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Περίληυη
Δλώ ην λνκνζεηηθό πιαίζην θαζνξίδεηαη από ην Π.Γ. (ή Β.Γ) ηεο θάζε ρώξαο ζε ζπκκόξθσζε κε
ηελ νδεγία 2000/53/ΔΚ πξνθύπηνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαιπηεξίσλ
(Βαζκόο δηάιπζεο ηνπ ΟΣΚΕ ή επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ εμαξηεκάησλ), σο πξνο ηα
νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη σο πξνο ηνλ αξηζκό απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ (Μ.Ο.)
Λέμεηο θιεηδηά: Αλαθύθισζε, Απνξξύπαλζε, Γηαιπηήξηα, ΟΣΚΕ, Αζθάιεηα

1.

ΔΗΑΓΩΓΖ

Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ ηξηώλ ρσξώλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ επηρεηξείηαη ζύγθξηζε, απνηειεί
ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ ελώ ηαπηόρξνλα νη δηαθνξέο ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλήζεηεο,
ζην ηζηνξηθό ησλ δηαιπηεξίσλ, ζηελ εκπεηξία δηάιπζεο ηνπ ΟΣΚΕ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο
ησλ αληαιιαθηηθώλ, αλαδεηθλύνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηνλ Μ.Ο. αλαθπθισκέλσλ νρεκάησλ
αλά δηαιπηήξην θαη αλά έηνο θαζώο επίζεο θαη ζηνλ αξηζκό ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ.
Πίνακας 1: Αξηζκόο αδεηνδνηεκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη αλαθπθισκέλσλ νρεκάησλ ηελ
ηξηεηία (2006-2008)
ΔΛΛΑΓΑ
ΑΤΣΡΗΑ
ΟΛΛΑΝΓΗΑ

66
250
260

2006
29.169
87.000
234.000

2007
49.798
62.000
215.000

2008
62.696
64.000
208.000

Δίλαη εκθαλείο νη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηνλ αξηζκό ησλ αδεηνδνηεκέλσλ δηαιπηεξίσλ
Πίνακας 2: Μέζνο Όξνο αλαθπθισκέλσλ νρεκάησλ αλά δηαιπηήξην
ΔΛΛΑΓΑ
ΑΤΣΡΗΑ
ΟΛΛΑΝΓΗΑ

MO
949
256
800

Πίνακας 3: Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ γηα απνξξύπαλζε θαη δηάιπζε 2000 ΟΣΚΕ
αλά έηνο
M.O.
ΔΛΛΑΓΑ
ΑΤΣΡΗΑ
ΟΛΛΑΝΓΗΑ

5
7
8

Ζ ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνλ Μ.Ο. ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ εμεγείηαη αθελόο
από ηε ζρνιαζηηθή ηήξεζε ηνπ Π.Γ ή Β.Γ. ζε Απζηξία θαη Οιιαλδία (Αθαίξεζε παινπηλάθσλ,
αθαίξεζε αθξσδώλ πιηθώλ, αθαίξεζε πιαζηηθώλ κεξώλ-ηακπιό, πξνθπιαθηήξεο). Αθεηέξνπ ν
βαζκόο δηάιπζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο είλαη κεγαιύηεξνο θαη εμεγεί ηελ ύπαξμε επξύηαηνπ
δηθηύνπ θαηαζηεκάησλ πώιεζεο αληαιιαθηηθώλ ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν από ηηο δπν
αλαθεξόκελεο ρώξεο. Γελ πξέπεη λα παξαγλσξίζνπκε επίζεο ηηο δηαθνξέο ζηηο θαηαλαισηηθέο
ζπλήζεηεο .
(Αιιαγή νρήκαηνο ζηε ηξηεηία-πεληαεηία ζε Οιιαλδία θαη Απζηξία ζε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα
όπνπ ν κέζνο όξνο ειηθίαο ησλ απηνθηλήησλ είλαη 11,5 ρξόληα ).
2.

