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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. 275/2011  
 

 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  25ο 
Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για τη δραστηριότητα αποθήκευσης αποβλήτων 
λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) µε προσθήκη δραστηριότητας προσωρινής 
αποθήκευσης αποβλήτων βρώσιµων ελαίων (ΑΒΕ) της εταιρείας ΕΣΚ ΟΪΛ 
ΑΒΕΕ, επί της οδού Λυκοβρύσεως στη Μεταµόρφωση Αττικής. 
 
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, 
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Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης,  Βουράκης 
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 Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις» ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005. 

7. Της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης». 

8. Το ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) «Μέτρα και 
περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ».  

9. Της ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17.11.1997) «Κατάρτιση 
πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων». 

10.Του Ν 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – 
Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών 
και Άλλων Προϊόντων». 

11.Της Εγκυκλίου 103731/1278/2004 «Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη 
διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».  

12.Του Π∆ 82/2004 «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/2001/1996 
«Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των 
χρησιµοποιούµενων ορυκτελαίων». Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για 
την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 
(64/Α/02.03.04). 

13.Το ΗΠ 24944/1159 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθµ. 13588/725 κοινή 
υπουργική απόφαση “Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.” (Β΄383) και σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του 
Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991». 

14.Την ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β/2006) «Λήψη µέτρων 
πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, 
επαγγελµατικά εργαστήρια, αποθήκες και µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του 
ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες». 

15.Την ΚΥΑ Ειβ 221/65 (ΦΕΚ 138/Β/24-2-65) «Περί διαθέσεως λυµάτων 
και βιοµηχανικών αποβλήτων». 

16.Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ 4676/1262/ΠΕΡΙΒ-9/18-03-11 µε θέµα 
«∆ιαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη 
δραστηριότητα αποθήκευσης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) µε 
προσθήκη δραστηριότητας προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων 
βρώσιµων ελαίων (ΑΒΕ), της εταιρείας ΕΣΚ ΟΪΛ Α.Β.Ε.Ε. επί της 
οδού Λυκοβρύσεως στην Μεταµόρφωση Αττικής.» του Τµ. Α’ / ∆/νση 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση Χωροταξικής & 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.  
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Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα αποθήκευσης 
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) µε προσθήκη δραστηριότητας 
προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων βρώσιµων ελαίων (ΑΒΕ), της 
εταιρείας ΕΣΚ ΟΪΛ Α.Β.Ε.Ε. επί της οδού Λυκοβρύσεως στην 
Μεταµόρφωση Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε µε το (16) σχετικό, για 
την έκφραση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 
 
Κατηγορία - Κατάταξη Επιχείρησης: 
 
1. Για την δραστηριότητα της αποθήκευσης Απόβλητων Λιπαντικών 
Ελαίων (Α.Λ.Ε.): 

A/A 270β - 9η οµάδα, Κατηγορία 1 η, Υποκατηγορία 2 η 
Αποθηκευτική Ικανότητα 100 m3 

 
2. Για την δραστηριότητα της αποθήκευσης Απόβλητων Βρώσιµων 
Ελαίων (Α.Β.Ε.): 

A/A 268 - 9η οµάδα, Κατηγορία 2 η, Υποκατηγορία 4η 
Αποθηκευτική Ικανότητα 35 m3 

 
Κύριος του Έργου: 
ΕΣΚ ΟΙΛ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΒΕΕ 
 
Συντάκτης µελέτης: 
Arc Enviro Ο.Ε. 
 
Η µελέτη περιλαµβάνει: 
1.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ 
2.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3.  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
4.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
5.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
6.  ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ 
7.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
8.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 
9.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ 
10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕ∆ΙΑ 
 
 
 
Στην προς αδειοδότηση µονάδα έχουν χορηγηθεί ή έχει στην διάθεση 
της: 

• Το υπ’ αρ. πρωτ. 29345/1328/06-12-2010 έγγραφο µε θέµα 
«Απάντηση σε αίτηση» σχετικά µε τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης, 
από το Τµήµα Εφαρµογής Πολεοδοµικών Σχεδίων / ∆νση 
Πολεοδοµίας / Τοµέας Βόρειας Αθήνας / Νοµαρχία Αθηνών. 
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• Το υπ’ αρ. πρωτ. 29350/1327/06-12-2010 έγγραφο µε θέµα 
«Απάντηση σε αίτηση» σχετικά µε τους όρους δόµησης, από το 
Τµήµα Εφαρµογής Πολεοδοµικών Σχεδίων / ∆νση Πολεοδοµίας / 
Τοµέας Βόρειας Αθήνας / Νοµαρχία Αθηνών. 

