεταφοράς 

των ΕΑΥΜ και πύλη ελέγχου ραδιενέργειας. 

 

2.  Χώρος προσωρινής αποθήκευσης ΕΑΥΜ και των προσοµοιαζόντων µε αυτά. 

Αποτελείται από έξι ψυκτικούς θαλάµους. Η ψύξη των θαλάµων επιτυγχάνεται 

µέσω ψυκτικού µηχανήµατος για τη διατήρηση θερµοκρασίας µικρότερης ή ίσης 

των 5°C στο εσωτερικό τους. 

 

3.  Τροφοδοσία κλιβάνων. Συνδυασµός κινητών εξεδρών τοποθετηµένων τόσο στη 

βάση του κάθε θαλάµου όσο και του χώρου αποθήκευσης τροφοδοτούν τις χοάνες 

των κλιβάνων. Για τα απόβλητα που δεν είναι δυνατό να οδηγηθούν στους 

κλιβάνους µέσω του συστήµατος των ταινιόδροµων υπάρχει αναβατόριο, το οποίο 

τροφοδοτεί απευθείας τις χοάνες των κλιβάνων. Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα 

ΕΑΥΜ οδηγούνται προς καύση µέσω του υπάρχοντος συστήµατος εκνέφωσης 

στις κεφαλές των κλιβάνων καύσης. 

 

4.  Θάλαµος καύσης – µετάκαυσης. Ο περιστροφικός κλίβανος αποτελείται από την 

κεφαλή και τον κύλινδρο καύσης, ο οποίος είναι τοποθετηµένος µε κεκλιµένο τον 

άξονά του κατά 2,5° ως προς την οριζόντιο για να επιτρέπει στα απόβλητα να 

κατέρχονται προς το θάλαµο τέφρας. Η δυναµικότητα του κλιβάνου είναι 

2.000.000kcal/h. Η έναυση και η διατήρηση των επιθυµητών θερµοκρασιών, 

εφόσον απαιτείται, επιτυγχάνεται µε χρήση καυστήρα και καύση συµβατικών 

καυσίµων (φυσικού αερίου ή πετρελαίου). Ο θάλαµος µετάκαυσης που ακολουθεί 

αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της καύσης και εποµένως θερµοκαταστροφής όλων 

των οργανικών συστατικών που περιέχονται στα καυσαέρια, ιδιαίτερα δε των 

χλωριούχων οργανικών ουσιών και ρύπων (διοξίνες και φουράνες). Τα καυσαέρια 

µετά τη τελευταία διοχέτευση αέρα παραµένουν σε θερµοκρασίες άνω των 

1.100°C για πάνω από 2s. Η διατήρηση των επιθυµητών θερµοκρασιών 

επιτυγχάνεται µε καύση συµβατικών καυσίµων (φυσικού αερίου ή πετρελαίου) και 

τη χρήση εφεδρικού – βοηθητικού καυστήρα ο οποίος τίθεται αυτόµατα σε 

λειτουργία µόλις η θερµοκρασία των καυσαερίων, µετά την τελευταία διοχέτευση 

αέρα καύσης, κατέλθει κάτω από τις θερµοκρασίες των 1.100°C. Χρησιµοποιείται 

επίσης στις φάσεις εκκίνησης και διακοπής της διαδικασίας καύσης, για να 

εξασφαλίζεται η διατήρηση των εν λόγω θερµοκρασιών σε όλη τη διάρκεια των 

ανωτέρω φάσεων και για όσο χρόνο υπάρχουν ακόµη στο θάλαµο καύσης άκαυτα 

απόβλητα. 

Επιπλέον, πέραν του υπάρχοντος συστήµατος εκνέφωσης στην κεφαλή του 

κλιβάνου, προβλέπεται η εγκατάσταση ακροφυσίου εκνέφωσης υγρών αποβλήτων 

στο πλαϊνό τοίχωµα του θαλάµου τέφρας στην έξοδο του φούρνου, για την 

επιβράδυνση της φθοράς των πυρίµαχων τούβλων στις αρχικές λωρίδες του 

φούρνου, και συνεπώς την αύξηση της διαθεσιµότητας της γραµµής 
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αποτέφρωσης, αλλά και την τυχόν αύξηση της αποτεφρωτικής ικανότητας της 

µονάδας σε υγρά απόβλητα µε το ασφαλές σύστηµα εκνέφωσης. 

 

5.  Τµήµα ψύξης καυσαερίων.  Αποτελείται από εναλλάκτη και πύργο ψύξης, 

αποσκοπεί δε στην ταχεία µείωση της θερµοκρασίας των καυσαερίων, 

προκειµένου να αποτραπεί η επαναδηµιουργία διοξινών, καθώς επίσης και τη 

ρύθµιση της θερµοκρασίας εισόδου στο τµήµα επεξεργασίας καυσαερίων. 

Επιπλέον, προβλέπεται η ενεργειακή αξιοποίηση του απορριπτόµενου ζεστού 

αέρα από το «Ψυχρό Κύκλωµα» του εναλλάκτη, ως αέρα καύσης για την ρύθµιση 

της περίσσειας οξυγόνου εντός του κλιβάνου – θαλάµου µετάκαυσης 

 

6.  Τµήµα επεξεργασίας & τελικού καθαρισµού των καυσαερίων. Αποτελείται από τον 

αντιδραστήρα, το σακκόφιλτρο, τα συστήµατα δοσοµέτρησης ενεργού άνθρακα και 

ξηρής υδρασβέστου, τον ανεµιστήρα απόρριψης και τον πύργο πλύσης. Ο 

αντιδραστήρας είναι ξηρού τύπου και χρησιµοποιείται για την ανάµειξη των 

καυσαερίων µε τα χηµικά αντιδρώντα. Το σακκόφιλτρο αποτελεί το θεµελιώδες 

εξάρτηµα εξουδετέρωσης των ρύπων, όπου γίνεται κατακράτηση του µεγαλύτερου 

µέρους της τέφρας, ακόµη και µε την πλέον µικροσκοπική κοκκοµετρία, και 

ολοκληρώνονται οι χηµικές αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα στον αντιδραστήρα. 

Ο ανεµιστήρας απόρριψης χρησιµοποιείται για την αναρρόφηση των καυσαερίων 

από όλα τα ανάντη υποσυστήµατα, την προώθησή τους διαµέσου του πύργου 

πλύσης στην καπνοδόχο και την απόρριψή τους στην ατµόσφαιρα. Ο πύργος 

πλύσης αποσκοπεί στην περαιτέρω µείωση των όξινων ρύπων. 

 

Ειδικά όσον αφορά τον πύργο πλύσης και τον ανεµιστήρα απόρριψης ισχύουν τα 

εξής : 

i) Θέση σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας του πύργου πλύσης, λόγω της 

αύξησης κατανάλωσης της υδρασβέστου στο προηγούµενο στάδιο της 

διεργασίας καθαρισµού, όταν δεν είναι αναγκαία η χρήση του, διότι η 

τροποποίηση του προηγούµενου σταδίου θα εξασφαλίζει το επιθυµητό 

αποτέλεσµα καθαρισµού των καυσαερίων. Η θέση σε ψυχρή εφεδρεία του 

πύργου πλύσης, βάσει και των διαγραµµάτων ροής της εγκατάστασης θα 

οδηγεί περαιτέρω σε : 

α) Εξοικονόµηση υδάτινων πόρων, συγκεκριµένα 400lt/h νερού 

βιοµηχανικής χρήσης και 300lt/h για την ανάγκη αντικατάστασης του 

απορριπτόµενου νερού του δικτύου ανακυκλοφορίας, λόγω ανανέωσης 

περί του 10-15% του συνολικού όγκου του παραµένοντος νερού του 

πυθµένα του πύργου πλύσης, για τη διατήρηση της αγωγιµότητας στα 

επίπεδα των 30-60mS/cm, και τη µείωση σχηµατισµού αλάτων, ήτοι 

συνολικά εξοικονόµηση 700lt/h νερού βιοµηχανικής χρήσης 

β)  Εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, 30Kwh, από την µη λειτουργία της 

αντλίας ανακυκλοφορίας 

γ) Μείωση του κόστους και του χρόνου συντήρησης της εγκατάστασης 

(άρα αύξηση της διαθεσιµότητας).  

δ) Μείωση των υγρών αποβλήτων που οδηγούνται προς επεξεργασία 

(εξάτµιση) κατά 300lt/h . 

 

ii) Αντικατάσταση του ανεµιστήρα απόρριψης καυσαερίων µε άλλον µε 

αυξηµένη δυναµικότητα σε παροχή (Nm3/h) κατά τουλάχιστον 20%, ώστε 

να µπορεί άνετα να καλύψει ιδιαίτερες λειτουργικές απαιτήσεις της 
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µονάδας, όπως περιοδικές στιγµιαίες ανάγκες (αιχµές) για αύξηση της 

παροχής αέρα καύσης, περιόδους µε αυξηµένες απαιτήσεις όπως αυτή της 

προθέρµανσης και της προετοιµασίας της µονάδας προς έναρξη καύσης, 

κλπ. Εναλλακτικά, θα εξεταστεί η δυνατότητα µείωσης της ποσότητας 

προσθήκης απαιτούµενου αέρα καύσης σε διάφορες διαρκείς λειτουργικές 

απαιτήσεις της µονάδας (π.χ αέρας καυστήρα φούρνου, αέρας καυστήρα 

θαλάµου µετάκαυσης), καθώς και η βελτίωση όδευσης σε µερικά σηµεία 

των αγωγών διέλευσης των καυσαερίων για την αποφυγή εµφράξεων, 

ώστε να καλυφθούν στο ακέραιο οι αιχµές της παροχής αέρα καύσης της 

µονάδας, δίχως να απαιτηθεί η αντικατάσταση του υπάρχοντος ανεµιστήρα 

απόρριψης. 

