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ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους                                     

της παρούσας απόφασης                                                            
 
  
 
Λαμία       10 / 06 / 2019 
                     
Αριθμ. πρωτ.  1228/76301 
 

 
 

ΠΡΟΣ:  Πίνακας Αποδεκτών 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας μονάδας αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, της 
εταιρείας «CINAR ΑΕ», που βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Ριτσώνας ΒΤ1, ΔΕ 
Αυλίδος, ΠΕ Εύβοιας.   
 
Επωνυμία εταιρείας: CINAR AE   
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:  Αιγύπτου 1, 10434, Αθήνα   
Δ/ΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ :  Περιοχή Ριτσώνας ΒΤ1, ΔΕ Αυλίδος, ΠΕ Εύβοιας 
 

Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης    
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

2. Το Π.Δ. 148/10 (ΦΕΚ 241 Α/27-12-2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
3. Τις διατάξεις του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) & 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/2002) για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 
4. 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». 

5. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί. 
6. Το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες Ε.Ε.». 
7. Την ΚΥΑ Η.Π.13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β) «Μέτρα και περιορισμοί διαχείρισης επικίνδυνων 

αποβλήτων». 
8. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 
9. Το Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης». 
10. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α)». 
11. Το Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α) «Νέος Οικοδομικός κανονισμός». 
12. Το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος». 
13. Την Υ.Α.1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β), την 
Υ.Α.173829/2014 (ΦΕΚ 2036/Β) και όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την 
Υ.Α.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β) και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018). 
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14. Την Κ.Υ.Α.3137/191/2012 (ΦΕΚ 1048/Β) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης», όπως συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε με 
την Υ.Α.10432/1115/2014 (ΦΕΚ 2604/Β), την Κ.Υ.Α.132894/1751/2017 (ΦΕΚ 4421/Β) και την 
αριθμ.89209/1187/Φ15/2018 (ΦΕΚ 36/Β/28-08-2018) ΚΥΑ 

15. Το υπ’ αριθμ. ΠΔ 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/29-06-2018) Προεδρικό Διάταγμα  “Κατηγορίες και 
περιεχόμενο χρήσεων γης” 

16. Την Κ.Υ.Α.4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων 
(ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.127402/1487/2016 (ΦΕΚ 
3924/Β) και την Υ.Α.135207/1801/2017 (ΦΕΚ 4333/Β). 

17. Την Κ.Υ.Α.48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄». 

18. Την Υ.Α.52983/1952/2013 (ΦΕΚ 2436/Β) «Προδιαγραφές Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 
δραστηριοτήτων κατηγορίας Β». 

19. Το Ν.4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α) «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου».  
20. Το Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης». 
21. Την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Αποβλήτων (ΗΜΑ)». 
22. Την ΚΥΑ 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων 

Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)». 
23. Το Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο 

περιβάλλον − Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004. όπως ισχύει» (ΦΕΚ 190/Α/2009). 

24. Το Ν.3208/2003 (ΦΕΚ303Α’/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες 
διατάξεις. 

25. Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 19 παρ. 5 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α), με το άρθρο 44 του 
Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις» & όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α) «Ρυθμίσεις για την εγκατάσταση 
μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων» & όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 158 του 
Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α) «Ρυθμίσεις για την εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών 
δραστηριοτήτων», καθώς και των Υπουργικών Αποφάσεων που συνοδεύουν το Ν.3982/11, τον 
Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α) “Διατάξεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων-Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 
και λοιπές διατάξεις”  

26. Την αριθμ. οικ.391 απόφαση (ΦΕΚ 1004/Β/2013) «Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας 
Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου».  

27. Την Αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 902 (ΦΕΚ Β 4673/29.12.2017) «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς 
Ελλάδας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».   

28. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138Β/24-2-65) «Περί διαθέσεως λυμάτων και 
βιομηχανικών αποβλήτων» και την τροποποίηση αυτής Κ.Υ.Α. Γ1/17831/7-12-1971 (ΦΕΚ 986/Β/10-
12-71) ως ισχύει.  

29. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 145116/02-02-11 (ΦΕΚ 354Β/08-03-11) «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, την υπεδάφια διάθεση 
και άλλες διατάξεις» ως ισχύει. 43. Το Κείμενο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Βέλτιστες 
Διαθέσιμες Τεχνικές που αφορούν τις εκπομπές από την αποθήκευση (2006).  

30. Το Κείμενο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές που αφορούν 
τη διαχείριση αποβλήτων.  

31. Την Αριθμ. 26719/4153/26-8-2011 (ΦΕΚ 219/ΑΑΠ/2011) Απόφαση της Γ.Γ, ΑΔΘΣτΕ «Έγκριση 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) πρώην Δήμου Αυλίδας Νομού Εύβοιας και νυν Δημοτικής 
Ενότητας Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων». 46. Την αρ. πρωτ. 93/3054/20-1-2017 (ΑΔΑ: 71500Ρ10-Λ3Τ) 
απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του».  
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32. Την Αριθμ. Γ5 / 22039 / 2825 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές 
επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της 
Επιτροπής. 48 

33. Την με αριθμ. πρωτ. (οικ.) 26937/1403/20-5-2011 ‘’Απόφαση Ανάθεσης τομέων αρμοδιοτήτων και 
μεταβίβαση άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σε 
Αντιπεριφερειάρχες για την Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και 
Υποδομών – Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων που 
υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών 
Άρθρο 1 παρ. Β. 

34. Την με αριθμ. πρωτ. 1228/76301/5-4-2019 αίτηση του Θεοδώρου Ιωάννη σχετικά με την έγκριση 
λειτουργίας της επιχείρησης με την επωνυμία CINAR A.E. που αφορά την αποθήκευσης επικινδύνων 
και μη επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936836/14-2-2019 (ΦΕΚ 
436/Β/2019) ΚΥΑ σχετικά με ''Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και 
ελιτουργία έργων και δραστηριοτήτων "Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών''. 

35.  Τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν από τον φορέα της δραστηριότητας όπως κάτωθι: 
35.1. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/66941/7383/1265/24-4-2017 

γνωμοδότηση της  Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς & 
Κυκλάδων (θετική υπό όρους).  

35.2. Την αρ. πρωτ. Φ.916.74280/530593/5-4-2017 γνωμοδότηση του ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ(Γ2)/ΤΠΠ 
(θετική).  

35.3. Το με αρ. πρωτ. 1965/56618/24-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και επιθεώρησης 
δασών (παρέλκει η γνωμοδότηση – μη δασική έκταση).  

35.4. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΙΠ/69638/41488/834/442/14-3-2017 
γνωμοδότηση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας. (θετική υπό όρους).  

35.5. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΕΥΒ/1379/42544/884/13-6-2017 γνωμοδότηση της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας. (εκ παραδρομής αναφέρονταν σε λάθος θέση). 

35.6. Την με αρ. πρωτ. 889/34122/4-10-2017 γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων Στ. 
Ελλάδας/ΑΔΘΣτΕ (θετική γνωμοδότηση υπό όρους).  

35.7. Το από 28-3-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας με συνημμένη 
την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της σχετικής γνωμοδότησης (θετική γνωμοδότηση υπό όρους). 

35.8. Την με αριθμ. πρωτ. 965/46459/11-4-2018 (ΑΔΑ: ΩΟΠΦΟΡ10-ΗΕΓ) ΑΕΠΟ μονάδας 
αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων της εταιρείας CINAR AE στη βιομηχανική περιοχή 
Ριτσώνας ΒΤ1 ΔΕ Αυλίδας ΠΕ$ Εύβοιας από τη ΔΙΠΕΧΩΣ/ΑΔΘΣτΕ 

35.9. Το με αριθμ. πρωτ. 1666 ΦΑΑΜ 60/19 Μαρτίου 2019 Πιστοποιητικό Ενεργητικής 
Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας. 

35.10. Την με αριθμ. πρωτ. 23199/514/Φ.1.12.5/28-3-2019 έγκριση εισόδου - εξόδου από την 
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας 

35.11. Το συμπληρωθέν ερωτηματολόγιο προς την Αδειοδοτούσα αρχή με συνημμένη τεχνική 
έκθεση περιγραφής της δραστηριότητας 

35.12. Η υποβληθείσα κάτοψη ισογείου αποθήκης 
35.13. Η με αριθμ. 945/2006 Οικοδομική Άδεια από την Δ/νση Χ.Ο.Π. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Εύβοιας στην εταιρεία Μ.Γ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ Α.Ε. 
35.14. Την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση μηχανικού σ΄'υμφωνα με το άρθρο 6 παρ. γ. της με 

αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936836/14-2-2019 (ΦΕΚ 436/Β/2019) ΚΥΑ 
35.15. Το συνημμένο τοπογραφικό εγκατάστασης από την Πολιτικό Μηχανικό Αθηνά Ιωάν. 

