
 
 
 
 
 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΖΛΩΖ  
 
 
 
 
 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 
ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ  
 
 
 

EMAS (ΔΚ 1221/2009) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΟΤ ΑΒΔΔΑ «ΓΡΟΜΔΑ» 



 

 

ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α. 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΗΛΩΗ 
Έθδνζε: 11

ε
  

Αλαζεώξεζε : 0 

Ζκεξνκελία : 31/12/2015 

 

 2 

ημπυξ ηδξ Πενζααθθμκηζηήξ Γήθςζδξ είκαζ δ πανμπή πενζααθθμκηζηχκ πθδνμθμνζχκ 

ζημ ημζκυ ηαζ ζε άθθμοξ εκδζαθενυιεκμοξ, ζπεηζηά ιε ηζξ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ ηαζ 

επζδυζεζξ, ηαεχξ ηαζ ζοκεπή αεθηίςζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζδυζεςκ ηδξ επζπείνδζδξ 

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΑΒΔΔΑ «ΓΡΟΜΔΑ». 

Γζα ηδκ πανμφζα έηδμζδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ δήθςζδξ ζοκενβάζεδηακ μ Τπεφεοκμξ 

Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ απυ ημζκμφ ιε ηα οπυθμζπα ζηεθέπδ ζηα ειπθεηυιεκα 

ηιήιαηα ηδξ επζπείνδζδξ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΑΒΔΔΑ «ΓΡΟΜΔΑ». 

 
 
 
 

 
ΤΝΣΑΞΖ  

 

Τπεφεοκμξ Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ  

Ζιενμιδκία : 31-12-2015 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΓΚΡΗΖ 
 
 

                                                            Πνυεδνμξ Γ. 

Ζιενμιδκία : 31-12-2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α. 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΗΛΩΗ 
Έθδνζε: 11

ε
  

Αλαζεώξεζε : 0 

Ζκεξνκελία : 31/12/2015 

 

 3 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΖΛΩΖ 

1. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ 5 

1.1 Πνυθμβμξ 5 

1.2 Πανμοζίαζδ μνβακζζιμφ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ 6 

1.3 οκδειέκεξ εηαζνείεξ ηαζ ζοιιεημπέξ 10 

2. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 12 

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 16 

3.1 Γεκζηά παναηηδνζζηζηά 16 

3.2 Ονβακςηζηή Γμιή ζημ φζηδια Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ 17 

4. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΓ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΡΟΜΔΑ ΑΒΔΔΑ 20 

4.1 Φζθμζμθία οζηήιαημξ Πενζααθθμκηζηήξ  20 

4.2 οκμπηζηή Πενζβναθή οζηήιαημξ Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ 20 

4.2.1 πεδζαζιυξ ζημ πθαίζζμ ημο οζηήιαημξ Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ 20 

4.2.2 Δθανιμβή ημο οζηήιαημξ Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ 23 

4.2.3 Δζςηενζηή Δπζημζκςκία ηαζ Δηπαίδεοζδ Πνμζςπζημφ 24 

4.2.4 Δπζημζκςκία ιε ελςηενζηά εκδζαθενυιεκα ιένδ 25 

4.2.5 Έθεβπμξ ημο οζηήιαημξ Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ 25 

5. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΠΣΤΥΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ 27 

5.1 Υνήζδ πνχηςκ ηαζ αμδεδηζηχκ οθχκ 27 

5.2 Καηακάθςζδ θοζζηχκ πυνςκ 30 

5.3 ηενεά απυαθδηα 33 

5.4 Αένζεξ εηπμιπέξ 34 

5.5 Τβνά Απυαθδηα 36 

5.6 Βαζζημί Γείηηεξ Πενζααθθμκηζηχκ Δπζδυζεςκ 37 

5.7 Πενζααθθμκηζηή επίδμζδ ηαζ πναηηζηέξ ενβμθάαςκ, οπενβμθάαςκ ηαζ πνμιδεεοηχκ 39 

5.8 Δζδζηέξ εηπμιπέξ νφπςκ 41 

6. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΚΟΠΩΝ ΚΑΗ ΣΟΥΩΝ – ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ 

ΠΟΡΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΣΟ ΔΣΟ 2016 

 

43 



 

 

ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α. 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΗΛΩΗ 
Έθδνζε: 11

ε
  

Αλαζεώξεζε : 0 

Ζκεξνκελία : 31/12/2015 

 

 4 

6.1 Αλζμθυβδζδ ηδξ πμνείαξ οθμπμίδζδξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ ζηυπςκ ηαηά ημ έημξ 2015 43 

6.2 Καεμνζζιυξ / Πνμζανιμβή ηςκ πενζααθθμκηζηχκ ζημπχκ ηαζ ζηυπςκ ηδξ ΓΡΟΜΔΑ 

ΑΒΔΔΑ 
44 

7. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 45 

8. ΒΔΒΑΗΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΔΠΑΛΖΘΔΤΣΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΤΡΩΖ 
46 

9. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ 47 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 50 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ : ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΡΟΖ 51 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ : Έληππα Γ.15.2 54 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV : Καλνληζηηθέο θαη Ννκνζεηηθέο Απαηηήζεηο - Έληππν Α.15.2 59 

 



 

 

ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α. 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΗΛΩΗ 
Έθδνζε: 11

ε
  

Αλαζεώξεζε : 0 

Ζκεξνκελία : 31/12/2015 

 

 5 

1. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ 

1.1 Πξόινγνο  

Ζ εηαζνεία «Παπαπακαβζχημο Ακχκοιδ Βζμιδπακζηή Δηαζνεία Διπμνίαξ ηαζ 

Ακηζπνμζςπεζχκ» ιε δζαηνζηζηυ ηίηθμ «ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α.» ζδνφεδηε ημ 1979 ηαζ 

εδνεφεζ ζηδ Βζμιδπακζηή Πενζμπή εννχκ, δ μπμία δζμζηδηζηά ακήηεζ ζημ Γήιμ εννχκ.  

Χξ πνμξ ημ είδμξ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ δ εηαζνεία ηαλζκμιείηαζ 

ηαηά ΔΤΔ ΣΑΚΟΓ 9, ζημοξ ηθάδμοξ: 361.1 «Καηαζηεοή Κανεηθχκ ηαζ Καεζζιάηςκ», 

361.2 «Καηαζηεοή Δπίπθςκ Γναθείμο», 361.3 «Καηαζηεοή Δπίπθςκ Κμογίκαξ», 361.4 

«Καηαζηεοή άθθςκ Δπίπθςκ», 275.3 «Υφηεοζδ εθαθνχκ ιεηάθθςκ», 281.1 «Καηαζηεοή 

ιεηαθθζηχκ ζηεθεηχκ ηαζ ιεηαθθζηχκ ιενχκ», 631.2 «Απμεήηεοζδ». 

φιθςκα ιε ηδκ ηαηάηαλδ ένβςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ υπςξ ηαεμνίγμκηαζ ζηδκ οπ. αν. 

15393/2332 Απυθαζδ (ΦΔΚ 1022/Β/5-9-02 «ηαηάηαλδ δδιμζίςκ ηαζ ζδζςηζηχκ ένβςκ ηαζ 

δναζηδνζμηήηςκ  ζε ηαηδβμνίεξ») δ ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα δεκ ηαλζκμιείηαζ πθέμκ 

ιε ηδ δοκαιζηυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ αθθά ιε αάζδ ηδκ εβηαηεζηδιέκδ ζζπφ. Τπάβεηαζ ζηδ 

2δ οπμηαηδβμνία ηδξ 9δξ μιάδαξ (Βζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ άκς ηςκ 500 kW) εκχ ιε 

αάζδ ηδ πφηεοζδ ημο αθμοιζκίμο (<10 tn/διένα παναβςβή ηναιάηςκ αθμοιζκίμο) ημ 

ενβμζηάζζμ ηαηαηάζζεηαζ ζηδκ 3δ οπμηαηδβμνία.   

φιθςκα ιε ηδκ ΚΤΑ 13727/724/2003 (ΦΔΚ 1087 Β/5-8-2003) δ δναζηδνζυηδηα 

εεςνείηαζ ιέζδξ υπθδζδξ.  

Οζ παναβςβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ανίζημκηαζ ζηδκ Βζμιδπακζηή Πενζμπή εννχκ ηαζ έπμοκ 

ηάθορδ 39.795 m2 ζε ζοκμθζηή έηηαζδ μζημπέδμο 118.036 m2.  

Όθεξ μζ παναβςβζηέξ δζαδζηαζίεξ, ηαεχξ ηαζ δ ειπμνζηή δναζηδνζυηδηα εηηεθμφκηαζ ζημ 

πθαίζζμ οζηήιαημξ Γζαπείνζζδξ Πμζυηδηαξ, ηαηά ημ δζεεκέξ πνυηοπμ ISO 9001, απυ ημ 

1997. Γζαεέηεζ Πζζημπμζδηζηυ Γζαπείνζζδξ Πμζυηδηαξ ηαηά ΔΝ ISO 9001:2008 ιε ανζειυ 

Δββναθήξ Πζζημπμζδηζημφ : 01012431, ημ μπμίμ πμνδβήεδηε απυ ηδκ TÜV AUSTRIA 

HELLAS.  

Ζ εηαζνία εθανιυγεζ φζηδια Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ, ζφιθςκα ιε ημ δζεεκέξ 

πνυηοπμ EN ISO 14001:2004, πζζημπμζδιέκμ απυ ηδκ TÜV AUSTRIA HELLAS 

ζφιθςκα ιε ημ οπ. Ανζει. Δββναθήξ: 04012056 Πζζημπμζδηζηυ, ηαζ είκαζ εββεβναιιέκδ 
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(Α.Π. Ζ.Π 5372/293/Δ113) ζημ Κμζκμηζηυ φζηδια Οζημθμβζηήξ Γζαπείνζζδξ - Δθέβπμο 

(EMAS) ηαζ ηαηαπςνδιέκδ ζημ Δθθδκζηυ Μδηνχμ EMAS (No. EL-000035). Δπζπνυζεεηα 

αημθμοεεί ζφζηδια PEFC ST 2002:2010, πζζημπμζδιέκμ απυ ηδκ CERTIQUALITY S.r.l. 

- ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA , ζφιθςκα ιε ημ οπ. Ανζει. 19095 

Πζζημπμζδηζηυ. 

Χξ πνμξ ηδκ Τβεία ηαζ Αζθάθεζα ζηδκ Δνβαζία, δ ΓΡΟΜΔΑ αημθμοεεί ζφζηδια 

ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ OHSAS 18001:2007 / ΔΛΟΣ 1801:2008, πζζημπμζδιέκμ απυ 

ηδκ TÜV AUSTRIA HELLAS ζφιθςκα ιε ημ οπ. Ανζει. Δββναθήξ : 03012016 

Πζζημπμζδηζηυ. 

Ζ εηαζνεία δζαηδνεί ηιήια ένεοκαξ ηαζ ακάπηολδξ κέςκ πνμσυκηςκ. πεδζάγεζ ηαζ 

ακαπηφζζεζ κέα πνμσυκηα ηαζ ηεπκμθμβίεξ, μνζζιέκεξ απυ ηζξ μπμίεξ είκαζ 

πνςημπμνζαηέξ ζε δζεεκέξ επίπεδμ (π.π. ημ αν. 1003018 Γίπθςια εονεζζηεπκίαξ ιε 

Γζεεκή Σαλζκυιδζδ ΔΟ4Β/19 ημο Ονβακζζιμφ Βζμιδπακζηήξ Ηδζμηηδζίαξ – πίκαηαξ ιε 

υθεξ ηζξ εονεζζηεπκίεξ δζαηίεεηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα). 

Ανιυδζμζ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ, 

πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ ζηδκ ενβαζία είκαζ 1 

άημιμ ςξ επζζηδιμκζηυ πνμζςπζηυ ζοκεπζημονμφιεκμ απυ ακελάνηδημ / ιδ-εηηεθεζηζηυ 

ιέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ ΓΡΟΜΔΑ.  

Ο ζοκμθζηυξ ανζειυξ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ακήθεε ημ 2015 ζηα 177 άημια (ηαηακέιεηαζ ςξ 

αημθμφεςξ). Απυ ημ 2012 είκαζ δ πνχηδ πνμκζά ζηδκ μπμία πανμοζζάζεδηε μοζζαζηζηή 

αφλδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ζε ζπέζδ ιε ημ πνμδβμφιεκμ έημξ.  

ΤΝΘΔΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 2012 2013 2014 2015 

Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό     

Δπζζηδιμκζηυ Πνμζςπζηυ 26 25 23 25 

Γζμζηδηζημί οπάθθδθμζ  50 31 25 29 

ύλνιν δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ 76 56 48 54 

Δξγαηνηερλίηεο  104 128 116 123 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 180 184 164 177 

 

1.2 Παξνπζίαζε νξγαληζκνύ θαη δξαζηεξηνηήησλ  

Ζ ηφνζα επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα ηδξ εηαζνείαξ είκαζ δ παναβςβή, ειπμνία ηαζ 
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δζάεεζδ επίπθςκ. Οζ πςθήζεζξ πνμσυκηςκ ηδξ εηαζνείαξ ελαπθχκμκηαζ ζε μθυηθδνδ ηδκ 

Δθθάδα, εκχ δ ελαβςβζηή δναζηδνζυηδηα πανμοζζάγεζ ιζα ζδζαίηενα δοκαιζηή ακάπηολδ. 

Χξ «πεδίν εθαξκνγήο» πμο ηαηαπςνείηαζ ζημ EMAS μνίγεηαζ μ ζπεδζαζιυξ, δ 

παναβςβή ηαζ ειπμνία επίπθςκ βναθείμο, δζαπςνζζηζηχκ ημζπςιάηςκ, ζοζηδιάηςκ 

ανπεζμεέηδζδξ ηαζ ηαεζζιάηςκ αιθζεεάηνμο ζηζξ παναβςβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ 

επζπείνδζδξ ζηδκ ΒΗ.ΠΔ εννχκ.  

Οζ παναβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ εηαζνείαξ ζοκίζηακηαζ ζηδ δζαιυνθςζδ ηαζ 

επζθακεζαηή επελενβαζία λφθμο, ζηδ δζαιυνθςζδ ηαζ επζθακεζαηή επελενβαζία 

ζζδδνμφπςκ ιεηάθθςκ, ζηδ εενιζηή δζαιυνθςζδ ιδ ζζδδνμφπςκ ιεηάθθςκ (ανβίθζμ), 

ζηδ δζαιυνθςζδ δενιάηςκ ηαζ οθαζιάηςκ δζαθυνςκ ζοκεέζεςκ ηαζ ζηδ 

ζοκανιμθυβδζδ δζαθυνςκ ηειαπίςκ πθαζηζημφ, ιδπακζζιχκ. 

Σα πνμσυκηα ηδξ εηαζνείαξ είκαζ ηειάπζα, ηα μπμία ιεηαθένμκηαζ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο 

πεθάηδ υπμο ζοκανιμθμβμφκηαζ ζε έπζπθα απυ ημ πνμζςπζηυ ηδξ εηαζνείαξ. Ζ 

ζοκανιμθυβδζδ απμηεθεί ιένμξ ηδξ ειπμνζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηδξ εηαζνείαξ ηαζ δεκ 

επζαανφκεηαζ μ πεθάηδξ. Σαοηυπνμκα δ εηαζνεία δίκεζ ηδκ εκαθθαηηζηή επζθμβή ζημοξ 

πεθάηεξ, υπςξ παναθάαμοκ μζ ίδζμζ ηα πνμσυκηα ηαζ ηα ζοκανιμθμβήζμοκ 

αημθμοεχκηαξ ηζξ ζπεηζηέξ μδδβίεξ ζοκανιμθυβδζδξ / απμζοκανιμθυβδζδξ πμο 

πανέπμκηαζ.  

Δζδζηυηενα ηα  πνμσυκηα ηδξ εηαζνείαξ είκαζ : 

 Γναθεία βζα δζάθμνεξ ενβαζίεξ ηαζ ζε δζαθυνμοξ ηφπμοξ, ιεβέεδ ηαζ ζπήιαηα    

 Καείζιαηα βναθείςκ ηαζ ημζκμπνήζηςκ πχνςκ υθςκ ηςκ ηαηδβμνζχκ  

 Ανπεζμεήηεξ - ενιάνζα  - αζαθζμεήηεξ  

 Κζκδηά ηαζ ζηαεενά δζαπςνζζηζηά ημζπχιαηα 

 Έπζπθα ημογίκαξ 

 Κνεαάηζα  

 Κμιμδίκα - ζονηανζένεξ  

 Νημοθάπεξ ζπζηζμφ 

 Δζδζηέξ ηαηαζηεοέξ ελμπθζζιμφ ιεβάθςκ ένβςκ 

 Νεακζηά έπζπθα ζπζηζμφ 
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Ζ εηήζζα ηαηακάθςζδ λοθείαξ ημ 2012 ήηακ 996,44 m3, ημ έημξ 2013 αολήεδηε ζηα 

3.383,21 m3 ηαζ ημ έημξ 2014 αολήεδηε ζηα 4.221,54 m3. Σδκ πνμκζά πμο πέναζε δ 

εηήζζα ηαηακάθςζδ λοθείαξ ιεζχεδηε ζηα 2.950 m3. Να ζδιεζςεεί υηζ δ εηηζιχιεκδ 

ιέβζζηδ ηαηακάθςζδ λοθείαξ, υπςξ ακαθένεηαζ ζηδ Μεθέηδ Πενζααθθμκηζηχκ 

Δπζπηχζεςκ ημο ενβμζηαζίμο ιεηά ηδκ επέηηαζδ ηαζ εηζοβπνμκζζιυ, ακένπεηαζ ζε 

20.800 m3.  

Ζ παναβςβζηή δζαδζηαζία (Γζαβνάιιαηα Ρμήξ) ημο ενβμζηαζίμο ακαπηφζζεηαζ ζηζξ ελήξ 

βναιιέξ παναβςβήξ (αθ. Πανάνηδια II), ιε ηζξ επζιένμοξ δζενβαζίεξ, υπςξ ακαθένμκηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα:   

Σκήκα Ξύινπ: Οζ πνχηεξ φθεξ (λφθμ, ιεθαιίκεξ, ιμνζμζακίδεξ, MDF, η.θπ.) μδδβμφκηαζ 

ζηζξ ιδπακέξ ημπήξ λφθμο. Καηυπζκ πνμςεμφκηαζ ζηζξ ιδπακέξ ιμνθμπμίδζδξ βζα κα 

ημπμφκ ή ηονηςεμφκ, δζαηνδεμφκ, ημθθδεμφκ ιε άθθα πνμσυκηα λφθμο ηαζ βζα κα 

θζκζνζζημφκ ιε ηδκ επζηυθθδζδ ηςκ ζυημνςκ ηαζ ηςκ πνμζηαηεοηζηχκ επζθακεζχκ. 

Μένμξ ημο λφθμο (ιμνζμζακίδα), βζα ημ μπμίμ απαζηείηαζ ααθή ηαζ θμφζηνμ, μδδβείηαζ ζημ 

ηιήια θμφζηνςκ. Όηακ μθμηθδνςεμφκ μζ παναπάκς δζαδζηαζίεξ, ηα ηειάπζα πμο 

πνμηφπημοκ μδδβμφκηαζ ζημ ηιήια ζοκανιμθυβδζδξ υπμο δζαιμνθχκμκηαζ ζε βναθεία, 

αζαθζμεήηεξ, ηναπέγζα η.θπ.  

Σκήκα Λνύζηξσλ: Σα ηειάπζα πνμξ θμοζηνάνζζια (ζοκήεςξ ιμνζμζακίδεξ) 

ηαεανίγμκηαζ ιε αένα, αάθμκηαζ, παηζκάνμκηαζ, θμοζηνάνμκηαζ ηαζ αθμφ ζηεβκχζμοκ 

μδδβμφκηαζ ζημ ηιήια ζοζηεοαζίαξ.  

Σκήκα Σαπεηζαξίαο: ημ ηιήια ηαπεηζανίαξ ηυπημκηαζ οθάζιαηα, δένιαηα ηαζ 

οαθμαάιααηαξ (ιε ηδκ αμήεεζα ημπημνάπηδ) ηαζ νάαμκηαζ (ιε ναπημιδπακέξ) χζηε κα 

πάνμοκ  ηζξ ηαηάθθδθεξ ιμνθέξ ηαζ κα επεκδφζμοκ ημιιάηζα ηαεζζιάηςκ υπςξ έδνεξ 

ηαζ πθάηεξ. ηδκ ζοκέπεζα ηα διζέημζια ηειάπζα μδδβμφκηαζ ζημ ηιήια ζοκανιμθυβδζδξ.  

Σκήκα Μνξθνπνίεζεο Μεηάιινπ: Οζ ιεηαθθζηέξ α’ φθεξ ζε ιμνθή θφθθςκ θαιανίκαξ 

ηαζ ζςθήκςκ ιεηαθένμκηαζ ιε ηδκ αμήεεζα βενακμβέθοναξ ζημοξ πχνμοξ επελενβαζίαξ, 

υπμο βίκμκηαζ μζ ελήξ εκένβεζεξ: ημπή, δζάηνδζδ, ζηνακηγάνζζια, ηφνηςζδ, επελενβαζία 

ζε πνέζεξ, επελενβαζία ζε ηυνκμ ηαζ δθεηηνμζοβηυθθδζδ.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ θαιανίκεξ μδδβμφκηαζ ζε ημπηζηυ ιε αηηίκεξ LASER, ιεηά ζε 

ζηνάκηγα, ζηδ ζοκέπεζα ζε δνάπακα, ηνμπείμ ή ηαζ ζε πνέζεξ. Μενζηά  απυ ηα ημιιάηζα 
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μδδβμφκηαζ ζηζξ δθεηηνμζοβημθθήζεζξ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ζηδκ βναιιή ημο ααθείμο. 

Δκαθθαηηζηά, μζ θαιανίκεξ μδδβμφκηαζ ζημ ραθίδζ, υπμο ηυαμκηαζ ζε εζδζηέξ δζαζηάζεζξ 

ηαζ μδδβμφκηαζ ζε ημπηζηυ πμθοδζαηνδηζηυ ηαζ αοηυιαηδ πμθοιμνθμπμζδηζηή θαιανίκαξ. 

ηδκ έλμδμ ηαηαθήβμοκ ηα ιεηαθθζηά ζονηάνζα, ηα μπμία μδδβμφκηαζ είηε ζηδκ πυκηα είηε 

απ΄ εοεείαξ ζηδκ βναιιή ημο ααθείμο, ζημ ιμκηάγ ηαζ ζηδκ ζοζηεοαζία. Οζ ζςθήκεξ 

αθμφ ημπμφκ ζηζξ ηαηάθθδθεξ δζαζηάζεζξ είηε ιε LASER είηε ιε ημπηζηά ιδπακήιαηα 

μδδβμφκηαζ ζημκ ημονιπαδυνμ βζα κα βίκεζ δ ηαηάθθδθδ ιμνθμπμίδζδ. Μενζηά απ΄ αοηά 

πδβαίκμοκ είηε βζα ζοβημθθήζεζξ είηε βζα πεναζηένς επελενβαζία υπςξ ηνυπζζια, 

δζάκμζλδ μπχκ ηαζ θνεγανίζιαηα ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ζημ ααθείμ.  

Βαθείν Μεηάιισλ: Ζ ααθή ηςκ ιεηάθθςκ βίκεηαζ απμηθεζζηζηά ιε ααθέξ ζε ιμνθή 

πμφδναξ ηαζ πενζθαιαάκεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ απμθίπακζδξ ηαζ εκ ζοκεπεία ηδξ ααθήξ. 

ηδκ απμθίπακζδ, ηα ιεηαθθζηά ηειάπζα ακανηχκηαζ ζε ηαζκζυδνμιμ  ιε βάκηγμοξ ηαζ 

εζζάβμκηαζ ζε 2 δζαδμπζημφξ εαθάιμοξ ρεηαζιμφ ιε δζάθοια θςζθμνζημφ μλέςξ ηαζ 

ζηδκ ζοκέπεζα μδδβμφκηαζ ζε εάθαιμ έηπθοζδξ ιε ηαεανυ κενυ. Αημθμοεεί ημ ζηέβκςια 

ιε εζζαβςβή ημοξ εκηυξ εαθάιμο εενιμηναζίαξ 90μ C. Οζ δφμ δελαιεκέξ ημο δζαθφιαημξ 

απμθίπακζδξ εηηεκχκμκηαζ ιζα θμνά ημ ιήκα.  

ηδκ ααθή ηα ιεηαθθζηά ηειάπζα εζζάβμκηαζ ζημκ εάθαιμ ααθήξ υπμο ρεηάγμκηαζ ιε 

επμλο-πμθοεζηενζηέξ πμφδνεξ ααθήξ. ηδκ ζοκέπεζα μδδβμφκηαζ εη κέμο ζημκ ίδζμ 

εάθαιμ εενιμηναζίαξ υπμο μζ ααθέξ ρήκμκηαζ ζημοξ 198 έςξ 205 0C, ακάθμβα ιε ημκ 

ηφπμ ηδξ ααθήξ. Ζ δζαδζηαζία απμθίπακζδξ – ααθήξ βίκεηαζ αοηυιαηα επάκς ζημκ 

ηαζκζυδνμιμ ηαζ ημ πνμζςπζηυ επειααίκεζ ιυκμ ζηδκ νφειζζδ ηδξ ιδπακήξ ηαζ ηζξ 

αθθαβέξ ηςκ πνςιάηςκ. ημ ηέθμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηα έημζια ηειάπζα απμζηέθθμκηαζ ζημ 

ηιήια ζοκανιμθυβδζδξ.  

Σκήκα Γηαρσξηζηηθώλ: ημ ηιήια αοηυ πάκεθ αθμοιζκίμο, επζθάκεζεξ πθελζβηθάξ 

ηαεχξ ηαζ ηγάιζα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ δζαπςνζζηζηχκ. Οζ ααζζηέξ 

δζενβαζίεξ είκαζ δ ημπή ηςκ παναπάκς οθζηχκ, δ δζάηνδζδ ημοξ, δ ζοβηυθθδζδ ηςκ 

πθαζηζηχκ ηαζ ηςκ οαθμπζκάηςκ ηαζ δ ζοκανιμθυβδζή ημοξ.  

Σκήκα Αινπκηλίνπ: ημ ηιήια αοηυ ηαηαζηεοάγμκηαζ ηα ελανηήιαηα  επίπθςκ απυ 

ανβίθζμ. Σμ ηαεανυ ανβίθζμ μδδβείηαζ ζε θμφνκμ υπμο ηήηεηαζ, ζηδκ ζοκέπεζα ζε οβνή 

ιμνθή μδδβείηαζ ιεηά απυ ακάδεοζδ ζημκ ηνμθμδυηδ ηδξ ιδπακήξ πφηεοζδξ, υπμο 
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βίκεηαζ νφειζζδ ηδξ δυζδξ  πφηεοζδξ. Σμ εζδζηυ ηνάια αθμοιζκίμο THIXO, ζε ιμνθή 

ηοθίκδνςκ μδδβείηαζ ζημκ θμφνκμ  ηαζ απυ εηεί ζηδκ ιδπακή πφηεοζδξ. Σα έημζια 

ηειάπζα απμζηέθθμκηαζ ζημ ηιήια ζοκανιμθυβδζδξ.  

Σκήκαηα πλαξκνιόγεζεο: ηα ηιήιαηα αοηά ηαηαθήβμοκ ηα διζέημζια ηειάπζα απυ 

ηδκ βναιιή ημο Mεηάθθμο, ημο Ξφθμο, ημο Αθμοιζκίμο ηαζ απυ ημ ηιήια ηαπεηζανίαξ. Σα 

ημιιάηζα αοηά ζοκανιμθμβμφκηαζ βζα κα πνμηφρμοκ ηα ηεθζηά πνμσυκηα (έημζια 

ηαείζιαηα, ζονηανζένεξ, ηάαθεξ η.θ.π.) ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα απμζηέθθμκηαζ ζημ ηιήια 

ζοζηεοαζίαξ βζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ παηέηςκ. Ζ ζοζηεοαζία ηςκ έημζιςκ πνμσυκηςκ 

βίκεηαζ ιε δζαθακέξ πθαζηζηυ ζε εενιμημθθδηζηή ιδπακή ζοζηεοαζίαξ (COMIL) ηαζ ιε 

πανηυκζ.  

Σκήκα Υύηεπζεο Αινπκηλίνπ: Καηάθθδθα βζα ηδκ ηάεε πενίπηςζδ ηνάιαηα αθμοιζκίμο 

ηοβπάκμοκ εενιζηήξ επελενβαζίαξ, ζε νεοζηή ή διίννεοζηδ ιμνθή. ε ζοκέπεζα ηδξ 

δζαδζηαζίαξ πφηεοζδξ αημθμοεμφκ δζάθμνεξ επζιένμοξ δζαδζηαζίεξ ιμνθμπμίδζδξ ηαζ 

θζκζνίζιαημξ ηςκ ελςηενζηχκ επζθακεζχκ.  

Γηαθίλεζε – Μεηαθνξά: Ζ εηαζνεία ΓΡΟΜΔΑ πνμιδεεφεζ ημοξ ακά ηδκ Δθθάδα 

ακελάνηδημοξ ακηζπνμζχπμοξ ηδξ ηαζ ηα ζδζυηηδηα ηαηαζηήιαηα ηδξ Αεήκαξ. Γζα ηδκ 

δζαηίκδζδ ηςκ πνμσυκηςκ πνμξ αοηά ηα ζδιεία πνδζζιμπμζεί ηυζμ ζδζυηηδηα αοημηίκδηα 

θμνηδβά, υζμ ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ ιεηαθμνζηχκ εηαζνζχκ. Δπζπθέμκ, δ εηαζνεία ΓΡΟΜΔΑ 

ακαθαιαάκεζ ηδκ ιεηαθμνά ηςκ πνμσυκηςκ ζηδκ έδνα ημο ηεθζημφ πνήζηδ πμο έπεζ 

παναββείθεζ πνμσυκηα είηε απυ ηζξ έννεξ, είηε απυ ηα ηαηαζηήιαηα ηδξ Αεήκαξ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ζδζυηηδηα θμνηδβά ιζηνυηενμο ηοαζζιμφ. Σέθμξ, βζα ηδ ιεηαθμνά ηςκ 

ελαβυιεκςκ πνμσυκηςκ, δ εηαζνία ζοκενβάγεηαζ ιε ακηίζημζπεξ ιεηαθμνζηέξ εηαζνίεξ.  

1.3 πλδεδεκέλεο εηαηξίεο θαη ζπκκεηνρέο 

Ζ εηαζνία ΓΡΟΜΔΑ ΑΒΔΔΑ ζοιιεηέπεζ ζημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηςκ εηαζνζχκ α) 

«ΚΑΛΟΤΠΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΟΤ - ΠΛΑΣΗΚΟΤ» ηαζ δζαηνζηυ ηίηθμ «ΚΔΜ 

ΑΒΔΔ» ιε πμζμζηυ 92,54%, δ μπμία ζδνφεδηε ηδκ 25.1.2002 (ΦΔΚ 711/30.1.2002) ηαζ 

α) DROMEAS ΜΠΓ ΗΔΠΔ Βμοθβανίαξ ιε πμζμζηυ 100% πμο ζδνφεδηε ζηζξ 18.7.2003. 

Ζ ΚΔΜ ΑΒΔΔ έπεζ έδνα ημκ Γήιμ εννχκ ηαζ ζημπυξ ηδξ είκαζ δ ηαηαζηεοή ηαζ ειπμνία 

ηαθμοπζχκ έβποζδξ ιεηάθθςκ ηαζ πθαζηζηχκ πάζδξ θφζεςξ ηαζ δ παναβςβή ηαζ 

ειπμνία πάζδξ θφζεςξ ιεηαθθζηχκ ηαζ πθαζηζηχκ ζοζηεοχκ ελανηδιάηςκ ή ιενχκ. 
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Ζ DROMEAS ΜΠΓ ΗΔΠΔ είκαζ εβηαηεζηδιέκδ ζε ηεκηνζηυ ζδιείμ ηδξ υθζαξ 

πνςηεφμοζαξ ηδξ Βμοθβανίαξ ηαζ αζπμθείηαζ ιε θζακζηέξ πςθήζεζξ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ 

εηαζνείαξ ΓΡΟΜΔΑ ζηδκ πενζμπή. 



 

 

ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α. 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΗΛΩΗ 
Έθδνζε: 11

ε
  

Αλαζεώξεζε : 0 

Ζκεξνκελία : 31/12/2015 

 

 12 

2.  ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

Ζ εηαζνεία δναζηδνζμπμζείηαζ ζηδκ παναβςβή ηαζ ζηδκ ειπμνία επίπθςκ, δζαπςνζζηζηχκ 

ημζπςιάηςκ, ζοζηδιάηςκ ανπεζμεέηδζδξ ηαζ ποηχκ αθμοιζκίμο. 

Βαζζηή ανπή ηαζ δέζιεοζδ ηδξ εηαζνείαξ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΑΒΔΔΑ ΓΡΟΜΔΑ, αθθά 

ηαζ θζθμζμθία ηάεε ζηεθέπμοξ ηδξ, είκαζ κα πανέπεζ ζημοξ πεθάηεξ ηδξ πνμσυκηα ηαζ 

οπδνεζίεξ πμο κα ηαθφπημοκ πθήνςξ ηζξ ζοιααηζηέξ ημοξ απαζηήζεζξ, κα 

ζοιιμνθχκμκηαζ ηαη’ εθάπζζημκ ιε ηζξ ζπεηζηέξ κμιμεεηζηέξ ηαζ ηακμκζζηζηέξ απαζηήζεζξ 

ηαζ κα επζηοβπάκμοκ ημοξ ζηυπμοξ πμζυηδηαξ πμο εέηεζ δ εηαζνία. Πανάθθδθα, δ εηαζνεία 

έπεζ δεζιεοηεί ζηδ ζοκεπή πνμζπάεεζα αεθηίςζδξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζδυζεχκ ηδξ 

ζε υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηέξ πμο αζηεί, ηαεχξ ηαζ ζηδκ επίηεολδ ορδθχκ επζπέδςκ 

οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ ζηδκ ενβαζία, ακαβκςνίγμκηαξ ηδ θφζδ, ημ εφνμξ ηαζ ημ ζςζηυ 

εκημπζζιυ ηςκ πδβχκ ηζκδφκμο ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ. 