 

7.  Τµήµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής 

διαδικασίας (πλύση δαπέδων, υδατολεκάνες εξολκέα τέφρας & πυθµένα 

εναλλάκτη και πύργου ψύξης, κλπ), διοχετεύονται µέσω καναλιών και υποβρύχιων 

φρεατίων συλλογής µε αντλία, σε πολυεστερική δεξαµενή. Στην συνέχεια 

οδηγούνται στον εξατµιστή από όπου προκύπτει απεσταγµένο νερό, ενώ το 

στερεό υπόλειµµα συλλέγεται σε µη διαπερατούς σάκους και οδηγείται για 

επεξεργασία και τελική διάθεση µαζί µε την ιπτάµενη τέφρα. 

 

Προβλέπεται η εναλλακτική λύση της τοποθέτησης σε µη διαπερατούς σάκους µαζί 

µε την παραγόµενη ιπτάµενη τέφρα, η τοποθέτηση του παραγόµενου στερεού 

υπολείµµατος του εξατµιστή εντός κατάλληλων πιστοποιηµένων πλαστικών 

περιεκτών, και η οδήγηση του προς καύση στον κλίβανο (κωδικός ΕΚΑ 19.02.05*) 

 

8.  Καπνοδόχος. Η λειτουργία της είναι να παροχετεύει τα καυσαέρια που 

προέρχονται από το σύστηµα σε ικανοποιητικό ύψος (20 m) και µε ταχύτητα 

περίπου 16m/s. Για τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας της, η καπνοδόχος 

είναι θερµικά µονωµένη. 

 

9.  Τµήµα συλλογής και αποθήκευσης τέφρας. Στο δάπεδο του θαλάµου τέφρας ένα 

άνοιγµα επιτρέπει την πτώση της καθιζάνουσας τέφρας σε υδατολεκάνη, που 

διαθέτει µεταφορέα εκκένωσης µε ξέστρες, για την σταδιακή αποµάκρυνσή της σε 

πιστοποιηµένες UN συσκευασίες big-bags (µεγασάκκοι). Σε υδατολεκάνη 

καταλήγουν επίσης και οι τυχόν επικαθίσεις καθιζάνουσας τέφρας από τον 

πυθµένα του εναλλάκτη και του πύργου ψύξης, µέσω της οποίας συλλέγονται ξανά 

σε πιστοποιηµένες UN συσκευασίες big-bags. 

Η ιπτάµενη τέφρα που προέρχεται από τον πυθµένα του σακκόφιλτρου εξάγεται 

αυτόµατα και συλλέγεται ξεχωριστά σε πιστοποιηµένες UN συσκευασίες big-bags. 

 

Αναφορικά µε την προσωρινή αποθήκευση των παραγόµενων τεφρών, 

προβλέπονται τα εξής :  

i) Η οριοθέτηση προκαθορισµένων χώρων προσωρινής αποθήκευσης µη 

διαπερατών πιστοποιηµένων κατά UN big-bags τεφρών. Ειδικότερα, 

προβλέπεται η χρήση του υπάρχοντος κτιρίου της παλαιάς ανενεργού πιλοτικής 

εγκατάστασης ανακύκλωσης συσσωρευτών και του όµορου µεταλλικού 

στεγασµένου κτιρίου, τα οποία βρίσκονται πλησίον της µονάδας αποτέφρωσης, 

σε απόσταση περίπου 140m και 220m αντίστοιχα δυτικά της εγκατάστασης, για 

την προσωρινή αποθήκευση των παραγόµενων τεφρών για περιόδους µη 
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κανονικής αποµάκρυνσής τους, µέχρι τη µεταφορά τους σε κατάλληλα 

αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις. 

Τα προαναφερθέντα κτίρια θα χρησιµοποιούνται προληπτικά, στις περιπτώσεις 

όπου προκύπτουν προβλήµατα (π.χ. στις θαλάσσιες µεταφορές, απεργίες κλπ) 

και δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποµάκρυνση των παραγόµενων τεφρών. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις οι παραγόµενες τέφρες θα αποθηκεύονται προσωρινά 

και µετά την επίλυση των προαναφερθέντων προβληµάτων θα αποµακρύνονται 

από την εγκατάσταση. 

 

ii) Τοποθέτηση κλειστών στεγανών εµπορευµατοκιβωτίων (containers) για την 

έναρξη φόρτωσής τους µε τις προς αποστολή παλέτες υγρής καθιζάνουσας ή 

ιπτάµενης τέφρας, τα οποία θα φορτωθούν σε πλοία για την θαλάσσια 

µεταφορά των αποβλήτων σε αδειοδοτηµένο τελικό αποδέκτη. Τα 

εµπορευµατοκιβώτια θα τοποθετούνται σε κατάλληλο χώρο, µέγιστης 

απόστασης περίπου 300m από την εγκατάσταση αποτέφρωσης εντός της 

ΟΕ∆Α ∆υτ. Αττικής, και ο µέγιστος πιθανός χρόνος παραµονής τους δεν θα 

ξεπερνά τον ένα (1) έως τρεις (3) µήνες. 

 

iii) Οριοθέτηση της περιοχής για την µόνιµη τοποθέτηση δύο (2) κλειστών 

στεγανών εµπορευµατοκιβωτίων διαστάσεων 2mx6m (έκαστο για κάθε είδος 

τέφρας), για την ενδιάµεση αποθήκευση των µη διαπερατών πιστοποιηµένων 

κατά UN big-bags τεφρών, που παράγονται επί καθηµερινής βάσης στην 

µονάδα αποτέφρωσης, µέχρι τα big-bags να οδηγηθούν είτε προς προσωρινή 

αποθήκευση στους προτεινόµενους χώρους της ενότητας (i), είτε στα 

αναφερόµενα εµπορευµατοκιβώτια της ενότητας ii) για την έναρξη µεταφοράς 

τους προς αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις. Τα δύο (2) αυτά εµπορευµατοκιβώτια 

θα τοποθετηθούν στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης, σε χώρο όπου 

σήµερα χρησιµοποιείται ως χώρος στάθµευσης ενός απορριµµατοφόρου.  

 

Με την αδειοδότηση των προαναφερθέντων χώρων προσωρινής αποθήκευσης 

των παραγόµενων τεφρών, δεν θα υπάρχει πλέον κανένας άλλος χώρος 

προσωρινής αποθήκευσης των παραγόµενων τεφρών του Αποτεφρωτήρα, 

πέραν των προαναφερόµενων, εντός της ΟΕ∆Α ∆υτ. Αττικής.  

 

10. Καµπίνα ανάλυσης αερίων εκποµπών. Το σύστηµα παρακολούθησης στην έξοδο 

της εγκατάστασης τύπου hot-wet, µετρά τις τιµές των ρυπογόνων ουσιών µετά το 

σύστηµα επεξεργασίας των καυσαερίων.  

 

11. Αίθουσα ελέγχου. Η εγκατάσταση είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη, έχει όµως τη 

δυνατότητα να λειτουργεί και χειροκίνητα επιτρέποντας εργασίες συντήρησης.  

Τα χειριστήρια του ηλεκτρονικού συστήµατος ελέγχου είναι τοποθετηµένα στην 

αίθουσα ελέγχου από όπου γίνεται και η επίβλεψη της εγκατάστασης. Ο χειριστής 

έχει άµεση οπτική επαφή µε το χώρο αποτέφρωσης. 

 

12. Κτίριο διοίκησης και βοηθητικές εγκαταστάσεις. Εκτός από το κτίριο διοίκησης στην 

εγκατάσταση υπάρχουν φυλάκιο, συνεργείο, υποσταθµός της ∆ΕΗ, δεξαµενή 

αποθήκευσης νερού βιοµηχανικής χρήσης, µόνιµο πυροσβεστικό συγκρότηµα, 

υπέργεια δεξαµενή πετρελαίου, χώροι παραµονής, εστίασης και αποδυτηρίων του 

προσωπικού λειτουργίας της µονάδας, αποθήκες κρίσιµων ανταλλακτικών, 

πλυντήριο κάδων, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, συγκρότηµα αεροσυµπιεστών για 
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την παραγωγή πεπιεσµένου αέρα, εξωτερικό σιλό αποθήκευσης φρέσκιας 

υδρασβέστου. 

 

1.1.3. Κωδικοί ΕΚΑ των προς αποτέφρωση Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσοµοιαζόντων µε αυτά 

 

1.1.3.1 Η εγκατάσταση µπορεί να αποτεφρώνει τους κωδικούς ΕΚΑ που 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 1, οι οποίοι περιγράφουν τα Επικίνδυνα 

Απόβλητα Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και τα προσοµοιάζοντα µε αυτά, 

από Υγειονοµικές Μονάδες αλλά και από άλλους Φορείς, πλην Υγειονοµικών 

Μονάδων σύµφωνα µε :  

o Τα άρθρα 2, 3, 12 & 13, πίνακες Ι, ΙΙ, 7 και σελ. 23900 της ΚΥΑ 146163/2012, 

(ΦΕΚ 1537/Β/8-5-2012). 

o Τον Εθνικό Σχεδιασµό ΕΑΥΜ 

o Την Εγκύκλιο 29960/3800/15-6-2012  

 

1.1.3.2 Η εγκατάσταση θα αποτεφρώνει τους προαναφερθέντες κωδικούς ΕΚΑ, υπό τις 

εξής προϋποθέσεις :  

 

(α) Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων του κεφαλαίου 09-01 του ΕΚΑ 

(απόβλητα από την φωτογραφική βιοµηχανία), αφορά µόνο τα επικίνδυνα 

απόβλητα υγειονοµικών µονάδων από ακτινολογικά εργαστήρια, της 

κατηγορίας ΑΕΑ (Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα), όπως αναφέρονται στην 

Εγκύκλιο 29960/3800/15-06-2012, και δύναται να αποτελέσουν απειλή κατά του 

πληθυσµού ή του περιβάλλοντος (άρθρο 12 της ΚΥΑ 146163/2012).  

