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ΑΑ.  .  ΟρισμόςΟρισμός ««ρυπασμένουρυπασμένου χώρουχώρου»»
ΒΒ.   .   ΣχετικήΣχετική εθνικήεθνική καικαι κοινοτικήκοινοτική νομοθεσίανομοθεσία
ΓΓ.   .   ΕθνικήΕθνική νομοθεσίανομοθεσία γιαγια αποκατάστασηαποκατάσταση χώρωνχώρων διάθεσηςδιάθεσης στερεώνστερεών

αποβλήτωναποβλήτων ((ΧΑΔΑΧΑΔΑ, , ΧΥΤΑΧΥΤΑ))
ΔΔ.   (.   (ΕνΕν δυνάμειδυνάμει) ) ρυπασμένοιρυπασμένοι χώροιχώροι στηστη νομοθεσίανομοθεσία διαχείρισηςδιαχείρισης

επικίνδυνωνεπικίνδυνων αποβλήτωναποβλήτων
ΕΕ.   .   ΕλλείψειςΕλλείψεις υφιστάμενηςυφιστάμενης νομοθεσίαςνομοθεσίας –– ΑπαιτήσειςΑπαιτήσεις στοστο μέλλονμέλλον
ΣΤΣΤ.  .  ΠεριστατικάΠεριστατικά εφαρμογήςεφαρμογής νομοθεσίαςνομοθεσίας
ΖΖ.   .   ΜελέτηΜελέτη ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ
ΗΗ.   .   ΈρευναΈρευνα σχετικάσχετικά μεμε ττους ους ρυπασμένρυπασμένουςους χώρχώρουςους στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα

ΜέροςΜέρος 11ονον -- περιεχόμεναπεριεχόμενα
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««ενεν δυνάμειδυνάμει ρυπασμένοςρυπασμένος χώροςχώρος»»:  :  οποιοσδήποτεοποιοσδήποτε χώροςχώρος
έχειέχει φιλοξενήσειφιλοξενήσει μιαμια δραστηριότηταδραστηριότητα πουπου ενδέχεταιενδέχεται νανα
ρυπάνειρυπάνει τοτο έδαφοςέδαφος
««ρυπασμένοςρυπασμένος χώροςχώρος»»: : έναςένας χώροςχώρος όπουόπου ηη παρουσίαπαρουσία
επικίνδυνωνεπικίνδυνων ουσιώνουσιών έχειέχει επιβεβαιωθείεπιβεβαιωθεί σεσε επίπεδαεπίπεδα πουπου
ξεπερνούνξεπερνούν τηντην αποδεκτήαποδεκτή διακινδύνευσηδιακινδύνευση ((riskrisk))
««διακινδύνευσηδιακινδύνευση»»: : οο συνδυασμόςσυνδυασμός τηςτης πιθανότηταςπιθανότητας καικαι τωντων
επιπτώσεωνεπιπτώσεων τηςτης ρύπανσηςρύπανσης

ΠώςΠώς μπορείμπορεί νανα οριστείοριστεί οο ρυπασμένοςρυπασμένος χώροςχώρος
((ορισμόςορισμός εργασίαςεργασίας))
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««χώροςχώρος»» ήή ««τόποςτόπος»» ((site)site): : ηη συνολικήσυνολική έκτασηέκταση σεσε
συγκεκριμένησυγκεκριμένη γεωγραφικήγεωγραφική περιοχήπεριοχή πουπου ανήκειανήκει σεσε μιαμια
ιδιοκτησίαιδιοκτησία ήή σχετίζεταισχετίζεται μεμε μιαμια δραστηριότηταδραστηριότητα
ηη ««ρύπανσηρύπανση χώρουχώρου»» αφοράαφορά συνήθωςσυνήθως τητη ρύπανσηρύπανση τουτου
εδάφουςεδάφους καικαι τωντων υπόγειωνυπόγειων νερώννερών

ΠώςΠώς μπορείμπορεί νανα οριστείοριστεί οο ρυπασμένοςρυπασμένος χώροςχώρος ((συνσυν.).)

5

νομοθεσίανομοθεσία διαχείρισηςδιαχείρισης επικίνδυνωνεπικίνδυνων αποβλήτωναποβλήτων ::
•• ΓενικόΓενικό πλαίσιοπλαίσιο ((ΚΥΑΚΥΑ 13588/725/2006)13588/725/2006)
•• ΤεχνικέςΤεχνικές προδιαγραφέςπροδιαγραφές ((ΚΥΑΚΥΑ 24944/1159/2006)24944/1159/2006)
•• ΕθνικόςΕθνικός ΣχεδιασμόςΣχεδιασμός ((ΚΥΑΚΥΑ 8668/2007)8668/2007)
νομοθεσίανομοθεσία διαχείρισηςδιαχείρισης στερεώνστερεών ((μημη επικίνδυνωνεπικίνδυνων) ) 
αποβλήτωναποβλήτων ::
•• ΓενικόΓενικό πλαίσιοπλαίσιο ((ΚΥΑΚΥΑ 50910/2727/2003)50910/2727/2003)
•• ΤεχνικέςΤεχνικές προδιαγραφέςπροδιαγραφές ((ΚΥΑΚΥΑ 114218/1997)114218/1997)
νομοθεσίανομοθεσία υγειονομικήςυγειονομικής ταφήςταφής αποβλήτωναποβλήτων ((ΚΥΑΚΥΑ
29407/3508/200229407/3508/2002))

ΕθνικήΕθνική νομοθεσίανομοθεσία πουπου σχετίζεταισχετίζεται μεμε τητη διαχείρισηδιαχείριση
ρυπασμένωνρυπασμένων χώρωνχώρων
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νομοθεσίανομοθεσία προστασίαςπροστασίας καικαι διαχείρισηςδιαχείρισης υπόγειωνυπόγειων υδάτωνυδάτων ::
ΚΥΑΚΥΑ 26857/553/198826857/553/1988
νομοθεσίανομοθεσία εναρμόνισηςεναρμόνισης μεμε οδηγίαοδηγία –– πλαίσιοπλαίσιο 2000/60/2000/60/ΕΚΕΚ::