Γζα ηδκ επίηεολδ ηςκ παναπάκς δ δζμίηδζδ ηδξ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΑΒΔΔΑ ΓΡΟΜΔΑ: 

 

Γεληθέο Γηαηάμεηο 

 Τζμεεηεί φζηδια Γζμίηδζδξ Οθζηήξ Πμζυηδηαξ (ΓΟΠ), ημ μπμίμ ειπενζέπεζ φζηδια 

Γζαπείνζζδξ Πμζυηδηαξ, ζφιθςκα ιε ημ Γζεεκέξ Πνυηοπμ ΔΝ ISO 9001:2008, 

φζηδια Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ, ζφιθςκα ιε ημ Γζεεκέξ Πνυηοπμ ΔΝ ISO 

14001:2004, Δββναθή ηαζ οιιεημπή ζημ Κμζκμηζηυ φζηδια Οζημθμβζηήξ Γζαπείνζζδξ 

ηαζ Δθέβπμο (EMAS / Κακ.1221/2009), φζηδια Τβζεζκήξ ηαζ Αζθάθεζαξ Δνβαγμιέκςκ 

ζφιθςκα ιε ημ Πνυηοπμ OHSAS 18001:2007 / ΔΛΟΣ 1801:2008 υπςξ ηαζ φζηδια 

PEFC ST 2002:2010. Σμ ΓΟΠ εθανιυγεηαζ ζε μθυηθδνδ ηδκ εηαζνεία ηαζ ζε υθεξ ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ιε άιεζδ ή έιιεζδ επίπηςζδ ζηδκ οβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ηςκ 

ενβαγμιέκςκ, ζηζξ πενζααθθμκηζηέξ πθεονέξ ηδξ εηαζνείαξ, ζηδκ πμζυηδηα ηςκ 

πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ ηδξ ηαζ ζηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ πεθαηχκ. Δπζπνυζεεηα, ημ 

ιένμξ ημο οζηήιαημξ Γζαπείνζζδξ Πμζυηδηαξ, πμο αθμνά ηδκ παναβςβή ηαζ ειπμνία 

ηςκ ποηχκ αθμοιζκίμο, είκαζ ζφιθςκμ ηαζ ιε ηζξ επζπνυζεεηεξ απαζηήζεζξ ημο 

δζεεκμφξ πνμηφπμο ISO/TS 16949:2009. 
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 Ακαζημπεί ηαζ αεθηζχκεζ ζοκεπχξ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ 

ηδξ, υπμο αοηυ είκαζ εθζηηυ, ηαεχξ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ δζενβαζζχκ ηδξ. 

Δπζεεςνεί ηαζ ακαζημπεί ηαη’ επέηηαζδ υθμ ημ ΓΟΠ ημοθάπζζημκ ιζα θμνά ημ 

πνυκμ. 

 Παναημθμοεεί, ιεηνάεζ ηαζ αλζμθμβεί ηζξ ηνίζζιεξ παναιέηνμοξ ηαζ δζενβαζίεξ, χζηε 

κα ελαζθαθίγεηαζ δ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ, ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζδυζεςκ ηαζ ηδξ 

οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ, υπζ απθά ιε εκημπζζιυ, αθθά επζπθέμκ ιε 

ηδκ πνυθδρδ ηοπυκ πνμαθδιάηςκ. 

 Θέηεζ ιεηνήζζιμοξ ακηζηεζιεκζημφξ ζηυπμοξ βζα ηδκ πμζυηδηα, βζα ηζξ πενζααθθμκηζηέξ 

πθεονέξ ηδξ ηαζ βζα ηδκ οβζεζκή ηαζ αζθάθεζα, ζε εηαζνζηυ επίπεδμ, ζε θεζημονβζηυ 

επίπεδμ δζεοεφκζεςκ / ηιδιάηςκ ηαζ / ή δζενβαζζχκ, ηαεχξ ηαζ υζμκ αθμνά ζηα 

επζιένμοξ πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ. Οζ ζηυπμζ αοημί ηαεζενχκμκηαζ ηαζ αλζμθμβμφκηαζ 

ςξ πνμξ ημ ααειυ επίηεολήξ ημοξ ζηα πθαίζζα ηδξ Ακαζηυπδζδξ ημο ΓΠ απυ ηδκ 

Ακχηαηδ Γζμίηδζδ ηδξ εηαζνείαξ. 

 Πανέπεζ ημοξ απαναίηδημοξ πυνμοξ βζα ηδκ απνυζημπηδ, απμδμηζηή ηαζ 

απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ηάεε ηιήιαημξ ηδξ εηαζνείαξ, ζφιθςκα ηαζ ιε ηα 

πνμαθεπυιεκα ημο ΓΟΠ. 

 Δπεκδφεζ ζηδ ζοκεπή ηαηάνηζζδ, εκδιένςζδ ηαζ εηπαίδεοζδ ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ, χζηε 

κα πνμάβμοκ ηδκ Πμζυηδηα ζε ηάεε ημοξ δναζηδνζυηδηα, κα ζοιαάθθμοκ ζηδ δζανηή 

εδναίςζδ ηαζ αεθηίςζή ημο οζηήιαημξ Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ ηαζ κα 

δζαζθαθίγμοκ ηδκ Τβεία ηαζ Αζθάθεζα ζημ πχνμ ενβαζίαξ, ηδνχκηαξ ηζξ 

πνμαθεπυιεκεξ δζαδζηαζίεξ. 

 

Δηδηθέο Γηαηάμεηο σο πξνο ηελ Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε 

 οιιμνθχκεηαζ ιε ηδκ ζζπφμοζα εθθδκζηή ηαζ ημζκμηζηή πενζααθθμκηζηή κμιμεεζία ηαζ 

ηδνεί ημοξ εβηεηνζιέκμοξ πενζααθθμκηζημφξ υνμοξ ηδξ επζπείνδζδξ. 

 Ακαβκςνίγεζ υθεξ ηζξ πενζααθθμκηζηέξ πθεονέξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ άζηδζδ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηδξ ηαζ κα ενβάγεηαζ ζοκεπχξ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ 

επζπηχζεςκ. Λαιαάκεζ οπυρδ ηαηά ημ ζπεδζαζιυ κέςκ πνμσυκηςκ ημ θζθζηυ ςξ πνμξ 
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ημ πενζαάθθμκ παναηηήνα ημοξ, ηαζ επζδζχηεζ ηαηά ηδκ οζμεέηδζδ κέςκ ιεευδςκ 

παναβςβήξ ηδ ιείςζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ. 

 Γζαπεζνίγεηαζ ηα απυαθδηα (ζηενεά ηαζ οβνά) ηαζ ηζξ αένζεξ εηπμιπέξ ηδξ ζφιθςκα ιε 

ηζξ πενζααθθμκηζηέξ άδεζεξ ηαζ ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία ηαζ επζθένεζ δζανηείξ 

αεθηζχζεζξ ζηδκ πνυθδρδ ηαζ δζαπείνζζδ ηδξ νφπακζδξ. 

 Δπελενβάγεηαζ λοθεία απυ πζζημπμζδιέκδ αεζθυνμ δζαπείνζζδ δαζχκ, ζφιθςκα ιε ημ 

ζφζηδια PEFC ST 2002:2010 ηαζ ιε πθήνδ ζοιιυνθςζδ ζημοξ ζζπφμκηεξ 

ηακμκζζιμφξ (PEFC Technical Document Annex 4; Edition 27.10.2006) βζα ημκ 

παναβςβζηυ έθεβπμ ημο λφθμο ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ λοθείαξ. 

 οκηάζζεζ Πενζααθθμκηζηή Γήθςζδ, δ μπμία πνέπεζ κα ακαθένεηαζ ζηζξ ζδζαζηενυηδηεξ 

ημο πενζαάθθμκημξ ζημκ ηυπμ ημο ένβμο ηαζ κα ηαηαηίεεηαζ ζηζξ ανιυδζεξ Ανπέξ ζε 

εηήζζα αάζδ. Απμαθέπμκηαξ ζηδ δδιζμονβία ηαζ δζαηήνδζδ ιζαξ ζπέζδξ 

ειπζζημζφκδξ ιε ηδκ ημπζηή ημζκςκία ηαζ ζηδκ πανμπή πενζααθθμκηζηήξ 

πθδνμθυνδζδξ ζημ εονφ ημζκυ, δδιμζζμπμζεί ηαηακμδηή πενίθδρδ ηδξ 

πενζααθθμκηζηήξ δήθςζδξ. 

 οιιεηέπεζ ζηδκ φκηαλδ Γζαπεζνζζηζηχκ πεδίςκ Απμαθήηςκ ζφιθςκα ιε ηδκ Αν. 

Πν. : μζη. 172509 / 4266 Δβηφηθζμ ημο Τπμονβείμο ΠΔΥΧΓΔ.  

 Δκδιενχκεζ ημοξ πεθάηεξ, ιε ηαηάθθδθμ ηνυπμ, βζα ημ πεζνζζιυ απμημιζδήξ ηαζ 

ηεθζηήξ δζάεεζδξ. 

 

Δηδηθέο Γηαηάμεηο σο πξνο ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία 

 οιιμνθχκεηαζ ιε ηδ ζπεηζηή ζζπφμοζα εθθδκζηή ηαζ ημζκμηζηή κμιμεεζία  βζα ηδκ 

Τβεία ηαζ Αζθάθεζα ζηδκ Δνβαζία ηαζ απμζημπεί ζηδκ επίηεολδ ορδθχκ επζπέδςκ 

αζθαθείαξ ημο πνμζςπζημφ ηδξ ηαηά ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ. 

 Δλαζθαθίγεζ ηδ δζαθάκεζα υζμκ αθμνά ημκ εκημπζζιυ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πδβχκ 

επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο. 

 Γεζιεφεηαζ βζα ηδ ζοκεπή αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ Τβείαξ ηαζ Αζθάθεζαξ ημο 

πνμζςπζημφ ηδξ ηαζ ηςκ επζιένμοξ θεζημονβζηχκ ηδξ δζενβαζζχκ. 
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Τζμεεηχκηαξ ηδκ ανπή ηδξ ζοκεπμφξ αεθηίςζδξ, δ εηαζνεία ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΑΒΔΔΑ 

ΓΡΟΜΔΑ ακαβκςνίγεζ ηαζ ακηαιείαεζ ηδκ μιαδζηή ενβαζία, ηαεχξ ηαζ ηδκ αημιζηή 

πνμζπάεεζα, επεκδφεζ ζημκ άκενςπυ ηαζ ζέαεηαζ ημκ πεθάηδ. 

 

 

 έννεξ, 31/12/2015 

 

 

Αεακάζζμξ Παπαπακαβζχημο 

Πνυεδνμξ Γ. 
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3. ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

3.1 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Ζ μνβακςηζηή δμιή1 ηδξ εηαζνείαξ ΓΡΟΜΔΑ παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα ηονίςξ μνζγυκηζα 

δζάνενςζδ ζε δζεοεφκζεζξ ηαζ ακελάνηδηα ηιήιαηα, ηςκ μπμίςκ ημ ακηζηείιεκμ ηαζ ημ 

πεδίμ δνάζδξ πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ηζξ πανάθθδθεξ δζαθμνεηζηέξ θεζημονβίεξ ηδξ 

εηαζνίαξ: παναβςβή, μζημκμιζηή δζαπείνζζδ, ειπμνζηή θεζημονβία, πνμιήεεζεξ, δζμίηδζδ 

μθζηήξ πμζυηδηαξ ηθπ. Κάεεηδ δζάηαλδ, δδθαδή δζάνενςζδ ηςκ επζιένμοξ ηιδιάηςκ 

ακάθμβα ιε ηδ ιεηαλφ ημοξ αθθδθμοπία ηαζ πνμκζηή ζεζνά, ακαπηφζζεηαζ ιυκμ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ δζεφεοκζδξ παναβςβήξ. Σέθμξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ειπμνζηήξ δζεφεοκζδξ 

εθανιυγεηαζ έκαξ πνμσμκηζηυξ ηαζ βεςβναθζηυξ δζαπςνζζιυξ ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ. 

Με ηδ ζοβηεηνζιέκδ μνβακςηζηή δμιή δ εηαζνεία ΓΡΟΜΔΑ επζδζχηεζ ηδκ ελόηεηα ηες 

δηοίθεζες, δδθαδή ηδκ λεηάεανδ ηαηακμιή ανιμδζμηήηςκ ηαζ εοεοκχκ. Απυ ηδκ άθθδ 

υιςξ δεκ δζεοημθφκεηαζ ηαη΄ ακάβηδ δ ζοκένβεζα ηςκ δναζηδνζμηήηςκ δζαθυνςκ 

δζεοεφκζεςκ, υζμ ιάθζζηα αολάκμκηαζ ηα ιεβέεδ ηδξ εηαζνείαξ. ε αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ 

ζοκεζζθένμοκ ηα υνβακα ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζημ φζηδια Γζαπείνζζδξ 

Πμζυηδηαξ ηαζ Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ. 

Δπίζδξ, δ εηαζνεία ΓΡΟΜΔΑ ακαβκςνίγεζ υηζ, δ εκενβυξ ζοιιεημπή ηςκ ενβαγμιέκςκ 

απμηεθεί ηζκδηήνζα δφκαιδ ηαζ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ζοκεπείξ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηέξ πενζααθθμκηζηέξ αεθηζχζεζξ, εκχ πανάθθδθα ζοκζζηά ηαίνζαξ ζδιαζίαξ 

πνμτπυεεζδ χζηε κα αεθηζςεμφκ μζ πενζααθθμκηζηέξ επζδυζεζξ ηδξ εηαζνείαξ αθθά ηαζ δ 

μνεή ιέεμδμξ επζηοπμφξ ηαεζένςζδξ ηαζ εθανιμβήξ ημο ζοζηήιαημξ πενζααθθμκηζηήξ 

δζαπείνζζδξ ηαζ εθέβπμο. Χξ εη ημφημο, δ εηαζνεία εθανιυγεζ δζαδζηαζία ζοιιεημπήξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ιέζς ηδξ Οιάδαξ Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ. Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ μιάδα ηαθφπηεζ ημκ υνμ «ζοιιεημπή ηςκ ενβαγμιέκςκ» ηυζμ ςξ πνμξ 

ηδκ ζοιιεημπή ημοξ ζηζξ απμηεθεζιαηζηέξ πενζααθθμκηζηέξ αεθηζχζεζξ (αθμφ θνμκηίγεζ 

ημ ηάεε ιέθμξ ηδξ κα ηαηαεέηεζ ηαζ κα αλζμθμβεί ηζξ πενζααθθμκηζηέξ πνμηάζεζξ ηαζ ημοξ 

πενζααθθμκηζημφξ πνμαθδιαηζζιμφξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ημο ηιήιαημξ ημο) υζμ ηαζ ςξ 

πνμξ ηδκ εκδιένςζδ / πθδνμθυνδζδ ημοξ.  

                                                 
1
 Σν νξγαλόγξακκα ηεο εηαηξείαο επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα I. 
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3.2 Οξγαλσηηθή Γνκή ζην ύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο  

Σμ πκβνύιην Πεξηβαιινληηθνύ Πξνγξάκκαηνο απμηεθεί ημ ακχηαημ Όνβακμ 

Γζμίηδζδξ ηαζ Δπμπηείαξ ημο οζηήιαημξ Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ. Πνμεδνεφεζ μ 

Πνυεδνμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ εηαζνίαξ, ή μ Γεκζηυξ Γζεοεοκηήξ. οβηαθείηαζ 

απυ ημκ Τπεφεοκμ Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ ηαηά ηδκ εηήζζα Ακαζηυπδζδ ημο 

οζηήιαημξ ηαεχξ ηαζ μπμηεδήπμηε ηνίκεζ απαναίηδημ μ Τπεφεοκμξ Πενζααθθμκηζηήξ 

Γζαπείνζζδξ χζηε κα θδθεμφκ απμθάζεζξ ζε ακχηενμ δζμζηδηζηυ επίπεδμ. 

Μυκζια ιέθδ ημο οιαμοθίμο Πενζααθθμκηζημφ Πνμβνάιιαημξ είκαζ μ Πνυεδνμξ ηδξ 

εηαζνείαξ, μ Γεκζηυξ Γζεοεοκηήξ, μ Τπεφεοκμξ Γζαπείνζζδξ Πμζυηδηαξ ηαζ 

Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ, μ Τπεφεοκμξ Τβείαξ ηαζ Αζθάθεζαξ Δνβαζίαξ, μ 

Γζεοεοκηήξ Ακάπηολδξ κέςκ ιμκηέθςκ ηαζ ηεπκμθμβζχκ, μ Οζημκμιζηυξ Γζεοεοκηήξ ηαζ μ 

Γζεοεοκηήξ Παναβςβήξ. 

Οζ ανιμδζυηδηεξ ημο  οιαμοθίμο Πενζααθθμκηζημφ Πνμβνάιιαημξ είκαζ:  

 Ζ εηήζζα ακαζηυπδζδ, δ απμδμηζηυηδηα ηαζ δ ηήνδζδ ημο οζηήιαημξ 

Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ ηαζ μ πνμβναιιαηζζιυξ υθςκ ηςκ απαναίηδηςκ 

εκενβεζχκ βζα ηδκ ζοκεπή αεθηίςζή ημο.  

 Ζ ελέηαζδ ηςκ επζιένμοξ παθαζχκ πενζααθθμκηζηχκ ζημπχκ ηαζ πενζααθθμκηζηχκ 

ζηυπςκ πμο πνήγμοκ ακαπνμζανιμβή.  

 H έβηνζζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ ζημπχκ ηαεχξ ηαζ ηςκ επζιένμοξ πενζααθθμκηζηχκ 

ζηυπςκ. 

 H έβηνζζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ηςκ πνμκμδζαβναιιάηςκ 

οθμπμίδζήξ ημοξ. 

 Οζ απμθάζεζξ βζα μηζδήπμηε άθθμ ηνίκεζ απαναίηδημ μ Τπεφεοκμξ Πενζααθθμκηζηήξ 

Γζαπείνζζδξ. 

Σμ οιαμφθζμ Πενζααθθμκηζημφ Πνμβνάιιαημξ δζεονφκεηαζ ηαηά πενίπηςζδ ηαζ ακάθμβα 

ιε ημ ελεηαγυιεκμ ακηζηείιεκμ ιε ηάπμζμ ή ηάπμζα απυ ηα οπυθμζπα ζηεθέπδ ηδξ 

εηαζνείαξ ηαζ εζδζηυηενα απυ: 

 ημκ Πνμσζηάιεκμ Πνμιδεεζχκ βζα εέιαηα πμο αθμνμφκ πενζααθθμκηζηά ηνζηήνζα 

επζθμβήξ οθζηχκ 
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 ημοξ Πνμσζηαιέκμοξ Σιδιάηςκ βζα ελεζδζηεοιέκα εέιαηα ηδξ Παναβςβήξ 

 ημκ Σεπκζηυ Αζθαθείαξ 

 ημκ Ηαηνυ ενβαζίαξ 

 άθθμ ηαηά πενίπηςζδ ανιυδζμ ζηέθεπμξ 

Ζ Οκάδα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο είκαζ ανιυδζα βζα ηδκ δζαπείνζζδ ηαζ ηαθή 

θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ. Δπίζδξ, είκαζ οπεφεοκδ βζα  ημκ 

εκημπζζιυ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πθεονχκ, ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ 

επζπηχζεςκ, ηδκ ηαηάεεζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ αεθηζςηζηχκ πνμηάζεςκ αθθά ηαζ βζα 

ηδκ εζζήβδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ ζημπχκ ηαζ ζηυπςκ. οκένπεηαζ ημοθάπζζημκ ιζα 

θμνά πνζκ ηδκ εηήζζα Πενζααθθμκηζηή Ακαζηυπδζδ ηαζ ζε πενζπηχζεζξ πμο πνμηφπημοκ 

πνμαθήιαηα δζαπείνζζδξ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ απαζηείηαζ δ θήρδ απμθάζεςκ ζε 

δζαηιδιαηζηυ επίπεδμ. Ζ ζφβηθδζδ ηδξ μιάδαξ πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ βίκεηαζ απυ 

ημκ Τπεφεοκμ Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ. Δπίζδξ, αζπμθείηαζ ιε ηδκ επίθοζδ ηςκ 

πνμαθδιάηςκ, βζα ηα μπμία δεκ απαζηείηαζ δ επέιααζδ ηδξ δζμίηδζδξ.  

Μυκζια ιέθδ ηδξ Οιάδαξ Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ είκαζ: μ Τπεφεοκμξ Γζαπείνζζδξ 

Πμζυηδηαξ ηαζ Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ, μζ Πνμσζηάιεκμζ ηςκ επζιένμοξ Σιδιάηςκ  

Παναβςβήξ, μ Γζεοεοκηήξ Πνμιδεεζχκ, μ Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ. Καηά πενίπηςζδ 

ηαθμφκηαζ κα ζοιιεηάζπμοκ μ Τπεφεοκμξ Marketing – Γζαθήιζζδξ ή άθθμζ Τπεφεοκμζ 

ηιδιάηςκ, εθυζμκ πνυηεζηαζ κα ζογδηδεμφκ εέιαηα ηδξ ανιμδζυηδηάξ ημοξ. 

οβηεηνζιέκεξ ανιμδζυηδηεξ ηδξ μιάδαξ πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ είκαζ μζ ελήξ: 

 παναημθμφεδζδ ηαζ έθεβπμξ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ, 

 ακαβκχνζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πθεονχκ ηαζ επζπηχζεςκ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ / πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ ηδξ επζπείνδζδξ, 

 εζζήβδζδ βζα πενζααθθμκηζημφξ ζημπμφξ ηαζ ζηυπμοξ ηδξ εηαζνείαξ ζημ ζοιαμφθζμ 

πενζααθθμκηζημφ πνμβνάιιαημξ ηαηά ηδκ εηήζζα ακαζηυπδζδ ημο ζοζηήιαημξ, 

 ηαηάζηνςζδ ζπεδίςκ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ έηηαηηςκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ δζαπείνζζδξ 

επζηίκδοκςκ α’ οθχκ, 

 παναημθμφεδζδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ κμιμεεζίαξ ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ ζοιιυνθςζδξ, 

 ζοκημκζζιυξ δνάζεςκ βζα ηδκ αεθηίςζδ πενζααθθμκηζηχκ επζδυζεςκ, 
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Ο Τπεφεοκμξ Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ ηδξ εηαζνείαξ ΓΡΟΜΔΑ παναημθμοεεί ηδκ 

πζζηή εθανιμβή ημο πνμηφπμο ΔΝ ISO 14001:2004 ηαζ ηδ ζοιιυνθςζδ ζηζξ απαζηήζεζξ 

ημο, ιενζικεί βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ απαζηήζεςκ ημο Κακμκζζιμφ EMAS (Κακ. 

1221/2009) ηαζ εζζδβείηαζ ζημκ Γεκζηυ Γζεοεοκηή ηδξ εηαζνείαξ. Ο Τπεφεοκμξ 

Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ, έπεζ μνζζεεί εηπνυζςπμξ ηδξ Γζμίηδζδξ ιε ηφνζα εοεφκδ 

ηδκ μιαθή θεζημονβία ημο οζηήιαημξ ιε ανιμδζυηδηεξ: 

 ηδκ εηηέθεζδ μνζζιέκςκ ηεκηνζηχκ θεζημονβζχκ 

 ημ ζοκημκζζιυ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο οζηήιαημξ Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ 

υπμο απαζηείηαζ  

 ηδκ επμπηεία ηδξ μιαθήξ θεζημονβίαξ ημο 

 ηδκ ηαεμδήβδζδ ηδξ επίθοζδξ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο πνμηφπημοκ 

 ηδκ ακίπκεοζδ δοκαημηήηςκ αεθηίςζήξ ημο 

 ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ ελέθζλδξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ επζδυζεςκ. 

 ηδκ ζφκηαλδ ηαζ ηεηιδνίςζδ ηδξ εηήζζαξ πενζααθθμκηζηήξ έηεεζδξ ηαζ ηδξ εηήζζαξ 

πενζααθθμκηζηήξ ακαζηυπδζδξ ημο οζηήιαημξ Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ 
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4. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΓ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α 

 

4.1 Φηινζνθία πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο  

Ζ δυιδζδ ημο οζηήιαημξ Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ ηδξ εηαζνείαξ ΓΡΟΜΔΑ 

ααζίγεηαζ ζημ ζηεπηζηυ ρεδηαζκόο-Δθαξκνγή-Έιεγρνο-Αλαζθόπεζε, εκχ δ 

ηεηιδνίςζή ημο βίκεηαζ ζε ηνία  επίπεδα:  

a. ζημ Δβπεζνίδζμ Γζμίηδζδξ Οθζηήξ Πμζυηδηαξ   

b. ζηζξ βεκζηέξ ηαζ εζδζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο αθμνμφκ ημ φζηδια Πενζααθθμκηζηήξ 

Γζαπείνζζδξ (ηαηά ΔΝ ISO 14001:2004) ηαζ  

c. ζηζξ μδδβίεξ ενβαζίαξ, θεζημονβίαξ ηαζ ηα έκηοπα ημο οζηήιαημξ Πενζααθθμκηζηήξ 

Γζαπείνζζδξ ηαζ υθα ηα κμιμεεηζηά ηείιεκα ή ηακμκζζιμί, πενζααθθμκηζηέξ άδεζεξ, 

δεθηία δεδμιέκςκ αζθαθείαξ, η.α.. 

 

4.2 πλνπηηθή Πεξηγξαθή πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο  

4.2.1 ρεδηαζκόο ζην πιαίζην ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

ημ πθαίζζμ ημο ΠΓ δ εηαζνεία εκημπίγεζ ηζξ άιεζεξ ηαζ έιιεζεξ πενζααθθμκηζηέξ 

πθεονέξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ ηαζ δζαπζζηχκεζ ηδ ζδιακηζηυηδηά ημοξ ιέζα απυ ηδκ 

αλζμθυβδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ ημοξ, χζηε κα ηαεμνζζημφκ ηεθζηά 

πενζααθθμκηζημί ζημπμί ηαζ πνμκζηά / πμζμηζηά πνμζδζμνζζιέκμζ ζηυπμζ.  

Ζ Οιάδα Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ αλζμθμβεί ηάεε ιία απυ ηζξ εκημπζζιέκεξ 

πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ ιε ηνζηήνζα:  

1ν: ηδ ζοιιυνθςζδ ιε ηδ κμιμεεζία (Ν) πμο επζαάθθεζ ζοβηεηνζιέκεξ εκένβεζεξ 

(παναημθμφεδζδξ ή ηαζ ακάθδρδξ θμζπχκ δνάζεςκ) ςξ πνμξ ηάεε πενζααθθμκηζηή 

επίπηςζδ.  

2ν:  ηδ αανφηδηα ηδξ πενζααθθμκηζηήξ επίπηςζδξ (Β) υζμκ αθμνά ηδκ νφπακζδ ημο 

εδάθμοξ, ηςκ οδάηζκςκ θμνέςκ, ηδξ αηιυζθαζναξ, ηδκ υπθδζδ θυβς ημο εμνφαμο ηαζ 

ηδκ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ / θοζζηχκ πυνςκ.  

3ν: ηδ ζοπκυηδηα ηδξ νφπακζδξ () ημο εδάθμοξ, ηςκ οδάηζκςκ θμνέςκ ή ηδξ 
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αηιυζθαζναξ.  

Σμ άενμζζια ηςκ ηνζχκ παναιέηνςκ, βζα ηάεε δναζηδνζυηδηα / πενζααθθμκηζηυ εέια, 

δίκεζ ηδκ ααειμθμβία αλζμθυβδζδξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ επίπηςζδξ. Κάεε πανάιεηνμξ 

ααειμθμβείηαζ ηαηά πνμζέββζζδ, ζε ηθίιαηα απυ ιδδέκ έςξ πέκηε, ζφιθςκα ιε ηζξ 

εηηζιήζεζξ ηδξ μιάδαξ πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ, εεςνχκηαξ υηζ δεκ θαιαάκεηαζ 

ηακέκα ιέηνμ πνυθδρδξ ηαζ δεκ οθίζηαηαζ ηακέκα ιέζμ ακηζννφπακζδξ. οβηεηνζιέκα δ 

ααειμθμβία ηδξ ηθίιαηαξ 0-5 εθανιυγεηαζ ςξ ελήξ: 2 

 

Κιίκαθα Βαξύηεηα πρλόηεηα 

0 
Γεκ επζθένεζ δοζιεκήξ επζπηχζεζξ ζημ 
πενζαάθθμκ 

Μδδαιζκή ζοπκυηδηα 
ειθάκζζδξ 

1 
Πμθφ ιζηνή δζάνηεζα απμζφκεεζδξ 
πνμσυκημξ ηαζ/ή αιεθδηέα επίπηςζδ ζημ 
πενζαάθθμκ 

πάκζα ζοπκυηδηα 
ειθάκζζδξ (1 θμνά ημ έημξ) 

2 
Μζηνή δζάνηεζα απμζφκεεζδξ πνμσυκημξ 
ηαζ/ή ιζηνή επίπηςζδ ζημ πενζαάθθμκ 

Μζηνή ζοπκυηδηα 
ειθάκζζδξ (2-6 θμνέξ ημ 
έημξ) 

3 
Μεζαία δζάνηεζα απμζφκεεζδξ πνμσυκημξ 
ηαζ/ή ιεζαία επίπηςζδ ζημ πενζαάθθμκ 

Μεζαία ζοπκυηδηα 
ειθάκζζδξ (ιδκζαίςξ) 

4 
διακηζηή δζάνηεζα απμζφκεεζδξ πνμσυκημξ 
ηαζ/ή ζδιακηζηή επίπηςζδ ζημ πενζαάθθμκ 

Μεβάθδ ζοπκυηδηα 
ειθάκζζδξ (εαδμιαδζαίςξ) 

5 
Πμθοεηήξ δζάνηεζα απμζφκεεζδ πνμσυκημξ 
ηαζ/ή πμθφ ζδιακηζηή επίπηςζδ ζημ 
πενζαάθθμκ 

Καεδιενζκή ειθάκζζδ 

 

Οζ ηνεζξ ααειμθμβίεξ ηαεχξ ηαζ μ ζοκμθζηυξ ααειυξ ζδιακηζηυηδηαξ πμο πνμηφπηεζ  

ζοιπθδνχκμκηαζ ζε ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκμ πίκαηα (έκηοπμ Γ.15.2 ημο ΓΟΠ), 

δείβια ημο μπμίμο παναηίεεηαζ αημθμφεςξ:  

 

ημ πανάνηδια παναηίεεκηαζ ακηίβναθα ηςκ ζζπουκηςκ εκηφπςκ Γ.15.2. 

 

                                                 
2
 Ζ παξάκεηξνο «Ννκνζεζία» αμηνινγείηαη 5 ή 0, αλάινγα αλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή πξόβιεςε ή όρη. 

Γξαζηεξηόηεηα/ 
Πεξηβαιινληηθή 

Πιεπξά 

Πεξηβαιινληηθή 
Δπίπησζε 

εκεηώζεηο 
Ννκνζεζία 

(Ν) 
Βαξύηεηα 

επίπησζεο (Β) 
πρλόηεηα 

ξύπαλζεο () 
Βαζκνινγία 

(Ν+Β+) 

… … … 0 ή 5 0-5 0-5 0-15 

… … … 0 ή 5 0-5 0-5 0-15 
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Με αάζδ ηα ηνζηήνζα αοηά αλζμθμβμφκηαζ μζ ακαβκςνζζιέκεξ πενζααθθμκηζηέξ 

επζπηχζεζξ. ηδ ζοκέπεζα μ ΤΠΓ εζζδβείηαζ ηδ ζπεηζηή ζημπμεέηδζδ ζηδκ ΟΠΓ, δ μπμία 

ηαεμνίγεζ ημοξ ακηζηεζιεκζημφξ πενζααθθμκηζημφξ ζημπμφξ ηαζ ζηυπμοξ θαιαάκμκηαξ 

οπυρδ: 

 Σμοθάπζζημκ ηζξ ζδιακηζηέξ πενζααθθμκηζηέξ πθεονέξ  

 Σδκ πενζααθθμκηζηή πμθζηζηή ηδξ επζπείνδζδξ 

 Σεπκμθμβζημφξ, μζημκμιζημφξ ηαζ επζπεζνδιαηζημφξ πανάβμκηεξ 

 Σζξ απυρεζξ εκδζαθενμιέκςκ ιενχκ 

Οζ ηαεμνζζιέκμζ απυ ηδκ ΟΠΓ πενζααθθμκηζημί ζημπμί ηαζ ζηυπμζ εβηνίκμκηαζ απυ ημκ 

Γεκζηυ Γζεοεοκηή ηαζ ημ ΠΠ. Αημθμφεςξ, πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθζζηεί δ επίηεολδ ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ ζημπχκ ηαζ ηςκ πνμκζηά ηαζ πμζμηζηά πνμζδζμνζζιέκςκ ζηυπςκ είηε 

ζοκηάζζμκηαζ ηαζ οθμπμζμφκηαζ Πενζααθθμκηζηά Πνμβνάιιαηα, είηε απθά 

πνμζανιυγμκηαζ μζ πνμαθεπυιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ ζημ πθαίζζμ ηςκ δζαδζηαζζχκ ημο 

ΠΓ (Γζαδζηαζία ΓΟΠ Α.15).  

Σμ ζπεδζάβναιια πμο αημθμοεεί δίκεζ ηδκ εζηυκα ηδξ ζοκμθζηήξ δμιήξ ημο ζπεδζαζιμφ 

ημο ΠΓ ηαζ ηδξ αθθδθμοπίαξ ηςκ επζιένμοξ δζαδζηαζζχκ πμο ημ απανηίγμοκ.  
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4.2.2 Δθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

Γζα ηδκ απμδμηζηή θεζημονβία ημο οζηήιαημξ Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ θαιαάκεηαζ 

ζοκεπήξ ιένζικα χζηε μ πνδζζιμπμζμφιεκμξ ελμπθζζιυξ ηαζ ηα ιέζα βζα ημκ έθεβπμ κα 

Δληνπηζκόο Πεξηβαιινληηθώλ Πιεπξώλ 

& 

Καηαγξαθή Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεωλ 

γηα ην ζύλνιν ηεο εηαηξείαο (ΠΓ Γ.15) 

Αμηνιόγεζε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεωλ  

& 

Πξνζδηνξηζκόο ηωλ εκαληηθώλ 

Πεξηβαιινληηθώλ Πιεπξώλ (ΠΓ Γ.15) 

Καζνξηζκόο ηωλ Πεξηβαιινληηθώλ 

Αληηθεηκεληθώλ θνπώλ (ΓΟΠ Α.40) 

 

Καζνξηζκόο (ρξνληθά θαη πνζνηηθά) ηωλ  

Πεξηβαιινληηθώλ ηόρωλ 

 (ΓΟΠ Α.40) 

πινπνίεζε κέζα από 

Πεξηβαιινληηθά 

Πξνγξάκκαηα (ΓΟΠ Γ.30) 

Γηαδηθαζίεο ΠΓ 

(ΓΟΠ Α.10) 

Μέηξεζε & Αμηνιόγεζε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο 

γηα ην ζύλνιν ηεο εηαηξείαο θαη γηα επηκέξνπο ηκήκαηα 

(ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά εηεζίσο) (ΓΟΠ Α.40 & ΓΟΠ Β.20) 

Αλαηξνθνδόηεζε 

ρεδηαζκνύ  

ΠΓ 

Απόςεηο ελδηαθεξνκέλσλ πιεπξώλ, 

ηερλνινγηθνί, νηθνλνκηθνί θαη 

επηρεηξεκαηηθνί παξάγνληεο 

Ννκηθέο Απαηηήζεηο 

πκκεηνρή ηωλ εξγαδνκέλωλ γηα ζπλερήο θαη 

απνηειεζκαηηθέο πεξηβαιινληηθέο βειηηώζεηο 

(ΠΓ Γ.15) 
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είκαζ ηα ηαηάθθδθα, εκχ ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ κα εηπαζδεφεηαζ επί ηςκ ενβαζζχκ πμο 

ηαθείηαζ κα εηηεθέζεζ.  

