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ΘΕΜΑ:  Έγκριση  σχεδίου  εργασιών αποξήλωσης στοιχείων αμιάντου οροφής 

κτίσματος στην οδό 14ης Μαΐου & Περικλέους γωνία στην Αλεξανδρούπολη  της  

Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. 

 

 

ΣΧΕΤ.: 1. Οι  διατάξεις   του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ Α’ 87 /7-6-2010)  “Νέα  

αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της δημόσιας διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Οι διατάξεις   του  Π.Δ.  144/2010   (ΦΕΚ   Α’  237/27-12-2010)   

«Οργανισμός  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης». 

3. Την υπ’ αριθ. ΔΔ οικ 1327/ΦΕΚ 1026Β/13-4-2016 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 

αποφάσεων και άλλων πράξεων ‘ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΗ’ στους 

Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων, Τμημάτων και γραφείων της 

Περιφέρειας ΑΜΘ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α’ 160/16-10-1986) «για την προστασία  του 

Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Η υπ΄αριθμ.    8243/1113/1991 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 138/08-03-1991)  

«Καθορισμός μέτρων    και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου». 

6. Η υπ’ αριθ. Η.Π. 13588/725/2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 383/28-3-2006) 

«Μέτρα, όροι και  περιορισμοί  για την διαχείριση  επικινδύνων  αποβλήτων  

σε  συμμόρφωση  με  τις διατάξεις της οδηγίας  91/689/ΕΟΚ  «για τα 

επικίνδυνα απόβλητα  του Συμβουλίου  της 12ης Δεκεμβρίου 1991. 

Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση 

«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β’604)»,  όπως 

ισχύει. 
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7. Η υπ΄αριθμ.  Η.Π. 24944/1159/2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 791/30-6-2006) 

«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων 

αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 13588/725 Κ.Υ.Α.». 

8. Η υπ΄αριθμ.   8668/2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 287/2-3-2007)  «Έγκριση Εθνικού 

Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το 

άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθ. 13588/725/2006 Κ.Υ.Α. και σε συμμόρφωση 

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

Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 

13588/725/2006 Κ.Υ.Α. και της υπ’ αριθ. 24944/1159/2006 Κ.Υ.Α.». 

9. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α’ 24/13-02-2012) «Ποινική προστασία του 

περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως 

ισχύει. 

10.Το Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ Α’ 212/09-10-2006) «Προστασία των 

εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με 

την Οδηγία 83/447/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

Οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την Οδηγία 2003/18/ΕΟΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου». 

11. Η  υπ’ αριθ. 130115/06-07-2007 Εγκύκλιος εφαρμογής του ΠΔ 212/2006. 

12. Η  υπ΄αριθμ. 4229/395/2013 ΚΥΑ ΦΕΚ 318Β/15-2-2013 «Προϋποθέσεις 

ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την 

εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και 

υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, 

εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, 

επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο». 

13. Η υπ’ αρ. πρωτ 5567/26-10-2020 αίτηση της εταιρίας POLYECO A.E., με 

την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση σχέδιο εργασίας. 

14. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται εντός του φακέλου. 

15. Η βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση 

δραστηριότητας ΕΑΚ τύπου Α για την εταιρεία «POLYECO AE, Βιομηχανία 

Διαχείρισης και Αξιολόγησης Αποβλήτων» με δ.τ. “ POLYECO AE ”, του Υπ. 

Εργασίας και Κοινωνικλων Υποθέσεων με αρ.πρ. 30691/1113/27-07-2020 

(ΑΔΑ 6ΔΦ446ΜΤΛΚ-5ΡΚ). 

16. Η υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/47222/1367/01-7-2019 άδεια συλλογής 

και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων σε πανελλαδικό επίπεδο που έχει 

χορηγηθεί στην εταιρία Polyeco ΑΕ, από το ΥΠΕΝ (ΑΔΑ ΩΖ9Θ4653Π8-

ΒΔ7). 