•• ΝόμοςΝόμος 3199/20033199/2003
•• ΠΠ..ΔΔ.. 51/200751/2007

νομοθεσίανομοθεσία περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής αδειοδότησηςαδειοδότησης δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων::
ΚΥΑΚΥΑ 15393/2332/200215393/2332/2002
ΚΥΑΚΥΑ 11014/703/11014/703/ΦΦ104/2003 :104/2003 :
στοστο περιεχόμενοπεριεχόμενο τωντων ΜελετώνΜελετών ΠεριβαλλοντικώνΠεριβαλλοντικών ΕπιπτώσεωνΕπιπτώσεων
δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων υπαγόμενωνυπαγόμενων στηνστην οδηγίαοδηγία IPPCIPPC ** αναγκαίααναγκαία
μέτραμέτρα μετάμετά τηντην οριστικήοριστική παύσηπαύση, , ώστεώστε νανα αποφεύγεταιαποφεύγεται κάθεκάθε
κίνδυνοςκίνδυνος ρύπανσηςρύπανσης καικαι οο χώροςχώρος νανα αποκαθίσταταιαποκαθίσταται ικανοποιητικάικανοποιητικά

*   *   γιαγια τηντην ολοκληρωμένηολοκληρωμένη πρόληψηπρόληψη καικαι έλεγχοέλεγχο τηςτης ρύπανσηςρύπανσης ((20082008/1//1/ΕΚΕΚ))

ΛοιπήΛοιπή εθνικήεθνική νομοθεσίανομοθεσία, , έμμεσαέμμεσα σχετιζόμενησχετιζόμενη
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δενδεν υπάρχειυπάρχει ειδικήειδική κοινοτικήκοινοτική νομοθεσίανομοθεσία σήμερασήμερα
αναμένεταιαναμένεται στοστο μέλλονμέλλον ηη έκδοσηέκδοση οδηγίαςοδηγίας γιαγια τηντην
προστασίαπροστασία τουτου εδάφουςεδάφους ((πρότασηπρόταση οδηγίαςοδηγίας COM(2006)232 COM(2006)232 
final, 22.9.2006)final, 22.9.2006)
υφιστάμενηυφιστάμενη σχετικήσχετική κοινοτικήκοινοτική νομοθεσίανομοθεσία ::
•• οδηγίαοδηγία 1999/31/1999/31/ΕΚΕΚ ((υγειονομικήυγειονομική ταφήταφή αποβλήτωναποβλήτων))
•• οδηγίαοδηγία 2000/60/2000/60/ΕΚΕΚ ((πλαίσιοπλαίσιο δράσηςδράσης στονστον τομέατομέα πολιτικήςπολιτικής
τωντων υδάτωνυδάτων))

•• οδηγίαοδηγία 2006/18/2006/18/ΕΚΕΚ ((προστασίαπροστασία υπόγειωνυπόγειων υδάτωνυδάτων))
•• οδηγίαοδηγία 2004/35/2004/35/ΕΚΕΚ ((περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική ευθύνηευθύνη))
•• οδηγίαοδηγία 2006/21/2006/21/ΕΚΕΚ ((διαχείρισηδιαχείριση εξορυκτικώνεξορυκτικών αποβλήτωναποβλήτων))

ΝομοθεσίαΝομοθεσία ΕΕ..ΕΕ.. πουπου σχετίζεταισχετίζεται μεμε τητη διαχείρισηδιαχείριση
ρυπασμένωνρυπασμένων χώρωνχώρων
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υποχρέωσηυποχρέωση λήψηςλήψης άδειαςάδειας αποκατάστασηςαποκατάστασης ((άρθροάρθρο 10 10 ΚΥΑΚΥΑ
50910/2727/03): 50910/2727/03): έωςέως ΙούνιοΙούνιο 20052005
αρμόδιααρμόδια υπηρεσίαυπηρεσία ηη ΠεριφέρειαΠεριφέρεια
υποβολήυποβολή ΤεχνικήςΤεχνικής ΜελέτηςΜελέτης ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής ΑποκατάστασηςΑποκατάστασης

γιαγια ΧΑΔΑΧΑΔΑ ((ΕγκύκλιοςΕγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ):):
oo ΧαρακτηρισμόςΧαρακτηρισμός ΧΑΔΑΧΑΔΑ
oo ΑξιολόγησηΑξιολόγηση επικινδυνότηταςεπικινδυνότητας
oo ΜέτραΜέτρα αποκατάστασηςαποκατάστασης
oo ΠροτάσειςΠροτάσεις, , χάρτεςχάρτες, , σχέδιασχέδια

οριστικήοριστική μελέτημελέτη κατασκευήςκατασκευής έργουέργου αποκατάστασηςαποκατάστασης
http://www.minenv.gr/4/41/41200/g41202.htmlhttp://www.minenv.gr/4/41/41200/g41202.html

ΧΧώροιώροι διαχείρισηςδιαχείρισης στερεώνστερεών αποβλήτωναποβλήτων πουπου είχανείχαν
λειτουργήσειλειτουργήσει ανεξέλεγκταανεξέλεγκτα ήή χωρίςχωρίς άδειαάδεια

(ε(εγκαταλελειμμένοιγκαταλελειμμένοι))
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άρθροάρθρο 9 9 ΚΥΑΚΥΑ 50910/2727/0350910/2727/03
εξυγίανσηεξυγίανση –– αποκατάστασηαποκατάσταση σύμφωνασύμφωνα μεμε εγκεκριμένουςεγκεκριμένους
περιβαλλοντικούςπεριβαλλοντικούς όρουςόρους
διαδικασίαδιαδικασία τερματισμούτερματισμού παύσηςπαύσης λειτουργίαςλειτουργίας
•• υποβολήυποβολή στοιχείωνστοιχείων –– εκθέσεωνεκθέσεων στηνστην ΠεριφέρειαΠεριφέρεια
•• επιτόπιαεπιτόπια επιθεώρησηεπιθεώρηση απόαπό υπηρεσίαυπηρεσία ΠεριφέρειαςΠεριφέρειας
•• έγκρισηέγκριση τερματισμούτερματισμού λειτουργίαςλειτουργίας –– χρονικήχρονική διάρκειαδιάρκεια μετέπειταμετέπειτα
φροντίδαςφροντίδας ((μμ..φφ..)) ανάλογα ανάλογα μεμε επικινδυνότηταεπικινδυνότητα χώρουχώρου
//εγκατάστασηςεγκατάστασης γιαγια περιβάλλονπεριβάλλον καικαι δημόσιαδημόσια υγείαυγεία