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΖ

Σα θάησζη βήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά θαηά ηε δηαδηθαζία απνξξύπαλζεο ζε όιεο ηηο
ρώξεο ηεο Δ.Δ:
•
Αθαίξεζε κπαηαξίαο θαη δνρείσλ πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ (LPG) θαη απνζήθεπζε ηνπο
•
Απνκάθξπλζε όισλ ησλ πγξώλ θαη αζθαιήο απνζήθεπζή ηνπο
•
Αθαίξεζε ή εμνπδεηέξσζε ησλ δπλάκεη εθξεθηηθώλ ζηνηρείσλ ( π.ρ. αεξόζαθνη)
•
Αθαίξεζε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο
πεξηέρνληα πδξάξγπξν.
Ζ δηαδηθαζία απνξξύπαλζεο ηεξείηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζηηο ηξείο αλαθεξόκελεο ρώξεο
επηζεκαίλνληαο επηκέξνπο δηαθνξέο όπσο:
ηελ Οιιαλδία, ε νπνία είλαη ε θαιύηεξα εμνπιηζκέλε ρώξα ζην ηνκέα ηεο
απνξξύπαλζεο ΟΣΚΕ ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν, ε πιεηνςεθία ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαζέηεη
ζπζθεπέο γηα ηελ αθαίξεζε θαη αλαθύθισζε ησλ δνρείσλ πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ (LPG). ηελ
Οιιαλδία δελ πξαγκαηνπνηείηαη απνξξύπαλζε ησλ ακνξηηζέξ, ηα νπνία νδεγνύληαη πξνο
επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλαθύθισζε ζε εηδηθά αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο. ηελ Απζηξία
πξαγκαηνπνηείηαη πιήξεο απνξξύπαλζε ησλ ακνξηηζέξ. ηελ Διιάδα, κηθξόο κόλν αξηζκόο
δηαιπηεξίσλ δηαζέηεη εμνπιηζκό απνξξύπαλζεο ησλ ακνξηηζέξ. ε Απζηξία θαη Οιιαλδία
πξαγκαηνπνηείηαη ζρεδόλ θαζνιηθή αθαίξεζε ή εμνπδεηέξσζε ησλ αεξνζάθσλ. ηελ Διιάδα
κηθξόο κόλν αξηζκόο δηαιπηεξίσλ δηέζεηε εμνπιηζκό εμνπδεηέξσζεο αεξνζάθσλ, ελώ πξόζθαηα
θαηόπηλ ζρεηηθήο νδεγίαο ηεο ΔΓΟΔ, ηα πεξηζζόηεξα δηαιπηήξηα πξνκεζεύηεθαλ ηνλ αλαγθαίν
εμνπιηζκό.
3.

ΟΗ ΥΡΟΝΟΗ ΑΦΑΗΡΔΖ ΣΩΝ ΤΓΡΩΝ

ε ζρέζε κε ηελ Διιάδα, αηζζεηά κηθξόηεξνη είλαη νη ρξόλνη αθαίξεζεο ησλ πγξώλ θαηά
Μ.Ο. ζε Οιιαλδία θαη Απζηξία (9-14 ιεπηά αλά απηνθίλεην)ιόγσ ύπαξμεο πιένλ εμειηγκέλνπ
θαη νινθιεξσκέλνπ εμνπιηζκνύ θαη θαιύηεξεο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.
ηελ Διιάδα ν ρξόλνο αθαίξεζεο ησλ πγξώλ θπκαίλεηαη από 9-30 ιεπηά αλά απηνθίλεην.
Δπηπξόζζεηα, κόλν ην 50% ησλ δηαιπηεξίσλ δηαζέηεη δηαηξεηηθό κεράλεκα ξεδεξβνπάξ άκεζεο
δηάηξεζεο κε δπλαηόηεηα άληιεζεο 20 ιίηξα αλά ιεπηό.
4.

