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Απόφαση αριθ. οικ. 20232(2)/2010

sis
.g
r

Ρύθµιση θεµάτων τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα
για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 745/31 Μαίου 2010)

του Ν. 3010/02 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις
οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (ΦΕΚ 91Α/86)»»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την ΚΥΑ 22912/1117 (ΦΕΚ 759Β/05) «Μέτρα και όροι
για την πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης
του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων».
13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 50910/277/2003 ΚΥΑ «Μέ−
τρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης»
(ΦΕΚ 1909Β/03)
14. Την ΚΥΑ 13588/725/28.3.2006 «Μέτρα, όροι και πε−
ριορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ
κλπ» (ΦΕΚ 383Β/06)
15. Τις προδιαγραφές υπ’ αριθµ. VD13891 της ένωσης
Γερµανών µηχανικών µε τίτλο «Έλεγχος εκποµπής καυ−
σαερίων. Αποτεφρωτήρια»
16. Την ΥΑ 107017/05−09−2006 (ΦΕΚ 1225Β/2006)
«Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων
σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις δι−
ατάξεις της οδηγίας 2001/42ΕΚ σχετικά µε την εκτίµηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων
και προγραµµάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001»
17. Την ΚΥΑ υπ. αριθµ. 13727/724 (ΦΕΚ
1087Β/05.08.2003) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των
βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων µε τους
βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά
διατάγµατα».
18. Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια
των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 177 τ. Α’) όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει.
19. Την ΚΥΑ υπ.αριθµ. Α5/1210/19.4.78 (ΦΕΚ 424/
τ.β./10.5.78) «Περί όρων για την ίδρυση κοιµητηρίων».
20. Την ΚΥΑ υπ. αριθµ. 1014 (ΦΟΡ) 94/01 (ΦΕΚ 216/
τ.β./6.3.2001) «Έγκριση Κανονισµών Ακτινοπροστασίας».
αποφασίζουµε:

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. οικ. 20232 (2)/2010
Ρύθµιση θεµάτων τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα
για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης
νεκρών
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
− ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3448/06 (ΦΕΚ
57Α/06) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του
δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότη−
τας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης».
2. Tις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος υπ’ αρ.
31/12.03.2009 (ΦΕΚ 49Α/09) «Προϋποθέσεις καθορισµού
των χώρων δηµιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νε−
κρών, όροι και έλεγχος της λειτουργίας τους και ειδι−
κότερες προϋποθέσεις για την αποτέφρωση νεκρών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1650/86 «Για την
προστασία του περιβάλλοντος» (Α 160) όπως αντικατα−
στάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση
του Ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ
κ.λ.π.» (ΦΕΚ 91Α/86).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/05) «Ίδρυση
και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστά−
σεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. υπ. αριθµ. 189/5.112009 (ΦΕΚ
221 Α) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων».
6. Τις διατάξεις της ΥΑ 3046/304/1987 «Κτιριοδοµικός
Κανονισµός» (ΦΕΚ 59∆/87).
7. Τις διατάξεις Προεδρικού ∆ιατάγµατος υπ’ αρ.
16/18.01.1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και
υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την
Οδηγία 89/654/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 10Α/96).
8. Την ΚΥΑ 11104/703/Φ104/2003 «∆ιαδικασία Περιβαλ−
λοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρι−
σης Περιβαλλοντικών Όρων κλπ» (ΦΕΚ 332Β/03).
9. Την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης Μαρτίου
1997 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 73/5/14.3.97).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΑΊ37) όπως το άρθρο
αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992
(Α΄ 154) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 (παρ. 2 περ.
α) του Ν. 2469/1997 «περιορισµός και βελτίωση της απο−
τελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 38Α/85).
11. Την ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022Β/02)
«Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηρι−
οτήτων σε κατηγορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
Ν.1650/86 (Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1