 

(β) Οι κωδικοί ΕΚΑ του κεφαλαίου 18 (απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη 

ανθρώπων ή ζώων ή/και από σχετικές έρευνες), όπως αυτοί αναφέρονται στο 

παράρτηµα 1 της ΚΥΑ ΗΠ 37591/2031 (ΦΕΚ 1419Β/01-10-2003). 

Τα παραπάνω απόβλητα (κωδικοί ΕΚΑ Κεφαλαίου 18) έχουν πλέον 

µετονοµαστεί σε Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονοµικών Μονάδων ΕΑΥΜ όλων 

των τύπων (Επικίνδυνα Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικά ή ΕΑΑΜ, Μικτά 

Επικίνδυνα Απόβλητα ή ΜΕΑ, και Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα ή ΑΕΑ), 

συµπεριλαµβανοµένων και αυτών σε υγρή µορφή, όπως αυτά αναφέρονται στο 

άρθρο 2 και τους πίνακες Ι & ΙΙ & 7 της ΚΥΑ οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/8-5-

2012), αλλά και στην Εγκύκλιο 29960/3800/15-6-2012. 

 

(γ) Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων µε κωδικούς ΕΚΑ 19.01.07*, αφορά 

µόνο τους χρησιµοποιηµένους κατεστραµµένους υφασµάτινους σάκκους των 

σακκόφιλτρων της εν θέµατι µονάδας, καθώς και τη διαχείριση των κενών 

φθαρµένων παλαιών χρησιµοποιηµένων big-bags τέφρας, που αποτελούν 

προσοµοιάζοντα επικίνδυνα απόβλητα µε υφασµάτινους σάκους, η 

αποτέφρωση των οποίων έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά µε την ΚΥΑ 

195934/07-02-2012 (παρ. 4) και που τυχόν προκύπτουν από εργασίες 

ανασυσκευασίας των τεφρών που παράγονται µόνο στην εν θέµατι µονάδα, 

ώστε να µειωθεί όσο το δυνατό ο όγκος και η ποσότητα των παραγόµενων 

επικίνδυνων αποβλήτων της εγκατάστασης. 

 

(δ) Σε ό,τι αφορά στην προτεινόµενη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων µε 

κωδικούς ΕΚΑ 19.02.05*, αφορά µόνο στο παραγόµενο στερεό υπόλειµµα του 
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εξατµιστή υγρών αποβλήτων της εν θέµατι µονάδας, ώστε να µειωθεί όσο το 

δυνατό ο όγκος και η ποσότητα των παραγόµενων επικίνδυνων αποβλήτων της 

εγκατάστασης. 

 

(ε) Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων του κεφαλαίου 20-01 του ΕΚΑ , και 

συγκεκριµένα του 20.01.31* (κυτταροτοξικές & κυτταροστατικές φαρµακευτικές 

ουσίες) από δηµοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόµοια απόβλητα 

από εµπορικές δραστηριότητες, βιοµηχανίες και ιδρύµατα, περιλαµβανοµένων 

µερών χωριστά συλλεγέντων), αφορά επικίνδυνα απόβλητα – φάρµακα, όµοια 

µε τα επικίνδυνα απόβλητα υγειονοµικών µονάδων. 

Επιπρόσθετα, τα απόβλητα αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ 146163/2012, αλλά 

και στην Εγκύκλιο 29960/3800/15-06-2012 (κωδικοί ΕΚΑ 18.01.08* & 

20.01.31*) στην κατηγορία ΑΕΑ, ως ληγµένα φάρµακα ή φάρµακα που δεν 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν, συµπεριλαµβανοµένων των κυτταροστατικών 

φαρµάκων, τα οποία χρησιµοποιούνται για τη φροντίδα της Υγείας του 

γενικότερου πληθυσµού, (δραστηριότητα άµεσα συνυφασµένη µε τις Υπηρεσίες 

Υγείας) και δύναται να αποτελέσουν απειλή κατά του πληθυσµού ή του 

περιβάλλοντος (άρθρο 12 της ΚΥΑ 146163/2012). Είναι επίσης απόβλητα για 

τα οποία η αποτέφρωση – θερµική επεξεργασία είναι η ενδεδειγµένη µέθοδος 

τελικής διάθεσής τους σύµφωνα µε το υποπαράρτηµα Ι της ΚΥΑ Η.Π. 

24944/1159/2006, συνεπώς βάσει των όσων αναφέρονται στα άρθρα 3 & 13 

της ΚΥΑ 146163/2012, αλλά και όσων αναφέρονται στον Εθνικό Σχεδιασµό 

ΕΑΥΜ, θα συνεχιστεί η τελική τους διάθεση – αποτέφρωσή τους στην εν θέµατι 

εγκατάσταση. 

 

(στ) Η προτεινόµενη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων του κεφαλαίου 20-01 

του ΕΚΑ , και συγκεκριµένα του 20.01.32 (φάρµακα άλλα από τα αναφερόµενα 

στο σηµείο 20.01.31) από δηµοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόµοια 

απόβλητα από εµπορικές δραστηριότητες, βιοµηχανίες και ιδρύµατα, 

περιλαµβανοµένων µερών χωριστά συλλεγέντων), αφορά φάρµακα, κυρίως 

ληγµένα, όµοια µε τα επικίνδυνα απόβλητα υγειονοµικών µονάδων. 

Επιπρόσθετα, αυτά χρησιµοποιούνται για τη φροντίδα της Υγείας του 

γενικότερου πληθυσµού, (δραστηριότητα άµεσα συνυφασµένη µε τις Υπηρεσίες 

Υγείας) και δύναται να αποτελέσουν απειλή κατά του πληθυσµού ή του 

περιβάλλοντος (άρθρο 12 της ΚΥΑ 146163/2012). Συνεπώς βάσει των όσων 

αναφέρονται στα άρθρα 3 & 13 της ως άνω ΚΥΑ, αλλά και στον Εθνικό 

Σχεδιασµό ΕΑΥΜ, επιτρέπεται η τελική τους διάθεση – αποτέφρωση στην εν 

θέµατι εγκατάσταση. 

 

11.3.3 Τέλος, όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα απόβλητα µπορούν να γίνουν αποδεκτά 

προς αποτέφρωση στην εγκατάσταση υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1) Να µην ανήκουν στα ειδικά ρεύµατα αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης 

(µπαταρίες, απόβλητα έλαια, κλπ). 

2) Να είναι συσκευασµένα µε τρόπο που να αποκλείει την άµεση επαφή των 

εργαζοµένων µε αυτά. Αυτό σηµαίνει ότι η συσκευασία τους θα είναι σύµφωνη 

µε τη νοµοθεσία και ταυτόχρονα συµβατή µε τις 3 εναλλακτικές µεθόδους που 

χρησιµοποιούνται σήµερα για την τροφοδοσία του κλιβάνου (δηλαδή είτε µε 

χρήση ταινιοδρόµων, είτε µε χρήση κάδου και αναβατορίου, είτε µε εκνέφωση 

µέσω ακροφυσίου ψεκασµού στην κεφαλή του κλιβάνου και στο πλαϊνό 

τοίχωµα του θαλάµου της τέφρας). ∆εν προβλέπονται δηλαδή στην µονάδα 
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τροποποιήσεις ώστε να µπορεί να γίνει η τροφοδοσία του κλιβάνου µε 

διαφορετικό τρόπο. 

3) Να επαρκεί ο σχεδιασµός και η λειτουργική ικανότητα του συστήµατος 

επεξεργασίας των αέριων ρύπων, ώστε να διατηρούνται οι αέριες εκποµπές 

εντός των ορίων που καθορίζονται από την ισχύουσα ΑΕΠΟ. 

