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Θέμα  :  «Υπαγωγή  σε  Πρότυπες  Περιβαλλοντικές  Δεσμεύσεις  (Π.Π.Δ.)  μονάδας
αποθήκευσης,  ταξινόμησης,  αποσυναρμολόγησης,  απορρύπανσης  &  μηχανικής
επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού και  ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), με  φορέα
εκμετάλλευσης την εταιρεία  «ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» , που βρίσκεται στη θέση «Βαρικό
Ριτσώνας» Δ.Κ. Βαθέος της Δ.Ε. Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας.

Έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του Ν. 3852 /07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως  έχει  τροποποιηθεί  και
ισχύει.

β) Το Π.Δ.  148 /  27-12-2010 (ΦΕΚ 241 Α')  «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) Τις  διατάξεις  των  Ν.3982/2011  (ΦΕΚ  143  Α’)  «Απλοποίηση  της  αδειοδότησης…..»  και
Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο  πλαίσιο  της  αειφόρου  ανάπτυξης  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως έχουν  τροποποιηθεί  και
ισχύουν

δ) Τις διατάξεις του  Ν. 4042 / 2012 (ΦΕΚ 24 Α) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος...”
ε) Τις  διατάξεις  του  Ν.  4442/2016  (ΦΕΚ  230/Α’)  «Νέο  θεσμικό  πλαίσιο  για  την  άσκηση

οικονομικής δραστηριότητας»
στ) Τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α’) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών

Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»
ζ) Τις διατάξεις του 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»

η) Τον  Νόμο  4014/2011  (ΦΕΚ  209  Α’/21-09-2011)  «Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και
δραστηριοτήτων, ………..)».

θ) Την με αριθμ. (οικ.) 195090/2921/2-9-2019 (ΦΕΚ 705/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019) απόφαση  σχετικά
με τον ορισμό Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών.

ι) Την με αριθμ. (οικ.) 204072/3050/12-9-2019 (ΦΕΚ 3538/Β/20-9-2019) απόφαση  σχετικά με
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την  Ανάθεση  άσκησης  τομέων  και  μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  στους  Χωρικούς
Αντιπεριφερειάρχες.

ια) Την   υπ’ αρ.  οικ.  268277 / 7603 / 28-11-2019  ( ΦΕΚ 4796Β / 24-12-2019)   Απόφαση
Αντιπεριφερειάρχη  Εύβοιας   περί   «Παροχή   εξουσιοδότησης   υπογραφής   ‘Με  εντολή
Αντιπεριφερειάρχη’ στους Προϊσταμένους  Διευθύνσεων και  Τμημάτων της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας.

ιβ) Την ΥΑ με Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 Απόφαση (ΦΕΚ 2471 Β / 10-8-2016) «Τροποποίηση και
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012...» , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .

ιγ) Την  ΚΥΑ  με  Αριθμ.  οικ.  92108/1045/Φ.15  (ΦΕΚ  3833  Β’/09-09-2020)  «Κατάταξη  στις
κατηρογορίες της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.4014/2011 (Α’ 209) …………..)».

ιδ) Την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275 Β’/11-04-2012) «Καθορισμός
Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) κατά κλάδο δραστηριότητας ……….», όπως
έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ.  οικ. 127402/1487/Φ15/1-12-2016 (ΦΕΚ 3924 Β / 7-12-2016)
ΚΥΑ και την υπ’ αρ. οικ. 135207/1801/8-12-2017 (ΦΕΚ 4333 Β / 12-12-2017) ΚΥΑ . 

ιε) Το με αρ. πρωτ. 409 / 29-01-2021 συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο του φορέα

Α. Στοιχεία Δραστηριότητας

α) Φορέας : «ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»

β) Είδος Εγκατάστασης :  Μονάδα αποθήκευσης, ταξινόμησης, αποσυναρμολόγησης, 
απορρύπανσης & μηχανικής επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

     εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)
     Κ.Α.Δ. κατά NACE :  38.11.61 – 38.21.10 -  38.31.12.02  - 38.31.12.03
              38.32.22.01  -  38.32.22.02 -  38.32.22.03  
               
                                            
γ) Θέση :  «Βαρικό Ριτσώνας» Δ.Κ. Βαθέος της Δ.Ε. Αυλίδος  
                  του Δήμου Χαλκιδέων  της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας   
               

Συντεταγμένες :  38°24'23.10" N ,  23°32'45.36" E   ( Βάσει Google Map)   

