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ΘΕΜΑ : Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. πρωτ.  Φ 6888 / 2097 / ΠΕΡΙΒ-4 / 06-06-2014
Απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 88500 /
4822 / Φ12 / 31-10-2017, 6268 / 355 / Φ12 / 07-03-2016 και Φ 7168 / 1251 / ΠΕΡΙΒ-4 / 19-
03-2015 Αποφάσεις, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα αποθήκευσης,
διαλογής  και  ανακύκλωσης  μη  επικίνδυνων  αποβλήτων,  αποθήκευσης  αποβλήτων
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και αποθήκευσης αποβλήτων βρώσιμων
ελαίων,  της  εταιρίας  ANTIPOLLUTION  Α.Ν.Ε.,  στη  θέση  “Λάκκα  Κάτσαρη”  του  Δήμου
Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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) Την ΚΥΑ Η.Π. 50910 / 2727 / 2003 “Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και
Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης”, ΦΕΚ 1909 / Β / 22.12.2003
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
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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
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
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 Απορριμάτων”
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)
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
24) Την Υ.Α. 1958/2012 “Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες  σύμφωνα  με  το  άρθρο  1  παρ.  4  του  Ν.  4014/21.09.2011  (ΦΕΚ  Α’209/2011)”,  ΦΕΚ
21/Β/13.01.2012, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-
08-2016) και την Υ.Α. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-02-2018)
25)  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  –
συμπληρωθεί με την υπ’ αριθ. οικ. 10432/1115/Φ.15/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2604/Β/30.09.2014) , όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
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26) Την με αριθ. πρωτ.  Φ 6888 / 2097 / ΠΕΡΙΒ-4 / 06-06-2014 Απόφαση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί –
συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 88500 / 4822 / Φ12 / 31-10-2017, 6268 / 355 / Φ12 / 07-03-2016 και Φ
7168 /  1251 /  ΠΕΡΙΒ-4 /  19-03-2015 Αποφάσεις,  έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για  τη  δραστηριότητα
αποθήκευσης, διαλογής και ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων, αποθήκευσης αποβλήτων ηλεκτρικού
και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  (ΑΗΗΕ)  και  αποθήκευσης  αποβλήτων  βρώσιμων  ελαίων,  της  εταιρίας
ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε., στη θέση “Λάκκα Κάτσαρη” του Δήμου Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής
27) Την από 14/06/2018 (με αριθ. πρωτ. 50180/2951/15.06.18) Αίτηση της εταιρίας ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε.
για  τροποποίηση  των  εγκεκριμένων  περιβαλλοντικών  όρων  της  υπόψη  μονάδας,  λόγω  προσθήκης
δραστηριότητας παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου και προσθήκης κωδικών ΕΚΑ διαχειριζόμενων μη
επικίνδυνων αποβλήτων, με την οποία υποβλήθηκε σχετική Μελέτη τροποποίησης
28) 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
29) Τον Ν.  4155/2013 “Εθνικό  Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και  άλλες  διατάξεις”  (ΦΕΚ
120/Α/29.05.2013)
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
31) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4613/Φ14.ΑΣΠΡ.6127/14-07-2015 Άδεια λειτουργίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθ. πρωτ. 7754/Φ14.ΑΣΠΡ.6127/15-12-2017 Απόφαση, από το  Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυ-
ξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τη
μονάδα αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων
και  υπολειμμάτων  για  ανακύκλωση,  αποθήκευσης  αποβλήτων  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) και αποθήκευσης αποβλήτων βρώσιμων ελαίων (ΑΒΕ), της εταιρίας  ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε.,  στη
θέση “Λάκκα Κάτσαρη” του Δήμου Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής
32) Το υπ’ αριθ. πρωτ.  1411/Φ.701.4/15-05-2015 Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία  Ελευσίνας  της  Διοίκησης  Π.Υ.  Δυτικής  Αττικής  της  Περιφερειακής  Πυροσβεστικής  Διοίκησης
Αττικής, για την υπόψη μονάδα
33) Το  υπ’  αριθ.  πρωτ.  1067/14-09-2016 έγγραφο του  Τμήματος Πολεοδομικών  Εφαρμογών  της  Δ/νσης
Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ασπροπύργου, στο οποίο αναφέρεται ότι το γήπεδο της
δραστηριότητας του θέματος βρίσκεται σε εκτός σχεδίου και εκτός ΓΠΣ περιοχή που χαρακτηρίζεται με το
στοιχείο ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ ΕΜ (μη ιδιαίτερα οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις) από το Π.Δ. 26.8.1996
(ΦΕΚ 1085/Δ/17-8-1996). Επίσης, αναφέρεται ότι, για την περιοχή ισχύουν και οι διατάξεις του Ν. 3325/2005
(ΦΕΚ 68/Α/2005), και συγκεκριμένα με την παρ. 5 του άρθρου 17, είναι δυνατή η εγκατάσταση μονάδας
επεξεργασίας και αξιοποίησης βιομηχανικών αποβλήτων
34) Την Υ.Α. οικ. 170225/2014 "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", ΦΕΚ 135/Β/27.01.2014
35) 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
36) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 50180 / 2951 / Φ12 / 04-07-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής για δημοσιοποίηση της υπόψη Μελέτης τροποποίησης
39) Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 138911 / 13-07-2018 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών
της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής με θέμα την αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση
και ενημέρωση του κοινού που αφορά στην υπόψη Μελέτη τροποποίησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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Τροποποιούμε  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  Φ 6888  /  2097  /  ΠΕΡΙΒ-4  /  06-06-2014  Απόφαση, όπως αυτή  έχει
τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 88500 / 4822 / Φ12 / 31-10-2017, 6268 / 355 / Φ12 / 07-
03-2016 και  Φ 7168 /  1251 /  ΠΕΡΙΒ-4 /  19-03-2015 Αποφάσεις,  έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη
δραστηριότητα  αποθήκευσης,  διαλογής  και  ανακύκλωσης  μη  επικίνδυνων  αποβλήτων,  αποθήκευσης
αποβλήτων  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  (ΑΗΗΕ)  και  αποθήκευσης  αποβλήτων  βρώσιμων
ελαίων, της εταιρίας ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε.,  στη θέση “Λάκκα Κάτσαρη” του Δήμου Ασπροπύργου Π.Ε.
Δυτικής Αττικής ((26) σχετικά), ως εξής:

1) Η παράγραφος “Α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας” της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 6888 / 2097 / ΠΕΡΙΒ-4 / 06-
06-2014  Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την  υπ’ αριθ. πρωτ. 88500 / 4822 / Φ12 / 31-10-2017
Απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:

