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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

∆/νση ∆ιοίκησης 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 25η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 273/2011  
 

 Σήµερα 22/09/2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε 
τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του 
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και 
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. οικ.87655/16-09-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα την 16/09/2011. 
 

Θέµα  22ο 
Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για το έργο «Επισκευή, κατασκευή, συντήρηση 
και εξοπλισµός κτιρίων και εγκαταστάσεων µαθητικών κατασκηνώσεων 
(υπαλλήλων) του ΥΠΕΠΘ στον Άγιο Ανδρέα ∆ήµου Νέας Μάκρης. 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου 
Στέφανος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης,  Αδαµόπουλος Κων/νος,  
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος,  Αθανασόπουλος Κων/νος, 
Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, 
Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, 
Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρελάς 
∆ηµήτριος, Βαρεµένος Γεώργιος,  Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, 
Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης,  Βουράκης 
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Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, 
Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, 
Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος,  ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς 
Γεώργιος, ∆ηµαράς Ιωάννης, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, 
Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, 
Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, 
Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καραΐνδρου Θάλεια, 
Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - 
Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος,  Κυπραίος ∆ηµήτριος, 
Κωνσταντάκου Μερόπη, Λούσκος Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, 
Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης,  Μαργαρίτης Γεώργιος, 
Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, 
Μεθυµάκη Άννα,  Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα,  
Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, 
Παναγούλης Ευστάθιος, Παφίλης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, 
Προµπονάς Ιάκωβος, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης 
Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς 
∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία. 
 
Απόντες: 
Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κισκήρα Χρυσάνθη. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις, Γιαννικάκης 
Θεµιστοκλής, Καπάταης Χρήστος,  Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραµανλή 
Άννα, Λιόσης Άγγελος, Μαρούγκα Ασπασία, Μπένος Ηλίας, Ροκοφύλλου 
Άννα, Χάγιος Άγγελος,  Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα. 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ι. Προµπονά, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για τα εξής: 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του 
περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 
91/25.04.2002). 

2. Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β) «Κατάταξη έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο ΜΠΕ και λοιπές 
συναφείς διατάξεις», σύµφωνα µε το Ν.1650/86. 

3. Την ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/05-08-2002) «Κατάταξη 
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
σύµφωνα µε το Ν.1650/1986».  
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4. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «∆ιαδικασία 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων». 

5. Της ΚΥΑ 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «περί 
καθορισµού τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την 
Ε.Π.Ο.». 

6. Το υπ’ αρ. οικ. 145116/8-3-2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) «Καθορισµό 
µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση 
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 

7. Η υπ’ αρ. πρωτ. Φ5452/1789/Περ6/17-05-2011 έγγραφο µε θέµα 
«∆ιαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: 
‘Επισκευή, κατασκευή, συντήρηση και εξοπλισµός κτιρίων και 
εγκαταστάσεων µαθητικών κατασκηνώσεων (υπαλλήλων) του ΥΠΕΘ 
στον Άγιο Ανδρέα ∆ήµου Νέας Μάκρης’» από το Τµήµα Α / ∆/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση Χωροταξικής 
& Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 

8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 130745/27-06-2003 έγγραφο µε θέµα «Έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων για τα “∆ίκτυα Υποδοµής στο Χωριό Τύπου 
στον Άγιο Ανδρέα του ∆ήµου Νέας Μάκρης”» από το Τµήµα Β / ΕΥΠΕ 
/ Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος / Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 5602/1-07-2003 έγγραφο µε θέµα ‘Εκσκαφές 
τάφρων στην περιοχή του Αγ. Ανδρέα’ από τη Β ΕΦΟΡΕΙΑ 
ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ / ΥΠ. 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 

10. Το υπ’ αρ. πρωτ. 5955/22-07-2003 έγγραφο µε θέµα 
‘Αρχαιότητες στην περιοχή του Αγ. Ανδρέα’ από τη Β ΕΦΟΡΕΙΑ 
ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ / ΥΠ. 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 

11. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1838/01-04-1998 έγγραφο µε θέµα ‘Έλεγχος 
τήρησης των διαλαµβανόµενων όρων στην 73723/762/9.3.87 
απόφαση παραχώρησης δηµοσίου (διακατεχόµενου) δάσους για 
συνέχιση λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων’ από τη Τµήµα 
Προστ. ∆ασών / ∆ασαρχείο Πεντέλης / ∆/νση ∆ασών / Ν.Α.Α.Α. 

12. Το υπ’ αρ. πρωτ. 73723/09-03-1987 έγγραφο µε θέµα 
‘Παραχώρηση δηµοσίου (διακατεχόµενου) δάσους για συνέχιση 
λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων’ από τη Τµήµα Προστ. ∆ασών / 
∆ασαρχείο Πεντέλης / ∆/νση ∆ασών / Ν.Α.Α.Α. 

13. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.473/2292/50870/ΣΤ3/06-05-2010 έγγραφο 
µε θέµα ‘∆ιατήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων που ανεγέρθηκαν και 
τοποθετήθηκαν µέχρι 31.12.2004 στην περιοχή καταλυµάτων του 
Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων στον 
Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης’ από το Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

14. Την υπ’ αρ. 2333/88 άδεια οικοδοµής από το Πολ. Γραφείο Αγ. 
Παρασκευής / Νοµαρχία Αττικής. 

15. Το έγγραφο µε θέµα ‘∆ιατήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων που 
ανεγέρθηκαν και τοποθετήθηκαν µέχρι 31.12.2004 στην περιοχή 
καταλυµάτων του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης – Ενηµέρωση 
φακέλου µε Αριθ. Πρωτ. Φ3778/3198/7.5.2010 (αριθµ. πρωτ. 
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ΥΠ∆ΒΜΘ Φ473/2292/50870/ΣΤ3-6.5.2010)’ από την ∆/νση 
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων / Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

16. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΕ.ΧΩ. Φ3778/5602/05-08-2010 έγγραφο µε 
θέµα ‘∆ιατήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Παιδικών Εξοχών 
Υπουργείου Παιδείας Αγίου Ανδρέα (αρ. 19, παρ. 1, ν.3467/06)’ από 
το Τµήµα Β / ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. / Γενική ∆/νση Περιφέρειας / Περιφέρεια 
Αττικής. 

17. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3429/26-10-2010 έγγραφο µε θέµα 
‘∆ιατήρηση εγκαταστάσεων Παιδικών Εξοχών Υπουργείου Παιδείας 
Αγίου Ανδρέα’ από τον ΟΡΣΑ. 