4) Να µη δηµιουργείται λειτουργικό πρόβληµα που να µειώνει τη διαθεσιµότητα 

του έργου.  
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Πίνακας 1. Κατάλογος των προς αποτέφρωση αποβλήτων  

 

Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή (σχόλιο) 

09   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, άρθρο 12 ΚΥΑ 146163/2012, Εγκύκλιος 29960/3800/15-

6-2012 και Εθνικός Σχεδιασµός ΕΑΥΜ,(Με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1.1.3.2 ανωτέρω) 

09 01  απόβλητα από τη φωτογραφική βιοµηχανία 

09 01 03* διαλύµατα εµφανιστηρίου µε βάση διαλύτες 

09 01 04* διαλύµατα σταθεροποιητή 

09 01 05* διαλύµατα ξεπλύµατος και διαλύµατα ξεπλύµατος σταθεροποιητή 

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

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

09 01 06 

18   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΖΩΩΝ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

(εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν προκύπτουν άµεσα από το σύστηµα υγείας) 

Η∆Η ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ, βάσει του παραρτήµατος 1 της παλαιάς ΚΥΑ ΗΠ 37591/2031 (ΦΕΚ 1419Β/01-10-2003), 

όπως αντικαταστάθηκε από άρθρο 2 και τους πίνακες Ι & ΙΙ & 7 της ΚΥΑ οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/8-5-

2012), αλλά και στην Εγκύκλιο 29960/3800/15-06-2012,  

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

18 01 02 µέρη και όργανα σώµατος περιλαµβανοµένων σάκων αίµατος και διατηρηµένο αίµα (εκτός από το σηµείο 18 01 

03)  

18 01 03* απόβλητα των οποίων η συλλογή και η διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε την πρόληψη 

µόλυνσης 

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

18 01 08* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες 

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

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

18 02 02* απόβλητα των οποίων η συλλογή και η διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε την πρόληψη 

µόλυνσης 

18 02 05* χηµικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
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Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή (σχόλιο) 

18 02 07* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες 

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

19   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Υ∆ΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

19 01  απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων 

19 01 07* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων (φθαρµένα σακκόφιλτρα ή φθαρµένα παλιά χρησιµοποιηµένα 

big-bags τέφρας παραγόµενα από την µονάδα, Περιβαλλοντικός Όρος 4 της ΥΑ 19534/7-2-2012 ΑΕΠΟ της 

εγκατάστασης),  

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

εξουδετέρωση) 

19 02 05* λάσπες από φυσικοχηµικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (στερεό υπόλειµµα από τον εξατµιστή 

υγρών αποβλήτων της µονάδας),  

20   ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ 

ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ  

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

20 01 31* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες (άρθρα 3, 12, 13 της ΚΥΑ 146163/2012 , Εγκύκλιος 

29960/3800/15-06-2012, Εθνικός Σχεδιασµός ΕΑΥΜ & υποπαράρτηµα Ι της ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159,  

20 01 32 φάρµακα άλλα από τα αναφερόµενα στο 20.01.31 (άρθρο 13 της ΚΥΑ 146163/Β/8-5-2012) άρθρα 3, 12, 13 της 

ΚΥΑ 146163/2012 & Εθνικός Σχεδιασµός ΕΑΥΜ,  
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1.2. Κατάταξη έργου 

 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13.01.2012), οι δραστηριότητες που 

συνιστούν το µελετώµενο έργο εµπίπτουν στο σύνολό τους στην 4η Οµάδα 

(Συστήµατα περιβαλλοντικών Υποδοµών), α/α 4 (Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή 

ενεργειακής αξιοποίησης «εργασίες R1, D10», συµπεριλαµβάνονται η αεριοποίηση και 

η πυρόλυση), πλην των αναφεροµένων στην Οµάδα 9 και τυχόν επεξεργασίας µη 

επικινδύνων αποβλήτων εντός βιοµηχανικών µονάδων που έχουν άλλη κύρια 

βιοµηχανική δραστηριότητα), ενώ το έργο στο σύνολο κατατάσσεται στην 

υποκατηγορία A1.  

 

1.3. Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 

(ΦΕΚ 1450 Β’) 

 

Το προτεινόµενο έργο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 

(ΦΕΚ 1450 Β’), και συγκεκριµένα στην παράγραφο 5.2 «∆ιάθεση ή ανάκτηση 

αποβλήτων σε µονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων», στο πεδίο β 

«για επικίνδυνα απόβλητα ηµερήσιας δυναµικότητας άνω των 10 τόνων», του 

Παραρτήµατος Ι «Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 

8». Στην προαναφερθείσα ΚΥΑ και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 59 αυτής 

αναφέρεται ότι : «Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται το 

Παράρτηµα Β του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 48963/2013 υπουργικής απόφασης (Β’ 

2703), στο οποίο περιλαµβάνονται τα παραρτήµατα Β.I, B.II, B.III και B.IV».  

 

1.4. Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 

1931 Β’) 

 

Το έργο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931 Β’) 

«Σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου σε συµµόρφωση µε 

τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ “σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας 

δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 

τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ” του Συµβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και 

άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί µε την ΚΥΑ 57495/2959/2010 (ΦΕΚ 2030 

Β’).  

 

1.5. Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 

376 Β’) 

 

Το έργο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376 Β’) 

«Καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα 

µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, 

σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/105/ΕΚ “για την τροποποίηση της 

οδηγίας 92/82/ΕΚ του Συµβουλίου για την αντιµετώπιση κινδύνων µεγάλων 

ατυχηµάτων σχετιζοµένων µε επικίνδυνες ουσίες” του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 

16ης ∆εκεµβρίου 2003. Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 5697/590/2000 κοινής 

υπουργικής απόφασης (Β’ 405/29.03.2000)».  
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1.6. Χαρτογραφική αποτύπωση του έργου.  

 

Η χαρτογραφική απεικόνιση του γηπέδου του έργου παρουσιάζεται στα Σχέδια 6 

«Οριζοντιογραφία έργων (κλίµακα 1:200) και 7 «Τοπογραφικό διάγραµµα έργων» 

(κλίµακα 1:2.000) του φακέλου Ανανέωσης - Τροποποίησης που συνοδεύει την 

παρούσα Απόφαση.  

 

Οι κεντροβαρικές συντεταγµένες (σε ΕΓΣΑ ΄87) του έργου είναι : Χ = 469938,49 και Ψ 

= 4213434,69 

 

2. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 

 

2.1. Χωρικός σχεδιασµός και χρήσεις γης 
 

Το έργο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Φυλής και συγκεκριµένα 

αναπτύσσεται εντός των ορίων της ΟΕ∆Α Άνω Λιοσίων. Επιπλέον, το έργο εµπίπτει 

εντός χώρου απορρίψεως απορριµµάτων (κωδικός κάλυψης γης 132) και είναι 

συµβατό µε τις χρήσεις της άµεσης και ευρύτερης περιοχής.  

 

2.2. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής  
 

Η περιοχή στην οποία λειτουργεί το έργο ανήκει την ΟΕ∆Α Άνω Λιοσίων και δεν 

βρίσκεται µέσα στα όρια περιοχής προστασίας του Εθνικού Καταλόγου Περιοχών του 

Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου Natura 2000.  

 

3. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ Υ∆ΑΤΑ, ΣΤΟ 

Ε∆ΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ∆ΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

3.1. Αέρια απόβλητα  

 

1. Ως οριακές τιµές εκποµπής ρύπων στην ατµόσφαιρα ορίζονται οι αναφερόµενες στο 

άρθρο 40 «οριακές τιµές και έλεγχος εκποµπών» της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 

(ΦΕΚ 1450/Β/14-06-2013) «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»  

 

2. Επιπλέον, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις των κατωτέρω Κοινών 

Υπουργικών Αποφάσεων : 

i) ΚΥΑ 14122/549/Ε103/24.3.11 (ΦΕΚ 488/Β/30.3.11) «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 21 ης Μαΐου 2008». 
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ii) ΚΥΑ 22306/1075/Ε 103/29.5.07 (ΦΕΚ 920/Β/8.6.07) «Καθορισµός τιµών - 

στόχων και ορίων εκτίµησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδµίου, 

του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωµατικών 

υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ “Σχετικά µε το αρσενικό, το κάδµιο, τον υδράργυρο, 

το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες στον 

ατµοσφαιρικό αέρα” του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 2004 των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

 

3.2. Υγρά απόβλητα  

 

1. Ως οριακές τιµές εκποµπής εφαρµοζόµενες στο σηµείο απόρριψης των υγρών 

αποβλήτων από τον καθαρισµό των απαερίων, εφόσον τέτοιες προκύψουν, 

ορίζονται οι αναφερόµενες στο άρθρο 40 «οριακές τιµές και έλεγχος εκποµπών» της 

ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β/14-06-2013) «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».  

 

2. Επιπλέον, για τα υγρά απόβλητα αστικού τύπου να τηρούνται τα όρια διάθεσης που 

αναφέρονται στην ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/1997), όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

 

3.3 Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων 

 

1. Κατά τη διάρκεια κατασκευής ισχύουν οι δεσµεύσεις για τα µηχανήµατα που 

καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.03), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

2. Στην οδό πρόσβασης της µονάδας θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόµενα από 

την ΚΥΑ 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β/27.4.2012), όρια θορύβου. 

 

3. Ο θόρυβος κατά τη λειτουργία του έργου θα πρέπει να συµµορφώνεται προς τα 

προβλεπόµενα από το Π.∆. 1180/81 «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της 

ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως µηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν 

γένει» (ΦΕΚ 293Α), και ειδικότερα τον Πίνακα 1 του άρθρου 2 αυτού. 

 

4. ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

4.1. Γενικές ρυθµίσεις 
 

4.1.1. Ο φορέας λειτουργίας του έργου (Ε.∆.Σ.Ν.Α.), ως και κάθε κατά νόµο υπόχρεος, 

φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, µέτρων 

και περιορισµών που επιβάλλονται µε την παρούσα απόφαση. 
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4.1.2. Ο φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρµόδιο πρόσωπο για 

την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, µέτρων και 

περιορισµών που τίθενται µε την παρούσα απόφαση και να το γνωστοποιήσει 

στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) και την Ειδική Υπηρεσία 

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ). 

 

4.1.3. Ο φορέας λειτουργίας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση 

τήρησης διατάξεων της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ανεξαρτήτως 

από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους του 

έργου. 

