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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1104
2 Μαΐου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 28745/895/Ε103/02.05.2013
Τροποποίηση των ειδικών κριτηρίων αποθήκευσης
μεταλλικού υδραργύρου που θεωρείται απόβλητο.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/1992
«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση …» (A΄ 136),
όπως τροποποιήθηκε και τις διατάξεις των άρθρων 1
και 2 (παράγραφος 1ζ) του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του
Κοινοτικού Δικαίου» (A΄ 34), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 6 του Νόμου 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και
του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (A΄ 70) και του
άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (A΄ 101).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 28, 29 και 30 του Ν. 1650/
1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (A΄ 160) κα−
θώς τις διατάξεις του Ν. 3010/2001 «Εναρμόνιση Ν. 1650/
1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κλπ» (Α 91),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 20 και 21 του Ν. 4014/
2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη−
ριοτήτων, ρύθμιση αυθαίρετων σε συνάρτηση με δημι−
ουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α΄209).
4. Την υπ’ αριθμό 1958/2012 απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με
θέμα «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δρα−
στηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφω−
να με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011
(ΦΕΚ Α΄ 209)» (Β΄21), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 20741/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 1565).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική Προστασία
του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/
ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων
– Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θε−
μάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής» (Α΄ 24).

6. Την υπ’ αριθμ. 24944/1159/2006 κοινή υπουργική
απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών
για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφω−
να με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725
κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορι−
σμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.»
(Β΄ 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου
7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της
18ης Μαρτίου 1991» (ΦΕΚ Β΄ 791), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 8668/2007 κοινή υπουργική απόφαση
«Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α)
της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση
«Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίν−
δυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄ 383) και σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ’ αριθμ.
91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου
1991. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κοι−
νή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί
για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων … κ.λπ.»
(Β΄ 383) και της υπ’ αριθμ. 24944/1159/206 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγρα−
φών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων … κ.λπ.»
(Β΄ 791)» (ΦΕΚ Β΄ 287).
7. Τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια
των εργαζόμενων όπως ισχύουν καθώς και των Προεδρι−
κών Διαταγμάτων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση
του καθώς και του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών
σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και
άλλες διατάξεις» (Α΄205).
8. Την Οδηγία 1999/31/ΕΚ όπως ενσωματώθηκε με την
κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ 29407/3508/2002 (Β΄1572)
«Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή αποβλήτων»
και ειδικότερα το άρθρο 20 αυτής.
9. Την Οδηγία 2011/97/ΕΕ του Συμβουλίου 2011/97/
ΕΕ της 5ης Δεκεμβρίου 2011 για την τροποποίηση της
οδηγίας 1999/31/ΕΚ όσον αφορά τα ειδικά κριτήρια
αποθήκευσης μεταλλικού υδραργύρου που θεωρείται
απόβλητο.
10. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα (ΦΕΚ Α΄ 98).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 1 Κεφ. 1 Γ (παράγραφος
4) του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις
περιφέρειες και στην Αυτοδιοίκηση και άλλες διατά−
ξεις» (A΄ 237).
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12. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
13. Την υπ’ αριθμό Υ46/2012 απόφαση Πρωθυπουργού
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Σταύρο Καλαφάτη».
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με το παράρτημα της παρούσας απόφασης τροπο−
ποιούνται τα παραρτήματα I, II και III της υπ’ αριθμ. ΗΠ
29407/3508/2002 κοινή υπουργική απόφαση με την οποία
ενσωματώθηκε η οδηγία 1999/31/ΕΚ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα παραρτήματα I, II και III της οδηγίας 1999/31/ΕΚ
τροποποιούνται ως εξής:
1. Στο παράρτημα I προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:
«8. Προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου
Για την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραρ−
γύρου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους,
ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:
— ο μεταλλικός υδράργυρος αποθηκεύεται χωριστά
από άλλα απόβλητα,
— οι περιέκτες αποθηκεύονται σε συλλεκτήριες δε−
ξαμενές που φέρουν κατάλληλη επίστρωση, ώστε να
μην παρουσιάζουν ρωγμές και διάκενα και να είναι αδι−
απέραστες από μεταλλικό υδράργυρο, και διαθέτουν
χωρητικότητα συγκράτησης επαρκή για την ποσότητα
του αποθηκευόμενου υδραργύρου,
— ο χώρος αποθήκευσης είναι εφοδιασμένος με τεχνη−
τούς ή φυσικούς φραγμούς κατάλληλους για την προ−
στασία του περιβάλλοντος από τις εκπομπές υδραρ−
γύρου και διαθέτει χωρητικότητα συγκράτησης επαρκή
για την ποσότητα του αποθηκευόμενου υδραργύρου,
— τα δάπεδα του χώρου αποθήκευσης καλύπτονται
από ανθεκτικά στον υδράργυρο στεγανοποιητικά υλικά.