18. Το υπ’ αρ. πρωτ. 626/24-02-2011 έγγραφο µε θέµα ‘∆ιατήρηση 
εγκαταστάσεων Παιδικών Εξοχών Υπουργείου Παιδείας Αγίου 
Ανδρέα’ από τον ΟΡΣΑ. 

19. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.473/77098/ΣΤ3/01-07-2010 έγγραφο µε 
θέµα ‘Εξαίρεση από κατεδάφιση υφιστάµενων κατασκευών 
κατασκηνώσεων Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης (περιοχή Ζούµπερι) 
σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν.3208/03’ από την ∆/νση Εφαρµογής 
Εκπαιδευτικών Σχεδίων / Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων. 

20. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.473/150027/ΣΤ3/26-11-2010 έγγραφο µε 
θέµα ‘Θεώρηση όρων δόµησης εκτάσεως Μαθητικών 
Κατασκηνώσεων και Κατασκηνώσεων Υπαλλήλων του ΥΠΕΠΘ στον 
Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης (περιοχή Ζούµπερι)’ από την ∆/νση 
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων / Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

21. Το υπ’ αρ. πρωτ. 16235/1426/17-02-2011 έγγραφο µε θέµα 
‘Θεώρηση όρων δόµησης’ από το Τµήµα Χωροταξίας – 
Πολεοδοµικών & Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρµογών / ∆/νση 
Πολεοδοµίας / ∆ήµος Παλλήνης . 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο ‘Επισκευή, κατασκευή, 
συντήρηση και εξοπλισµός κτιρίων και εγκαταστάσεων µαθητικών 
κατασκηνώσεων (υπαλλήλων) του ΥΠΕΘ στον Άγιο Ανδρέα ∆ήµου 
Νέας Μάκρης.’, η οποία διαβιβάστηκε µε το (7) σχετικό, για την 
έκφραση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 

 

Κύριος του Έργου: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

Συντάκτης µελέτης: 
∆. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ Ε.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η µελέτη περιλαµβάνει: 
1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
3.  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 
4.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  
5.  ΧΛΩΡΙ∆Α-ΠΑΝΙ∆Α 
6.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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7.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
8.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

Κατηγορία Επιχείρησης: 
Η δραστηριότητα σύµφωνα µε το (3) σχετικό κατατάσσεται στην: 
Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις 
Οµάδα 6η, Κατηγορία 1 η, Υποκατηγορία 2 η  (δυναµικότητα > 100 
ατόµων) 
Αντικείµενο του έργου: 
Η παρούσα µελέτη αφορά στην εκτίµηση και αξιολόγηση των 
σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναµένεται να 
προκύψουν από το έργο «Επισκευή, Κατασκευή, Συντήρηση και 
Εξοπλισµός Μαθητικών Κατασκηνώσεων καθώς και των 
Κατασκηνώσεων (Υπαλλήλων) του ΥΠ.Π.∆.Β.Μ.Θ. στον Άγιο Ανδρέα 
Νέας Μάκρης», στον περιβάλλοντα χώρο καθώς και στην ευρύτερη 
περιοχή. 
Επίσης παρουσιάζονται τα προτεινόµενα µέτρα πρόληψης και 
αντιµετώπισης των επιπτώσεων αυτών. 
Με την «Μελέτη επισκευής κατασκευής συντήρησης και εξοπλισµός 
κτιρίων και εγκαταστάσεων µαθητικών κατασκηνώσεων καθώς και των 
κατασκηνώσεων (Υπαλλήλων) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στον Άγιο Ανδρέα Νέας 
Μάκρης» αναζητήθηκε η σύνταξη µιας ολοκληρωµένης πρότασης 
λειτουργίας των κατασκηνώσεων, µε την πλήρη και λειτουργική 
αποκατάσταση του συνόλου των υφισταµένων κτιριακών, Η/Μ 
εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου καθώς και των τυχών νέων 
απαιτούµενων εγκαταστάσεων, µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν ως 
κατασκηνώσεις µαθητών, φοιτητών αθλητών, ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες, υπαλλήλων και για οποιοιδήποτε άλλη ανάγκη φιλοξενίας 
προσώπων αρµοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Επιδίωξη είναι τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις των Μαθητικών 
Κατασκηνώσεων καθώς και των Κατασκηνώσεων των Υπάλληλων του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης να λειτουργήσουν µε 
σύγχρονες προδιαγραφές, να ενσωµατώνουν τις σύγχρονες πρακτικές 
λειτουργίας και οργάνωσης που προβλέπει η σχετική νοµοθεσία για τις 
κατασκηνώσεις και να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών. 
Με την εν λόγω µελέτη προτείνονται µια σειρά εργασιών µε στόχο την 
εύρυθµη λειτουργία των κατασκηνώσεων, µέσω της αναβάθµισης, της 
λειτουργικής αποκατάστασης και του εκσυγχρονισµού των 
κατασκηνώσεων. Τµήµα των έργων που προτείνονται πρόκειται να 
εκτελεσθούν άµεσα (µέσα στα έτη 2010 και στο 2011) λόγω της 
υποχρέωσης που ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια βίου µάθησης 
και Θρησκευµάτων µε το από 7-11-2008 Μνηµόνιο Συνεργασίας µε την 
Επιτροπή Special Olympics - ΑΘΗΝΑ 2011 για την παραχώρηση των 
κατασκηνώσεων για την φιλοξενία αθλητών που θα συµµετέχουν στους 
Παγκόσµιους Αγώνες Special Olympics οι οποίοι θα λάβουν µέρος στη 
χώρα µας το καλοκαίρι του 2011.  
 