Τσακαλή ΑΜ ΤΕΕ 44692 (Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης) 
35.16. Τα με αριθμ. 11775322/4-4-2019 (λήξη 2-4-2020) & 11756441/13-2-2019 (λήξη 14-2-2020) 

(από την Generali N.E. (ΑΦΜ: 094327684) ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με το άρθρο 57 
του Ν. 4042/2012 

35.17. Το από 13-6-2019 αριθμ. παραστατικού 99 / αριθμός εντολής 606884730 παράβολο 100 € 
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A π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
 Χορηγούμε, κατ’ εφαρμογή  της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936836/14-2-2019 (ΦΕΚ 436/Β/2019) 
ΚΥΑ σχετικά με ''Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και ελιτουργία έργων 
και δραστηριοτήτων "Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών'' έγκρισης λειτουργίας μονάδας 
αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, της εταιρείας «CINAR ΑΕ», στη Βιομηχανική Περιοχή Ριτσώνας 
ΒΤ1, ΔΕ Αυλίδος, ΠΕ Εύβοιας, 
  
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Α.1.) Περιγραφή της δραστηριότητας   
 
Συνοπτικά στοιχεία εγκατάστασης:   
ΕΠΩΝYΜΙΑ ETAIΡEIAΣ:   CINAR AE   
Κωδικός Δραστηριότητας κατά NACE - ΣΤΑΚΟΔ 08: 52.10 
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:     Αιγύπτου 1, 10434, Αθήνα 
Δ/ΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ :     Περιοχή Ριτσώνας ΒΤ1, ΔΕ Αυλίδος, ΠΕ Εύβοιας  
 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  
Κατάταξη δραστηριότητας:  σύμφωνα με την ΚΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β) 
 
1.  «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων αποβλήτων (εργασία R12, R13, D13, 
D15) εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή της συλλογής στο χώρο παραγωγής των 
αποβλήτων»  4 η Ομάδα: α/α: 3   Α2 Κατηγορία Q=240 tn < 250 tn. Όχληση ΜΕΣΗ  Q=240 tn  <500 tn  
  
2. «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), 
πλην των αναφερόμενων στους α/α 8, 9», όσον αφορά την αποθήκευσης μη επικίνδυνων αποβλήτων - 
Δεν κατηγοριοποιείται -  Q<20 tn/ημ  
  
Η δραστηριότητα ως σύνολο κατατάσσεται στην Α2 Κατηγορία και στη μέση όχληση  Η μονάδα θα 
λειτουργεί σε γήπεδο έκτασης 14.531,25 m2  Οι συντεταγμένες των κορυφών των γηπέδων της 
δραστηριότητας (ΕΓΣΑ-87), όπως απεικονίζονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Κάλυψης 1:500 που 
συνοδεύει την παρούσα είναι:  
  

 

 
  

 Μέγιστη δυναμικότητα αποθήκευσης ΕΑ  Q = 240 tn   

 Μέγιστη δυναμικότητα αποθήκευσης Μη ΕΑ (tn/ημέρα)  Q = < 20 tn   

 Κάλυψη κτιριακών εγκαταστάσεων  1.300 m2 

 Πατάρι με σκάλα  213,52 m2   

 Έκταση ιδιόκτητου γηπέδου  14.531,25 m2   
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Α.2. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ   
 
 Η εν λόγω βιομηχανία πρόκειται να εγκατασταθεί σε γήπεδο εμβαδού 14.531,25 m2 το οποίο, όπως 
αναφέρεται στην με αριθμ΄. πρωτ. 1457/12-4-2016 Βεβαίωση Χρήσεων Γης της ΥΔΟΜ Χαλκίδας  εμπίπτει 
σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί από το Γ.Π.Σ. Αυλίδας (ΦΕΚ 219/ΑΑΠ/26-8-2011) ως περιοχή ΒΤ1 
«ζώνη μη οχλουσών βιομηχανιών», με επιτρεπόμενες χρήσεις εντός αυτής της ζώνης τις προβλεπόμενες 
στο άρθρο 5 του ΠΔ 23-2-1987 (ΦΕΚ 166Δ). Η περιοχή υπάγεται σε καθεστώς ελέγχου και περιορισμού 
της δόμησης. Η δραστηριότητα θα εγκατασταθεί εντός υφιστάμενου κτιρίου με αριθμό αρχικής οικοδομικής 
άδειας 945/2006. Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1965/56618/24-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού & 
Επιθεώρησης Δασών το γήπεδο της δραστηριότητας δεν υπάγεται στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας 
και επομένως παρέλκει η γνωμοδότηση της υπηρεσίας. Σύμφωνα με την α.π. 889/34122/4-10-2017 θετική 
γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων ΑΔΘΣτΕ, το γήπεδο της δραστηριότητας βρίσκεται:  

 Στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΥΔ 07), στη Λεκάνη Απορροής  (ΛΑΠ) 
«Βοιωτικού Κηφισού» (GR 23).  

 Στο ΥΥΣ με κωδικό GR 00700210 το οποίο έχει αξιολογηθεί  ότι βρίσκεται σε «καλή» ποσοτική και 
«κακή» ποιοτική (χημική) κατάσταση.  

 δε βρίσκεται εντός προστατευτικής ζώνης περιμετρικά ιαματικών πηγών κάθε κατηγορίας  
 δεν υπάρχουν δημοτικές υδροληψίες σε απόσταση 600μ από το γήπεδο σύμφωνα με την αρ. 

πρωτ. 4170/13-7-2017 βεβαίωση της ΔΕΥΑΧ.  
 Στην παραπάνω γνωμοδότηση δεν γίνεται λόγος για ύπαρξη υδατορεμάτων ή μέτρα προστασίας 
αυτών καθώς και για υπαγωγή του γηπέδου σε ζώνη που προστατεύεται από Υγειονομικές Διατάξεις. 
 Σύμφωνα με την α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΕΥΒ/71379/42544/884/13-6-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
13/11/2017 που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα) γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας η 
δραστηριότητα δεν είναι εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.   
 Σύμφωνα με την τεκμηρίωση της ΜΠΕ το γήπεδο της δραστηριότητας είναι συμβατό με τα 
προβλεπόμενα στο εν ισχύ Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (παραγ. 5.3.3) και δεν 
εμπίπτει στα κριτήρια αποκλεισμού που θέτει το παραπάνω Σχέδιο για τη χωροθέτηση μονάδων 
διαχείρισης ΕΑ σε ευρύτερες περιοχές.  
 
Α.3)  Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  
1. Σωματιδιακές εκπομπές   < 100 mg/Nm3  
 
Α.4 ) Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες   σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις  
 
 Ατμόσφαιρα:   Διοξείδιο του θείου (SΟ2), Διοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ2), αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10), 
Mόλυβδος (Pb), Βενζόλιο, Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), Όζον (Ο3): όπως καθορίζονται στην Κ.Υ.Α 
14122/549/E103/11(ΦΕΚ 488/Β/30-03-2011).  Αρσενικό (As), Κάδμιο (Cd), Υδράργυρος (Hg), Νικέλιο (Ni), 
Πολυκυκλικοί Υδρογονάνθρακες: όπως καθορίζονται στην Κ.Υ.Α 22306/1075/Ε103/07 (ΦΕΚ 920 Δ / 
8.6.07).  
 
 Υπόγεια Ύδατα:   Σύμφωνα με τις οριζόμενες ανώτερες αποδεκτές τιμές που θέτει η ΚΥΑ 
οικ.1811/2011 (ΦΕΚ 3322/Β/2011).  
 
Α.5) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων   
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου στα όρια του γηπέδου της βιομηχανίας να είναι τα 65 dBA (Π.Δ. 
1180/81, ΦΕΚ 293 Α). 
 
Β. Παραγωγική δραστηριότητα:   
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006, η λειτουργία του χώρου αφορά σε εργασίες R13 «Αποθήκευση 

αποβλήτων εν αναμονή μιας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R12 (εκτός από την 

προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή της συλλογής, στο χώρο όπου παράγονται τα απόβλητα) και D15 

«Αποθήκευση εν αναμονή μιας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία D1 έως D14 (εκτός από την 

προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή της συλλογής, στο χώρο όπου παράγονται τα απόβλητα). 
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H μονάδα θα εκτελεί τις παρακάτω εργασίες:  
 
α) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R13, D15) εξαιρουμένης της 
προσωρινής αποθήκευση, εν αναμονή της συλλογής στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων.  Η 
δραστηριότητα συνίσταται στην αποθήκευση συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΑ). Κάποια από 
τα ΕΑ υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν την εναλλακτική διαχείριση (Λιπαντικά Έλαια, Συσσωρευτές 
και Μπαταρίες, ΑΗΗΕ). Η αποθήκευση αφορά μόνο σε συσκευασμένα απόβλητα και όχι χύδην.  Στη 
δραστηριότητα της εγκατάστασης δεν περιλαμβάνονται ραδιενεργά, μολυσματικά και εκρηκτικά απόβλητα 
όπως και απόβλητα αμιάντου.  Η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα της υπόψη μονάδας είναι 240 τόνοι 
(μέγιστο).  Η δραστηριότητα θα λάβει χώρα σε ισόγειο κτίριο συνολικής επιφάνειας 1300 m2.  Ο 
εσωτερικός χώρος της αποθήκης θα χωριστεί σε διαμερίσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την 
αποθήκευση των αποβλήτων ΕΑ και μη.  Τα διαμερίσματα αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων είναι:  
Στο διαμέρισμα Α1, απόβλητα εύφλεκτα ΕΑ  Στο διαμέρισμα Α2, τοξικά και διαβρωτικά ΕΑ Αθροιστικά οι 
διαστάσεις των διαμερισμάτων Α1 και Α2 θα είναι 26,0 m x10,0 m  Στο διαμέρισμα Β, εμβαδού 3,5 m x 
11,0 m,.   Στο διαμέρισμα Δ, εμβαδού 15,0 m x 26,0 m,.  Τα υπόλοιπα διαμερίσματα θα χρησιμοποιούνται 
ως εξής:  Στο διαμέρισμα Γ, εμβαδού 3,5 m x 11,0 m θα εγκατασταθεί σταθμός πρώτων βοηθειών για το 
προσωπικό με υλικά πυρόσβεσης και ατομικής προστασίας. Στο διαμέρισμα Ε, εμβαδόν 14,5 m x 11 m, 
θα αποθηκεύονται προσωρινά μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα. Το διαμέρισμα ΣΤ, εμβαδού 14,5 m x 11 
m θα χρησιμεύει για τυχόν απαιτούμενη παραλαβή φθαρμένων κιβωτίων κατά την μεταφορά για 
προσωρινή αποθήκευση και μόνο εφόσον επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας.   
 