17. Η υπ΄ αριθμ. Φ.14.2.24501/221013(4986)/04-06-2018 τροποποίηση άδειας 

λειτουργίας λόγω κτιριακής  επέκτασης, μηχανολογικής επέκτασης και 

επέκτασης δραστηριότητας, μονάδας αποθήκευσης επικινδύνων και μη 

επικινδύνων  αποβλήτων, ρυπασμένων χωμάτων και λασπών και παραγωγής 

στερεού εναλλακτικού καυσίμου (ΣΕΚ)  και εναλλακτικών πρώτων υλών 

(στερεοποιημένα/σταθεροποιημένα απόβλητα)  με την επωνυμία POLYECO 

AE που βρίσκεται στο ΟΤ 52δ, στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Δ. Δέλτα, της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης.  

18. Η υπ΄αριθμ.  170016/7-01-2014 Απόφαση «Ανανέωση, τροποποίηση και 

κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την  ΚΥΑ 

104558/2.10.2009   Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  για την δραστηριότητα 

‘Μονάδα αποθήκευσης αποβλήτων, επεξεργασίας ελαιωδών καταλοίπων, 

ρυπασμένων χωμάτων και λασπών, παραγωγής στερεού εναλλακτικού 

καυσίμου (ΣΕΚ) και φυσικοχημικής (Φ/Χ) επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών 
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αποβλήτων, της  εταιρείας POLYECO AE, που είναι εγκατεστημένη στο ΟΤ 

52δ στη ΒΙ.ΠΕ.Θ, στην Σίνδο, Νομού Θεσσαλονίκης.  που εκδόθηκε από την 

Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ. (ΑΔΑ ΒΙΚΑ0-Θ4Α). 

 

 

     Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και σύμφωνα με τις διατάξεις της 5ης 

σχετικής ΚΥΑ, η Υπηρεσία μας χορηγεί έγκριση εργασιών, στην εταιρεία POLYECO 

AE, για την Αποξήλωση & Διαχείριση στοιχείων αμιάντου οροφής κτίσματος στην οδό 

14ης Μαΐου & Περικλέους γωνία στην Αλεξανδρούπολη  της  Περιφερειακής Ενότητας 

Έβρου. 

 

 
Η παρούσα έγκριση δίνεται με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι κάτωθι όροι καθ΄ 

όλη την διάρκεια των εργασιών: 

 

 

1.Οι εργασίες, κατά την υποβληθείσα μελέτη, αφορούν στην αποξήλωση και διαχείριση, 

στοιχείων αμιάντου οροφής κτίσματος στην οδό 14ης Μαΐου & Περικλέους γωνία στην 

Αλεξανδρούπολη  της  Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, συνολικού εμβαδού περίπου 100 

m2 και εκτιμώμενου βάρους 1800 Kg.  O τύπος του αμιαντούχου υλικού είναι 

αμιαντοτσιμέντο και ανήκει στην κατηγορία των μη εύθρυπτων υλικών. Το είδος του 

αμιάντου είναι χρυσότιλος και βρίσκεται στο υλικό σε ποσοστό περίπου 10%. Τα 

αμιαντούχα απόβλητα που θα προκύψουν, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 

Αποβλήτων υπάγονται στον κωδικό ΕΚΑ 17 06 05*. 

2. Πριν την έναρξη των εργασιών, να οριστεί επιβλέπων του έργου που οφείλει να 

μεριμνά για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που προβλέπει η κείμενη 

Νομοθεσία Υγιεινής και Ασφάλειας, για την προστασία των εργαζομένων. Το προσωπικό 

και ο επιβλέπων, πριν την ανάληψη καθηκόντων τους, πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί 

καταλλήλως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 9 της ΚΥΑ 4229/395/ ΦΕΚ 318Β/15-2-

2013. Στους εργαζόμενους να δοθούν όλα τα προβλεπόμενα από την ίδια ΚΥΑ Μέσα 

Ατομικής Προστασίας . 