 

4.1.4. Κατά την κατασκευή των προτεινόµενων τροποποιήσεων του έργου, καθώς και 

τη λειτουργία των εγκαταστάσεων να γίνουν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες και 

να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 

παρούσα απόφαση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: 

• η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, και 

• η αντιµετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά 

καταστάσεων που οφείλονται στην κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

 

4.1.5. Να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα 

προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία θα πρέπει να κατασκευάζονται κατά 

προτεραιότητα από τον κύριο του έργου. 

 

4.1.6. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του έργου απαιτηθεί η πραγµατοποίηση έργων 

πέραν αυτών που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, 

συµπεριλαµβανοµένης και της επέκτασης ή τροποποίησης του, η περιβαλλοντική 

αδειοδότηση τους θα γίνεται από την αρµόδια για την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση Υπηρεσία. 

 

4.1.7. Οι χώροι της µονάδας, συµπεριλαµβανοµένων των συναφών χώρων 

αποθήκευσης αποβλήτων, να σχεδιάζονται και να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε 

να παρεµποδίζεται κάθε τυχαία διαφυγή ρυπαντικών ουσιών στο έδαφος, τα 

επιφανειακά ύδατα και στα υπόγεια ύδατα. 

 

4.1.8. Σύµφωνα µε το άρθρο 11, παρ. 1. της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 

Β’) «άρθρα 14 και 18 οδηγίας 2010/75/ΕΕ», για τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, ο φορέας του έργου υποχρεούται να εφαρµόσει 

τα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 και στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 

της προαναφερόµενης ΚΥΑ, τα οποία καθορίζονται µε βάση τα συµπεράσµατα 

Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών (Β∆Τ). 

 

4.2. Φάση κατασκευής (προτεινόµενων τροποποιήσεων) 

 

4.2.1. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προτεινόµενων τροποποιήσεων στην 

εγκατάσταση να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την ελαχιστοποίηση της 

ρύπανσης από εκποµπές σκόνης (συστηµατική διαβροχή των χώρων), 

θορύβου και εν γένει αποβλήτων και να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες 

ασφαλείας και υγιεινής, όπως ορίζει η σχετική νοµοθεσία. 
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4.2.2. Με το πέρας των εργασιών να αποµακρυνθούν όλες οι εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις (γραφεία, αποθήκες, συνεργεία κλπ), και ο χώρος να 

αποκατασταθεί. 

 

4.2.3. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, 

έλαια, παντός είδους ενέµατα κλπ. να συλλέγονται και να αποµακρύνονται από 

το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους να γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. Στην περιοχή των εγκαταστάσεων απαγορεύεται η καύση υλικών 

όπως ελαστικών και ελαίων.  

 

4.2.4. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε 

είδους έλαια, κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων, όπως και η απόρριψη 

παλαιών ελαίων επί του εδάφους. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαίων να 

γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆ 82/25-02-04. 

Να γίνεται χρήση απορροφητικών υλικών (π.χ. πριονίδι, άµµος) σε επαρκείς 

ποσότητες, για συγκράτηση καυσίµων και λιπαντικών σε περίπτωση διαφυγής 

τους και κατόπιν να διατίθενται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη 

νοµοθεσία. 

 

4.3. Φάση λειτουργίας του έργου 

 

4.3.1. Γενικοί όροι 
 

4.3.1.1. Ο χώρος της εγκατάστασης να είναι περιφραγµένος και απόλυτα ελεγχόµενος. 

Να απαγορεύεται η πρόσβαση στους χώρους της εγκατάστασης σε άτοµα που 

δεν έχουν εργασία σε αυτούς. 

 

4.3.1.2. Στο χώρο της εγκατάστασης να υπάρχει επαρκής ηλεκτροφωτισµός. Να 

ληφθούν µέτρα αντικεραυνικής προστασίας σε κατάλληλα σηµεία, εφόσον 

αυτή δεν εξασφαλίζεται. 

 

4.3.1.3. Για θέµατα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία 

µέτρα και οι προφυλάξεις που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις και 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Ειδικότερα να υπάρχουν κατάλληλα συστήµατα ανίχνευσης και αναγγελίας 

διαρροών/διαφυγών αερίων και εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και κατάλληλα 

συστήµατα ειδοποίησης (alarm) σε περίπτωση εµφάνισης λειτουργικών 

προβληµάτων. 

 

4.3.1.4. Να υπάρχει κατάλληλη σήµανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και 

του χώρου φύλαξης του υλικού πυρόσβεσης. 

 

4.3.1.5. Να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την εκπαίδευση και ενηµέρωση του 

προσωπικού σε θέµατα διαχείρισης των αποβλήτων για την αποφυγή 

κινδύνου για την δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. 

 

4.3.1.6.  Οι χώροι κίνησης των οχηµάτων να είναι τσιµεντοστρωµένοι ή 

ασφαλτοστρωµένοι για αποφυγή ρύπανσης του εδάφους. 
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4.3.1.7. Οι ακάλυπτοι χώροι του γηπέδου της εγκατάστασης να µην χρησιµοποιούνται 

για την αποθήκευση των αποβλήτων (εισερχόµενων - επεξεργασµένων) και να 

διατηρούνται καθαροί. 

 

4.3.1.8. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων (ελαστικών, πλαστικών ή άλλων 

υλικών) τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασµένους χώρους (ανοικτές εστίες 

καύσης), σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328 Β'). 

 

4.3.1.9. Ο καθαρισµός και η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, του περιβάλλοντος 

χώρου και του εξοπλισµού πρέπει να διεξάγονται σε τακτική βάση, και να 

καταγράφονται τα σχετικά αποτελέσµατα. 

 

4.3.1.10. Να διενεργείται επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων. 

 

4.3.1.11. Να γίνεται τακτική συντήρηση στα αντιρρυπαντικά συστήµατα και να 

υπάρχουν διαθέσιµα στην εγκατάσταση τα απαραίτητα ανταλλακτικά σε 

επάρκεια. 

 

4.3.1.12. Ο φορέας του έργου θα πρέπει να µεριµνά έγκαιρα για την αποστολή 

φορτίων µε επικίνδυνα απόβλητα σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες µονάδες, 

ώστε οι αποθηκευµένες ποσότητες αποβλήτων να µην ξεπερνούν κάθε φορά 

τη µέγιστη αποθηκευτική δυναµικότητα του χώρου και ο χρόνος που 

παραµένουν τα απόβλητα στους χώρους αποθήκευσης να είναι ο ελάχιστος 

δυνατός. 

 

4.3.1.13. Η σήµανση των επιµέρους χώρων αποθήκευσης να είναι σύµφωνα µε το Π.∆. 

105/95 (ΦΕΚ 67Α). 

 

4.3.1.14. Τα µέσα συσκευασίας που θα χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση των 

επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους διεθνείς 

κανονισµούς ADR, RID, IMDG Code. 

 

4.3.2. Εισερχόµενα απόβλητα 

 

4.3.2.1. Τα επικίνδυνα απόβλητα υγειονοµικών µονάδων και τα προσοµοιάζονται µε 

αυτά θα πρέπει να εισάγονται, όπως παραλαµβάνονται συσκευασµένα, 

κατευθείαν στον κλίβανο, χωρίς να αναµιγνύονται πρώτα µε άλλες κατηγορίες 

αποβλήτων και χωρίς να υποβάλλονται σε άµεσους χειρισµούς. 

 

4.3.2.2. Τα συσκευασµένα απόβλητα, να φέρουν εξωτερικά κατάλληλη σήµανση 

ανάλογα µε την κλάση κατάταξης τους και να αναγράφονται στις συσκευασίες 

τους στοιχεία που αφορούν στην ακριβή ταυτότητα τους, όπως: ηµεροµηνία 

παραλαβής, είδος περιεχοµένου, ακριβής προέλευση, βάρος ανά παρτίδα, 

σήµανση επικινδυνότητας. 

 

4.3.2.3. Κατά την παραλαβή των επικίνδυνων αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων 

(ΕΑΥΜ) και των προσοµοιαζόντων µε αυτά, να συµπληρώνεται το «Έντυπο 

Αναγνώρισης για την συλλογή & µεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων» που 

προβλέπει η ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/8-5-2012) (παράγραφος 6.2 
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Παραρτήµατος Ι), και να επιστρέφεται αντίγραφό του στον παραγωγό και 

κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων. 

 

4.3.2.4. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο ταυτοποίησης διαπιστώνεται απόκλιση 

µεταξύ των προς παραλαβή αποβλήτων και των στοιχείων των συνοδευτικών 

εγγράφων, τα απόβλητα να µη γίνονται αποδεκτά εάν δεν τεκµηριώνεται 

επαρκώς η τελική αποδοχή τους. 

 

4.3.2.5. Ο φορέας του έργου να αποστέλλει, εντός προθεσµίας από την παραλαβή των 

αποβλήτων που ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, στο συλλέκτη, στον 

παραγωγό και στον κάτοχο των αποβλήτων που έχει επεξεργαστεί στην 

εγκατάστασή του, βεβαίωση για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, η οποία 

συνοδεύει ένα αντίγραφο του αντίστοιχου εντύπου αναγνώρισης. 

 

4.3.2.6. Να φυλάσσονται τα έντυπα αναγνώρισης (πρωτότυπα και αντίγραφα) για τρία 

(3) τουλάχιστον έτη. 