Περιγραφή του έργου: 
Η συνολική έκταση των υπό µελέτη κατασκηνώσεων ανέρχεται σε 105 
στρέµµατα που αποτελούνται από το τµήµα των µαθητικών 
κατασκηνώσεων συνολικής εκτάσεως 78 στρεµµάτων περίπου και το 
τµήµα των κατασκηνώσεων διοικητικών υπαλλήλων συνολικής 
επιφανείας 28 στρεµµάτων περίπου. 
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Το πρώτο τµήµα των κατασκηνώσεων περιλαµβάνει κτίσµατα 
συνολικής επιφανείας 10284,75 τ.µ. εκ των οποίων τα 5948,50τ.µ. 
αποτελούν την επιφάνεια των 214 προκατασκευασµένων οικίσκων, οι 
οποίοι τοποθετήθηκαν στο χώρο των κατασκηνώσεων για την 
εξυπηρέτηση της Ολυµπιακής Φιλοξενίας. Για τους οικίσκους αυτούς 
έχει ήδη κατατεθεί αίτηση στην Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 
(αριθ. Πρωτ. Φ3778/3198 / 7-5-2010) για την χορήγηση αδείας 
διατήρησής τους. 
Με την υφιστάµενη υποδοµή στις µαθητικές κατασκηνώσεις δύναται να 
φιλοξενηθούν 428 άτοµα (2 κλίνες ανά οικίσκο). Μελλοντικά είναι 
πιθανό να φιλοξενηθούν 4 κατά µέγιστο άτοµα ανά οικίσκο ήτοι 
συνολικά 856 άτοµα. 
Η υπόλοιπη επιφάνεια κτισµάτων ανήκει στο σύνολο των 
εγκαταστάσεων υποστήριξης των κατασκηνώσεων (συγκροτήµατα 
εστιατορίων-µαγειρείων, κτίρια W.C., αποθήκες, αναρρωτήριο, ιατρείο, 
κυλικείο, αρχείο-γραµµατεία, κτίριο εγκαταστάσεων βιολογικού 
καθαρισµού, κτίριο υποσταθµού  και άλλων βοηθητικών κυρίως 
κτισµάτων) . 
Στο τµήµα των κατασκηνώσεων διοικητικών υπαλλήλων υφίστανται 
ελάχιστα κτίσµατα (3 κτίρια µαγειρείων, 1 κτίριο WC, ένα κτίριο 
υδατόπυργου καθώς και τρία βοηθητικά κτίρια), ενώ προβλέπεται  να 
κατασκευαστούν 10 βάσεις σκηνών για τη φιλοξενία 50 περίπου 
ατόµων.  
Στο τµήµα των Μαθητικών Κατασκηνώσεων εκτός από το έργο της 
Τοποθέτησης Προσωρινών Κατασκευών που προαναφέρθηκε 
εκτελέστηκαν επιπλέον έργα υποδοµής και ανάπλασης για την 
εξυπηρέτηση της Ολυµπιακής Φιλοξενίας βάσει της υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 
29514/11-8-2004 απόφασης της ∆ιεύθυνσης Ο.Κ.Κ.  
Συγκεκριµένα για την κατασκήνωση ΥΠ.Ε.Π.Θ. προβλεπόταν η 
κατασκευή δικτύου αποχέτευσης µε κεντρικό αποχετευτικό αγωγό 
µήκους 1.800µ. και αγωγών ακαθάρτων συνολικού µήκους 2.600µ. 
καθώς και η κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων.  
 

� Μαθητικές κατασκηνώσεις 
Τα έργα που προβλέπεται να εκτελεστούν στο χώρο των µαθητικών 
κατασκηνώσεων είναι αναλυτικά τα ακόλουθα: 

- Κατεδάφιση 15 συνολικά κτισµάτων (κτίρια µε τα στοιχεία  02, 
06α – 06β, 10, 12, 14α – 14β, 16, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 30 που 
φαίνονται στο συνηµµένο διάγραµµα µε την διάταξη των 
υφιστάµενων και προτεινόµενων έργων. 

- Επισκευή των 214 προκατασκευασµένων οικίσκων:  
- Επισκευή των συγκροτηµάτων µαγειρείων – εστιατορίων:  
- Επισκευή των λοιπών κτιρίων της κατασκήνωσης:  
- Αντικατάσταση της περίφραξης. 
- ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου:  
- Στο συγκρότηµα βιολογικού καθαρισµού θα εγκατασταθεί 
πλήρες σύστηµα εξαερισµού και απόσµησης για την εξουδετέρωση 
των εκλυόµενων οσµών των ανεπεξέργαστων λυµάτων. 

 
� Κατασκηνώσεις διοικητικών υπαλλήλων  

Στο χώρο των κατασκηνώσεων διοικητικών υπαλλήλων προβλέπονται 
οι παρακάτω εργασίες: 
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- Επισκευή των ήδη υφισταµένων κτισµάτων 
- Τοποθέτηση 10 βάσεων σκυροδέµατος για σκηνές 
- Επισκευή κτιρίου υδατοπύργου για τη στέγαση σε αυτό της 
δεξαµενής και του µηχανοστασίου πυρόσβεσης. 

- ∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου  
 
Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
είναι δυνατόν να επέλθουν στο -φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και 
λειτουργίας του έργου, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων 
µέτρων:  
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να 
χορηγηθούν όλες οι προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις που 
προκύπτουν από την υφιστάµενη νοµοθεσία (∆ασαρχείο, Εφορείες 
Αρχαιοτήτων, Υπ. Πολιτισµού, ΥΠΕΚΑ, κλπ.). 

2. Να τηρηθούν οι όροι που έχουν τεθεί από την Εφορείες 
Αρχαιοτήτων. 

3. Να µην γίνει καµία επέµβαση στην αυτοφυή χλωρίδα του χώρου. 
Οποιαδήποτε επέµβαση (π.χ. κοπή δέντρου) να γίνει σε συνέχεια 
απαραίτητων αδειών και υπό την επίβλεψη του δασαρχείου. Να 
γίνει καταµέτρηση και αποτύπωση των δέντρων που βρίσκονται 
εντός του χώρου και ο αριθµός να υποβληθεί στο αρµόδιο 
∆ασαρχείο. 

4. Οι εκσκαφές και οι εκβραχισµοί να περιοριστούν στις απολύτως 
αναγκαίες και να γίνουν µόνο µε µηχανικά µέσα . 

5. Απαγορεύεται η λειτουργία κινητού συγκροτήµατος θραύσης 
(σπαστηροτριβείο).  

6. Απαιτείται προγραµµατισµός της άµεσης αποµάκρυνσης των 
υλικών εκσκαφής από την περιοχή του έργου. Η παραµονή υλικών 
εκσκαφής σε προσωρινούς αποθεσιοθαλάµους επιτρέπεται µόνο 
στην περίπτωση που προβλέπεται η χρησιµοποίησή τους για τις 
ανάγκες του έργου. Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών που δε θα 
χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή των έργων και των έργων 
ανάπλασης, να διατίθενται σε προς αποκατάσταση χώρους 
λατοµείων ή σε νόµιµους χώρους διάθεσής τους. Απαγορεύεται το 
µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου ή µισγάγγειας. Πριν 
την έναρξη του έργου θα πρέπει να κατατεθεί προς έγκριση µελέτη 
η οποία θα υποδεικνύει του ακριβείς χώρους τόσο της προσωρινής 
απόθεσης όσο και τους τελικούς αποδέκτες των υλικών που δεν θα 
χρησιµοποιηθούν (µόνιµης απόθεσης). 