Α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας
Πρόκειται για δραστηριότητα, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
Ι) Εντός του υφιστάμενου κτιρίου των 2258,37 τ.μ. 
Α) Μη επικίνδυνα απόβλητα (ανάμικτες συσκευασίες - προσομοιάζοντα με μπλε κάδο) και απόβλητα
μη επικίνδυνα (ανάμικτα απόβλητα εκτός βιοαποβλήτων)
Τα  απόβλητα  θα  παραλαμβάνονται  και  στη  συνέχεια  θα  πραγματοποιείται  οπτικός  έλεγχος,  ζύγιση,
εκφόρτωση και αποθήκευση. Ακολούθως, μεταφέρονται στο χώρο επεξεργασίας και ακολουθεί προδιαλογή
των  αξιοποιήσιμων  ρευμάτων  είτε  χειρωνακτικά  είτε  μηχανικά  (με  τη  βοήθεια  μηχανήματος  έργου,  για
παράδειγμα, αρπάγης).  Τα αξιοποιήσιμα ρεύματα που διαχωρίζονται  σε αυτό το στάδιο είναι:  πλαστικό,
χαρτί, ξύλο και κομμάτια μετάλλων. Το πλαστικό, το χαρτί, και τα μέταλλα θα αποθηκεύονται προσωρινά
μέχρι να αποσταλούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένους διαχειριστές αυτών. Οι ξύλινες συσκευασίες και άλλα
κομμάτια ξύλου που προκύπτουν από τη διαλογή οδηγούνται στην μονάδα διαλογής και επεξεργασίας του
ξύλου εντός του ιδίου κτιρίου όπου θα οδηγούνται αρχικά σε σπαστήρα ξύλου και στην συνέχεια διαδοχικά
σε shredder και μύλο από όπου θα παράγεται πολύ ψιλό πριονίδι (πούδρα). Το πριονίδι μέσω συστήματος
αερομεταφοράς  και  αφού  διέλθει  από  μεταλλικό  μαγνητικό  διαχωριστή,  για  την  απομάκρυνση  τυχόν
μεταλλικών υλικών, θα αποθηκεύεται σε μορφή πούδρας εντός μεγασάκων εντός του ιδίου κτιρίου.
Το υπόλειμμα της προδιαλογής τροφοδοτείται σε συστοιχία τεμαχιστών για τον περαιτέρω διαχωρισμό των
υλικών (για παράδειγμα, πλαστικό από μέταλλο), ώστε να είναι δυνατή η ανάκτηση του μετάλλου από τα
λοιπά  υλικά.  Αναλυτικότερα,  το  υπόλειμμα  τροφοδοτείται  με  τη  χρήση  μηχανήματος  έργου  στη  χοάνη
τροφοδοσίας προς τον πρώτο τεμαχιστή, ο οποίος λειτουργεί ως προ-θραυστήρας, ώστε να διαχωριστούν σε
πρώτη φάση τα ογκώδη τεμάχια μετάλλων. Για το σκοπό αυτό, υπάρχει μαγνητικός διαχωριστής στην έξοδο
του υλικού.
Στη συνέχεια,  τα προ-τεμαχισμένα απόβλητα οδηγούνται  με μηχάνημα έργου στο δεύτερο θραυστήρα,  ο
οποίος  φέρει  σίτα  για  τον  έλεγχο  της  κοκκομετρίας  και  στον  οποίο  επιτυγχάνεται  διαχωρισμός  των
μεταλλικών  αντικειμένων  τα  οποία  βρίσκονται  μέσα  στη  μάζα  των  αποβλήτων.  Για  την  ανάκτησή  των
μεταλλικών αντικειμένων μετά τον διαχωρισμό, έχουν τοποθετηθεί δύο (2) μαγνήτες.
Μετά το πέρας της επεξεργασίας των μη επικίνδυνων αποβλήτων μέσω της υπόψη γραμμής προκύπτει ένα
κλάσμα μεταλλικών αντικειμένων που δύναται να αξιοποιηθεί σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης μετάλλων. Το
υπόλειμμα της διαλογής των μη επικίνδυνων αποβλήτων που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία θα
υφίσταται τεμαχισμό και ομογενοποίηση στον κοκκοποιητή για την παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου
με κωδικό ΕΚΑ: 19 12 10, το οποίο θα πληροί,  κατ’ ελάχιστον,  τις προδιαγραφές της Κατηγορίας 3 του
ακόλουθου πίνακα:
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Παράμετρος
Στατιστικός

όρος υπό αξιο-
λόγηση

Μονάδα
Κλάσεις

1 2 3 4 5

Κατωτέρα
θερμογόνος

δύναμη
(NCV)

Μέση τιμή
MJ/kg
(ar)

≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 3

Χλώριο (Cl) Μέση τιμή % (d) ≤ 0,2 ≤ 0,6 ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 3

Υδράργυρος
(Hg)

Ενδιάμεσος
mg/MJ

(ar)
≤ 0,02 ≤ 0,03 ≤ 0,08 ≤ 0,15 ≤ 0,50

80% των τιμών
της περιεκτι-

κότητας

mg/MJ
(ar)

≤ 0,04 ≤ 0,06 ≤ 0,16 ≤ 0,30 ≤ 1,00

Η δυναμικότητα παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου θα ανέρχεται σε 100 τόνους ανά ημέρα.

Τα παραπάνω προκύπτοντα υλικά αποθηκεύονται προσωρινά χύδην εντός του ιδίου κτιρίου ή σε κλειστούς /
καλυμμένους και  στεγανούς περιέκτες στον υπαίθριο χώρο της εγκατάστασης έως ότου μεταφερθούν σε
κατάλληλες μονάδες για περαιτέρω επεξεργασία.
Η εγκατάσταση διαθέτει  κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των
αποβλήτων πριν  και  μετά  την διαλογή για  την  εκτίμηση της απόδοσης της διαλογής,  τον προσδιορισμό
παραμέτρων  των  παραλαμβανόμενων  αποβλήτων  καθώς  και  τον  ποιοτικό  έλεγχο  του  παραγόμενου
απορριμματογενούς καυσίμου. Το εργαστήριο χρησιμοποιείται και για αναλύσεις που απαιτούνται από τις
υπόλοιπες εγκαταστάσεις του ομίλου της εταιρίας.