 

4.3.3. Επεξεργασία  

 

4.3.3.1. Για την πραγµατοποίηση των εργασιών αποθήκευσης/ επεξεργασίας 

αποβλήτων να υπάρχουν συµβάσεις σε ισχύ σχετικά µε την παραλαβή των 

αποβλήτων, µεταξύ του φορέα του έργου και των παραγωγών ή κατόχων των 

αποβλήτων. 

 

4.3.4. Παραγόµενα απόβλητα  

 

4.3.4.1 Αέριες εκποµπές 
 

4.3.4.1.1. Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των αποβλήτων να 

φέρουν κλειστούς αυτοφερόµενους κάδους, ώστε µην δηµιουργούνται 

εκποµπές σωµατιδίων κατά τη µεταφορά. 

 

4.3.4.1.2. Η λειτουργία της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα 

αέρια που παράγονται από την αποτέφρωση των αποβλήτων να υπόκεινται 

σε µετάκαυση, µετά την τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, κατά ελεγχόµενο 

και οµοιογενή τρόπο ακόµη και υπό τις δυσµενέστερες συνθήκες, σε 

θερµοκρασία τουλάχιστον 1.100 0C, επιτυγχανόµενη στο ή κοντά στο 

εσωτερικό τοίχωµα του θαλάµου µετάκαυσης επί τουλάχιστον δυο 

δευτερολέπτων. 

 

4.3.4.1.3. Η εγκατάσταση αποτέφρωσης πρέπει να είναι εξοπλισµένη και µε καυστήρα, 

ο οποίος τίθεται αυτοµάτως σε λειτουργία όταν η θερµοκρασία καύσης, µετά 

την τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, πέφτει κάτω από την ελάχιστη 

ενδεδειγµένη θερµοκρασία που αναφέρεται στην παράγραφο 4.3.4.1.2 της 

παρούσας Απόφασης. Ο καυστήρας αυτός χρησιµοποιείται κατά την έναρξη 

ή την διακοπή λειτουργίας, προκείµενου να διασφαλισθεί ότι η 

προαναφερόµενη ελάχιστη θερµοκρασία διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια 

που υπάρχουν ακόµη απόβλητα στον θάλαµο καύσης. 
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4.3.4.2. Υγρά απόβλητα 

 

4.3.4.2.1.Απαγορεύεται η διάθεση ανεπεξέργαστων η ανεπαρκώς επεξεργασµένων 

υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος ή αποδέκτη υγρών 

αποβλήτων). 

 

4.3.4.2.2.Απαγορεύεται η διάθεση στο περιβάλλον επιβαρηµένων απορροών που 

δύνανται να προκύψουν σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. υγρά πυρόσβεσης, 

υγρά διαρροών). Εν προκειµένω, οι εν λόγω απορροές πρέπει να 

συλλέγονται σε στεγανή δεξαµενή προς περαιτέρω επεξεργασία. 

 

4.3.4.2.3.Τα υγρά απόβλητα θα ανακυκλώνονται στην παραγωγική διαδικασία, αφού 

υποβληθούν σε κατάλληλη επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση όµως που αυτά 

διατεθούν σε αποδέκτη θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του 

περιβαλλοντικού όρου 3.2. της παρούσας Απόφασης.  

 

4.3.4.3. Στερεά απόβλητα 

 

4.3.4.3.1. Η µεταφορά και ενδιάµεση αποθήκευση (προσωρινή αποθήκευση) των 

στερεών καταλοίπων από την επεξεργασία των απαερίων (καθιζάνουσα 

τέφρα, ιπτάµενη τέφρα, στερεό υπόλειµµα από την καύση/εξάτµιση των 

υγρών αποβλήτων) θα πραγµατοποιείται σε µη διαπερατούς σάκους (big 

bags). Η εναπόθεση τους θα γίνεται :  

α) Σε ΧΥΤΑ αδρανών για απόβλητα που χαρακτηρίζονται αδρανή ή  

β) Σε ΧΥΤΑ µη επικινδύνων αποβλήτων  : 

         i) τα µη επικίνδυνα απόβλητα, καθώς και  

      ii)τα επικίνδυνα απόβλητα που µετά από επεξεργασία τους σε µονάδα 

αδρανοποίησης – στερεοποίησης, και αφού το προϊόν της 

επεξεργασίας εξεταστεί από διαπιστευµένο εργαστήριο, καταταγούν 

στα µη επικίνδυνα απόβλητα.  

Προϋπόθεση για τη διάθεση των αποβλήτων σε ΧΥΤΑ µη επικινδύνων 

αποβλήτων είναι η ικανοποίηση των κριτηρίων αποδοχής που θέτει η 

Κοινοτική Απόφαση 2003/33ΕΚ.  

γ) Τα λοιπά επικίνδυνα στερεά απόβλητα εξαιρουµένων εκείνων της  

περίπτωσης β ii) µπορούν να διατεθούν σε άλλο κατάλληλο χώρο (ΧΥΤΕΑ) 

που πληροί τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας για τέτοιου τύπου 

απόβλητα ή να µεταφερθούν στο εξωτερικό σε κατάλληλες προς τούτο 

εγκαταστάσεις για επεξεργασία ή / και διάθεση τηρουµένων των 

απαραίτητων διαδικασιών και αδειοδότησης από την κείµενη Ελληνική και 

Κοινοτική νοµοθεσία.  

 

4.3.4.3.2. Οι χρησιµοποιούµενοι κατεστραµµένοι σάκοι του σακόφιλτρου που 

αντικαθίστανται, τα κενά φθαρµένα παλαιά χρησιµοποιηµένα big-bags 

τέφρας και το παραγόµενο στερεό υπόλειµµα του εξατµιστή υγρών 

αποβλήτων, να αποτεφρώνονται στους κλιβάνους, προκειµένου να 

συλλέγεται η ιπτάµενη τέφρα που επικάθεται σε αυτούς, µειώνοντας τον 

όγκο και την ποσότητα των επικινδύνων αποβλήτων της εγκατάστασης.  

 

4.3.4.3.3. Η εγκατάσταση αποτέφρωσης θα διαθέτει χώρο προσωρινής αποθήκευσης, 

ο οποίος να εξασφαλίζει την αποθήκευση των Επικίνδυνων Αποβλήτων 
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Υγειονοµικών Μονάδων κατηγορίας ΕΑΑΜ & ΜΕΑ για 5 τουλάχιστον ηµέρες 

σε θερµοκρασία ≤5 0C λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε βλάβης της 

µονάδας αποτέφρωσης, είτε λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2.2 Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 146163 ΦΕΚ 

1537/Β/8-5-2012.  

 

4.3.4.3.4. Τα αστικού τύπου στερεά απόβλητα να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους 

και να αποκοµίζονται περιοδικά από κατάλληλα αδειοδοτηµένο /αρµόδιο 

φορέα προκειµένου να οδηγηθούν σε εγκεκριµένο χώρο/ εγκατάσταση 

υγειονοµικής ταφής ή άλλης κατάλληλης διαχείρισης. 

 

4.3.4.3.5. Επιβάλλεται «στεγνός» καθαρισµός των δαπέδων µε τη χρήση µηχανικών 

σαρώθρων. Το υλικό που µαζεύεται από τη λειτουργία µηχανικών 

σαρώθρων να αποθηκεύεται σε κατάλληλο χώρο και να χρησιµοποιείται 

στην παραγωγική διαδικασία. 

 

4.4 Αποκατάσταση, µερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου 

 

4.4.1. Μετά την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης, ο φορέας λειτουργίας του έργου 

να προβεί σε συγκεκριµένες δράσεις, όπως συνοπτικά αναφέρονται ακολούθως, 

και να υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφερειακής 

Ενότητας ∆υτ. Αττικής σχετική αίτηση συνοδευόµενη από αντίστοιχη έκθεση, 

σύµφωνα µε την παρ. 2.7 του κεφ. 2 της  ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 

791/Β/30.6.2006) και την παρ. 3 του άρθρου 9 της ΚΥΑ Η Π 13588/725/06 (ΦΕΚ 

383/Β/28.3.2006). 

 

4.4.2. Μετά την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης, να αποξηλωθούν οι υπαίθριες 

κατασκευές, δίκτυα ή άλλες υποδοµές που χρησιµοποιούνταν κατά την 

επεξεργασία/ αξιοποίηση και αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων και να 

αποσυναρµολογηθεί ο µηχανολογικός εξοπλισµός, τα δε µηχανήµατα ή οι άλλες 

κατασκευές που είναι σε καλή κατάσταση και δεν είναι ρυπασµένα να 

προωθηθούν προς πώληση. Σε αντίθετη περίπτωση και έπειτα από κατάλληλες 

εργασίες απορρύπανσης τα µεταλλικά τµήµατα της εγκατάστασης (εξοπλισµός, 

σωληνώσεις) να οδηγηθούν σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης -ανάκτησης 

µετάλλων. 

 

4.4.3. Το στερεό υπόλειµµα που θα προκύψει από τον καθαρισµό του εξοπλισµού να 

συλλεχθεί σε κατάλληλες συσκευασίες και να προωθηθεί σε κατάλληλα 

αδειοδοτηµένους αποδέκτες. 

 

4.4.4. Υλικά όπως µπάζα, άσφαλτος, χώµα εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ρυπασµένα, 

να διατεθούν αφού συσκευασθούν σε εγκεκριµένη εγκατάσταση τελικής διάθεσης 

επικίνδυνων αποβλήτων. 