Άρθρο 1
Σκοπός − πεδίο εφαρµογής
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ρύθµιση θε−
µάτων τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά
µε την αποτέφρωση νεκρών και, ειδικότερα, ζητηµάτων
που αναφέρονται στην αδειοδότηση των Κέντρων Απο−
τέφρωσης Νεκρών, τις απαιτούµενες προδιαγραφές των
Κέντρων και του περιβάλλοντος αυτά χώρου, καθώς και
του µηχανολογικού τους εξοπλισµού, τις απαιτούµενες
διαδικασίες για την αποτέφρωση, τους υγειονοµικούς
κανόνες, τον έλεγχο των ατµοσφαιρικών εκποµπών και
τη διάθεση των αποβλήτων.
Η ρύθµιση των ανωτέρω θεµάτων αποσκοπεί στην
πρόληψη ή τον περιορισµό όσο είναι εφικτό, των επι−
πτώσεων στο περιβάλλον και ειδικότερα της ρύπανσης
από εκποµπές στον ατµοσφαιρικό αέρα, στο έδαφος
και στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, καθώς και των
επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου, που απορρέουν
από την αποτέφρωση των νεκρών.
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Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν) µε τα υφιστάµενα ή τα
ιδρυόµενα κοιµητήρια υφίσταται και στην περίπτωση
παρεµβολής µεταξύ τους κοινοχρήστου χώρου (όπως
οδός, πεζόδροµος, υπαίθριος χώρος στάθµευσης, νη−
σίδα πρασίνου κλπ).
2. Για την εφαρµογή της περίπτωσης β) της παρ.1
του άρθρου 2 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 31/2009
(ΦΕΚ 49Α) σύµφωνα µε το οποίο η χωροθέτηση του
ΚΑΝ γίνεται µε έγκριση τοπικού ρυµοτοµικού, τηρούνται
τα προβλεπόµενα από την ΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225Β)
όπως ισχύει.
3. Τα ΚΑΝ θεωρούνται δραστηριότητες χαµηλής όχλησης.
4. Για την εφαρµογή της περίπτωσης γ της παρ.2
γ) του άρθρου 2 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 31/2009
(ΦΕΚ 49Α) τα Κ.Α.Ν. εντάσσονται στην 6η οµάδα του
άρθρου 3 της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β) ως
περίπτωση 19α στο σχετικό παράρτηµα της εν λόγω
ΚΥΑ και κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 του άρ−
θρου 4 της ίδιας ΚΥΑ, ανεξαρτήτως δυναµικότητας.
∆εδοµένου ότι έχει προηγηθεί για τη χωροθέτηση των
ΚΑΝ η διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 2 του Προε−
δρικού ∆ιατάγµατος 31/2009 (ΦΕΚ 49Α), το στάδιο της
προκαταρκτικής περιβαλλοντικής αξιολόγησης παρα−
λείπεται και εφαρµόζεται απευθείας η διαδικασία της
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του άρθρου 7 της ΚΥΑ
/11014/703/2003 (ΦΕΚ 332Β)
5. Τα Κ.Α.Ν. εντάσσονται στην παράγραφο (δ) του
άρθρου 2 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11.3.2005) όπως
εκάστοτε ισχύει. Η άδεια εγκατάστασης και η άδεια
λειτουργίας θα εκδίδονται κατά τα προβλεπόµενα από
τον ως άνω νόµο όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται για τα Κέντρα
Αποτέφρωσης Νεκρών στην Ελλάδα.
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Άρθρο 2
Ορισµοί
1. «αποτέφρωση»: η διαδικασία της απανθράκωσης
του φέρετρου και του νεκρού ανθρώπινου σώµατος σε
υψηλές θερµοκρασίες, µε τη δηµιουργία µιας ελάχιστης
ποσότητας τέφρας.
2. «διαδικασία αποτέφρωσης»: η εν τοις πράγµασι δι−
αδικασία αποτέφρωσης που περιλαµβάνει τη φόρτωση
του φέρετρου στον αποτεφρωτήρα, τον περιορισµό
της σορού σε στάχτη και την τοποθέτηση αυτής σε
τεφροδόχο.
3. «τέφρα»: τα δια µηχανικών µέσων κονιορτοποιηµένα
υπολείµµατα της αποτέφρωσης του νεκρού σώµατος
ή των οστών.
4. «Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.)»: κτιριακό
συγκρότηµα και ο περιβάλλων αυτό χώρος, που περι−
λαµβάνει τις εγκαταστάσεις διατήρησης και φύλαξης
της σορού, αίθουσες τελετών, καθώς και τις εγκατα−
στάσεις όπου λαµβάνει χώρα η διαδικασία της αποτέ−
φρωσης.
5. «αποτεφρωτήρας»: η τεχνική εγκατάσταση στην
οποία πραγµατοποιείται η αποτέφρωση.
6. «προσωπικό λειτουργίας»: το εξειδικευµένο προσω−
πικό το οποίο έχει την ευθύνη του ελέγχου της απο−
τέφρωσης, της λειτουργίας των µηχανηµάτων και των
σχετικών διαδικασιών.
7. «διασπορά τέφρας»: η εναπόθεση της τέφρας σε
χώρο που επιθυµούσε εν ζωή ο νεκρός, υπό την προ−
ϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις για την
προστασία του περιβάλλοντος και τη δηµόσια υγεία.
8. «ταφή τέφρας»: η ταφή τέφρας γίνεται σε ειδικούς
χώρους στον περιβάλλοντα χώρο του Κ.Α.Ν. ή σε ειδικό
χώρο εντός των κοιµητηρίων.
9. «τεφροδόχος»: σκεύος εντός του οποίου τοποθετεί−
ται η τέφρα από την αποτέφρωση των νεκρών.
10. «χώρος ενθύµησης»: ειδικά διαµορφωµένος χώρος
στον περιβάλλοντα χώρο του Κ.Α.Ν. (σιντριβάνι, ανθόκη−
πος κ.ά.), εντός του οποίου οι οικογένειες ή οι υπάλληλοι
του Κ.Α.Ν. µπορούν να διασπείρουν την τέφρα, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις για την
προστασία του περιβάλλοντος και τη δηµόσια υγεία.
11. «τεφροφυλάκιο»: κτιριακός χώρος εντός του Κ.Α.Ν.
ή του περιβάλλοντος χώρου αυτού, όπου φυλάσσονται
τεφροδόχοι.
12. «πυρίµαχο πλακίδιο»: ειδικό πυρίµαχο αντικείµενο
στο οποίο αναγράφεται ο εξαψήφιος αριθµός απο−
τέφρωσης και το οποίο συνοδεύει τη σορό από της
αφίξεώς της στο Κ.Α.Ν. και σε όλη τη διάρκεια της
αποτέφρωσης και τοποθετείται εντός της τεφροδόχου
µε την τέφρα.
13. «κονιορτοποιητής υπολειµµάτων αποτέφρωσης»:
ειδικό µηχάνηµα στο οποίο εισέρχεται το υπόλειµµα της
αποτέφρωσης και µε µηχανική µέθοδο κονιορτοποιού−
νται όσα υπολείµµατα έχουν στερεά µορφή.
14. «απαέρια»: είναι τα πρωτογενή αέρια που εξέρχο−
νται από τον αεραγωγό του αποτεφρωτήρα, πριν από
οποιαδήποτε επεξεργασία.
15. «Φορέας λειτουργίας»: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρό−
σωπο το οποίο είναι κατά νόµο υπεύθυνο για τη λει−
τουργία της εγκατάστασης σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία

Pr
os

lip

Άρθρο 4
Κανονισµοί – ∆ιαδικασίες
1. Ο Ο.Τ.Α. εκδίδει την άδεια αποτέφρωσης, σύµφω−
να µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 του Προεδρικού
∆ιατάγµατος 31/2009, καταγράφοντας σε βιβλίο και
δίδοντας αριθµό άδειας αποτέφρωσης.
2. Η διαδικασία της αποτέφρωσης λαµβάνει χώρα
µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης των
οργάνων σε περίπτωση που υπάρχει δήλωση δωρεάς
οργάνων. Απαγορεύεται αυστηρά η αφαίρεση οργά−
νων ή µελών από το σώµα του νεκρού που πρόκειται
να αποτεφρωθεί εάν δεν υπάρχει δήλωση δωρεάς ορ−
γάνων. Απαγορεύεται η αποτέφρωση της σωρού εάν
προηγουµένως δεν αφαιρεθούν από το νεκρό σώµα
τα ακατάλληλα προς αποτέφρωση ιατροτεχνικά µέρη,
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος
31/2009.
3. Η σορός µεταφέρεται στο Κέντρο Αποτέφρωσης
Νεκρών και από την γραµµατεία του Κ.Α.Ν. παραλαµ−
βάνεται η άδεια αποτέφρωσης του Ο.Τ.Α., µε επισυνα−
πτόµενα τα έγγραφα που κατετέθησαν για την έκδοση
της σχετικής άδειας.
4. Η γραµµατεία του Κ.Α.Ν. καταχωρεί στο επίσηµο
θεωρηµένο και αριθµηµένο βιβλίο αποτεφρώσεων εξα−
ψήφιο αριθµό αποτέφρωσης ο οποίος χαράσσεται στο
ειδικό πυρίµαχο αντικείµενο που τοποθετείται εντός
του φέρετρου. Ο ίδιος αυτός αριθµός αναγράφεται
µαζί µε το όνοµα του νεκρού επάνω στην τεφροδόχο
και αναφέρεται στο πιστοποιητικό αποτέφρωσης που
εκδίδει το Κ.Α.Ν. εις διπλούν για κάθε αποτέφρωση.
Το ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού αποτέφρωσης
παραδίδεται στην οικογένεια του θανόντος και το άλλο
αποστέλλεται στον αρµόδιο Ο.Τ.Α.
5. Η γραµµατεία ενηµερώνει για την ηµέρα και ώρα
που πρόκειται να γίνει η αποτέφρωση, προκειµένου
να ρυθµιστούν από τους οικείους του θανόντος τυχόν
θέµατα οργάνωσης τελετής και να παραστούν αν το
επιθυµούν για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία της
αποτέφρωσης. Η γραµµατεία, στη συνέχεια, εκδίδει πι−

Άρθρο 3
∆ιαδικασία αδειοδότησης
1. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγρ. 1 του
άρθρου 2 του Π.∆. 31/2009 (ΦΕΚ 49/23−3−2009), η
έννοια
της επαφής των χώρων όπου χωροθετούνται Κέντρα
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αντικείµενα µπορούν να υπάρχουν µόνο εάν είναι φυ−
σικά προϊόντα, έχουν κατασκευαστεί από φυσικά υλικά
ή είναι αποκλειστικά κατασκευασµένα από πολυολεφί−
νες. Η εσωτερική επένδυση των φέρετρων όπως και τα
προσωπικά ενδύµατα πρέπει να είναι κατασκευασµένα
από υλικά που περιέχουν µόνο άνθρακα, υδρογόνο και
οξυγόνο.
6. Οι τεφροδόχοι µπορούν να κατασκευάζονται από
υλικά όπως µάρµαρο, πηλό, ξύλο, µέταλλο (ανοξείδω−
τα µέταλλα), πλεξιγκλάς, κ.α. Οι τεφροδόχοι που θα
βυθίζονται εντός της θάλασσας θα πρέπει να είναι
υδατοδιαλυτές και να κατασκευάζονται από φυσικά
ανακυκλωµένα υλικά (χαρτί, αλάτι, ρύζι κ.α.), να είναι
δε πιστοποιηµένες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία
για την χρήση τους ως υδατοδιαλυτές τεφροδόχοι.
2. Οδηγίες εγκαταστάσεων
1. Οι επικίνδυνοι χώροι των αποτεφρωτηρίων πρέπει
να επισηµαίνονται και να αποκλείονται µε κατάλληλα
µέτρα.
2. Όλοι οι χώροι των αποτεφρωτηρίων πρέπει να είναι
σχεδιασµένοι µε γνώµονα την ασφαλή εκκένωσή τους
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
3. Η ατµόσφαιρα στους χώρους εργασίας πρέπει να
παρακολουθείται για επικίνδυνες συγκεντρώσεις αερί−
ων µε ανιχνευτές. Κάθε δυσλειτουργία οποιουδήποτε
µηχανισµού πρέπει να επισηµαίνεται αµέσως µε οπτικό
ή ακουστικό συναγερµό.
4. Πρέπει να χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα τεχνικά
µέσα ώστε να αποκλείεται η διαρροή απαερίων.
5. Το αποτεφρωτήριο του Κ.Α.Ν. πρέπει να καλύπτεται
από αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης ολικής ή τοπικής
εφαρµογής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και
να αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαµέρισµα εντός του
συγκροτήµατος.
Όλοι οι στεγασµένοι χώροι του Κ.Α.Ν. θα διαµορφώ−
νονται και θα δοµούνται έτσι ώστε να τηρούνται τα
προβλεπόµενα από τις διατάξεις της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας περί παθητικής πυροπροστασίας καθώς επί−
σης, όλοι οι χώροι θα εξοπλίζονται µε τα προβλεπόµενα
µέσα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά
και τις επιπλέον απαιτήσεις που τυχόν υποδειχθούν ως
απαραίτητες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
6. Οι αποτεφρωτήρες πρέπει να λειτουργούν µε ασφά−
λεια ακόµη και σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού
ρεύµατος.
7. Τα δάπεδα του αποτεφρωτηρίου και των παρακεί−
µενων χώρων πρέπει να επιστρώνονται µε µη απορ−
ροφητικά και άσηπτα υλικά που καθαρίζονται εύκολα
καθώς και να διαθέτουν σύστηµα απορροής.
8. Σε περίπτωση ρυπογόνου συµβάντος λόγω αστο−
χίας της διαδικασίας αποτέφρωσης, όλοι οι χώροι του
αποτεφρωτηρίου πρέπει να πλένονται και να απολυµαί−
νονται αµέσως µε βακτηριοκτόνα προϊόντα.
9. Οι τοίχοι όλων των χώρων του αποτεφρωτηρίου
και για ύψος 1,50 µ. από τη στάθµη του δαπέδου να
καλύπτονται µε λεία µη απορροφητική επίστρωση και
εύκολη στον καθαρισµό.
10. Τα απόβλητα του αποτεφρωτηρίου διατίθενται ή
υποβάλλονται σε επεξεργασία σύµφωνα µε τις ισχύ−
ουσες διατάξεις διαχείρισης επικινδύνων ή µη, κατά
περίπτωση, αποβλήτων. Η µεταφορά τους γίνεται από
ειδικά αδειοδοτηµένο φορέα και όχι από κοινού µε τα
αστικά απόβλητα.
11. Το αποτεφρωτήριο πρέπει να καθαρίζεται πλήρως
σε τακτά χρονικά διαστήµατα, (τουλάχιστον 2 έως 4
φορές ετησίως) ανάλογα µε την ετήσια δυναµικότητα
αποτέφρωσης.
Συνιστάται η σύναψη σύµβασης συντήρησης µε τον
κατασκευαστή του αποτεφρωτήρα ή µε φορέα ο οποίος
µπορεί να τεκµηριώσει την τεχνική του επάρκεια καθώς