Εντός της εγκατάστασης δεν θα αποθηκεύονται: 

 Απόβλητα αμιάντου 
 Εκρηκτικά απόβλητα 
 Φιάλες υπό πίεση με αέρια υγροποιημένα ή μη Μολυσματικά απόβλητα 
 Ραδιενεργά απόβλητα 

 
Γ. Κωδικοί ΕΚΑ Αποβλήτων προς Αποθήκευση 
 

Γ.1. Οι Κωδικοί (ΕΚΑ) των επικινδύνων αποβλήτων που δύνανται να παραληφθούν από τη μονάδα προς 

διαχείριση ( εργασίες R13 και D15) θα είναι οι εξής: 

Οι Κωδικοί (ΕΚΑ) των επικινδύνων αποβλήτων αποβλήτων που δύνανται να παραληφθούν από τη μονάδα προς διαχείριση θα 

είναι οι εξής: 

 

ΕΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 
01 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ 

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

01 03 04* οξεοπαραγωγά υπολείμματα από την επεξεργασία θειούχου μεταλλεύματος 

01 03 05* άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

01 03 07* άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που 

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

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

μέταλλα 
01 05 λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων 

01 05 05* λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο 

01 05 06* λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ 

ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, Θήρα και αλιεία 

02 01 08* αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 
03 01 απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων 

03 01 04* πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 
03 02 απόβλητα συντήρησης ξύλου 

03 02 01* μη αλογονωμένα οργανικά συντηρητικά ξύλου 

03 02 02* οργανοχλωριωμένα συντηρητικά ξύλου 

03 02 03* οργανομεταλλικά συντηρητικά ξύλου 

03 02 04* ανόργανα συντηρητικά ξύλου 

03 02 05* άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

04 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 

04 01 απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας 

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

04 01 04* υγρό βυρσοδεψίας που περιέχει χρώμιο 

04 01 06* λάσπες ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν χρώμιο 

04 01 08* απόβλητο επεξεργασμένο δέρμα 

04 02 απόβλητα από τη βιομηχανία υφαντουργίας 

04 02 14* απόβλητα από φινίρισμα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες 

04 02 16* χρώματα και βαφές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

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

05 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ 
05 01 απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου 

05 01 02* λάσπες από τον αφαλατωτή 

05 01 03* λάσπες του πυθμένα δεξαμενών 

05 01 04* οξινοαλκυλικές λάσπες 

05 01 05* πετρελαιοκηλίδες 

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

05 01 07* όξινες πίσσες 

05 01 08* άλλες πίσσες 

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

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

05 01 12* οξέα περιέχοντα πετρέλαιο 

05 01 15* αργιλούχα υλικά από εξαντλημένα φίλτρα 

05 06 απόβλητα από την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα 

05 06 01* όξινες πίσσες 

05 06 03* άλλες πίσσες 

05 07 απόβλητα από τον καθαρισμό και τη μεταφορά φυσικού αερίου 

05 07 01* απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο 

06 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

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

06 01 01* θειικό οξύ και θειώδες οξύ 

06 01 02* υδροχλωρικό οξύ 
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06 01 03* υδροφθορικό οξύ 

06 01 04* φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ 

06 01 05* νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ 

06 01 06* άλλα οξέα 

06 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ βάσεων 

06 02 01* υδροξείδιο του ασβεστίου 

06 02 03* υδροξείδιο του αμμωνίου 

06 02 04* υδροξείδιο του νατρίου και του καλίου 

06 02 05* άλλες βάσεις 

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

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

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

06 03 15* μεταλλικά οξείδια που περιέχουν βαρέα μέταλλα 

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

06 04 03* απόβλητα που περιέχουν αρσενικό 

06 04 04* απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο 

06 04 05* απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα μέταλλα 

06 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

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

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

06 06 02* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες θειούχες ουσίες 

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

06 07 02* ενεργός άνθρακας από την παραγωγή χλωρίου 

06 07 03* λάσπη θειικού βαρίου που περιέχει υδράργυρο 

06 07 04* διαλύματα και οξέα, π.χ. θειικό οξύ 

06 08 απόβλητα από την ΠΔΠΧ πυριτίου και παραγώγων πυριτίου 

06 08 02* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνα χλωροσιλάνια 

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

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

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

06 10 02* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

06 13 απόβλητα από άλλες ανόργανες χημικές διεργασίες μη προδιαγραφόμενες άλλως 

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

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

06 13 05* καπνιά 

07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

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

07 01 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 

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

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

07 01 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 01 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
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07 01 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

07 01 10* άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

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

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

07 02 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 

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

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

07 02 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 02 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 02 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

07 02 10* άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

07 02 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

07 02 14* απόβλητα από πρόσθετα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

07 02 16* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες σιλικόνες 

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

07 03 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 

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

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

07 03 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
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07 03 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 03 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

07 03 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

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

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

07 04 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 

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

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

07 04 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 04 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 04 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

07 04 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

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

07 04 13* στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

07 05 απόβλητα από την ΠΔΠΧ φαρμακευτικών προϊόντων 

07 05 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 

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

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

07 05 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 05 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 05 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

07 05 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

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

07 05 13* στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

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

07 06 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 

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

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

07 06 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 06 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 06 09* αλογονούχες πλάκες και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

07 06 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

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

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

07 07 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 

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

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

07 07 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 07 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 07 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

07 07 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

07 07 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
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08 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (ΠΔΠΧ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ 
(ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ 

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

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

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

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

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

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

08 01 21* απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωμάτων ή βερνικιών 

08 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ τυπογραφικών μελανών 

08 03 12* απόβλητα μελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

08 03 14* λάσπες μελάνης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

08 03 16* απόβλητα διαλυμάτων οξέων χαρακτικής 

08 03 17* απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

08 03 19* έλαια διασποράς 

08 04 απόβλητα από την ΠΔΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (περιλαμβάνονται και 

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

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

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

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

επικίνδυνες ουσίες 
08 04 17* ρητινέλαια 

08 05 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στο κεφάλαιο 08 

08 05 01* απόβλητα ισοκυανικών ενώσεων 

09 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

09 01 απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία 

09 01 01* διαλύματα εμφανιστηρίου και ενεργοποίησης με υδατική βάση 

09 01 02* διαλύματα πλάκας όφσετ εμφανιστηρίου με υδατική βάση 

09 01 03* διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες 

09 01 04* διαλύματα σταθεροποιητή 

09 01 05* διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή 

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

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

16 06 03 
09 01 13* υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου ανάκτηση αργύρου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 

σημείο 09 0106 
10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ 

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

19) 
10 01 04* πτητική τέφρα και σκόνη λέβητα πετρελαίου 

10 01 09* θειικό οξύ 
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10 01 13* πτητική τέφρα από γαλακτοποιημένους υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο 

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

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

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

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

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

10 02 απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα 

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

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

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

10 03 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου 

10 03 04* σκωρίες πρωτοβάθμιας επεξεργασίας 

10 03 08* αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος 

10 03 09* μαύρες επιπλέουσες σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος 

10 03 15* εξαφρίσματα που είναι εύφλεκτα ή εκλύουν κατά την επαφή με το νερό εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες 
ποσότητες 

10 03 17* απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων 

10 03 19* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

10 03 21* άλλα σωματίδια και σκόνη (συμπεριλαμβάνεται η σκόνη σφαιρομύλου) που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

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

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

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

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

10 04 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία μολύβδου 

10 04 01* σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 

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

10 04 03* αρσενικό ασβέστιο 

10 04 04* σκόνη καυσαερίων 

10 04 05* άλλα σωματίδια και σκόνη 

10 04 06* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 

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

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

10 05 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία ψευδαργύρου 

10 05 03* σκόνη καυσαερίων 

10 05 05* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 

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

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

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

10 06 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία χαλκού 

10 06 03* σκόνη καυσαερίων 

10 06 06* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 

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

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

10 07 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αργύρου, χρυσού και λευκοχρύσου 
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10 07 07* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως που περιέχουν πετρέλαιο 

10 08 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

10 08 08* αλατώδεις σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 

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

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

10 08 15* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

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

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

10 09 απόβλητα από τη χύτευση σιδηρούχων τεμαχίων 

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

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

10 09 09* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

10 09 11* άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 09 13* απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

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

10 10 απόβλητα από τη χύτευση μη σιδηρούχων τεμαχίων 

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

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

10 10 09* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

10 10 11* άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 10 13* απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

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

10 11 απόβλητα από την παραγωγή υάλου και υαλίνων προϊόντων 

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

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

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

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

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

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

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

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

10 12 11* απόβλητα σμαλτοποίησης που περιέχουν βαρέα μέταλλα 

10 13 απόβλητα από την παραγωγή τσιμέντου, ανύδρου ασβέστου και ασβεστο-κονιάματος, καθώς και 
αντικειμένων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά 

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

10 14 απόβλητα από κλιβάνους αποτεφρώσεως απορριμμάτων 

10 14 01* απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων που περιέχουν υδράργυρο 

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

 
11 01 απόβλητα από τη χημική επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη μετάλλων και άλλων υλικών 