δ) Περιβαλλοντική κατάταξη :  Β σύμφωνα με τις (ιβ) και (ιγ) σχετικές . Ειδικότερα :

Ομάδα  9η:  Μεταποιητικές  και  συναφείς  δραστηριότητες,  Λοιπές  βιομηχανίες  μ.α.κ.  με  α/α  218
«Εγκαταστάσεις  τεμαχισμού  αποβλήτων  μετάλλων,  αποβλήτων  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μετά από επεξεργασία και απορρυπασμένων οχημάτων στο τέλος του κύκλου
ζωής (ΟΤΚΖ)», Κατηγορία Β  Q≤15000 t/έτος.
Ομάδα  9η:  Μεταποιητικές  και  συναφείς  δραστηριότητες,  Λοιπές  βιομηχανίες  μ.α.κ.  με  α/α  219
«Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) χωρίς
τεμαχισμό», Κατηγορία Β   Q≤3000 t/έτος.

ε) Κατάλογος των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου  που διαχειρίζεται η εταιρεία :

ΚΩΔΙΚΟΙ  ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων)
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

01 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ

01 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών

01 01 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν µέταλλα R12

01 01 02 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν µέταλλα R12
02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ,ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

02 01 04 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) R12

02 01 07 απόβλητα από δασοκοµία R12

02 01 10 απόβλητα µέταλλα R12
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 05 πριονίδι, ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, κατάλοιπα ξυλείας, µοριοσανίδες και καπλαµάδες 
εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 03 0104 R12

03 03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών

03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου R12
03 03 07 µηχανικώς διαχωριζόµενα απορρίµµατα από την πολτοποίηση απόβλητου χαρτιού και 
χαρτονιού R12

03 03 08 απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για ανακύκλωση R12

07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

07 02 13 απόβλητα πλαστικά R12

09 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

09 01 απόβλητα από τη φωτογραφική βιοµηχανία

09 01 07 φωτογραφικό φιλµ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου R12

09 01 08 φωτογραφικό φιλµ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου R12

09 01 10 κάµερες µιας χρήσης χωρίς µπαταρίες R12
09 01 12 κάµερες µιας χρήσης που περιέχουν µπαταρίες άλλες από τις αναφερόµενες στο σηµείο 09
011 1 R12

11 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ·
Υ∆ΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

11 05 απόβλητα από διεργασίες γαλβανισµού

11 05 01 στερεός ψευδάργυρος R12

11 05 02 στάχτη ψευδαργύρου R12
12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΞΕΡΓΑΣΙΑ 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 R12

12 01 02 σκόνη και σωµατίδια σιδηρούχων µετάλλων R12

12 01 03 προϊόντα λιµαρίσµατος και τόρνευσης µη σιδηρούχων µετάλλων R12

12 01 04 σκόνη και σωµατίδια µη σιδηρούχων µετάλλων R12

12 01 05 αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών R12

12 01 13 απόβλητα συγκόλλησης R12

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 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι R12

15 01 02 πλαστική συσκευασία R12

15 01 03 ξύλινη συσκευασία R12

15 01 04 μεταλλική συσκευασία R12

15 01 05 συνθετική συσκευασία R12

15 01 06 μεικτή συσκευασία R12

15 01 07 γυάλινη συσκευασία R12

15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές ύλες R12
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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 R12

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 17 σιδηρούχα µέταλλα R12

16 01 18 µη σιδηρούχα µέταλλα R12

16 01 19 πλαστικά R12

16 01 20 γυαλί R12

16 02 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

16 02 11* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC R12

16 02 13* Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τους 
αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 R12

16 02 14 Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά άλλος από τον 
αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13 R12

16 02 15* επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό R13

16 02 16 συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά 
που αναφέρονται στο σημείο 16 02 05 R12

16 08 εξαντλημένοι καταλύτες

16 08 01 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή 
λευκόχρυσο (εκτός από το σημείο 16 08 07) R12

16 08 03 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικών 
μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως R12

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

17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό

17 02 01 ξύλο R12

17 02 02 γυαλί R12

17 02 03 πλαστικό R12

17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)

17 04 01 χαλκός, µπρούντζος, ορείχαλκος R12

17 04 02 αλουµίνιο R12

17 04 03 µόλυβδος R12

17 04 04 ψευδάργυρος R12

17 04 05 σίδηρος και χάλυβας R12

17 04 06 κασσίτερος R12

17 04 07 ανάµεικτα µέταλλα R12

17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 R12

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 10 απόβλητα από κατατεµαχισµό αποβλήτων που περιέχουν µέταλλα