Πρέπει να εξασφαλίζεται κλίση με φρεάτιο συλλογής,
— ο χώρος αποθήκευσης είναι εφοδιασμένος με σύ−
στημα πυροπροστασίας,
— η διαρρύθμιση της αποθήκευσης εξασφαλίζει την
ευχερή ανάκτηση όλων των περιεκτών.».
2. Στο παράρτημα II προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:
«6. Ειδικές απαιτήσεις για τον μεταλλικό υδράργυρο
Για την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραρ−
γύρου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους,
ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:
A. Σύνθεση του υδραργύρου
Ο μεταλλικός υδράργυρος πληροί τις ακόλουθες προ−
διαγραφές:
— περιεκτικότητα σε υδράργυρο άνω του 99,9% κατά
βάρος,
— απουσία προσμείξεων ικανών να διαβρώνουν τον
ανθρακοχάλυβα ή τον ανοξείδωτο χάλυβα (π.χ. διάλυμα
νιτρικού οξέος, διαλύματα φθοριούχων αλάτων).
B. Συγκράτηση
Οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευ−
ση μεταλλικού υδραργύρου πρέπει να είναι ανθεκτικοί
στη διάβρωση και στις κρούσεις. Επομένως, πρέπει να

αποφεύγονται οι συγκολλήσεις. Ειδικότερα, οι περιέκτες
πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
— υλικό του περιέκτη: ανθρακοχάλυβας (ASTM A36
ως ελάχιστη προδιαγραφή) ή ανοξείδωτος χάλυβας
(AISI 304, 316L),
— οι περιέκτες είναι αεροστεγείς και υδατοστεγείς,
— η εξωτερική πλευρά του περιέκτη είναι ανθεκτική
στις συνθήκες αποθήκευσης,
— ο σχεδιασμός του περιέκτη έχει υποβληθεί με επι−
τυχία στη δοκιμή πτώσης και στις δοκιμές στεγανότη−
τας που περιγράφονται στις Συστάσεις των Ηνωμένων
Εθνών για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων: Εγ−
χειρίδιο δοκιμών και κριτήρια, κεφάλαια 6.1.5.3 και 6.1.5.4.
Ο μέγιστος βαθμός πλήρωσης του περιέκτη είναι 80%
κατ’ όγκο, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής κενός χώρος
(ullage) και να αποκλείεται η διαρροή ή η μόνιμη παρα−
μόρφωση του περιέκτη κατόπιν διαστολής του υγρού
λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
Γ. Διαδικασίες αποδοχής
Γίνονται δεκτοί μόνο οι περιέκτες που συνοδεύονται
από πιστοποιητικό και πληρούν τις απαιτήσεις του πα−
ρόντος τμήματος.
Οι διαδικασίες αποδοχής είναι σύμφωνες με τις ακό−
λουθες διατάξεις:
− γίνεται δεκτός μόνο ο μεταλλικός υδράργυρος ο
οποίος πληροί τα ελάχιστα κριτήρια αποδοχής που
καθορίζονται ανωτέρω,
− οι περιέκτες υποβάλλονται σε οπτική εξέταση πριν
από την αποθήκευση. Δεν γίνονται δεκτοί περιέκτες που
έχουν υποστεί ζημία ή εμφανίζουν διαρροή ή διάβρωση,
— οι περιέκτες φέρουν ανθεκτική σφραγίδα (τοποθετη−
μένη με διάτρηση) στην οποία αναγράφονται ο αναγνω−
ριστικός αριθμός του περιέκτη, το υλικό κατασκευής, το
απόβαρό του, τα στοιχεία αναφοράς του κατασκευαστή
και η ημερομηνία κατασκευής,
— οι περιέκτες φέρουν πινακίδα η οποία είναι μόνιμα
στερεωμένη σε αυτούς και στην οποία αναγράφεται ο
αναγνωριστικός αριθμός του πιστοποιητικού.