3. Πρωτίστως θα πρέπει να γίνει οριοθέτηση της απαγορευμένης περιοχής περιμετρικά 

της περιοχής καθαρισμού. Να ληφθεί ειδική μέριμνα, για την προστασία των ατόμων, 

που βρίσκονται κοντά στην απαγορευμένη περιοχή. Να γίνει σήμανση με φωσφορίζοντα 

υλικά και σε καίρια σημεία να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες.  

4. Σε όλα τα στάδια  των εργασιών να τηρούνται  οι  διατάξεις των 5΄ και 12΄ σχετικών 

ΚΥΑ, καθώς και του 10ου σχετικού Π.Δ., με τρόπο ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε 

διασπορά ινών και σκόνης αμιάντου. 

5. Κατ΄ αρχήν θα πρέπει να μην υπάρχουν αντικείμενα στο χώρο. Αντικείμενα ή 

εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να απομακρυνθούν, καλύπτονται πλήρως με πλαστικό 

κάλυμμα . 

6. Εφόσον τα φύλλα αμιάντου είναι συνδεδεμένα με κοχλίες, άγκιστρα, βίδες κλπ., κατά 

την αποξήλωσή τους να αποσυναρμολογηθούν, χωρίς να διαταραχθεί ο αμίαντος. Στη 

συνέχεια να απομακρυνθούν αυτούσια, χωρίς να υποστούν καμία μηχανική διαταραχή. 

7. Κατά τις εργασίες αφαίρεσης αμιάντου θα γίνει πρώτα καλή διαβροχή και ψεκασμός 

του προς απομάκρυνση υλικού με μείγμα PVA (πολυβυνυλικός ακετυλεστέρας) και 

νερού, ώστε να δεσμεύονται τυχόν ελεύθερες ίνες αμιάντου και να ελαχιστοποιείται η 

πιυανότητα αιώρησης αυτών. Στο σημείο εκτέλεσης των εργασιών να υπάρχει και να 

γίνεται χρήση ταυτόχρονα και ηλεκτρικής απορροφητικής σκούπας, εφοδιασμένης με 

ειδικό φίλτρο συγκράτησης των ινών αμιάντου. 
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8. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδειχθεί, ώστε να μην γίνει κοπή και διαταραχή του 

αμιάντου. 

9. Απαγορεύεται ρητά η χρήση ηλεκτρικών ή πνευματικών εργαλείων, όπως δράπανα, 

ηλεκτρικά κατσαβίδια, κρουστικά εργαλεία κλπ., για θραύση ή κοπή του αμιάντου. Η 

αφαίρεση του αμιαντούχου υλικού, θα γίνεται μόνο με μηχανικά εργαλεία και με τρόπο 

ώστε να προκαλούν την μικρότερη διαταραχή στον αμίαντο, ενώ συγχρόνως θα γίνεται 

χρήση απορροφητικής σκούπας, εφοδιασμένης με τα ειδικά φίλτρα, για τη συγκράτηση 

ινών αμιάντου. 

10. Να αποφευχθεί η θραύση και διαταραχή του υλικού, τόσο κατά την αποξήλωση, όσο 

και κατά την απομάκρυνση των πλακών. 

11. Οι ολόκληρες πλάκες αμιάντου να τοποθετούνται πάνω σε παλέτες και να 

περιτυλιχθούν σε διπλό στρώμα πολυαιθυλενίου βαρέως τύπου.  

12. Τα σπασμένα τεμάχια αμιαντοπλακών, να συλλέγονται άμεσα και να τοποθετούνται 

στους κατάλληλους προαναφερθέντες υποδοχείς (σακούλες ή φύλλα πολυαιθυλενίου) με 

ανάλογη σήμανση , σύμφωνα με την νομοθεσία.  Στο τέλος κάθε ημέρας να γίνεται 

γενικός καθαρισμός του χώρου, για συλλογή τυχόν σκόνης αμιάντου. Όλες οι επιφάνειες 

θα βουρτσίζονται και μετά θα καθαρίζονται με ειδική απορροφητική μηχανή . 