ΠαύσηΠαύση λειτουργίαςλειτουργίας νόμιμωννόμιμων χώρωνχώρων / / εγκαταστάσεωνεγκαταστάσεων
διαχείρισηςδιαχείρισης στερεώνστερεών αποβλήτωναποβλήτων
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άρθροάρθρο 15 15 ΚΥΑΚΥΑ 29407/3508/0229407/3508/02
μετέπειταμετέπειτα φροντίδαφροντίδα ((μμ..φφ..), ), σύμφωνασύμφωνα μεμε κεφάλαιοκεφάλαιο 5 5 
παραρτήματοςπαραρτήματος ΙΙ ΚΥΑΚΥΑ 114218/97 :114218/97 :
•• διενέργειαδιενέργεια εκτίμησηςεκτίμησης επικινδυνότηταςεπικινδυνότητας
•• έλεγχοιέλεγχοι –– μέτραμέτρα μμ..φφ..

ηη συχνότητασυχνότητα καικαι οιοι παράμετροιπαράμετροι ελέγχουελέγχου καθορίζονταικαθορίζονται απόαπό τηντην
αρμόδιααρμόδια υπηρεσίαυπηρεσία μεμε βάσηβάση τατα αποτελέσματααποτελέσματα τηςτης εκτίμησηςεκτίμησης
επικινδυνότηταςεπικινδυνότητας

•• τέλοςτέλος έργωνέργων μμ..φφ.. μετάμετά 20 20 έτηέτη ήή ανάλογαανάλογα μεμε τηντην κρίσηκρίση τηςτης
αρμόδιαςαρμόδιας υπηρεσίαςυπηρεσίας

•• άδειαάδεια γιαγια πέραςπέρας μμ..φφ.., , μετάμετά υπηρεσιακόυπηρεσιακό έλεγχοέλεγχο

ΧΥΤΑΧΥΤΑ –– παύσηπαύση λειτουργίαςλειτουργίας
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χώροιχώροι / / εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις απόρριψηςαπόρριψης ήή ακατάλληληςακατάλληλης διαχείρισηςδιαχείρισης
επικίνδυνωνεπικίνδυνων αποβλήτωναποβλήτων ((άρθροάρθρο 12 12 παρπαρ. 1,2 . 1,2 ΚΥΑΚΥΑ
13588/725/06) :13588/725/06) :
•• υποχρέωσηυποχρέωση εκπόνησηςεκπόνησης ειδικήςειδικής μελέτηςμελέτης εξυγίανσηςεξυγίανσης ––
αποκατάστασηςαποκατάστασης απόαπό υπεύθυνουπεύθυνο φορέαφορέα χώρουχώρου ((έωςέως τέλοςτέλος
3/2007) 3/2007) ήή απόαπό τηντην ΠεριφέρειαΠεριφέρεια

χώροιχώροι πουπου ρυπάνθηκανρυπάνθηκαν κατόπινκατόπιν ατυχήματοςατυχήματος ((άρθροάρθρο 12 12 παρπαρ.3 .3 
ΚΥΑΚΥΑ 13588/725/06)13588/725/06)
χώροιχώροι αποθήκευσηςαποθήκευσης επικίνδυνωνεπικίνδυνων αποβλήτωναποβλήτων ((απόθεσηαπόθεση επίεπί τουτου
εδάφουςεδάφους) () (άρθροάρθρο 18 18 ΚΥΑΚΥΑ 13588/725/06) :13588/725/06) :
•• τελικήτελική αντιμετώπισηαντιμετώπιση -- τεχνικήτεχνική έκθεσηέκθεση διαχείρισηςδιαχείρισης
αποθηκευμένωναποθηκευμένων αποβλήτωναποβλήτων –– περιγραφήπεριγραφή μεθόδουμεθόδου επεπίί τόπουτόπου
αποκατάστασηςαποκατάστασης

ΕνΕν δυνάμειδυνάμει ρυπασμένοιρυπασμένοι χώροιχώροι στηστη νομοθεσίανομοθεσία
διαχείρισηςδιαχείρισης επικίνδυνωνεπικίνδυνων αποβλήτωναποβλήτων
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άρθροάρθρο 9 9 ΚΥΑΚΥΑ 13588/725/0613588/725/06
εξυγίανσηεξυγίανση –– αποκατάστασηαποκατάσταση καικαι εργασίεςεργασίες μμ..φφ.. σύμφωνασύμφωνα μεμε
εγκεκριμένουςεγκεκριμένους περιβαλλοντικούςπεριβαλλοντικούς όρουςόρους
διαδικασίαδιαδικασία τερματισμούτερματισμού παύσηςπαύσης λειτουργίαςλειτουργίας

υποβολήυποβολή στοιχείωνστοιχείων –– εκθέσεωνεκθέσεων στηνστην ΠεριφέρειαΠεριφέρεια
επιτόπιαεπιτόπια επιθεώρησηεπιθεώρηση απόαπό υπηρεσίαυπηρεσία ΠεριφέρειαςΠεριφέρειας
έγκρισηέγκριση τερματισμούτερματισμού λειτουργίαςλειτουργίας –– χρονικήχρονική διάρκειαδιάρκεια μμ..φφ..
((τουλάχιστοντουλάχιστον):):

•• 30 30 χρόνιαχρόνια γιαγια χώρουςχώρους //εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις διάθεσηςδιάθεσης ΕΕ..ΑΑ..
•• 10 10 χρόνιαχρόνια γιαγια χώρουςχώρους //εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις αξιοποίησηςαξιοποίησης ΕΕ..ΑΑ. . 
•• 5 5 χρόνιαχρόνια γιαγια εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις αποθήκευσηςαποθήκευσης ΕΕ..ΑΑ. . 