(π.χ. διεργασίες γαλβανισμού, διεργασίες επιψευδαργύρωσης, διεργασίες καθαρισμού με οξύ, χαραγής 

με οξύ, φωσφορικής επικάλυψης, αλκαλικής απολίπανσης, οξειδώσεως δια ανοδικής επεξεργασίας) 
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11 01 05* οξέα καθαρισμού 

11 01 06* οξέα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

11 01 07* βασικά υλικά καθαρισμού 

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

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

11 01 11* υδαρή υγρά ξεπλύματος που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

11 01 13* απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

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

επικίνδυνες ουσίες 
11 01 16* κεκορεσμένες ή εξηντλημένες ρητίνες ανταλλαγής ιόντων 

11 02 απόβλητα από μη σιδηρούχες υδρομεταλλουργικές διεργασίες 

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

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

11 03 λάσπες και στερεά από διεργασίες βαφής 

11 03 01* απόβλητα που περιέχουν κυανιούχα 

11 05 απόβλητα από διεργασίες γαλβανισμού 

11 05 03* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 

11 05 04* εξαντλημένος ρευστοποιητής 

12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
12 01 απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και 

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

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

διαλυμάτων) 
12 01 08* γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα 

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

12 01 10* συνθετικά έλαια μεταλλοτεχνίας 

12 01 12* εξαντλημένοι κηροί και λίπη 

12 01 14* λάσπες μεταλλοτεχνίας που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

12 01 16* απόβλητα υλικών αμμοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

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

12 01 19* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μεταλλοτεχνίας 

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

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

12 03 01* υδατικά υγρά πλυσίματος 

12 03 02* απόβλητα απολίπανσης με ατμό 

13 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (εκτός βρωσίμων ελαίων και εκείνων 

που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 05,12 και 19) 
13 01 απόβλητα υδραυλικών ελαίων 

13 01 01* υδραυλικά απόβλητα που περιέχουν PCB 

13 01 04* χλωριωμένα γαλακτώματα 

13 01 05* μη χλωριωμένα γαλακτώματα 

13 01 09* χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά 

13 01 10* μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά 

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

13 01 13* άλλα υδραυλικά έλαια 

13 02 απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

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

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

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

13 02 07* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

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

13 03 απόβλητα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 

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

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

περιλαμβάνονται στο σημείο 13 03 01 
13 03 07* μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά 

13 03 08* συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 

13 03 09* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 

13 03 10* άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 

13 04 έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων 

13 04 01* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

13 04 02* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυμαίων 

13 04 03* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας 

13 05 περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου/νερού 

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

13 05 02* λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού 

13 05 03* λάσπες υποδοχέα 

13 05 06* έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού 

13 05 07* ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού 

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

13 07 απόβλητα υγρών καυσίμων 

13 07 01* καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ 

13 07 02* βενζίνη 

13 07 03* άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων) 

13 08 απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως 

13 08 01* λάσπες ή γαλακτώματα αφαλάτωσης 

13 08 02* άλλα γαλακτώματα 

14 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ (εκτός από τα κεφάλαια 07 και 08) 
14 06 απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και 

αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά 
14 06 01* χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC 

14 06 02* άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών 

14 06 03* άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών 

14 06 04* λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες 

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

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

15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) 

15 01 10* συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές 
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15 02 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός 

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

16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

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

16 01 07* φίλτρα λαδιού 

16 01 08* κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο 

16 01 09* κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν PCB 

16 01 10* εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι) 

16 01 13* υγρά φρένων 

16 01 14* αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 01 21* επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 

16 02 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

16 02 09* μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB 

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

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

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

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

16 03 διεργασίες εκτός προδιαγραφών και μη χρησιμοποιημένα προϊόντα 

16 03 03* ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 03 05* οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 04 απόβλητα εκρηκτικών 

16 04 01* απόβλητα πυρομαχικά 

16 04 02* απόβλητα πυροτεχνημάτων 

16 05 αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόμενες χημικές ουσίες 

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

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

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

16 06 μπαταρίες και συσσωρευτές 

16 06 01* μπαταρίες μολύβδου 

16 06 02* μπαταρίες Ni-Cd 

16 06 03* μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο 

16 06 06* ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από μπαταρίες και συσσωρευτές 

16 07 απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς και αποθήκευσης καθώς και βαρελιών (εκτός 
από τα κεφάλαια 05 και 13) 

16 07 08* απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο 

16 07 09* απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες 

16 08 εξαντλημένοι καταλύτες 

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

16 08 05* εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν φωσφορικό οξύ 

16 08 06* αχρηστευμένα υγρά που χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύτες 
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16 08 07* εξαντλημένοι καταλύτες που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

16 09 οξειδωτικές ουσίες 

16 09 01* υπερμαγγανικά, π.χ. υπερμαγγανικό κάλιο 

16 09 02* χρωμικά άλατα, π.χ. χρωμικό κάλιο, διχρωμικό κάλιο ή νάτριο 

16 09 03* υπεροξείδια, π.χ. υπεροξείδιο υδρογόνου 

16 09 04* οξειδωτικές ουσίες μη προδιαγραφόμενες άλλως 

16 10 υδαρή υγρά απόβλητα προοριζόμενα για επεξεργασία εκτός τόπου παραγωγής 

16 10 01* υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 10 03* υδαρή συμπυκνώματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 11 απόβλητα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες 

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

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

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

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

17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά 

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

17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 

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

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

17 03 01* μείγματα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα 

17 03 03* λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 

17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους) 

17 04 09* απόβλητα μετάλλων μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες 

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

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

17 05 03* χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

17 05 05* μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

17 05 07* έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

17 06 μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο 

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

17 06 05* υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο 

17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 

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

17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

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

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

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

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

18 01 06* χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
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18 01 08* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

18 01 10* αμάλγαμα οδοντιατρικής 

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

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

18 02 07* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ , ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

19 01 απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων 

19 01 05* πίπα φίλτρου από την επεξεργασία αερίων 

19 01 06* υδαρή υγρά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων και άλλα υδαρή υγρά απόβλητα 

19 01 07* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 

19 01 10* εξαντλημένος ενεργός άνθρακας από επεξεργασία καυσαερίων 

1 9 0 1  1 1 *  τέφρα και σκωρία κλιβάνου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 01 13* πτητική τέφρα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

19 01 15* σκόνη λεβήτων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

19 01 17* απόβλητα πυρόλυσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

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

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

19 02 07* πετρέλαιο και συμπυκνώματα από διαχωρισμό 

19 02 08* απόβλητα υγρών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 02 09* απόβλητα στερεών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 02 11* άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 03 σταθεροποιημένα/στερεοποιημένα απόβλητα 

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

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

19 04 υαλοποιημένα απόβλητα και απόβλητα από διεργασίες υαλοποίησης 19 04 01 υαλοποιημένα 
απόβλητα 

19 04 02* πτητική τέφρα και απόβλητα επεξεργασίας καυσαερίων 

19 04 03* μη υαλοποιημένη στερεά φάση 

19 07 στραγγίδια χώρου υγειονομικής ταφής 

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

19 08 απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 08 06* κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες 

19 08 07* διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών 

19 08 08* απόβλητα συστημάτων μεμβράνης που περιέχουν βαρέα μέταλλα 

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

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

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

19 10 απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα 

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

19 10 05* άλλα κλάσματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 11 απόβλητα από την αναγέννηση πετρελαίου 

19 11 01* εξηντλημένες άργιλοι φίλτρων 

19 11 02* όξινες πίσσες 
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19 11 03* υδαρή υγρά απόβλητα 

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

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

19 11 07* απόβλητα από τον καθαρισμό καυσαερίων 

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

19 12 06* ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

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

19 13 απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων και υπογείων υδάτων 

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

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

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

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

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

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο15 01) 

20 01 13* Διαλύτες 

20 01 14* Οξέα 

20 01 15* αλκαλικά απόβλητα 

20 01 17* φωτογραφικά χημικά 

20 01 19* Ζιζανιοκτόνα 

20 01 21* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

20 01 23* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

20 01 26* έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 0125 

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

20 01 29* απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 31* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

20 01 33* μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03 και μεικτές 
μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες 

20 01 35* απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 
0121και 20 0123 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

20 01 37* ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

 

Οι Κωδικοί (ΕΚΑ) των μη επικινδύνων αποβλήτων που δύνανται να παραληφθούν από τη μονάδα προς διαχείριση θα είναι οι 

εξής: 

 
10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ 

10 02 απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα 

10 02 01 απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας 

10 02 02 ανεπεξέργαστη σκωρία 

10 02 10 Σκωρίες εξέλασης 

10 08 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

10 08 09 άλλες σκωρίες 

10 11 απόβλητα από την παραγωγή υάλου και υαλίνων προϊόντων 
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10 11 03 απόβλητα από ινώδη υλικά με βάση ύαλο 

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

12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
12 01 απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και 

πλαστικών 
12 01 01 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων 

12 01 03 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων 

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

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

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

16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

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

16 01 03 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

16 01 12 τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 11 

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

16 02 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

16 02 14 απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον αναφερόμενο 
στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13 

16 06 μπαταρίες και συσσωρευτές 

16 06 04 αλκαλικές μπαταρίες (εκτός από το σημείο 16 06 03) 

16 06 05 άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές 

19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ , ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

19 02 απόβλητα από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων  

αποχρωμίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση)  

 