7. Όσον αφορά την κίνηση οχηµάτων από κατοικηµένες περιοχές για 
την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της 
περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών και των 
περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές συνεπάγονται 
(θόρυβος, σκόνη κλπ.), θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ή καλύτερα 
λειτουργικοί κανόνες, όπως αποφυγή µετακινήσεων των φορτηγών 
και των µηχανηµάτων κατασκευής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, 
κάλυψη φορτηγών, επιλογή µετακινήσεων σε µεγάλες οδικές 
αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται να διανύονται µεγαλύτερες 
αποστάσεις κλπ. 
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8. Για την διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού να 
χρησιµοποιηθούν προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την 
ολοκλήρωση των εργασιών.  

9. Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία 
µέτρα (καλυµµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, κλπ.). 

10. Κατάλληλη σήµανση σε όλα τα µέτωπα εργασίας, στα εργοτάξια 
και στους χώρους από όπου διέρχονται κατασκευαστικά 
µηχανήµατα. 

11. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή 
αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο των εργοταξίων. 

12. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και 
µηχανηµάτων. 

13. Καµία συντήρηση των φορτηγών και µηχανηµάτων να µην 
πραγµατοποιείται εντός του χώρου. 

14. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις 
εκποµπές καυσαερίων µηχανηµάτων και οχηµάτων εργοταξίου. 

15. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις: 
Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78, 
Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86, 
Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88 και 
Υ.Α.765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91. 
Ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην 
Υ.Α.17252/92 (ΦΕΚ395/Β/19.6.92). Σε κάθε περίπτωση για τη 
λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα 
προβλεπόµενα στο Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81). 

16. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και µηχανήµατα θα 
συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου 
και θα διατίθενται µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

17. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται 
σύµφωνα µε το Π∆ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

18. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαµβάνονται όλα 
τα µέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη 
λειτουργία των µηχανηµάτων, συνεργείων, κλπ. και για 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες 
περιοχές. Ιδιαίτερη µεριµνά να δοθεί σε θέµατα γενικότερης 
αντιπυρικής προστασίας και να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις 
από το δασαρχείο και την πυροσβεστική υπηρεσία. 

19. Για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό 
δίκτυο της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών στην 
περιοχή του έργου και των περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι 
κινήσεις αυτές συνεπάγονται (θόρυβος, σκόνη κλπ.), θα πρέπει να 
ληφθούν µέτρα ή καλύτερα λειτουργικοί κανόνες, όπως αποφυγή 
µετακινήσεων των φορτηγών και των µηχανηµάτων κατασκευής 
κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, επιλογή 
µετακινήσεων σε µεγάλες οδικές αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν 
πρόκειται να διανύονται µεγαλύτερες αποστάσεις κλπ. 

20. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών. 
21. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίµων στο έδαφος. Η 

αλλαγή των λαδιών των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, εφόσον 
γίνονται στο εργοτάξιο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να 
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συλλέγονται σε στεγανές δεξαµενές και να διατίθενται σε µονάδες 
ανάκτησης ορυκτελαίων σύµφωνα µε το Π.∆ 82/2004 (ΦEK64A/2-
3-2004). 

22. Απαγορεύονται οι αµµοληψίες ή λήψεις αδρανών ή άλλων 
υλικών από οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη αδειοδότηση. Η 
λήψη αδρανών θα πραγµατοποιείται από νόµιµα λειτουργούντα 
λατοµεία της ευρύτερης περιοχής. 

23. Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών 
καυσίµων ή πίσσας µε άµεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών 
νερών, του εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή είναι σε µεγάλες 
ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται χρήση 
προσροφητικών υλικών όπως άµµος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού 
γεωϋφάσµατος αµέσως µετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα πρέπει να 
υπάρχουν στα εργοτάξια για τη δυνατότητα άµεσης επέµβασης. Η 
διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες για τη διάθεση 
τοξικών αποβλήτων. 

24. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση κατά την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 
φορείς. 

25. Οι προτεινόµενες διαβάσεις να περιοριστούν στις απολύτως 
απαραίτητες. Να κατασκευαστούν µε γνώµονα της προστασία της 
ευρύτερης περιοχής, καθώς η ευρύτερη περιοχή µέσα στην οποία 
κατασκευάζεται το έργο έχει ορισθεί ως αρχαιολογικός χώρος – 
ιστορικός τόπος (ΦΕΚ 265/Β/1957, ΦΕΚ 518/Β/1963, ΦΕΚ 
866/Β/1977 και ΦΕΚ 676/Β/1995) και τοπίο ιδιαίτερου 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 281/∆/1993). Επί των 
προτεινόµενων διαβάσεων θα πρέπει να κατατεθεί αιτιολογική 
έκθεση που να αναφέρει αναλυτικά τα σηµεία, τον λόγο 
κατασκευής, τον τρόπος πιθανής συναρµογής µε το υφιστάµενο ή 
µη τοπικό δίκτυο, ποια σηµεία εξυπηρετεί, κλπ. 

26. Απαγορεύεται η διάνοιξη εργοταξιακών δρόµων. 
27. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση των 

τµηµάτων του ασφαλτοτάπητα που προέρχονται από δρόµους 
όπου και αν προβλέπονται παρεµβάσεις. Τα αποξηλωµένα τµήµατα 
του ασφαλτοτάπητα, θα πρέπει να επαναχρησιµοποιηθούν (µετά 
από θραύση).  

28. Τα προτεινόµενα έργα ανάπλασης να εναρµονίζονται µε το 
δοµηµένο περιβάλλον της περιοχής.  

29. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, 
ιδιαίτερα τα πρώτα 2 χρόνια µε ευθύνη του φορέα του έργου. 
Ειδικότερα, οι εργασίες που θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα είναι οι 
εξής: άρδευση, λίπανση, αραίωµα, επαναφύτευση όπου υπάρχουν 
αστοχίες, φυτοπροστασία. 

30. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα διαµορφωθεί όπως 
έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες και ο Ανάδοχος 
εργολάβος υποχρεούται στην συλλογή και αποµάκρυνση των 
πάσης φύσεως άχρηστων υλικών και εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων. 

31. Κατά τη φάση κατασκευής να γίνεται συστηµατικός ποιοτικός 
έλεγχος για τη διασφάλιση της αντοχής των έργων στο χρόνο. 

32. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατοµική 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, µπότες, γάντια, 
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µάσκες, ωτοασπίδες, στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.) για την 
προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας 
σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία. Πιστή τήρηση των 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων 
για την εν λόγω δραστηριότητα. 

33. Τα αδρανή υλικά και τα εκχώµατα που θα προκύψουν από το 
έργο πρέπει να επαναχρησιµοποιηθούν όπου αυτό είναι εφικτό ή 
να εναποτεθούν σε κατάλληλους χώρους – αποδέκτες µετά από 
σχετική άδεια τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

34. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 
αποφυγής της πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

35. Η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης 
των περιβαλλοντικών όρων. 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 
ΘΟΡΥΒΟΣ 

36. Να τηρούνται το όριο θορύβου που ορίζεται από το Π.∆. 
1180/81. 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
37. Οι έξοδοι των αγωγών απαγωγής αέριων οσµών (από 

µαγειρεία, W.C., κλπ.) να τοποθετηθούν σε σηµεία αποµακρυσµένα 
από περιοχές ανθρώπινης παρουσίας.  

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
38. Τα υγρά απόβλητα να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα όσα 

περιγράφονται την διαβιβασθείσα Μ.Π.Ε. Η µονάδα να λάβει την 
απαραίτητη άδεια επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων. 

39. Να εκτελούν τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού 
δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των 
αποβλήτων και της ιλύος.  

40. Τα χρησιµοποιηµένα λάδια µαγειρείων να µη διατίθενται στην 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων αλλά να συλλέγονται µε 
σκοπό την επαναχρησιµοποίηση τους (σαπωνοποιία κλπ). 

 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
41. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας να συλλέγονται σε ειδικό χώρο 

& να διατίθενται για ανακύκλωση σύµφωνα µε το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 
179Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο µε τα σχετικά δελτία 
αποστολής.  

42. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη 
δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε 
αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς 
κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. Τα 
αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, ελαστικά, µέταλλα, 
γυαλί κλπ) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να 
αποµακρύνονται για διάθεση µέσω του συστήµατος αποκοµιδής 
απορριµµάτων του ∆ήµου.  

43. Να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση 
αλουµινίου, πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών 
κάδων ανακύκλωσης πλησίον των λοιπών κάδων απορριµµάτων).   

44. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων 
κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα 
αποσταλεί στην Υπηρεσία µας, το άλλο στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / 
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∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων σύµφωνα µε την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 
εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / 
Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
45. Για την αφαίρεση υλικών αµιάντου θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν τα κάτωθι: 
1. Ψεκασµός µε µίγµα νερού-PVA όλων των προς αποξήλωση 
επιφανειών.  
2. Αποσύνδεση των φύλλων αµιαντοτσιµέντου µε εργαλεία χειρός. 
3. Κατάβαση µε γερανό στο έδαφος.  
4. Συσκευασία τους µε διπλό φύλλο πολυαιθυλενίου. 
5. Σήµανση των συσκευασιών.  

46. Το συνεργείο που θα ασχοληθεί µε τις εργασίες αποξήλωσης 
αµιάντου να είναι εξειδικευµένο σε εργασίες διαχείρισης υλικών από 
αµίαντο και πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε εξοπλισµό µιας 
χρήσης, που θα περιλαµβάνει: ολόσωµες φόρµες εργασίας, κράνη, 
γάντια και υποδήµατα ασφαλείας, µάσκες µε φίλτρα FFP 3, τα 
οποία µετά την χρήση θα απορρίπτονται µαζί µε τα υπόλοιπα 
στερεά απόβλητα εντός σάκων UN. 

47. Στους χώρους, όπου θα διεξαχθούν αποξήλωσης αµιάντου οι 
εργασίες να υπάρχει εµφανής σήµανση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Π.∆/τος 422/1979 “Περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως 
ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας” και πινακίδες 
προειδοποίησης όπου να αναγράφεται µε γράµµατα που 
διαβάζονται εύκολα: «“ΑΜΙΑΝΤΟΣ” - “ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΑΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ” - “Η ΕΙΣΠΝΟΗ  ΣΚΟΝΗΣ 
ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ”» 

48. Κατά την διάρκεια όλων των εργασιών αποξήλωσης αµιάντου, 
να διενεργείται καταµέτρηση ινών αµιάντου στην ατµόσφαιρα από 
εξειδικευµένο ανεξάρτητο εργαστήριο, µε σκοπό την επιβεβαίωση 
ότι οι εκποµπές είναι µέσα στα επιτρεπτά όρια και ως προνοεί η 
σχετική Νοµοθεσία. 

49. Ο έλεγχος κατά την διάρκεια όλων των εργασιών αποξήλωσης 
αµιάντου να γίνεται µε τυχαίο δείγµα ανά κυβικό µέτρο αέρα και να 
λαµβάνεται µε ειδικές πιστοποιηµένες συσκευές τύπου “air 
monitoring measurement equipment” (συσκευή µετρήσεως αέρα). 
Όλες οι µετρήσεις να καταγράφονται από τον Ανεξάρτητο 
Εξειδικευµένο/Αδειούχο Εµπειρογνώµονα και να διατίθενται στις 
δηµόσιες ελεγκτικές αρχές όποτε ζητηθούν. Τα στοιχεία αυτά να 
φυλάσσονται για περίοδο τουλάχιστον 30 ετών πριν την 
καταστροφή τους.  

50. Μετα την ολοκλήρωση των εργασιών αποξήλωσης αµιάντου, να 
γίνει πλήρης έλεγχος καθαρότητας του Χώρου Εργασίας, από 
εξειδικευµένο ανεξάρτητο εργαστήριο. Ο έλεγχος θα περιλαµβάνει 
τόσο οπτικό έλεγχο, όσο και µετρήσεις συγκέντρωσης ινών 
αµιάντου στον αέρα. 