ΠαύσηΠαύση λειτουργίαςλειτουργίας νόμιμωννόμιμων χώρωνχώρων / / εγκαταστάσεωνεγκαταστάσεων
διαχείρισηςδιαχείρισης επικίνδυνωνεπικίνδυνων αποβλήτωαποβλήτωνν (Ε.Α.)(Ε.Α.)
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7.1.1  7.1.1  ΕντοπισμόςΕντοπισμός καικαι καταγραφήκαταγραφή τουτου προβλήματοςπροβλήματος
•• ΕντοπισμόςΕντοπισμός πηγήςπηγής ρύπανσηςρύπανσης
•• ΠεριγραφήΠεριγραφή κατάλληλωνκατάλληλων εργασιώνεργασιών δειγματοληψίαςδειγματοληψίας καικαι
αναλύσεωναναλύσεων σταστα ΕΕ..ΑΑ.. καικαι σταστα περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικά μέσαμέσα

•• ΚαταγραφήΚαταγραφή –– απεικόνισηαπεικόνιση έκτασηςέκτασης ρυπασμένουρυπασμένου χώρουχώρου καικαι
ποσοτικήποσοτική εκτίμησηεκτίμηση τηςτης πηγήςπηγής ρύπανσηςρύπανσης

7.1.2  7.1.2  ΠεριβαλλοντικέςΠεριβαλλοντικές συνθήκεςσυνθήκες περιοχήςπεριοχής
•• ΚαταγραφήΚαταγραφή καικαι ανάλυσηανάλυση χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών θιγείσαςθιγείσας περιοχήςπεριοχής

((μετεωρολογικάμετεωρολογικά, , εδαφολογικάεδαφολογικά, , υδρογεωλογικάυδρογεωλογικά, , υδρολογικάυδρολογικά, , 
περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικά κκ..αα.).)

•• ΕντοπισμόςΕντοπισμός κυριότερωνκυριότερων περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών στοιχείωνστοιχείων πουπου
απαιτούναπαιτούν προστασίαπροστασία..

ΤεχνικέςΤεχνικές προδιαγραφέςπροδιαγραφές διαχείρισηςδιαχείρισης ΕΕ..ΑΑ. (. (ΚΥΑΚΥΑ 24944/1159/06) 24944/1159/06) 
–– EEιδικήιδική μελέτημελέτη εξυγίανσηςεξυγίανσης -- αποκατάστασηςαποκατάστασης
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7.1.3 7.1.3 ΕξέτασηΕξέταση εναλλακτικώνεναλλακτικών λύσεωνλύσεων ––ΕπιλεγείσαΕπιλεγείσα λύσηλύση
•• ΚαταγραφήΚαταγραφή –– ανάλυσηανάλυση –– αξιολόγησηαξιολόγηση εφαρμόσιμωνεφαρμόσιμων
τεχνικοοικονομικάτεχνικοοικονομικά λύσεωνλύσεων ((υψηλούυψηλού επιπέδουεπιπέδου προστασίαςπροστασίας))

•• ΕπιλογήΕπιλογή βέλτιστηςβέλτιστης λύσηςλύσης, , σεσε συνάρτησησυνάρτηση καικαι μεμε τοντον
επιδιωκόμενοεπιδιωκόμενο βαθμόβαθμό εξυγίανσηςεξυγίανσης –– αποκατάστασηςαποκατάστασης

7.1.4  7.1.4  ΑναλυτικήΑναλυτική περιγραφήπεριγραφή επιλεγείσαςεπιλεγείσας λύσηςλύσης
•• ΠαράθεσηΠαράθεση αναλυτικώναναλυτικών στοιχείωνστοιχείων καικαι ανάλυσηανάλυση κόστουςκόστους

7.1.5  7.1.5  ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση ποιότηταςποιότητας περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
•• ΚαταγραφήΚαταγραφή αναγκαίωναναγκαίων δράσεωνδράσεων –– παρεμβάσεωνπαρεμβάσεων παρακοπαρακο--
λούθησηςλούθησης περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών μέσωνμέσων καικαι παραμέτρωνπαραμέτρων ((μετάμετά τηντην
υλοποίησηυλοποίηση τωντων έργωνέργων))

•• ΧρονικήΧρονική περίοδοςπερίοδος παρακολούθησηςπαρακολούθησης..

ΕιδικήΕιδική μελέτημελέτη εξυγίανσηςεξυγίανσης –– αποκατάστασηςαποκατάστασης ((συνσυν.).)

15

διαχωρισμόςδιαχωρισμός φάσεωνφάσεων λειτουργίαςλειτουργίας, , εξυγίανσηςεξυγίανσης -- αποκατάστασηςαποκατάστασης, , 
οριστικήςοριστικής παύσηςπαύσης λειτουργίαςλειτουργίας καικαι μετέπειταμετέπειτα φροντίδαςφροντίδας, , μεμε τιςτις
αντίστοιχεςαντίστοιχες εγκρίσειςεγκρίσεις
περιεχόμενοπεριεχόμενο στοιχείωνστοιχείων ((μελετώνμελετών, , εκθέσεωνεκθέσεων) ) πουπου υποβάλλειυποβάλλει οο
υπεύθυνοςυπεύθυνος φορέαςφορέας τουτου χώρουχώρου, , μετάμετά τηντην παύσηπαύση λειτουργίαςλειτουργίας
διαδικασίαδιαδικασία επιβολήςεπιβολής επανορθωτικώνεπανορθωτικών μέτρωνμέτρων ((περιπτώσειςπεριπτώσεις
επεισοδίωνεπεισοδίων ρύπανσηςρύπανσης, , υπέρβασηςυπέρβασης οριακώνοριακών τιμώντιμών μετρούμενωνμετρούμενων
παραμέτρωνπαραμέτρων κκ..αα.).)
χαρακτηρισμόςχαρακτηρισμός χώρουχώρου καικαι σύνταξησύνταξη μελέτηςμελέτης αποκατάστασηςαποκατάστασης, , στοστο
πλαίσιοπλαίσιο τηςτης τελικήςτελικής αντιμετώπισηςαντιμετώπισης τωντων αποθηκευμένωναποθηκευμένων
αποβλήτωναποβλήτων

ΣημείαΣημεία νομοθεσίαςνομοθεσίας διαχείρισηςδιαχείρισης αποβλήτωναποβλήτων πουπου πρέπειπρέπει
νανα συμπληρωθούνσυμπληρωθούν / / αποσαφηνιστούναποσαφηνιστούν