sis
.g
r

στοποιητικό παραλαβής της σορού προς αποτέφρωση,
στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία του θανόντος και
η ηµέρα και ώρα παραλαβής της σορού.
6. Η σορός φυλάσσεται από την παραλαβή της και
µέχρι την αποτέφρωση, σε ειδικό ψυκτικό θάλαµο.
7. Πριν την αποτέφρωση οι συγγενείς µπορούν να
δουν για τελευταία φορά τη σορό πριν την είσοδό της
στον αποτεφρωτήρα και στη συνέχεια µπορούν να πα−
ραστούν και να παρακολουθήσουν τη διαδικασία εισό−
δου του φέρετρου στο θάλαµο αποτέφρωσης.
8. Από την είσοδο του φέρετρου στο θάλαµο αποτέ−
φρωσης, οι τεχνικοί του Κ.Α.Ν. παρακολουθούν µέσω
ηλεκτρονικού εξοπλισµού τη διαδικασία αποτέφρωσης
και µετά από τον προγραµµατισµένο χρόνο συλλέγουν
τα υπολείµµατα της αποτέφρωσης, τα οποία κονιορ−
τοποιούν µε ειδικό µηχάνηµα. Το προϊόν της κονιορτο−
ποίησης µαζί µε το ειδικό πυρίµαχο αντικείµενο που
συνόδευε τη σορό κατά την αποτέφρωση, εισάγονται σε
ειδικό σκεύος (τεφροδόχος). Στη συνέχεια, σφραγίζεται
η τεφροδόχος και εκτυπώνεται σε αυτήν το ονοµατεπώ−
νυµο του θανόντος, ο αριθµός αποτέφρωσης, ο τόπος
γέννησής του, η ηµεροµηνία γέννησης και θανάτου του,
η ηµέρα, η ώρα και ο τόπος της αποτέφρωσης.
9. Αν η τέφρα πρόκειται να εγκαταλειφθεί ελευθέρως
στη θάλασσα ή να διασπαρθεί σε υπαίθριο χώρο, κατά
τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 4 του Π∆.31/2009
(ΦΕΚ 49Α), µαζί µε τη βεβαίωση αποτέφρωσης παρα−
δίδεται στην οικογένεια και η τεφροδόχος.