Β) Αποθήκευση χρησιμοποιημένων βρωσίμων ελαίων
Με  την  παρούσα  Απόφαση  καταργείται  και  απομακρύνεται  η  δεξαμενή  αποθήκευσης  των  αποβλήτων
βρώσιμων  ελαίων  όγκου  30  κ.μ..  Τα  απόβλητα  βρώσιμων  ελαίων  θα  παραλαμβάνονται  εντός
παλετοδεξαμενών θα ζυγίζονται και θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο χώρο εντός του κτιρίου των 2258,37 τ.μ.,
μέχρι  την  απομάκρυνσή  τους  προς  κατάλληλα  αδειοδοτημένες  μονάδες  αξιοποίησης, ως  έχουν  στις
παλετοδεξαμενές.  Δεν  θα  πραγματοποιείται  κανενός  είδους  μετάγγιση  ή  ανασυσκευασία  των  εν  λόγω
αποβλήτων. Ο εν λόγω χώρος αποθήκευσης θα διαμορφωθεί κατάλληλα με ραφιέρες ώστε να είναι δυνατή η
τοποθέτηση των παλετοδεξαμενών σε επίπεδα. Το σύνολο των ραφιέρων θα είναι τοποθετημένο εντός της
υφιστάμενης περιμετρικής τσιμεντένιας δεξαμενής συλλογής διαρροών. Η αποθηκευτική ικανότητα της υπόψη
μονάδας για τα απόβλητα βρώσιμων ελαίων θα ανέρχεται σε 30 κ.μ.. 

ΙΙ) Εντός του νέου κτιρίου των 1945,60 τ.μ.
Στο εν λόγω κτίριο θα πραγματοποιείται μηχανική διαλογή μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων (μεταλλικών
και  μη  μεταλλικών,  μη  περιέχοντα  βιοαπόβλητα),  καθώς  και  ανάμικτων  αποβλήτων  συσκευασίας
(προσομοιάζοντα με τα απόβλητα μπλε κάδου). 
ΙΙ.1) Μηχανική διαλογή και επεξεργασία μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (εκτός βιοαποβλήτων)
Τα απόβλητα παραλαμβάνονται και στη συνέχεια λαμβάνουν χώρα οι ακόλουθες διαδικασίες: 
 Οπτικός έλεγχος για ύπαρξη τυχόν μη αποδεκτών αποβλήτων μεταξύ των φορτίων
 Ζύγιση των εισερχομένων αποβλήτων στην γεφυροπλάστιγγα
 Εκφόρτωση των αποβλήτων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του ιδίου κτιρίου
 Προδιαλογή με χρήση μηχανήματος έργου, για παράδειγμα, αρπάγης ή / και χειρωνακτικά
 Τροφοδοσία των αποβλήτων στη γραμμή διαλογής μέσω μεταφορικής ταινίας
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 Διάνοιξη σακουλών σε σχιστή σακουλών (bag opener)
 Κοσκίνηση  σε  περιστροφικό  κόσκινο  (trommel)  όπου  το  υλικό  διαχωρίζεται  σε  2  κλάσματα  (μεγάλο

κλάσμα >25 mm και μικρό κλάσμα <25 mm)
 Χειροδιαλογή. Το μεγάλο κλάσμα που θα προκύπτει από το trommel, θα μεταφέρεται προς χειροδιαλογή

σε μεταφορική ταινία. Τα διαχωριζόμενα ρεύματα θα συλλέγονται, ανά είδος, σε κατάλληλα διαμερίσματα
κάτω από την γραμμή διαλογής, και μέσω ταινίας, θα οδηγούνται σε πρέσα

 Μαγνητικός  διαχωριστής.  Τόσο  στην  αρχή  όσο  και  στο  τέλος  της  γραμμής  διαλογής  θα  υπάρχει
κατάλληλος μαγνητικός διαχωριστής που θα συλλέγει τα μεταλλικά αντικείμενα και θα τα οδηγεί σε μια
χοάνη συλλογής

 Διαχωρισμός  μη  σιδηρούχων  μετάλλων.  Το  υπόλειμμα  της  χειροδιαλογής  διέρχεται  από  επαγωγικό
διαχωριστή (Eddy current) για την απομάκρυνση χαλκού και αλουμινίου

 Τα διακριτά ρεύματα υλικών που έχουν διαχωριστεί (πλαστικό, χαρτί, μέταλλα κ.α.) θα οδηγούνται προς
δεματοποίηση σε πρέσα. Τα σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα θα οδηγούνται προς δεματοποίηση σε
διαφορετική πρέσα. Τέλος, το γυαλί, θα συλλέγεται σε κατάλληλους περιέκτες.  Όλα τα παραπάνω υλικά
θα παραμένουν εντός του ιδίου κτιρίου ή / και εντός του κτιρίου των 2258,37 τ.μ. δεματοποιημένα ή χύδην.
Σε  περίπτωση  που  η  αποθήκευση  πραγματοποιείται  στον  υπαίθριο  χώρο,  τότε  τα  απόβλητα  θα
τοποθετούνται σε κατάλληλα στεγανά και καλυμμένα container

 Τα υπολείμματα της παραπάνω διαλογής (από το κόσκινο το κλάσμα <25 mm και το υλικό που προκύπτει
από τη διαδικασία χειροδιαλογής με ταινία), με κωδικό ΕΚΑ: 19 12 12, θα οδηγούνται προς αποθήκευση,
μέσω ταινίας,  σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο χύδην ή εντός κατάλληλου περιέκτη εντός του ιδίου
κτιρίου.  Τα υπολείμματα,  πριν  την  διάθεσή τους,  θα εξετάζονται  ως προς την  δυνατότητα περαιτέρω
ανάκτησης υλικών, κυρίως μετάλλων και σε αυτήν την περίπτωση θα οδηγούνται στη γραμμή διαλογής
και επεξεργασίας του κτιρίου των 2258,37 τ.μ.. Οι  ξύλινες  συσκευασίες  και  τα ξύλινα αντικείμενα
οδηγούνται  στη  μονάδα  διαλογής  και  επεξεργασίας  ξύλου  του  κτιρίου  των  2258,37  τ.μ. όπου  θα
οδηγούνται αρχικά σε σπαστήρα ξύλου και στην συνέχεια διαδοχικά σε shredder και μύλο από όπου θα
παράγεται πολύ ψιλό πριονίδι (πούδρα). Το πριονίδι μέσω συστήματος αερομεταφοράς και αφού διέλθει
από μεταλλικό μαγνητικό διαχωριστή, για την απομάκρυνση τυχόν μεταλλικών υλικών, θα αποθηκεύεται
σε μορφή πούδρας εντός μεγασάκων εντός του κτιρίου των 2258,37 τ.μ.. 

