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Συνεδρίαση 8η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 67/2015
Σήµερα 10/03/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 46871/04-03-2015
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 04-032015, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε
καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 2ο Η∆
Γνωµοδότηση
επί
της
Μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
(ΜΠΕ)
της
φαρµακοβιοµηχανίας µε την επωνυµία «ΕΡΦΑΡ Α.Β.Ε.Φ» που είναι εγκατεστηµένη στη
θέση Παπαχωράφι στην οδό Μικράς Ασίας 2 στο 15ο χλµ της Λ. Μαραθώνος στο ∆ήµο
Παλλήνης Αττικής.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ενενήντα τεσσάρων (94) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση
του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος Γεώργιος,
Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης
(Τάκης), Φιλίππου Πέτρος.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη,
Αθανασιάδης
Παναγιώτης,
Αλεβιζόπουλος
Γεώργιος,
Αλεξίου
Αθανάσιος,
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη
Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα,
Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιάµαλη
Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης),
∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος,
∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης
Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος),
Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας
Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος,
Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα,
Κουµουτσάκος Γεώργιος, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα),
Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης,
Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα,
Μεταξά Ειρήνη, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα,
Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία
(Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος
Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική
(Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης,
Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου
Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιµιλία,
Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης
Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία,
Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Απόντες:
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Βασιλείου Ιωάννης.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Κοροµάντζος Βασίλειος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Λεβέντη Αγγελική, Μαντούβαλος Πέτρος,
Μοίρας Ιωάννης, Παναγιώταρος Ηλίας, Τζήµερος Γλαύκος – Αθανάσιος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Σκληβανίτη
Ελένη και Καπελούζου Σταυρούλα.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ.
Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αναγνωστόπουλο
Αθανάσιο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ' αριθµ. πρωτ.
236072/14/26-2-2015 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος, η οποία έχει σταλεί µε την
πρόσκληση.
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει οµόφωνα
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της
φαρµακοβιοµηχανίας µε την επωνυµία «ΕΡΦΑΡ Α.Β.Ε.Φ» που είναι εγκατεστηµένη στη
θέση Παπαχωράφι στην οδό Μικράς Ασίας 2 στο 15ο χλµ της Λ. Μαραθώνος στο ∆ήµο
Παλλήνης, µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται
στην ανωτέρω εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:
Γενικοί Περιβαλλοντικοί Όροι
1. Να τηρούνται πιστά τα µέτρα πρόληψης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
αναφέρονται στη ΜΠΕ, εκτός και αν έρχονται σε αντίθεση µε τα παρακάτω.
2. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µη χρησιµοποιούνται για οποιαδήποτε
εργασία, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών ή προϊόντων.
3. Απαγορεύεται η καύση ελαστικών ή πλαστικών υλικών και οποιονδήποτε άλλων
υλικών που µπορεί να προκαλέσουν περιβαλλοντική ρύπανση
4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων, επιγραφών κ.λ.π. κατά
παράβαση του ΓΟΚ.
5. Ο χρωµατισµός του κτιρίου να είναι κατάλληλος, ώστε να µην προκαλεί αισθητική
υποβάθµιση του περιβάλλοντος.
6. Να γίνεται επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση του µηχανολογικού
εξοπλισµού.
7. Να πραγµατοποιηθεί δεντροφύτευση περιµετρικά και σε κατάλληλα σηµεία του
ακάλυπτου αειθαλών φυτών όπως ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα,εσπεριδοειδή
κ.λ.π.
8. Να υπάρχει υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών
όρων, µε
ειδικότητα όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 3του Π.∆. 274/97(ΦΕΚ
195/Α/2-1Ο-97).
9. Να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα ατοµικής ασφάλειας των εργαζοµένων και να
τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και των Υγειονοµικών διατάξεων.
10. Για την πραγµατοποίηση του έργου θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί προηγουµένως
όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της
υποβάθµισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να
ληφθούν.
Από τη λειτουργία της µονάδας:
Αέρια Απόβλητα-Θόρυβος
1. Τα µηχανήµατα που προκαλούν κραδασµούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές
αντικραδασµικές βάσεις και στηρίξεις.