19 10 01 απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα R12

19 10 02 µη σιδηρούχα απόβλητα R12
19 12 απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη 
προδιαγραφόμενα άλλως

19 12 01 χαρτί και χαρτόνι R12

19 12 02 σιδηρούχα µέταλλα R12

19 12 03 µη σιδηρούχα µέταλλα R12
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19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ R12

19 12 05 γυαλί R12

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

19 12 08 υφαντικές ύλες R12

19 12 09 ορυκτά (π.χ. άμμος, πέτρες) R12

19 12 10 καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα) R12

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 σημείο 15 01)  

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια R12

20 01 02 γυαλιά R12

20 01 10 ρούχα R12

20 01 11 υφάσματα R12

20 01 21* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο R12

20 01 23* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες R12

20 01 35* απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο 
στα σημεία 20 0121και 20 0123 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία R12

20 01 36 Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος αναφερόμενος στα σημεία
20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 R12

20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 20 0137 R12

20 01 39 πλαστικά R12

20 01 40 μέταλλα R12

Β.  Υπαγωγή Δραστηριότητας σε Π.Π.Δ.
   Η Δραστηριότητα υπό τα στοιχεία της παραγράφου Α της παρούσας υπάγεται σε Πρότυπες
Περιβαλλοντικές  Δεσμεύσεις  (Π.Π.Δ.)  σύμφωνα  με  τη  (ιδ)  σχετική.  Ειδικότερα  θα  πρέπει  να
τηρούνται οι Π.Π.Δ. που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι (συνοπτικά) και στον  ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ (αναλυτικά),
που ακολουθούν. 
     

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι   (Σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275 Β’/11-04-2012) ..»

ΣΤΑΚΟ
Δ  2008

Δραστηριότητα
Γενικές

Δεσμεύσεις

Κανόνες
υγιεινής &
ασφάλειας

Θόρυβος
Αέρια

Απόβλητα
Υγρά

Απόβλητα
Στερεά

απόβλητα
Ειδικές

Δεσμεύσεις

38

Συλλογή,
επεξεργασία
και διάθεση

απορριμμάτω
ν ανάκτηση

υλικών

Α1, Α2,
Α3, Α4,
Α5, Α6,
Α7, Α8

Β2,Β3,
Β4

Γ1, Γ2,
Γ3,

Γ4,Γ5

Δ1, Δ2, 
Δ5

Ε1-3, Ε2-2
Ζ1, Ζ2,
Ζ3, Ζ4,
Ζ5, Ζ12
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΠΠΔ για μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες - Ομάδα 9η - #218,219 

(ΦΕΚ 3833 Β/2020)

Γενικές Δεσμεύσεις

Α1. Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο

φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

Α2. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση

των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί

η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ. 

Α3. Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε

για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να

διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

Α4. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή

τις εγκεκριμένες μελέτες.

Α5. Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά

τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου

που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

Α6. Απαγόρευση  καύσης  πάσης  φύσεως  αποβλήτων/  υλικών  είτε  υπαίθρια,  είτε  σε  στεγασμένους

χώρους.

Α7. Ο φορέας  υποχρεούται  κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει  υποχρεωτικά στην

Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα

που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται

τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ

ο  φορέας  μπορεί  να  το  προμηθευτεί  είτε  από  Αδειοδοτούσα  Αρχή  είτε  από  την  ηλεκτρονική

διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική

Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ

1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Σύμφωνα με  την  ΚΥΑ  43942/4026/2016  (ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016)  «Οργάνωση  και  λειτουργία

Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α.)»  με την οποία τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία

από την  1η Ιανουαρίου 2017 το Η.Μ.Α. οι ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων κάθε έτους, υποβάλλονται

ηλεκτρονικά μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.

Α8. Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

Β2. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία

τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Β3. Σωστή  λειτουργία,  τακτική  συντήρηση  και  καθαρισμός  συστημάτων  αναρροφήσεως  και

κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
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Β4. Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος 

Γ1. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί

θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 Db.

Γ2. Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της

επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας,

σχετικά  με  την  εκπομπή θορύβου στο  περιβάλλον από  εξοπλισμό  προς  χρήση σε εξωτερικούς

χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των

εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.

Γ3. Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός

της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από

τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο

και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική

αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.