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

19 05 απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων  
 

19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών  
 

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

19 09 04 χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας  
 

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

19 12 10 καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα)  
 

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

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 σημείο15 01)  
 

20 01 28 χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες  
στο σημείο 20 01 27  
 

20 01 30 απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 0129  
 

20 01 32 φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31  
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Δ. Μηχανολογικός εξοπλισμός   
 Ο εξοπλισμός λειτουργίας της εγκατάστασης δεν απαιτεί την εγκατάσταση μόνιμου Η/Μ 
εξοπλισμού για την διαδικασία λειτουργίας. Η δραστηριότητα απαιτεί απλά την εγκατάσταση μόνιμων 
ραφιών αποθήκευσης παλετών βαρέως τύπου που αποτελούνται από πλάκες έδρασης (πέλματα), 
ορθοστάτες και δοκίδες.  Για την μετακίνηση των παλετών ή των κόλα χρησιμοποιούνται περονοφόρα 
ανυψωτικά (κλαρκ), ένα ηλεκτροκίνητο επαναφορτιζόμενο (1.5 tn) για τους εσωτερικούς χώρους των 
διαμερισμάτων και ένα πετρελαιοκίνητο (2.5tn) για τις εξωτερικές φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές ΕΑ.  
 Οι εργασίες ανασυσκευασίας (αν και όπου απαιτηθούν) να πραγματοποιούνται με φορητό 
εξοπλισμό (μικρές αντλίες όλων των τύπων, εργαλεία χειρός) όπως εκτελούνται μέχρι σήμερα με επιτυχία 
και ασφάλεια και στους χώρους παραγωγής των διαχειριζόμενων αποβλήτων από τα συνεργεία της 
CINAR AE.  Ο Η/Μ εξοπλισμός αφορά τον φωτισμό, εξαερισμό, συλλογή τυχόν διαρροών, πυρανίχνευσης 
- πυροπροστασίας και υδραυλικά δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης. Επίσης προβλέπεται εγκατάσταση 
κλιματισμού και δικτύου τηλεπικοινωνιών στον χώρο ενδιαίτησης.  
 
Ε. Χρήση Νερού και Ενέργειας 
 Ο Δήμος Χαλκιδέων δε διαθέτει δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή (α.π. 4170/13-7-2017 βεβαίωση). Η 
δραστηριότητα θα καλύπτει τις ανάγκες της σε νερό με προμήθεια από ιδιώτες με βυτιοφόρα  από 
κατάλληλα αδειοδοτημένο προμηθευτή. Νερό καταναλώνεται, ως μέσο πλύσης των χώρων της 
εγκατάστασης και για την κάλυψη των αναγκών υγιεινής του προσωπικού  Η απαιτούμενη ηλεκτρική 
ενέργεια για τη λειτουργία της μονάδας προέρχεται από τη ΔΕΗ. Κατανάλωση ενέργειας εκτιμάται σε 
35.000 kWh/έτος και αφορά την κατανάλωση ενέργειας στον εξαερισμό, το φωτισμό, και στον κλιματισμό.  
  
Στ. Παραγόμενα απόβλητα   
Τα απόβλητα που αναμένεται να δημιουργούνται από τις δραστηριότητες της εγκατάστασης είναι τα 
ακόλουθα:   
 
α) Ατμοσφαιρικές εκπομπές   
 Καυσαέρια λόγω της κίνησης των φορτηγών μεταφοράς των αποβλήτων, των περονοφόρων και 

των μικρών φορτωτών.   
 Τυχόν αέριες εκπομπές των αποβλήτων κυρίως στο χώρο ανασυσκευασίας.  

 
β) Υγρά απόβλητα   
 Πιθανές διαρροές από τους χώρους αποθήκευσης των αποβλήτων.   
 Λύματα προσωπικού.   
 Επιβαρυμένα όμβρια από το χώρο φορτοεκφόρτωσης.   

 
ηγ) Στερεά απόβλητα   
 Απόβλητα συσκευασίας - ανασυσκευασίας (π.χ. άχρηστες ξύλινες παλέτες, μεταλλικά και πλαστικά 

βαρέλια, κ.α.).   
 Εξαντλημένος ενεργός άνθρακας από τις αντικαταστάσεις των φίλτρων ενεργού άνθρακα στο 

σύστημα εξαερισμού της αποθήκης.  
 Αστικού τύπου απόβλητα.   

 
Ζ Υπαγωγή σε Κοινοτικές Οδηγίες.    
 Η βιομηχανία υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ (IPPC) «περί βιομηχανικών 
εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)»  (εδάφιο 5.5 του Παραρτήματος Ι της 
ΚΥΑ αριθμ. 36060/1155 /Ε.103/2013, « Προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων που δεν 
καλύπτονται από το σημείο 5.4, εν αναμονή μιας εκ των δραστηριοτήτων των σημείων 5.1, 5.2, 5.4 και 5.6 
ολικής χωρητικότητας άνω των 50 τόνων, εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή της 
συλλογής, στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων». Η δραστηριότητα σύμφωνα με την τεκμηρίωση που 
έγινε στη ΜΠΕ δεν υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/17-2-2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016). 
 
2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
Η έγκριση αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κείμενων διατάξεων που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους παρακάτω όρους: 
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Α. Γενικές Αρχές  
1. Οι παρακάτω όροι οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους αφορούν:  - στον κύριο της 
δραστηριότητας  - στις αρμόδιες για τον έλεγχο της δραστηριότητας Υπηρεσίες και Φορείς  - σε όλους 
όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για όλες τις διαδικασίες που αφορούν 
στην λειτουργία της δραστηριότητας.   
2. Κατά την λειτουργία της δραστηριότητας, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:   
- η πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων   
- η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων 
οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του κύριου της δραστηριότητας κατά παράβαση των 
περιβαλλοντικών όρων.   
- Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία των έργων 
θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες 
και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανόμενων των εγκρίσεων των περιβαλλοντικών όρων που τυχόν απαιτούνται 
για τις επιμέρους δραστηριότητες.   
3. Για θέματα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης, να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και 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 και εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και κατάλληλα συστήματα ειδοποίησης (alarm) σε 
περίπτωση εμφάνισης λειτουργικών προβλημάτων.   
4. Να υπάρχει κατάλληλη σήμανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και του χώρου φύλαξης του 
υλικού πυρόσβεσης. 
 5. Στο χώρο της εγκατάστασης να υπάρχει επαρκής ηλεκτροφωτισμός. Να τοποθετηθούν αλεξικέραυνα 
σε κατάλληλα σημεία, εφόσον δεν εξασφαλίζεται αντικεραυνική προστασία από παρακείμενα κτίρια.  
6. Να ορισθεί υπεύθυνος του φορέα της δραστηριότητας για την παρακολούθηση της εφαρμογής των 
περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης.  
7. Πριν την έναρξη των εργασιών διαμόρφωσης της αποθήκης και της λειτουργίας της αποθήκης να 
απομακρυνθούν πρώτες ύλες, προϊόντα και απόβλητα που τυχόν υπάρχουν από την προηγούμενη 
δραστηριότητα που ήταν εγκατεστημένη στο χώρο.  
8. Στο γήπεδο και στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας να λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά οι εργασίες 
που αδειοδοτούνται με την παρούσα και να γίνει διακοπή όλων των προηγούμενων δραστηριοτήτων στο 
χώρο. Να γίνουν τυχόν προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ενέργειες ενημέρωσης στις αρμόδιες υπηρεσίες 
που παρέχουν άδεια λειτουργίας.  
9. Στο χώρο της εγκατάστασης να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση έκτατων 
περιστατικών, κατάλληλος εξοπλισμός για τους εργαζόμενους και απορροφητικά υλικά για τυχόν 
διαρροές.   
10. Η εταιρεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των 
εργαζομένων.   
11. Ο χώρος της εγκατάστασης να είναι περιφραγμένος και απόλυτα ελεγχόμενος. Να απαγορεύεται η 
πρόσβαση στους χώρους της μονάδας σε άτομα που δεν έχουν εργασία σε αυτούς.   
12. Περιμετρικά του οικοπέδου της εγκατάστασης να υπάρχει πυκνή δενδροφύτευση με κατάλληλα είδη 
αειθαλών δένδρων και θάμνων.  
13. Οι χώροι κίνησης των οχημάτων να είναι τσιμεντοστρωμένοι / ασφαλτοστρωμένοι για αποφυγή 
ρύπανσης του εδάφους.   
14. Οι ακάλυπτοι χώροι του γηπέδου της εγκατάστασης να μην χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση 
των αποβλήτων (εισερχόμενων – επεξεργασμένων) και να διατηρούνται καθαροί.   
15. Η συλλογή και μεταφορά των μη επικίνδυνων αποβλήτων προς και από την εγκατάσταση να γίνεται 
αποκλειστικά και μόνο από εταιρείες που διαθέτουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 παρ. 1 της ΚΥΑ ΗΠ 
50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β/03), όπως ισχύει μέχρι σήμερα, άδεια συλλογής και μεταφοράς.   
16. Η συλλογή και μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων προς και από την εγκατάσταση να γίνεται 
αποκλειστικά και μόνο από εταιρείες που διαθέτουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 7, παρ. Β.β.1. της 
Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/06) άδεια συλλογής και μεταφοράς, όπως τροποποιήθηκε από 
το άρθρο 3 της Κ.Υ.Α 8668/2007 (ΦΕΚ 287Β/07) τηρώντας τα προβλεπόμενα κατά ADR, IMDG code, RID 
για τις οδικές, θαλάσσιες και σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, αντίστοιχα.   
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17. Η εξαγωγή των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται από εταιρείες που διαθέτουν την προβλεπόμενη 
άδεια στο άρθρο 7, παρ. Γ.1.β) της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/06), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4042/12.   
18. Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στην σχετική παράγραφο της 
παρούσας Απόφασης.   
19. Κατά την προμήθεια ύδατος από κατόχους ιδιωτικών μέσων (βυτίων μεταφοράς νερού), κάθε ιδιωτικό 
μέσο μεταφοράς υποχρεούται να συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας χρήσης ύδατος του δικαιούχου 
του σημείου υδροληψίας και να το επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο αρμόδιου οργάνου. Οι κάτοχοι ιδιωτικών 
μέσων πρέπει να υποβάλουν στον οικείο ΟΤΑ, με κοινοποίηση στην υπηρεσία μας, τα στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 2.2 της αρ. 146896/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2878/Β/2014).  Η εταιρεία θα πρέπει 
να τηρεί στο αρχείο της το σύνολο των παραστατικών στοιχείων (π.χ. συμβάσεις, αδειοδοτήσεις του 
προμηθευτή, τιμολόγια κ.λ.π.).  
20. Η εγκατάσταση σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060/1155/ Ε.103/13 εμπίπτει στα έργα και 
δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται ολοκληρωμένη πρόληψη και συνολική εκτίμηση των επιπτώσεών 
τους στον αέρα, τα νερά και το έδαφος. Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να προβεί στις κατάλληλες 
ενέργειες ώστε το σύνολο της εγκατάστασης να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην 
προσαρμογή προς τις εκάστοτε Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και στην τήρηση των συνιστώμενων ορίων 
εκπομπών που μπορούν να επιτευχθούν με τις τεχνικές αυτές.   
21. Η εταιρία οφείλει να εφαρμόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/1155/ Ε.103/13 σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης κατά τη λειτουργία της.   
22. Ο φορέας εκμετάλλευσης είναι υπόχρεος για την ορθή ταξινόμηση των επικίνδυνων ουσιών και 
μειγμάτων εντός της εγκατάστασης  (συμπεριλαμβάνονται τα απόβλητα) και έχει περαιτέρω την ευθύνη 
για την κατάταξη της εγκατάστασης ως υπαγόμενης ή όχι στις διατάξεις του Κανονισμού 2012/18//ΕΕ. Εάν 
η εγκατάσταση υπάγεται στις διατάξεις του Κανονισμού έχει την ευθύνη για την κατάταξη της 
εγκατάστασης στην ανώτερη ή κατώτερη βαθμίδα. Για την ορθή κατάταξη λαμβάνονται υπόψη οι 
αντίστοιχες ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν στην 
εγκατάσταση καθώς και η τήρηση των απαιτήσεων που, κατά περίπτωση, προβλέπονται στην ΚΥΑ 
172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016). 23. Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να υποβάλει στην αδειοδοτούσα 
αρχή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με την οποία να δηλώνει: α)  αν υπάγεται ή όχι 
στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016)  β)  τις ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών και 
των μειγμάτων που υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν στην εγκατάσταση και περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι της παραπάνω ΚΥΑ,  Σε περίπτωση που υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 
(ΦΕΚ 354/Β/2016) θα πρέπει να δηλώνει επίσης αν αυτή ανήκει στην ανώτερη ή στην κατώτερη βαθμίδα 
προσκομίζοντας σχετική τεκμηρίωση Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον φορέα εκμετάλλευσης 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII της ΚΥΑ 172058/2016 και υποβάλλεται μαζί με το 
φάκελο Κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 2.1. του άρθρου 6 της παραπάνω ΚΥΑ.  
23. Εντός εξαμήνου από την έκδοση της παρούσας Απόφασης η εταιρεία να υποβάλει στην 
Υπηρεσία μας Τεχνοοικονομική Μελέτη υπολογισμού του κόστους αποκατάστασης και 
μεταφροντίδας της εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. η) της με αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936836/14-2-2019 (ΦΕΚ 436/Β/2019) ΚΥΑ 
24. Να δημιουργηθεί και να μας κοινοποιηθεί ο λογαρισμός ειδικού αποθεματικού που θα 
διατίθενται για έργα αποκατάστασης και μεταφροντίδας. 
 