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ

ην Π.Γ.116 αλαθέξνληαη πσο νη δξαζηεξηόηεηεο πξνώζεζεο αλαθύθισζεο είλαη νη εμήο:
-αθαίξεζε ησλ θαηαιπηώλ
-αθαίξεζε ηνπ ραιθνύ, ηνπ αινπκηλίνπ θαη ηνπ καγλεζίνπ πνπ πεξηέρνληαη ζε ζηνηρεία
κεηάιινπ, εάλ ηα ελ ιόγσ κέηαιια δε δηαρσξίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία δηαρσξηζκνύ
θαηαινίπσλ
-Αθαίξεζε ησλ ειαζηηθώλ θαη κεγάισλ πιαζηηθώλ θαηαζθεπαζηηθώλ ζηνηρείσλ (π.ρ.
πξνθπιαθηήξεο, πίλαθαο νξγάλσλ, δνρεία πγξώλ θιπ.), εθόζνλ ηα αληίζηνηρα πιηθά δε
δηαρσξίδνληαη θαηά ηνλ ηεκαρηζκό θαηά ηξόπν ώζηε λα κπνξνύλ πξάγκαηη λα αλαθπθισζνύλ σο
πιηθά .
-αθαίξεζε παινπηλάθσλ.
ρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνώζεζεο ηεο αλαθύθισζεο
πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Οιιαλδία. Δπηκέξνπο παξαιείςεηο παξαηεξνύληαη ζηελ Απζηξία .
εκαληηθέο παξαιείςεηο παξαηεξνύληαη ζηελ Διιάδα. (Με αθαίξεζε παινπηλάθσλ, κε
αθαίξεζε πξνθπιαθηήξσλ, πίλαθα νξγάλσλ, δνρείσλ πγξώλ).
5.

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΗΑ

ην Π.Γ. 116 θαη ζηα αληίζηνηρα Π.Γ. –Β.Γ. ηεο Απζηξίαο θαη Οιιαλδίαο δελ
αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα αζθαιείαο θαζώο ηζρύνπλ νη επηκέξνπο δηαηάμεηο γηα ηε
κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ πγξώλ θαπζίκσλ, γηα ηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ
πιηθώλ θιπ. όπσο θαζνξίδνληαη από ηηο ζρεηηθέο ΚΤΑ. Ζ ηδηαηηεξόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο
απνξξύπαλζεο θαη ε εκπεηξία από ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ δηαιπηεξίσλ
αλαδεηθλύεη ηελ αλάγθε πιένλ ιεπηνκεξνύο θαζνξηζκνύ ησλ πξνδηαγξαθώλ αζθαιείαο θαη
ιεηηνπξγίαο. ρεηηθά αλαγθαία κέηξα πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ:
1. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνύ απνξξύπαλζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη από θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλν θαη εμνπζηνδνηεκέλν από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνύ, ζπλεξγείν. Να
εθδίδεηαη πηζηνπνηεηηθό αζθαινύο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη λα θνηλνπνηείηαη ζηελ
ΔΓΟΔ (Δγθεθξηκέλν από ην ΤΠΔΥΩΓΔ ζύζηεκα αλαθύθισζεο ΟΣΚΕ)
2. Δίλαη απνιύησο αλαγθαίν - εάλ ιάβνπκε ππ΄όςηλ θαη ην πξόζθαην ηξαγηθό γεγνλόο ζε
δηαιπηήξην ΟΣΚΕ ζηε ρώξα καο – λα ηεξνύληαη ηα παξαθάησ:
Α) Σν δηαηξεηηθό ξεδεξβνπάξ θαη νη δεμακελέο απνζήθεπζεο ησλ θαπζίκσλ λα θαηέρνπλ ηα
πηζηνπνηεηηθά ΑΣΔΥ. (Τπνρξεσηηθή νδεγία από 1 Ηνπιίνπ 2003, 94/9/ΔC ηεο Δ.Δ)
Β) Ζ δεμακελή βελδίλεο λα είλαη κε δηπιά ηνηρώκαηα θαη πξνδηαγξαθώλ ΑΗ-Α ΗΗΗ.