Ζ εηαζνεία έπεζ ηεηιδνζςιέκεξ Γζαδζηαζίεξ / Οδδβίεξ βζα ζδιακηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, 

υπςξ: 

 δ δζαπείνζζδ ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ    (ΠΓ.Σ.61) 

 δ δζαπείνζζδ ηςκ οβνχκ απμαθήηςκ     (ΠΓ.Σ.62) 

 μ έθεβπμξ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ    (ΠΓ.Σ.63) 

 δ δζαπείνζζδ ηςκ επζηζκδφκςκ οθζηχκ    (ΠΓ.Δ.25) 

Οζ παναπάκς δζαδζηαζίεξ ακαζημπμφκηαζ ηαζ ακαεεςνμφκηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ πμο 

οπάνπμοκ ιεηααμθέξ, θυβς: αφλδζδξ ηδξ παναβςβήξ, κέαξ ιεευδμο παναβςβήξ ή 

κέςκ ιδπακδιάηςκ, δδιζμονβίαξ κέμο ηιήιαημξ παναβςβήξ, ιεηααμθήξ ηςκ 

κμιμεεηζηχκ απαζηήζεςκ. 

Ζ Δηαζνεία έπεζ ακαβκςνίζεζ ηα πζεακά αηοπήιαηα πμο υηακ ζοιαμφκ ιπμνεί κα έπμοκ 

ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ έπεζ ηαηαβνάρεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο 

αημθμοεμφκηαζ ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ ιε ζημπυ ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ επζπηχζεςκ 

ζημ πενζαάθθμκ. Ζ δζαδζηαζία ΤΑ Ζ.10 πενζβνάθεζ ημκ ηνυπμ ακηίδναζδξ ζε επείβμκηα 

πενζζηαηζηά ιε ζημπυ ηδκ  εθαπζζημπμίδζδ ηςκ επζδνάζεςκ απυ αοηά ζημ πενζαάθθμκ 

ηαζ είκαζ ζοιπθδνςιαηζηή ηδξ δζαδζηαζίαξ ΠΓ Δ.25.  

4.2.3 Δζσηεξηθή Δπηθνηλσλία θαη Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ 

Ζ πμθζηζηή ηδξ εηαζνείαξ, μζ πενζααθθμκηζημί ζηυπμζ ηαζ πνμζπάεεζεξ ηδξ εηαζνείαξ 

δδιμζζμπμζμφκηαζ εκηυξ ηδξ επζπείνδζδξ. Ζ εκδιένςζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηδκ εηαζνεία 

βίκεηαζ ιε ηδκ ιμνθή ακαημζκχζεςκ, μζ μπμίεξ, είηε ακανημφκηαζ ζημκ εζδζηά 

εβηαηεζηδιέκμ βζ’ αοηυ πίκαηα, είηε ημζκμπμζμφκηαζ πνμζςπζηά ζε ζοβηεηνζιέκμοξ 

ενβαγυιεκμοξ. Σα ζηεθέπδ πμο απανηίγμοκ ηδκ Οιάδα Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ ηαζ 

ημ οιαμφθζμ Πενζααθθμκηζημφ Πνμβνάιιαημξ έπμοκ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ ιεηααίααζδ 

υθςκ ηςκ πθδνμθμνζχκ ζπεηζηχκ ιε πενζααθθμκηζηά εέιαηα ζε υθα ηα επίπεδα 

ζενανπίαξ ηςκ Γζεοεφκζεχκ ημοξ (ΓΟΠ Α.50). Με ηδκ δζαδζηαζία αοηή πανέπεηαζ 

έβηαζνδ, αηνζαήξ ηαζ μοζζαζηζηή πθδνμθυνδζδ βζα πενζααθθμκηζηά εέιαηα ηδξ εηαζνείαξ 

εκχ βίκεηαζ ηαζ ζοθθμβή ηαζ επελενβαζία ηςκ αζηδιάηςκ ηαζ δ οζμεέηδζδ ηδξ ηαηάθθδθδξ 

ιμνθήξ επζημζκςκίαξ ιε ημ ημζκυ.  
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Ζ εηαζνεία έπμκηαξ εκημπίζεζ υηζ μ ακενχπζκμξ πανάβμκηαξ είκαζ ημ πζμ ζδιακηζηυ 

ζημζπείμ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ θνμκηίγεζ βζα ημκ πνμβναιιαηζζιυ 

εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ημο πνμζςπζημφ ηδξ (Γζαδζηαζία ΓΟΠ Γ.30). Δζδζηυηενα 

ημ πνμζςπζηυ πμο ενβάγεηαζ ζε ηιήιαηα ηςκ μπμίςκ μζ δναζηδνζυηδηεξ ιπμνεί κα 

έπμοκ ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ εηπαζδεφεηαζ ζε ηαηηά πνμκζηά 

δζαζηήιαηα ηαζ εκδιενχκεηαζ ζε εέιαηα πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ, οπεοεοκμηήηςκ, 

πενζααθθμκηζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ πενζααθθμκηζηχκ ζημπχκ ηαζ ζηυπςκ ηδξ εηαζνείαξ εκχ 

εεζπίγμκηαζ ηίκδηνα πνμξ αεθηίςζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζδυζεςκ. Ο Τπεφεοκμξ 

Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ έπεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ ζημζπείςκ εηπαίδεοζδξ 

ημο ηάεε ενβαγμιέκμο.  

4.2.4 Δπηθνηλσλία κε εμσηεξηθά ελδηαθεξόκελα κέξε 

Ζ εκδιένςζδ ημο ημζκμφ, ηςκ εκδζαθενμιέκςκ έλς απυ ηδκ εηαζνεία, απμζημπεί ζηδκ 

επίδεζλδ ηδξ δέζιεοζδξ ηδξ εηαζνείαξ ςξ πνμξ ηδκ Πενζααθθμκηζηή Πμθζηζηή ηδξ ηαζ ζηδκ 

ημζκμπμίδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ ηδξ επζδυζεςκ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιέζς 

ηαηαπςνήζεςκ ζημκ ηφπμ, δδιμζίεοζδ ζημ internet, ζε εηεέζεζξ ή άθθεξ εηδδθχζεζξ, 

ιέζς αθθδθμβναθίαξ πνμξ επζθεβιέκμοξ απμδέηηεξ ηαζ πνμξ ημοξ πνμιδεεοηέξ ηαζ 

απμηεθεί ανιμδζυηδηα ημο Πνμέδνμο ηδξ Δηαζνείαξ, ή άθθμο ελμοζζμδμηδιέκμο απυ 

αοηυκ πνμζχπμο πμο ακήηεζ ζηδκ Οιάδα Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ. 

Ζ εηαζνεία ακαβκςνίγεζ ηδκ οπμπνέςζή ηδξ κα εκδιενχζεζ ημοξ πεθάηεξ ηδξ ζε 

πενίπηςζδ φπανλδξ επζαθααχκ πδιζηχκ εκχζεςκ ηαζ θμζπχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ 

πνμσυκηςκ ηδξ. ε αοηυ ημ πθαίζζμ ημ ηιήια επζημζκςκίαξ & πνμαμθήξ ζοθθέβεζ υθδ ηδκ 

πθδνμθυνδζδ απυ ημοξ ελςηενζημφξ πανάβμκηεξ ηαζ ιεηαθένεζ ηα ζπυθζα ηαζ αζηήιαηα 

ζηδκ μιάδα πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ. Σέθμξ μ πεθάηδξ πνμηνέπεηαζ κα 

ακαηοηθχκεζ, κα επακαπνδζζιμπμζεί ή κα απαθθάζζεηαζ απυ ημ πνμσυκ ιε ημκ πζμ 

θζθζηυ πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηνυπμ, ιέζς ηςκ μδδβζχκ απμζοκανιμθυβδζδξ πμο ημο 

πανέπμκηαζ.  

4.2.5 Έιεγρνο ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

Όθα ηα έββναθα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ φζηδια Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ ηδξ 

εηαζνείαξ εθέβπμκηαζ ζφιθςκα ιε ηα ακαθενυιεκα ζηδ Γζαδζηαζία ΓΟΠ Α.10. Σα 

έββναθα πμο αθμνμφκ κμιμεεζία, πενζααθθμκηζηέξ άδεζεξ ηαζ ηακμκζζιμφξ εθέβπμκηαζ 
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ζφιθςκα ιε ηδ δζαδζηαζία ΓΟΠ Α.15.3 Οζ ιεηνήζεζξ, παναημθμοεήζεζξ, ηαηαβναθέξ ηαζ 

ζοκηδνήζεζξ πμο απμδεζηκφμοκ ηδ ζοιιυνθςζδ ηδξ εηαζνείαξ ιε ηδκ κμιμεεζία ηαζ ηζξ 

πενζααθθμκηζηέξ επζδυζεςκ ηδξ εηηεθμφκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ δζαδζηαζία ΓΟΠ Α.40 

(παναημθμφεδζδ ηαζ ιεηνήζεζξ).  

Ζ Γζαδζηαζία ηςκ εζςηενζηχκ επζεεςνήζεςκ (ΓΟΠ Α.20 ημο οζηήιαημξ Γζμίηδζδξ 

Οθζηήξ Πμζυηδηαξ) πενζβνάθεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πναβιαημπμζμφκηαζ μζ 

Δζςηενζηέξ Δπζεεςνήζεζξ ημο οζηήιαημξ Γζαπείνζζδξ Πμζυηδηαξ ηαζ Πενζααθθμκηζηήξ 

Γζαπείνζζδξ ηδξ Δηαζνίαξ. Οζ Δζςηενζηέξ Δπζεεςνήζεζξ απμηεθμφκ ααζζηυ ενβαθείμ 

επμπηείαξ ηςκ δφμ οζηδιάηςκ ηαζ ιεευδεοζδξ ηςκ απαναζηήηςκ βζα ηδ αεθηίςζή ημοξ 

δζμνεςηζηχκ εκενβεζχκ. 

Ζ εηαζνεία «ΓΡΟΜΔΑ» Α.Β.Δ.Δ.Α. έπεζ ηεηιδνζςιέκεξ δζαδζηαζίεξ ζπεηζηέξ ιε ηδ 

δζαπείνζζδ ηςκ ιδ-ζοιιμνθχζεςκ (Γζαδζηαζία ΓΟΠ Α.30) πμο ιπμνεί κα εκημπζζεμφκ 

ηαηά ηζξ Δζςηενζηέξ Δπζεεςνήζεζξ ημο οζηήιαημξ, απυ πανάπμκα ηνίηςκ, απυ ηα 

απμηεθέζιαηα ηςκ ιεηνήζεςκ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πθεονχκ, απυ αηοπήιαηα πμο 

είπακ επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ. Δθυζμκ δζαπζζηςεμφκ ιδ-ζοιιμνθχζεζξ ή πζεακέξ 

ιδ ζοιιμνθχζεζξ, αημθμοεείηαζ δ δζαδζηαζία ΓΟΠ Α.30 Γζμνεςηζηέξ – Πνμθδπηζηέξ 

εκένβεζεξ.  

Σμοθάπζζημκ ζε εηήζζα αάζδ ακαζημπμφκηαζ απυ ημ οιαμφθζμ Πενζααθθμκηζημφ 

Πνμβνάιιαημξ ηα απμηεθέζιαηα ημο οζηήιαημξ Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ 

(Γζαδζηαζία ΓΟΠ Β.20). 

 

                                                 
3
 ην παξάξηεκα IV ηεο παξνύζαο Γήισζεο παξαηίζεηαη ην έληππν Α.15.2, όπνπ αλαγξάθνληαη ζε θαηάζηαζε όιεο 

νη θαλνληζηηθέο θαη λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εηαηξία. 
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5. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΠΣΤΥΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ 

ημ πθαίζζμ ηδξ πέιπηδξ εκυηδηαξ ηδξ πανμφζαξ Πενζααθθμκηζηήξ Γήθςζδξ 

πανμοζζάγμκηαζ ακαθοηζηά ζημζπεία βζα ηζξ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ ηδξ εηαζνίαξ 

ΓΡΟΜΔΑ, υπςξ αοηά πνμηφπημοκ απυ ηζξ πνμαθεπυιεκεξ παναημθμοεήζεζξ ηαζ 

ιεηνήζεζξ, ακαδεζηκφμκηαξ ηαζ ζπμθζάγμκηαξ ηδ δζαπνμκζηή ημοξ ελέθζλδ. Σα δεδμιέκα 

ηςκ ηαηακαθχζεςκ ηςκ α΄ οθχκ, ηςκ αμδεδηζηχκ οθχκ ηαζ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ 

ακηθμφκηαζ απυ ημ ERP. 

Οζ πενζααθθμκηζηέξ πθεονέξ ηδξ εηαζνίαξ ακαβκςνίγμκηαζ ηαζ ηαηαβνάθμκηαζ ζημ έκηοπμ 

Γ.15.1, ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα ζηδ δζαδζηαζία Γ.15 ηαζ είκαζ δζαεέζζια ζε ηάεε 

εκδζαθενυιεκμ.  

5.1 Υξήζε πξώησλ θαη βνεζεηηθώλ πιώλ  

Πνμηεζιέκμο κα πανάβεζ ηα πνμσυκηα ηδξ, δ εηαζνεία ΓΡΟΜΔΑ πνδζζιμπμζεί ιία 

πμζηζθία πνχηςκ ηαζ αμδεδηζηχκ οθχκ, μζ μπμίεξ δζαηνίκμκηαζ ζε λφθμ, πθαζηζηυ, 

ιέηαθθμ, (αθμοιίκζμ, ζίδδνμξ), ηαζκίεξ πενζεςνίμο, ζςθήκεξ, οθζηά ηυνκμο, 

επζπνςιζςιέκα ηειάπζα, φθαζια, δένια, οαθμπίκαηεξ, πμφδνεξ ααθήξ, ηυθθεξ, 

δζαθφηεξ, οθζηά ζοζηεοαζίαξ.   

ε υηζ αθμνά ηδ πνήζδ πνχηςκ ηαζ αμδεδηζηχκ οθχκ, πνμζπάεεζα ηδξ εηαζνείαξ είκαζ δ 

πνήζδ θζθζηυηενςκ πνμξ ημ πενζαάθθμκ πνχηςκ ηαζ αμδεδηζηχκ οθχκ. ε αοηά ηα 

πθαίζζα δ εηαζνεία έπεζ πνμπςνήζεζ ζηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ πμοδνχκ ααθήξ ηςκ 

ιεηαθθζηχκ επζθακεζχκ ιε άθθεξ πμφδνεξ ααθήξ ιδ επζηίκδοκεξ, ιε απμηέθεζια ηδ 

ιείςζδ ηδξ νφπακζδξ ηδξ βφνς πενζμπήξ απυ ηδκ παναβςβή επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ 

αθθά ηαζ βεκζηυηενα ημο πενζαάθθμκημξ ηαηά ηδκ ηεθζηή δζάεεζδ ηςκ πνμσυκηςκ απυ ημκ 

ηεθζηυ ηαηακαθςηή.  

Οζ πμζυηδηεξ ηςκ πνχηςκ ηαζ ηονζυηενςκ αμδεδηζηχκ οθχκ πμο ηαηακαθχεδηακ ηαηά 

ηα έηδ 2012, 2013, 2014 ηαζ 2015 δίκμκηαζ ζημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί. Οζ ηαηακαθχζεζξ 

λοθείαξ εηθναζιέκεξ ζε υβημ ημ 2013 ήηακ 3.383,21  m3, ημ 2014 4.221,54 m3 ηαζ ημ 

2015 είκαζ 2.950 m3. διεζχκεηαζ υηζ, δ πμζυηδηα λοθείαξ πμο είπε εηηζιδεεί ζηδ Μεθέηδ 

Πενζααθθμκηζηχκ Δπζπηχζεςκ υηζ εα ιπμνμφζε κα οπμζηεί επελενβαζία ζημ ενβμζηάζζμ 

ιεηά ηδκ επέηηαζδ ηαζ εηζοβπνμκζζιυ ημο, ήηακ 20.800 m3. 
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Πίλαθαο 5.1: Καηακαθχζεζξ πνχηςκ & ηφνζςκ αμδεδηζηχκ οθχκ 2013, 2014, 2015 

 

Όπςξ θαίκεηαζ απυ ημκ πίκαηα 5.1, ημ έημξ 2015 δ ηαηακάθςζδ ιεθαιίκδξ ηαζ λοθείαξ  

πανμοζζάγεζ ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ ηάλεςξ ημο 30%. Ακηίεεηα, δ ηαηακάθςζδ ηςκ 

ζςθήκςκ, ηδξ θαιανίκαξ / θάιαξ ηαζ ημο αθμοιζκίμο ηαεχξ ηαζ ηςκ επζπνςιζςιέκςκ 

ηειαπίςκ αολήεδηε ζδιακηζηά (υπςξ ηαζ θμβζηά ηα ζπεηζηά οθζηά ηυνκμο) 

οπμδεζηκφμκηαξ ιζα ζδιακηζηή ακαδζάνενςζδ ηδξ παναβςβήξ απυ ηδκ λοθεία ζηα 

ιέηαθθα, πνμθακχξ θυβς ηςκ ζδζαίηενςκ απαζηήζεςκ ηςκ ένβςκ πμο οθμπμζήεδηακ 

ηαηά ηδκ πεναζιέκδ πνμκζά. Ζ εκ θυβς ακαδζάνενςζδ, δ μπμία επζθένεζ πεναζηένς 

πνήζδ επζπνςιίςζδξ ηαζ πμφδναξ ααθήξ επέααθε εκίζποζδ ηςκ ζπεηζηχκ πνμθδπηζηχκ 

ιέηνςκ ηαζ δζμνεςηζηχκ πανειαάζεςκ ζηζξ αημθμοεμφιεκεξ δζαδζηαζίεξ, πνμηεζιέκμο 

κα ιδκ επζδεζκςεεί ημ πενζααθθμκηζηυ απμηφπςια ηδξ παναβςβήξ ηδξ ΓΡΟΜΔΑ.  

Ο Πίκαηαξ 5.2 δίκεζ ηζξ πμζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ ζοζηεοαζίαξ ηςκ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ  

Πίλαθαο 5.2: Καηακαθχζεζξ οθζηχκ ζοζηεοαζίαξ ημ 2013, ημ 2014 ηαζ ημ 2015 

ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΠΟΟΣΖΣΔ 2013 ΠΟΟΣΖΣΔ 2014 ΠΟΟΣΖΣΔ 2015 

ΥΑΡΣΗ ΤΚΔΤΑΗΑ 10.659,27 Kg 9.254,23 kg 11.498,08 kg 

ΣΑΗΝΗΑ ΤΓΚΟΛΛΖΣΗΚΖ 0 0 0 

ΦΗΛΜ ΤΡΗΚΝ. ΠΛΑΣ. ΤΚΔΤΑΗΑ 2.949,93 Kg 2.477,69 kg 5.403,00 kg 

ΑΚΟΤΛΔ ΤΚΔΤΑΗΑ ΠΛΑΣΗΚΔ 1.983,23 Kg 1.858,30 kg 3.579,90 kg 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΟΟΣΖΣΑ  15.592,43 Kg 13.590,22 kg 20.480,98 

Πνζόηεηα πιηθώλ ζπζθεπαζίαο αλά tn  
πξντόληνο  

3,13 Kg/tn 
πξντόληνο 

3,89 Kg/tn 
πξντόληνο 

5,45 Kg/tn 
πξντόληνο 

ΤΛΗΚΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

2013 2014 2015 Μεηαβνιή 
Απόιπηνπ 
Μεγέζνπο 

κεηαμύ 2014 
θαη 2015 

Απόιπην 
κέγεζνο 

Καηαλά-
ισζε/ tn 

πξντόληνο 

Απόιπην 
κέγεζνο 

θαηαλάισζε 
/ tn 

πξντόληνο 

Απόιπην 
κέγεζνο 

θαηαλάισζε 
/ tn 

πξντόληνο 

ΞΤΛΔΗΑ/ 
ΜΔΛΑΜΗΝΖ 

ΣΝ 2.299,08 0,4612 2.955,08 0,84697 2.065,00 0,54993 -30,12% 

ΧΛΖΝΔ ΣΝ 170,95 0,0343 108,26 0,031029 60,00 0,01598 -44,57% 

ΛΑΜΑΡΗΝΑ/ 
ΛΑΜΑ 

ΣΝ 409 0,082 203 0,058183 312,42 0,08320 53,90% 

ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ ΣΝ 42,49 0,0085 23,98 0,006873 23,31 0,00621 -2,80% 

ΔΠΗΥΡΧΜ. 
ΣΔΜΑΥΗΑ 

ΣΔΜ 7.222 1,4488 8.467 2,42677 14.581,00 3,88309 72,21% 

ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΔ ΣΝ 20,32 0,0041 16,21 0,004646 15,64 0,00417 -3,49% 

ΤΛΗΚΑ ΣΟΡΝΟΤ ΣΝ 7,89 0,0016 6,83 0,001958 10,12 0,00269 48,12% 

ΠΟΤΓΡΔ 
ΒΑΦΖ 

ΣΝ 8,26 0,0017 6,56 0,00188 5,95 0,00158 -9,34% 

ΣΑΗΝΗΑ PVC ΜΔΣΡΑ 750.973 150,6496 714.781 204,867 811.446,94 216,098 13,52% 
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Ζ αφλδζδ ηδξ πνήζδξ οθζηχκ ζοζηεοαζίαξ ακά tn πνμσυκημξ ηαηά 40,1% ημ έημξ 2015, 

μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ζοκεπίζεδηε δ ακαδζάνενςζδ ημο ιείβιαημξ ηςκ πςθήζεςκ 

πνμξ υθεθμξ ιεβάθςκ ένβςκ ηαζ θζακζηήξ ζηδκ εονςπασηή αβμνά. Αθεκυξ μζ ζδζαίηενεξ 

πνμδζαβναθέξ ηαζ αθεηένμο μζ ιαηνφηενεξ ιεηαθμνέξ πνμηάθεζακ ηδκ εκ θυβς αφλδζδ. 

Ο πίκαηαξ 5.3 παναεέηεζ ηζξ πμζυηδηεξ επζηίκδοκςκ μοζζχκ βζα ημ 2013 έςξ ημ 2015. 

Πίλαθαο 5.3: Πμζυηδηεξ επζηίκδοκςκ μοζζχκ, ακά ηιήια, ηα έηδ 2013, 2014 ηαζ 2015 

ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ ΥΡΖ/ΜΔΝΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

2013 2014 2015 

ΣΑΠΔΣΑΡΗΑ 
(Kg) 

ΚΟΛΛΑ DORUS SC 456 - - - 

ΒΔΝΕΗΝΟΚΟΛΛΑ ΜΗΑ ΟΦΔΧ 450 310 217 

ΒΔΝΕΗΝΟΚΟΛΛΑ ΓΗΠΛΖ ΟΦΔΧ 1946 980 686 

ΛΟΤΣΡΩΝ  (Kg)  ΜΟΝΧΣΗΚΟ ΓΗΑ ΦΗΛΜ PVC FPI 33S02 46 74 51,8 

 ΚΑΣΑΛΤΣΖ Ct 153S01 43 84 58,8 

 ΓΔΜΗΜΑ (ΚΟΗΝΟ) FPU 35 455 562 393,4 

 ΚΑΣΑΛΤΣΖ Ct 35 228 280 196 

 ΣΔΛΗΚΟ ALPI OPU 91G40 GLOSS 398 506 354,2 

 ΚΑΣΑΛΤΣΖ CTN 52 228 281 196,7 

 ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ ΑΡΓΟ Dpu 809 (302) 332 479 335,3 

 ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ ΜΟΝΧΣΗΚΟ Dpu 809 (309) 29 - - 

 ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ 304 (302 ημ 2013) 331 360 252 

 ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ 0022 200 160 112 

 ΚΑΣΑΛΤΣΖ ΛΑΚΑ 370 350 245 

 ΛΑΚΑ ΔΓΥΡΧΜΖ-ΛΔΤΚΖ 514 560 392 

 ΣΔΛΔΗΧΜΑ UVVE081820 (81720 ημ 2013) 789 890 623 

 ΚΑΣΑΛΤΣΖ CT 30 - - - 

 ΓΔΜΗΜΑ FPUR0034 - - - 

 ΤΠΟΣΡΧΜΑ ΛΔΤΚΟ FPP 225 75 150 105 

 VPUR5 43030 - - - 

 INUR  410 - - - 

 ΦΧΣΟΥΖΜΗΚΟ CZFT1081 11,41 21,35 14,945 

 FOND UV AC 1178 983 688,1 

 SOLVENTE N                                     670 874 611,8 

 SOLVENTE E 2459 2899 2029,3 

 CERA INDURITORE B 3051 22 - - 

 FONDO UV 114 1433 1385 969,5 

ΒΑΦΔΗΟΤ (L) ΑΠΟΛΑΓΧΣΗΚΟ ΜΔΣΑΛΛΧΝ  780 710 497 
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Πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε υηζ, μζ επζηίκδοκεξ μοζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ 

ενβμζηάζζμ είκαζ αμδεδηζηέξ φθεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ηυθθεξ, δζαθοηζηά, θμφζηνα 

ηθπ.  

5.2 Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ   

Ζ ηαηακάθςζδ θοζζηχκ πυνςκ οπυ ηδκ ιμνθή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ πανεπυιεκδξ απυ 

ημ δίηηομ ηδξ ΓΔΖ, θοζζημφ αενίμο, πεηνεθαίμο ηίκδζδξ ηαζ κενμφ είκαζ ιία ζδιακηζηή 

πενζααθθμκηζηή πθεονά ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ εηαζνείαξ, ηαεχξ ζοκηεθεί ζηδκ 

ελάκηθδζδ θοζζηχκ πυνςκ, εκχ ειιέζςξ δ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ηαζ ηαοζίιςκ 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδ νφπακζδ ηδξ αηιυζθαζναξ ηαζ ημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο. Ζ 

ηαηακάθςζδ ηςκ δζαθυνςκ ηφπςκ εκένβεζαξ δίκεηαζ ζημ πίκαηα 5.4. 

Πίλαθαο 5.4: Καηακάθςζδ εκένβεζαξ ηαηά ηα έηδ 2013, 2014 ηαζ 2015 

 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα (ΚWh) Φπζηθό Αέξην (ζε MWh) Πεηξέιαην Κίλεζεο (ζε L) 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ΗΑΝ 174400 197.435 225.961 156,640 172,408 181,297 3000 5.803 2.999 

ΦΔΒ 194.400 167.199 156.951 160,568 147,969 162,626 3002 3.000 - 

ΜΑΡ 183.600 148.602 177.970 163,264 89,215 187,358 6000 2.900 3.000 

ΑΠΡ 202.400 161.257 155.825 142,879 92,498 128,509 2801 2.999 3.001 

ΜΑΨ 236.000 176.573 213.320 142,182 130,233 135,047 3001 3.000 2.801 

ΗΟΤΝ 265.200 157.283 248.154 133,221 61,645 164,491 3001 5.603 3.001 

ΗΟΤΛ 299.600 185.894 250.091 186,748 107,049 137,882 5965 0 5903 

ΑΤΓ 240.800 173.712 165.279 130,971 101,758 74,387 3002 5.501 - 

ΔΠ 281.600 228.333 202.977 160,829 133,971 132,897 5998 2.998 2.799 

ΟΚΣ 290.800 285.178 204.824 95,416 171,637 177,579 5799 5.999 - 

ΝΟΔ 314.400 280.000 203.679 103,686 194,248 177,098 2802 3.002 - 

ΓΔΚ 241.200 235.467 217.951 165,263 178,851 233,174 8902 3.000 - 

εηήζηα 
θαηαλάισζε 

 
2.924.400 

 
2.396.934 2.422.982 1.841,67 1.581,48 1.892,35 53.273 43.805 23.504,00 

εκεξήζηα 
θαηαλάισζε 

(300 διένεξ/έημξ) 
9.748 7.990 8.077 6,1 5,3 6,31 177,58 146,02 78,35 

Καηαλάισζε / 
tn πξντόληνο 

586,65 686,99 645,27 0,37 0,45 0,50 10,69 12,55 6,26 

 

H ιέζδ ηαηακάθςζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ακά tn παναβυιεκςκ πνμσυκηςκ πανμοζίαζε 

μνζαηή αφλδζδ ηδξ ηάλεςξ ημο 1%, πςνίξ ζδιακηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζηδκ ηαηακμιή 

ηδξ ακά παναβςβζηή ιμκάδα ηδξ ΓΡΟΜΔΑ. διακηζηή είκαζ δ αφλδζδ πμο 
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παναηδνήεδηε ζηδκ ηαηακάθςζδ θοζζημφ αενίμο (πενίπμο 18,9%). Σμ θοζζηυ αένζμ 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ, ηυζμ ζημ ηιήια λφθμο 

υζμ ηαζ ζημ ηιήια ιεηάθθμο, αθθά ηαζ βζα ηδκ εένιακζδ ηςκ πχνςκ ζηα πθαίζζα ηδξ 

πνήζδξ πζμ θζθζηχκ πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαφζζιςκ οθχκ. Σδκ ίδζα ζηζβιή δ ΓΡΟΜΔΑ, 

ζοκεπίγμκηαξ ηδκ πμνεία ελμζημκυιδζδξ πμο είπε ηαζ ημ 2014, επέηοπε αλζμζδιείςηδ 

πεναζηένς ιείςζδ ηδξ πνήζδξ πεηνεθαίμο ηίκδζδξ ζημ ιζζυ ημο 2014, πάκηα ακά tn 

παναβυιεκςκ πνμσυκηςκ. 

O ιέζμξ υνμξ ημο ζοκδιίημκμο θεζημονβίαξ (cosΦ) υθμο ημο ζοβηνμηήιαημξ, βζα ημ έημξ 

2015, δεκ πανμοζίαζε ζδιακηζηή αολμιείςζδ, ζε ζπέζδ ιε ημ έημξ 2014. ε επζιένμοξ 

ακάθοζδ, αεθηζχεδηε ημ ζοκδιίημκμ θεζημονβίαξ βζα ηδ ιμκάδα λφθμο ηαζ ιεζχεδηε 

μνζαηά βζα ημ ιέηαθθμ, βεβμκυξ ημ μπμίμ ιπμνεί κα ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακαδζάνενςζδ ηδξ 

παναβςβήξ ηδξ ΓΡΟΜΔΑ πμο έπμοιε πνμακαθένεζ. Δηείκμ υιςξ πμο απέηνερε ιζα 

ζδιακηζηή αεθηίςζδ είκαζ δ ειθακήξ επζδείκςζδ ημο ζοκδιίημκμο θεζημονβίαξ ζηδ 

εβηαηάζηαζδ πμο ελοπδνεηεί ηα βναθεία δζμίηδζδξ ηαζ οπδνεζζχκ.  

Πίλαθαο 5.5: οκδιίημκμ (COSΦ) θεζημονβίαξ ζηα ηιήιαηα ηαηά ηα έηδ 2013, 2014 ηαζ 

2015 

 Σκήκαηα  2013 2014 2015 

Kηίνζμ ημο λφθμο 0,989 0,991 0,995 

Μέηαθθμ ηαζ Αθμοιίκζμ 0,962 0,979 0,978 

Κεκηνζηυ ηηίνζμ 1,000 1,000 0,995 

ΤΝΟΛΟ 0,984 0,990 0,989 

 

Σέθμξ, ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηςκ ιεηνδηχκ ημο ενβμζηαζίμο, δ εηήζζα ηαηακάθςζδ 

κενμφ βζα ημ έημξ 2013 ήηακ 25.221 m3, εκχ βζα ημ έημξ 2014 δ ηαηακάθςζδ αολήεδηε 

αζζεδηά ζηα 30.947 m3 (22,70%) πανά ηδκ ιείςζδ ημο ηφηθμο ενβαζζχκ. Ζ δζαθμνά 

αοηή μθείθεηαζ ηονίςξ, ζηδκ αφλδζδ πμο πνμηθήεδηε ημ έημξ 2014 ζηδκ παναβςβή 

πνμσυκηςκ απμηεθμφιεκςκ απυ ιεηαθθζηά ιένδ, ηα μπμία πανάβμκηαζ ιε ιδπακδιάηα 

ηαζ δζενβαζίεξ πμο αολάκμοκ ηδκ ηαηακάθςζδ κενμφ.  

ημκ αηυθμοεμ πίκαηα παναηίεεηαζ δ ιέζδ διενήζζα ηαηακάθςζδ, δ μπμία επακήθεε ημ 

2015 ζε ιζα πμνεία ιείςζδξ, άνα ελμζημκυιδζδξ θοζζηχκ πυνςκ. 
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Πίλαθαο 5.6: Μέζδ διενήζζα ηαηακάθςζδ κενμφ ηαηά ηα έηδ 2013, 2014, 2015 (ζε m3/d) 

ΜΖΝΑ  2013 2014 2015 ΜΖΝΑ  2013 2014 2015 

Ηακμοάνζμξ 68,39 85,74 84,92 Ημφθζμξ 69,85 88,49 86,61 

Φεανμοάνζμξ 66,62 83,89 84,12 Αφβμοζημξ 70,61 86,56 86,56 

Μάνηζμξ 73,11 87,59 83,34 επηέιανζμξ 80,46 92,43 90,75 

Απνίθζμξ 79,21 85,96 85,20 Οηηχανζμξ 68,32 88,57 87,04 

Μάζμξ 64,57 78,56 82,79 Νμέιανζμξ 67,29 85,14 85,11 

Ημφκζμξ 68,42 84,73 85,24 Γεηέιανζμξ 63,85 83,91 81,99 

 Μέζε εκεξήζηα έηνπο 70,06 85.96 85,30 

 

Απυ ηα ζημζπεία ημο παναπάκς πίκαηα πνμηφπηεζ υηζ δ ηαηακάθςζδ κενμφ αολάκεζ 

ζδιακηζηά ηδ εενζκή πενίμδμ, ηονίςξ θυβς ελαηιίζεςκ απυ ηα ροηηζηά ηοηθχιαηα 

(ηθζιαηζζιυξ, ρφλεζξ ζηα ηιήιαηα ζζδδνμφπςκ ηαζ ιδ ζζδδνμφπςκ ιεηάθθςκ) ηαζ ηζξ 

ανδεφζεζξ ηςκ ένβςκ πναζίκμο. Σμ ζζμγφβζμ πνήζδξ ημο κενμφ πανμοζζάγεηαζ ζημκ 

πίκαηα πμο αημθμοεεί. 