Β. Εργασίες Διαμόρφωσης του Κτιρίου και του Περιβάλλοντα χώρου – Χαρακτηριστικά Αποθήκης  
1. Ο χώρος αποθήκευσης των επικίνδυνων αποβλήτων να είναι στεγασμένος και να διαθέτει βιομηχανικό 
δάπεδο, κατάλληλης στιλπνότητας και επαρκούς αντιδιαβρωτικής προστασίας. 
2. Η εσωτερική επιφάνεια της αποθήκης να χωριστεί σε διαμερίσματα όπως αυτά αναφέρονται την 
παράγραφο Α)  
 2α). Τα φερόμενα δομικά στοιχεία καθώς και τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος να 
κατασκευαστούν ή να διαφοροποιηθούν κατ’ ελάχιστον όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την 
παρούσα (π.χ. θερμομονωτικά πετάσματα, επικάλυψη με αντίστοιχη πυράντοχη βαφή κ.λ.π.) και με τέτοιο 
τρόπο ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις πυραντίστασης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες  
πυροσβεστικές διατάξεις για τις αποθήκες .   
3. Ειδικά, ο χώρος αποθήκευσης των εύφλεκτων ουσιών να κατασκευαστεί κατά τρόπο που να αποτελεί 
ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές Πυροσβεστικές Διατάξεις 
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κατόπιν έγκρισης μελέτης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Να φέρει δικό του σύστημα πυρανίχνευσης 
και πυρόσβεσης.   
4. Ο χώρος αποθήκευσης των μη επικίνδυνων αποβλήτων να μην είναι απλώς οριοθετημένος αλλά 
σαφώς διαχωρισμένος με τη χρήση κατάλληλων δομικών στοιχείων από το χώρο αποθήκευσης ΕΑ και 
ανασυσκευασίας. Να αποτελεί διακριτό χώρο λειτουργίας και η πρόσβαση σε αυτόν να γίνεται από 
ξεχωριστή είσοδο.  
5. Για τη θέρμανση του χώρου των γραφείων να χρησιμοποιούνται συστήματα κλιματισμού. Γενικά το 
κτίριο αποθήκευσης ΕΑ να μην έρχεται σε επαφή με πιθανές εστίες ανάφλεξης ή πυρκαγιάς.  
6. Εντός ένα μήνα από την έκδοση της παρούσας να προσκομιστεί νέο σχέδιο διάταξης 
αποθήκευσης στο οποίο να αποτυπώνεται ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα αποθήκευσης εύφλεκτων 
αποβλήτων.   
7. Να κατασκευαστεί  υπόγεια στεγανή δεξαμενή σχεδιασμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 
24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β) στην οποία να οδηγούνται οι τυχόν απορροές από την αποθήκη επικινδύνων 
αποβλήτων. Η υπόγεια στεγανή δεξαμενή να είναι από αδιαπέρατο υλικό π.χ. μπετόν με κατάλληλη 
κάλυψη πολυμερικού υλικού ανθεκτικού στη διάβρωση, να φέρει λεκάνη ασφαλείας, χωρητικότητας 
τουλάχιστον 30% του όγκου της και φρεάτιο δειγματοληψίας των υγρών αποβλήτων που καταλήγουν σε 
αυτή καθώς και σύστημα  ένδειξης στάθμης. Ο όγκος της να είναι τουλάχιστον ίσος με τον όγκο της 
δεξαμενής πυρόσβεσης  
8. Ο χώρος φορτοεκφόρτωσης να διαμορφωθεί έτσι ώστε:  να έχει κατ’ ελάχιστον μόνωση με αδιαπέρατο 
βιομηχανικό μπετόν και αδιαπέρατη  γεωμεμβράνη HDPE πάχους 2,5 mm.  Ο χώρος φορτοεκφόρτωσης 
να διαθέτει σύστημα απορροής ομβρίων, το οποίο να οδηγεί τα ρυπασμένα όμβρια και τα απόβλητα 
διαρροής σε στεγανή υπόγεια δεξαμενή στην οποία οδηγούνται και οι απορροές από την αποθήκη 
επικινδύνων.  
9. Να γίνει ασφαλτόστρωση όλων των χώρων και διαδρομών στις οποίες κινούνται φορτηγά.  
10. Στην είσοδο της δραστηριότητας να υπάρχει γεφυροπλάστιγγα στην οποία να γίνεται ζύγιση και 
ηλεκτρονική καταγραφή των εισερχομένων και εξερχομένων φορτίων α’ υλών, προϊόντων και αποβλήτων. 
11. Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι 
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.  
12. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής των έργων να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού (π.χ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας), τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών, προκειμένου αυτές να γίνουν υπό την επίβλεψη των 
υπηρεσιών αυτών.  
13. Τα προϊόντα εκσκαφών να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων 
αναγκών του έργου (επιχωματώσεις, κλπ). Ακατάλληλα ή πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα 
μη επικίνδυνα απόβλητα των κατασκευών να διαχειριστούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β). Απαγορεύεται η απόρριψη τους σε επιφανειακούς αποδέκτες 
της περιοχής (κοίτες ρεμάτων, κλπ). 
14. Το άνοιγμα των θυρών των κτιρίων αποθήκευσης να γίνεται μόνο προς τα έξω και με απλή ώθηση. Το 
πλάτος των θυρών να μην είναι μικρότερο των 0,80 m. H κατασκευή των παραθύρων στις αποθήκες να 
είναι τέτοια, ώστε ανά δύο να είναι απέναντι και να ανοίγουν εύκολα προς τα έξω και σε περίπτωση 
ανάγκης να επιτρέπουν τη γρήγορη έξοδο όσων βρίσκονται μέσα σε αυτές.   
15. Στα διαμερίσματα αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων (Α1,Α2,Β,Δ) όπως αυτά παρουσιάζονται στη 
διάταξη αποθήκευσης να τοποθετηθούν μόνιμα ράφια, σε δύο η τρία επίπεδα αποθήκευσης, παλετών 
βαρέως τύπου που αποτελούνται από πλάκες έδρασης (πέλματα), ορθοστάτες και δοκίδες και 
διαδρόμους πλάτους 2m για την κίνηση του περονοφόρου ανυψωτικού.  
16. Στη βάση των ραφιών να τοποθετηθούν λεκάνες με κλίση απορροής προς συλλεκτήριες σχάρες που 
να οδηγούν σε αποχετευτικούς αγωγούς κατάλληλου ανθεκτικού υλικού οι οποίες να συγκεντρώνουν τις 
απορροές διαρροών και να τις οδηγούν στην δεξαμενή συλλογής απορροών.    
17. Γενικά το δάπεδο των χώρων αποθήκευσης και ανασυσκευασίας να έχει τέτοια κλίση ώστε τυχόν 
διαρροές να οδηγούνται στις συλλεκτήριες σχάρες κάθε διαμερίσματος και από εκεί  οι υγρές απορροές να 
καταλήγουν μέσω αγωγών απορροής στη στεγανή δεξαμενή αποθήκευσης απορροών. Το δάπεδο των 
συλλεκτήριων σκαρών να είναι επενδεδυμένο με αδιαπέρατο μπετόν και HDPE 2.5 mm.  
18. Οι αγωγοί να είναι επιφανειακοί, ανθεκτικοί, κατάλληλου υλικού που να αντέχει στη διάβρωση και να 
είναι εύκολος ο έλεγχος και η συντήρησή τους.  
 