• Την υπ’ αρ. πρωτ. 29140/2853/10-04-2009 έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων για επέκταση της βιοµηχανίας επεξεργασίας 
χρησιµοποιηµένων βρώσιµων ελαίων και λιπών στη θέση  
“Ρουµάνια” ∆ήµου Οινοφύτων Ν. Βοιωτίας, από το Τµήµα Περιβ. & 
Χωροταξικού Σχεδιασµού / ∆νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας / 
Γενική ∆/νση Περιφέρειας  / Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

• Την υπ’ αρ. πρωτ. 3919/04-03-2010 χορήγηση άδειας 
µηχανολογικής επέκτασης µε επέκταση δραστηριότητας µετά από 
αυθ. κτηριακή επέκταση, από το Τµήµα Α Μεταποιητικών 
Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης / ∆νση Ανάπτυξης / Γενική ∆/νση 
Υποδοµών και Ανάπτυξης / Ν.Α. Βοιωτίας. 

• Την υπ’ αρ. πρωτ. 4851/02-10-2007 χορήγηση άδειας λειτουργίας, 
από το Τµήµα Βιοµηχανίας & Ορυκτού Πλούτου / ∆νση Ανάπτυξης / 
Γενική ∆/νση Υποδοµών και Ανάπτυξης / Ν.Α. Βοιωτίας. 

• Την υπ’ αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ7176/ΦΠΕΡΙΒ-ΣΑ/06/31-10-2007 άδεια για 
την δραστηριότητα αποθήκευσης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων της 
εταιρείας ΕΣΚ ΟΙΛ ΑΒΕΕ που εδρεύει στην οδό Λυκοβρύσεως 17 
στην Μεταµόρφωση Αττικής, από το Τµήµα Α’/ ∆νση ΠΕΧΩ / Γενική 
∆/νση Περιφέρειας / Περιφέρεια Αττικής. 

• Την υπ’ αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ4180/Φ.Περιβ-9/07/18-07-2007 ανανέωση 
ισχύος και συµπλήρωση της αρ. πρωτ. οικ. 40640/8.10.2001 ΑΕΠΟ 
του υφιστάµενου Κέντρου Συλλογής ΑΛΕ, της ΕΣΚ ΟΙΛ ΑΒΕΕ που 
βρίσκεται στην οδό Λυκοβρύσεως 17 στην Μεταµόρφωση Αττικής, 
από το Τµήµα Α’/ ∆νση ΠΕΧΩ / Γενική ∆/νση Περιφέρειας / 
Περιφέρεια Αττικής. 

• Ο µε αρ. πρωτ. 580/Χ.Π.Ε.139372/10-02-2011 κατατεθειµένος 
φάκελος ενεργητικής πυροπροστασίας για τον χώρο της ΕΣΚ ΟΙΛ 
ΑΒΕΕ στο Θ’ Γραφείο Πυρασφάλειας / ∆νση Πυρ/κης Υπηρεσίας 
Αθηνών / Περιφερειακή ∆ιοίκηση Π.Υ. Αττικής / Αρχηγείο 
Πυροσβεστικού Σώµατος / Γεν. Γραµ. ∆ηµοσίας Τάξης / Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη. 

• Την από 15-03-2011άιτηση ανανέωσης της από 13-11-2006 
σύµβαση συνεργασίας της ΕΣΚ ΟΙΛ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΑΒΕΕ µε την ΛΕΤΕΠΕ ΑΕ. 

• Την από 27-09-2010 σύµβαση συνεργασίας της ΕΣΚ ΟΙΛ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΒΕΕ µε την Α. ΤΣΑΚΝΗΣ – ∆. 
ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΟΕ, για την παραλαβή ΑΛ.Ε. και Α.Β.Ε. από την δεύτερη. 

• Την από 01-10-2010 σύµβαση συνεργασίας της ΕΣΚ ΟΙΛ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΒΕΕ µε την ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΑΕ, για την 
παραλαβή ΑΛ.Ε. και Α.Β.Ε. από την δεύτερη. 