ΙΙ.2) Μηχανική διαλογή και επεξεργασία των ανάμικτων αποβλήτων συσκευασίας (προσομοιάζοντα με τα
απόβλητα μπλε κάδου)
Τα ανάμικτα απόβλητα συσκευασίας παραλαμβάνονται  και  στη συνέχεια λαμβάνουν χώρα οι ακόλουθες
διαδικασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο ΙΙ.1) της παρούσας Απόφασης:
• Οπτικός έλεγχος
• Ζύγιση 
• Εκφόρτωση 
• Προδιαλογή
• Χειροδιαλογή.  Η τροφοδοσία τους στην κύρια ταινία διαλογής θα πραγματοποιείται μέσω ξεχωριστής

μεταφορικής ταινίας
• Μαγνητικός διαχωριστής
• Διαχωρισμός μη σιδηρούχων μετάλλων.

Ομοίως με την διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο ΙΙ.1) της παρούσας Απόφασης, τα διακριτά
ρεύματα  υλικών  από  τη  χειροδιαλογή  θα  οδηγούνται  σε  πρέσα  προς  δεματοποίηση.  Τα  μέταλλα  θα
οδηγούνται  σε  πρέσα μετάλλων.  Το γυαλί  θα αποθηκεύεται  προσωρινά.  Οι  ξύλινες  συσκευασίες  και  τα
ξύλινα αντικείμενα θα οδηγούνται στη γραμμή διαλογής και επεξεργασίας ξύλου του κτιρίου των 2258,37 τ.μ..
Από την διαδικασία διαλογής θα προκύπτει και υπόλειμμα, με κωδικό ΕΚΑ: 19 12 12, το οποίο, πριν την
διάθεσή του, θα εξετάζεται ως προς την δυνατότητα περαιτέρω ανάκτησης υλικών, κυρίως μετάλλων και σε
αυτήν την περίπτωση θα οδηγείται στη γραμμή διαλογής και επεξεργασίας του κτιρίου των 2258,37 τ.μ.

Τα  παραπάνω  προκύπτοντα  υλικά  αποθηκεύονται  προσωρινά  είτε  εντός  του  υφιστάμενου  κτιρίου  των
2258,37 τ.μ. είτε εντός του ιδίου κτιρίου χύδην ή συσκευασμένα, ενώ σε περίπτωση που η αποθήκευσή τους
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θα πραγματοποιείται στον υπαίθριο χώρο τότε τα απόβλητα θα τοποθετούνται σε κατάλληλα στεγανά και
καλυμμένα container.

Τα απόβλητα καπνικών  προϊόντων (κωδικοί  ΕΚΑ: 02 03 04  και  02  03  99)  θα οδηγούνται  αρχικά  προς
τεμαχισμό, είτε στο κτίριο των 2258,37 τ.μ. είτε στο κτίριο των 1945,60 τ.μ., προκειμένου να ανακτηθούν τα
υλικά συσκευασίας,  όπως,  χαρτί,  πλαστικό.  Ακολούθως,  τα  υπολείμματα καπνού,  απαλλαγμένα  από τα
ανακυκλώσιμα υλικά, θα οδηγούνται είτε στο τμήμα κομποστοποίησης της μονάδας είτε προς παραγωγή
απορριμματογενούς  καυσίμου  είτε  θα  παραδίδονται  σε  κατάλληλα  αδειοδοτημένες  εταιρίες  περαιτέρω
διαχείρισης αυτών.

Η συνολική δυναμικότητα της εν λόγω μονάδας (τόσο στο κτίριο  των  2258,37 τ.μ. όσο και στο κτίριο  των
1945,60  τ.μ.)  ως  προς  την  μηχανική  διαλογή  και  επεξεργασία  μη  επικινδύνων  στερεών  αποβλήτων
(μεταλλικών και μη μεταλλικών, μη περιέχοντα βιοαπόβλητα) θα ανέρχεται σε 90 τόνους ανά ημέρα και ως
προς την μηχανική διαλογή και επεξεργασία ανάμικτων αποβλήτων συσκευασίας (προσομοιάζοντα με τα
απόβλητα μπλε κάδου) θα ανέρχεται σε 90 τόνους ανά ημέρα.

ΙΙΙ) Στο υπαίθριο τμήμα της εγκατάστασης

Α) Αποθήκευση Αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Στην υπόψη εγκατάσταση προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος για δύο κατάλληλα container προσωρι-
νής αποθήκευσης ΑΗΗΕ στο υπαίθριο τμήμα της εγκατάστασης το οποίο είναι διαστρωμένο με μη υδατοπε-
ρατό υλικό. Στα εν λόγω container θα τοποθετούνται ΑΗΗΕ (οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές, ηλεκτρονι-
κοί  υπολογιστές,  τηλέφωνα κ.α.), τα οποία θα παραλαμβάνονται τόσο από ιδιώτες όσο και από  νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Τα εν λόγω container θα παραμένουν στις εγκαταστάσεις της υπόψη μονάδας
έως ότου μεταφερθεί σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες περαιτέρω επεξεργασίας –ανακύκλωσης. Η απο-
θήκευση των ΑΗΗΕ θα γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/09.05.14). Τα ΑΗΗΕ που
θα αποθηκεύονται (προσωρινά) θα είναι αποκλειστικά αυτά που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι και αναλύ -
ονται περαιτέρω στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/09.05.14). Στην υπόψη μονάδα
δεν θα πραγματοποιείται καμία επεξεργασία των ΑΗΗΕ. Θα γίνεται προσωρινή αποθήκευση 5 τόνων ΑΗΗΕ
ανά ημέρα.

Β) Κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων
Το  οργανικό  κλάσμα  οδηγείται  απευθείας  σε  δύο   κλειστούς  (in  –  vessel)  κομποστοποίητες    που  θα
βρίσκονται σε διαστρωμένο με μη υδατοπερατό υλικό υπαίθριο τμήμα της υπόψη μονάδας. Μετά τη φόρτωση
των  κομποστοποιητών  μέσω  ταινίας  μεταφοράς,  όλα  τα  επόμενα  βήματα  της  διαδικασίας  θα  γίνονται
αυτόματα. Έπειτα από την είσοδο του οργανικού κλάσματος στους κομποστοποιητές, επιτυγχάνεται πλήρης
ομογενοποίηση και   ισομερής  διανομή  του  οξυγόνου στο  σύνολο  του  εισερχόμενου  υλικού.  Οι  κλειστοί
κομποστοποιητές  περιλαμβάνουν αντιδραστήρα κομποστοποίησης και θάλαμο service, ενώ περιλαμβάνουν
και  κατάλληλο  φίλτρο  για  τον  περιορισμό  των  εκπεμπόμενων  οσμών.  Αφού  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία
κομποστοποίησης,  τα  πτερύγια  εκφόρτωσης  ανοίγουν  και  εξωθείται  το  επεξεργασμένο  προϊόν.  Η
δυναμικότητα της συγκεκριμένης δραστηριότητας θα ανέρχεται σε 3 τόνους ανά ημέρα. Τα ελάχιστα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του προϊόντος κομποστοποίησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/τ’ Β/17-11-
1997), είναι τα ακόλουθα:

  ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ    ΟΡΙΑΚΈΣ ΤΙΜΈΣ

ΚΆΔΜΙΟ 10 MG/KG ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ

ΧΑΛΚΌΣ 500 MG/KG ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ

ΝΙΚΈΛΙΟ 200 MG/KG ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ

ΜΌΛΥΒΔΟΣ 500 MG/KG ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ

ΨΕΥΔΆΡΓΥΡΟΣ 2000 MG/KG ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ

ΥΔΡΆΡΓΥΡΟΣ 5 MG/KG ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ

ΧΡΏΜΙΟ ΙΙΙ 500 MG/KG ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ
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ΧΡΏΜΙΟ VI 10 MG/KG ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ

ΑΡΣΕΝΙΚΌ 15 MG/KG ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΌ < 0,3 % ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΕ ΓΥΑΛΊ < 0,5 % ΞΗΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ

ΥΓΡΑΣΊΑ < 40 %
PH 6 – 8
ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΉΡΙΑ ΜΗΔΈΝ

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΉ ΔΙΑΒΆΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 90 % ΚΑΤΆ ΒΆΡΟΣ 
(ΜΈΓΕΘΟΣ)

< 10 MM

Στην υπόψη μονάθα θα εγκατασταθεί κυλινδρική κατάλληλη δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου κίνησης για
την κάλυψη αποκλειστικά των ενεργειακών αναγκών των μηχανημάτων έργου της μονάδας, εντός του κτιρίου
των 2258,37 τ.μ.. Η χωρητικότητα της δεξαμενής θα είναι 2 κ.μ. και θα διαθέτει κατάλληλη λεκάνη ασφαλείας
συλλογής τυχόν διαρροών. Η τροφοδοσία των μηχανημάτων έργου από τη δεξαμενή θα πραγματοποιείται
βαρυτικά χωρίς την χρήση αντλίας.

Επίσης, στην υπόψη μονάδα θα διαμορφωθεί και θα οριοθετηθεί χώρος εντός του κτιρίου των 2258,37 τ.μ.,
για την πλύση των μηχανημάτων έργου της εγκατάστασης. Ο χώρος πλύσης θα διαθέτει κατάλληλη κλίση και
κατάλληλο  δίκτυο  (κανάλια,  φρεάτιο)  για  την  συγκέντρωση  των  υγρών  πλύσης  σε  στεγανή  δεξαμενή
συλλογής.

Η υπόψη δραστηριότητα κατατάσσεται ως ακολούθως:
Α.  «Εγκαταστάσεις  για  εργασία  R12  σε  μεταλλικά  και  μη  μεταλλικά  απόβλητα.  Συμπεριλαμβάνεται  η
κατεργασία σε εγκαταστάσεις τεμαχισμού αποβλήτων μετάλλων,  αποβλήτων ηλεκτρικού και  ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μετά από επεξεργασία απορρυπασμένων οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής του
(ΟΤΚΖ).» 9η Ομάδα / Κατηγορία Α / Υποκατηγορία Α2 [Α/Α 224 – Q > 15.000 t/έτος, σύμφωνα με την YA
1958/2012 όπως αυτή τροποποιήθηκε/κωδικοποιήθηκε από την ΔΙΠΑ/οικ.  37674/2016 (10/8/2016 – ΦΕΚ
2471Β)].  Η  εν  λόγω  δραστηριότητα  κατατάσσεται  στην  μέση  όχληση  σύμφωνα  με  την  Υ.Α.  οικ.
132894/1751/Φ15/2017  (ΦΕΚ  4421/Β/15-12-2017)  (Α/Α  272α:  Αποθήκευση,  διαλογή  και  μηχανική
επεξεργασία  για  ανακύκλωση  άχρηστων  υλικών  σε  υπαίθριους  ή  στεγασμένους  χώρους  με  ή  χωρίς
παραγωγή απορριμματογενούς ανακτώμενου στερεού καυσίμου (SRF ή RDF) για Q ≥ 50 τόνοι εισερχόμενων
αποβλήτων ανά ημέρα).
Β.  «Εγκαταστάσεις  ανάκτησης  υλικών  από  μη  επικίνδυνα  σύμμεικτα  ανακυκλώσιμα  απόβλητα  μέσω
μηχανικής ή / και χειρονακτικής διαλογής (ΚΔΑΥ) (εργασίες R12)» 4η Ομάδα / Κατηγορία Α / Υποκατηγορία
Α2 [Α/Α 10β – Q ≥ 50 t/ημέρα όπου μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου],
σύμφωνα  με  την  YA  1958/2012  όπως  τροποποιήθηκε/κωδικοποιήθηκε  από  τις  ΔΙΠΑ/οικ.  37674/2016
(10/8/2016 – ΦΕΚ 2471Β)] και Υ.Α. οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-02-2018).
Γ. «Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή / και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία  R3) από
στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιομάζα» 4η Ομάδα / Κατηγορία
Β [Α/Α 12α – 0,50 ≤ Q < 50 t/ημέρα], σύμφωνα με την YA 1958/2012 όπως τροποποιήθηκε/κωδικοποιήθηκε
από την ΔΙΠΑ/οικ.  37674/2016 (10/8/2016 – ΦΕΚ 2471Β)]. Η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται  στην
χαμηλή όχληση σύμφωνα με την (25) σχετική Υ.Α..
Δ. «Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή / και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία  R3) από
υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα» 4η Ομάδα / Κατηγορία Α / Υποκατηγορία Α2 [Α/Α 12β –Q < 20 t/ημέρα],
σύμφωνα  με  την  YA  1958/2012  όπως  τροποποιήθηκε/κωδικοποιήθηκε  από  την  ΔΙΠΑ/οικ.  37674/2016
(10/8/2016 – ΦΕΚ 2471Β)]. Η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται στην χαμηλή όχληση σύμφωνα με την
(25) σχετική Υ.Α..
Ε. «Αποθήκευση μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων αστικού τύπου σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15,
R13)»  4η Ομάδα  /  Κατηγορία  Β  [Α/Α  22α –  >30  m3],  σύμφωνα  με  την  YA  1958/2012  όπως  αυτή
τροποποιήθηκε/κωδικοποιήθηκε από την ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (10/8/2016 – ΦΕΚ 2471Β)].
ΣΤ. «Αποθήκευση μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων μη αστικού τύπου σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες
D15, R13)» 4η Ομάδα / Κατηγορία Β [Α/Α 22β – το σύνολο], σύμφωνα με την YA 1958/2012 όπως αυτή
τροποποιήθηκε/κωδικοποιήθηκε από την ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (10/8/2016 – ΦΕΚ 2471Β)].
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Ζ. «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15)..» 4η

Ομάδα / Κατηγορία Α / Υποκατηγορία Α2 [Α/Α 7α – Q > 75 t/ημέρα, σύμφωνα με την YA 1958/2012 όπως
τροποποιήθηκε/κωδικοποιήθηκε  από  την  ΔΙΠΑ/οικ.  37674/2016  (10/8/2016  –  ΦΕΚ  2471Β)].  Η  εν  λόγω
δραστηριότητα κατατάσσεται στην χαμηλή όχληση σύμφωνα με την (25) σχετική Υ.Α..