((μημη εξαντλητικόςεξαντλητικός κατάλογοςκατάλογος))
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διεύρυνσηδιεύρυνση πεδίουπεδίου εφαρμογήςεφαρμογής
αποσαφήνισηαποσαφήνιση υποχρεώσεωνυποχρεώσεων υπευθύνωνυπευθύνων καικαι διαδικασιώνδιαδικασιών
διαχείρισηςδιαχείρισης ρυπασμένωνρυπασμένων χώρωνχώρων
διαδικασίαδιαδικασία επανελέγχουεπανελέγχου χώρωνχώρων //εγκαταστάσεωνεγκαταστάσεων πουπου
λειτουργούνλειτουργούν νόμιμανόμιμα ((ππ..χχ. . επανεξέτασηεπανεξέταση περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών
όρωνόρων, , έλεγχοιέλεγχοι εφαρμογήςεφαρμογής όρωνόρων καικαι λοιπήςλοιπής αδειοδότησηςαδειοδότησης))
έλεγχοιέλεγχοι σεσε περίπτωσηπερίπτωση αλλαγήςαλλαγής χρήσηςχρήσης γηςγης
αντιμετώπισηαντιμετώπιση ιστορικήςιστορικής ρύπανσηςρύπανσης

ΜελλοντικέςΜελλοντικές νομοθετικέςνομοθετικές απαιτήσειςαπαιτήσεις γιαγια τητη διαχείρισηδιαχείριση
ρυπασμένωνρυπασμένων χώρωνχώρων
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χαρακτηριστικέςχαρακτηριστικές περιπτώσειςπεριπτώσεις περιστατικώνπεριστατικών
1.1. περίπτωσηπερίπτωση ρύπανσηςρύπανσης χώρουχώρου αποθήκηςαποθήκης ΔΕΗΔΕΗ ((ΑσπρόπυργοςΑσπρόπυργος))
2.2. περιπτώσειςπεριπτώσεις χώρωνχώρων //εγκαταστάσεωνεγκαταστάσεων πουπου έχουνέχουν κλείσεικλείσει::

i.i. ΜεταλλείαΜεταλλεία ΑμιάντουΑμιάντου ΒορείουΒορείου ΕλλάδοςΕλλάδος ((ΜΑΒΕΜΑΒΕ) () (ΚοζάνηΚοζάνη))
ii.ii. ΕργοστάσιοΕργοστάσιο φυτοφαρμάκωνφυτοφαρμάκων ΔΙΑΝΑΔΙΑΝΑ ((ΣταυρούποληΣταυρούπολη

ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης))
iii.iii. ΜεταλλείοΜεταλλείο μικτώνμικτών θειούχωνθειούχων ΚίρκηςΚίρκης ΈβρουΈβρου
iv.iv. ΕργοστάσιοΕργοστάσιο μεταλλουργίαςμεταλλουργίας μολύβδουμολύβδου ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΑΘΥΜΑΡΙΤΗ ((ΛαύριοΛαύριο))

3.3. περιπτώσειςπεριπτώσεις ατυχημάτωνατυχημάτων::
i.i. ΑποθήκευσηΑποθήκευση χημικώνχημικών –– διαλυτώνδιαλυτών ΧΥΜΑΧΥΜΑ ((ΛαύριοΛαύριο))
ii.ii. ΠολυκατάστημαΠολυκατάστημα PRAKTIKER PRAKTIKER ((ΠυλαίαΠυλαία ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης) ) 

ΕμπειρίεςΕμπειρίες εφαρμογήςεφαρμογής νομοθεσίαςνομοθεσίας
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•• τίτλοςτίτλος : : ««ΜελέτηΜελέτη γιαγια τητη ΔιερεύνησηΔιερεύνηση, , ΑξιολόγησηΑξιολόγηση καικαι
ΑποκατάστασηΑποκατάσταση ΑνεξέλεγκτωνΑνεξέλεγκτων ΡυπασμένωνΡυπασμένων ΧώρωνΧώρων / / 
ΕγκαταστάσεωνΕγκαταστάσεων απόαπό ΒιομηχανικάΒιομηχανικά καικαι ΕπικίνδυναΕπικίνδυνα
ΑπόβληταΑπόβλητα στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα»»

•• αντικείμενοαντικείμενο : : 
oo μεθοδολογίαμεθοδολογία εντοπισμούεντοπισμού καικαι χαρακτηρισμούχαρακτηρισμού ρυπασμένωνρυπασμένων
χώρωνχώρων, , προςπρος εφαρμογήεφαρμογή απόαπό τιςτις αρμόδιεςαρμόδιες υπηρεσίεςυπηρεσίες

oo μέτραμέτρα αποκατάστασηςαποκατάστασης: : διαδικασίαδιαδικασία λήψηςλήψης απόφασηςαπόφασης ––
επιλογήεπιλογή τεχνολογιώντεχνολογιών

ΑνάθεσηΑνάθεση μελέτηςμελέτης απόαπό ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ
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ευρείαευρεία προσέγγισηπροσέγγιση ζητήματοςζητήματος ρυπασμένωνρυπασμένων χώρωνχώρων στηνστην
ΕλλάδαΕλλάδα
11οο μέροςμέρος έρευναςέρευνας: : καταγραφήκαταγραφή σεσε διαδοχικάδιαδοχικά στάδιαστάδια ::
1.1. δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων δυνητικάδυνητικά ρυπογόνωνρυπογόνων γιαγια τοτο έδαφοςέδαφος ::

i.i. καταγραφήκαταγραφή γενικώνγενικών τομέωντομέων δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων
ii.ii. καταγραφήκαταγραφή κατηγοριώνκατηγοριών δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων
iii.iii. καταγραφήκαταγραφή ((ενδεχόμενωνενδεχόμενων) ) υποκατηγοριώνυποκατηγοριών

δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων

2.  2.  ενεν δυνάμειδυνάμει ρυπασμένωνρυπασμένων χώρωνχώρων
3.3. ρυπασμένωνρυπασμένων χώρωνχώρων

ΈρευναΈρευνα σχετικάσχετικά μεμε τηντην αποκατάστασηαποκατάσταση ρυπασμένωνρυπασμένων
χώρωνχώρων στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα
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11οο στάδιοστάδιο –– μεθοδολογίαμεθοδολογία κατάρτισηςκατάρτισης λίσταςλίστας δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων
•• ΚυρίαρχοΚυρίαρχο κριτήριοκριτήριο επιλογήςεπιλογής λίσταςλίστας δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων έναντιέναντι ουσιώνουσιών : : 