 

4.4.5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβληµα ρύπανσης κατά τη διάρκεια της 

εξυγίανσης - αποκατάστασης µετά την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης, ο 

φορέας λειτουργίας του έργου να προβεί σε λήψη κατάλληλων µέτρων 

απορρύπανσης (in situ ή ex situ) µετά την εκπόνηση µελέτης αποκατάστασης.  
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4.4.6. Η χρονική διάρκεια της µετέπειτα φροντίδας του χώρου ορίζεται σε δέκα (10) έτη 

από την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης. 

 

4.5. Ασφαλιστήρια συµβόλαια 

 

Ο φορέας του έργου να διαθέτει ασφαλιστήριο συµβόλαιο σύµφωνα µε το άρθρο 57, 

παράγραφος 1.γ.2, του Ν. 4042/13-2-2012 (ΦΕΚ 24 Α'). 

 

4.6 Ειδικές απαιτήσεις λόγω υπαγωγής του έργου στο πεδίο εφαρµογής της 
ΚΥΑ 36060/1155/Ε. 103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β'). 

 

4.6.1 Το έργο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 36060/1155 /Ε. 103/2013 (ΦΕΚ 

1450 Β/14-6-2013) «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» και ειδικότερα στην περίπτωση 5.2 του 

Παραρτήµατος I. 

 

Ως εκ τούτου ο φορέας λειτουργίας του έργου έχει την ευθύνη να διασφαλίζει τη 

λειτουργία του έργου σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές:  

 

Οριακές τιµές εκποµπών στην ατµόσφαιρα 

4.6.1.1 Οι οριακές τιµές εκποµπής αερίων ρύπων σε συνθήκες 273ο Κ, πίεσης 101,3 

kPa, 11% περίσσειας οξυγόνου (επί ξηρού) και οι τεχνικές µετρήσεων 

καθορίζονται στα µέρη 3 και 4 του Παραρτήµατος VI της ΚΥΑ 36060/1155 

/Ε. 103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β/14-6-2013) σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 

40 της προαναφερόµενης ΚΥΑ. 

 

Οριακές τιµές εκποµπών για την απόρριψη υδατικών αποβλήτων 

4.6.1.2. Οι οριακές τιµές εκποµπών για τις απορρίψεις υδατικών αποβλήτων 

προερχόµενων από τον καθαρισµό των απαερίων δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν τις τιµές που καθορίζονται στο µέρος 5 του Παραρτήµατος VI 

της ΚΥΑ 36060/1155 /Ε. 103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β/14-6-2013) σύµφωνα µε τις 

παρ. 2 και 3 του άρθρου 40 της προαναφερόµενης ΚΥΑ. 

 

Υπερβάσεις οριακών εκποµπών 

4.6.1.3 Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 παράγραφος 4 στοιχείο (γ) της ΚΥΑ 

36060/1155 /Ε. 103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β/14-6-2013), σε περίπτωση 

υπέρβασης των οριακών τιµών εκποµπών δεν συνεχίζεται για κανένα λόγο η 

αποτέφρωση αποβλήτων στη µονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων ή σε 

µεµονωµένες καµίνους που αποτελούν τµήµα µονάδας αποτέφρωσης 

αποβλήτων, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από τέσσερις (4) συνεχείς 

ώρες.  
 

4.6.1.4 Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας σε συνθήκες υπερβάσεων στη διάρκεια 

ενός έτους δεν υπερβαίνει τις 60 ώρες.  
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Απαιτήσεις παρακολούθησης των εκποµπών 

4.6.1.5. Για την παρακολούθηση των εκποµπών ισχύουν τα αναφερόµενα στο µέρος 6 

του παραρτήµατος του Παραρτήµατος VI της ΚΥΑ 36060/1155 /Ε. 103/2013 

(ΦΕΚ 1450 Β/14-6-2013)  

 

Υποβολή αποτελεσµάτων εκποµπών στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή 

4.6.1.6. Ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας του έργου να τηρεί βιβλία λειτουργίας, 

ελέγχου και παρακολούθησης (επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών 

στοιχείων). Επίσης ο φορέας λειτουργίας του έργου θα πρέπει να διαβιβάζει 

σε ετήσια βάση το αργότερο µέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στην 

αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ έκθεση µε στοιχεία για τα επικίνδυνα 

απόβλητα που διαχειρίστηκε ή και παρήγαγε κατά το προηγούµενο έτος, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 4.7 του Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 146163 ΦΕΚ 

1537/Β/8-5-2012.  

Τα παραπάνω στοιχεία θα αναφέρονται στο προηγούµενο έτος και θα 

χρησιµοποιούνται για την κάλυψη κοινοτικών υποχρεώσεων αναφοράς της 

ρύπανσης από τις δραστηριότητες. 

 Οι ετήσιες εκθέσεις να φυλάσσονται επί µία δεκαετία και θα περιλαµβάνουν: 

� Πρωτογενή και επεξεργασµένα στοιχεία των διενεργούµενων µετρήσεων 

εκποµπών αερίων ρύπων. 

� Συγκριτική παρουσίαση των µετρούµενων τιµών σε σχέση µε τα 

θεσµοθετηµένα όρια εκποµπών. 

� Εκτιµήσεις, συµπεράσµατα και τυχόν παρατηρήσεις επί των 

παρουσιασθέντων στοιχείων. 

 

Μέτρα και όροι σχετικά µε τις µη κανονικές συνθήκες λειτουργίας του έργου 

4.6.1.7. Να τηρείται ηµερολόγιο καταγραφής συµβάντων που αφορούν ατµοσφαιρικές 

εκποµπές λόγω αστοχίας υλικών, ατυχήµατος και εκτάκτων εν γένει 

περιστατικών. Τα εν λόγω στοιχεία να τίθενται στη διάθεση των αρµοδίων 

Υπηρεσιών και Φορέων, όποτε αυτά ζητηθούν. 

 

4.6.1.8. Να υπάρχει σχέδιο αντιµετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης, το οποίο 

και να εφαρµόζεται σε περίπτωση βλάβης, αστοχίας ή εκδήλωσης έκτακτου 

περιστατικού. 

 

4.6.1.9. Να υπάρχει επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για τη 

διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και την αντιµετώπιση ενδεχόµενων 

ατυχηµάτων. 

 

4.6.1.10. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιµών εκποµπής, βλάβης, αστοχίας 

ή εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης 

υποχρεούται να περιορίσει ή να διακόψει τη λειτουργία µόλις τούτο καταστεί 

εφικτό, έως ότου αντιµετωπισθεί το πρόβληµα και να ενηµερώσει σχετικά τις 

αρµόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος της Περιφέρειας και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, του ΥΠΕΚΑ, του Υπουργείου Υγείας και 

της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στα κεφάλαια 2 παρ. 2.6.4 και 4 παρ. 4.3.7 του 

Παραρτήµατος της ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β/06). 
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4.6.1.11. Ως µέγιστη επιτρεπτή χρονική διάρκεια οποιασδήποτε τεχνικά 

αναπόφευκτης διακοπής, ανωµαλίας στη λειτουργία ή βλάβης των 

συστηµάτων καθαρισµού ή των οργάνων µετρήσεων, ορίζεται σε 15 min 

κατά τα λοιπά ισχύουν τα εξής : 

� Σε περίπτωση γενικής βλάβης ο φορέας λειτουργίας περιορίζει ή 

διακόπτει τις εργασίες το ταχύτερο δυνατόν, µέχρι να αποκατασταθούν 

οι κανονικές συνθήκες λειτουργίας  

� Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιµών εκποµπών δεν 

συνεχίζεται για κανένα λόγο η αποτέφρωση αποβλήτων για χρονικό 

διάστηµα µεγαλύτερο από τέσσερις (4) συνεχείς ώρες επιπλέον. Ο 

συνολικός χρόνος λειτουργίας σε παρόµοιες συνθήκες στη διάρκεια ενός 

έτους πρέπει να είναι λιγότερος από 60 ώρες.  

� Η συνολική περιεκτικότητα σε κονιορτό των ατµοσφαιρικών εκποµπών 

των µονάδων αποτέφρωσης δεν υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τα 150 

mg/m3, ως µέση τιµή ηµιώρου. Επιπλέον, δεν πρέπει να σηµειώνεται 

υπέρβαση των οριακών τιµών για τις ατµοσφαιρικές εκποµπές CO και 

TOC. 

 

4.6.1.12. Ο φορέας του έργου οφείλει να ενηµερώνει άµεσα τόσο τους Επιθεωρητές 

Περιβάλλοντος όσο και το Τµ. ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ 

και την αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. 

Αττικής για οποιοδήποτε ατύχηµα που τυχόν συµβεί. 

 

4.6.1.13. Να υπάρχει κατ' ελάχιστον ο ακόλουθος εξοπλισµός αντιµετώπισης έκτακτης 

ανάγκης: 

■ Πυροσβεστήρες κατάλληλων προδιαγραφών εγκεκριµένου τύπου. 

■ Βαρέλια µε χώµα, φτυάρια κλπ. 

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

■ ∆ιαθεσιµότητα κιτίου πρώτων βοηθειών. 

 

4.6.1.14. Στο χώρο της εγκατάστασης να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισµός για την 

αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών και απορροφητικά υλικά για τυχόν 

διαρροές. 

 

4.6.1.15. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ρύπανση του τσιµέντου ή της ασφάλτου της 

εγκατάστασης να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών και εν συνεχεία 

κατάλληλη διαχείριση αυτών. 