Γ) Σα κνηέξ ζα πξέπεη λα είλαη αληηεθξεθηηθνύ ηύπνπ, θαζώο θαη νη ζπζθεπέο θαη ηα επηκέξνπο
εξγαιεία αληηεθξεθηηθήο ιεηηνπξγίαο.
Γ) Να ηνπνζεηείηαη θινγνπαγίδα ζηε ζσιήλσζε κεηαθνξάο ηεο βελδίλεο αλάκεζα ζηελ αληιία
θαη ηε δεμακελή.
Δ) Να γίλεηαη έιεγρνο ηεο κνλάδαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ δηαηξεηηθνύ ξεδεξβνπάξ, ησλ αληιηώλ, ησλ
θίιηξσλ θαη ησλ ζσιελώζεσλ, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξόλν θαη λα εθδίδεηαη ην αλάινγν
πηζηνπνηεηηθό Αζθαινύο θαη Καιήο Λεηηνπξγίαο.
6.

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

1. ΑΝΣΛΗΔ: Πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ζε αέξα (ιίηξα αλά ιεπηό) ηεο
αληιίαο εθάζηνπ πγξνύ, θαη ν ξπζκόο αλαξξόθεζεο
2. ΓΗΑΣΡΖΣΗΚΑ: εκαληηθό είλαη λα αλαθέξνληαη επίζεο νη απαηηήζεηο ζε αέξα θαη ν ξπζκόο
αλαξξόθεζεο ησλ δηαηξεηηθώλ ξεδεξβνπάξ θαη θηβσηίνπ ηαρπηήησλ.
Σα δύν αλσηέξσ θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ ηαρύηεηα αλαξξόθεζεο θαη ηε
δπλακηθόηεηα ηνπ ζηαζκνύ απνξξύπαλζεο (3500 ΟΣΚΕ αλά έηνο γηα ηα αζηηθά θέληξα)
3. ΚΟΜΠΡΔΔΡ: α) Σν θνκπξεζζέξ αέξα νθείιεη λα θαιύπηεη απαξαίηεηα ηε ηαπηόρξνλε
ιεηηνπξγία ησλ αληιηώλ θαη ησλ δηαηξεηηθώλ γηα εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ. Δίλαη ιαζξνρεηξία λα
πξνζθέξεηαη -κε δέιεαξ ηε ρακειόηεξε ηηκή, θνκπξεζζέξ πνπ θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο κόλν
κηαο αληιίαο π.ρ. 500 ιίηξα αλά ιεπηό θαη ν ρεηξηζηήο θαη νη αληιίεο λα έρνπλ ¨λεθξνύο¨
ρξόλνπο.
β) Σν θνκπξεζζέξ αέξα λα θέξεη απαξαίηεηα μεξαληή ώζηε ν ηξνθνδνηνύκελνο αέξαο λα είλαη
μεξόο θαη λα πξνζηαηεύνληαη όια ηα ζπζηήκαηα (αληιίεο, εξγαιεία, ζπζθεπέο, αεξόθιεηδα) από
πξόσξε θζνξά ιόγσ ζπκπύθλσζεο πδξαηκώλ θαη ππεξβνιηθήο πγξαζίαο. Πξνηηκεηέα, λα είλαη
ηα θνκπξεζζέξ θνριηνθόξνπ ηύπνπ ηα νπνία πέξαλ ησλ άιισλ πιενλεθηεκάησλ είλαη θαη
αζόξπβα.
Σν θνκπξεζζέξ πξέπεη λα θαιύπηεη επίζεο ηελ ελδερόκελε ηαπηόρξνλε ιεηηνπξγία αεξόθιεηδσλ
θαη άιισλ εξγαιείσλ θαη ζπζθεπώλ νιόθιεξεο ηεο εγθαηάζηαζεο αλαθύθισζεο.
4. ΓΔΞΑΜΔΝΔ: Ζ δεμακελή βελδίλεο απαηηείηαη λα είλαη δηπιώλ ηνηρσκάησλ θαη
πηζηνπνηεκέλε πξνδηαγξαθώλ ΑΗ - Α ΗΗΗ. Ζ ρσξεηηθόηεηα πξέπεη λα είλαη επαξθήο -ηνπιάρηζηνλ
600 Lt-γηα λα κελ ππάξμεη αλάγθε απνζήθεπζήο ηεο ζε απιά δνρεία. Δθ' όζνλ δελ ππάξρεη ζηελ
εγθαηάζηαζε ζπγθξόηεκα θαζαξηζκνύ ηεο βελδίλεο, είλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε θαη δεύηεξεο
δεμακελήο γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο αθάζαξηεο βελδίλεο, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζύζηεκα
δηαρσξηζκνύ θαζαξήο-αθάζαξηεο. Ζ δεμακελή πεηξειαίνπ επηβάιιεηαη λα είλαη πξνδηαγξαθώλ
ΑΗΗΗ επαξθνύο ρσξεηηθόηεηαο θαη κε ελζσκαησκέλε αληιία. Ζ δεμακελή πγξώλ θξέλσλ δελ
πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξεο ρσξεηηθόηεηαο από 200 Lt. Οη δεμακελέο πγξώλ ςπγείνπ, πγξώλ
πιύζεο παξκπξίδ θαη ιαδηώλ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο λα είλαη επαξθνύο ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 750 Lt- ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζπρλή παξάδνζε ησλ πγξώλ ζηηο εμνπζηνδνηεκέλεο
εηαηξίεο. Ζ ζπρλή παξάδνζε ηδηαίηεξα γηα απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη λεζηά έρεη ηδηαίηεξα
επηβαξπκέλν θόζηνο.
5. ΤΚΔΤΔ- ΔΡΓΑΛΔΗΑ:
α) Κόθηεο θαηαιύηε: Να έρεη απαξαηηήησο κνηέξ αληηεθξεθηηθνύ ηύπνπ, δύλακεο ηνπιάρηζηνλ
480 ΚΝ θαη άλνηγκα ζηαγόλσλ 130 ρηιηνζηώλ, ώζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε θνπή ζε θνιώλεο
απηνθηλήησλ, θαισδίσλ θ.ι.π. Ζ βάζε ζηήξημεο ηνπ θόθηε είλαη επηζπκεηή έσο αλαγθαία, γηα