διαθεσιμότηταδιαθεσιμότητα στοιχείωνστοιχείων στονστον αρμόδιοαρμόδιο φορέαφορέα εξέτασηςεξέτασης τωντων
περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών επιπτώσεωνεπιπτώσεων ((ΠΠ..ΕΕ.). .). 
ΒασικόΒασικό κριτήριοκριτήριο στηστη διαδικασίαδιαδικασία εκτίμησηςεκτίμησης τωντων ΠΠ..ΕΕ.: .: ηη κατάταξηκατάταξη τωντων
δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων ((κατάλογοικατάλογοι νομοθεσίαςνομοθεσίας))

•• ΕπιλογήΕπιλογή τομέωντομέων : : αξιοποίησηαξιοποίηση –– συνεξέτασησυνεξέταση καταλόγωνκαταλόγων
δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων απόαπό νομοθεσίανομοθεσία ΕΕ..ΕΕ., ., European Environment European Environment 
AgencyAgency καικαι εθνικήεθνική νομοθεσίανομοθεσία ((ΚΥΑΚΥΑ 15393/2332/2002)15393/2332/2002)

•• ΕπιλογήΕπιλογή κατηγοριώνκατηγοριών //υποκατηγοριώνυποκατηγοριών τωντων τομέωντομέων : : εξέτασηεξέταση
((κυρίωςκυρίως) ) είδουςείδους επικίνδυνωνεπικίνδυνων ουσιώνουσιών //αποβλήτωναποβλήτων καικαι προϊόντωνπροϊόντων
πουπου σχετίζονταισχετίζονται μεμε τιςτις δραστηριότητεςδραστηριότητες

ΈρευναΈρευνα σχετικάσχετικά μεμε τηντην αποκατάστασηαποκατάσταση ρυπασμένωνρυπασμένων
χώρωνχώρων στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα ((συνσυν.).)
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ΑΑ.  .  ΔιαχείρισηΔιαχείριση αποβλήτωναποβλήτων ((αποθήκηαποθήκη ΔΕΗΔΕΗ) ) 
ΒΒ.  .  ΒιομηχανικέςΒιομηχανικές δραστηριότητεςδραστηριότητες
ΓΓ.  .  ΕμπορικέςΕμπορικές δραστηριότητεςδραστηριότητες
ΔΔ.  .  ΕξορυκτικέςΕξορυκτικές δραστηριότητεςδραστηριότητες ((ΜΑΒΕΜΑΒΕ, , ΜεταλλείοΜεταλλείο ΚίρκηςΚίρκης))
ΕΕ.  .  ΣτρατιωτικέςΣτρατιωτικές εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις
ΣΤΣΤ. . ΕγκαταστάσειςΕγκαταστάσεις αποθήκευσηςαποθήκευσης καυσίμωνκαυσίμων, , χημικώνχημικών ουσιώνουσιών καικαι

προϊόντωνπροϊόντων ((εγκατάστασηεγκατάσταση ΧΥΜΑΧΥΜΑ))
ΖΖ.  .  ΕγκαταστάσειςΕγκαταστάσεις στονστον τομέατομέα τωντων μεταφορώνμεταφορών
ΗΗ.  .  ΆλλεςΆλλες δραστηριότητεςδραστηριότητες
--------------------------------------------------------------------
((ΣημΣημ.: .: στιςστις παρενθέσειςπαρενθέσεις ηη αντιστοίχισηαντιστοίχιση μεμε προαναφερθένταπροαναφερθέντα

περιστατικάπεριστατικά))

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα γενικώνγενικών τομέωντομέων δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων
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ΒΒ.    .    ΒιομηχανικέςΒιομηχανικές δραστηριότητεςδραστηριότητες
ΒΒ1. 1. ΠαραγωγήΠαραγωγή καικαι διανομήδιανομή ενέργειαςενέργειας ((αποθήκηαποθήκη ΔΕΗΔΕΗ) ) 
ΒΒ2. 2. ΒιομηχανίεςΒιομηχανίες πετρελαίουπετρελαίου
ΒΒ3. 3. ΧημικέςΧημικές βιομηχανίεςβιομηχανίες ((εργοστάσιοεργοστάσιο ΔΙΑΝΑΔΙΑΝΑ))
ΒΒ4. 4. ΜεταλλουργικέςΜεταλλουργικές βιομηχανίεςβιομηχανίες ((εργοστάσιοεργοστάσιο ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΑΘΥΜΑΡΙΤΗ))
ΒΒ5. 5. ΠαραγωγήΠαραγωγή ηλεκτρικώνηλεκτρικών καικαι ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών
ΒΒ6. 6. ΒιομηχανίεςΒιομηχανίες γυαλιούγυαλιού, , κεραμικώνκεραμικών καικαι δομικώνδομικών υλικώνυλικών
ΒΒ7. 7. ΆλλεςΆλλες βιομηχανικέςβιομηχανικές δραστηριότητεςδραστηριότητες
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
((ΣημΣημ.: .: στιςστις παρενθέσειςπαρενθέσεις ηη αντιστοίχισηαντιστοίχιση μεμε προαναφερθένταπροαναφερθέντα
περιστατικάπεριστατικά))

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα τομέωντομέων δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων γενικούγενικού τομέατομέα ΒΒ
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ΓΓ.   .   ΕμπορικέςΕμπορικές δραστηριότητεςδραστηριότητες
ΓΓ1.  1.  ΠρατήριαΠρατήρια καυσίμωνκαυσίμων καικαι ανεφοδιασμούανεφοδιασμού
ΓΓ2.  2.  ΣυνεργείαΣυνεργεία αυτοκινήτωναυτοκινήτων
ΓΓ3.   3.   ΣτεγνοκαθαριστήριαΣτεγνοκαθαριστήρια
ΓΓ4.   4.   ΕκτυπώσειςΕκτυπώσεις
ΓΓ5.   5.   ΆλλεςΆλλες εμπορικέςεμπορικές δραστηριότητεςδραστηριότητες