                               Πίλαθαο 5.7: Ηζμγφβζμ πνήζδξ κενμφ 2013, 2014 ηαζ 2015 

ΗΟΕΤΓΗΟ ΥΡΖΖ ΝΔΡΟΤ 2013 2014 2015 

Υξήζε Νεξνύ Βηνκεραλνζηαζίνπ 1 

Τβνά αζμιδπακζηά απυαθδηα (m3) 4.962 5.105 5.066 

Βμενμθφιαηα (m3) 2.029 3.127 3.103 

Δλαηιίζεζξ κενμφ (m3) 7.446 8.617 8.551 

Δπζθακεζαηέξ απμννμέξ κενμφ (m3) 9.235 12.461 12.366 

ύλνιν Βηνκεραλνζηαζίνπ 1 (m3) 23.672 29.310 29.086 

Υξήζε Νεξνύ Βηνκεραλνζηαζίνπ 2 

Τβνά αζμιδπακζηά απυαθδηα (m3) 0 0 0 

Βμενμθφιαηα (m3) 544 604 599 

Δλαηιίζεζξ κενμφ (m3) 443 476 472 

Δπζθακεζαηέξ απμννμέξ κενμφ (m3) 562 557 553 

ύλνιν Βηνκεραλνζηαζίνπ 2 (m3) 1.549 1.637 1.624 

Όγθνο λεξνύ (m3) αλά tn 
πξντόληνο 

5,06 8,87 8,18 
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5.3 ηεξεά απόβιεηα 

Ο ηφνζμξ υβημξ ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ παναβςβζηή 

δζαδζηαζία πνμένπεηαζ ηονίςξ απυ ηα ηιήιαηα Ξφθμο ηαζ Μεηάθθμο ηαζ έβηεζηαζ ζε 

οπυθμζπα ημπήξ ηαζ νμηακίδζα ηαεχξ ηαζ ζε οπμθείιιαηα ζζδδνμφπςκ ιεηάθθςκ. Άθθα 

ζηενεά απυαθδηα ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ πενζθαιαάκμοκ φθαζια, πθαζηζηυ, 

αθνμθέλ, βοαθί ηαζ αθμοιίκζμ. Γεδμιέκμο υηζ υθεξ μζ παναβςβζηέξ δζαδζηαζίεξ είκαζ 

αοημιαημπμζδιέκεξ, βίκεηαζ δ αέθηζζηδ εηιεηάθθεοζδ ηςκ πνχηςκ οθχκ (λοθεία, 

θαιανίκεξ, ιέηαθθα, η.η.θ.).  

Ο πίκαηαξ 5.8 δίκεζ ηζξ πμζυηδηεξ ηςκ ηφνζςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ. 

Πίλαθαο 5.8: ηενεά απυαθδηα παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ηνυπμζ δζαπείνζζδξ  

 

 ΞΤΛΟ (Kg) ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ (Kg) ΜΔΣΑΛΛΟ (Kg) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Υςιαηενή - - - - - - - - - 

Ακάηηδζδ Δκένβεζαξ 218.458 195.352 136.746 - - - - - - 

Ακαηφηθςζδ 11.450 - - 17.170 8.050 3.325 115.792 25.180 105.506 

Δπακαπνδζζιμπμίδζδ - - - - - - - - - 

Απμεήηεοζδ - - - - - - - - - 

ΤΝΟΛΟ 229.908 195.352 136.746 17.170 8.050 3.325 115.792 25.180 105.506 

 
ΤΦΑΜΑ (Kg) ΚΡΑΠ ΠΛΑΣΗΚΟ (Kg) ΥΑΡΣΗΝΖ ΤΛΖ (Kg) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Υςιαηενή - - - - - - - - - 

Ακάηηδζδ Δκένβεζαξ - - - - - - - - - 

Ακαηφηθςζδ 564 493 425 2.000 1.821 - 1.200 5.850 6.520 

Δπακαπνδζζιμπμίδζδ 296 302 298 - - - - - - 

Απμεήηεοζδ - - - - - - - - - 

ΤΝΟΛΟ 860 795 723 2.000 1.821 0 1.200 5.850 6.520 

 
ΟΡΤΚΣΔΛΑΗΑ (Kg) ΓΤΑΛΗ (Kg)    

2013 2014 2015 2013 2014 2015    

Υςιαηενή - - - - - -    

Ακάηηδζδ Δκένβεζαξ - - - - - -    

Ακαηφηθςζδ 0 0 0 13.420 - -    

Δπακαπνδζζιμπμίδζδ - - - - - -    

Απμεήηεοζδ - - -  - -    

ΤΝΟΛΟ 0 0 0 13.420 0 0    
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2013 2014 2015 

οκμθζηή 
Πμζυηδηα 

(Kg) 
Πμζμζηυ (%) 

οκμθζηή 
Πμζυηδηα 

(Kg) 

Πμζμζηυ 
(%) 

οκμθζηή 
Πμζυηδηα 

(Kg) 

Πμζμζηυ 
(%) 

Υςιαηενή - 0,00% - 0,00% - 0,00% 

Ακάηηδζδ Δκένβεζαξ 218.458 57,44% 195.352 82,41% 136.746 54,08% 

Ακαηφηθςζδ 161.596 42,49% 41.394 17,46% 115.830 45,81% 

Δπακαπνδζζιμπμίδζδ 296 0.08% 302 0,13% 298 0,12% 

Απμεήηεοζδ - 0,00% - 0,00% - 0,00% 

ΤΝΟΛΟ 380.350 100,00% 237.048 100,00% 252.874 100,00% 

Πμζυηδηα (Kg) / tn πνμσυκημξ 101,29  63,13  67,34  

 

οκμθζηά μ υβημξ ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ πμο πνμέηορακ ακά tn παναβυιεκςκ 

πνμσυκηςκ αολήεδηε μνζαηά. Σδκ ίδζα ζηζβιή, ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ δζαπείνζζδξ, 

δζαηδνήεδηε δ ιδδεκζηή επζαάνοκζδ πςιαηενχκ ηαζ ΥΤΣΑ υζμκ αθμνά ηα ζηενεά 

απυαθδηα απυ ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία ηδξ ΓΡΟΜΔΑ, εκχ επήθεε ιζα 

αλζμικδιυκεοηδ δζανενςηζηή αθθαβή, ηαεχξ ακήθεε ζδιακηζηά ημ πμζμζηυ ηςκ 

απμαθήηςκ πμο ακαηοηθχεδηακ ηαζ ιεζχεδηε ακηζζημίπςξ αοηχκ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ακάηηδζδ (εενιζηήξ) εκένβεζαξ. Καεχξ ηα ακαηοηθςιέκα 

πνμηφπημοκ απυ ηδκ επελενβαζία ιεηάθθμο ηαζ αοηά βζα ακάηηδζδξ εκένβεζαξ απυ ηδκ 

επελενβαζία ημο λφθμο, δ εκ θυβς ακαδζάνενςζδ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακηίζημζπδ 

ακαδζάνενςζδ ηδξ παναβςβήξ ηδξ ΓΡΟΜΔΑ πμο έπμοιε πνμακαθένεζ.4 

5.4 Αέξηεο εθπνκπέο 

Οζ αένζεξ εηπμιπέξ δζαηνίκμκηαζ ζε: α) ηαοζαένζα απυ ημοξ ηαοζηήνεξ θοζζημφ αενίμο, 

απυ ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο εαθάιμο ηαφζδξ οπμθεζιιάηςκ λφθμο ηαζ απυ ηδκ ηίκδζδ ηςκ 

μπδιάηςκ, α) πηδηζηέξ μοζίεξ ηαζ εκχζεζξ απυ ηα ηιήιαηα θμφζηνςκ ηαζ ηαπεηζανίεξ, β) 

ζηυκεξ απυ ημ ηιήια ημπήξ λφθμο ηαζ δ) νφπμοξ απυ ημ ηιήια πφηεοζδξ αθμοιζκίμο ηαζ 

εζδζηυηενα απυ ημ ηέκηνμ ηαηενβαζίαξ ηδξ αηζαθμαμθήξ.  

                                                 
4
 εκεηώλεηαη όηη, ην ζύλνιν ησλ απνξξηπηέσλ πνζνηήησλ ζε ύθαζκα είηε επαλαρξεζηκνπνηείηαη, είηε απνζεθεύεηαη 

ζε ρώξνπο ηνπ εξγνζηαζίνπ πξνθεηκέλνπ λα αλαθπθισζεί. Ζ εηαηξεία ΓΡΟΜΔΑ έρεη ππνγξάςεη ζύκβαζε 

απνθνκηδήο ησλ απνζεθεπκέλσλ απηώλ πνζνηήησλ κε εηαηξία ζρεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Ωο πξνο ηηο απνξξηπηέεο 

πνζόηεηεο μύινπ, έρεη, επίζεο, ππνγξαθεί ζύκβαζε κε αδεηνδνηεκέλν δηαρεηξηζηή απνβιήησλ μύινπ γηα ηελ 

απνθνκηδή ησλ πνζνηήησλ πνπ δελ επαλαρξεζηκνπνηνύληαη, πξνο παξαζθεπή πξηνληδηνύ. ε όηη αθνξά ηε δηαρείξηζε 

ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο πνύδξαο βαθήο απηά επαλαρξεζηκνπνηνύληαη γηα δεύηεξε θνξά ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

ζε αλάκημε κε λέα πνζόηεηα πνύδξαο ζε αλαινγία 1:10. Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο πξώησλ πιώλ από ραξηόλη 

επαλαρξεζηκνπνηνύληαη, εθόζνλ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ελώ νη κεηαιιηθνί θαη πιαζηηθνί πεξηέθηεο ρεκηθώλ 

νπζηώλ ζπγθεληξώλνληαη πξνζσξηλά θαη ζηε ζπλέρεηα δηαηίζεληαη ζε αδεηνδνηεκέλν δηαρεηξηζηή απνβιήησλ. Σέινο, 

ε εηαηξεία έρεη εληαρζεί ζε ζπιινγηθό ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο πιηθώλ ζπζθεπαζίαο. 
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ε υηζ αθμνά ηα ηαοζαένζα ηςκ ηαοζηήνςκ αοηά εθέβπμκηαζ ιε αάζδ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ 

ηείιεκδξ κμιμεεζίαξ ηαζ ηδξ έβηνζζδξ πενζααθθμκηζηχκ υνςκ εκχ υθα ηα θμνηδβά ηδξ 

επζπείνδζδξ δζαεέημοκ εκδιενςιέκδ ηάνηα εθέβπμο ηαοζαενίςκ. 

Οζ πμζυηδηεξ μνβακζηχκ δζαθοηχκ, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ πμθφ ιζηνέξ, ζοκεπχξ δ 

εηαζνεία δεκ οπάβεηαζ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ πμο εα πνέπεζ κα θάαμοκ εζδζηά ιέηνα 

(επζηάθορδ λφθζκςκ επζθακεζχκ ιε πνήζδ δζαθφηδ άκς ηςκ 15 tn, πμθφζηνςζδ λφθμο 

άκς ηςκ 5 tn, ειπμηζζιυξ λφθμο άκς ηςκ 25  tn), ζφιθςκα ιε ηδκ οπ. αν. 11641/1942 

Απυθαζδ (ΦΔΚ 832/Β/2-7-2002) βζα ηα ιέηνα ηαζ υνμοξ πενζμνζζιμφ ηςκ εηπμιπχκ 

ηςκ πηδηζηχκ μνβακζηχκ εκχζεςκ. Δκημφημζξ, ημ 2004 δ εηαζνεία πνμπχνδζε ζηδκ 

ημπμεέηδζδ θίθηνςκ εκενβμφ άκεναηα ζημ ηέθμξ ηςκ ζοζηδιάηςκ ελαενζζιμφ βζα κα 

επζηφπεζ ιζηνυηενδ δζάποζδ ηςκ πηδηζηχκ μοζζχκ ζημ πενζαάθθμκ. 

Σέθμξ, ςξ πνμξ ηδκ παναβςβή ζηυκδξ ηαηά ηδκ ημπή ημο λφθμο, αοηή ακαννμθάηαζ ζηα 

ζδιεία ημπήξ ηαζ μδδβείηαζ ζε ηοηθςκζημφξ δζαπςνζζηέξ ηαζ ζαηυθζθηνα. ημ ηέκηνμ 

ηαηενβαζίαξ ηδξ αηζαθμαμθήξ οπάνπεζ θίθηνμ κενμφ πμο ηαηαηναηεί ημοξ νφπμοξ ηαζ μ 

αέναξ πμο ελένπεηαζ είκαζ πθήνεξ απαθθαβιέκμξ. Δκδεζηηζηά παναηίεεηαζ μ αηυθμοεμξ 

πίκαηαξ ιε ηζξ ιεηνήζεζξ «ζηαειζημφ πνμζδζμνζζιμφ ηδξ αζςνμφιεκδξ ζςιαηζδζαηήξ 

νφπακζδξ» πμο δζεκενβήεδηε απυ ημκ ΔΛΗΝΤΑΔ. Ο μνβακζζιυξ ζοιπεναίκεζ: «οη 

ζσγθεληρώζεης ηοσ εηζπλεύζηκοσ θιάζκαηος ηωλ αηωρούκελωλ ζωκαηηδίωλ ζηολ αέρα 

βρέζεθαλ ηδηαίηερα τακειές ως ακειεηέες θαη δελ σπερβαίλοσλ ζε θακία περίπηωζε ηης 

ορηαθές ηηκές γηα οθηάωρε επαγγεικαηηθή έθζεζε ποσ θαζορίδοληαη από ηο ΠΔ 77/93». 

α/α εκείν / Σξόπνο Γεηγκαηνιεςίαο Γηάκ. θαη Σύπνο 
Φίιηξνπ  

Ρνή 
(l/min) 

Υξόλνο 
(min) 

πγθέληξσζε 
Δηζπλεύζηκνπ 
Κιάζκαηνο 
(mg/m

3
) 

1ζ Homag Genius (ζηαεενή δεζβιαημθδρία) Δζηένεξ ηοηηανίκδξ 
(37 mm) 

2,8 256 0,3 

2ζ Ζθεηηνμζοβημθθήζεζξ (ζηαεενή 
δεζβιαημθδρία) 

Δζηένεξ ηοηηανίκδξ 
(37 mm) 

2,8 296 0,3 

3ζ Βαθείμ (ζηαεενή δεζβιαημθδρία) Δζηένεξ ηοηηανίκδξ 
(37 mm) 

2,8 292 0,8 

4ζ Homag Profiline (ζηαεενή δεζβιαημθδρία) Δζηένεξ ηοηηανίκδξ 
(37 mm) 

2,8 259 0,3 

5ζ Schelling (ζηαεενή δεζβιαημθδρία) Δζηένεξ ηοηηανίκδξ 
(37 mm) 

2,0 253 0,1 
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5.5 Τγξά Απόβιεηα 

Σα οβνά απυαθδηα ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ πενζθαιαάκμοκ ημ δζάθοια 

απμθίπακζδξ ηςκ ιεηάθθςκ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζημ ηιήια ααθήξ, ζαπμοκέθαζα πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ρφλδ ηςκ ημπηζηχκ ιδπακδιάηςκ, οπυθμζπα απυ δζαθφιαηα 

ηυθθαξ, οδαηζηά δζαθφιαηα αηεηυκδξ, οπμθείιιαηα ααθχκ, δζαθοηζηχκ ηαζ αενκζηζχκ, 

εκχ ζηα οβνά αζμιδπακζηά απυαθδηα πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ηα απυκενα απυ ηζξ πθφζεζξ 

ηςκ μπδιάηςκ.  

Σα απυαθδηα αοηά μδδβμφκηαζ ζηδκ κέα ιμκάδα επελενβαζίαξ οβνχκ απμαθήηςκ, δ 

ηαηαζηεοή ηδξ μπμίαξ μθμηθδνχεδηε ημ 2004 ηαζ λεηίκδζε κα θεζημονβεί ημ Γεηέιανζμ 

ημο 2004. ηδ ζοκέπεζα ηα επελενβαζιέκα πθέμκ οβνά απυαθδηα δζαεέημκηαζ ζημ δίηηομ 

απμπέηεοζδξ ηδξ ΒΗ.ΠΔ εννχκ (Ονζζηζηή άδεζα δζαεέζεςξ οβνχκ απμαθήηςκ: 

Αν.πνςη.:06/4802, Αν.Φαη.:81 & Άδεζα θεζημονβίαξ αζμιδπακμζηαζίμο 1: 

Αν.πνςη.:ΓΑ/Φ14.340/572, Αν.Φαη.:Φ14.340 Α/442). 

Ζ κέα ιμκάδα επελενβαζίαξ οβνχκ απμαθήηςκ ηδξ εηαζνείαξ ζπεδζάζηδηε έηζζ χζηε κα 

επελενβάγεηαζ ηυζμ ηα αζμιδπακζηά υζμ ηαζ ηα αζηζηά θφιαηα. ηδκ εκ θυβς ιμκάδα 

ζοκηεθείηαζ πθήνδξ θοζζημπδιζηυξ ηαεανζζιυξ, απμηεθμφιεκμξ απυ εζπανζζιυ, 

ζοβηέκηνςζδ- μιμβεκμπμίδζδ, νφειζζδ pH, ηνμηίδςζδ, ζοζζςιάηςζδ ηαζ δζαφβαζδ. Ζ 

εβηαηάζηαζδ επελενβαζίαξ είκαζ ηθεζζηή ηαζ ηαηά ηδ θεζημονβία  ηδξ δεκ δδιζμονβμφκηαζ 

ακηζαζζεδηζηέξ, μπθδνέξ ή άθθεξ ακεπζεφιδηεξ ηαηαζηάζεζξ. Πνζκ ηδκ ηεθζηή δζάεεζδ, ηα 

επελενβαζιέκα οβνά απυαθδηα δζένπμκηαζ απυ θνεάηζμ δεζβιαημθδρίαξ πνμηεζιέκμο κα 

θαιαάκεηαζ δείβια βζα ηδ δζεκένβεζα ιδκζαίςκ ακαθφζεςκ.  

Σα δδιμηζηά θφιαηα βζα ηδκ οβζεζκή ημο πνμζςπζημφ απυ ημ έκα ζοβηνυηδια ημο 

ενβμζηαζίμο (ηιήια λφθμο) δζαεέημκηαζ ζε ζηεβακυ αυενμ, απ’ υπμο απάβμκηαζ πνμξ 

δζάεεζδ ζημ πχνμ οπμδμπήξ αμενμθοιάηςκ ηδξ πενζμπήξ. Απυ ημ άθθμ ζοβηνυηδια 

(ηεκηνζηυ ηηίνζμ, ηηίνζμ ιεηάθθμο) ηα θφιαηα ηαηαθήβμοκ ζηδ ιμκάδα επελενβαζίαξ 

οβνχκ απμαθήηςκ ηδξ εηαζνείαξ.  

διεζχκεηαζ υηζ δ Βζμιδπακζηή Πενζμπή εννχκ ιέπνζ ζήιενα δεκ δζαεέηεζ ηεκηνζηυ 

ζφζηδια επελενβαζίαξ ηςκ απμαθήηςκ –ςξ υθεζθε- ιε ζοκέπεζα δ ηάεε επζπείνδζδ κα 

οπμπνεμφηαζ κα ακηζιεηςπίγεζ απυ ιυκδ ηδξ ηδκ επελενβαζία ηςκ απμαθήηςκ. Ζ 

δζμίηδζδ ηδξ ΒΗ.ΠΔ. εννχκ απμθάζζζε κα ηαηαζηεοάζεζ δίηηομ απμπέηεοζδξ, ημ μπμίμ 
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κα μδδβεί ηα απυαθδηα ηςκ ιμκάδςκ ηδξ ζηδ Κεκηνζηή Μμκάδα Δπελενβαζίαξ Λοιάηςκ 

ηδξ Πυθδξ ηςκ εννχκ βζα ζοκεπελενβαζία ιαγί ιε ηα αζηζηά θφιαηα. Σμ ένβμ αοηυ έπεζ 

ζπεδυκ μθμηθδνςεεί, εκχ δ ΓΔΤΑ έθεβλε ηδκ πμζυηδηα ηςκ θοιάηςκ ηςκ αζμιδπακζηχκ 

ιμκάδςκ.  

Σέθμξ, ηα απυαθδηα θζπακηζηχκ εθαίςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ δζάθμνεξ 

δναζηδνζυηδηεξ ζοκηήνδζδξ ζοθθέβμκηαζ ζε εζδζηυ πχνμ, πνμηεζιέκμο ζηδ ζοκέπεζα κα 

δζαηεεμφκ ζε αδεζμδμηδιέκμ ζοθθέηηδ. 

5.6 Βαζηθνί Γείθηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηδόζεσλ 

Γζα ηδκ απμδμηζηή θεζημονβία ημο οζηήιαημξ Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ, δ εηαζνία 

ΓΡΟΜΔΑ έπεζ ηαεζενχζεζ, εθανιυγεζ ηαζ δζαηδνεί δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ 

ηαζ ιέηνδζδ, ζε ηαηηζηή αάζδ, ηςκ ααζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ μζ 

μπμίεξ ιπμνεί κα έπμοκ ζδιακηζηή πενζααθθμκηζηή επίπηςζδ.  

ηδκ πνμζπάεεζα ηδξ αοηή έπεζ εζζάβεζ ααζζημφξ δείηηεξ πενζααθθμκηζηχκ επζδυζεςκ 

(αθέπε ημκ αηυθμοεμ πίκαηα) μζ μπμίμζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ άιεζεξ πενζααθθμκηζηέξ πηοπέξ 

ημο μνβακζζιμφ. Οζ ζοβηεηνζιέκμζ δείηηεξ: α) πανέπμοκ επαηνζαή εηηίιδζδ ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ επζδυζεςκ ημο μνβακζζιμφ, α) είκαζ ηαηακμδημί ηαζ β) επζηνέπμοκ 

ζοβηνίζεζξ ιεηαλφ δζαδμπζηχκ εηχκ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ελέθζλδξ ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ επζδυζεςκ ηδξ εηαζνίαξ.  
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Ακαθμνζηά, βζα ημκ πενζααθθμκηζηυ ημιέα ηδξ Βζμπμζηζθυηδηαξ ημο μπμίμο δ 

πενζααθθμκηζηή πηοπή εηθνάγεηαζ ςξ δ «πνήζδ βδξ» εηθναγυιεκδ ζε m2 μζημδμιδιέκδξ 

πενζμπήξ, ημ έημξ 2015 δεκ επήθεε αθθαβή ηαζ μζ παναβςβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ 

εηαζνίαξ ΓΡΟΜΔΑ ζοκεπίγμοκ κα έπμοκ ηάθορδ 39.795m2 (Α) ζε ζοκμθζηή έηηαζδ 

118.036m2 (Β). Άνα μ ααζζηυξ δείηηδξ ηδξ Βζμπμζηζθυηδηαξ παναιέκεζ 0,34 (=Α/Β) ηαζ ημ 

2015.  

Πίλαθαο 5.9: Βαζζημί Πενζααθθμκηζημί Γείηηεξ 

ΒΑΗΚΟΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ 

Πεξηβαιινληηθ
νί Σνκείο 

Πεξηβαιινληηθέο 
Πηπρέο 

ΔΣΟ 2014 ΔΣΟ 2015 
Μεηαβνιή 

ηνπ αξηζκνύ 
R κεηαμύ ησλ 
εηώλ 2014 θαη 

2015 

πλνιηθέο 
Δηήζηεο 

Δηζξνέο / 
Δθξνέο (Α) 

πλνιηθή 
Δηήζηα 

Παξαγσγή 
(Β) / (ζε tn 
πξντόληνο) 

Αξηζκόο 
R 

(δειώλεη 
ηνλ ιόγν 

Α/Β) 

πλνιηθέο 
Δηήζηεο 

Δηζξνέο / 
Δθξνέο 

(Α) 

πλνιηθή 
Δηήζηα 

Παξαγσγή 
(Β) / (ζε tn 
πξντόληνο) 

Αξηζκόο 
R 

(δειώλεη 
ηνλ ιόγν 

Α/Β) 

Δκενβεζαηή 
Απυδμζδ 

Ζθεηηνζηή Δκένβεζα            
(ζε KWh) 

2.396.934 3.489 687,00 2.422.98 3.755 645,27 -6,07% 

Φοζζηυ Αένζμ         
(ζε MWh) 

1.581,48 3.489 0,45 1892,34 3.755 0,50 11,99% 

Πεηνέθαζμ Κίκδζδξ            
(ζε L) 

43.805 3.489 12,56 23.50 3.755 6,26 -50,16% 

Απμδμηζηή 
Υνήζδ Τθζηχκ 

Καηακαθχζεζξ 
Πνχηςκ ηαζ Κφνζςκ 
Βμδεδηζηχκ Τθχκ 
(ζε TN) 

3.319,92 3.489 0,95 2.492,44 3.755 0,66 -30,13% 

Καηακαθχζεζξ 
Τθζηχκ 
οζηεοαζίαξ    (ζε 
Kgr) 

13.590,22 3.489 3,90 20.480,98 3.755 5,45 39,85% 

Πμζυηδηεξ 
Δπζηίκδοκςκ 
Οοζζχκ (ζε Kgr) 

12.898,35 3.489 3,70 9.028,84 3.755 2,40 -35,01% 

Ύδαηα 
Νενυ                         
(ζε m3) 

30.947 3.489 8,87 30.710,09 3.755 8,19 -7,80% 

ηενεά & Τβνά 
Απυαθδηα 

Ξφθμ                        
(ζε Kgr) 

195.352 3.489 55,99 136.746 3.755 36,42 -34,96% 

Αθμοιίκζμ               
(ζε Kgr) 

8.050 3.489 2,31 3.325 3.755 0,88 -61,67% 

Μέηαθθμ                 
(ζε Kgr) 

25.180 3.489 7,22 105.560 3.755 28,11 289,36% 

Ύθαζια                  
(ζε Kgr) 

795 3.489 0,23 723 3.755 0,196 -16,29% 
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Βαζζημφξ δείηηεξ πμο αθμνμφκ ημκ πενζααθθμκηζηυ ημιέα ηςκ εηπμιπχκ δεκ 

επζαάθθεηαζ κα παναημθμοεεί δ εηαζνία ΓΡΟΜΔΑ δζυηζ, μζ εηπειπυιεκμζ νφπμζ 

παναημθμοεμφκηαζ ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα απυ ελςηενζηυ ενβαζηήνζμ ηαζ 

εθέβπμκηαζ ιε αάζδ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ηείιεκδξ κμιμεεζίαξ (Αν. Πνςη. 14124 / 

13.12.2010, Ακακέςζδ – Σνμπμπμίδζδ Απυθαζδξ Έβηνζζδξ Πενζααθθμκηζηχκ Όνςκ, 

απυ ηδκ Πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ / Γζεφεοκζδ Πενζαάθθμκημξ & Υςνμηαλίαξ / 

Σιήια Πενζααθθμκηζημφ ηαζ Υςνμηαλζημφ πεδζαζιμφ).  

Όζμκ αθμνά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ παναπάκς δεζηηχκ, ημο πίκαηα 5.9, πνέπεζ κα 

επζζδιάκμοιε υηζ, ημ έημξ 2015, εηηυξ ηδξ ζδιακηζηήξ ακαδζάνενςζδξ πνμξ υθεθμξ ηδξ 

παναβςβήξ ιεηάθθμο, πνμέηορε βζα πνχηδ θμνά ιεηά ιζα αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ 

ηεθζηχκ πνμσυκηςκ απυ 3.489 tn ημ 2014 ζε 3.755 tn. 

Απυ ηδ ζοκμθζηή πανάεεζδ ηςκ δεζηηχκ έπμοιε κα επζζδιάκμοιε ηδ ζδιακηζηή 

αεθηίςζδ ζηδ πνήζδ πδβχκ εκένβεζαξ, δ μπμία πνμηφπηεζ απυ ηδκ αφλδζδ ηδξ πνήζδξ 

θοζζημφ αενίμο ηαζ ηδκ ιεβάθδ ιείςζδ ζηδ πνήζδ πεηνεθαίμο. Δπίζδξ θυβς ηδξ 

ακαδζάνενςζδξ ηδξ ζφκεεζδξ ηδξ παναβςβήξ πνμηφπηεζ πεναζηένς ιείςζδ ηδξ πνήζδξ 

ηςκ επζηίκδοκςκ μοζζχκ (μζ επζηίκδοκεξ μοζίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ ενβμζηάζζμ λφθμο 

ηαζ είκαζ αμδεδηζηέξ φθεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ηυθθεξ, δζαθοηζηά, θμφζηνα ηθπ.).  

Βέααζα απυ ηδκ άθθδ αολήεδηε ζδιακηζηά δ πνήζδ επζπνςιζςιέκςκ ιεηαθθζηχκ ιενχκ, 

ημ μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ πνέπεζ κα εκηαηζημπμζδεεί δ πνμζπάεεζα ημο Σιήιαημξ 

Πνμιδεεζχκ ηδξ ΓΡΟΜΔΑ πνμηεζιέκμο κα δζαπεζνζζεεί υζμ πζμ απμηεθεζιαηζηά βίκεηαζ 

ηζξ έιιεζεξ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ απυ ηδ δναζηδνζυηδηα ηςκ πνμιδεεοηχκ ηςκ εκ 

θυβς ιενχκ. Σέθμξ ακηίζημζπδ ιε ηδκ ακαδζάνενςζδ ηδξ παναβςβήξ είκαζ ηαζ δ 

ακαδζάνενςζδ ηδξ ζφκεεζδξ ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ. 

 

5.7 Πεξηβαιινληηθή επίδνζε θαη πξαθηηθέο εξγνιάβσλ, ππεξγνιάβσλ θαη 

πξνκεζεπηώλ  

Ζ εηαζνεία ακαβκςνίγεζ ημ νυθμ ηδξ ζηδ «δζάδμζδ» ηδξ πενζααθθμκηζηήξ εοαζζεδζίαξ. 

Έηζζ, ζημ πθαίζζμ ζπεηζηήξ δζαδζηαζίαξ ημο οζηήιαημξ Γζαπείνζζδξ Πμζυηδηαξ ηδξ 

εηαζνείαξ ΓΡΟΜΔΑ μζ οπμρήθζμζ πνμιδεεοηέξ, μζ μπμίμζ, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο έημοξ 

2015, δεκ έπμοκ ιεηααθδεεί ζδιακηζηά, ζε ζπέζδ ιε ημ έημξ 2014, αλζμθμβμφκηαζ 
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επζπθέμκ ιε αάζδ ηζξ ηεηιδνζςιέκεξ απακηήζεζξ ημοξ ζε ζοβηεηνζιέκα ενςηήιαηα 

πενζααθθμκηζημφ πενζεπμιέκμο ηαζ ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο οθζημφ / οπδνεζίαξ πμο 

πανέπμοκ, υπςξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ακαηφηθςζήξ ημο, ή επακαπνδζζιμπμίδζή ημο.  

Σα δζαεέζζια (έββναθα) ζημζπεία είκαζ:  

 Πζζημπμζδηζηυ οιιυνθςζδξ ημο πνμσυκημξ 

 Έηεεζδ Γμηζιχκ πμο ζοκμδεφεζ ημ πνμσυκ 

 ήια πμζυηδηαξ πνμσυκημξ 

 Οζημθμβζηυ ζήια πνμσυκημξ 

 Έββναθα πμο κα πζζημπμζμφκ ηδ δοκαηυηδηα επακαπνδζζιμπμίδζδξ ή 

ακαηφηθςζδξ ζηενεχκ απμαθήηςκ απυ ημκ πνμιδεεοηή 

Απυ ηα ιέπνζ ηχνα ζημζπεία πμο έπμοκ ζοθθεπεεί απυ ηα ενςηδιαημθυβζα ηςκ 

πνμιδεεοηχκ ηαζ θαίκεηαζ ζηα παναηάης δζαβνάιιαηα, ιυκμ έκα 12% ημο ζοκυθμο ηςκ 

πνμιδεεοηχκ εζςηενζημφ ηαζ ημ 38% ηςκ πνμιδεεοηχκ ελςηενζημφ είκαζ 

πζζημπμζδιέκμζ ηαηά ISO 14001. Αλίγεζ πεναζηένς δζενεφκδζδξ ημ ηαηά πυζμ δ ζπεηζηή 

εθανιμβή ηςκ δζεεκχκ πνμηφπςκ ζημοξ πνμιδεεοηέξ εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ ηδξ 

εηαζνείαξ ΓΡΟΜΔΑ είκαζ ορδθυηενδξ ή παιδθυηενδξ ζοπκυηδηαξ απυ ηδ βεκζηή 

ζοπκυηδηα εθανιμβήξ ηέημζςκ ζοζηδιάηςκ ζημ εζςηενζηυ ηαζ ζημ ελςηενζηυ ηδξ πχναξ.  