Εντός  του  γηπέδου  της  υπόψη  δραστηριότητας  υπάρχει  κτίριο  κάλυψης  2258,37  τ.μ..  Επίσης,  θα
κατασκευαστεί νέο κτίριο κάλυψης 1945,60 τ.μ..

Τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικότερα στους φακέλους των  Μελετών και στα συνοδευτικά στοιχεία
αυτών που συνοδεύουν τις (26) σχετικές Αποφάσεις και στον φάκελο της Μελέτης τροποποίησης και στα
συνοδευτικά στοιχεία αυτής που υποβλήθηκαν με το (27) σχετικό, για την υπόψη δραστηριότητα.

ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ :  Γήπεδο συνολικής  έκτασης  10516,60  τ.μ.,  περίπου,  το  οποίο  βρίσκεται
στην θέση “Λάκκα Κάτσαρη” του Δήμου Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
Το εν λόγω γήπεδο βρίσκεται σε εκτός σχεδίου και εκτός ΓΠΣ περιοχή που
χαρακτηρίζεται  με το στοιχείο ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ ΕΜ (μη ιδιαίτερα οχλούσες
επαγγελματικές εγκαταστάσεις)  από το Π.Δ. 26.8.1996 (ΦΕΚ 1085/Δ/17-8-
1996)  και,  επίσης,  για  την  περιοχή  ισχύουν  και  οι  διατάξεις του  Ν.
3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005),  και  συγκεκριμένα η παρ.  5 του άρθρου 17,
όπου είναι δυνατή η εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας και αξιοποίησης
βιομηχανικών αποβλήτων (σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1067/14-09-2016
έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Πολεοδομίας
και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου ((33) σχετικό))

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ ’87 : Χ: 467145,09
  Υ: 4213868,89

ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ :  για  καθαριότητα,  κάλυψη των  ανθρώπινων  αναγκών,  διαβροχή  για  την
καταστολή  σκόνης,  για  την  δραστηριότητα  της  κομποστοποίησης,  για
πλύσεις των χώρων και του εξοπλισμού / μηχανημάτων έργου, για άρδευση
και για ανάγκες πυρόσβεσης (εκτιμούμενη κατανάλωση: 300 κ.μ. ανά έτος,
περίπου)

ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :  Ηλεκτρική  ενέργεια  για  το  φωτισμό  και  την  κίνηση  των  μηχανημάτων
(συνολική  εκτιμούμενη  κατανάλωση:  2345016  kWh ανά  έτος,  περίπου).
Ντήζελ  κίνησης  για  την  κίνηση  ντηζελοκίνητων  μηχανημάτων  (συνολική
εκτιμούμενη κατανάλωση: 80 κ.μ. ανά έτος, περίπου)

ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : 1413,00 kW (ισχύς εξοπλισμού παραγωγής), 110,18 kW (ισχύς εξοπλισμού

προστασίας  περιβάλλοντος),  170,00  kW (ισχύς  εξοπλισμού
πυροπραστασίας)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ : μη επικίνδυνα απόβλητα τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΒ του

άρθρου 17 της ΚΥΑ με Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03), και  τα οποία,
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ της (2) σχετικής ΚΥΑ, έχουν τους ακόλουθους
κωδικούς ΕΚΑ:

ΚΩΔ.
ΕΚΑ Περιγραφή

Εργασία
διαχείρισης

(Ν.4042/2012)
02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία 
02 01 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό R3/R13
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02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών R3/R12/R13
02 01 04 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) R12/R13
02 01 07 απόβλητα από δασοκομία R3/R12/R13
02 01 10 απόβλητα μέταλλα R12/R13
02 02 απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων 
τροφίμων ζωικής προέλευσης 
02 02 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό R3/R13
02 02 03 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία R3/R13
02 03 απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, 
δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού· παραγωγή κονσερβών·
παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή καιζύμωση μελάσσας 

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

R3/R13

02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία R3/R12/R13
02 03 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής R3/R13

02 03 99
απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως (υπολείμματα καπνού, 
καπνικών προϊόντων και καπνοχώματα, τα οποία προκύπτουν
κατά τη διαδικασία παραγωγής καπνικών προϊόντων)

R3/R12/R13

02 04 απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης
02 04 01 χώματα από τον καθορισμό και πλύση σακχαρότευτλων R3/R13
02 04 03 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής R3/R13
02 05 απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων 
02 05 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία R3/R12/R13
02 05 02 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής R3/R13
02 06 απόβλητα από τη βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
02 06 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία R3/R12/R13
02 06 03 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής R3/R13
02 07 απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών 
(εξαιρουμένων καφέ, τσαγιού και κακάο) 
02 07 02 απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης R3/R13
02 07 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία R3/R12/R13
02 07 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής R3/R13
03 01 απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων 
03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών R12/R13

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

R12/R13

03 03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιού 
03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου R12/R13

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

R12/R13

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

R12/R13

03 03 10 
απορρίμματα ινών, λάσπες από ίνες, πλήσματα και 
επιχρίσματα προερχόμενο από μηχανικό διαχωρισμό

R12/R13

04 01 απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας
04 01 09 απόβλητα από επένδυση και τελείωμα R12/R13
04 02 απόβλητα από τη βιομηχανία υφαντουργίας 
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04 02 09 
απόβλητα από σύνθετα υλικά (εμποτισμένα 
υφαντά,ελαστομερή,πλαστομερή)

R12/R13

04 02 10 οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (π.χ. λίπος, κηρός) R3/R13

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

R12/R13

04 02 21 απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες R12/R13
04 02 22 απόβλητα από κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες R12/R13
07 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών 
07 02 13 απόβλητα πλαστικά R12/R13

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

R12/R13

07 02 17
απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες πλην αυτών του σημείου 
07 02 16