13. Όλα τα ρυπασμένα από αμίαντο υλικά, όπως βούρτσες, πλαστικά, που θα 

χρησιμοποιηθούν για κάλυψη επιφανειών, φίλτρα, μάσκες προσώπου, φόρμες εργασίας, 

σάκοι απορροφητικών μηχανών κλπ., θα διαχειριστούν με τον ίδιο τρόπο, που θα 

διαχειριστούν τα υλικά αμιάντου.  

14. Η περαιτέρω διαχείριση των υλικών αποξήλωσης (συλλογή-μεταφορά και διάθεση) 

να γίνει σύμφωνα με τη νομοθεσία για την διαχείριση τοξικών και επικινδύνων 

αποβλήτων από ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία, η οποία διαθέτει εν ισχύ άδεια 

συλλογής-μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων.  

15. Η διάρκεια των εργασιών υπολογίζεται σε 1  εργάσιμη ημέρα. 

16. Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως την Υπηρεσία μας, 

για την ακριβή ημερομηνία έναρξης και να υπάρχουν πάντα στο χώρο Μέσα Ατομικής 

Προστασίας για υπάλληλο της υπηρεσίας μας, που τυχόν επισκεφθεί το χώρο για έλεγχο. 

17. Κατά την διάρκεια των εργασιών αποξήλωσης, θα διενεργείται δειγματοληψία και 

μετρήσεις ινών αμιάντου στον αέρα . 

18. Μετά το πέρας των εργασιών να γίνει καλός καθαρισμός του χώρου και να γίνουν 

μετρήσεις ινών αμιάντου με τη μέθοδο φίλτρου μεμβράνης από πιστοποιημένο 

εργαστήριο (σύμφωνα με το 12ο σχετικό), οι οποίες να ανακοινωθούν και στην Υπηρεσία 

μας. 

19.Ο εξοπλισμός για τη διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων ινών αμιάντου, οι 

προδιαγραφές και ο τρόπος δειγματοληψίας θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 

προβλέπονται στην ΚΥΑ 4229/395/ ΦΕΚ 318Β/15-2-2013. 

20. Σε περίπτωση, που λόγω ειδικών συνθηκών ( καταστροφή πλακών, διαφορετικός 

τρόπος σύνδεσης κλπ), δεν ακολουθηθεί η διαδικασία όπως περιγράφεται στο υποβληθέν 

σχέδιο εργασιών, θα πρέπει να ενημερωθεί η υπηρεσία μας και να ληφθούν πρόσθετα 

μέτρα, κατόπιν υποδείξεώς μας. 

21. Μετά το πέρας των εργασιών θα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

• Τελική ποσότητα των υλικών που απομακρύνθηκαν. 

• Η μορφή συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκε. 

• Η θέση και ο τρόπος τελικής διάθεσης των υλικών, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα παραστατικά από την εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων 

(χώρος προσωρινής αποθήκευσης, έγγραφα διασυνοριακής μεταφοράς κλπ). 

• Αποτελέσματα μετρήσεων ινών αμιάντου. 
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22. Η μελέτη, που κατατέθηκε, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας έγκρισης 

εφόσον δεν αντιβαίνει και δεν έρχεται σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία και τους 

όρους της παρούσης 

23. Η παρούσα δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο να εφοδιαστεί με άλλες άδειες και 

εγκρίσεις, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

 

 

 

 
                                                                                                           Μ.Ε.Π.                                                                
                                                                                             Η ΑΝ. ΠΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                        
                                           

                                                        
                                                                                                              ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΨΙΩΤΗ 

                                                                                               ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄β                          
                                                                         
 

Πίνακας  Κοινοποίησης: 

 
  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  Μ.Θ.,  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α.Μ.Θ. 

3ο ΧΛΜ ΕΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Εσωτ. Διανομή 

Χρον. Αρχείο: 1. Δ/νση Περ/ντος & χωρ. Σχεδιασμού ΠΑΜΘ 

                        2. Τμ. Περ/ντος & Υδροοικονομίας. 
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