Όπςξ θαίκεηαζ ζημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί δ εθανιμβή ζοζηδιάηςκ πενζααθθμκηζηήξ 

δζαπείνζζδξ είκαζ πζμ ζοκδεζζιέκδ ζημοξ ιεζαίμο ιεβέεμοξ πνμιδεεοηέξ (> 50 

ενβαγυιεκμοξ) ηαζ θζβυηενμ ζημοξ ιζηνμφξ πνμιδεεοηέξ (< 50 ενβαγυιεκμοξ). Οζ 

ιεζαίμο ιεβέεμοξ πνμιδεεοηέξ εθανιυγμοκ πενζααθθμκηζηή δζαπείνζζδ ζε πμζμζηυ 

19,6% εκχ μζ ιζηνμί πνμιδεεοηέξ ζε πμζμζηυ ιυθζξ 3,5 %. Να ζδιεζςεεί υηζ μζ «ιζηνμί» 

πνμιδεεοηέξ απμηεθμφκ ημ 76,2 % ημο ζοκυθμο ηςκ πνμιδεεοηχκ εζςηενζημφ ηδξ 

εηαζνείαξ ΓΡΟΜΔΑ. Να ζδιεζςεεί υηζ ζημ πθαίζζμ ημο οζηήιαημξ Γζμίηδζδξ Οθζηήξ 

Πμζυηδηαξ πμο εθανιυγεζ δ ΓΡΟΜΔΑ, μζ πνμιδεεοηέξ ηδξ αλζμθμβμφκηαζ ακά ηαηηά 

πνμκζηά δζαζηήιαηα ηαζ ηαηαβνάθμκηαζ ζημζπεία ηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ εηπμιπέξ ημοξ, 

ηδκ ηαηακάθςζδ πνχηςκ οθχκ ηαζ θμζπέξ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ ηδξ 

δναζηδνζυηδηαξ ημοξ. Δζδζηυηενα βζα ημοξ πνμιδεεοηέξ πνμσυκηςκ λοθείαξ μ έθεβπμξ 

ημοξ ακηαπμηνίκεηαζ ζημ ζφζηδια PEFC. πεηζηυ ανπείμ ηδνείηαζ υπςξ πνμαθέπεηαζ απυ 

ημ Σιήια Πνμιδεεζχκ ηδξ εηαζνίαξ.   
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Προμηθευτές Εσωτερικοφ και ISO 14001

12%

88%

Με ISO 14001

Χωρίς ISO 14001

 

Προμηθευτές Εξωτερικοφ και ISO 14001

38%

62%

Με ISO 14001

Χωρίς ISO 14001

 
 
 

5.8 Δηδηθέο εθπνκπέο ξύπσλ 

Οζ εζδζηέξ εηπμιπέξ νφπςκ βζα ηζξ ηαηακαθχζεζξ ημο έημοξ 2015  πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ 

παναηάης πίκαηεξ :  

ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 Δηήζηα αγνξαδόκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα (ΑΖΔ) = 2.422,98 MWh 

  
πληειεζηήο εθπνκπήο ξύπνπ  

ιΖ,λ (g/kWh) ΑΖΔ*ιΖ,λ 

CO2 85,0000% 2.059,53 tn 

SO2 1,5500% 37,56 tn 

CO 0,0180% 0,44 tn 

NOx 0,1200% 2,91 tn 

HC 0,0050% 0,12 tn 

ςιαηίδζα 0,0800% 1,94 tn 
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ΑΠΟ ΚΑΤΗΜΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ 

Δηήζηα θαηαλάισζε θαπζίκνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο (ΚΚθ) = 23,504 tn 

  
πληειεζηήο εθπνκπήο ξύπνπ  

ιθ,λ (g/kg θαπζίκνπ) [ΚΚθ] * ιθ,λ 

CO2 314,2000% 73,85 tn 

SO2 0,0700% 0,02 tn 

CO 0,0572% 0,01 tn 

NOx 0,2384% 0,06 tn 

HC 0,0191% 0,00 tn 

ςιαηίδζα 0,0286% 0,01 tn 

 

ΑΠΟ ΚΑΤΗΜΟ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

Δηήζηα θαηαλάισζε θαπζίκνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΚΚθ) = 136,83  tn 

  
πληειεζηήο εθπνκπήο ξύπνπ 

 ιθ,λ  (g/kg θαπζίκνπ) [ΚΚθ] * ιθ,λ 

CO2 2715,00 371,49 tn 

SO2 0,000 0,00 tn 

CO 0,332 0,46 tn 

NOx 2,102 0,29 tn 

HC 0,080 0,02 tn 

ςιαηίδζα 0,100 0,02 tn 

 

ΤΝΟΛΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΔΚΠΟΜΠΔ ΑΔΡΗΩΝ ΡΤΠΩΝ  

CO2   2504,87 tn 

SO2   37,57 tn 

CO   0,50 tn 

NOx   3,25 tn 

HC   0,14 tn 

ςιαηίδζα   1,96 tn 

 
δι. Οζ ακςηένς ζοκηεθεζηέξ ιεηαηνμπήξ πνμένπμκηαζ απυ ημ Τπμονβείμ Ακάπηολδξ (Μέηνμ 6.5 Πνμχεδζδ ζοζηδιάηςκ ΑΠΔ, 
οιπαναβςβήξ ζημ εκενβεζαηυ ζφζηδια ηδξ πχναξ - Δλμζημκυιδζδ Δκένβεζαξ, ζεθ. 73,75 ηαζ ηδ ζπεηζηή Σεπκζηή Οδδβία ΣΔΔ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.-1). 
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6. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΚΟΠΩΝ ΚΑΗ ΣΟΥΩΝ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ 

ΠΟΡΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΣΟ 2015 

 
6.1 Αμηνιόγεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ πξνεγνύκελσλ πεξηβαιινληηθώλ 

ζηόρσλ θαηά ην 2015 

ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί πανμοζζάγμκηαζ μζ πενζααθθμκηζημί ζηυπμζ, πμο ηέεδηακ ζηδκ 

πνμδβμφιεκδ πενζααθθμκηζηή δήθςζδ ηδξ εηαζνίαξ ηαζ αλζμθμβείηαζ μ ααειυξ επίηεολήξ 

ημοξ, ςξ πνμξ ημ ζπεηζηυ πνμκζηυ μνίγμκηα. Δπίζδξ πνμηείκμκηαζ ζπεηζηέξ εκένβεζεξ. 

 

Πίλαθαο 6.1: Βαειυξ Τθμπμίδζδξ ηςκ Πενζααθθμκηζηχκ ηυπςκ ηδξ εηαζνείαξ ΓΡΟΜΔΑ 
ΑΒΔΔΑ έςξ ηζξ 31/12/2015 

Πξνεγνύκελνο 
Πεξηβαιινληηθόο ηόρνο γηα ην 

2015 

Υξνληθόο 
Πξνζδην-

ξηζκόο 

Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 
ζηηο 31/12/2014 

ρνιηαζκόο θαη 
Πξνηεηλόκελεο Δλέξγεηεο 

1.1 
Γζαηήνδζδ ημο ζοκδιζηυκμο θ ζηδ 
ιμκάδα Ξφθμο ζημ επίπεδμ ημο 
2013. 

Σέθμξ 2015 

 

Δπηηεύρζεθε.  

 

Μάθζζηα πνμέηορε αεθηίςζδ ημο 
ζοκδιίημκμο θεζημονβίαξ ηδξ 
ιμκάδαξ λφθμο. Απυ 0,991 ζε 0,995 

1.2 

Δπακαθμνά ηδξ ηαηακάθςζδξ 
δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ακά ηυκμ 
πνμσυκημξ ζημ ίδζμ επίπεδμ ιε ημ 
2013.    

Σέθμξ 2015 Γελ επηηεύρζεθε. 

Δπήθεε ιεκ ζδιακηζηή  αεθηίςζδ 
ηδξ ηάλεςξ ημο 6% αθθά δεκ 
επζηεφπεδηε δ επακεπίηεολδ ηδξ 
ηζιήξ ημο 2013. (Βθέπε πίκαηα 5.4 
ηαζ 5.9) 

1.3 
Δπακαθμνά ηδξ ηαηακάθςζδξ 
κενμφ ακά ηυκμ πνμσυκημξ, ζημ 
επίπεδμ ημο 2013.     

Σέθμξ 2015 Δπηηεύρζεθε. 

Ζ ιείςζδ πμο επζηεφπεδηε ζηδκ 
πνήζδ κενμφ ακά ηυκμ 
παναβυιεκςκ πνμσυκηςκ ήηακ ηδξ 
ηάλεςξ ημο 7,8%. (Βθέπε πίκαηα 
5.9.) 

2.1 

Δπακαθμνά ηδξ πνήζδξ ηδξ ηάεε 
επζηίκδοκδξ μοζίαξ ακά ηυκμ ηδξ 
ηαηδβμνίαξ ηςκ πνμσυκηςκ υπμο 
πνδζζιμπμζείηαζ ζηα επίπεδα ημο 
2013. 

Σέθμξ 2015 Δπηηεύρζεθε.  

Ζ πνήζδ επζηίκδοκςκ μοζζχκ ακά 
ηυκμ πνμσυκημξ επακήθεε ζηα 2,4 
Κgr/tn, παιδθυηενμ απυ ημ 2,61 
Kgr/tn ημ 2013. 

3.1 

Δπακαθμνά ηςκ απμαθήηςκ 
πθαζηζημφ ακά ηυκμ πνμσυκημξ, ζε 
εηήζζα αάζδ ζηα επίπεδα ημο 
2013. 

Σέθμξ 2015 Δπηηεύρζεθε. 

Σμ 2015 οπήνλε ιδδεκζηή 
ηαηαβναθή ηςκ απμαθήηςκ 
πθαζηζημφ θυβς ιζηνήξ πμζυηδηαξ 
ηαζ δζαηήνδζδξ αοηχκ ζημοξ 
πχνμοξ ηςκ ενβμζηαζίςκ – 
ζοκεπχξ μζ πμζυηδηεξ πμο εα 
πνμηφρμοκ βζα ημ 2016 πνέπεζ κα 
επακαλζμθμβδεμφκ θαιαάκμκηαξ 
οπυρδ υθδ ηδκ παναβςβή ζηδ δζεηία 
2015-16. 



 

 

ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α. 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΗΛΩΗ 
Έθδνζε: 11

ε
  

Αλαζεώξεζε : 0 

Ζκεξνκελία : 31/12/2015 

 

 44 

 

6.2 Καζνξηζκόο / Πξνζαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζθνπώλ θαη ζηόρσλ ηεο 

ΓΡΟΜΔΑ ΑΒΔΔΑ 

Πίλαθαο 6.2: Πενζααθθμκηζημί ημπμί ηαζ ηυπμζ ηδξ ΓΡΟΜΔΑ 

Πεξηβαιινληηθόο 
θνπόο γηα ην 2016 

Πεξηβαιινληηθνί ηόρνη 
Υξνληθόο 

Πξνζδηνξηζκόο 
ρεηηθέο Δλέξγεηεο 

1 
Δλμζημκυιδζδ 
θοζζηχκ πυνςκ  

1.1 

Βεθηίςζδ/ Δπακαθμνά 
ημο ζοκδιίημκμο θ ζημ 
ηηίνζμ δζμίηδζδξ ζημ 
επίπεδμ ημο 2014. 

Σέθμξ 2016 

α) Δοαζζεδημπμίδζδ ηαζ εκδιένςζδ / 
εηπαίδεοζδ ηςκ οπαθθήθςκ, ζημ ηηίνζμ 
δζμίηδζδξ, ςξ πνμξ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ 
πνήζδ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. 

α) Έθεβπμξ ηςκ δθεηηνμθμβζηχκ 
εβηαηαζηάζεςκ ηαζ δζεκένβεζα ζπεηζηχκ 
αεθηζχζεςκ. 

1.2 

Μείςζδ 10% ηδξ 
ηαηακάθςζδξ δθεηηνζηήξ 
εκένβεζαξ ακά ηυκμ 
πνμσυκημξ 

Σέθμξ 2016 

α) Δοαζζεδημπμίδζδ ηαζ εκδιένςζδ / 
εηπαίδεοζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ηονίςξ ζηδ 
ιμκάδα ιεηάθθμο ηαζ πφηεοζδξ, ςξ πνμξ ηδκ 
απμηεθεζιαηζηυηενδ πνήζδ ηδξ δθεηηνζηήξ 
εκένβεζαξ. 

α) Έθεβπμξ ηςκ δθεηηνμθμβζηχκ 
εβηαηαζηάζεςκ ηαζ δζεκένβεζα ζπεηζηχκ 
αεθηζχζεςκ ζε υθεξ ηζξ ιμκάδεξ παναβςβήξ. 

2 
Ονεμθμβζηή Υνήζδ 
Τθζηχκ 

2.1 

100% ηςκ πνμιδεεοηχκ 
επζπνςιζςιέκςκ ηαζ 
ζοκαθχκ ηειαπίςκ 
πνέπεζ κα έπμοκ 
πζζημπμίδζδ 
πενζααθθμκηζηήξ 
δζαπείνζζδξ ή κα έπμοκ 
εθεβπεεί απυ ηθζιάηζμ 
ηςκ ηαηαθθήθςξ 
εηπαζδεοιέκςκ 
ζηεθεπχκ ηδξ 
ΓΡΟΜΔΑ 

Σέθμξ 2016 - 

2.2 

Μείςζδ ηςκ ζηενεχκ 
απμαθήηςκ ιεηάθθμο 
ακά ηυκμ πνμσυκηςκ 
ηαηά 5%. 

Σέθμξ 2016 

Έθεβπμξ ηςκ δζαδζηαζζχκ πνμβναιιαηζζιμφ 
ηδξ παναβςβήξ ζημ ηιήια επελενβαζίαξ 
ιεηάθθμο πνμξ αεθηίςζδ ημο θυβμο 
παναβυιεκμο ζηναπ. 

2.3 

Μείςζδ 20% ηδξ πνήζδξ 
οθζηχκ ζοζηεοαζίαξ ακά 
tn παναβυιεκςκ 
πνμσυκηςκ.  

Σέθμξ 2016 

Δπακέθεβπμξ ηαζ ζπεδζαζιυξ ηςκ 
ζοζηεοαζζχκ πνμσυκηςκ, εζδζηυηενα αοηχκ 
πμο ελάβμκηαζ ζε αβμνέξ ηδξ Κεκηνζηήξ 
Δονχπδξ. 
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7. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

Γζεφεοκζδ επζπείνδζδξ    : ΒΗ.ΠΔ. ΔΡΡΩΝ 

Οκμιαηεπχκοιμ οπεοεφκμο επζημζκςκίαξ : Ραθηηδή Μαξία, Τπεύζπλε 

     Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο    

Σδθέθςκμ      : 2321099220 

fax       : 2321099270 

e-mail       : dromeas@dromeas.gr  
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8. ΒΔΒΑΗΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΔΠΑΛΖΘΔΤΣΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΤΡΩΖ 
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9. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ 
 

1. ΟΡΓΑΝΗΜΟ  

Όκμια ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΑΒΔΔΑ «ΓΡΟΜΔΑ» 

Γζεφεοκζδ 
Βζμιδπακζηή Πενζμπή εννχκ, (Κηίνζμ 9 & 12)                        

621 21 Λεοηχκαξ, ΔΡΡΔ 

Πυθδ Λεοηχκαξ εννχκ 

Σαποδνμιζηυξ ηχδζηαξ 62121 

Υχνα/Οιυζπμκδμ 
ηνάημξ/Πενζθένεζα/Αοηυκμιδ 
Κμζκυηδηα 

Δθθάδα / Πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ / Γήιμξ 
εννχκ 

Ανιυδζμξ επζημζκςκίαξ Ραηζηγή Μανία 

Σδθ. 23210 99220 

Φαλ 23210 99270 

Ζθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ dromeas@dromeas.gr 

Γζηηοαηυξ ηυπμξ www.dromeas.gr 

Πνυζααζδ ημο ημζκμφ ζηδκ 
πενζααθθμκηζηή δήθςζδ ή ηδκ 
επζηονμπμζδιέκδ πενζααθθμκηζηή 
δήθςζδ  

Ναζ  

α) έκηοπδ ιμνθή Όπζ  

α) δθεηηνμκζηή ιμνθή www.dromeas.gr 

Ανζειυξ ηαηαπχνδζδξ EL-000035 

Ζιενμιδκία ηαηαπχνδζδξ 07/02/2006 

Ζιενμιδκία ακαζημθήξ ηδξ 
ηαηαπχνδζδξ 

- 

Ζιενμιδκία δζαβναθήξ ηδξ 
ηαηαπχνδζδξ 

- 

Ζιενμιδκία ηδξ επυιεκδξ 
πενζααθθμκηζηήξ δήθςζδξ 

Φεανμοάνζμξ 2017 

Ζιενμιδκία ηδξ επυιεκδξ 
επζηονμπμζδιέκδξ 
πενζααθθμκηζηήξ δήθςζδξ  

Φεανμοάνζμξ 2017 

Αίηδζδ βζα πανέηηθζζδ ιε ημ 
άνενμ 7 ΝΑΗ – ΟΥΗ 

Όπζ 

Κςδζηυξ δναζηδνζμηήηςκ NACE 31.01, 31.02, 31.09 

Ανζειυξ ενβαγμιέκςκ 177 

mailto:dromeas@dromeas.gr
http://www.dromeas.gr/
http://www.dromeas.gr/
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Κφηθμξ ενβαζζχκ ή εηήζζμξ 
ζζμθμβζζιυξ 

9.005.232,13 € 

2. ΥΩΡΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ  

Όκμια ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΑΒΔΔΑ «ΓΡΟΜΔΑ» 

Γζεφεοκζδ 
Βζμιδπακζηή Πενζμπή εννχκ, (Κηίνζμ 9 & 12)                        

621 21 Λεοηχκαξ, ΔΡΡΔ 

Σαποδνμιζηυξ ηςδζηυξ 62121 

Πυθδ Λεοηχκαξ εννχκ 

Υχνα/Οιυζπμκδμ 
ηνάημξ/Πενζθένεζα/Αοηυκμιδ 
Κμζκυηδηα 

Δθθάδα / Πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ / Γήιμξ 
εννχκ 

Ανιυδζμξ επζημζκςκίαξ Ραηζηγή Μανία 

Σδθ. 23210 99220 

Φαλ 23210 99270 

Ζθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ dromeas@dromeas.gr 

Γζηηοαηυξ ηυπμξ www.dromeas.gr 

Πνυζααζδ ημο ημζκμφ ζηδκ 
πενζααθθμκηζηή δήθςζδ ή ηδκ 
επζηονμπμζδιέκδ πενζααθθμκηζηή 
δήθςζδ  

Ναζ  

α) έκηοπδ ιμνθή Όπζ  

α) δθεηηνμκζηή ιμνθή www.dromeas.gr 

Ανζειυξ ηαηαπχνδζδξ EL-000035 

Ζιενμιδκία ηαηαπχνδζδξ 07/02/2006 

Ζιενμιδκία ακαζημθήξ ηδξ 
ηαηαπχνδζδξ 

- 

Ζιενμιδκία δζαβναθήξ ηδξ 
ηαηαπχνδζδξ 

- 

Ζιενμιδκία ηδξ επυιεκδξ 
πενζααθθμκηζηήξ δήθςζδξ 

Φεανμοάνζμξ 2017 

Ζιενμιδκία ηδξ επυιεκδξ 
επζηονμπμζδιέκδξ 
πενζααθθμκηζηήξ δήθςζδξ  

Φεανμοάνζμξ 2017 

Αίηδζδ βζα πανέηηθζζδ ιε ημ 
άνενμ 7 ΝΑΗ – ΟΥΗ 

Όπζ 

Κςδζηυξ δναζηδνζμηήηςκ NACE 31.01, 31.02, 31.09 

mailto:dromeas@dromeas.gr
http://www.dromeas.gr/
http://www.dromeas.gr/
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Ανζειυξ ενβαγμιέκςκ 177 

Κφηθμξ ενβαζζχκ ή εηήζζμξ 
ζζμθμβζζιυξ 

9.005.232,13 € 

3. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ 
ΔΠΑΛΖΘΔΤΣΖ 

 

Όκμια πενζααθθμκηζημφ 
επαθδεεοηή 

TUV AUSTRIA HELLAS  

Γζεφεοκζδ Λεςθυνμξ Μεζμβείςκ 429 

Πυθδ ΑΘΖΝΑ 

Σαποδνμιζηυξ ηχδζηαξ 153 43 

Υχνα/Οιυζπμκδμ 
ηνάημξ/Πενζθένεζα/Αοηυκμιδ 
Κμζκυηδηα 

ΔΛΛΑΓΑ 

Σδθ. 210 5220920 

Φαλ 210 5223990 

Ζθεηηνμκζηή Γζεφεοκζδ www.tuvaustriahellas.gr 

Ανζει. ηαηαπχνδζδξ ηδξ 
δζαπίζηεοζδξ ή ηδξ αδεζμδυηδζδξ 

EL-V-0006 (Αξ. 207-6) 

Έηηαζδ ηδξ δζαπίζηεοζδξ ή ηδξ 
αδεζμδυηδζδξ (ηςδζημί NACE) 

Χξ θαίκεηαζ ζημ Πζζημπμζδηζηυ Γζαπίζηεοζδξ 

Φμνέαξ δζαπίζηεοζδξ ή 
αδεζμδυηδζδξ  

Δ.Τ.Γ. 

  

Συπμξ :  

Τπμβναθή ημο ακηζπνμζχπμο 
ημο μνβακζζιμφ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: Οξγαλόγξακκα 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II: Γηαγξάκκαηα ξνήο  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΥΤΣΟΤ 

ΣΖΝ ΥΤΣΟΠΡΔΑ

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

ΖΜΗΔΣΟΗΜΧΝ

ΥΤΣΔΤΖ

ΚΑΘΑΡΗΜΟ 

ΥΤΣΔΤΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Α΄ 

ΤΛΧΝ
ΣΖΞΖ ΑΠΟΑΔΡΗΧΖ

ΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΣΑΛΟΒΟΛΖΤΚΔΤΑΗΑ

 
 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΒΑΦΖ ΜΔΣΑΛΛΧΝ

ΖΛΔΚΣΡΟΣΑΣΗΚΖ 

ΒΑΦΖ

ΣΔΓΝΧΜΑ Δ 

ΦΟΤΡΝΟ

ΣΜΖΜΑ 

ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ

ΑΠΟΛΗΠΑΝΖ 

ΜΔΣΑΛΛΟΤ
ΞΔΠΛΤΜΑ ΜΔ ΝΔΡΟ

ΣΔΓΝΧΜΑ Δ 

ΦΟΤΡΝΟ

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΧΝ

ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ 

ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΧΝ
ΚΟΠΖ ΜΔΣΑΛΛΧΝ

ΚΟΠΖ ΣΕΑΜΗΧΝ - 

PLEXIGLASS
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΤΣΡΧΝ 

ΦΤΖΜΑ - 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ 

ΣΔΜΑΥΗΧΝ

ΔΓΥΤΖ ΛΟΤΣΡΟΤ

ΒΑΦΖ

ΓΗΔΡΓΑΗΑ ΠΑΣΑ

ΣΡΗΦΗΜΟ ΚΟΛΛΑ ΠΡΔΑΡΗΜΑ

ΣΜΖΜΑ 

ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ

ΣΔΓΝΧΜΑ 

ΖΜΗΔΣΟΗΜΟΤ

 
 

ΣΜΖΜΑ ΒΑΦΖ 

ΜΔΣΑΛΛΧΝ

ΣΜΖΜΑ 

ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ

ΚΟΠΖ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΜΟΡΦΟΠΟΗΖΖ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΣΑΛΛΟΤ

ΤΓΚΟΛΖΖ

 
 

ΦΑΖ Γ : Γιάτρηση

ΔΚΡΟΔ: Ξύλινες 

Δπιυάνειες Δπίπλων

ΦΑΖ Γ : 

σναρμολόγηση / 

σσκεσασία

Κομπρεσέρ Πεπιεσμένοσ 

αέρα

ΦΑΖ Α : Κοπή 

Ξσλείας

ΦΑΖ Β : όκορα 

και Φινίρισμα

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΞΤΛΟΤ

Διαλσηικό

Υλικά Σσζκεσαζίας

ΔΗΡΟΔ

Μοριοζανίδες, MDF, Μελαμίνες

Φορμάικα ζσνθεηική, Καπλαμάς

Κόλλες PVC, Κρσζηαλιζέ

PVC Σόκορα

Ηλεκηρική Ενέργεια
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ΑΠΟΘΖΚΖ ΔΣΟΗΜΧΝ 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ - 

ΠΔΛΑΣΔ

ΚΑΘΑΡΗΜΟ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ
ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΤΚΔΤΑΗΑ

ΤΚΔΤΑΗΑ

 
 

ΚΟΠΖ ΤΦΑΜΑΣΧΝ 

& ΓΔΡΜΑΣΧΝ

ΔΠΔΝΓΤΖ 

ΠΟΛΤΟΡΔΘΑΝΖ 

ΜΔ ΤΦΑΜΑΣΑ & 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΑΠΔΣΑΡΗΑ

ΣΜΖΜΑ 

ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΗI: Έληππα Γ.15.2 (Αμηνιόγεζε ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ.15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

ΣΜΗΜΑ:  ΦΟΡΣΩΔΩΝ / ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ     ΤΠ. ΣΜΗΜΑΣΟ: ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα / Πεξηβαιινληηθό 

Θέκα 
Πεξηβαιινληηθή Δπίπηωζε εκεηώζεηο 

Ννκνζεζία 

(Ν) 

Βαξύηεηα 

επίπηωζεο 

(Β) 

πρλόηεηα 

ξύπαλζεο 

() 

Βαζκνινγία 

(Ν +B+) 

Αέξηεο Δθπνκπέο – Καπζαέξηα Ρύπαλζε Αηκόζθαηξαο   5 5 5 15 

Τγξά Απόβιεηα  Ρύπαλζε Δδάθνπο Γ.Α.     

ηεξεά Απόβιεηα Ρύπαλζε Τδάησλ Γ.Α.     

Υξήζε Φπζηθώλ Πόξσλ Τπνβάζκηζε Υξήζεο Γεο Γ.Α.     

Όριεζε Θνξύβνπ Δμάληιεζε Φπζηθώλ Πόξσλ .Δ.     

Πξόθιεζε Οδηθώλ Αηπρεκάησλ Ζρνξύπαλζε (εθηόο νξίσλ ηεο κνλάδαο)  5 1 3 9 

 Κίλδπλνο Αλζξώπηλσλ Απσιεηώλ  5 5 1 11 

 
Ρύπαλζε Αηκόζθαηξαο από 

Αλαζπκηάζεηο 
 5 5 1 11 

 
Ρύπαλζε Τδάησλ από Μέζα 

Ππξόζβεζεο 
 5 5 1 11 

 
Βαζκνινγία: Από 0 έσο 5 
Γ.Α.: Γελ αθνξά 

.Δ.: πλνιηθή εθηίκεζε γηα όιν ην εξγνζηάζην 

 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ 

 

 

Γ.15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
ΣΜΗΜΑ: ΓΗΑΥΩΡΗΣΗΚΩΝ         ΤΠ. ΣΜΗΜΑΣΟ: . ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

 

Γξαζηεξηόηεηα / 

Πεξηβαιινληηθή Πιεπξά 
Πεξηβαιινληηθή επίπηωζε εκεηώζεηο 

Ννκνζεζία 

(Ν) 

Βαξύηεηα 

επίπηωζεο 

(Β) 

πρλόηεηα 

ξύπαλζεο 

() 

Βαζκνινγία 

(Ν +B+) 

Ππξθαγηά Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο  5 2 1 8 

Γηαρείξηζε ρεκηθώλ  Ρύπαλζε εδάθνπο Γ.Α.     

Απνζήθεπζε ρεκηθώλ Ρύπαλζε εδάθνπο Γ.Α.     

Τγξά απόβιεηα Ρύπαλζε πδάηηλσλ θνξέσλ  5 1 1 7 

ηεξεά απόβιεηα Ρύπαλζε εδάθνπο  5 1 1 7 

Αέξηεο εθπνκπέο Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο Γ.Α.     

Υξήζε κεραλεκάησλ Όριεζε ιόγσ ζνξύβνπ  5 1 1 7 

Υξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

Υξήζε ραξηηνύ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ Γ.Α.     

Υξήζε λεξνύ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

Υξήζε Φπζηθνύ Αεξίνπ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

 
Βαζκνινγία: Από 0 έσο 5 

 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ 

1. Αλαθύθισζε ησλ ππνινίπσλ αινπκηλίνπ ζε έκπνξν αινπκηλίνπ. 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΥΟΛΗΑ 

Σν ηκήκα δελ παξάγεη απόβιεηα. Σα ππόινηπα ηνπ αινπκηλίνπ αλαθπθιώλνληαη ζε εκπόξνπο αινπκηλίνπ πνπ ηα νδεγνύλ ζε ρπηήξην. Οη κηθξέο πνζόηεηεο 
ζαπνπλειαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ςύμε ησλ κεραλώλ θνπήο ζπιιέγνληαη θαη νδεγνύληαη ζηελ κνλάδα θπζηθνρεκηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πγξώλ 

βηνκεραληθώλ απνβιήησλ ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

 

Γ.15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

ΣΜΗΜΑ:  ΦΟΡΣΩΔΩΝ / ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ     ΤΠ. ΣΜΗΜΑΣΟ: ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα / Πεξηβαιινληηθό 

Θέκα 
Πεξηβαιινληηθή Δπίπηωζε εκεηώζεηο 

Ννκνζεζία 

(Ν) 

Βαξύηεηα 

επίπηωζεο 

(Β) 

πρλόηεηα 

ξύπαλζεο 

() 

Βαζκνινγία 

(Ν +B+) 

Αέξηεο Δθπνκπέο – Καπζαέξηα Ρύπαλζε Αηκόζθαηξαο   5 5 5 15 

Τγξά Απόβιεηα  Ρύπαλζε Δδάθνπο Γ.Α.     

ηεξεά Απόβιεηα Ρύπαλζε Τδάησλ Γ.Α.     

Υξήζε Φπζηθώλ Πόξσλ Τπνβάζκηζε Υξήζεο Γεο Γ.Α.     

Όριεζε Θνξύβνπ Δμάληιεζε Φπζηθώλ Πόξσλ .Δ.     

Πξόθιεζε Οδηθώλ Αηπρεκάησλ Ζρνξύπαλζε (εθηόο νξίσλ ηεο κνλάδαο)  5 1 3 9 

 Κίλδπλνο Αλζξώπηλσλ Απσιεηώλ  5 5 1 11 

 
Ρύπαλζε Αηκόζθαηξαο από 

Αλαζπκηάζεηο 
 5 5 1 11 

 
Ρύπαλζε Τδάησλ από Μέζα 

Ππξόζβεζεο 
 5 5 1 11 

 
Βαζκνινγία: Από 0 έσο 5 
Γ.Α.: Γελ αθνξά 

.Δ.: πλνιηθή εθηίκεζε γηα όιν ην εξγνζηάζην 

 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ 

 

 

Γ.15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
ΣΜΗΜΑ: ΓΗΑΥΩΡΗΣΗΚΩΝ         ΤΠ. ΣΜΗΜΑΣΟ: . ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

 

Γξαζηεξηόηεηα / 

Πεξηβαιινληηθή Πιεπξά 
Πεξηβαιινληηθή επίπηωζε εκεηώζεηο 

Ννκνζεζία 

(Ν) 

Βαξύηεηα 

επίπηωζεο 

(Β) 

πρλόηεηα 

ξύπαλζεο 

() 

Βαζκνινγία 

(Ν +B+) 

Ππξθαγηά Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο  5 2 1 8 

Γηαρείξηζε ρεκηθώλ  Ρύπαλζε εδάθνπο Γ.Α.     

Απνζήθεπζε ρεκηθώλ Ρύπαλζε εδάθνπο Γ.Α.     

Τγξά απόβιεηα Ρύπαλζε πδάηηλσλ θνξέσλ  5 1 1 7 

ηεξεά απόβιεηα Ρύπαλζε εδάθνπο  5 1 1 7 

Αέξηεο εθπνκπέο Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο Γ.Α.     

Υξήζε κεραλεκάησλ Όριεζε ιόγσ ζνξύβνπ  5 1 1 7 

Υξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

Υξήζε ραξηηνύ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ Γ.Α.     

Υξήζε λεξνύ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

Υξήζε Φπζηθνύ Αεξίνπ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

 
Βαζκνινγία: Από 0 έσο 5 

 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ 

1. Αλαθύθισζε ησλ ππνινίπσλ αινπκηλίνπ ζε έκπνξν αινπκηλίνπ. 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΥΟΛΗΑ 

Σν ηκήκα δελ παξάγεη απόβιεηα. Σα ππόινηπα ηνπ αινπκηλίνπ αλαθπθιώλνληαη ζε εκπόξνπο αινπκηλίνπ πνπ ηα νδεγνύλ ζε ρπηήξην. Οη κηθξέο πνζόηεηεο 
ζαπνπλειαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ςύμε ησλ κεραλώλ θνπήο ζπιιέγνληαη θαη νδεγνύληαη ζηελ κνλάδα θπζηθνρεκηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πγξώλ 

βηνκεραληθώλ απνβιήησλ ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

 



 

 

ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α. 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΗΛΩΗ 
Έθδνζε: 11

ε
  

Αλαζεώξεζε : 0 

Ζκεξνκελία : 31/12/2015 

 

 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ.15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
ΣΜΗΜΑ: ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ                                                   ΤΠ. ΣΜΗΜΑΣΟ: Γ. ΚΟΤΝΔΛΑΚΖ 

 

Γξαζηεξηόηεηα / Πεξηβαιινληηθή 

Πιεπξά 

Πεξηβαιινληηθή 

επίπηωζε 
εκεηώζεηο 

Ννκνζεζία 

(Ν) 

Βαξύηεηα 

επίπηωζεο 

(Β) 

πρλόηεηα 

ξύπαλζεο 

() 

Βαζκνινγία 

(Ν +B+) 

Ππξθαγηά Ρύπαλζε Αηκόζθαηξαο  5 2 1 8 

Γηαρείξηζε Υεκηθώλ (Λάδηα, Γξάζα, Απνθνιιεηηθό, 
Άθαπζην Τδξαπιηθό Τγξό, Ληπαληηθά) 

Ρύπαλζε Δδάθνπο  5 2 1 8 

Απνζήθεπζε Υεκηθώλ (Λάδηα, Γξάζα, 

Απνθνιιεηηθό, Άθαπζην Τδξαπιηθό Τγξό, 
Ληπαληηθά) 

Ρύπαλζε Δδάθνπο  5 2 1 8 

Τγξά Απόβιεηα (Λάδη Μεηαθνξάο Θεξκόηεηαο, 

Νεξό) 
Ρύπαλζε Τδάηηλσλ Φνξέσλ  5 2 1 8 

ηεξεά Απόβιεηα (θξαπ Αινπκηλίνπ, Ρηλίζκαηα 

Αινπκηλίνπ, Τιηθό Αηζαινβνιήο) 
Ρύπαλζε Δδάθνπο  5 1 1 7 

Αέξηεο Δθπνκπέο (Τδξαηκνί Τιηθνύ Απνθόιιεζεο) Ρύπαλζε Αηκόζθαηξαο  5 1 1 7 

Υξήζε Μεραλεκάησλ Όριεζε ιόγσ Θνξύβνπ  5 1 1 7 

Υξήζε Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ  5 4 5 14 

Υξήζε Υαξηηνύ Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ Γ.Α.     
Υξήζε Νεξνύ Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ  5 3 3 11 

Υξήζε Φπζηθνύ Αεξίνπ Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ Γ.Α.     

 

 

Βαζκνινγία: Από 0 έσο 5 

 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ 

1.Σα ππόινηπα (ξηλίζκαηα) θαη ην ζθξαπ ηνπ αινπκηλίνπ λα νδεγνύληαη ζην Υπηήξην (Υπηόπξεζζα) γηα ηελ αλαθύθισζή ηνπο. 

 

Γ.15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
ΣΜΗΜΑ: ΒΑΦΖ ΜΔΣΑΛΛΩΝ                                                ΤΠ. ΣΜΗΜΑΣΟ: Α. ΣΤΡΑΛΖ 

Γξαζηεξηόηεηα / 

Πεξηβαιινληηθό ζέκα 
Πεξηβαιινληηθή επίπηωζε εκεηώζεηο 

Ννκνζεζία 

(Ν) 

Βαξύηεηα 

επίπηωζεο 

(Β) 

πρλόηεηα 

ξύπαλζεο 

() 

Βαζκνινγία 

(Ν +B+) 

Ππξθαγηά Ρύπαλζε Αηκόζθαηξαο  5 2 1 8 

Γηαρείξηζε Υεκηθώλ Ρύπαλζε Δδάθνπο  5 1 1 7 
Απνζήθεπζε Υεκηθώλ Ρύπαλζε Δδάθνπο  5 1 1 7 

Τγξά Απόβιεηα Ρύπαλζε Τδάηηλσλ Φνξέσλ  5 1 2 8 

ηεξεά Απόβιεηα Ρύπαλζε Δδάθνπο  5 1 5 11 
Αέξηεο Δθπνκπέο Ρύπαλζε Αηκόζθαηξαο  5 1 1 7 

Υξήζε Μεραλεκάησλ Όριεζε ιόγσ Θνξύβνπ  5 1 5 11 
Υξήζε Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ .Δ.     

Υξήζε Υαξηηνύ Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ Γ.Α.     

Υξήζε Νεξνύ Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ .Δ.     
Υξήζε Φπζηθνύ Αεξίνπ Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ .Δ.     