Δ. Πιστοποιητικό
Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο σημείο Γ πε−
ριλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
— όνομα και διεύθυνση του παραγωγού αποβλήτων,
— όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου για την πλή−
ρωση,
— τόπο και ημερομηνία πλήρωσης,
— ποσότητα του υδραργύρου,
— καθαρότητα του υδραργύρου και, εφόσον έχει σημα−
σία, περιγραφή των προσμείξεων, συμπεριλαμβανομένης
της έκθεσης ανάλυσης,
— επιβεβαίωση του γεγονότος ότι οι περιέκτες έχουν
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη μεταφορά/αποθή−
κευση υδραργύρου,
— αναγνωριστικούς αριθμούς των περιεκτών,
— τυχόν ειδικές παρατηρήσεις.
Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τον παραγωγό των
αποβλήτων ή, διαφορετικά, από τον υπεύθυνο για τη
διαχείρισή τους.»
3. Στο παράρτημα III προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:
«6. Ειδικές απαιτήσεις για τον μεταλλικό υδράργυρο
Για την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραρ−
γύρου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους,
ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:
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A. Απαιτήσεις παρακολούθησης, επιθεώρησης και
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
Στον χώρο αποθήκευσης εγκαθίσταται σύστημα συ−
νεχούς παρακολούθησης των ατμών υδραργύρου, με
ευαισθησία τουλάχιστον 0,02 mg υδραργύρου/m 3.
Οι αισθητήρες τοποθετούνται στην επιφάνεια του
εδάφους και στο ύψος του κεφαλιού. Το σύστημα πε−
ριλαμβάνει σύστημα οπτικού και ηχητικού συναγερμού
και πρέπει να υφίσταται ετήσια συντήρηση.
Ο χώρος αποθήκευσης και οι περιέκτες υποβάλλο−
νται σε οπτική εξέταση από εξουσιοδοτημένο άτομο
τουλάχιστον ανά μήνα.
Σε περίπτωση εντοπισμού διαρροών, ο φορέας εκμε−
τάλλευσης λαμβάνει αμέσως κάθε αναγκαίο μέτρο για
την αποτροπή των εκπομπών υδραργύρου στο περιβάλ−
λον και την αποκατάσταση της ασφαλούς αποθήκευσης
του υδραργύρου. Θεωρείται ότι κάθε διαρροή έχει τις
αναφερόμενες στο άρθρο 14 στοιχείο β) της κοινής
υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 29407/3508/2002 (Β΄ 1572)
σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Στον χώρο αποθήκευσης πρέπει να υπάρχουν σχέδια
έκτακτης ανάγκης, καθώς και επαρκή και κατάλληλα για
τον χειρισμό μεταλλικού υδραργύρου μέσα προστασίας.

B. Τήρηση αρχείων
Όλα τα έγγραφα τα οποία περιέχουν τις πληροφορίες
που αναφέρονται στο τμήμα 6 του παραρτήματος II
και στο σημείο Α του παρόντος τμήματος, συμπερι−
λαμβανομένου του πιστοποιητικού που συνοδεύει τον
περιέκτη, όπως επίσης τα αρχεία με τα στοιχεία για
την έξοδο από τα αποθέματα και την αποστολή μεταλ−
λικού υδραργύρου μετά την προσωρινή αποθήκευσή
του, καθώς και για τον προορισμό και τη σκοπούμενη
επεξεργασία, φυλάσσονται τουλάχιστον για διάστημα
τριών ετών μετά τον τερματισμό της αποθήκευσης.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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