 

Μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διασυνοριακής ρύπανσης ή της ρύπανσης σε 
µεγάλη απόσταση 

4.6.1.16. Η συλλογή και µεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων από την εγκατάσταση 

να γίνεται αποκλειστικά και µόνο από εταιρείες που διαθέτουν την 

προβλεπόµενη στο άρθρο 7, παρ. Β.β.1. της ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 

383 Β') άδεια συλλογής και µεταφοράς, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 

3 της ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β'), τηρώντας τα προβλεπόµενα του 

Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/08-05-2012) σχετικά µε 

τις οδικές, θαλάσσιες και σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων 

εµπορευµάτων αντίστοιχα. 
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4.6.1.17. Για την διασυνοριακή µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, να υπάρχουν τα 

σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των 

αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. 

 

4.6.1.18. Κατά τη λειτουργία του έργου, ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί τους 

όρους της παρούσας συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αναφέρονται 

στην τήρηση των αρχών του ανωτέρω όρου 4.6.1.17 και να θέτει στη 

διάθεση της αρµόδιας περιβαλλοντικής αρχής όταν του ζητείται, όλα τα 

αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες που τεκµηριώνουν τη συµµόρφωση του 

µε τους όρους αυτούς. 

 

4.6.1.19. Για την παράδοση και παραλαβή αποβλήτων, πέραν των αναφεροµένων 

στην παρ. 4.3.2. της παρούσας Απόφασης, να τηρούνται τα αναφερόµενα 

στο άρθρο 45 της ΚΥΑ 36060/1155 /Ε. 103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β/14-6-2013).  

 

4.7. Άλλες απαιτήσεις 
 

4.7.1. Να υπάρχει κανονισµός λειτουργίας της εγκατάστασης, σύµφωνα µε τις παρ. 

2.6.5 του κεφαλαίου 2 και 4.3.9 του κεφαλαίου 4 του Παραρτήµατος του άρθρου 

4 της ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β'). Να αποσταλεί αντίγραφο του 

κανονισµού στην αδειοδοτούσα της εγκατάστασης αρχή. 

 

4.7.2. Η συλλογή και µεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων προς την εγκατάσταση θα 

γίνεται εφόσον τηρούνται τα προβλεπόµενα του άρθρου 10, παρ. Α2 της ΚΥΑ 

146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/08-05-2012).  

 

4.7.3. Να παρακολουθούνται τα επίπεδα θορύβου ως ακολούθως :  

o Η µέτρηση των επιπέδων θορύβου στα όρια της εγκατάστασης θα 

γίνεται µία (1) φορά ανά έξι (6) µήνες. Οι µετρήσεις θα γίνονται µε τη 

βοήθεια βαθµονοµητή, ηχοδοσίµετρου/ηχόµετρου και βαρόµετρου. Θα 

γίνονται πολλαπλές καταγραφές των τιµών ανά περίπου 15-20 µέτρα 

περιµετρικά του οικοπέδου της εγκατάστασης. Η καταγραφή των 

επιπέδων θορύβου θα έχει διάρκεια 1 λεπτού και τα αποτελέσµατα θα 

δίνονται ως µέση σταθµισµένη τιµή του δείκτη Leq σε dB(A), καθώς και 

ως Lden σε dB(A) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 13586/724/2006 (ΦΕΚ 

384/Β/28-03-2006).  

 

4.8. Περιβαλλοντικοί όροι της µελέτης 
 

Ισχύουν οι όροι, µέτρα και περιορισµοί που περιγράφονται στις περιβαλλοντικές 

µελέτες που συνοδεύουν τις ΚΥΑ υπ’ αριθµ. 112997/8.10.1997, 130080/26.6.2003, 

102660/24.12.2008 και 195934/7.2.2012 καθώς και στο φάκελο της µελέτης που 

συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα αναφερόµενα στις 

παραπάνω παραγράφους. Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και 

παρεµβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισµούς και 

ρυθµίσεις βαρύνουν το φορέα του έργου. 
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5. ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

 

5.1. Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας Απόφασης ισχύουν από την ηµεροµηνία 

έκδοση της και µε την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται µε ακρίβεια. Η 

χρονική διάρκεια της παρούσας ορίζεται σε δέκα (10) έτη. 

 

5.2. Ο φορέας του έργου, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, και εφόσον 

επιθυµεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει µε νεότερη αίτηση 

του προς την εκάστοτε αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, 

προκειµένου να τηρηθούν τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011. 

 

5.3. Η παρούσα απόφαση εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και µετά τη λήξη της, 

µέχρι την έκδοση νέας ανανεωµένης ή τροποποιηµένης απόφασης, εφόσον ο 

υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίηση της, 

τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα 

εκάστοτε απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

 

5.4. Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως 

αυτή περιγράφεται στη ΜΠΕ και υλοποιείται µε τους όρους και περιορισµούς της 

ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας τροποποίησης της παρούσας, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 167563/2013 (ΦΕΚ 964 

Β') και τις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/1155/Ε. 103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β'). 

 

5.5. Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον κατά την 

κατασκευή ή λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το 

περιβάλλον. Οι όροι της παρούσας επανεξετάζονται και, όπου απαιτείται 

αναπροσαρµόζονται από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, τουλάχιστον στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν η ρύπανση από την εγκατάσταση είναι τέτοια ώστε να πρέπει να 

αναθεωρηθούν οι ισχύουσες οριακές τιµές εκποµπών της παρούσας, ή να 

περιληφθούν σε αυτήν νέες οριακές τιµές εκποµπών, 

β) όταν η ασφάλεια της εγκατάστασης απαιτεί την εφαρµογή άλλων τεχνικών, 

γ) όπου απαιτείται, για να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση µε νέο ή 

αναθεωρηµένο ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος σύµφωνα µε το άρθρο 11 

(παρ.6) τη ΚΥΑ 36060/1155 /Ε. 103/13. 

 

 

5.6. 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 προβλεφθεί από τη 

Μ.Π.Ε. 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, µη εξαιρουµένων και τυχών 

αντισταθµιστικών µέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του 

άρθρου 17 του Ν. 4014/2011. 
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6. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

6.1. Η παρούσα απόφαση 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, ενώ 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. 

 

6.2.  Η παρούσα απόφαση ισχύει µε την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε 

πολεοδοµικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 

 

6.3.  Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τους ενδιαφερόµενους από την 

υποχρέωση να εφοδιαστούν µε άδεια από άλλη ∆ηµόσια Αρχή, εάν αυτό 

απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις. 

 

 

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 

 

7.1. Η παρούσα απόφαση, η σχετική θεωρηµένη µελέτη που τη συνοδεύει, καθώς 

και οι προγενέστερες περιβαλλοντικές µελέτες του έργου, πρέπει να είναι 

διαθέσιµες στο χώρο του εξεταζόµενου έργου, και να επιδεικνύονται από τον 

υπόχρεο φορέα σε κάθε αρµόδιο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ελεγκτικό 

όργανο. 

 

7.2. Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση:  

■ Να τηρεί στο χώρο του έργου, στοιχεία (τιµολόγια, συµβάσεις, διάφορα 

παραστατικά έγγραφα, µητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ.), βάσει των 

οποίων θα αποδεικνύεται η συµµόρφωση του µε τους περιβαλλοντικούς 

όρους της ΑΕΠΟ.  

■ Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρµόδιο ελεγκτικό όργανο. 

■ Να παρέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες σε κάθε αρµόδιο 

ελεγκτικό όργανο. 

■ Να διευκολύνει τον έλεγχο, και να συµµορφώνεται στις συστάσεις - 

υποδείξεις των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της 

κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 

 

7.3. 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 σχετικής 

θεωρηµένης µελέτης ή και του φακέλου που την συνοδεύει. 

 

7.4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθµισης του 

περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ, επιβάλλονται στους 

υπεύθυνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των 

άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν µε τους Ν. 

3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει. 
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7.5.  Ο φορέας του έργου του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζηµιά ή άµεση 

απειλή ζηµιάς στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας 

απόφασης και τη ΚΥΑ 36060/115/Ε.103/13, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη η 

οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π.∆. 148/2009 (ΦΕΚ 190 Α'). 

 

8. ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 

 

Η επιβαλλόµενη από τη νοµοθεσία δηµοσίευση της ΑΕΠΟ πραγµατοποιείται µε την 

ανάρτηση της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση 

www.aepo.ypeka.gr, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 

(ΦΕΚ 209 Α'), καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β'). 

 

9. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται η προσφυγή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

Ι.ΜΑΝΙΑΤΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 
1. Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής  

α) Γεν. ∆/νση Περιβάλλοντος  
β)  ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 

Αµαλιάδος 17 
γ) ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού 

Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Πατησίων 147 

δ) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος  
          (Ε.Υ.Ε.Π.) – Γενική Επιθεώρηση 
          Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα  

 ε)  ∆/νση ΕΑΡΘ 
     Πατησίων 147, 11251 Αθήνα 

   
2. Υπ. Εσωτερικών  

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα 
 

3. Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος  
Αριστοτέλους 17, 104 33 Αθήνα  
 

4.  Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής 
     ∆/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασµού Αττικής 
    Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών 
Μεσογείων 239 και Παρίτσι 145, 15451 Ν. Ψυχικό  
 
5. Περιφέρεια Αττικής  

Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

     Λ. Συγγρού 15-17, 11743 Αθήνα 

 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. ΕΥΠΕ (συν/να: 1 φάκελος Ανανέωσης.-Τροποποίησης) 
2. Χρον. Αρχείο 
3. Τµήµα Β’ 
4. ∆ρ. Ν. Ξενάκης 
5.   Β.Πάτση/5 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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