 
Βαζκνινγία: Από 0 έσο 5 

Γ.Α.: Γελ αθνξά 

.Δ.: πλνιηθή εθηίκεζε γηα όιν ην εξγνζηάζην 

 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ 

1. Έλα κέξνο ησλ ππνινίπσλ από ηηο βαθέο πνύδξαο αλαθπθιώλεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνβαθή. Σν ππόινηπν κέξνο πνπ δελ κπνξεί λα αλαθπθισζεί 

κεηαπσιείηαη ζε βηνηερλίεο βαθήο κεηάιισλ δεπηέξαο δηαινγήο. 

2. Σα λεξά από ηα κπάληα απνιίπαλζεο ησλ κεηάιισλ ζπιιέγνληαη θαη νδεγνύληαη ζηελ κνλάδα θπζηθνρεκηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πγξώλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ 

ηεο κνλάδαο. 

 
ΓΔΝΗΚΑ ΥΟΛΗΑ 

Δθηόο ησλ Μ.Α.Π. ησλ εξγαδνκέλσλ δελ απαηηνύληαη άιιεο αληηξξππαληηθέο δηαηάμεηο. Οη απαγσγνί θαηαιήγνπλ ζε ζαθθόθηιηξα θαη νη εθεί ζπιιεγόκελεο πνύδξεο 

βαθήο αλαθπθιώλνληαη. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο πνύδξεο βαθήο πνπ ζπιιέγνληαη από ηα θίιηξα ηεο κεραλήο βαθήο. 

 

Γ.15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
ΣΜΗΜΑ: ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ                                                   ΤΠ. ΣΜΗΜΑΣΟ: Γ. ΚΟΤΝΔΛΑΚΖ 

 

Γξαζηεξηόηεηα / Πεξηβαιινληηθή 

Πιεπξά 

Πεξηβαιινληηθή 

επίπηωζε 
εκεηώζεηο 

Ννκνζεζία 

(Ν) 

Βαξύηεηα 

επίπηωζεο 

(Β) 

πρλόηεηα 

ξύπαλζεο 

() 

Βαζκνινγία 

(Ν +B+) 

Ππξθαγηά Ρύπαλζε Αηκόζθαηξαο  5 2 1 8 

Γηαρείξηζε Υεκηθώλ (Λάδηα, Γξάζα, Απνθνιιεηηθό, 
Άθαπζην Τδξαπιηθό Τγξό, Ληπαληηθά) 

Ρύπαλζε Δδάθνπο  5 2 1 8 

Απνζήθεπζε Υεκηθώλ (Λάδηα, Γξάζα, 

Απνθνιιεηηθό, Άθαπζην Τδξαπιηθό Τγξό, 
Ληπαληηθά) 

Ρύπαλζε Δδάθνπο  5 2 1 8 

Τγξά Απόβιεηα (Λάδη Μεηαθνξάο Θεξκόηεηαο, 

Νεξό) 
Ρύπαλζε Τδάηηλσλ Φνξέσλ  5 2 1 8 

ηεξεά Απόβιεηα (θξαπ Αινπκηλίνπ, Ρηλίζκαηα 

Αινπκηλίνπ, Τιηθό Αηζαινβνιήο) 
Ρύπαλζε Δδάθνπο  5 1 1 7 

Αέξηεο Δθπνκπέο (Τδξαηκνί Τιηθνύ Απνθόιιεζεο) Ρύπαλζε Αηκόζθαηξαο  5 1 1 7 

Υξήζε Μεραλεκάησλ Όριεζε ιόγσ Θνξύβνπ  5 1 1 7 

Υξήζε Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ  5 4 5 14 

Υξήζε Υαξηηνύ Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ Γ.Α.     
Υξήζε Νεξνύ Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ  5 3 3 11 

Υξήζε Φπζηθνύ Αεξίνπ Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ Γ.Α.     

 

 

Βαζκνινγία: Από 0 έσο 5 

 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ 

1.Σα ππόινηπα (ξηλίζκαηα) θαη ην ζθξαπ ηνπ αινπκηλίνπ λα νδεγνύληαη ζην Υπηήξην (Υπηόπξεζζα) γηα ηελ αλαθύθισζή ηνπο. 

 

Γ.15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
ΣΜΗΜΑ: ΒΑΦΖ ΜΔΣΑΛΛΩΝ                                                ΤΠ. ΣΜΗΜΑΣΟ: Α. ΣΤΡΑΛΖ 

Γξαζηεξηόηεηα / 

Πεξηβαιινληηθό ζέκα 
Πεξηβαιινληηθή επίπηωζε εκεηώζεηο 

Ννκνζεζία 

(Ν) 

Βαξύηεηα 

επίπηωζεο 

(Β) 

πρλόηεηα 

ξύπαλζεο 

() 

Βαζκνινγία 

(Ν +B+) 

Ππξθαγηά Ρύπαλζε Αηκόζθαηξαο  5 2 1 8 

Γηαρείξηζε Υεκηθώλ Ρύπαλζε Δδάθνπο  5 1 1 7 
Απνζήθεπζε Υεκηθώλ Ρύπαλζε Δδάθνπο  5 1 1 7 

Τγξά Απόβιεηα Ρύπαλζε Τδάηηλσλ Φνξέσλ  5 1 2 8 

ηεξεά Απόβιεηα Ρύπαλζε Δδάθνπο  5 1 5 11 
Αέξηεο Δθπνκπέο Ρύπαλζε Αηκόζθαηξαο  5 1 1 7 

Υξήζε Μεραλεκάησλ Όριεζε ιόγσ Θνξύβνπ  5 1 5 11 
Υξήζε Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ .Δ.     

Υξήζε Υαξηηνύ Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ Γ.Α.     

Υξήζε Νεξνύ Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ .Δ.     
Υξήζε Φπζηθνύ Αεξίνπ Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ .Δ.     

 
Βαζκνινγία: Από 0 έσο 5 

Γ.Α.: Γελ αθνξά 

.Δ.: πλνιηθή εθηίκεζε γηα όιν ην εξγνζηάζην 

 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ 

1. Έλα κέξνο ησλ ππνινίπσλ από ηηο βαθέο πνύδξαο αλαθπθιώλεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνβαθή. Σν ππόινηπν κέξνο πνπ δελ κπνξεί λα αλαθπθισζεί 

κεηαπσιείηαη ζε βηνηερλίεο βαθήο κεηάιισλ δεπηέξαο δηαινγήο. 

2. Σα λεξά από ηα κπάληα απνιίπαλζεο ησλ κεηάιισλ ζπιιέγνληαη θαη νδεγνύληαη ζηελ κνλάδα θπζηθνρεκηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πγξώλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ 

ηεο κνλάδαο. 

 
ΓΔΝΗΚΑ ΥΟΛΗΑ 

Δθηόο ησλ Μ.Α.Π. ησλ εξγαδνκέλσλ δελ απαηηνύληαη άιιεο αληηξξππαληηθέο δηαηάμεηο. Οη απαγσγνί θαηαιήγνπλ ζε ζαθθόθηιηξα θαη νη εθεί ζπιιεγόκελεο πνύδξεο 

βαθήο αλαθπθιώλνληαη. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο πνύδξεο βαθήο πνπ ζπιιέγνληαη από ηα θίιηξα ηεο κεραλήο βαθήο. 

 



 

 

ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α. 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΗΛΩΗ 
Έθδνζε: 11

ε
  

Αλαζεώξεζε : 0 

Ζκεξνκελία : 31/12/2015 
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Γ.15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
ΣΜΗΜΑ: ΛΟΤΣΡΩΝ                                                           ΤΠ. ΣΜΗΜΑΣΟ: ΚΑΡΑΜΠΑΖ Η. 

Γξαζηεξηόηεηα / Πεξηβαιινληηθή Πιεπξά Πεξηβαιινληηθή επίπηωζε εκεηώζεηο 
Ννκνζεζία 

(Ν) 

Βαξύηεηα 

επίπηωζεο 

(Β) 

πρλόηεηα 

ξύπαλζεο 

() 

Βαζκνινγία 

(Ν +B+) 

Ππξθαγηά Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο  5 4 1 10 

Γηαρείξηζε ρεκηθώλ (Λνύζηξα, βεξλίθηα, Μνλσηηθό, 

Κόιια, Σειηθό Κνηλήο Υξήζεο, Γέκηζκα, Καηαιύηεο, 

Γηαιπηηθό) 

Ρύπαλζε εδάθνπο 

 

5 3 1 8 

Απνζήθεπζε Υεκηθώλ (Λνύζηξα, Βεξλίθηα, Μνλσηηθό, 

Κόιια, Σειηθό Κνηλήο Υξήζεο, Γέκηζκα, Καηαιύηεο, 

Γηαιπηηθό) 

Ρύπαλζε εδάθνπο 

 

5 3 1 8 

Τγξά Απόβιεηα: Νεξό κε ππόινηπα βεξληθηώλ, ινύζηξσλ 

θαη ινηπώλ παξαπάλσ ρεκηθώλ 
Ρύπαλζε πδάηηλσλ θνξέσλ 

 
5 2 3 10 

ηεξεά Απόβιεηα (ζόθνξα PVC) Ρύπαλζε εδάθνπο  5 1 1 7 

Αέξηεο Δθπνκπέο (αλαζπκηάζεηο, ζθόλεο) Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο  5 2 3 10 

Υξήζε Μεραλεκάησλ Όριεζε ιόγσ ζνξύβνπ  5 1 2 8 

Υξήζε Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

Υξήζε Υαξηηνύ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ Γ.Α.     

Υξήζε Νεξνύ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

Υξήζε Φπζηθνύ Αεξίνπ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

Βαζκνινγία: Από 0 έσο 5 

 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ 

1. Σνπνζέηεζε θίιηξσλ ελεξγνύ άλζξαθα ζηηο εμόδνπο ησλ απαγσγώλ αεξίσλ. 

2. Σν λεξό ηνπ θαηαξξάθηε θαηαθξάηεζεο ησλ αεξνιπκάησλ ινύζηξσλ κεηά ηελ αλαλέσζή ηνπ λα νδεγείηαη ζηελ κνλάδα θπζηθνρεκηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πγξώλ 

βηνκεραληθώλ απνβιήησλ ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

3. Σα ζόθνξα PVC λα δίλνληαη γηα αλαθύθισζε.  

 

ΓΔΝΗΚΑ ΥΟΛΗΑ 

Σν πξνζσπηθό είλαη εμνπιηζκέλν κε Μ.Α.Π. θαη ηεξεί όια ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ηνπ. 

 

Γ.15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
ΣΜΗΜΑ: ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΟΤ         ΤΠ. ΣΜΗΜΑΣΟ: Μ. ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα / 

Πεξηβαιινληηθό ζέκα 
Πεξηβαιινληηθή επίπηωζε εκεηώζεηο 

Ννκνζεζία 

(Ν) 

Βαξύηεηα 

επίπηωζεο 

(Β) 

πρλόηεηα 

ξύπαλζεο 

() 

Βαζκνινγία 

(Ν +B+) 

Ππξθαγηά Ρύπαλζε Αηκόζθαηξαο  5 2 1 8 

Τγξά Απόβιεηα Ρύπαλζε Τδάηηλσλ Φνξέσλ  5 1 1 7 

ηεξεά Απόβιεηα Ρύπαλζε Δδάθνπο  5 5 1 11 

Αέξηεο Δθπνκπέο Ρύπαλζε Αηκόζθαηξαο  5 1 1 7 

Υξήζε Μεραλεκάησλ Όριεζε ιόγσ Θνξύβνπ  5 1 5 11 

Υξήζε Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ .Δ.     

Υξήζε Υαξηηνύ Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ Γ.Α.     

Υξήζε Νεξνύ Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ .Δ.     

Υξήζε Φπζηθνύ Αεξίνπ Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ .Δ.     

 
Βαζκνινγία: Από 0 έσο 5 

Γ.Α.: Γελ αθνξά 

.Δ.: πλνιηθή εθηίκεζε γηα όιν ην εξγνζηάζην 

 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ 

1. Σα ππόινηπα ησλ ζαπνπλειαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ςύμε ησλ κεραλώλ θαηά ηελ θνπή, ζπιιέγνληαη θαη νδεγνύληαη ζηελ κνλάδα θπζηθνρεκηθήο 
επεμεξγαζίαο ησλ πγξώλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

2. Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο απαγσγήο ησλ αεξίσλ ειεθηξνζπγθόιιεζεο θαη θνπήο κε ελνπνίεζε όισλ ησλ εμόδσλ αεξίσλ θαη εγθαηάζηαζε θίιηξνπ ζηελ έμνδν 

ηνπ γηα ηελ θαηαθξάηεζε ησλ ξηληζκάησλ κεηάιινπ. 

 
ΓΔΝΗΚΑ ΥΟΛΗΑ 

Σα ππόινηπα θαη ην scrap κεηάιινπ πσινύληαη ζε εκπόξνπο πνπ ηα νδεγνύλ ζε ρπηήξην γηα ηελ αλαθύθισζή ηνπο. 

 

Γ.15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
ΣΜΗΜΑ: ΛΟΤΣΡΩΝ                                                           ΤΠ. ΣΜΗΜΑΣΟ: ΚΑΡΑΜΠΑΖ Η. 

Γξαζηεξηόηεηα / Πεξηβαιινληηθή Πιεπξά Πεξηβαιινληηθή επίπηωζε εκεηώζεηο 
Ννκνζεζία 

(Ν) 

Βαξύηεηα 

επίπηωζεο 

(Β) 

πρλόηεηα 

ξύπαλζεο 

() 

Βαζκνινγία 

(Ν +B+) 

Ππξθαγηά Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο  5 4 1 10 

Γηαρείξηζε ρεκηθώλ (Λνύζηξα, βεξλίθηα, Μνλσηηθό, 

Κόιια, Σειηθό Κνηλήο Υξήζεο, Γέκηζκα, Καηαιύηεο, 

Γηαιπηηθό) 

Ρύπαλζε εδάθνπο 

 

5 3 1 8 

Απνζήθεπζε Υεκηθώλ (Λνύζηξα, Βεξλίθηα, Μνλσηηθό, 

Κόιια, Σειηθό Κνηλήο Υξήζεο, Γέκηζκα, Καηαιύηεο, 

Γηαιπηηθό) 

Ρύπαλζε εδάθνπο 

 

5 3 1 8 

Τγξά Απόβιεηα: Νεξό κε ππόινηπα βεξληθηώλ, ινύζηξσλ 

θαη ινηπώλ παξαπάλσ ρεκηθώλ 
Ρύπαλζε πδάηηλσλ θνξέσλ 

 
5 2 3 10 

ηεξεά Απόβιεηα (ζόθνξα PVC) Ρύπαλζε εδάθνπο  5 1 1 7 

Αέξηεο Δθπνκπέο (αλαζπκηάζεηο, ζθόλεο) Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο  5 2 3 10 

Υξήζε Μεραλεκάησλ Όριεζε ιόγσ ζνξύβνπ  5 1 2 8 

Υξήζε Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

Υξήζε Υαξηηνύ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ Γ.Α.     

Υξήζε Νεξνύ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

Υξήζε Φπζηθνύ Αεξίνπ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

Βαζκνινγία: Από 0 έσο 5 

 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ 

1. Σνπνζέηεζε θίιηξσλ ελεξγνύ άλζξαθα ζηηο εμόδνπο ησλ απαγσγώλ αεξίσλ. 

2. Σν λεξό ηνπ θαηαξξάθηε θαηαθξάηεζεο ησλ αεξνιπκάησλ ινύζηξσλ κεηά ηελ αλαλέσζή ηνπ λα νδεγείηαη ζηελ κνλάδα θπζηθνρεκηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πγξώλ 

βηνκεραληθώλ απνβιήησλ ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

3. Σα ζόθνξα PVC λα δίλνληαη γηα αλαθύθισζε.  

 

ΓΔΝΗΚΑ ΥΟΛΗΑ 

Σν πξνζσπηθό είλαη εμνπιηζκέλν κε Μ.Α.Π. θαη ηεξεί όια ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ηνπ. 

 

Γ.15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
ΣΜΗΜΑ: ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΟΤ         ΤΠ. ΣΜΗΜΑΣΟ: Μ. ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα / 

Πεξηβαιινληηθό ζέκα 
Πεξηβαιινληηθή επίπηωζε εκεηώζεηο 

Ννκνζεζία 

(Ν) 

Βαξύηεηα 

επίπηωζεο 

(Β) 

πρλόηεηα 

ξύπαλζεο 

() 

Βαζκνινγία 

(Ν +B+) 

Ππξθαγηά Ρύπαλζε Αηκόζθαηξαο  5 2 1 8 

Τγξά Απόβιεηα Ρύπαλζε Τδάηηλσλ Φνξέσλ  5 1 1 7 

ηεξεά Απόβιεηα Ρύπαλζε Δδάθνπο  5 5 1 11 

Αέξηεο Δθπνκπέο Ρύπαλζε Αηκόζθαηξαο  5 1 1 7 

Υξήζε Μεραλεκάησλ Όριεζε ιόγσ Θνξύβνπ  5 1 5 11 

Υξήζε Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ .Δ.     

Υξήζε Υαξηηνύ Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ Γ.Α.     

Υξήζε Νεξνύ Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ .Δ.     

Υξήζε Φπζηθνύ Αεξίνπ Καηαλάισζε Φπζηθώλ Πόξσλ .Δ.     

 
Βαζκνινγία: Από 0 έσο 5 

Γ.Α.: Γελ αθνξά 

.Δ.: πλνιηθή εθηίκεζε γηα όιν ην εξγνζηάζην 

 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ 

1. Σα ππόινηπα ησλ ζαπνπλειαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ςύμε ησλ κεραλώλ θαηά ηελ θνπή, ζπιιέγνληαη θαη νδεγνύληαη ζηελ κνλάδα θπζηθνρεκηθήο 
επεμεξγαζίαο ησλ πγξώλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

2. Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο απαγσγήο ησλ αεξίσλ ειεθηξνζπγθόιιεζεο θαη θνπήο κε ελνπνίεζε όισλ ησλ εμόδσλ αεξίσλ θαη εγθαηάζηαζε θίιηξνπ ζηελ έμνδν 

ηνπ γηα ηελ θαηαθξάηεζε ησλ ξηληζκάησλ κεηάιινπ. 

 
ΓΔΝΗΚΑ ΥΟΛΗΑ 

Σα ππόινηπα θαη ην scrap κεηάιινπ πσινύληαη ζε εκπόξνπο πνπ ηα νδεγνύλ ζε ρπηήξην γηα ηελ αλαθύθισζή ηνπο. 

 



 

 

ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α. 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΗΛΩΗ 
Έθδνζε: 11

ε
  

Αλαζεώξεζε : 0 

Ζκεξνκελία : 31/12/2015 
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Γ.15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
ΣΜΗΜΑ: ΞΤΛΟΤ                                           ΤΠ. ΣΜΗΜΑΣΟ: Π.ΠΑΥΟ 

 

Γξαζηεξηόηεηα / Πεξηβαιινληηθή 

Πιεπξά 
Πεξηβαιινληηθή επίπηωζε εκεηώζεηο 

Ννκνζεζία 

(Ν) 

Βαξύηεηα 

επίπηωζεο 

(Β) 

πρλόηεηα 

ξύπαλζεο 

() 

Βαζκνινγία 

(Ν +B+) 

Ππξθαγηά Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο  5 4 1 10 

Γηαρείξηζε ρεκηθώλ Ρύπαλζε εδάθνπο  5 1 4 10 
Απνζήθεπζε ρεκηθώλ Ρύπαλζε εδάθνπο  5 1 4 10 

Τγξά απόβιεηα Ρύπαλζε πδάηηλσλ θνξέσλ  5 1 4 10 

ηεξεά απόβιεηα Ρύπαλζε εδάθνπο  5 3 5 13 

Αέξηεο εθπνκπέο Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο  5 2 5 12 

Υξήζε κεραλεκάησλ Όριεζε ιόγσ ζνξύβνπ  5 3 5 13 
Υξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

Υξήζε ραξηηνύ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ  5 1 5 11 

Υξήζε λεξνύ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     
Υξήζε Φπζηθνύ Αεξίνπ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

 

 
Βαζκνινγία: Από 0 έσο 5 

 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ 

 

 

 

 Γ.15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
ΣΜΗΜΑ: ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΤΚΔΤΑΗΑ                                    ΤΠ. ΣΜΗΜΑΣΟ: ΥΟΣΕΗΓΖ ΒΑΪΟ 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα / 

Πεξηβαιινληηθή Πιεπξά 
Πεξηβαιινληηθή επίπηωζε εκεηώζεηο 

Ννκνζεζία 

(Ν) 

Βαξύηεηα 

επίπηωζεο 

(Β) 

πρλόηεηα 

ξύπαλζεο 

() 

Βαζκνινγία 

(Ν +B+) 

Ππξθαγηά Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο  5 4 1 10 

Τγξά απόβιεηα Ρύπαλζε πδάηηλσλ θνξέσλ Γ.Α.     

ηεξεά απόβιεηα Ρύπαλζε εδάθνπο  5 1 1 7 

Αέξηεο εθπνκπέο Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο Γ.Α.     
Υξήζε κεραλεκάησλ Όριεζε ιόγσ ζνξύβνπ  5 0 0 5 

Υξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

Υξήζε ραξηνληνύ ζπζθεπαζίαο Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ  0 1 1 2 
Υξήζε λεξνύ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

Υξήζε Φπζηθνύ Αεξίνπ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

 
Βαζκνινγία: Από 0 έσο 5 

 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ 

 
Αλαθύθισζε / Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ Τιηθώλ πζθεπαζίαο. 

 
ΓΔΝΗΚΑ ΥΟΛΗΑ 

 

Σν ηκήκα δελ είλαη ξππνγόλν, αθνύ εθηόο ησλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο από ραξηόλη θαη πιαζηηθό θηικ δελ παξάγνληαη άιια απόβιεηα. 

 

Γ.15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
ΣΜΗΜΑ: ΞΤΛΟΤ                                           ΤΠ. ΣΜΗΜΑΣΟ: Π.ΠΑΥΟ 

 

Γξαζηεξηόηεηα / Πεξηβαιινληηθή 

Πιεπξά 
Πεξηβαιινληηθή επίπηωζε εκεηώζεηο 

Ννκνζεζία 

(Ν) 

Βαξύηεηα 

επίπηωζεο 

(Β) 

πρλόηεηα 

ξύπαλζεο 

() 

Βαζκνινγία 

(Ν +B+) 

Ππξθαγηά Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο  5 4 1 10 

Γηαρείξηζε ρεκηθώλ Ρύπαλζε εδάθνπο  5 1 4 10 
Απνζήθεπζε ρεκηθώλ Ρύπαλζε εδάθνπο  5 1 4 10 

Τγξά απόβιεηα Ρύπαλζε πδάηηλσλ θνξέσλ  5 1 4 10 

ηεξεά απόβιεηα Ρύπαλζε εδάθνπο  5 3 5 13 

Αέξηεο εθπνκπέο Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο  5 2 5 12 

Υξήζε κεραλεκάησλ Όριεζε ιόγσ ζνξύβνπ  5 3 5 13 
Υξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

Υξήζε ραξηηνύ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ  5 1 5 11 

Υξήζε λεξνύ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     
Υξήζε Φπζηθνύ Αεξίνπ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

 

 
Βαζκνινγία: Από 0 έσο 5 

 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ 

 

 

 

 Γ.15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
ΣΜΗΜΑ: ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΤΚΔΤΑΗΑ                                    ΤΠ. ΣΜΗΜΑΣΟ: ΥΟΣΕΗΓΖ ΒΑΪΟ 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα / 

Πεξηβαιινληηθή Πιεπξά 
Πεξηβαιινληηθή επίπηωζε εκεηώζεηο 

Ννκνζεζία 

(Ν) 

Βαξύηεηα 

επίπηωζεο 

(Β) 

πρλόηεηα 

ξύπαλζεο 

() 

Βαζκνινγία 

(Ν +B+) 

Ππξθαγηά Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο  5 4 1 10 

Τγξά απόβιεηα Ρύπαλζε πδάηηλσλ θνξέσλ Γ.Α.     

ηεξεά απόβιεηα Ρύπαλζε εδάθνπο  5 1 1 7 

Αέξηεο εθπνκπέο Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο Γ.Α.     
Υξήζε κεραλεκάησλ Όριεζε ιόγσ ζνξύβνπ  5 0 0 5 

Υξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

Υξήζε ραξηνληνύ ζπζθεπαζίαο Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ  0 1 1 2 
Υξήζε λεξνύ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

Υξήζε Φπζηθνύ Αεξίνπ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

 
Βαζκνινγία: Από 0 έσο 5 

 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ 

 
Αλαθύθισζε / Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ Τιηθώλ πζθεπαζίαο. 

 
ΓΔΝΗΚΑ ΥΟΛΗΑ 

 

Σν ηκήκα δελ είλαη ξππνγόλν, αθνύ εθηόο ησλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο από ραξηόλη θαη πιαζηηθό θηικ δελ παξάγνληαη άιια απόβιεηα. 

 



 

 

ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α. 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΗΛΩΗ 
Έθδνζε: 11

ε
  

Αλαζεώξεζε : 0 

Ζκεξνκελία : 31/12/2015 
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Γ.15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
ΣΜΗΜΑ: ΣΑΠΔΣΑΡΗΑ          ΤΠ. ΣΜΗΜΑΣΟ: Α. ΑΝΓΡΔΟΤ  

 

Γξαζηεξηόηεηα / 

Πεξηβαιινληηθή Πιεπξά 
Πεξηβαιινληηθή επίπηωζε εκεηώζεηο 

Ννκνζεζία 

(Ν) 

Βαξύηεηα 

επίπηωζεο 

(Β) 

πρλόηεηα 

ξύπαλζεο 

() 

Βαζκνινγία 

(Ν +B+) 

Ππξθαγηά Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο  5 4 1 10 

Γηαρείξηζε ρεκηθώλ (θόιιεο) Ρύπαλζε εδάθνπο  5 2 1 8 

Απνζήθεπζε ρεκηθώλ (θόιιεο) Ρύπαλζε εδάθνπο  5 2 1 8 

Τγξά απόβιεηα Ρύπαλζε πδάηηλσλ θνξέσλ  5 1 1 7 

ηεξεά απόβιεηα Ρύπαλζε εδάθνπο  5 1 1 7 
Αέξηεο εθπνκπέο Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο  5 1 1 7 

Υξήζε κεραλεκάησλ Όριεζε ιόγσ ζνξύβνπ Γ.Α.     

Υξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

Υξήζε ραξηηνύ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ Γ.Α.     

Υξήζε λεξνύ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

Υξήζε Φπζηθνύ Αεξίνπ Καηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ .Δ.     

 

Βαζκνινγία: Από 0 έσο 5 

 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ 

 

Σνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο απαγσγήο ησλ αλαζπκηάζεσλ θαη αεξνιπκάησλ θόιιαο θαη εγθαηάζηαζε θίιηξνπ ελεξγνύ άλζξαθα ζηελ έμνδν ηνπ. 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΥΟΛΗΑ 

 

Δθηόο ησλ αεξνιπκάησλ θόιιαο ην ηκήκα δελ είλαη ξππνγόλν. Σα ππόινηπα ησλ πθαζκάησλ θαη ησλ δεξκάησλ επαλαρξεζηκνπνηνύληαη. Δμεηάδεηαη ε δπλαηόηεηα 

αλαθύθισζήο ηνπο. 

 



 

 

ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α. 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΗΛΩΗ 
Έθδνζε: 11

ε
  

Αλαζεώξεζε : 0 

Ζκεξνκελία : 31/12/2015 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV: Καλνληζηηθέο θαη Ννκνζεηηθέο Απαηηήζεηο (Έληππν Α.15.2)  

ΔΝΣΤΠΟ Α - 15.2 θαηά 
ΔΝ ISO 9001:2008 & TS 16949:2009, ΔΝ ISO 14001:2004, ΔΛΟΣ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 

 

A.15.2 " Καηάινγνο Καλνληζηηθώλ θαη Ννκνζεηηθώλ Απαηηήζεσλ" 

α/
α 

ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΟ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ 
ΣΜΖΜΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑ 

    

1 Απυθαζδ Γ/κζδξ Βζμιδπακίαξ εννχκ. 

Αν. Πνςη. ΓΒ/Φ14.340/212 
(Βζμιδπακμζηάζζμ 1), Αν. Πνςη. 
ΓΒ/Φ14.749/2153 
(Βζμιδπακμζηάζζμ 2) 

φκμθμ εηαζνείαξ 

2 
Απυθαζδ Έβηνζζδξ Πενζααθθμκηζηχκ Όνςκ Γ/κζδξ Πενζαάθθμκημξ 
εννχκ. 

Αν. Πνςη. 14124/13.12.10  φκμθμ εηαζνείαξ 

3 Απυθαζδ Γ/κζδξ Τβζεζκήξ εννχκ. Αν. Πνςη. 06/4802 
ηαειυξ Βζμθμβζημφ 
Καεανζζιμφ 

4 Απυθαζδ Έβηνζζδξ Ποναζθάθεζαξ. 

Αν. Πνςη. 3129 Φ.701.4 
(Ζιενμιδκία έηδμζδξ 
02.06.2006 ηαζ ζζπφεζ ιέπνζ 
02.06.2014 / μηηχ πνυκζα) 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ 

5 
ΚΤΑ 13727/724/2003 ΦΔΚ 1087/Β/05-08-2003. Ακηζζημίπζζδ ηςκ 
ηαηδβμνζχκ ηςκ αζμιδπακζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ιε ημοξ ααειμφξ 
υπθδζδξ πμο ακαθένμκηαζ ζηα πμθεμδμιζηά δζαηάβιαηα. 

- φκμθμ εηαζνείαξ 

6 
ΚΤΑ 15393/2332 ΦΔΚ 1022/Β/05-09-2002 Καηάηαλδ δδιμζίςκ ηαζ 
ζδζςηζηχκ ένβςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ζε ηαηδβμνίεξ ζφιθςκα ιε ημ 
Ν.3010/2002. 

- - 

7 

ΖΠ 11014/703/Φ104 (ΦΔΚ 332 Β 20-3-2003) Πνμηαηανηηζηή 
Πενζααθθμκηζηήξ Δηηίιδζδξ ηαζ Αλζμθυβδζδξ (ΠΠΔΑ) ηαζ 'Δβηνζζδξ 
Πενζααθθμκηζηχκ 'Ονςκ (ΔΠΟ)ζφιθςκα ιε ημ Ανε-4 ημο Ν-1650/86 
(ΦΔΚ-160/Α/86) υπςξ ακηζηαηαζηάεδηε ιε ημ Ανε-2 ημο Ν-3010/02 
"Δκανιυκζζδ ημο Ν-1650/86 ιε ηζξ μδδβίεξ ΔΟΚ-11/97 ΔΔ ηαζ ΔΟΚ-
61/96 ΔΔ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ" (ΦΔΚ-91/Α/02) (Δνβα μδμπμζσαξ, 
Τδναοθζηά 'Δνβα, Λζιεκζηά 'Δνβα, οζηήιαηα Τπμδμιχκ, Δλμνοηηζηέξ 
ηαζ ζοκαθείξ δναζηδνζυηδηεξ Σμονζζηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, Δνβαζίεξ 
Πμθεμδμιίαξ, Κηδκμηνμθζηέξ ηαζ Πηδκμηνμθζηέξ Δβηαηαζηάζεζξ, 
Τδαημηαθθζένβεζεξ Βζμιδπακζηέξ Δβηαηαζηάζεζξ ηαζ Δνβαζίεξ 
Γζαννφειζζδξ Βζμιδπακζηχκ Εςκχκ, Δζδζηά 'Δνβα). 

- φκμθμ εηαζνείαξ 

8 
Ν. 3010/2002 ΦΔΚ 91/Α/25-04-2002. Δκανιυκζζδ ημο Ν.1650/1986 
ιε ηζξ μδδβίεξ 97/11, 96/11 Δ.Δ δζαδζηαζία μνζμεέηδζδξ ηαζ νοειίζεζξ 
εειάηςκ βζα ηα οδαημνέιαηα ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ. 

Άδεζα δζαεέζεςξ οβνχκ 
αζμιδπακζηχκ απμαθήηςκ. Αν. 
πνςη. 06/4802.Λεζημονβία 
ηαειμφ Βζμθμβζημφ 
Καεανζζιμφ. οιπθήνςζδ 
αζαθίμο επελενβαζιέκςκ οβνχκ 
απμαθήηςκ. 

φκμθμ εηαζνείαξ, 
ζηαειυ αζμθμβζημφ 
ηαεανζζιμφ 

9 

ΚΤΑ 69269/5387/1990 ΦΔΚ 678/Β/25-10-1990. Καηάηαλδ ένβςκ ηαζ 
δναζηδνζμηήηςκ ζε ηαηδβμνίεξ, πενζεπυιεκμ Μεθέηδξ 
Πενζααθθμκηζηχκ Δπζπηχζεςκ (ΜΠΔ), ηαεμνζζιυξ πενζεπμιέκμο 
εζδζηχκ πενζααθθμκηζηχκ ιεθεηχκ (ΔΠΜ) ηαζ θμζπέξ ζοκαθείξ 
δζαηάλεζξ, ζφιθςκα ιε ημ Ν. 1650/1986. 

- φκμθμ εηαζνείαξ 

10 

Τ.Α. Ζ.Π. 13588/725 ΦΔΚ 383/Β/28-03-06. Μέηνα υνμζ ηαζ 
πενζμνζζιμί βζα ηδκ δζαπείνζζδ επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ ζε 
ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 91/689/ΔΟΚ «βζα ηα 
επζηίκδοκα απυαθδηα» ημο οιαμοθίμο ηδξ 12δξ Γεηειανίμο 1991. 
Ακηζηαηάζηαζδ ηδξ οπ’ ανζει. 19396/1546/1997 ημζκή οπμονβζηή 
απυθαζδ «Μέηνα ηαζ υνμζ βζα ηδ δζαπείνζζδ επζηίκδοκςκ 
απμαθήηςκ». 

Λίζηα Πνμιδεεοηχκ βζα πδιζηά 
ηαζ άθθεξ πδιζηέξ 
μοζίεξ(πανάδμζδ Γζεφεοκζδ 
Βζμιδπακίαξ). πέδζμ Γζαπείνζζδξ 
ηενεχκ Απμαθήηςκ. Αν.Πνςη. 
756/2009. 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ - 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 



 

 

ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α. 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΗΛΩΗ 
Έθδνζε: 11

ε
  

Αλαζεώξεζε : 0 

Ζκεξνκελία : 31/12/2015 
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11 

Ν.2939/2001 ΦΔΚ 179/Α/06-08-2001. οζηεοαζίεξ ηαζ εκαθθαηηζηή 
δζαπείνζζδ ζοζηεοαζζχκ ηαζ άθθςκ πνμσυκηςκ.- Ίδνοζδ Δεκζημφ 
Ονβακζζιμφ Δκαθθαηηζηήξ Γζαπείνζζδξ οζηεοαζζχκ ηαζ άθθςκ 
πνμσυκηςκ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ. 