ΖΖ.   .   ΕγκαταστάσειςΕγκαταστάσεις στονστον τομέατομέα τωντων μεταφορώνμεταφορών
ΖΖ1.  1.  ΑερομεταφορέςΑερομεταφορές
ΖΖ2.  2.  ΠλωτέςΠλωτές μεταφορέςμεταφορές
ΖΖ3.  3.  ΣιδηροδρομικέςΣιδηροδρομικές μεταφορέςμεταφορές
ΖΖ4.  4.  ΟδικέςΟδικές μεταφορέςμεταφορές
ΖΖ5.   5.   ΑγωγοίΑγωγοί μεταφοράςμεταφοράς επικίνδυνωνεπικίνδυνων ουσιώνουσιών

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα τομέωντομέων δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων γενικώνγενικών τομέωντομέων ΓΓ καικαι ΖΖ
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ΑπαιτήσειςΑπαιτήσεις γιαγια χαρακτηρισμόχαρακτηρισμό--αποκατάστασηαποκατάσταση χώρωνχώρων
ΙσχύουσαΙσχύουσα νομοθεσίανομοθεσία -- άμεσαάμεσα: : κυρίωςκυρίως κλείσιμοκλείσιμο χώρωνχώρων
((ΧΑΔΑΧΑΔΑ,, παράνομες αποθήκες παράνομες αποθήκες –– μάντρες, βιομηχανίες που μάντρες, βιομηχανίες που 
έχουν κλείσει …) έχουν κλείσει …) αλλάαλλά καικαι καταγγελίεςκαταγγελίες, , ατυχήματαατυχήματα
ΙσχύουσαΙσχύουσα νομοθεσίανομοθεσία -- βραχυπρόθεσμαβραχυπρόθεσμα: : χώροιχώροι πουπου θαθα
προκύψουνπροκύψουν απόαπό τηντην εφαρμογήεφαρμογή τηςτης μελέτηςμελέτης ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ
ΜακροπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα: : χώροιχώροι πουπου θαθα προκύψουνπροκύψουν απόαπό τηντην
κοινοτικήκοινοτική νομοθεσίανομοθεσία γιαγια τηντην προστασίαπροστασία τουτου εδάφουςεδάφους

ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα
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Μέρος 2ον - Περιεχόμενα

Μέρος 2Α Κοινοτική νομοθεσία υπό
επεξεργασία

Μέρος 2Β Τεχνολογίες χαρακτηρισμού
& αποκατάστασης

με γεωτεχνικές συγγένειες!
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Στρατηγική για το έδαφος (ΕΕ)

http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm
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Στρατηγική για το έδαφος (ΕΕ):
αντικείμενο

Προστασία από εύρος επιβαρύνσεων
(αρχικό κείμενο 2002)

Ρύπανση
Μείωση οργανικών εδαφικών συστατικών
Μείωση βιοποικιλότητας
Αύξηση περιεκτικότητας σε άλατα
Διάβρωση
Πλημμύρες & κατολισθήσεις
Σφράγιση εδάφους
Συμπύκνωση εδάφους
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Στρατηγική για το έδαφος (ΕΕ):
χρονολογίες

2002 Ανακοίνωση “Προς μια θεματική
στρατηγική για την προστασία του εδάφους”
COM 2002/179
2003-2004 Ευρεία διαβούλευση – δημοσίευση
προτάσεων ομάδων εργασίας (EUR 21319 
EN/1-6)
2006 Πρόταση Oδηγίας-Πλαισίου για την
προστασία του εδάφους (Soil Framework 
Directive) COM(2006) 232 final
2007 Συμβιβαστικό κείμενο I
2008 Συμβιβαστικό κείμενο II
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Πρόταση Οδηγίας-Πλαισίου

Αντικείμενο (σχετικό με ρύπανση):
Πρόληψη, καταγραφή, αποκατάσταση

Βασικά σημεία:
Καταγραφή εν δυνάμει ρυπασμένων χώρων
(καθορισμένες δραστηριότητες, κατ’ελάχιστον)
Προσδιορισμός ρυπασμένων χώρων
Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων
Απαραίτητη η μελέτη χαρακτηρισμού εδάφους
(soil status report) για την πώληση εν δυνάμει
ρυπασμένου χώρου
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Eν δυνάμει ρυπασμένοι χώροι

αβεβαιότητα...
Μεγάλος Χ = χώρος Χ
με μεγάλη ποσότητα
επικίνδυνων ουσιών

προαιρετικά

Πρόταση Οδηγίας 2006 Κείμενο 2007 Κείμενο 2008 
Εγκαταστάσεις τύπου 
SEVESO 

Εγκαταστάσεις τύπου 
SEVESO 

Εγκαταστάσεις τύπου 
SEVESO 

Βιομηχανίες Μεγάλες βιομηχανίες  Βιομηχανίες 
Πρώην στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις 

Μεγάλες πρώην 
στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις  

Μεγάλες πρώην 
στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις 

Ορυχεία Ορυχεία Ορυχεία 
ΧΥΤΑ ΧΥΤΑ ΧΥΤΑ 
Εγκαταστάσεις  
επεξεργασίας νερού 

Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας νερού 

Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας νερού 

Αεροδρόμια Μεγάλα αεροδρόμια Μεγάλα αεροδρόμια 
Λιμάνια Μεγάλα λιμάνια Μεγάλα λιμάνια 
Αγωγοί μεταφοράς 
επικίνδυνων ουσιών 

Αγωγοί μεταφοράς 
επικίνδυνων ουσιών αν 
έχει αναφερθεί διαρροή 

Αγωγοί μεταφοράς 
επικίνδυνων ουσιών αν 
έχει αναφερθεί διαρροή 

Βενζινάδικα Βενζινάδικα Βενζινάδικα 
Στεγνοκαθαριστήρια Στεγνοκαθαριστήρια Στεγνοκαθαριστήρια 
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Εν όψει της αβεβαιότητας για
τους κατά το νόμο εν δυνάμει

ρυπασμένους χώρους
Πιθανές συμβουλές προς ιδιοκτήτες
χώρων:
Απραξία και αναμονή
Αποκατάσταση «εν κρυπτώ»
Αποκατάσταση με ισχύουσα νομοθεσία
...