Γ4. Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της

επιχείρησης,  εργασίες  ή  διαδικασίες  οι  οποίες  δημιουργούν  συριγμούς,  ήχου  με  τονικότητα,

κτυπογενείς  θορύβους,  κ.λπ.  στάθμες θορύβου που δύναται  να γίνονται  αντιληπτές σε μεγάλη

απόσταση  χωρίς  να  μπορούν  να  ληφθούν  ουσιαστικά  μέτρα  αντιμετώπισης,  τότε  παρόμοιες

εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.

Γ5. Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που −λόγω λειτουργικών

χαρακτηριστικών− προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις,  τότε  τα μηχανήματα  αυτά οφείλουν να

εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή

σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

Αέρια Απόβλητα

Δ1. Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις

προδιαγραφές  που  καθορίζονται  από  την  Υπουργική  Απόφαση 189533/11  (ΦΕΚ 2654/Β)  όπως

ισχύει.  Ενδεικτικά  αναφέρεται  ότι  θα  πρέπει  να  τηρείται  θεωρημένο  βιβλίο−Μητρώο,  όπου

καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2. Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.)

σε  συνδυασμό  με  τακτικές  μετρήσεις  από  αδειούχο  συντηρητή,  σύμφωνα  με  την  Υπουργική

Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Δ5. Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α’) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.
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Υγρά Απόβλητα

Ε1−3 Τα  αστικά  λύματα  από  τους  χώρους  υγιεινής  της  εγκατάστασης  να  διοχετεύονται  σε  στεγανό

βόθρο.

Ε2−2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από

σχετική άδεια, ή συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή και οδηγούνται για περαιτέρω διαχείρισή σε

νομίμως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, γεγονός που αποδεικνύεται από την

ύπαρξη σχετικής σύμβασης.

Στερεά Απόβλητα

Ζ1. Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε

τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.

Ζ2. Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της

Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012

(ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να

παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη

επικίνδυνων  αποβλήτων  και  σύμβαση  με  τον  τελικό  αποδέκτη  των  αποβλήτων.  Εφόσον  τα

απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω

αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Ζ3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01

(ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του

αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

• Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να

παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη

εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών

είναι  υπόχρεος  διαχειριστής  αναφορικά με τις  συσκευασίες  αυτές.  Ως εκ  τούτου θα  πρέπει  να

συμβληθεί  με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής  διαχείρισης.  Η ίδια υποχρέωση ισχύει  για τις

συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

• Η  συλλογή  των  προς  απόσυρση  ειδών  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού,  των

χρησιμοποιημένων  ηλεκτρικών  στηλών  και  συσσωρευτών  και  των  μεταχειρισμένων  ελαστικών

οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις

διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/

Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10

(ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.

• Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του

εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών

αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι

ασφαλείας,  τα  οποία  να  φυλάσσονται  εντός  του  γηπέδου  του  εργοστασίου,  σύμφωνα  με  τα
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προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και

περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα

εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η

διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.

• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ

81/Α).

• Η  διαχείριση  τω αποβλήτων από  εκσκαφές,  κατασκευές  και  κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ)  να  γίνεται

σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/

Β/2010) όπως ισχύει.

Ζ4. Η  διαχείριση  των  επικίνδυνων  αποβλήτων  να  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  Κοινών

Υπουργικών Αποφάσεων 13588/725/28−3−06 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/30−6−06 (ΦΕΚ 791/Β),

8668/2−3−07 (ΦΕΚ 287/Β) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα

σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Ζ5. Για  την  παράδοση  αποβλήτων  σε  τρίτους,  να  υπάρχουν  τα  σχετικά  παραστατικά  για  την

παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης.

Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το “Έντυπο αναγνώρισης για

τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων” σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις  Κοινές

Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως

ισχύουν.

Ζ12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:

1.  για  επαναχρησιμοποίησης  στη γεωργία  ή  τη δασοπονία,  σύμφωνα με την  Κοινή  Υπουργική

Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β),

2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost),

3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,

4. σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων,

5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Ειδικές Δεσμεύσεις

                               
           Η  Προϊσταμένη Διεύθυνσης      

          Δρ. Περσεφόνη Ιωαννίδου                   
                                                                      Π.Ε. Μηχ/γων - Ηλ/γων Μηχανικών  με Α' βαθμό   

Ε.Δ. : Χρονολογικό Αρχείο  
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