Πενζααθθμκηζηή Γήθςζδ 
(επζα.10-02-2009, Αν.Γζαπ.183). 
φιααζδ ιε Δθθδκζηή Δηαζνεία 
Αλζμπμίδζδξ Ακαηφηθςζδξ ΑΔ. 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ - 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

12 
ΚΤΑ 50910/2727/2003 ΦΔΚ 1909/Β. Μέηνα ηαζ υνμζ βζα ηδ δζαπείνζζδ 
ζηενεχκ απμαθήηςκ. 

Απυθαζδ Έβηνζζδξ 
Πενζααθθμκηζηχκ Όνςκ. 
Αν.Πνςη. 6135/05. φιααζδ ιε 
Δθθδκζηή Δηαζνεία Αλζμπμίδζδξ 
Ακαηφηθςζδξ ΑΔ. πέδζμ 
Γζαπείνζζδξ ηενεχκ 
Απμαθήηςκ. Αν.Πνςη. 756/2009. 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ - 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

13 

Π.Τ.. 5 ΦΔΚ 58/Β/05-03-03. Έβηνζζδ Δεκζημφ Πνμβνάιιαημξ βζα ηδ 
ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ αενίςκ θαζκμιέκμο εενιμηδπίμο (2000-2010) 
ζφιθςκα ιε ημ άνενμ ηνίημ (πανάβναθμξ 3) ημο Ν.3017/2002 
(ΦΔΚ.Α. 117) 

Απυθαζδ Έβηνζζδξ 
Πενζααθθμκηζηχκ Όνςκ. 
Αν.Πνςη. 6135/05. 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ - 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

14 
Π.Τ..34 ΦΔΚ125/Α/05-06-2002. Ονζαηέξ ηαζ ηαηεοεοκηήνζεξ ηζιέξ 
πμζυηδηαξ ηδξ αηιυζθαζναξ ζε δζμλείδζμ ημο εείμο, δζμλείδζμ ημο 
αγχημο ηαζ μλεζδίςκ ημο αγχημο, ζςιαηζδίςκ ηαζ ιμθφαδμο. 

Απυθαζδ Έβηνζζδξ 
Πενζααθθμκηζηχκ Όνςκ. 
Αν.Πνςη. 6135/05. 
Γζαπζζηεοιέκμξ θμνέαξ εθέβπεζ 
ημ πάπμξ ηςκ δελαιεκχκ 
αγχημο. 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ - 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

15 

Τ.Α 11641/1942 ΦΔΚ 832/Β/02-07-2002. Μέηνα ηαζ υνμζ βζα ημκ 
πενζμνζζιυ ηςκ εηπμιπχκ πηδηζηχκ μνβακζηχκ εκχζεςκ (ΠΟΔ) πμο 
μθείθμκηαζ ζηδ πνήζδ μνβακζηχκ δζαθοηχκ ζε μνζζιέκεξ 
δναζηδνζυηδηεξ ηαζ εβηαηαζηάζεζξ. 

Λίζηα Πνμιδεεοηχκ βζα πδιζηά 
ηαζ άθθεξ πδιζηέξ 
μοζίεξ(πανάδμζδ Γζεφεοκζδ 
Βζμιδπακίαξ). πέδζμ Γζαπείνζζδξ 
ηενεχκ Απμαθήηςκ. Αν.Πνςη. 
756/2009. Πενζααθθμκηζηή 
Γήθςζδ (επζα.10-02-2009, 
Αν.Γζαπ.183) 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ - 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

16 

Τ.Α 437 ΦΔΚ1641/Α.08-11-2006. Δκανιυκζζδ ηδξ Δθθδκζηήξ 
κμιμεεζίαξ πνμξ ηδκ Οδδβία 2004/42/ΔΚ ημο Δονςπασημφ 
Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 21δξ Απνζθίμο 2004 υζμκ 
αθμνά ζημκ πενζμνζζιυ ηςκ εηπμιπχκ πηδηζηχκ μνβακζηχκ 
εκχζεςκ πμο μθείθμκηαζ ζηδ πνήζδ μνβακζηχκ δζαθοηχκ ζε πνχιαηα 
δζαηυζιδζδξ ηαζ αενκίηζα ηαζ ζε πνμσυκηα επακαααθήξ αοημηζκήηςκ. 
ηαζ βζα ηνμπμπμίδζδ ηδξ Οδδβίαξ 1999/13/ΔΚ. 

Λίζηα Πνμιδεεοηχκ βζα πδιζηά 
ηαζ άθθεξ πδιζηέξ 
μοζίεξ(πανάδμζδ Γζεφεοκζδ 
Βζμιδπακίαξ). πέδζμ Γζαπείνζζδξ 
ηενεχκ Απμαθήηςκ. Αν.Πνςη. 
756/2009. Πενζααθθμκηζηή 
Γήθςζδ (επζα.10-02-2009, 
Αν.Γζαπ.183) 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ - 
ηιήια Λμφζηνςκ 

17 
Τ.Α. νηθ. 10315 ΦΔΚ 369/Β/24-05-1993. Ρφειζζδ εειάηςκ ζπεηζηχκ 
ιε ηδ θεζημονβία ηςκ ζηαεενχκ εζηζχκ ηαφζδξ βζα ηδ εένιακζδ 
ηηζνίςκ ηαζ κενμφ. 

Απυθαζδ Έβηνζζδξ 
Πενζααθθμκηζηχκ Όνςκ 
Αν.Πνςη. 6135/05. οιπθήνςζδ 
αζαθίμο εθέβπμο ηαοζηήνα 
(Ξφθμο, ιδπακμονβείμο, 
ααθείμο, βναθείςκ) 

φκμθμ εηαζνείαξ- 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ 

18 
Κ.Τ.Α Αξηζ.. Δ1β. 221 ΦΔΚ Β' 138. Πενί δζαεέζεςξ θοιάηςκ ηαζ  
αζμιδπακζηχκ απμαθήηςκ  
 

Απυθαζδ Έβηνζζδξ 
Πενζααθθμκηζηχκ Όνςκ 
Αν.Πνςη. 6135/05. Άδεζα 
δζαεέζεςξ οβνχκ αζμιδπακζηχκ 
απμαθήηςκ. Αν. πνχηα. 
06/4802. Λεζημονβία ηαειμφ 
Βζμθμβζημφ Καεανζζιμφ. 
οιπθήνςζδ αζαθίμο 
επελενβαζιέκςκ οβνχκ 
απμαθήηςκ. 

φκμθμ εηαζνείαξ - 
ηαειυξ Βζμθμβζημφ 
Καεανζζιμφ 

19 

Τ.Α.νηθ.11294/93 ΦΔΚ 264/Β/15-4-93. Όνμζ θεζημονβίαξ ηαζ 
επζηνεπυιεκα υνζα εηπμιπχκ αενίςκ απμαθήηςκ απυ αζμιδπακζημφξ 
θέαδηεξ αηιμβεκκήηνζεξ, εθαζυεενια ηαζ αενυεενια πμο θεζημονβμφκ 
ιε ηαφζζιμ ιαγμφη, κηίγεθ ή αένζμ. 

Απυθαζδ Έβηνζζδξ 
Πενζααθθμκηζηχκ Όνςκ 
Αν.Πνςη. 6135/05. οιπθήνςζδ 
αζαθίμο εθέβπμο ηαοζηήνα 
(Ξφθμο, ιδπακμονβείμο, 
ααθείμο, βναθείςκ) 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ - 
Σιήια Βαθείμο, 
ζφκμθμ Καοζηήνςκ 
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20 

Τ.Π 4859/726 ΦΔΚ 253/Β/2001. Μέηνα ηαζ πενζμνζζιμί βζα ηδκ 
πνμζηαζία ημο οδαηζημφ πενζαάθθμκημξ απυ απμννίρεζξ ηαζ 
εζδζηυηενα ηαεμνζζιυξ μνζαηχκ ηζιχκ μνζζιέκςκ επζηίκδοκςκ μοζζχκ 
πμο οπάβμκηαζ ζημκ Καηάθμβμ ΗΗ ηδξ μδδβίαξ 76/464/ΔΟΚ ημο 
οιαμοθίμο ηδξ 4δξ Μαΐμο 1976. 

Απυθαζδ Έβηνζζδξ 
Πενζααθθμκηζηχκ Όνςκ 
Αν.Πνςη. 6135/05, 3) Άδεζα 
δζαεέζεςξ οβνχκ αζμιδπακζηχκ 
απμαθήηςκ. Αν. πνχηα. 
06/4802.Λεζημονβία ηαειμφ 
Βζμθμβζημφ Καεανζζιμφ. 

ηαειυξ Βζμθμβζημφ 
Καεανζζιμφ 

21 

Π.Γ.51 ΦΔΚ 54/Α/08-03-2007. Καεμνζζιυξ ιέηνςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ 
βζα ηδκ μθμηθδνςιέκδ πνμζηαζία ηαζ δζαπείνζζδ ηςκ οδάηςκ ζε 
ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ Οδδβίαξ 2000/60/ΔΚ «βζα ηδ 
εέζπζζδ πθαζζίμο ημζκμηζηήξ δνάζδξ ζημκ ημιέα ηδξ πμθζηζηήξ ηςκ 
οδάηςκ» ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 23δξ 
Οηηςανίμο 2000 

Πενζααθθμκηζηή Γήθςζδ 
(επζα.10-02-2009, Αν.Γζαπ.183). 
Άδεζα δζαεέζεςξ οβνχκ 
αζμιδπακζηχκ απμαθήηςκ. Αν. 
πνχηα. 06/4802.  Λεζημονβία 
ηαειμφ Βζμθμβζημφ 
Καεανζζιμφ. οιπθήνςζδ 
αζαθίμο επελενβαζιέκςκ οβνχκ 
απμαθήηςκ. 

ηαειυξ Βζμθμβζημφ 
Καεανζζιμφ 

22 

Απόθαζε Ννκάξρε εξξώλ 1413 ΦΔΚ 327/Β/16-02-1981. Πενί 
ηαεμνζζιμφ πνήζεςξ ηςκ κενχκ ημο Πμηαιμφ ηνοιυκα, ημο 
πεζιάννμο Αβ. Ηςάκκδ, ηδξ ηάθνμο Μπέθζηζαξ ηαζ θμζπχκ απμδεηηχκ 
ηαζ εζδζηχκ υνςκ δζαεέζεςξ θοιάηςκ ηαζ αζμιδπακζηχκ απμαθήηςκ 
ζ’αοημφξ. 

Απυθαζδ Έβηνζζδξ 
Πενζααθθμκηζηχκ Όνςκ 
Αν.Πνςη. 6135/05. Άδεζα 
δζαεέζεςξ οβνχκ αζμιδπακζηχκ 
απμαθήηςκ. Αν. πνχηα. 
06/4802. οιπθήνςζδ αζαθίμο 
επελενβαζιέκςκ οβνχκ 
απμαθήηςκ. 

ηαειυξ Βζμθμβζημφ 
Καεανζζιμφ 

23 

Αξηζκ.Γ6/Φ1/νηθ.19500 ΦΔΚ/Β/11-10-2004. Σνμπμπμίδζδ ηαζ 
ζοιπθήνςζδ ηδξ 13727/724/2003 ημζκήξ οπμονβζηήξ απυθαζδξ ςξ 
πνμξ ηδκ ακηζζημίπδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ παναβςβήξ δθεηηνζηήξ 
εκένβεζαξ ιε ημοξ ααειμφξ υπθδζδξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ 
πμθεμδμιζηή κμιμεεζία. 

Απυθαζδ Έβηνζζδξ 
Πενζααθθμκηζηχκ Όνςκ 
Αν.Πνςη. 6135/05. 

φκμθμ εηαζνείαξ 

24 

Τ.Α.Ζ.Π. 13588/725 ΦΔΚ 383/Β/28-03-2006. Μέηνα υνμζ ηαζ 
πενζμνζζιμί βζα ηδκ δζαπείνζζδ επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ ζε 
ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 91/689/ΔΟΚ «βζα ηα 
επζηίκδοκα απυαθδηα» ημο οιαμοθίμο ηδξ 12δξ Γεηειανίμο 1991. 
Ακηζηαηάζηαζδ ηδξ οπ’ ανζει. 19396/1546/1997 ημζκή οπμονβζηή 
απυθαζδ «Μέηνα ηαζ υνμζ βζα ηδ δζαπείνζζδ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ» 
(Β΄604). 

Λίζηα Πνμιδεεοηχκ βζα πδιζηά 
ηαζ άθθεξ πδιζηέξ 
μοζίεξ(πανάδμζδ Γζεφεοκζδ 
Βζμιδπακίαξ). πέδζμ Γζαπείνζζδξ 
ηενεχκ Απμαθήηςκ. Αν.Πνςη. 
756/2009. Πενζααθθμκηζηή 
Γήθςζδ (επζα.10-02-2009, 
Αν.Γζαπ.183) 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ- 
φκμθμ εηαζνείαξ 

25 

Τ.Α.12479 Φ17/414 ΦΔΚ 431/Β/24-06-1991. οιιυνθςζδ ηδξ 
Δθθδκζηήξ Νμιμεεζίαξ ιε ηζξ 87/404/ΔΟΚ ηαζ 90/488/ΔΟΚ μδδβίεξ 
ημο οιαμοθίμο ηςκ Δονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ ζπεηζηά ιε απθά 
δμπεία πίεζδξ. 

Έθεβπμξ ηαζ πζζημπμίδζδ απυ 
δζαπζζηεοιέκμ θμνέα. 

Σιήια Μεηάθθμο, 
Σιήια Ξφθμο, Σιήια 
Γζμίηδζδξ Οθζηήξ 
Πμζυηδηαξ 

26 

Τ.Α.20769/6285 ΦΔΚ 977/Β/1994. Σνμπμπμίδζδ ηδξ 
12479/Φ17/414/31-05-91 ημζκήξ απυθαζδξ ηςκ Τπμονβχκ Δεκζηήξ 
Οζημκμιίαξ ηαζ Ακαπθδνςηή Βζμιδπακίαξ, Δκένβεζαξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ, 
βζα ηα απθά δμπεία πίεζδξ ζε ζοιιυνθςζδ πνμξ ηδκ μδδβία ημο 
οιαμοθίμο ηςκ ΔΚ 93/68/ΔΟΚ βζα ηδ πνήζδ ηδξ ζήιακζδξ CE. 

Καηακάθςζδ ηαζ πνήζδ δμπείςκ 
ιε ζήιακζδ CE. Δζςηενζηή 
επζεεχνδζδ. 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ βζα 
ημκ έθεβπμ, φκμθμ 
Σιδιάηςκ παναβςβήξ 

27 

Π.Γ. 82 ΦΔΚ 64/Α/02-03-2004. Ακηζηαηάζηαζδ ηδξ 98012/2001/1996 
ΚΤΑ «Καεμνζζιυξ ιέηνςκ ηαζ υνςκ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ 
πνδζζιμπμζδιέκςκ μνοηηεθαίςκ» (Β~40).» Μέηνα, υνμζ ηαζ 
πνυβναιια βζα ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ Απμαθήηςκ 
Λζπακηζηχκ Δθαίςκ». 

Απυθαζδ Έβηνζζδξ 
Πενζααθθμκηζηχκ Όνςκ 
Αν.Πνςη. 6135/05. Άδεζα 
δζαεέζεςξ οβνχκ αζμιδπακζηχκ 
απμαθήηςκ Αν. πνχηα. 06/4802. 
οιπθήνςζδ αζαθίμο 
επελενβαζιέκςκ οβνχκ 
απμαθήηςκ. 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ βζα 
ηδκ ηεθζηή δζαπείνζζδ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
παναβςβήξ 

28 
Π.Γ.109 ΦΔΚ 75/Α/05-03-2004. Μέηνα ηαζ υνμζ βζα ηδκ εκαθθαηηζηή 
δζαπείνζζδ ηςκ ιεηαπεζνζζιέκςκ εθαζηζηχκ ηςκ μπδιάηςκ. 
Πνυβναιια βζα ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζή ημοξ. 

πέδζμ Γζαπείνζζδξ ηενεχκ 
Απμαθήηςκ. Αν.Πνςη. 756/2009.  

Τπεφεοκμξ 
Φμνηχζεςκ, Σιήια 
Γζμίηδζδξ Οθζηήξ 
Πμζυηδηαξ. 
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29 

Π.Γ. 117 ΦΔΚ/85/Α/05-03-2004. Μέηνα, υνμζ ηαζ πνυβναιια βζα ηδκ 
εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ εζδχκ δθεηηνζημφ ηαζ 
δθεηηνμκζημφ ελμπθζζιμφ, ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ 
Οδδβζχκ 2002/95 "ζπεηζηά ιε ημκ πενζμνζζιυ ηδξ πνήζδξ μνζζιέκςκ 
επζηίκδοκςκ μοζζχκ ζε είδδ δθεηηνζημφ ηαζ δθεηηνμκζημφ ελμπθζζιμφ" 
ηαζ 2002/96 "ζπεηζηά ιε ηα απυαθδηα εζδχκ δθεηηνζημφ ηαζ 
δθεηηνμκζημφ ελμπθζζιμφ" ημο οιαμοθίμο ηδξ 27δξ Ηακμοανίμο 
2003". 

πέδζμ Γζαπείνζζδξ ηενεχκ 
Απμαθήηςκ. Αν.Πνςη. 756/2009.  

Σιήια 
Μδπακμνβάκςζδξ, 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ 

30 

Π.Γ. 15 ΦΔΚ/Α/12/03-02-06. Σνμπμπμίδζδ ημο Πνμεδνζημφ 
Γζαηάβιαημξ 117/2004 (Α΄ 82), ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ 
μδδβίαξ 2003/108 «βζα ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηδξ μδδβίαξ 2002/96 ζπεηζηά 
ιε ηα απυαθδηα εζδχκ δθεηηνζημφ ηαζ δθεηηνμκζημφ ελμπθζζιμφ 
(ΑΖΖΔ)» ημο οιαμοθίμο ηδξ 8δξ Γεηειανίμο 2003. 

φζηδια Πενζααθθμκηζηήξ 
Γζαπείνζζδξ. 

Σιήια 
Πενζααθθμκηζηήξ 
Γζαπείνζζδξ 

31 
ΟΓΖΓΗΑ 2004/12/ΔΚ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ 
ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ πμο ηνμπμπμζεί ηδκ μδδβία 94/62/ΔΚ βζα ηζξ 
ζοζηεοαζίεξ ηαζ ηα απμννίιιαηα ζοζηεοαζίαξ. 

Πενζααθθμκηζηή Γήθςζδ 
(επζα.10-02-2009, Αν.Γζαπ.183). 
φιααζδ ιε Δθθδκζηή Δηαζνεία 
Αλζμπμίδζδξ Ακαηφηθςζδξ ΑΔ. 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
παναβςβήξ 

32 

Τ.Π. νηθ.104826 ΦΔΚ/Β/849/09-06-2004. Καεμνζζιυξ φρμοξ 
ακηαπμδμηζηχκ ηεθχκ απυ αημιζηά ή ζοθθμβζηά ζοζηήιαηα 
εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ζοζηεοαζζχκ / άθθςκ πνμσυκηςκ (υπςξ 
αοηά μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 2, παν. 4, ημο Ν. 2939/2001) ζε εθανιμβή 
ηςκ άνενςκ 7 (παν. Β1, εδ. α3 ηαζ παν. Β2, εδ. α5) ηαζ ημο άνενμο 
17 ημο Ν. 2939/2001 "οζηεοαζίεξ ηαζ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ 
ζοζηεοαζζχκ ηαζ άθθςκ πνμσυκηςκ η.θ.π." (Α΄179) 

Πενζααθθμκηζηή Γήθςζδ 
(επζα.10-02-2009, Αν.Γζαπ.183). 
φιααζδ ιε Δθθδκζηή Δηαζνεία 
Αλζμπμίδζδξ Ακαηφηθςζδξ ΑΔ. 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
Σιήια Λμβζζηδνίμο. 

33 

Π.Γ. 294 ΦΔΚ 138/Α/21-06-1988. Δθάπζζημξ πνυκμξ απαζπυθδζδξ 
ηεπκζημφ αζθαθείαξ ηαζ βζαηνμφ ενβαζίαξ, επίπεδμ βκχζεςκ ηαζ 
εζδζηυηδηα ηεπκζημφ αζθαθείαξ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ, εηιεηαθθεφζεζξ ηαζ 
ενβαζίεξ ημο άνενμο 1 παναβνάθμο 1 ημο κ. 1568/1985 «Τβζεζκή ηαζ 
αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ» 

Απαζπυθδζδ Ηαηνμφ Δνβαζίαξ 
ηαζ Σεπκζημφ Αζθαθείαξ. 
οιπθήνςζδ αζαθίμο Σεπκζημφ 
Αζθαθείαξ. 

Ηαηνυξ Δνβαζίαξ, 
Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ 

34 
N.1568/85. ΦΔΚ 177/Α/18-10-85. Τβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ηςκ 
ενβαγμιέκςκ. 

Δλέηαζδ απυ Ηαηνυ Δνβαζίαξ. 
Δζςηενζηέξ Δπζεεςνήζεζξ ηαζ 
Δπζεεςνήζεζξ Γζαπζζηεοιέκςκ 
Φμνέςκ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ 
αζθάθεζαξ πχνμο ενβαζίαξ. 
Υνήζδ Μαπ. οκηδνήζεζξ 
ιδπακδιάηςκ. Γζαηνίαςζδ 
ιδπακδιάηςκ. Κακμκζζιυξ 
Λεζημονβίαξ. 

Ηαηνυξ Δνβαζίαξ, 
Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ. 

35 
Τ.Α.νηθ.15085/593 ΦΔΚ 1186/Β/03. Κακμκζζιυξ Δθέβπςκ 
Ακορςηζηχκ Μδπακδιάηςκ. 

οκηδνήζεζξ ιδπακδιάηςκ. 
Γζαηνίαςζδ ιδπακδιάηςκ. 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ. 

36 
Ν. 3144 ΦΔΚ 111/Α/08-05-2003. Κμζκςκζηυξ δζάθμβμξ βζα ηδκ 
πνμχεδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή πνμζηαζία ηαζ άθθεξ 
δζαηάλεζξ. 

οθθμβζηέξ οιαάζεζξ Δνβαζίαξ. 
Λεζημονβία Γζεφεοκζδξ 
Ακενςπίκμο Γοκαιζημφ.  

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
Γ/κζδ Ακενςπίκμο 
Γοκαιζημφ,  Σιήια 
Λμβζζηδνίμο. 

37 
Ν.2874/2000 ΦΔΚ 286/Α/29-12-2000. Πνμχεδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ 
ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ. 

οθθμβζηέξ οιαάζεζξ Δνβαζίαξ. 
Λεζημονβία Γζεφεοκζδξ 
Ακενςπίκμο Γοκαιζημφ. 
Κακμκζζιυξ Λεζημονβίαξ. 

Γ/κζδ Ακενςπίκμο 
Γοκαιζημφ,  Σιήια 
Λμβζζηδνίμο. 

38 
Π.Γ.17 ΦΔΚ 11/Α/18-01-1996. Μέηνα βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ αζθάθεζαξ 
ηαζ ηδξ οβείαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαηά ηδκ ενβαζία ζε ζοιιυνθςζδ ιε 
ηζξ μδδβίεξ 89/39/ΔΟΚ ηαζ 91/383/ΔΟΚ. 

Δλέηαζδ απυ Ηαηνυ Δνβαζίαξ. 
Δζςηενζηέξ Δπζεεςνήζεζξ ηαζ 
Δπζεεςνήζεζξ Γζαπζζηεοιέκςκ 
Φμνέςκ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ 
αζθάθεζαξ πχνμο ενβαζίαξ. 
Υνήζδ Μαπ. οκηδνήζεζξ 
ιδπακδιάηςκ. Γζαηνίαςζδ 
ιδπακδιάηςκ. 

Ηαηνυξ Δνβαζίαξ, 
Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ. 
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39 

Π.Γ.149 ΦΔΚ 159/28-07-2006. Δθάπζζηεξ πνμδζαβναθέξ οβείαξ ηαζ 
αζθάθεζαξ υζμκ αθμνά ηδκ έηεεζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε ηζκδφκμοξ 
πνμενπυιεκμοξ απυ θοζζημφξ πανάβμκηεξ (ευνοαμξ) ζε εκανιυκζζδ 
ιε ηδκ μδδβία 2003/10/ΔΚ. 

Απυθαζδ Έβηνζζδξ 
Πενζααθθμκηζηχκ Όνςκ. 
Αν.Πνςη. 6135/05.Μεηνήζεζξ 
ΔΛΗΝΤΑΔ. 

Ηαηνυξ Δνβαζίαξ, 
Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ. 

40 
Ν.1767/1988 ΦΔΚ 63/Α/06-04-1988. οιαμφθζα ενβαγμιέκςκ ηαζ 
άθθεξ ενβαηζηέξ δζαηάλεζξ - Κφνςζδ ηδξ 135 δζεεκμφξ ζφιααζδξ 

οθθμβζηέξ οιαάζεζξ Δνβαζίαξ. 
Λεζημονβία Γζεφεοκζδξ 
Ακενςπίκμο Γοκαιζημφ. 
Κακμκζζιυξ Λεζημονβίαξ. 

φκμθμ εηαζνείαξ - 
ενβαγυιεκμζ 

41 
Ν. 2084/92 ΦΔΚ 165/Α/07-10-92. Ακαιυνθςζδ ηδξ Κμζκςκζηήξ 
Αζθάθζζδξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ. 

οθθμβζηέξ οιαάζεζξ Δνβαζίαξ. 
Λεζημονβία Γζεφεοκζδξ 
Ακενςπίκμο Γοκαιζημφ. 
Κακμκζζιυξ Λεζημονβίαξ. 

Γ/κζδ Ακενςπίκμο 
Γοκαιζημφ,  Σιήια 
Λμβζζηδνίμο. 

42 
Π.Γ 16 ΦΔΚ 10/Α/18-01-1996. Δθάπζζηεξ πνμδζαβναθέξ αζθάθεζαξ 
ηαζ οβείαξ ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηδκ μδδβία 
89/654/ΔΟΚ. 

Δλέηαζδ απυ Ηαηνυ Δνβαζίαξ. 
Δζςηενζηέξ Δπζεεςνήζεζξ ηαζ 
Δπζεεςνήζεζξ Γζαπζζηεοιέκςκ 
Φμνέςκ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ 
αζθάθεζαξ πχνμο ενβαζίαξ. 
Υνήζδ Μαπ. οκηδνήζεζξ 
ιδπακδιάηςκ. Γζαηνίαςζδ 
ιδπακδιάηςκ. Κακμκζζιυξ 
Λεζημονβίαξ. 

Ηαηνυξ Δνβαζίαξ, 
Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ. 

43 
Π.Γ.105 ΦΔΚ 67/Α/10-04-1995. Δθάπζζηεξ πνμδζαβναθέξ βζα ηδ 
ζήιακζδ αζθάθεζαξ ή/ηαζ οβείαξ ζηδκ ενβαζία ζε ζοιιυνθςζδ ιε 
ηδκ μδδβία 92/58/ΔΟΚ. 

Σμπμεέηδζδ ζήιακζδξ ζημοξ 
πχνμοξ ημο ενβμζηαζίμο ηαζ ηςκ 
βναθείςκ. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ 

44 

Π.Γ.395 ΦΔΚ 220/Α/19-12-1994. Δθάπζζηεξ πνμδζαβναθέξ αζθάθεζαξ 
ηαζ οβείαξ βζα ηδ πνδζζιμπμίδζδ ελμπθζζιμφ ενβαζίαξ απυ ημοξ 
ενβαγμιέκμοξ ηαηά ηδκ ενβαζία ημοξ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηδκ μδδβία 
89/655/ΔΟΚ.  

Υνήζδ ΜΑΠ. Δζςηενζηέξ 
Δπζεεςνήζεζξ ηαζ Δπζεεςνήζεζξ 
Γζαπζζηεοιέκςκ Φμνέςκ βζα ημκ 
έθεβπμ ηδξ αζθάθεζαξ πχνμο 
ενβαζίαξ. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

45 

Π.Γ.89 ΦΔΚ 94/Α/13-05-1999.Σνμπμπμίδζδ ημο Π.Γ.395 Δθάπζζηεξ 
πνμδζαβναθέξ αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ βζα ηδ πνδζζιμπμίδζδ 
ελμπθζζιμφ ενβαζίαξ απυ ημοξ ενβαγμιέκμοξ ηαηά ηδκ ενβαζία ημοξ 
ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηδκ μδδβία 86/655/ΔΟΚ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηδκ 
μδδβία 95/63/ΔΚ ημο οιαμοθίμο. 

Υνήζδ ΜΑΠ. Δζςηενζηέξ 
Δπζεεςνήζεζξ ηαζ Δπζεεςνήζεζξ 
Γζαπζζηεοιέκςκ Φμνέςκ βζα ημκ 
έθεβπμ ηδξ αζθάθεζαξ πχνμο 
ενβαζίαξ. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

46 

Π.Γ.155 ΦΔΚ 121/Α/05-07-2004. Σνμπμπμίδζδ ημο Π.Γ. 395/1994 
"Δθάπζζηεξ πνμδζαβναθέξ αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ βζα ηδ πνδζζιμπμίδζδ 
ελμπθζζιμφ ενβαζίαξ απυ ημοξ ενβαγυιεκμοξ ηαηά ηδκ ενβαζία ημοξ 
ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηδκ μδδβία 89/655/EOK" (Α΄ 220) υπςξ έπεζ 
ηνμπμπμζδεεί ηαζ ζζπφεζ, ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηδκ μδδβία 2001/45/ΔΚ 
ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 27δξ Ημοκίμο 
2001 

Υνήζδ ΜΑΠ. Δζςηενζηέξ 
Δπζεεςνήζεζξ ηαζ Δπζεεςνήζεζξ 
Γζαπζζηεοιέκςκ Φμνέςκ βζα ημκ 
έθεβπμ ηδξ αζθάθεζαξ πχνμο 
ενβαζίαξ. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

47 

Π.Γ. 304 ΦΔΚ 241/Α/2000. Σνμπμπμίδζδ ημο Π.Γ. 395/94 
«Δθάπζζηεξ πνμδζαβναθέξ αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ βζα ηδ 
πνδζζιμπμίδζδ ελμπθζζιμφ ενβαζίαξ απυ ημοξ ενβαγυιεκμοξ ηαηά 
ηδκ ενβαζία ημοξ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηδκ μδδβία 89/655/EOK» (ΦEK 
220/A/19- 12-94) υπςξ αοηυ ηνμπμπμζήεδηε ιε ημ Π.Γ. 89/99 
«Σνμπμπμίδζδ ημο Π.Γ. 395/94 ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηδκ μδδβία 
95/63/ΔΚ ημο οιαμοθίμο» (ΦΔΚ 94/Α/13-5-1999) 

Υνήζδ ΜΑΠ. Δζςηενζηέξ 
Δπζεεςνήζεζξ ηαζ Δπζεεςνήζεζξ 
Γζαπζζηεοιέκςκ Φμνέςκ βζα ημκ 
έθεβπμ ηδξ αζθάθεζαξ πχνμο 
ενβαζίαξ. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

48 

Π.Γ.396 ΦΔΚ 220/Α/19-12-1994. Δθάπζζηεξ πνμδζαβναθέξ αζθαθείαξ 
ηαζ οβείαξ βζα ηδ πνήζδ απυ ημοξ ενβαγμιέκμοξ ελμπθζζιχκ αημιζηήξ 
πνμζηαζίαξ ηαηά ηδκ ενβαζία ζε ζοιιυνθςζδ πνμξ ηδκ μδδβία ημο 
οιαμοθίμο 89/656/ΔΟΚ. 

Υνήζδ ΜΑΠ. Δζςηενζηέξ 
Δπζεεςνήζεζξ ηαζ Δπζεεςνήζεζξ 
Γζαπζζηεοιέκςκ Φμνέςκ βζα ημκ 
έθεβπμ ηδξ αζθάθεζαξ πχνμο 
ενβαζίαξ. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 
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49 
Π.Γ.22-12-1933. ΦΔΚ 406/Α/29-12-1993. Πενί αζθαθείαξ ενβαηχκ 
ηαζ οπαθθήθςκ ενβαγμιέκςκ επί θμνδηχκ ηθζιάηςκ. 

Υνήζδ ΜΑΠ. Δζςηενζηέξ 
Δπζεεςνήζεζξ ηαζ Δπζεεςνήζεζξ 
Γζαπζζηεοιέκςκ Φμνέςκ βζα ημκ 
έθεβπμ ηδξ αζθάθεζαξ πχνμο 
ενβαζίαξ. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

50 

Π.Γ.77 ΦΔΚ 34/Α/18-03-1993. Γζα ηδκ Πνμζηαζία ηςκ ενβαγμιέκςκ 
απυ θοζζημφξ, πδιζημφξ ηαζ αζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ ηαζ 
ηνμπμπμίδζδ ηαζ ζοιπθήνςζδ ημο Π.Γ/ημξ 307/86 (135/Α) ζε 
ζοιιυνθςζδ πνμξ ηδκ μδδβία ημο οιαμοθίμο 88/642/ΔΟΚ. 

Υνήζδ ΜΑΠ. Δζςηενζηέξ 
Δπζεεςνήζεζξ ηαζ Δπζεεςνήζεζξ 
Γζαπζζηεοιέκςκ Φμνέςκ βζα ημκ 
έθεβπμ ηδξ αζθάθεζαξ πχνμο 
ενβαζίαξ. Μεηνήζεζξ ΔΛΗΝΤΑΔ 
ηαζ πδιζηχκ ενβαζηδνίςκ. 
Υνήζδ θίθηνςκ 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

51 

Π.Γ. 338 ΦΔΚ 227/Α/09-10-2001. Πνμζηαζία ηδξ οβείαξ ηαζ 
αζθαθείαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαηά ηδκ ενβαζία απυ ηζκδφκμοξ 
μθεζθυιεκμοξ ζε πδιζημφξ πανάβμκηεξ-Σνμπμπμίδζδ ημο Π.Γ. 307/86 
"Πνμζηαζία ηδξ οβείαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ πμο εηηίεεκηαζ ζε 
μνζζιέκμοξ πδιζημφξ πανάβμκηεξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ 
ημοξ" 

Υνήζδ ΜΑΠ. Δζςηενζηέξ 
Δπζεεςνήζεζξ ηαζ Δπζεεςνήζεζξ 
Γζαπζζηεοιέκςκ Φμνέςκ βζα ημκ 
έθεβπμ ηδξ αζθάθεζαξ πχνμο 
ενβαζίαξ. Μεηνήζεζξ ΔΛΗΝΤΑΔ 
ηαζ πδιζηχκ ενβαζηδνίςκ. 
Υνήζδ θίθηνςκ 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

52 

Π.Γ.399 ΦΔΚ 221/Α/19-12-1994. Δθάπζζηεξ πνμδζαβναθέξ αζθάθεζαξ 
ηαζ οβείαξ ηαηά ηδκ πεζνςκαηηζηή δζαηίκδζδ θμνηίςκ πμο ζοκεπάβεηαζ 
ηίκδοκμ ζδίςξ βζα ηδ νάπδ ηαζ ηδκ ζζθοσηή πχνα ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε 
ζοιιυνθςζδ πνμξ ηδκ μδδβία ημο οιαμοθίμο 90/269/ΔΟΚ. 
εθάπζζηεξ πνμδζαβναθέξ αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ ηαηά ηδκ ενβαζία ιε 
μευκεξ μπηζηήξ απεζηυκζζδξ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηδκ μδδβία ημο 
οιαμοθίμο 90/270/ΔΟΚ. πνμζηαζία ηςκ ενβαγμιέκςκ απυ ημοξ 
ηζκδφκμοξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ έηεεζδ ζε ηανηζκμβυκμοξ 
πανάβμκηεξ ηαηά ηδκ ενβαζία ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηδκ μδδβία ημο 
οιαμοθίμο 90/394/ΔΟΚ.  