Γ. Ειδικοί Όροι  
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( α ) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή 
και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των ιμάντων και 
των διάφορων στοιχείων των υπό εγκατάσταση μηχανημάτων που θα κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση 
επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λπ.). 
( β ) Να τηρούνται τα προβλεπόμενα του Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) “Κύρωση Κώδικα νόμων για 
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων “ που έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων για την 
προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία. 
( γ ) Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις. 
( δ ) Να υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι υγιεινής και εστιάσεως για την εξυπηρέτηση του 
εργατοϋπαλληλικού προσωπικού.  
( ε ) Πριν από κάθε οικοδομική εργασία να εφοδιασθεί ο ενδιαφερόμενος με οικοδομική άδεια 
βιομηχανικής χρήσης που θα είναι σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις και τον Ν.Ο.Κ. χωρίς 
παρεκκλίσεις.   
( στ ) Η παρούσα θεωρείτε με τον όρο ότι η συγκεκριμένη κτιριακή εγκατάσταση χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά και μόνο, για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας της δραστηριότητας. Τυχόν καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήσης του κτιρίου συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
κείμενες διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας αδείας. 
“Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής 
νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεσή της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων”  
( ζ ) Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στον ΕΛΟΤ HD 384 για την ηλεκτρική εγκατάσταση των 
δραστηριοτήτων.  
( η  ) Τα μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) (φορτωτές, γερανός, κλαρκ, κλπ.) που χρησιμοποιούνται στην 
εγκατάσταση πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες ειδικές άδειες κυκλοφορίας-χρήσης και τις πινακίδες 
αριθμού κυκλοφορίας αυτών και οι οποίες να προσκομισθούν μετά την έκδοσή τους στην Υπηρεσία μας 
και να τα χειρίζονται αδειούχοι χειριστές με τα ανάλογα προσόντα. 
( θ ) Να τηρούνται τα μέτρα πυρασφάλειας που προβλέπονται από τη Μελέτη Πυρασφάλειας της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας και να ανανεώνονται  τα σχετικά Πιστοποιητικά Πυροπροστασίας 
δύο τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος του και να προσκομίζονται στην Υπηρεσία μας.  
( ι ) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη 
πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του 
Π.Δ.1180/1981, του Ν.1650/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.3010/2002, το Ν.3937/2011, 
το Ν.4014/2011 & το Ν.4042/2012, καθώς την Υ.Α. 1958/2012 όπως τροποποιήθηκε με την 
Υ.Α.20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β), την Υ.Α.173829/2014 (ΦΕΚ 2036/Β) και όπως τροποποιήθηκε και 
κωδικοποιήθηκε με την Υ.Α.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β) και την Υ.Α. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018), την 
ΚΥΑ 3137/191/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012) όπως συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ  
αριθμ.οικ.13234/800/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3251/Β/2012), Υ.Α.10432/1115/2014 (ΦΕΚ 2604/Β), Υ.Α. Φ15/48/5 
(ΦΕΚ 27/Β/2014) και την ΚΥΑ 132894/1751/Φ15/2017 (ΦΕΚ 4421/Β/2017). Επίσης να τηρούνται οι όροι 
και οι περιορισμοί που προβλέπονται από την με αριθμ. πρωτ. 965/46459/11-4-2018 (ΑΔΑ: 
ΩΟΠΦΟΡ10-ΗΕΓ) ΑΕΠΟ μονάδα αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων της εταιρείας CINAR AE στη 
βιομηχανική περιοχή Ριτσώνας ΒΤ1 ΔΕ Αυλίδας ΠΕ$ Εύβοιας από τη ΔΙΠΕΧΩΣ/ΑΔΘΣτΕκαθώς και 
τουλάχιστον  δύο (2)  μήνες πριν την λήξη της να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία για την ανανέωσή 
της.  
( ιβ ) Να τηρούνται οι διατάξεις της Υ.Α. αριθ. 14165/Φ.17.4/373/93 (ΦΕΚ 673/Β/93) περί “θέσπισης 
κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου” 
( ιστ ) Οι λοιποί χώροι του οικοπέδου της δραστηριότητας να είναι καθαροί από στερεά υλικά καθώς και 
από κάθε είδους διαρροές υγρών (στραγγίσματα απορριμμάτων, λάδια κλπ.) 
 
 Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και 
περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για 
να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων. 
 Να ενημερώνεται τακτικά και σύμφωνα με το άρθρο 12 του από 24-11-1953 Β.Δ., από τον 
επιβλέποντα Μηχανικό το βιβλίο επίβλεψης της λειτουργίας και της συντήρησης της μηχανολογικής 
εγκατάστασης, το οποίο να βρίσκεται στο χώρο της εγκατάστασης. 
 Η έγκριση αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως της υπηρεσία μας, χωρίς 
αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου 
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άλλου, εκτός του ανωτέρου στο όνομα του οποίου εκδόθηκε καθώς επίσης σε περίπτωση μεταβολής της 
εγκατάστασης απαιτείται η έκδοση νέας αδείας. 
 Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν 
από τις άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.  
  Η απόφαση αυτή ανακαλείται εάν, κατά την επιθεώρηση της μονάδας, διαπιστωθούν παρεκκλίσεις 
από το περιεχόμενο του Ερωτηματολογίου ή της μηχανολογικής μελέτης ή ακαταλληλότητα του χώρου ή 
συμβατότητα των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, εφόσον δεν είναι συμβατή η άρση των 
παρεκκλίσεων αυτών. 
 Η παρούσα έγκριση ανακαλείται με σχετική απόφασή μας, όταν δεν πληρούνται οι 
προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις. 
 