Pr
os

lip

Άρθρο 5
Ασφάλεια εγκαταστάσεων και προσωπικού
1. Γενικές οδηγίες
1. Ο ειδικός σκοπός των αποτεφρωτηρίων απαγορεύει
τη χρήση τους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από
την αποτέφρωση νεκρών ανθρώπινων σωµάτων, µελών
αυτών και οστών.
2. ∆εν επιτρέπεται η αποτέφρωση νεκρού εκτός φέ−
ρετρου, καθώς και η αποτέφρωση περισσότερων του
ενός νεκρού κάθε φορά.
3. Οι αποτεφρωτήρες πρέπει να λειτουργούν µε τέτοιο
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι η τέφρα ανακτάται
πλήρως και συλλέγεται σε τεφροδόχο, χωρίς την πα−
ρουσία άλλων ουσιών ή άλλων τεφρών.
3α. Οι βηµατοδότες που λειτουργούν µε ραδιοϊσότοπα
αποµακρύνονται υποχρεωτικά.
3β. Τα ρούχα ή τα παπούτσια που περιέχουν ποσοστό
ελαστοµερών ή πολυχλωριούχου βινυλίου θα πρέπει να
αποµακρύνονται.
3γ. Όλα τα κοσµήµατα (σκουλαρίκια, βραχιόλια, δα−
χτυλίδια κλπ.) και τα γυαλιά θα πρέπει να αποµακρύνο−
νται πριν την αποτέφρωση και να αποδίδονται στους
οικείους του θανόντος.
4. Τυχόν ξένα υλικά τα οποία δύναται να µην αποτε−
φρωθούν πρέπει να συλλέγονται πριν την αποτέφρωση
και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθε−
σία. Οι υπάλληλοι του αποτεφρωτήρα επιφορτίζονται
µε τον τελικό έλεγχο της σορού πριν την έναρξη της
διαδικασίας αποτέφρωσης.
5. Τα φέρετρα που προορίζονται για αποτέφρωση
νεκρών πρέπει να είναι κατασκευασµένα όσο το δυνα−
τόν από φυσικά υλικά (ξύλο, µπαµπού ή ανακυκλωµένο
πεπιεσµένο χαρτί) και ελεύθερα από οποιαδήποτε ουσία
εµποτισµού, συντηρητικά ξύλου, ώστε κατά την καύση
να µην µολύνουν το περιβάλλον. ∆εν επιτρέπεται η χρή−
ση αναφλέξιµων ασταριών σε συνδυασµό µε έγχρωµες
επικαλύψεις. Φέρετρα και εσωτερικές επενδύσεις φέρε−
τρων που περιέχουν βαρέα µέταλλα όπως ψευδάργυρο
και µόλυβδο, είναι ακατάλληλα για αποτέφρωση.
Πριν την αποτέφρωση θα πρέπει να αφαιρούνται από
τα φέρετρα τυχόν µεταλλικά ή πλαστικά αντικείµενα
(σταυροί, λαβές, άλλα διακοσµητικά). Τα παραπάνω
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της σορού για τη µεταφορά της στην αίθουσα τελετών.
Πρέπει να διαθέτει στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου
επαρκή στεγασµένο ηµιυπαίθριο χώρο για την προ−
σπέλαση και τους ελιγµούς του οχήµατος µεταφοράς
της σορού.
1.2. Αίθουσα τελετών
Εξυπηρετεί, ανάλογα µε το τελετουργικό του θρησκεύ−
µατος του νεκρού, τη διεξαγωγή της νεκρώσιµης τελετής,
εξοπλισµένη αντίστοιχα. Πρέπει να έχει ελάχιστο εµβαδόν
80,00 τ.µ. µε µια ελάχιστη διάσταση 6,00 µ.
Προαιρετικά µπορεί να υπάρχει εντός του Κέντρου
επιπλέον βοηθητικός χώρος αναψυκτήριου για την πα−
ροχή αφεψηµάτων κ.λπ. αδειοδοτηµένος σύµφωνα µε
τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις µετά από γνωµο−
δότηση της οικείας υγειονοµικής υπηρεσίας.
Οι τελετές µπορούν να προσφέρονται από την οικο−
γένεια και τους συγγενείς πριν ή µετά την αποτέφρωση
ή στον ειδικό χώρο τελετών στο Κ.Α.Ν. ή σε όποιο άλλο
λατρευτικό χώρο εκτός του Κ.Α.Ν. Επιµνηµόσυνες τελε−
τές µπορούν να προσφέρονται από τις οικογένειες και
τους συγγενείς, τόσο στο χώρο φύλαξης των τεφροδό−
χων, εντός των τεφροφυλακίων, όσο και στους χώρους
ενθύµησης και στους χώρους ταφής της τέφρας. Επι−
µνηµόσυνες τελετές µπορούν να προσφέρονται επίσης
στους χώρους διασποράς της τέφρας.
1.3. Αίθουσα αναµονής συγγενών
Εξυπηρετεί την αναµονή των συγγενών πριν και µετά
την τελετή και την αποτέφρωση. Πρέπει να έχει ελάχι−
στο εµβαδό 20,00 τ.µ. και άµεση πρόσβαση στο χώρο
εισόδου και στην αίθουσα τελετών.
1.4. Αποθήκη εξοπλισµού τελετών
Εξυπηρετεί την αποθήκευση υλικών και αντικειµένων
εξοπλισµού της αίθουσας τελετών και επικοινωνεί άµε−
σα µε αυτήν.
1.5. Γραφεία προσωπικού
Ο αριθµός τους είναι ανάλογος µε το µέγεθος του
Κ.Α.Ν. και τον αριθµό των εργαζοµένων σε αυτό. Σε
κάθε περίπτωση, πρέπει να διαθέτει ένα γραφείο του
υπεύθυνου του Κ.Α.Ν. και ένα γραφείο για το υπόλοιπο
προσωπικό.
1.6. W.C. κοινού
Θα πρέπει να έχει χώρους W.C διακριτούς ανά φύλο
και Α.Μ.Ε.Α. Τα W.C. σχεδιάζονται πάντοτε µε προθάλαµο.
1.7. W.C. προσωπικού
Ο αριθµός τους εξαρτάται από τον αριθµό του προ−
σωπικού του Κ.Α.Ν. και εξυπηρετεί µόνο αυτό. Θα πρέπει
να έχει χώρους W.C διακριτούς ανά φύλο και Α.Μ.Ε.Α.
Τα W.C. σχεδιάζονται πάντοτε µε προθάλαµο.
2. Για την αποτέφρωση των σορών
2.1. Χώρος εισόδου φέρετρων
Εξυπηρετεί την είσοδο και παραλαβή φέρετρων για
αποτέφρωση, καθώς και την πρόσβαση των εργαζοµέ−
νων στον αποτεφρωτήρα.
2.2. Θάλαµος τελικού ελέγχου σορού
Εξυπηρετεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου
και προετοιµασίας της σορού για την αποτέφρωση. Στο
χώρο αυτό φυλάσσεται και ο απαιτούµενος κινητός εξο−
πλισµός για τη µεταφορά του φέρετρου. Οι διάδροµοι
µεταφοράς του φέρετρου και οι πόρτες τους καθ’ όλο
το µήκος της όδευσής του πρέπει να έχουν ελάχιστο
πλάτος 2,20 µ.
2.3. Θάλαµος συντήρησης ή αντίστοιχης ψυχόµενης
διάταξης
Εξυπηρετεί την προσωρινή παραµονή της σορού, όχι
πέραν των 80 ωρών πλην εξαιρετικών περιπτώσεων και
σε θερµοκρασία µικρότερη των 4ο C.
2.4. Προθάλαµος παράδοσης και φόρτωσης φέρετρου
προς αποτέφρωση.