R12/R13

08 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ άλλων επικαλύψεων (συμπεριλαμβανομένων των 
κεραμικών υλικών) 
08 02 01 απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων R12/R13
08 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ τυπογραφικών μελανών 

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

R12/R13

09 01 απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία 

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

R12/R13

09 01 10 κάμερες μιας χρήσης χωρίς μπαταρίες R12/R13
10 03 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου

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

R12/R13

10 08 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

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

R12/R13

11 05 απόβλητα από διεργασίες γαλβανισμού 
11 05 01 στερεός ψευδάργυρος R12/R13
11 05 02 στάχτη κασσιτέρου R12/R13
12 01 απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία
μετάλλων και πλαστικών 

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

12 01 02 σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων R12/R13

12 01 03
προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων 
μετάλλων

R12/R13

12 01 04 σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων R12/R13
12 01 05 αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών R12/R13

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

R12/R13

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

R12/R13

15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας) 
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15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι R12/R13
15 01 02 πλαστική συσκευασία R12/R13
15 01 03 ξύλινη συσκευασία R12/R13
15 01 05 συνθετική συσκευασία R12/R13
15 01 06 μεικτή συσκευασία R12/R13
15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές ύλες R12/R13
15 02 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός 
ρουχισμός 

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

R12/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 03 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους R13
16 01 17 σιδηρούχα μέταλλα R12/R13
16 01 18 μησιδηρούχα μέταλλα R12/R13
16 01 19 πλαστικά R12/R13
16 01 20 γυαλί R12/R13
16 01 22 κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως R12/R13
16 02 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

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

R13

16 02 13*
απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα 
συστατικά στοιχεία (1), εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
16 02 09 έως 16 02 12

R13

16 02 14
απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα 
συστατικά στοιχεία, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο R13
16 02 09 έως 16 02 13

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

R13

16 03 διεργασίες, εκτός προδιαγραφών και μη χρησιμοποιημένα προϊόντα 

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

R3/R12/R13

16 08 εξαντλημένοι καταλύτες 

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

R13

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

R13

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

R13

17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 
17 02 01 ξύλo R12/R13
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17 02 02 γυαλί R12/R13
17 02 03 πλαστικό R12/R13
17 04 μέταλλα (συμπεριλαμβανομένων των κραμάτων τους) 
17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος R12/R13
17 04 02 αργίλιο R12/R13
17 04 03 μόλυβδος R12/R13
17 04 04 ψευδάργυρος R12/R13
17 04 05 σίδηρος και χάλυβας R12/R13
17 04 06 κασσίτερος R12/R13
17 04 07 μεικτά μέταλλα R12/R13
17 04 11 καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 04 10 R13
19 01 απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων 

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

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

R12/R13

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

R13

19 04 υαλοποιημένα απόβλητα και απόβλητα από διεργασίες υαλοποίησης 
19 04 01 υαλοποιημένα απόβλητα R12/R13

19 05
απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών 
αποβλήτων

 

19 05 01
μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων 
αποβλήτων

R3/R13

19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών R3/R13
19 09 απόβλητα από την προπαρασκευή νερού που προορίζεται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο ή νερού για βιομηχανική χρήση 
19 09 04 χρησιμοποιημένος ενεργόςάνθρακας R13
19 10 απόβλητα από τον κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα 
19 10 01 απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα R12/R13
19 10 02 μη σιδηρούχα απόβλητα R12/R13

19 10 04
ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη, εκτός εκείνων που
αναφέρονται στο 19 10 03

R13

19 10 06 άλλα κλάσματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 10 05 R13

19 12 απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, 
συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως 
19 12 01 χαρτί και χαρτόνι R12/R13
19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα R12/R13
19 12 03 μησιδηρούχα μέταλλα R12/R13
19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ R12/R13
19 12 05 γυαλί R12/R13

19 12 07 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 06 R12/R13

19 12 08 κλωστοϋφαντουργία R12/R13

19 12 10 καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα) R13
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19 12 12 
άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη
μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 11

R12/R13

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη, (εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 15 01) 
20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια R12/R13
20 01 02 γυαλί R12/R13
20 01 10 ρούχα R12/R13
20 01 11 κλωστοϋφαντουργία R12/R13

20 01 21*
σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα 
υδράργυρο

R13

20 01 23*
απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει 
χλωροφθοράνθρακες

R13

20 01 25 βρώσιμα έλαια R13

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

R13

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

R13

20 01 38 
ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημείο 20 01 
37

R12/R13

20 01 39 πλαστικά R12/R13
20 01 40 μέταλλα R12/R13
20 01 41 απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων R13

20 01 99

άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως (λειτουργικά 
απόβλητα πλοίων αποτελούμενα από ανάμεικτα μη 
επικίνδυνα στερεά ανακυκλώσιμα απόβλητα, όπως χαρτί, 
πλαστικό, μέταλλα, ξύλα, σχοινιά, δίχτυα κ.α.)

R12/R13

20 03 άλλα αστικά απόβλητα
20 03 07 ογκώδη απόβλητα R12/R13

,  όπως  τα  παραπάνω μη  επικίνδυνα  στερεά  απόβλητα  περιγράφονται  στην
υποβληθείσα  Μελέτη  τροποποίησης  και  στα  συνοδευτικά  στοιχεία  αυτής
((27) σχετικό της παρούσας Απόφασης).

2) Η παράγραφος "Δ) Γενικοί όροι και περιορισμοί" της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 6888 / 2097 / ΠΕΡΙΒ-4 / 06-06-
2014 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την  υπ’ αριθ. πρωτ.
88500 / 4822 / Φ12 / 31-10-2017 Απόφαση, συμπληρώνεται με τους ακόλουθους όρους:

39. 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 5.3.β του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013
(ΦΕΚ 1450/Β):  Ανάκτηση ή συνδυασμός ανάκτησης και διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων ημερήσιας
δυναμικότητας άνω των 75 τόνων με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες, εξαιρουμένων
των  δραστηριοτήτων  που  καλύπτονται  από  την  ΚΥΑ  5673/400/1997  (ΦΕΚ  Β΄192):  ii.  Προεπεξεργασία
αποβλήτων προς αποτέφρωση ή συναποτέφρωση. 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
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των συνιστώμενων ορίων εκπομπών που μπορούν να επιτευχθούν με τις τεχνικές αυτές και τις απαιτούμενες
εκθέσεις
40. Η επιχείρηση θα πρέπει να εφαρμόσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001 ή / και EMAS)
41. 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.