Δ. Λοιπές Απαιτήσεις  
1. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται για την αποθήκευση μη επικίνδυνων αποβλήτων να τηρεί 
μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1.β της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β/03), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 20 του Ν. 4042/2012. Επιπλέον, για την αποθήκευση και 
επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων υποχρεούται να τηρεί μητρώο σύμφωνα με την παρ. 2.6.2 του 
κεφ. 2 και την παρ. 4.3.3 του κεφ. 4 αντίστοιχα του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 
791Β/06), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 20 του Ν. 4042/2012. Το περιεχόμενο του 
μητρώου για τα επικίνδυνα απόβλητα καθορίζεται στον πίνακα 2 του κεφ. 12 του Παραρτήματος της 
24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β/06).    
2. Η Εταιρία υποχρεούται να εγγραφεί και να καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) 
(http://wrm.ypeka.gr), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 8 της ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016 όπως 
έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 1/1 ΦΕΚ Β’ 1/04.01.2017.   
3. Η Εταιρία υποχρεούται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ. (δδ) και 8 της ΚΥΑ οικ. 
43942/4026/2016, να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο ΗΜΑ κάθε έτος και μέχρι το τέλος Μαρτίου του 
επόμενου έτους τις ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων. Ειδικά για το πρώτο έτος λειτουργίας του ΗΜΑ, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 1/1/2017, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά τις εκθέσεις 
για τα έτη 2015 και 2016, μέχρι την 31η Μαΐου 2017.   
4. Ο φορέας της δραστηριότητας να τηρεί, πέραν των προαναφερθέντων όρων, όλες τις λοιπές 
υποχρεώσεις του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/06).   
5. 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 Κ.Υ.Α. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β/06). 
Αντίγραφο του κανονισμού να αποσταλεί στην αδειοδοτούσα της εγκατάστασης αρχή.   
6. Να υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης το οποίο και να εφαρμόζεται σε 
περίπτωση βλάβης, αστοχίας ή εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού.   
7. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ενημερώνει άμεσα το Τμ. Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων του 
ΥΠΕΝ και την Υπηρεσία μας για οποιαδήποτε ατύχημα που τυχόν συμβεί.   
8. Ο φορέας της δραστηριότητας να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με το άρθρο 7, 
παρ. Β.2.3α) της Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β/06), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3, παρ. 1γ) 
της Κ.Υ.Α. 8668/2007(ΦΕΚ 287Β/07) και με το εδάφιο γ.2 της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 
4042/2012.  
9. Σε περίπτωση εκούσιας / ακούσιας ρύπανσης ή περιστατικού έκτακτης ανάγκης η εταιρία καθίσταται 
υπεύθυνη για την κάλυψη των ζημιών προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη 
κατάσταση.   
10. Να τηρείται ημερολόγιο εργασιών (συντήρησης, επισκευής βλαβών, αποτελεσμάτων επιθεώρησης 
κλπ.) θεωρημένο από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το αρχείο με τα 
παραπάνω στοιχεία να τηρείται τουλάχιστον για δεκαπέντε (15) έτη μετά την οριστική παύση λειτουργίας 
της εγκατάστασης.   
11. Να υποβάλλεται Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στην αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 132496/3628/5.10.05 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 172509/4266/2.10.07 Εγκύκλιο του ΥΠΕΝ.  
12. Η εταιρεία υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα και μέτρα αποκατάστασης του 
υδάτινου περιβάλλοντος σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας, κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 148/2009 (ΦΕΚ 
190/Α).  
13. Ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 117266/27.05.03 εγκύκλιο της 
Δ/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ, θα πρέπει να διαβιβάζει σε ετήσια βάση, το αργότερο μέχρι τέλους Μαρτίου 
κάθε έτους, αρχής γενομένης από το πρώτο έτος λειτουργίας της εγκατάστασης, όλα τα απαιτούμενα 
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στοιχεία προς το Τμήμα Βιομηχανιών της ΔΙΠΑ, το Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΝ και 
την Υπηρεσία μας, υπό μορφή εκθέσεως (συγκεντρωτικά, πρωτογενή και επεξεργασμένα αποτελέσματα, 
εκτιμήσεις και συμπεράσματα), προκειμένου:  •  Να τεκμηριώνει την τήρηση των όρων της άδειας και  •  να 
γίνεται ενημέρωση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την Οδηγία 
2010/75/ΕΕ IED.   
14. Οι ετήσιες εκθέσεις να φυλάσσονται επί μία δεκαπενταετία μετά την οριστική παύση λειτουργίας της 
δραστηριότητας.   
15. Ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί βιβλία λειτουργίας, ελέγχου και 
παρακολούθησης της μονάδας (επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων) και να διαβιβάζει σε 
ετήσια βάση τις μετρήσεις με τη μορφή τεχνικής έκθεσης στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΝ προκειμένου να αποδεικνύει την τήρηση των εγκριθέντων περιβαλλοντικών όρων.   
16. Τυχόν αστοχίες στην κατασκευή και λειτουργία της δραστηριότητας και τυχόν σημαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον που ενδεχόμενα διαπιστωθούν κατά τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης πρέπει 
να γνωστοποιούνται άμεσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, της Υπηρεσίας μας 
και του ΥΠΕΝ. Ο υπεύθυνος λειτουργίας της δραστηριότητας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις 
αποφάσεις των ανωτέρω αρμοδίων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος για το είδος και το χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής των επανορθωτικών μέτρων.    
 
Ε. Χρονικό διάστημα ισχύος της χορηγούμενης απόφασης  
1. Η διάρκεια της απόφασης αυτής ισχύει μέχρι την λήξη της με αριθμ. πρωτ. 965/46459/11-4-2018 (ΑΔΑ: 
ΩΟΠΦΟΡ10-ΗΕΓ) ΑΕΠΟ 
2. Ο φορέας λειτουργίας της βιομηχανίας οφείλει να μεριμνήσει για την ανανέωση της παρούσας 
απόφασης τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη ισχύος της, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα αρμοδίως. 
3.. Η σχετική ΑΕΠΟ και κατά συνέπεια η παρούσα Απόφαση εξακολουθούν να ισχύουν προσωρινά και 
μετά τη λήξη τους, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο 
φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της, τουλάχιστον 
δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.   
4. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση της δραστηριότητας, όπως αυτή 
περιγράφεται στη ΜΠΕ και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση του 
αρθ. 6 του Ν. 4014/2011.  
5. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά 
προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν 
είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ 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 τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια 
της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011.    
6. Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή 
ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει την επιχείρηση από τη υποχρέωση 
εφοδιασμού της με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να 
εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του γηπέδου της δραστηριότητας, 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 αυθαίρετων κατασκευών. Τα 
ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στη ΜΠΕ με ευθύνη του φορέα λειτουργίας της 
δραστηριότητας.  
7. Η άδεια αυτή ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες διατάξεις που τυχόν 
κατισχύουν αυτής. Η θεώρηση των σχεδίων και σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την 
εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των 
πολεοδομικών διατάξεων.  

 Μετά την παύση λειτουργίας και πριν την οριστική παύση λειτουργίας της εγκατάστασης 
αποθήκευσης, ο χώρος θα εξυγιανθεί και θα αποκατασταθεί σύμφωνα με τα μέτρα που 
αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 Μετά τις εργασίες εξυγίανσης/αποκατάστασης θα κατατεθεί αίτηση οριστικής παύσης λειτουργίας 
στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Οικείας Περιφέρειας, που θα συνοδεύεται από έκθεση 
που θα περιλαμβάνει: 
- Περιγραφή της εγκατάστασης 
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- Τοποθεσία και χρήσεις γης του περιβάλλοντος χώρου 
- Ποσότητες και κατηγορίες των αποβλήτων που αποθηκεύτηκαν 
- Ενέργειες που έγιναν για την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση του χώρου 

(καθαρισμός και απορρύπανση χώρου, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση εξοπλισμού και 
κινητών μερών της εγκατάστασης, απομάκρυνση υλικών, συλλογή και διαχείριση 
αποπλυμάτων, διαμόρφωση χώρου για φυσική επανένταξή του, αποφυγή πρόσβασης από 
τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα 

- Απαραίτητο προσωπικό για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω ενεργειών και έργων μέσα και 
μέτρα προστασίας του προσωπικού κατά τις εργασίες αυτές 

- Έργα, δράσεις και παρεμβάσεις για τη μετέπειτα φροντίδα της εγκατάστασης 
 

 Μετά την έκδοση σχετικής απόφασης για την οριστική παύση λειτουργίας της εγκατάστασης 

αποθήκευσης, η CINAR θα είναι υπεύθυνη για την μετέπειτα φροντίδα του εν λόγω χώρου, σύμφωνα με 

τα αναγραφόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν επιβληθεί. 

 Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή για λόγους 
νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την 
ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με το 
άρθρο 227 του Ν. 3852/2010. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της οικείας αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας 
ΟΤΑ, ο έλεγχος νομιμότητας της παρούσης ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 και ασκείται δια 
μέσου της Υπηρεσίας μας. 
 
 

ΜΕΠ 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΠΕΧΩΣ 

 
 
 

Τερζής Αντώνιος 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
 

Ο συντάξας Ο προϊστάμενος Τμήματος ΜΕΠ 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΠΕΧΩΣ 

 
 
 

  

Μελέτης Κωνσταντίνος Μελέτης Κωνσταντίνος Τερζής Αντώνιος 
 
 
 
Γραμμάτια  : 
Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια : 

1.1. Τα με αριθμ. 11775322/4-4-2019 (λήξη 2-4-2020) 11756441/13-2-2019 (λήξη 14-2-2020) (από την 
Generali N.E. (ΑΦΜ: 094327684) ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 
4042/2012 

1.2. Το από 13-6-2019 αριθμ. παραστατικού 99 / αριθμός εντολής 606884730 παράβολο 100 € 
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Πίνακας Αποδεκτών:  
( 1 )  CINAR A.E. 

Αιγύπτου 1, 10434, Αθήνα   
(Θεωρημένο Ερωτηματολόγιο) 
Δ/ΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ :  Περιοχή Ριτσώνας ΒΤ1, ΔΕ Αυλίδος, ΠΕ Εύβοιας 
 

( 2 ) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
 Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης 
 Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 
  Υψηλάντη 1,  351 31  Λαμία 
  E-mail : dbefp@pste.gov.gr  
    

( 3 )  Δήμος Χαλκιδέων  
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων – Δόμησης – Δικτύων και Ενέργειας 
Τμήμα Πολεοδομίας  
Γραφείο Ελέγχου Δόμησης και Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 
Φαρμακίδου 15, Χαλκίδα Εύβοια, 34100  
 

( 4 ) Σ. Ε. Π. Ε.                                                                                              
Βελισσαρίου 2, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑ 
 

( 5 )  Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας 
Αρεθούσης 153, Τ.Κ 341 00, Χαλκίδα 
 

( 6 )  Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας 
Σιώκου 3, Χαλκίδα  Εύβοια, 34100 
 

( 7 )  Π.Ε. Εύβοιας  
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 
Χαϊνά 93 34132 Εύβοια 
 

( 8 ) Υ.Π.Ε.Ν. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / Πατησίων 147, Αθήνα - 112 51 
 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ : 
1.- Φ 
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ΑΔΑ: ΨΣ167ΛΗ-Γ56


		2019-06-13T14:19:45+0300
	Athens