Επικοινωνεί άµεσα µε τον αποτεφρωτήρα και πρέπει
να έχει ελάχιστο µήκος 3,60 µ. πριν τον αποτεφρωτήρα.
2.5. Αποτεφρωτήρας
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και η κατάρτιση ετήσιου προγράµµατος συντήρησης
σύµφωνα µε τα εγχειρίδια συντήρησης του κατασκευ−
αστή, τη δυναµικότητα και τους κανόνες της τέχνης
και της επιστήµης. Στο ετήσιο πρόγραµµα συντήρησης,
εκτός των άλλων, θα καθορίζονται και οι εργασίες κα−
θαρισµού του αποτεφρωτήρα καθώς και τα προσόντα,
η εκπαίδευση και τα µέσα ατοµικής προστασίας του
προσωπικού συντήρησης και καθαρισµού.
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Άρθρο 6
Οριακές τιµές ατµοσφαιρικών εκποµπών
1. Οι αποτεφρωτές των Κ.Α.Ν θα πρέπει να συµµορ−
φώνονται µε τα ακόλουθα όρια εκποµπών (11% συγκέ−
ντρωση οξυγόνου στα απαέρια για αποτεφρωτήρες που
καίνε ορυκτά καύσιµα ή 15% για ηλεκτρικά θερµαινόµε−
νους αποτεφρωτήρες):
• Ολική συγκέντρωση σκόνης: 10 mg/m3 (ωριαίες µέσες
τιµές).
• Μονοξείδιο του άνθρακα: 50 mg/m3 (ωριαίες µέσες
τιµές).
• Οργανικές ουσίες υπολογιζόµενες ως TOC: 20 mg/
m3 (ωριαίες µέσες τιµές).
• ∆ιοξίνες και φουράνια: 0,1 ng I−TEQ / m3 – µέσος
όρος περιόδου δειγµατοληψίας (ελάχιστης διάρκειας
6 ωρών).
2. Η µεθοδολογία µέτρησης και υπολογισµού των προς
έλεγχο ρύπων θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις αντί−
στοιχες διατάξεις για την αποτέφρωση αποβλήτων της
ΚΥΑ 22912/1117/2005, και ιδιαίτερα τα προβλεπόµενα από
το άρθρο 11 και τα Παραρτήµατα I, ΠΙ, V και VI αυτής.
3. Η αποτέφρωση θα πρέπει να διεξάγεται µε τέτοιο
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι οι οριακές τιµές εκ−
ποµπών επιτυγχάνονται κάθε ηµέρα λειτουργίας συ−
µπεριλαµβανοµένης της πρώτης και της τελευταίας
αποτέφρωσης κάθε ηµέρας.
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Άρθρο 7
Έλεγχοι – Κυρώσεις
1. Ο έλεγχος τήρησης των όρων των αδειών που προ−
βλέπονται από την παρούσα, γίνεται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης ή της Πε−
ριφέρειας κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
2. Σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που πραγµα−
τοποιεί αποτέφρωση, κατά παράβαση των διατάξεων
της παρούσας απόφασης επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986
όπως το άρθρο 30 τροποποιηµένο ισχύει.
Άρθρο 8
Παραρτήµατα
1. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα
της παρούσας απόφασης τα παραρτήµατα που ακο−
λουθούν.
2. Τα παραρτήµατα δύναται να τροποποιούνται και να
συµπληρώνονται µε απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ελάχιστες κτιριολογικές απαιτήσεις
1. Το κτιριακό συγκρότηµα του Κέντρου Αποτέφρωσης
Νεκρών εξυπηρετεί την συνάθροιση κοινού πενήντα (50)
τουλάχιστον ατόµων για νεκρώσιµες τελετές και στε−
γάζει την υπηρεσία αποτέφρωσης των νεκρών µε τον
απαραίτητο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό και τους
απαραίτητους βοηθητικούς χώρους.
2. Το Κ.Α.Ν. θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τους
ακόλουθους χώρους ανά χρήση:
1. Για τη συνάθροιση κοινού
1.1. Χώρος εισόδου – υποδοχής.
Εξυπηρετεί την είσοδο του κοινού και την εκφόρτωση
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µάτων, να είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευα−
στών και τον επιλεγόµενο τύπο των αποτεφρωτήρων.
1.2. Να διαθέτει δύο (2) τουλάχιστον κλιβάνους απο−
τέφρωσης σε ανεξάρτητες γραµµές λειτουργίας, ώστε
να είναι δυνατή η συντήρηση και ο περιοδικός έλεγχός
τους εναλλακτικά. Οι πόρτες τους να επιτρέπουν την
άνετη εισαγωγή σορού µεγάλου µεγέθους. Η φόρτωση
των κλιβάνων να γίνεται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο
(ταινιόδροµοι ή αναβατόρια).
1.3. Να χρησιµοποιεί ως καύσιµο για την παραγωγή
θερµότητας καύσης, φυσικό αέριο, πετρέλαιο των εκά−
στοτε νόµιµων επιτρεπόµενων προδιαγραφών, ή ηλε−
κτρικό ρεύµα.
1.4. Να διαθέτει σύστηµα επαρκούς φυσικού ή µηχα−
νικού εξαερισµού.
1.5. Να διαθέτει τις απαιτούµενες ζώνες και µηχανι−
σµούς σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ζώνη πλήρους
καύσης, ζώνη πλήρους καύσης των απαερίων, ζώνη πλή−
ρους καύσης τέφρας, σύστηµα αποθέρµανσης, των πρω−
τογενών αερίων, σύστηµα καθαρισµού των απαερίων)
1.6. Να έχει την απαιτούµενη υψηλή θερµοκρασία πριν
αρχίσει η αποτέφρωση.
1.7. Να παρέχει επαρκή ποσοτική και χρονική παροχή
ατµοσφαιρικού αέρα, ώστε να εξασφαλίζεται το οξυ−
γόνο που είναι απαραίτητο για τη διαδικασία αποτέ−
φρωσης.
1.8. Να εξασφαλίζει τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής
των πρωτογενών αερίων στη ζώνη πλήρους καύσης
των απαερίων.
1.9. Να υπάρχει ο απαιτούµενος όγκος της ζώνης απο−
τέφρωσης για την µείξη των απαερίων µε το οξυγόνο.
1.10. Να διαθέτει αυτόµατο µηχανισµό αποδέσµευσης
του φορείου σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία της
ζώνης αποτέφρωσης.
1.11. Να εξασφαλίζει την διατήρηση συνεχούς αρνητι−
κής πίεσης στο εσωτερικό του αποτεφρωτήρα.
1.12. Να επιτρέπει την αποµάκρυνση της τέφρας µόνο
µετά την πλήρη µετατροπή της σε ανόργανα υλικά.