Υνήζδ ΜΑΠ.Δζςηενζηέξ 
Δπζεεςνήζεζξ ηαζ Δπζεεςνήζεζξ 
Γζαπζζηεοιέκςκ Φμνέςκ βζα ημκ 
έθεβπμ ηδξ αζθάθεζαξ πχνμο 
ενβαζίαξ. Μεηνήζεζξ ΔΛΗΝΤΑΔ 
ηαζ πδιζηχκ ενβαζηδνίςκ. 
Υνήζδ θίθηνςκ 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

53 

Π.Γ.42 ΦΔΚ 44/Α/21-02-2003. Σνμπμπμίδζδ ημο Π.Γ. 176/97 "Μέηνα 
βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ ηδξ οβείαξ ηαηά ηδκ ενβαζία ηςκ 
εβηφςκ, θεπχκςκ ηαζ --βαθμοπμοζχκ ενβαγμιέκςκ ζε ζοιιυνθςζδ 
ιε ηδκ μδδβία 92/85/EOΚ 

 Μεηνήζεζξ ΔΛΗΝΤΑΔ ηαζ 
πδιζηχκ ενβαζηδνίςκ. Υνήζδ 
θίθηνςκ 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Γ/κζδ Ακενςπίκμο 
Γοκαιζημφ 

54 
Π.Γ. 307 ΦΔΚ 135/Α/29-08-1986. Πνμζηαζία ηδξ Τβείαξ ηςκ 
Δνβαγμιέκςκ πμο εηηίεεκηαζ ζε μνζζιέκμοξ πδιζημφξ πανάβμκηεξ 
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ ημοξ. 

 Μεηνήζεζξ ΔΛΗΝΤΑΔ ηαζ 
πδιζηχκ ενβαζηδνίςκ. Υνήζδ 
θίθηνςκ 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

55 
Σνμπμπμίδζδ ημο Π.Γ. 307/86 "Πνμζηαζία ηδξ οβείαξ ηςκ 
ενβαγμιέκςκ πμο εηηίεεκηαζ ζε μνζζιέκμοξ πδιζημφξ πανάβμκηεξ 
ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ ημοξ" 

 Μεηνήζεζξ ΔΛΗΝΤΑΔ ηαζ 
πδιζηχκ ενβαζηδνίςκ. Υνήζδ 
θίθηνςκ 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

56 

Π.Γ.90 ΦΔΚ 94/Α/13-05-1999. Δθάπζζηεξ πνμδζαβναθέξ βζα ηδκ 
μνβάκςζδ ημο πνυκμο ενβαζίαξ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηδκ μδδβία 
93/104/ΔΚ. Σνμπμπμίδζδ ημο Π.Γ. 395/94 εθάπζζηεξ πνμδζαβναθέξ 
αζθαθείαξ ηαζ οβείαξ βζα ηδ πνδζζιμπμίδζδ ελμπθζζιμφ ενβαζίαξ 
ηαηά ηδκ ενβαζία ημοξ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηδκ μδδβία 89/655/ΔΟΚ. 
Καεμνζζιυξ μνζαηχκ ηζιχκ έηεεζδξ ηαζ ακχηαηςκ μνζαηχκ ηζιχκ 
απυ έηεεζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε μνζζιέκμοξ πδιζημφξ πανάβμκηεξ 
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ ημοξ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ μδδβίεξ 
91/322/ΔΟΚ ηαζ 96/94/ΔΚ. 

 Μεηνήζεζξ ΔΛΗΝΤΑΔ ηαζ 
πδιζηχκ ενβαζηδνίςκ. Υνήζδ 
θίθηνςκ 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

57 

Π.Γ.162 ΦΔΚ 202/Α/23-08-2007. Πνμζηαζία ηδξ οβείαξ ηςκ 
ενβαγμιέκςκ πμο εηηίεεκηαζ ζε μνζζιέκμοξ πδιζημφξ πανάβμκηεξ 
ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ ημοξ, ηαηά ηνμπμπμίδζδ ημο π.δ. 
307/1986 υπςξ ζζπφεζ, ζε ζοιιυνθςζδ πνμξ ηδκ Οδδβία 2006/15/ΔΚ 

 Μεηνήζεζξ ΔΛΗΝΤΑΔ ηαζ 
πδιζηχκ ενβαζηδνίςκ. Υνήζδ 
θίθηνςκ 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

58 

Π.Γ. 176 ΦΔΚ150/Α/15-07-1997. Μέηνα βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ 
αζθάθεζαξ ηαζ ηδξ οβείαξ ηαηά ηδκ ενβαζία ηςκ εβηφςκ, θεπχκςκ ηαζ 
βαθμοπμοζχκ ενβαγμιέκςκ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηδκ μδδβία 
92/85/ΔΟΚ. 

φιααζδ ενβαζίαξ. Κακμκζζιυξ 
Δνβαζίαξ. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Γ/κζδ Ακενςπίκμο 
Γοκαιζημφ 
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59 
Π.Γ 95/78 ΦΔΚ 20/Α/17-02-1978. Πενί ιέηνςκ οβζεζκήξ ηαζ 
αζθαθείαξ ηςκ απαζπμθμοιέκςκ εζξ ενβαζίαξ ζοβημθθήζεςκ 

Υνήζδ ΜΑΠ. φζηδια 
Ποναζθάθεζαξ. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
Σιήια Μεηάθθμο. 

60 

Τ.Α.8668 ΦΔΚ 187/Β/02-03-2007. Έβηνζζδ Δεκζημφ πεδζαζιμφ 
Γζαπείνζζδξ Δπζηίκδοκςκ Απμαθήηςκ (ΔΓΔΑ), ζφιθςκα ιε ημ 
άνενμ 5 (παν.Α) ηδξ οπ’ ανζει. 13588/725 ημζκή οπμονβζηή απυθαζδ 
«Μέηνα, υνμζ ηαζ πενζμνζζιμί βζα ηδ δζαπείνζζδ επζηίκδοκςκ 
απμαθήηςκ η.θπ.» (Β΄ 383) ηαζ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο 
άνενμο 7 (παν1) ηδξ οπ’ ανζει. 91/156/ΔΚ μδδβίαξ ημο οιαμοθίμο 
ηδξ 18δξ Μανηίμο 1991. Σνμπμπμίδζδ ηδξ οπ’ ανζει.13588/725/2006 
ημζκή οπμονβζηή απυθαζδ «Μέηνα υνμζ ηαζ πενζμνζζιμί βζα ηδκ 
δζαπείνζζδ επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ … η.θπ.»’ (Β΄ 383) ηαζ ηδξ οπ’ 
ανζει.24944/1159/206 ημζκή οπμονβζηή απυθαζδ «Έβηνζζδ Γεκζηχκ 
Σεπκζηχκ Πνμδζαβναθχκ βζα ηδκ δζαπείνζζδ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ 
… η.θπ.» (Β΄ 791). 

Λίζηα Πνμιδεεοηχκ βζα πδιζηά 
ηαζ άθθεξ πδιζηέξ 
μοζίεξ(πανάδμζδ Γζεφεοκζδ 
Βζμιδπακίαξ). πέδζμ Γζαπείνζζδξ 
ηενεχκ Απμαθήηςκ. Αν.Πνςη. 
756/2009.  Πενζααθθμκηζηή 
Γήθςζδ (επζα.10-02-2009, 
Αν.Γζαπ.183) 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ - 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

61 

Τ.Α. Φ.15.νηθ.1589 ΦΔΚ 90/Β/2006. Λήρδ ιέηνςκ πονμπνμζηαζίαξ 
ζηζξ αζμιδπακζηέξ − αζμηεπκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, επαββεθιαηζηά 
ενβαζηήνζα, απμεήηεξ ηαζ ιδπακμθμβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ πανμπήξ 
οπδνεζζχκ, πμο οπάβμκηαζ ζηζξ δζαηάλεζξ ημοκ.3325/2005 (ΦΔΚ 68 
Α΄) ηαζ ζε θμζπέξ δναζηδνζυηδηεξ. 

Πζζημπμζδηζηυ Πονμπνμζηαζίαξ. 
Αν.Πνςη.3129 Φ701.4 Βζαθίμ 
Δθέβπμο ηαζ οκηήνδζδξ Μέζςκ 
Δκενβδηζηήξ Πονμπνμζηαζίαξ. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ - 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

62 

Τ.Α νηθ.7077/444/Φ.15 ΦΔΚ 977/Β/22-05-2009. οιπθήνςζδ ηδξ 
οπ’ ανζει. Φ 15/μζη. 1589/104/27.1.2006«Λήρδ ιέηνςκ 
πονμπνμζηαζίαξ ζηζξ αζμιδπακζηέξ − αζμηεπκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, 
επαββεθιαηζηά ενβαζηήνζα..». 

Πζζημπμζδηζηυ Πονμπνμζηαζίαξ. 
Αν.Πνςη.3129 Φ701.4 Άζηδζδ 
θςηζάξ. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ - 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

63 

Απόθαζε Αξηζκ.58474.Φ700.1 ΦΔΚ 2266/Β/05-11-2008. 
Σνμπμπμίδζδ ηδξ οπ’ ανζει. 12/2008 Πονμζαεζηζηήξ Γζάηαλδξ (ΦΔΚ 
Β΄ 545 ) «Καεζένςζδ αζαθίμο εθέβπμο ζοκηήνδζδξ ηαζ ηαθήξ 
θεζημονβίαξ ηςκ ιέζςκ εκενβδηζηήξ πονμπνμζηαζίαξ ηςκ 
επζπεζνήζεςκ» 

Πζζημπμζδηζηυ Πονμπνμζηαζίαξ. 
Αν.Πνςη.3129 Φ701.4. Βζαθίμ 
Δθέβπμο ηαζ οκηήνδζδξ Μέζςκ 
Δκενβδηζηήξ Πονμπνμζηαζίαξ. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ - 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

64 
Π.Γ.12/2007 ΦΔΚ 545/Β/18-04-2007. Καεζένςζδ αζαθίμο εθέβπμο 
ζοκηήνδζδξ ηαζ ηαθήξ θεζημονβίαξ ηςκ ιέζςκ εκενβδηζηήξ 
πονμπνμζηαζίαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ. 

Πζζημπμζδηζηυ Πονμπνμζηαζίαξ. 
Αν.Πνςη.3129 Φ701. Βζαθίμ 
Δθέβπμο ηαζ οκηήνδζδξ Μέζςκ 
Δκενβδηζηήξ Πονμπνμζηαζίαξ. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ - 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

65 

Απόθαζε 58474 Φ.700.1 Σνμπμπμίδζδ ηδξ οπ’ ανζει. 12/2008 
Πονμζαεζηζηήξ Γζάηαλδξ (ΦΔΚ Β΄ 545 ) «Καεζένςζδ αζαθίμο εθέβπμο 
ζοκηήνδζδξ ηαζ ηαθήξ θεζημονβίαξ ηςκ ιέζςκ εκενβδηζηήξ 
πονμπνμζηαζίαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ». 

φζηδια Τβείαξ ηαζ Αζθάθεζαξ 
ζηδκ Δνβαζία. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ - 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

66 
Α.Π.. 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960. Πενί οπμδείλεςξ ηαζ εθανιμβήξ 
πνμθδπηζηχκ ηαζ ηαηαζηαθηζηχκ ιέηνςκ ηαζ ιέζςκ πονμπνμζηαζίαξ 

Πζζημπμζδηζηυ Πονμπνμζηαζίαξ. 
Αν.Πνςη.3129 Φ701.4 Βζαθίμ 
Δθέβπμο ηαζ οκηήνδζδξ Μέζςκ 
Δκενβδηζηήξ Πονμπνμζηαζίαξ. 
Άζηδζδ θςηζάξ. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ - 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

67 

Ν.1650 ΦΔΚ 160/Α/86. Καηάηαλδ δδιυζζςκ ηαζ ζδζςηζηχκ ένβςκ ηαζ 
δναζηδνζμηήηςκ ζε ηαηδβμνίεξ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 3 ημο 
Ν.1650/1986 υπςξ ακηζηαηαζηάεδηε ιε ημ άνενμ 1 ημο Ν.3010/2002 
«Δκανιυκζζδ ημο Ν.1650/86 ιε ηζξ μδδβίεξ 97/11/ΔΔ ηαζ 96/61/ΔΔ η.ά 
(Α'91)». 

Απυθαζδ Έβηνζζδξ 
Πενζααθθμκηζηχκ Όνςκ. 
Αν.Πνςη. 6135/05. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ - 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

68 

Τ.Α.69269/5387 ΦΔΚ 678/Β/90. Καηάηαλδ ένβςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ 
ζε ηαηδβμνίεξ, πενζεπυιεκμ Μεθέηδξ Πενζααθθμκηζηχκ Δπζπηχζεςκ 
(ΜΠΔ), ηαεμνζζιυξ πενζεπμιέκμο εζδζηχκ πενζααθθμκηζηχκ ιεθεηχκ 
(ΔΠΜ) ηαζ θμζπέξ ζοκαθείξ δζαηάλεζξ, ζφιθςκα ιε ημ Ν. 1650/1986. 

Απυθαζδ Έβηνζζδξ 
Πενζααθθμκηζηχκ Όνςκ. 
Αν.Πνςη. 6135/05. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ - 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ. 

69 

Π.Γ.1180 ΦΔΚ 293/Α/06-10-1981. Πενί νοειίζεςξ εειάηςκ 
ακαβμιέκςκ εζξ ηα ηδξ ζδνφζεςξ ηαζ θεζημονβίαξ αζμιδπακζχκ, 
αζμηεπκζχκ, πάζδξ θφζεςξ ιδπακμθμβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ 
απμεδηχκ ηαζ ηδ εη ημφηςκ δζαζθαθίζεςξ πενζαάθθμκημξ εκ βέκεζ. 

Απυθαζδ Έβηνζζδξ 
Πενζααθθμκηζηχκ Όνςκ. 
Αν.Πνςη. 6135/05. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ - 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ. 
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70 

Τ.Α. 12044/613 ΦΔΚ 376/Β/19-03-2007. Καεμνζζιυξ ιέηνςκ ηαζ 
υνςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηζκδφκςκ απυ αηοπήιαηα ιεβάθδξ 
έηηαζδξ ζε εβηαηαζηάζεζξ ή ιμκάδεξ, θυβς ηδξ φπανλδξ επζηίκδοκςκ 
μοζζχκ, ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 2003/105/ΔΚ 
«βζα ηνμπμπμίδζδ ηδξ μδδβίαξ 96/82/ΔΚ ημο οιαμοθίμο βζα ηδκ 
ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηζκδφκςκ ιεβάθςκ αηοπδιάηςκ ζπεηζγμιέκςκ ιε 
επζηίκδοκεξ μοζίεξ» ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο 
οιαμοθίμο ηδξ 16δξ Γεηειανίμο 2003. Ακηζηαηάζηαζδ ηδξ οπ’ ανζει. 
5697/590/2000 ημζκήξ οπμονβζηήξ απυθαζδξ (Β΄ 405/29.3.2000). 

Μεθέηδ Δπαββεθιαηζημφ 
Κζκδφκμο. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ - 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ. 

71 
Τ.Α. 50910/2727 ΦΔΚ 1909/22-12-2003. Μέηνα ηαζ Όνμζ βζα ηδ 
Γζαπείνζζδ ηενεχκ Απμαθήηςκ. Δεκζηυξ ηαζ Πενζθενεζαηυξ 
πεδζαζιυξ Γζαπείνζζδξ. 

πέδζμ Γζαπείνζζδξ ηενεχκ 
Απμαθήηςκ. Αν.Πνςη. 756/2009. 
φιααζδ ιε ηδκ Δθθδκζηή 
Δηαζνεία Αλζμπμίδζδξ 
Ακαηφηθςζδξ ΑΔ. 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ- 
φκμθμ εηαζνείαξ 

72 
Π.Γ.212 ΦΔΚ 78/Α/06-04-76. Πενί ιέηνςκ οβζεζκήξ ηαζ αζθαθείαξ 
ηςκ ενβαγμιέκςκ εζξ ιεηαθμνζηάξ ηαζκίαξ ηαζ πνμςεδηάξ εκβέκεζ 

ΜΑΠ. Δζςηενζηή επζεεχνδζδ. 
Σεπκζηυξ αζθαθείαξ. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ - 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ 

73 

ΚΤΑ 37411/1829/Δ103. Καεμνζζιυξ ανιυδζςκ ανπχκ, ιέηνςκ ηαζ 
δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ εθανιμβή ημο Κακμκζζιμφ (ΔΚ) οπ’ ανζει. 
2037/2000 ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 
29δξ Ημοκίμο 2000 «βζα ηζξ μοζίεξ πμο ηαηαζηνέθμοκ ηδ ζηζαάδα ημο 
υγμκημξ», υπςξ ηνμπμπμζδιέκμξ ζζπφεζ. 

Γεθηία Απμζημθήξ, Σζιμθυβζα, 
ηαζ Τπεφεοκδ Γήθςζδ 
Τπεοεφκμο Ακαβυιςζδξ. 
Γήθςζδ Τπεοεφκμο αθθαβήξ 
οβνμφ- ακαηφηθςζδ οβνχκ. 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ, 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
Ζθεηηνμθυβμξ 
εηαζνείαξ 

74 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006 βζα ηδκ ηαηαπχνζζδ, ηδκ 
αλζμθυβδζδ, ηδκ αδεζμδυηδζδ ηαζ ημοξ πενζμνζζιμφξ ηςκ πδιζηχκ 
πνμσυκηςκ (REACH) ηαζ βζα ηδκ ίδνοζδ ημο Δονςπασημφ Ονβακζζιμφ 
Υδιζηχκ Πνμσυκηςκ ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηδξ μδδβίαξ 
1999/45/EΚ ηαζ βζα ηδκ ηαηάνβδζδ ημο ηακμκζζιμφ (ΔΟΚ) ανζε. 
793/93 ημο οιαμοθίμο ηαζ ημο ηακμκζζιμφ (ΔΚ) ανζε. 1488/94 ηδξ 
Δπζηνμπήξ ηαεχξ ηαζ ηδξ μδδβίαξ 76/769/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο ηαζ 
ηςκ μδδβζχκ ηδξ Δπζηνμπήξ 91/155/ΔΟΚ, 93/67/ΔΟΚ, 93/105/ΔΚ ηαζ 
2000/21/ΔΚ. 

Λίζηα Πνμιδεεοηχκ βζα πδιζηά 
ηαζ άθθεξ πδιζηέξ 
μοζίεξ(πανάδμζδ Γζεφεοκζδ 
Βζμιδπακίαξ) 

Σιήια Πνμιδεεζχκ 

75 

Π.Γ.41 ΦΔΚ 44/Α/2003. Σνμπμπμίδζδ ημο Π.Γ. 176/97 "Μέηνα βζα 
ηδκ αεθηίςζδ ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ ηδξ οβείαξ ηαηά ηδκ ενβαζία ηςκ 
εβηφςκ, θεπχκςκ ηαζ βαθμοπμοζχκ ενβαγμιέκςκ ζε ζοιιυνθςζδ ιε 
ηδκ μδδβία 92/85/EOK" (150/A). 

φιααζδ ενβαζίαξ. Κακμκζζιυξ 
Δνβαζίαξ. 

Γ/κζδ Ακενςπίκμο 
Γοκαιζημφ,  Σιήια 
Λμβζζηδνίμο. 

76 

Π.Γ. 167/2006 ΦΔΚ 179/Α/22.08.2006 Πνμζανιμβή ηδξ εθθδκζηήξ 
κμιμεεζίαξ πνμξ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ οπ’ ανζει. 2002/15/ΔΚ Οδδβίαξ ημο 
Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο «βζα ηδκ μνβάκςζδ 
ημο πνυκμο ενβαζίαξ ηςκ εηηεθμφκηςκ ηζκδηέξ δναζηδνζυηδηεξ μδζηχκ 
ιεηαθμνχκ» (L80/23.3.2002) 

Φάηεθμξ Φμνηδβχκ. 
Τπεφεοκμξ 
Φμνηχζεςκ, Σιήια 
Λμβζζηδνίμο 

77 
Απόθαζε 1316 ΦΔΚ 272/Β/ 16.02.2009. Δθμδζαζιυξ ηςκ μπδιάηςκ 
ιε θμνδημφξ Πονμζαεζηήνεξ 

Φάηεθμξ Φμνηδβχκ. 
Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ- 
Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ 

78 
Νόκνο 3446/2006 ΦΔΚ 49/Α/10.03.2006. Ονβάκςζδ ηαζ θεζημονβία 
ανπχκ εθέβπμο ηοηθμθμνίαξ ηςκ μπδιάηςκ - Ροειίζεζξ βζα ηζξ 
επζααηζηέξ ιεηαθμνέξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ. 

Φάηεθμξ Φμνηδβχκ. 
Τπεφεοκμξ 
Φμνηχζεςκ 

79 ΦΔΚ 1474/15-05-1979. ΦΔΚ 1474/15-05-1979. φκμθμ εηαζνείαξ 

80 ΦΔΚ 52/09-01-1980. ΦΔΚ 52/09-01-1980. φκμθμ εηαζνείαξ 

81 ΦΔΚ 4155/26-11-1982. ΦΔΚ 4155/26-11-1982. φκμθμ εηαζνείαξ 

82 

Π.Γ. 148/2009 - Πενζααθθμκηζηή εοεφκδ βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδκ 
απμηαηάζηαζδ ηςκ γδιζχκ ζημ πενζαάθθμκ – Δκανιυκζζδ ιε ηδκ 
μδδβία 2004/35/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο 
οιαμοθίμο ηδξ 21δξ Απνζθίμο 2004, υπςξ ζζπφεζ. 

- φκμθμ Δηαζνείαξ 
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83 
ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2150/25-11-2002 (ΔΚ). ηαηζζηζηέξ Απμαθήηςκ. Καζ 
ηνμπμπμίδζδ αοημφ Κακμκζζιυξ 574/2004. 

Απμζημθή ζοιπθδνςιέκμο 
ενςηδιαημθμβίμο βζα ημ έημξ 
2008. 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ 

84 

Π.Γ 176/2005 (ΦΔΚ 227/Α). “Δθάπζζηεξ πνμδζαβναθέξ οβείαξ ηαζ 
αζθάθεζαξ υζμκ αθμνά ηδκ έηεεζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε ηζκδφκμοξ 
πνμενπυιεκμοξ απυ θοζζημφξ πανάβμκηεξ (ηναδαζιμί), ζε 
ζοιιυνθςζδ ιε ηδκ μδδβία 2002/44/ΔΚ” 

Ζ ιεθέηδ εηηίιδζδξ 
επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο δεκ 
ηαηδβμνζμπμζεί ηδκ εηαζνεία ςξ 
θμνέα ηναδαζιχκ μπυηε δεκ 
έπεζ εηηεθέζεζ ιεηνήζεζξ. 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ - 
φκμθμ Σιδιάηςκ 

85 
Δγθύθιηνο 172509/4266/02-10-2007. φκηαλδ Γζαπεζνζζηζηχκ 
πεδίςκ Απμαθήηςκ. 

Απμζημθή ζοιπθδνςιέκμο 
θαηέθμο ιε ηζξ ηαηακαθχζεζξ ηαζ 
ηα ζημζπεία ηςκ δζαπεζνζζηχκ ζε 
εηήζζα αάζδ ηαζ ημζκμπμίδζδ 
ζημοξ ακηίζημζπμοξ θμνείξ 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ 

86 

Απόθαζε Κεθαιαηαγνξάο 5/204. 14-11-2000. Κακυκεξ 
ζοµπενζθμνάξ ηςκ εηαζνζχκ πμο έπμοκ εζζαβάβεζ ηζξ µεημπέξ ημοξ ζημ 
Υνδµαηζζηήνζμ Αλζχκ Αεδκχκ ηαζ ηςκ ζοκδεμµέκςκ µε αοηέξ 
πνμζχπςκ. 

Έηδμζδ Δηήζζμο Οζημκμιζημφ 
Γεθηίμο, δδιμζίεοζδ 
ακαημζκχζεςκ ζηδκ 
Κεθαθαζαβμνά, ζφκηαλδ 
Δζςηενζημφ Κακμκζζιμφ 
Λεζημονβίαξ. 

Δζςηενζηυξ Δθεβηηήξ, 
Οζημκμιζηή Γ/κζδ. 

87 
Απόθαζε 1506. 30-07-2008. Καεμνζζιυξ ηδξ δζαδζηαζίαξ 
πμνήβδζδξ πζζημπμζδηζημφ πονμπνμζηαζίαξ ζε επζπεζνήζεζξ πμο 
ζηεβάγμκηαζ ζε ηηίνζα. 

- Σεπκζηυξ αζθαθείαξ 

88 

Απόθαζε Αξηζκ. 37411/1829/Δ103. Καεμνζζιυξ ανιυδζςκ ανπχκ, 
ιέηνςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ εθανιμβή ημο Κακμκζζιμφ (ΔΚ) οπ’ 
ανζει.2037/2000 ημο Δονςπασημφ ημζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο 
ηδξ 29δξ Ημοκίμο 2000 «βζα ηζξ μοζίεξ πμο ηαηαζηνέθμοκ ηδ ζηζαάδα 
ημο υγμκημξ», υπςξ ηνμπμπμζδιέκμξ ζζπφεζ. 

Ζ εηαζνεία έπεζ ηθεζζηυ ηφηθςια 
ηθζιαηζζιμφ ηαζ δεκ απαζηείηαζ 
αθθαβή ροηηζηχκ οβνχκ. Μυκμ 
ζε πενίπηςζδ πμο ηαηά ημκ 
έθεβπμ, μ δθεηηνμθυβμξ 
ακηζθδθεεί υηζ έπεζ απχθεζεξ 
οβνχκ μπυηε ηαθείηαζ 
αδεζμδμηδιέκμξ ροηηζηυξ. 

Κηίνζμ Γζμίηδζδξ 

89 Απόθαζε 3433 Δηδηθή Παξνρή Μεηξόηεηαο. 
Ανπεία Λμβζζηδνίμο, Γεδμιέκα 
ERP. 

φκμθμ Δηαζνείαξ 

90 

Απόθαζε Ε3-5430. Ακχηαημ υνζμ θμνιαθδεΰδδξ βζα ηα έπζπθα, 
δζαημζιδηζηά ακηζηείιεκα ηαζ πνχηεξ φθεξ αοηχκ ζφκεεηδξ 
ζοβημθθδιέκδξ λοθείαξ – Μεηακάζηεοζδ μνζζιέκςκ ζημζπείςκ απυ 
παζδζηά έπζπθα − Δπζηνμπή Δπίπθμο. 

Πνμιδεεοηέξ, Πζζημπμζδηζηά, 
Σζιμθυβζα. 

Σιήια Ξφθμο, Σιήια 
Πνμιδεεζχκ. 

91 
Απόθαζε 1481/11. Δπζιυνθςζδ ενβμδμηχκ ηαζ ενβαγμιέκςκ βζα 
εέιαηα άζηδζδξ ηαεδηυκηςκ ηεπκζημφ αζθάθεζαξ Πνμβνάιιαηα 2009 

φζηδια Τβείαξ ηαζ Αζθάθεζαξ 
ζηδκ Δνβαζία. 

φκμθμ Δηαζνεζχκ 

92 
Απόθαζε 11037/703/2006. Καεζένςζδ αζαθίμο εθέβπμο ζοκηήνδζδξ 
ηαζ ηαθήξ θεζημονβίαξ ηςκ ιέζςκ εκενβδηζηήξ πονμπνμζηαζίαξ ηςκ 
επζπεζνήζεςκ 

Ύπανλδ, εεχνδζδ ηαζ 
ζοιπθήνςζδ Βζαθίμο ιέζςκ 
εκενβδηζηήξ πονμπνμζηαζίαξ. 

φκμθμ Κηζνίςκ 
Δηαζνείαξ, Σεπκζηυξ 
Αζθαθείαξ. 

93 
Οδδβυξ βζα ηδκ εθανιμβή μδδβζχκ πμο εηπμκμφκηαζ ιε αάζδ ηζξ 
δζαηάλεζξ ηδξ κέαξ πνμζέββζζδξ ηαζ ηδξ ζθαζνζηήξ πνμζέββζζδξ 

- - 

94 
ΦΔΚ 230 / 09-02-2012. Καεμνζζιυξ, ηθζιάηςζδ ηαζ δζαδζηαζία 
επζαμθήξ πνμζηίιςκ ημο άνενμο 29 παν. 8 ημο Ν. 3982/2011 (ΦΔΚ 
Α΄143). 

ΦΔΚ 230 / 09-02-2012 
Σιήια 
Πενζααθθμκηζηήξ 
Γζαπείνζζδξ 

95 
ΦΔΚ 143 / 17-06-2011. Απθμπμίδζδ ηδξ αδεζμδυηδζδξ ηεπκζηχκ 
επαββεθιαηζηχκ ηαζ ιεηαπμζδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ 
επζπεζνδιαηζηχκ πάνηςκ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ. 

ΦΔΚ 143 / 17-06-2011 
Σιήια 
Πενζααθθμκηζηήξ 
Γζαπείνζζδξ 

96 

KYA 1811 / 30-12-2011 (ΦΔΚ 3322Β). Ονζζιυξ ακχηενςκ 
απμδεηηχκ ηζιχκ βζα ηδ ζοβηέκηνςζδ ζοβηεηνζιέκςκ νφπςκ, 
μιάδςκ νφπςκ ή δεζηηχκ νφπακζδξ ζε οπυβεζα φδαηα, ζε εθανιμβή 
ηδξ παναβνάθμο 2 ημο άνενμο 3 ηδξ οπ΄ανζει.: 
39626/2208/ε130/2009 ημζκήξ οπμονβζηήξ απυθαζδξ (Β΄2075). 

Γδιζμονβία Πίκαηα Ακχηαηςκ 
Απμδεηηχκ Σζιχκ Ρφπςκ (ιε 
αάζδ ηδκ KYA 1811 / 30-12-
2011 (ΦΔΚ 3322Β)) ζημ αζαθίμ 
ηαηαβναθήξ ηςκ ιεηνήζεςκ ημο 
ζοζηήιαημξ επελενβαζίαξ ηςκ 
οβνχκ απμαθήηςκ ηδξ 
Βζμιδπακίαξ "ΓΡΟΜΔΑ 
ΑΒΔΔΑ". 

Σιήια 
Πενζααθθμκηζηήξ 
Γζαπείνζζδξ 
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97 

Ν.4014 / 21-09-2011. Πενζααθθμκηζηή αδεζμδυηδζδ ένβςκ ηαζ 
δναζηδνζμηήηςκ, νφειζζδ αοεαζνέηςκ ζε ζοκάνηδζδ ιε δδιζμονβία 
πενζααθθμκηζημφ ζζμγοβίμο ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ ανιμδζυηδηαξ 
Τπμονβείμο Πενζαάθθμκημξ.  

Ν.4014 / 21-09-2011. 
Σιήια 
Πενζααθθμκηζηήξ 
Γζαπείνζζδξ 

98 
Ν.3850 / 02-06-2010. Κφνςζδ ημο Κχδζηα κυιςκ βζα ηδκ οβεία ηαζ 
ηδκ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

Ν.3850 / 02-06-2010. 
Σιήια Τβείαξ ηαζ 
Αζθάθεζαξ ζηδκ 
Δνβαζία. 

99 Ν.2062 / 23-08-2013. Κονχζεζξ βζα έθεβπμ ακορςηζηχκ ιδπακδιάηςκ Ν.2062 / 23-08-2013. 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ. 

100 
ΦΔΚ 2434 Β / 12-09-2014. Ονβάκςζδ, εηπαίδεοζδ ηαζ εκδιένςζδ 
πνμζςπζημφ ηςκ επζπεζνήζεςκ − εβηαηαζηάζεςκ ζε εέιαηα 
πονμπνμζηαζίαξ  

ΦΔΚ 2434 Β / 12-09-2014. 
Σιήια Τβείαξ ηαζ 
Αζθάθεζαξ ζηδκ 
Δνβαζία. 

101 ΦΔΚ 143/09-11-2015. Δκενβεζαημί Έθεβπμζ ΦΔΚ 143/09-11-2015. 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ. 

102 Δγθύθιηνο 151417/20-08-2015 (Παξάηαζε ΑΔΠΟ) 
Δγθύθιηνο 151417/20-08-

2015 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ. 

103 
Φ.Δ.Κ. Β΄2992/19-9-2016 πενί «Ονβάκςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ 
Ζθεηηνμκζημφ Μδηνχμο Απμαθήηςκ(ΖΜΑ) 

Ονβάκςζδ ηαζ θεζημονβία 
Ζθεηηνμκζημφ Μδηνχμο 
Απμαθήηςκ (ΖΜΑ), ζφιθςκα ιε 
ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 42 ημο 
Ν.4042/2012(Α΄24) 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ. 

104 KYA 135279 159 12-01-2016 ΦΔΚ Β 83 

Καεμνζζιυξ Ανιμδίςκ Ανπχκ, 
ιέηνςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ 
εθανιμβή ημο ηακμκζζιμφ (ΔΚ) 
ανζε. 2173/2005 ημο οιαμοθίμο 
ηδξ 20δξ Γεηειανίμο 2005 «πενί 
δδιζμονβίαξ εεεθμκηζημφ 
ζοζηήιαημξ αδεζχκ FLEGT βζα 
ηζξ εζζαβςβέξ λοθείαξ ζηδκ 
Δονςπασηή Κμζκυηδηα», υπςξ 
ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ, ηαζ 
ημο ηακμκζζιμφ (ΔΚ) ανζε. 
1024/2008 ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 
17δξ Οηηςανίμο 2008 «πενί 
ηαεμνζζιμφ θεπημιενχκ ιέηνςκ 
βζα ηδκ εθανιμβή ημο 
ηακμκζζιμφ (ΔΚ) ανζε. 
2173/2005 ημο οιαμοθίμο “πενί 
δδιζμονβίαξ εεεθμκηζημφ 
ζοζηήιαημξ αδεζχκ FLEGT βζα 
ηζξ εζζαβςβέξ λοθείαξ ζηδκ 
Δονςπασηή Κμζκυηδηα”». 

Σιήια Ξφθμο, Σιήια 
Πνμιδεεζχκ. 

105 
ΑΔΠΟ (Αξ. πξ. 418/2016-02-24, κέρξη 13-12-2020) 
 

ΠΑΡΑΣΑΖ ΑΔΠΟ 14124/13-
12-2010 

Σιήια Γζμίηδζδξ 
Οθζηήξ Πμζυηδηαξ, 
φκμθμ Σιδιάηςκ 
Παναβςβήξ. 

 