Υγρά Απόβλητα
1. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύµατα του προσωπικού, καθαρισµός εσωτερικών
χώρων γραφείων), να διατίθενται στο σύστηµα σηπτικού –απορροφητικού βόθρου της
επιχείρησης
2. Τα βιοµηχανικά απόβλητα που προκύπτουν από τις πλύσεις των σκευών και τον
καθαρισµό του µηχανολογικού εξοπλισµού παραγωγής θα συγκεντρώνονται ξεχωριστά
και να παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης. Να τηρείται
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αρχείο µε τα παραστατικά παραλαβής καθώς και αποδείξεις αποδοχής από το φορέα
διαχείρισης
3. Να µην απορρίπτονται ανεπεξέργαστα ή µερικώς επεξεργασµένα υγρά απόβλητα ή
ενδεχοµένως και επιβαρηµένα όµβρια ύδατα στο περιβάλλον.
4. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των οµβρίων και γενικά των επιφανειακών
υδάτων.
5. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα µεταχειρισµένα
ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/
Α/04), δηλαδή θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται σε αδειοδοτηµένες
επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων.
Στερεά Απόβλητα
1. Τα ανακυκλώσιµα άχρηστα υλικά συσκευασίας να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα,
να συλλέγονται σε
ειδικό χώρο και να διατίθενται για επαναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση, τηρώντας τα
σχετικά παραστατικά.
2. Τα αστικού τύπου στερεά απορρίµµατα να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και
να διατίθενται σε εγκεκριµένους χώρους ταφής απορριµµάτων.
3. Τα υποβαθµισµένα φαρµακευτικά προϊόντα και οι πρώτες ύλες σε στερεά µορφή
(ληγµένα και εκτός προδιαγραφών) θα πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνο
απόβλητο.
4. Τα απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισµό των δεξαµενών καυσίµων να
διαχειρίζονται σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725 'Μέτρα όροι και περιορισµοί για
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991.
Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και
όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ383/Β/28-03 06).
5. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν εν ισχύ άδεια
συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ή/και επικίνδυνων
αποβλήτων και θα πρέπει να παραδίδουν τα απόβλητα σε κατάλληλα αδειοδοτηµένη
εγκατάσταση διάθεσης- αξιοποίησης αποβλήτων. Ειδικά για την παράδοση των µη
αξιοποιήσιµων αποβλήτων σε τρίτους πριν την τελική
διάθεση, απαιτείται επιπλέον
σύµβαση µε τον υπεύθυνο φορέα του χώρου που θα διατεθούν.
6. Για την παράδοση των προς αξιοποίηση αποβλήτων στον επόµενο µεταφορέα,
τελικό αποδέκτη,
πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές βεβαιώσεις ή άλλα κατάλληλα
έγγραφα για την παρακολούθηση της διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εταιρείας.
Στη βεβαίωση / έγγραφο που εκδίδει ο τελικός αποδέκτης να αναφέρεται ο τρόπος
χρήσης / αξιοποίησης του αποβλήτου.
7. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασµένο χώρο (ανοικτές
εστίες καύσης), σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/93)
8. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς
και δηµόσιους χώρους
9. Η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α) να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόµου
(π.χ για απόβλητα συσκευασίας) είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύµα Π.∆., που έχει
εκδοθεί σε εφαρµογή του ίδιου νόµου. Ειδικότερα, oι συσκευασίες διαφόρων υλικών
που χρησιµοποιούνται κατά τη λειτουργία της µονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα
αδειοδοτηµένο συλλέκτη προς περεταίρω αξιοποίηση σε εγκεκριµένη εγκατάσταση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α).
10.Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, των
χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των µεταχειρισµένων
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ελαστικών
οχηµάτων να γίνεται µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής
διαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.∆. 114/04 (ΦΕΚ 82Α) όπως
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 15/06 (ΦΕΚ 12 Α),115/04 (ΦΕΚ 80Α) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α).
11.Να υπάρχουν πάντα σε ισχύ συµβάσεις µεταξύ του φορέα της δραστηριότητας µε τα
εγκεκριµένα από το ΥΠΕΚΑ συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης των διαφόρων τύπων
αποβλήτων ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση τους µέχρι την τελική
αξιοποίηση/διάθεση τους.
12. Να ελέγχονται τα διαφορικά µανόµετρα ελέγχου της κατάστασης για τα πρόφιλτρα,
τα σακκόφιλτρα και τα HEPA φίλτρα των ΚΚΜ µονάδων κλιµατισµού - εξαερισµούαποκονίωσης και θα αντακαθίστανται όταν αυτά κορεστούν. Θα συλλέγονται και θα
αποµακρύνονται από κατάλληλη εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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