3) Η παράγραφος "Ε2) Κατά τη φάση λειτουργίας:" της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 6888 / 2097 / ΠΕΡΙΒ-4 / 06-06-
2014 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την  υπ’ αριθ. πρωτ.
88500 / 4822 / Φ12 / 31-10-2017 Απόφαση, συμπληρώνεται με τους ακόλουθους όρους:
96.  Να θεσπιστούν κριτήρια αποδοχής των εισερχομένων αποβλήτων ώστε να αποτρέπεται η παραλαβή
υλικών με επικίνδυνους ρύπους ή άλλα επικίνδυνα στοιχεία
97.  Να  πραγματοποιείται  ποιοτικός  έλεγχος  των  εισερχόμενων  αποβλήτων  ώστε  να  εξασφαλίζεται  ο
εντοπισμός αποκλίσεων από τις προδιαγραφές που θέτει η εταιρεία για την παραλαβή αποβλήτων. Εφόσον
εντοπίζονται αποκλίσεις (για παράδειγμα, επικίνδυνα απόβλητα) αυτές να διαχειρίζονται σύμφωνα με την
κείμενη  νομοθεσία  (για  παράδειγμα  παράδοση  σε  κατάλληλα  αδειοδοτημένες  εταιρείες  διαχείρισης
επικινδύνων) και να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή επανάληψης των αποκλίσεων
98. Να υπάρχει σχέδιο λειτουργίας και διαχείρισης με τεκμηριωμένες διαδικασίες για ολόκληρη την αλυσίδα
διαχείρισης  των  αποβλήτων  (προμήθεια  -  επεξεργασία  –  πώληση)  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  αποφυγή
παραλαβής και διακίνησης υλικών που δεν περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της εταιρείας
99. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης, ο φορέας λειτουργίας της θα πρέπει να προβεί σε
συγκεκριμένες 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
απόβλητα

 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
100.  Εντός  των  εγκαταστάσεων  της  υπόψη  μονάδας  δεν  θα  πραγματοποιείται  οιαδήποτε  καύση  του
παραγόμενου απορριμματογενούς καυσίμου
101. Απαγορεύεται η συσσωμάτωση στο προϊόν της παραγωγής  RDF, υλικών (PVC,  PCB’s κ.α.) η καύση
των οποίων θα προκαλούσε δευτερογενώς ατμοσφαιρική ρύπανση
102. Η παραγωγή - διαχείριση του RDF να ακολουθεί τα εξής:
 Οι διαδικασίες παραγωγής του RDF να γίνονται εντός του κτιρίου
 Το RDF να αποθηκεύεται κατάλληλα σε κατάλληλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης και χώρους
103.  Η  εταιρία  να  διαθέτει  λεπτομερή  περιγραφή  των  δραστηριοτήτων  που  εκτελούνται  εντός  της
εγκατάστασης  (μέθοδος  επεξεργασίας  αποβλήτων,  διάγραμμα  ροής  παραγωγικής  διαδικασίας,  σύστημα
ελέγχου, εγχειρίδιο οδηγιών κ.α.)
104. 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
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αποβλήτων,  χώρους  υποδοχής  αποβλήτων,  τεχνικές  διαχείρισης,  επαρκές  και  εξειδικευμένο  προσωπικό,
διατήρηση των αποθηκευτικών χώρων σε καλή κατάσταση κ.α.)
105. Να πραγματοποιείται ανάλυση του παραγόμενου απορριμματογενούς καυσίμου σε κάθε παράδοση,
σύμφωνα με τις σχετικές παραμέτρους των εγκαταστάσεων που το παραλαμβάνει, και να τηρείται μητρώο
αναλύσεων
106. 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, την αποθήκευση

και επεξεργασία 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

107. 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
108. Να γίνεται επαναχρησιμοποίηση περιεκτών όταν αυτοί βρίσκονται σε καλή κατάσταση΄
109.  Να  υπάρχει  άμεση  επικοινωνία  της  εταιρίας  με  την  εταιρία  παραλαβής  του  απορριμματογενούς
καυσίμου προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση για την ποιοτική σύσταση του καυσίμου
110. Να υπάρχει σύστημα διασφάλισης ποιότητας προκειμένου να εξασφαλίζονται τα επιθυμητά ποιοτικά
χαρακτηριστικά του παραγόμενου απορριμματογενούς καυσίμου
111. Οι εκπομπές από τις μονάδες κομποστοποίησης να βρίσκονται εντός των ακόλουθων ορίων:

Παράμετρος Επεξεργασμένα απαέρια (mg/Nm3)

Οσμή (ouE/m3) < 500 – 6.000

ΝΗ3 (mg/Nm3) < 1-20

4) Η παράγραφος "Β) Β1)  Αέρια απόβλητα" της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 6888 / 2097 / ΠΕΡΙΒ-4 / 06-06-2014
Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αντικαθίσταται ως εξής:

Β1. 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 (παρ. 3.1.7.2).
Επίσης, για τις ατμοσφαιρικές εκπομπές 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 & Κ.Υ.Α. 22306/1075/Ε103/07 (ΦΕΚ 920/Α/08.06.07)

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με την υπ’  αριθ. πρωτ.  Φ 6888 / 2097 /
ΠΕΡΙΒ-4 / 06-06-2014 Απόφαση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 88500 /

ΑΔΑ: ΩΖΨΡΟΡ1Κ-1ΧΖ



4822 /  Φ12 /  31-10-2017,  6268  /  355  /  Φ12  /  07-03-2016 και  Φ 7168 /  1251  /  ΠΕΡΙΒ-4  /  19-03-2015
Αποφάσεις ((26) σχετικά).

Οι θεωρημένες Μελέτες και τα συνοδευτικά στοιχεία αυτών, βάσει των οποίων εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. Φ
6888 / 2097 / ΠΕΡΙΒ-4 / 06-06-2014 Απόφαση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθ.
πρωτ. 88500 / 4822 / Φ12 / 31-10-2017, 6268 / 355 / Φ12 / 07-03-2016 και Φ 7168 / 1251 / ΠΕΡΙΒ-4 / 19-03-
2015 Αποφάσεις, η Μελέτη τροποποίησης και τα συνοδευτικά στοιχεία αυτής που υποβλήθηκαν με το (27)
σχετικό, αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος των (26) σχετικών Αποφάσεων και της παρούσας Απόφασης και
θα πρέπει να βρίσκονται στην εγκατάσταση και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια Υπηρεσία,
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

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
Αρθρο 19α του Ν. 4014/2011 καθώς και στην ΚΥΑ 2139&2012-ΦΕΚ1470Β).

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, 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.

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 αρθ. 1, παρ. 2 του Ν. 2503/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Ν. 3200/55.

     Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
    ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
          ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 
        Κ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Συνημμένο: Ένα (1) αντίγραφο (27) σχετικού φακέλου
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