ηελ απνθπγή ηδηαίηεξεο θαηαπόλεζεο ηνπ ρεηξηζηή ( βάξνο 14 θηιά! ) θαζώο θαη γηα ηελ απνθπγή
ειεύζεξεο πηώζεο ηνπ θαηαιύηε.
β) πζθεπή αθαίξεζεο ςπθηηθώλ πγξώλ (θξένλ): Δίλαη αλαγθαία απνιύησο ε ηαθηηθή θαη
πξνζεθηηθή άληιεζε ησλ πγξώλ-αεξίσλ ηνπ θιηκαηηζκνύ πξνο απνθπγή ηδηαίηεξα πςειώλ
πξνζηίκσλ.
γ) Γηαηξεηηθό ακνξηηζέξ: -κε βάζε ην Π.Γ.- ε άληιεζε ησλ ιαδηώλ από ηα ακνξηηζέξ είλαη
ππνρξεσηηθή.
δ) Δλεξγνπνηεηήο αεξόζαθθσλ θαη ππξνηερληθώλ εμαξηεκάησλ: Δίλαη αλαγθαία ε ύπαξμε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ ελεξγνπνηεηή αεξόζαθσλ, εθ΄όζνλ νη ηειεπηαίνη δελ πξννξίδνληαη γηα
επαλαρξεζηκνπνίεζε.
7.

ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΑΘΔΡΟΤ Ζ΄ ΦΟΡΖΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΖ

Οη εηαηξίεο θαηαζθεπήο παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα επηινγήο ζηαζεξνύ ή θνξεηνύ
ζπζηήκαηνο απνξξύπαλζεο.
Πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε ηα θάησζη κε βάζε ηε πξαθηηθή θαη εκπεηξία δεθαεηίαο:
Δθ' όζνλ απαηηείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο δηαιπηεξίνπ ζε θάζε ηόπν όπνπ ζα κεηαθέξεηαη ην
θνξεηό ζύζηεκα, είλαη πξαθηηθά δύζθνιε έσο αδύλαηε ε λόκηκε κεηαθίλεζε θαη ιεηηνπξγία.
Δπηβαξύλεη δε ε αγνξά ηνπ κε 20-25% ην θόζηνο ηνπ εμνπιηζκνύ ιόγσ ηνπ θνληέηλεξ ή
ηεο πιαηθόξκαο πάλσ ζην νπνίν ζα εδξάδεηαη. Δάλ δε απαηηεζεί κειινληηθά ε κεηαθίλεζε ηνπ
ζηαζεξνύ ζηαζκνύ εληόο ηεο εγθαηάζηαζεο ή ζε άιιε, ππάξρνπλ ζπζηήκαηα απνξξύπαλζεο γηα
ηα νπνία ε κεηαθίλεζε απαηηεί ρξόλν κηαο εκέξαο. Ζ εκπεηξία επίζεο από ηελ Διιάδα θαη όιε
ηελ Δπξώπε απέδεημε όηη όζνη πξνκεζεύηεθαλ θνξεηό ζύζηεκα δελ ην κεηαθίλεζαλ, εθηόο
ειάρηζησλ πεξηπηώζεσλ πνπ επηβεβαηώλνπλ ην θαλόλα.
Ηδηαίηεξε κλεία αμίδεη γηα ηα λεζηά. Σν θνξεηό ζύζηεκα είλαη αλαγθαίν ιόγσ ηνπ κηθξνύ
αξηζκνύ ησλ απνζπξόκελσλ απηνθηλήησλ. ε απηή ηε πεξίπησζε νη δεμακελέο θαπζίκσλ θαη
άιισλ πγξώλ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ελζσκαησκέλεο ζην θνξεηό ζύζηεκα ιόγσ απαίηεζεο
άδεηαο κεηαθνξάο επηθηλδύλσλ πιηθώλ από ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ. Δίλαη ππνρξεσηηθό νη
δεμακελέο λα είλαη ζηαζεξά εγθαηεζηεκέλεο ζην λεζί, θαη ην θνξεηό ζύζηεκα λα κεηαθέξεηαη
απηνηειώο θαη αλεμάξηεηα.
8.

ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΖ – ΥΔΗΡΗΣΖ

Ζ δνκή θαη ζπλδεζκνινγία ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπώλ ηνπ ζηαζκνύ
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα δηεπθνιύλεη ηελ αλεκπόδηζηε θίλεζε ηνπ ρεηξηζηή. Ζ
επηζεώξεζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε έθαζηεο αληιίαο, εμαξηήκαηνο, ζπζθεπήο ζα πξέπεη λα
είλαη εθηθηή ρσξίο λα απαηηείηαη ε απνζπλαξκνιόγεζε πεξηζζνηέξσλ ζπζθεπώλ. Ο ρεηξηζηήο
απαηηείηαη λα είλαη θαιώο εθπαηδεπκέλνο θαη λα ηεξεί ηα κέηξα αζθαιείαο θαη ηνπο θαλόλεο
ιεηηνπξγίαο κε επιάβεηα. Οη ζεκάλζεηο αζθαιείαο θαη νη νδεγίεο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη
κνλίκσο αλαξηεκέλεο ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο πξνο ππελζύκηζε ρεηξηζηώλ θαη
επηζθεπηώλ, ελώ ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα παξακέλεη δηαξθώο ζην ρώξν εξγαζίαο.

9.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ

Ζ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγίαο δελ επηκεθύλεη ην ρξόλν
απνξξύπαλζεο, αιιά εμαζθαιίδεη ηε λνκνζεηηθή θαη πεξηβαιινληηθή ζπκκόξθσζε θαη ζε θακία
πεξίπησζε δελ ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαιπηεξίσλ.
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