προς συζήτηση... 32

Ανάγκες χαρακτηρισμού
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενός χώρου
(προληπτική παρακολούθηση)
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή
μετά από ατύχημα/διαρροή

Μελέτη αρχείων
Δειγματοληψία
Εκτίμηση διακινδύνευσης (risk assessment) με
βάση αποτελέσματα δειγματοληψίας

33

Ανάγκες χαρακτηρισμού
(συνέχεια)

Κατά τη διάρκεια των έργων αποκατάστασης
(παρακολούθηση προόδου έργων)
Μετά το πέρας των έργων αποκατάστασης ή
των δραστηριοτήτων στο χώρο
Πριν από μεταβίβαση ιδιοκτησίας (ανάλογα
με την τελική εκδοχή της Οδηγίας-Πλαισίου)

34

Τεχνολογίες χαρακτηρισμού
Κλασικές τεχνολογίες δειγματοληψίας
Δείγματα αέρα +
Δείγματα εδάφους +
Δείγματα υπόγειου νερού +

Καινοτόμες τεχνολογίες χαρακτηρισμού
Παραλλαγές της δοκιμής διείσδυσης κώνου
(Cone Penetration Test – CPT)
Παθητικοί δειγματολήπτες (διάχυση ρύπου) +

Μόνιμοι αισθητήρες (παρακολούθηση)

+ χημικές αναλύσεις http://www.esyd.gr/pinakes.php

35

http://cluin.org

http://cluin.org/char/technologies/dpgeotech.cfm

EPA 542-R-04-017 (2004)

36

Γεωπεριβαλλοντικές
παραλλαγές δοκιμής CPT 

Στον γεωτεχνικό κώνο συνδέονται εν σειρά
εξαρτήματα για επί πλέον πληροφορίες:

ανίχνευση πετρελαιοειδών με laser (laser-induced 
fluorescence): πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες
φθορίζουν
απεικόνιση με κάμερα: οπτική ανίχνευση ρύπων
που δεν αναμειγνύονται με το νερό

Δοκιμές τύπου κώνου:
μέτρηση ηλεκτραγωγιμότητας, λήψη δειγμάτων
νερού, μέτρηση συγκέντρωσης πτητικών
υδρογονανθράκων
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Ανάγκες αποκατάστασης

Σύμφωνα με αποτελέσματα εκτίμησης
διακινδύνευσης (risk assessment)
Πριν από την επαναχρησιμοποίηση
εγκαταλειμμένου χώρου (brownfield site)
Πριν από μεταβίβαση ιδιοκτησίας –
αλλαγή χρήσης χώρου
Μετά από ατύχημα

38

Τεχνολογίες αποκατάστασης
Τρεις μεγάλες κατηγορίες
Φυσική εξασθένηση ρύπων

πρόβλεψη εξέλιξης & παρακολούθηση

Εγκιβωτισμός/αδρανοποίηση ρύπων
(περιορισμός εξάπλωσης ρύπων)

καλύμματα, περιμετρικοί τοίχοι μπεντονίτη

Επεξεργασία ρυπασμένου μέσου
επί τόπου επεξεργασία
απομάκρυνση ρύπου με άντληση ή εκσκαφή & 
επεξεργασία στην επιφάνεια του εδάφους

39

Δύο οι κύριες συνιστώσες
των τεχνολογιών αποκατάστασης
Απόδοση μηχανισμού αποκατάστασης
διαφορετικά προβλήματα ανά κατηγορία
ρύπων
πιο εύκολα ελεγχόμενη για επεξεργασία στην
επιφάνεια του εδάφους

Πρόσβαση στο ρύπο
χρειάζεται να ελέγξω την κίνηση κάποιας
φάσης (νερού, αέρα);
πόσο ενεργά πρέπει να επέμβω;

40

Χαμηλής περατότητας διαφράγματα:
Πλήρης εγκιβωτισμός

LaGrega et al., 1994, 
Hazardous Waste 
Management, 
McGraw Hill

ρυπασμένη
περιοχή

περιμετρικό
διάφραγμα
χαμηλής

περατότητας
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Χαμηλής περατότητας διαφράγματα:
Μερικός εγκιβωτισμός

LaGrega et al., 1994, 
Hazardous Waste 
Management, 
McGraw Hill

φρέαρ άντλησης

διάφραγμα

42

Περιμετρικό διάφραγμα & διαχείριση
υπόγειου νερού (εργοστάσιο@Ιταλία)

Manassero & Viola, 1992

τάφρος
άντλησης περιμετρικό διάφραγμα

τσιμέντου-μπεντονίτη με
ενδιάμεση γεωμεμβράνη
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Περατά διαφράγματα-
αντιδραστήρες

 

  

 

υλικό πλήρωσης 
που αντιδρά με 
ρύπο  

επεξεργασμένο
νερό 

ρύπος 

απόβλητα 

Διάφραγμα (συνεχές)
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Περατό τμήμα
διαφράγματος

(gate) και
σωλήνες

δειγματοληψίας

πλήρωση
διαφράγματος

Εναλλακτικός
σχεδιασμός: 
ασυνεχές 
διάφραγμα
“funnel & gate”

gate

“funnel” = 
πέτασμα 
μπεντονίτη

45

Αντί για συμπεράσματα, 
κάποιες διαπιστώσεις

46

Χαρακτηρισμός & αποκατάσταση
ρυπασμένων χώρων

Διατομεακό αντικείμενο με πολλές
εμπλεκόμενες ειδικότητες
Στα σύνορα με την ειδικότητα των
γεωτεχνικών μηχανικών: Περιβαλλοντική
Γεωτεχνική (15 χρονών)

47

Χαρακτηρισμός & αποκατάσταση
ρυπασμένων χώρων

στην Ελλάδα
Ανοίγει και νομοθετικά ως τομέας
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του εθνικού
σχεδιασμού για τα επικίνδυνα απόβλητα (2 
χρονών)
Προοπτικές διεύρυνσης κύκλου εργασιών με
απογραφή χώρων ακατάλληλης διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων (ορίζοντας 5ετίας) 
και εν όψει της κοινοτικής νομοθεσίας για την
προστασία του εδάφους (ορίζοντας 10ετίας)
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Ευχαριστούμε για την παρουσία σας, την προσοχή
σας και τα σχόλιά σας!
f.boura@dpers.minenv.gr (foboura@central.ntua.gr)
mpanta@central.ntua.gr