• Την από 23-12-2010 σύµβαση συνεργασίας της ΕΣΚ ΟΙΛ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΒΕΕ µε την AUTO GAS 
TECHNOLOGY, για την παραλαβή ΑΛ.Ε. και Α.Β.Ε. από την 
δεύτερη. 

• Την από 24-12-2010 πιστοποίηση συλλογής Α.Λ.Ε. της ΕΣΚ ΟΙΛ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΒΕΕ από την PROMOTO. 
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• Την από 23-07-2010 σύµβαση συνεργασίας της ΕΣΚ ΟΙΛ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΒΕΕ µε την PROMOTO, για την 
παραλαβή ΑΛ.Ε. και Α.Β.Ε. από την δεύτερη. 

• Τo από 12-01-2011 ιδιωτικό συµφωνητικό της ΕΣΚ ΟΙΛ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΒΕΕ µε την RECYCLOTECH α.ε., για την παραλαβή 
πλαστικών βαρελιών από την πρώτη. 

• Την από 20-09-2010 σύµβαση αξιοποίησης Α.Λ.Ε. της ΒΕΚΟ-ΑΦΟΙ 
ΚΑΛΟΥΠΗ ΟΕ µε την ΕΣΚ ΟΙΛ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΒΕΕ  , 
για την αποδοχή ΑΛ.Ε. για επεξεργασία και αναγέννηση τους. 

• Την από 14-06-2001 βεβαίωση συλλογής µεταχειρισµένων 
ορυκτελαίων για την περίοδο από 14/6/01 έως 31/08/01 της 
ΒΙΑΣΦΑΛΤ ΑΕ. 

 
Αντικείµενο – Περιγραφή του έργου: 
Αντικείµενο της Μελέτης είναι η εκτίµηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από την λειτουργία της αποθήκευσης αποβλήτων 
λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) µε προσθήκη δραστηριότητας προσωρινής 
αποθήκευσης αποβλήτων βρώσιµων ελαίων (ΑΒΕ), της εταιρείας ΕΣΚ 
ΟΪΛ Α.Β.Ε.Ε. επί της οδού Λυκοβρύσεως στην Μεταµόρφωση Αττικής. 
Το  συνολικό εµβαδό της επιχείρησης είναι 200,00 m2 και βρίσκεται στο 
νότιο ακραίο τµήµα εντός βιοµηχανικού γηπέδου ιδιοκτησία 
Χαραλάµπου Πουρνάρα, συνολικής επιφάνειας 3.301,04 m2. Η 
λειτουργία της επιχείρησης είναι συµβατή µε τις χωροταξικές 
κατευθύνσεις και τις χρήσεις γης – ΒΙΠΑ/ΒΙΟΠΑ – της περιοχής του 
∆ήµου Μεταµόρφωσης. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Ο βιοµηχανικός χώρος είναι κατάλληλα διαµορφωµένος για την 
δραστηριότητα της παρούσας επιχείρησης. Η εγκατάσταση έχει 
πρόσωπο στην οδό Λυκοβρύσεως 17 είναι περιφραγµένη µε υψηλό 
τοιχίο και περιστοιχίζεται από ακάλυπτους χώρους άλλων 
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων. Στον µισθωµένο χώρο η επιχείρηση 
διατηρεί 11 υπέργειας δεξαµενές εγκιβωτισµένες σε περιµετρική 
τσιµεντένια δεξαµενή συλλογής στραγγιδίων όπως απαιτείται από την 
κείµενη νοµοθεσία. Από τις 11 συνολικά υπέργειες χαλύβδινες 
δεξαµενές οι 4 είναι ανενεργές και µόνο οι 7 χρησιµοποιούνται για την 
προσωρινή αποθήκευση ΑΛΕ. Η µεταφορά των ΑΛΕ από και προς τις 
δεξαµενές γίνεται µε την χρήση αντλιών φορτηγών. ∆ηλαδή στην 
εγκατάσταση δεν υπάρχουν εγκατεστηµένες αντλίες ή άλλου είδους 
µηχανολογικός εξοπλισµό. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 
Τα υλικά σύµφωνα µε το IUCLID του Ευρωπαϊκού Γενικού Χηµείου και 
έγγραφα του ΓΧΚ δεν κατατάσσονται σε κωδικό UN, ούτε και εµπίπτουν 
στην ADR. Οι κωδικοί ΕΚΑ της υφιστάµενης δραστηριότητας είναι: 
 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ / 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