51. Μετά το πέρας της αποξήλωσης, όλες οι συσκευασίες που 
περιέχουν απόβλητα αµιάντου αφού κλειστούν ερµητικά να 
φορτωθούν σε όχηµα της αδειοδοτηµένης εταιρείας και να 
οδηγηθούν για προσωρινή αποθήκευση σε εγκατάσταση που 
διαθέτει άδεια προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων.    
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52. Εφόσον πρόκειται για αποξήλωση – κατεδάφιση στέγης πρέπει 
να εκδοθεί άδεια οικοδοµής από την αρµόδια Υπηρεσία 
Πολεοδοµίας πριν την έναρξη των εργασιών. 

53. Να προσκοµιστούν στη αρµόδια ∆/νση Περιβάλλοντος τα 
παραστατικά παράδοσης – παραλαβής και τα πιστοποιητικά τελικής 
διάθεσης των υλικών αµιάντου. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
54. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών 

πινακίδων, επιγραφών, κλπ. κατά  παράβαση του Γ.Ο.Κ.. 
55. Να γίνουν φυτεύσεις µε κατάλληλα είδη δέντρων και θάµνων 

όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση, δηµιουργία 
ζωνών πρασίνου και ανάπλαση τοπίου σύµφωνα µε εγκεκριµένη 
φυτοτεχνική µελέτη από το αρµόδιο ∆ασαρχείο. Να γίνεται 
συστηµατική συντήρηση των φυτεύσεων. 

56. Να υφίσταται κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης. 
Γενικότερα να τηρούνται όλα τα απαραίτητα µέτρα πυρασφάλειας 
που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

57. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών 
όρων. 

58. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής 
προστασίας και αποφυγής οχλήσεων. 

59. Να εξασφαλίζεται η επιβίωση και η προστασία της χλωρίδας και 
της πανίδας. 

60. Λήψη έργων αντιπυρικής προστασίας. 
61. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών 

όρων.  
62. Τήρηση όλων των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που 

προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
Η ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού λαµβάνοντας υπόψη 
τα παραπάνω, γνωµοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας 
Μ.Π.Ε.  
 
 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Γνωµοδοτεί υπέρ της ΜΠΕ για το έργο «Επισκευή, κατασκευή, συντήρηση 
και εξοπλισµός κτιρίων και εγκαταστάσεων µαθητικών κατασκηνώσεων 
(υπαλλήλων) του ΥΠΕΘ στον Άγιο Ανδρέα ∆ήµου Νέας Μάκρης, µε την 
προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται 
στην παραπάνω εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής και οι οποίοι 
έχουν ως εξής: 
 

Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι 
δυνατόν να επέλθουν στο -φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της 
περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, 
προτείνεται η λήψη των ακόλουθων µέτρων:  
 
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
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1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να 
χορηγηθούν όλες οι προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις που 
προκύπτουν από την υφιστάµενη νοµοθεσία (∆ασαρχείο, 
Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπ. Πολιτισµού, ΥΠΕΚΑ, κλπ.). 

2. Να τηρηθούν οι όροι που έχουν τεθεί από την Εφορείες 
Αρχαιοτήτων. 

3. Να µην γίνει καµία επέµβαση στην αυτοφυή χλωρίδα του χώρου. 
Οποιαδήποτε επέµβαση (π.χ. κοπή δέντρου) να γίνει σε συνέχεια 
απαραίτητων αδειών και υπό την επίβλεψη του δασαρχείου. Να 
γίνει καταµέτρηση και αποτύπωση των δέντρων που βρίσκονται 
εντός του χώρου και ο αριθµός να υποβληθεί στο αρµόδιο 
∆ασαρχείο. 

4. Οι εκσκαφές και οι εκβραχισµοί να περιοριστούν στις απολύτως 
αναγκαίες και να γίνουν µόνο µε µηχανικά µέσα . 

5. Απαγορεύεται η λειτουργία κινητού συγκροτήµατος θραύσης 
(σπαστηροτριβείο).  

6. Απαιτείται προγραµµατισµός της άµεσης αποµάκρυνσης των 
υλικών εκσκαφής από την περιοχή του έργου. Η παραµονή 
υλικών εκσκαφής σε προσωρινούς αποθεσιοθαλάµους 
επιτρέπεται µόνο στην περίπτωση που προβλέπεται η 
χρησιµοποίησή τους για τις ανάγκες του έργου. Τα πλεονάζοντα 
υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή 
των έργων και των έργων ανάπλασης, να διατίθενται σε προς 
αποκατάσταση χώρους λατοµείων ή σε νόµιµους χώρους 
διάθεσής τους. Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε 
ποταµού, χειµάρρου ή µισγάγγειας. Πριν την έναρξη του έργου θα 
πρέπει να κατατεθεί προς έγκριση µελέτη η οποία θα υποδεικνύει 
του ακριβείς χώρους τόσο της προσωρινής απόθεσης όσο και 
τους τελικούς αποδέκτες των υλικών που δεν θα 
χρησιµοποιηθούν (µόνιµης απόθεσης). 

7. Όσον αφορά την κίνηση οχηµάτων από κατοικηµένες περιοχές για 
την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο 
της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών και των 
περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές συνεπάγονται 
(θόρυβος, σκόνη κλπ.), θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ή καλύτερα 
λειτουργικοί κανόνες, όπως αποφυγή µετακινήσεων των 
φορτηγών και των µηχανηµάτων κατασκευής κατά τις ώρες κοινής 
ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, επιλογή µετακινήσεων σε µεγάλες 
οδικές αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται να διανύονται 
µεγαλύτερες αποστάσεις κλπ. 

8. Για την διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού να 
χρησιµοποιηθούν προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την 
ολοκλήρωση των εργασιών.  

9. Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία 
µέτρα (καλυµµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, κλπ.). 

10. Κατάλληλη σήµανση σε όλα τα µέτωπα εργασίας, στα 
εργοτάξια και στους χώρους από όπου διέρχονται κατασκευαστικά 
µηχανήµατα. 

11. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή 
αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο των εργοταξίων. 

12. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και 
µηχανηµάτων. 
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13. Καµία συντήρηση των φορτηγών και µηχανηµάτων να µην 
πραγµατοποιείται εντός του χώρου. 

14. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις 
εκποµπές καυσαερίων µηχανηµάτων και οχηµάτων εργοταξίου. 

15. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: 
Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78, 
Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86, 
Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88 και 
Υ.Α.765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91. 
Ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην 
Υ.Α.17252/92 (ΦΕΚ395/Β/19.6.92). Σε κάθε περίπτωση για τη 
λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν 
τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81). 

16. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και µηχανήµατα θα 
συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου 
και θα διατίθενται µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

17. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται 
σύµφωνα µε το Π∆ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

18. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαµβάνονται όλα 
τα µέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη 
λειτουργία των µηχανηµάτων, συνεργείων, κλπ. και για 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες 
περιοχές. Ιδιαίτερη µεριµνά να δοθεί σε θέµατα γενικότερης 
αντιπυρικής προστασίας και να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις 
από το δασαρχείο και την πυροσβεστική υπηρεσία. 

19. Για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό 
δίκτυο της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών στην 
περιοχή του έργου και των περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι 
κινήσεις αυτές συνεπάγονται (θόρυβος, σκόνη κλπ.), θα πρέπει να 
ληφθούν µέτρα ή καλύτερα λειτουργικοί κανόνες, όπως αποφυγή 
µετακινήσεων των φορτηγών και των µηχανηµάτων κατασκευής 
κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, επιλογή 
µετακινήσεων σε µεγάλες οδικές αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν 
πρόκειται να διανύονται µεγαλύτερες αποστάσεις κλπ. 

20. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών. 
21. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίµων στο έδαφος. Η 

αλλαγή των λαδιών των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, εφόσον 
γίνονται στο εργοτάξιο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να 
συλλέγονται σε στεγανές δεξαµενές και να διατίθενται σε µονάδες 
ανάκτησης ορυκτελαίων σύµφωνα µε το Π.∆ 82/2004 (ΦEK64A/2-
3-2004). 

22. Απαγορεύονται οι αµµοληψίες ή λήψεις αδρανών ή άλλων 
υλικών από οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη αδειοδότηση. Η 
λήψη αδρανών θα πραγµατοποιείται από νόµιµα λειτουργούντα 
λατοµεία της ευρύτερης περιοχής. 

23. Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών 
καυσίµων ή πίσσας µε άµεσο κίνδυνο ρύπανσης των 
επιφανειακών νερών, του εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή 
είναι σε µεγάλες ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άµµος, ροκανίδι ή 



 15 

χρήση ειδικού γεωϋφάσµατος αµέσως µετά τη διαφυγή. Τέτοια 
υλικά θα πρέπει να υπάρχουν στα εργοτάξια για τη δυνατότητα 
άµεσης επέµβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων. 

24. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση κατά την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 
φορείς. 

25. Οι προτεινόµενες διαβάσεις να περιοριστούν στις απολύτως 
απαραίτητες. Να κατασκευαστούν µε γνώµονα της προστασία της 
ευρύτερης περιοχής, καθώς η ευρύτερη περιοχή µέσα στην οποία 
κατασκευάζεται το έργο έχει ορισθεί ως αρχαιολογικός χώρος – 
ιστορικός τόπος (ΦΕΚ 265/Β/1957, ΦΕΚ 518/Β/1963, ΦΕΚ 
866/Β/1977 και ΦΕΚ 676/Β/1995) και τοπίο ιδιαίτερου 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 281/∆/1993). Επί των 
προτεινόµενων διαβάσεων θα πρέπει να κατατεθεί αιτιολογική 
έκθεση που να αναφέρει αναλυτικά τα σηµεία, τον λόγο 
κατασκευής, τον τρόπος πιθανής συναρµογής µε το υφιστάµενο ή 
µη τοπικό δίκτυο, ποια σηµεία εξυπηρετεί, κλπ. 

26. Απαγορεύεται η διάνοιξη εργοταξιακών δρόµων. 
27. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση των 

τµηµάτων του ασφαλτοτάπητα που προέρχονται από δρόµους 
όπου και αν προβλέπονται παρεµβάσεις. Τα αποξηλωµένα 
τµήµατα του ασφαλτοτάπητα, θα πρέπει να 
επαναχρησιµοποιηθούν (µετά από θραύση).  

28. Τα προτεινόµενα έργα ανάπλασης να εναρµονίζονται µε το 
δοµηµένο περιβάλλον της περιοχής.  

29. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, 
ιδιαίτερα τα πρώτα 2 χρόνια µε ευθύνη του φορέα του έργου. 
Ειδικότερα, οι εργασίες που θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα είναι 
οι εξής: άρδευση, λίπανση, αραίωµα, επαναφύτευση όπου 
υπάρχουν αστοχίες, φυτοπροστασία. 

30. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα διαµορφωθεί όπως 
έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες και ο Ανάδοχος 
εργολάβος υποχρεούται στην συλλογή και αποµάκρυνση των 
πάσης φύσεως άχρηστων υλικών και εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων. 

31. Κατά τη φάση κατασκευής να γίνεται συστηµατικός ποιοτικός 
έλεγχος για τη διασφάλιση της αντοχής των έργων στο χρόνο. 

32. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατοµική 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, µπότες, γάντια, 
µάσκες, ωτοασπίδες, στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.) για την 
προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας 
σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία. Πιστή τήρηση των 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων 
για την εν λόγω δραστηριότητα. 

33. Τα αδρανή υλικά και τα εκχώµατα που θα προκύψουν από το 
έργο πρέπει να επαναχρησιµοποιηθούν όπου αυτό είναι εφικτό ή 
να εναποτεθούν σε κατάλληλους χώρους – αποδέκτες µετά από 
σχετική άδεια τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

34. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 
αποφυγής της πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 
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35. Η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης 
των περιβαλλοντικών όρων. 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 
ΘΟΡΥΒΟΣ 

36. Να τηρούνται το όριο θορύβου που ορίζεται από το Π.∆. 
1180/81. 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
37. Οι έξοδοι των αγωγών απαγωγής αέριων οσµών (από 

µαγειρεία, W.C., κλπ.) να τοποθετηθούν σε σηµεία 
αποµακρυσµένα από περιοχές ανθρώπινης παρουσίας.  

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
38. Τα υγρά απόβλητα να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα όσα 

περιγράφονται την διαβιβασθείσα Μ.Π.Ε. Η µονάδα να λάβει την 
απαραίτητη άδεια επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων. 

39. Να εκτελούν τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού 
δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των 
αποβλήτων και της ιλύος.  

40. Τα χρησιµοποιηµένα λάδια µαγειρείων να µη διατίθενται στην 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων αλλά να συλλέγονται µε 
σκοπό την επαναχρησιµοποίηση τους (σαπωνοποιία κλπ). 