1.13. Να διαθέτει τα κατάλληλα συστήµατα µεταφο−
ράς και εισαγωγής του φέρετρου στο εσωτερικό του
αποτεφρωτήρα. Το σύστηµα µεταφοράς πρέπει να εί−
ναι ηµι−αυτόµατο ή πλήρως αυτόµατο και να παρέχει
τη δυνατότητα ασφαλούς επιτήρησης στο προσωπικό
λειτουργίας. Το σύστηµα εισαγωγής πρέπει να είναι
σχεδιασµένο ώστε να αποκλείεται η εκτίναξη φλόγας
ή διαφυγή των απαερίων.
1.14. Να διαθέτει σύστηµα συνεχούς παρακολούθησης
των συγκεντρώσεων µονοξειδίου του άνθρακα καθώς
και της αδιαφάνειας των απαερίων
1.15. Να διαθέτει σύστηµα µέτρησης και συνεχούς κα−
ταγραφής για τις θερµοκρασίες του αποτεφρωτήρα,
καθ’ όλη τη διάρκεια της πραγµατικής λειτουργίας της
εγκατάστασης.
1.16. Να µην δηµιουργούνται εν γένει προβλήµατα
δυσοσµίας.
2. Tα καυσαέρια απάγονται µε ελεγχόµενο τρόπο και
σύµφωνα µε τα ισχύοντα κοινοτικά ή εθνικά πρότυπα
για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα µέσω καπνο−
δόχου, της οποίας το ύψος υπολογίζεται µε γνώµονα
την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περι−
βάλλοντος. Τα τοιχώµατά της θα πρέπει να διαθέτουν
τα κατάλληλα ανοίγµατα – οπές εύκολα επισκέψιµα ή
άλλο κατάλληλο σύστηµα για τη διασφάλιση κανονικών
συνθηκών δειγµατοληψίας των απαερίων. Οι εκποµπές
των απαερίων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα επιτρε−
πόµενα όρια του άρθρου 6 της παρούσας.
2α. Τα στερεά απόβλητα της διαδικασίας αποτέφρω−
σης, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που προέρχονται
από τον καθαρισµό των καυσαερίων, διατίθενται ή
αξιοποιούνται µε βάση τα προβλεπόµενα στη σχετική
µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε τις
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Περιλαµβάνει τις µονάδες των κλιβάνων αποτέφρω−
σης, την καπνοδόχο, το τµήµα επεξεργασίας των καυ−
σαερίων και το τµήµα επεξεργασίας και αποθήκευσης
υπολειµµάτων και τέφρας.
2.6. Χώρος διατάξεων και οργάνων χειρισµού
Εξυπηρετεί τον έλεγχο των εργασιών της αποτέφρω−
σης, την καταγραφή και παρακολούθηση των συνθη−
κών πραγµατικής λειτουργίας της εγκατάστασης από
υπεύθυνο χειριστή. ∆ιαθέτει µεταξύ άλλων ένα πυρό−
µετρο και ένα σύστηµα µέτρησης πυκνότητας καπνού
µε οπτική δυνατότητα ελέγχου των συνθηκών καύσης
από τον χειριστή.
2.7. Γραφείο – εργαστήριο χειρισµού του αποτεφρω−
τήρα µε συνεχόµενο αποδυτήριο, W.C. και λουτρό
Εξυπηρετεί την παραµονή και την εργασία του χειρι−
στή της εγκατάστασης
2.8. Χώρος υπηρεσίας καθαρισµού του αποτεφρωτήρα.
Στο χώρο αυτό φυλάσσονται τα υλικά, τα εργαλεία και
οι συσκευές των υπηρεσιών καθαριότητας του Κ.Α.Ν.
2.9. Χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων του συγκροτήµατος
Περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τις εγκαταστάσεις θέρ−
µανσης, παροχής θερµικής ενέργειας των κλιβάνων,
εφεδρικής πηγής γεννήτριας, παροχής ηλεκτρισµού και
ύδατος, εφεδρικής δεξαµενής ύδατος για τις ανάγκες
της πυροπροστασίας, εγκαταστάσεις εξαερισµού των
χώρων και ερµάρια τοποθέτησης των µετρητών των
δικτύων κοινής ωφέλειας που εξυπηρετούν το συγκρότηµα
2.10. Γραφείο παράδοσης της τέφρας
Στο χώρο αυτό γίνεται η συσκευασία της τέφρας
και η παραλαβή της τεφροδόχου από τους συγγενείς
του νεκρού.
2.11. Τεφροφυλάκιο
Στον ειδικό αυτό χώρο φυλάσσονται οι τεφροδόχοι
κατ’ αντιστοιχία µε τα οστεοφυλάκια των κοιµητηρίων.
3. Αναγκαίοι υπαίθριοι χώροι του Κ.Α.Ν.
3.1. Αύλειος χώρος υπηρεσίας του αποτεφρωτήρα
Πρέπει να επιτρέπει τη µετακίνηση ογκώδους εξο−
πλισµού και να βρίσκεται σε άµεση επικοινωνία µε τον
αποτεφρωτήρα. Είναι αποµονωµένος από την κοινή θέα
και µπορεί να περιλαµβάνει και χώρο για εργαλεία κη−
πουρικής και συντήρησης του χώρου ενθύµησης
3.2. Χώρος ενθύµησης
Κατάλληλα διαµορφωµένος υπαίθριος χώρος εδά−
φους ή/και σιντριβάνι για την υποδοχή των τεφρών µε
διασπορά ή ενταφιασµό. Στην περίπτωση διασποράς
απαιτείται κατάλληλη διαχείριση του εδαφικού υλικού
κατά τµήµατα, ώστε να µην επέρχεται ο κορεσµός όλης
της επιφάνειάς του (διακοπή χρήσης κατά τµήµατα,
ανάκτηση του υλικού και επαναχρησιµοποίησή του).
3. Στο χώρο των εγκαταστάσεων θα πρέπει να εξα−
σφαλίζονται οι κατ’ ελάχιστο απαιτούµενες θέσεις
στάθµευσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
4. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κ.Α.Ν. µπορεί να
αποτελούνται από έναν ή περισσότερους ορόφους, υπο−
χρεωτικά όµως οι χώροι εγκατάστασης των µηχανη−
µάτων θα είναι πάντα στον όροφο που εφάπτεται του
εδάφους. Οι διαστάσεις των χώρων του αποτεφρωτήρα
ποικίλουν ανάλογα µε τις αισθητικές και πρακτικές ανά−
γκες κατά περίπτωση.
5. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κτι−
ριοδοµικού Κανονισµού (ΦΕΚ 59/89) και του Π∆ 16/1996
(ΦΕΚ 10Α/96).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Θέµατα µηχανολογικού και τεχνικού χαρακτήρα
1. Η εγκατάσταση του αποτεφρωτήρα πρέπει να πλη−
ροί τις απαιτήσεις εκείνες ώστε να διασφαλίζεται η
λειτουργία της κατά τρόπο ώστε να τηρούνται στο
σύνολό τους τα προβλεπόµενα της παρούσας, ήτοι
1.1. Το µέγεθος της εγκατάστασης, οι προδιαγραφές
και η συντήρηση των κλιβάνων και των λοιπών µηχανη−