 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
41. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας να συλλέγονται σε ειδικό χώρο 

& να διατίθενται για ανακύκλωση σύµφωνα µε το Ν. 2939/01 
(ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο µε τα 
σχετικά δελτία αποστολής.  

42. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη 
δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε 
αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς 
κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. Τα 
αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, ελαστικά, µέταλλα, 
γυαλί κλπ) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να 
αποµακρύνονται για διάθεση µέσω του συστήµατος αποκοµιδής 
απορριµµάτων του ∆ήµου.  

43. Να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση 
αλουµινίου, πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών 
κάδων ανακύκλωσης πλησίον των λοιπών κάδων 
απορριµµάτων).   

44. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων 
κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα 
αποσταλεί στην Υπηρεσία µας, το άλλο στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / 
∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων σύµφωνα µε την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 
εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / 
Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
45. Για την αφαίρεση υλικών αµιάντου θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν τα κάτωθι: 
1. Ψεκασµός µε µίγµα νερού-PVA όλων των προς αποξήλωση 
επιφανειών.  
2. Αποσύνδεση των φύλλων αµιαντοτσιµέντου µε εργαλεία χειρός. 
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3. Κατάβαση µε γερανό στο έδαφος.  
4. Συσκευασία τους µε διπλό φύλλο πολυαιθυλενίου. 
5. Σήµανση των συσκευασιών.  

46. Το συνεργείο που θα ασχοληθεί µε τις εργασίες αποξήλωσης 
αµιάντου να είναι εξειδικευµένο σε εργασίες διαχείρισης υλικών 
από αµίαντο και πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε εξοπλισµό µιας 
χρήσης, που θα περιλαµβάνει: ολόσωµες φόρµες εργασίας, 
κράνη, γάντια και υποδήµατα ασφαλείας, µάσκες µε φίλτρα FFP 3, 
τα οποία µετά την χρήση θα απορρίπτονται µαζί µε τα υπόλοιπα 
στερεά απόβλητα εντός σάκων UN. 

47. Στους χώρους, όπου θα διεξαχθούν αποξήλωσης αµιάντου οι 
εργασίες να υπάρχει εµφανής σήµανση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Π.∆/τος 422/1979 “Περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως 
ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας” και πινακίδες 
προειδοποίησης όπου να αναγράφεται µε γράµµατα που 
διαβάζονται εύκολα: «“ΑΜΙΑΝΤΟΣ” - “ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΑΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ” - “Η ΕΙΣΠΝΟΗ  ΣΚΟΝΗΣ 
ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ”» 

48. Κατά την διάρκεια όλων των εργασιών αποξήλωσης αµιάντου, 
να διενεργείται καταµέτρηση ινών αµιάντου στην ατµόσφαιρα από 
εξειδικευµένο ανεξάρτητο εργαστήριο, µε σκοπό την επιβεβαίωση 
ότι οι εκποµπές είναι µέσα στα επιτρεπτά όρια και ως προνοεί η 
σχετική Νοµοθεσία. 

49. Ο έλεγχος κατά την διάρκεια όλων των εργασιών αποξήλωσης 
αµιάντου να γίνεται µε τυχαίο δείγµα ανά κυβικό µέτρο αέρα και να 
λαµβάνεται µε ειδικές πιστοποιηµένες συσκευές τύπου “air 
monitoring measurement equipment” (συσκευή µετρήσεως αέρα). 
Όλες οι µετρήσεις να καταγράφονται από τον Ανεξάρτητο 
Εξειδικευµένο/Αδειούχο Εµπειρογνώµονα και να διατίθενται στις 
δηµόσιες ελεγκτικές αρχές όποτε ζητηθούν. Τα στοιχεία αυτά να 
φυλάσσονται για περίοδο τουλάχιστον 30 ετών πριν την 
καταστροφή τους.  

50. Μετα την ολοκλήρωση των εργασιών αποξήλωσης αµιάντου, 
να γίνει πλήρης έλεγχος καθαρότητας του Χώρου Εργασίας, από 
εξειδικευµένο ανεξάρτητο εργαστήριο. Ο έλεγχος θα περιλαµβάνει 
τόσο οπτικό έλεγχο, όσο και µετρήσεις συγκέντρωσης ινών 
αµιάντου στον αέρα. 

51. Μετά το πέρας της αποξήλωσης, όλες οι συσκευασίες που 
περιέχουν απόβλητα αµιάντου αφού κλειστούν ερµητικά να 
φορτωθούν σε όχηµα της αδειοδοτηµένης εταιρείας και να 
οδηγηθούν για προσωρινή αποθήκευση σε εγκατάσταση που 
διαθέτει άδεια προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων 
αποβλήτων.    

52. Εφόσον πρόκειται για αποξήλωση – κατεδάφιση στέγης πρέπει 
να εκδοθεί άδεια οικοδοµής από την αρµόδια Υπηρεσία 
Πολεοδοµίας πριν την έναρξη των εργασιών. 

53. Να προσκοµιστούν στη αρµόδια ∆/νση Περιβάλλοντος τα 
παραστατικά παράδοσης – παραλαβής και τα πιστοποιητικά 
τελικής διάθεσης των υλικών αµιάντου. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
54. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών 

πινακίδων, επιγραφών, κλπ. κατά  παράβαση του Γ.Ο.Κ.. 
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55. Να γίνουν φυτεύσεις µε κατάλληλα είδη δέντρων και θάµνων 
όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση, δηµιουργία 
ζωνών πρασίνου και ανάπλαση τοπίου σύµφωνα µε εγκεκριµένη 
φυτοτεχνική µελέτη από το αρµόδιο ∆ασαρχείο. Να γίνεται 
συστηµατική συντήρηση των φυτεύσεων. 

56. Να υφίσταται κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος 
πυρόσβεσης. Γενικότερα να τηρούνται όλα τα απαραίτητα µέτρα 
πυρασφάλειας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 

57. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών 
όρων. 

58. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής 
προστασίας και αποφυγής οχλήσεων. 

59. Να εξασφαλίζεται η επιβίωση και η προστασία της χλωρίδας και 
της πανίδας. 

60. Λήψη έργων αντιπυρικής προστασίας. 
61. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών 

όρων.  
62. Τήρηση όλων των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που 

προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
 
 

 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.  Βούτσης Νικόλαος, 
Βαρεµένος Γεώργιος,  Τσουκαλάς ∆ηµήτριος. 

 
 

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
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