5

Proslipsis.gr
Employ and Education
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Προσωπικό λειτουργίας
1. Το προσωπικό λειτουργίας πρέπει να διαθέτει επαρ−
κή προσόντα ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουρ−
γία του αποτεφρωτήρα. Πρέπει να εκπαιδεύεται στη
λειτουργία του αποτεφρωτήρα από τον κατασκευαστή
του για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισµού. Η ως άνω
εκπαίδευση θα αποδεικνύεται µε σχετικό πιστοποιητικό
που θα εγκρίνει η αρµόδια δηµόσια υπηρεσία.
2. Οι αποτεφρωτήρες επιτρέπεται να λειτουργούν
µόνο µε εκπαιδευµένο προσωπικό. Το κέντρο αποτέ−
φρωσης υποχρεούται να παρέχει οδηγίες λειτουργίας
του αποτεφρωτήρα για τη διευκόλυνση του προσωπικού.
3. Ο διευθυντής του αποτεφρωτήρα πρέπει να είναι
Τεχνικός Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε κατάλληλα
προσόντα και µε την απαιτούµενη εξειδίκευση ή µε
µακρόχρονη επαγγελµατική εµπειρία/ προϋπηρεσία σε
αποτεφρωτήρια.
4. Οι χώροι εργασίας και λειτουργίας, πρέπει να σχε−
διάζονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η
προστασία του προσωπικού. Στους χώρους αυτούς πρέ−
πει να υπάρχουν σχέδια πυροπροστασίας, καθαρισµού,
προστασίας του δέρµατος και απολύµανσης.
5. Όσο το προσωπικό συντήρησης εκτελεί εργασίες
όπου δεν µπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα επικίν−
δυνης έκθεσης πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε τον κα−
τάλληλο εξοπλισµό προστασίας (γάντια, µάσκες κλπ.).
6. Το προσωπικό πρέπει να χειρίζεται και να µεταφέρει
τις τεφροδόχους µε τρόπο που να αποκλείεται η δια−
σπορά της τέφρας. Η πλήρωση των τεφροδόχων πρέπει
να διενεργείται µε τρόπο τέτοιο που να διασφαλίζει την
ασφάλεια του προσωπικού λειτουργίας.
7. Το προσωπικό λειτουργίας πρέπει να έχει τη δυ−
νατότητα εποπτείας εισαγωγής του φέρετρου στον
αποτεφρωτήρα.
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εκάστοτε κείµενες διατάξεις για τη διαχείριση στερεών
αποβλήτων.
2.β. Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από τη διαδι−
κασία της αποτέφρωσης, όπως συµβαίνει µε ορισµένες
µεθόδους καθαρισµού καυσαερίων που παράγουν υγρά
απόβλητα, διαχειρίζονται µε βάση τα προβλεπόµενα στη
σχετική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα
µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη διαχείριση
υγρών αποβλήτων. Τα υγρά απόβλητα εφόσον συλλέγο−
νται προσωρινά, µέχρι την τελική τους διαχείριση, πρέ−
πει να συλλέγονται σε στεγανό δοχείο ή σε περίπτωση
που δεν είναι επικίνδυνα, σε στεγανό βόθρο, ξεχωριστό
από τυχόν βόθρο διάθεσης αστικών λυµάτων.
3. Ο τρόπος κατασκευής, τα υλικά κατασκευής καθώς
και οι διαστάσεις του αποτεφρωτήρα καθορίζονται από
τον κατασκευαστή του αποτεφρωτήρα µε γνώµονα την
ασφάλεια της εγκατάστασης, την προστασία της ασφά−
λειας και υγείας του ανθρώπου και την προστασία του
περιβάλλοντος .
4. Ο αποτεφρωτήρας πρέπει να είναι σχεδιασµένος
ως σύστηµα τριών (3) ζωνών. Οι ζώνες αυτές είναι:
Ζώνη αποτέφρωσης. Στη ζώνη αυτή πραγµατοποιείται
η διαδικασία της αποτέφρωσης. Προκειµένου να ξεκινή−
σει η διαδικασία, η µέση θερµοκρασία 10 λεπτών πριν
την εισαγωγή της σωρού στη ζώνη πλήρους καύσης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 850 °C, µετά την τελευταία
προσθήκη κρύου ατµοσφαιρικού αέρα για την καύση.
Πρέπει να εξασφαλίζεται ο αξιόπιστος διαχωρισµός
της τέφρας κάθε σωρού µε κατάλληλα κατασκευαστικά
µέτρα και µε τη σωστή λειτουργία του αποτεφρωτήρα.
Τα πρωτογενή αέρια που παράγει η καύση στη ζώνη
αποτέφρωσης κατευθύνονται µέσω αεραγωγών προς τη
ζώνη πλήρους καύσης για ολοκλήρωση της καύσης. Η
ελαφριά στάχτη του ξύλου παρασύρεται από το ρεύµα
των απαερίων και στη συνέχεια συλλαµβάνεται στον
συλλέκτη σκόνης κατάντη του κλιβάνου.
Ζώνη πλήρους καύσης τέφρας. Εδώ γίνεται η πλή−
ρης µετατροπή της τέφρας σε ανόργανες ουσίες και η
αποθέρµανσή της. ∆ιάχυση σκόνης κατά τη µεταφορά
της τέφρας πρέπει να αποφεύγεται µε τα κατάλληλα
µέτρα.
Ζώνη πλήρους καύσης απαερίων. Σε αυτή τη ζώνη και
σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 850 °C πραγµατοποι−
είται η πλήρης καύση των απαερίων, για να αποκλεισθεί
ο σχηµατισµός τοξικών ενώσεων. Τα απαέρια πρέπει να
καίγονται για δύο (2) δευτερόλεπτα και µε παρουσία
τουλάχιστον 6% οξυγόνου. Το σύστηµα καύσης πρέπει
να διαθέτει τουλάχιστον αυτόµατο σύστηµα ελέγχου
που να εξασφαλίζει τις ως άνω θερµοκρασίες, καθώς
και κατάλληλα συστήµατα ώστε να παρακολουθείται η
αρνητική πίεση στον αποτεφρωτήρα, και η συγκέντρω−
ση οξυγόνου στα απαέρια. Ο βαθµός καύσης µπορεί να
επαληθεύεται µετρώντας το διοξείδιο του άνθρακα στα
απαέρια. Επιπλέον, µε κατάλληλο σχεδιασµό των αερα−
γωγών, και µε τακτικό καθαρισµό τους αποφεύγεται η
συγκέντρωση µεγάλης ποσότητας σωµατιδίων τέφρας
που οδηγεί στον σχηµατισµό διοξινών.
Συµπληρωµατικά χρησιµοποιούνται συστήµατα επε−
ξεργασίας της τέφρας και συστήµατα αποθέρµανσης
των πρωτογενών απαερίων που ολοκληρώνουν τον
σχεδιασµό του αποτεφρωτήρα.

Άρθρο 9
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.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2010
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