13.02.05* 
Μη χλωριωµένα έλαια µηχανής 
κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 
µε βάση τα ορυκτά 

13.02.06* 
Συνθετικά έλαια µηχανής κιβωτίου 
ταχυτήτων και λίπανσης 

Συνεργεία / 
Μηχανουργεία 
 

ΕΣΚ ΟΙΛ ΑΒΕΕ «Ρουµάνια» 
Οινοφύτων / R9 
(Αναγέννηση)  
ΒΕΚΟ Αφοί Καλούπη ΟΕ / 
R9 (Αναγέννηση) 
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13.02.07* 
Άµεσα βιοδασπώµενα έλαια 
µηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης 

13.02.08* 
Άλλα έλαια µηχανής κιβωτίου 
ταχυτήτων και λίπανσης 

 

Ετησίως η εγκατάσταση διακινεί περί τις 4000 m3 ΑΛΕ. 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΚΑ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(m
 3
) 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΑΠΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 

∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕΣΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ     

(d
 
)  

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ 

13.02.05* 1500 750 5 6 ηµέρες 44 

13.02.06* 1500 750 3 & 9 4 ηµέρες 71 

13.02.07* 950 475 2 & 8 & 11 4 ηµέρες 59 

13.02.08* 50 25 10 20 ηµέρες 13 

Σύνολο 4000 2000 
- Μεσοσταθµικός 

5 ηµέρες  
187 

Χιλιόµετρα - 100000 - - 9350 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Η προτεινόµενη επέκταση αφορά στην επέκταση της προσωρινής 
αποθήκευσης και στα Απόβλητα Βρώσιµα Έλαια (Α.Β.Ε.). Η έως τώρα 
διαχείριση της συλλογής µεταφορά των Α.Β.Ε. γίνονταν χωρίς 
ενδιάµεσο σταθµό από τα σηµεία συλλογής έως την µονάδα 
παραγωγής βιοντήζελ στα Ρουµάνια του ∆ήµου Οινοφύτων µε τα 
Α.Β.Ε. να διακινούνται σε πλαστικά βαρέλια.  
Η προτεινόµενη επέκταση αφορά στην δηµιουργία χωριστού χώρου 
όπου θα διαχειρίζονται τα Α.Β.Ε. Ο χώρος αυτός θα διαχωριστεί µε 
διαχωριστικό πέτασµα από τον χώρο διαχείρισης των Α.Λ.Ε. Στο χώρο 
αυτό θα αξιοποιηθούν οι ∆εξαµενές 1 έως 4 συνολικής χωρητικότητας 
35 m3, για την προσωρινή αποθήκευση σε αυτές Α.Β.Ε. Για την 
διαχείριση των Α.Λ.Ε. θα χρησιµοποιηθούν οι δεξαµενές 5 έως 11 
συνολικής χωρητικότητας 100 m3. 

Συνολικά δηλαδή το προτεινόµενο έργο αφορά: 

� Επέκταση του Κέντρου Συλλογής της ΕΣΚ ΟΙΛ και στα Α.Β.Ε. 
συνολικής χωρητικότητας 35 m3 στις οριζόντιες δεξαµενές 1 έως 
4 και διαχείριση (Προσωρινή Αποθήκευση) 1500 m3 Α.Β.Ε. 
ετησίως. 

� Επέκταση του Κέντρου Συλλογής της ΕΣΚ ΟΙΛ σε ότι αφορά την 
χωρητικότητα σε Α.Λ.Ε. από            75 m3 σε 100 m3. 

� ∆ιαχωρισµός των δύο χώρων µε διαχωριστικό πέτασµα. 
 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 
 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΚΑ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(m
 3
) 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΑΠΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 

∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕΣΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ     
(d

 
)  

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ 

13.02.05* 1500 750 5 5 ηµέρες 44 
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13.02.06* 1500 750 7 & 9 5 ηµέρες 50 

13.02.07* 950 475 6 & 8 & 11 8 ηµέρες 30 

13.02.08* 50 25 10 20 ηµέρες 13 

20.01.25 1500 750 1 & 2 & 3 & 4 6 ηµέρες 41 

Σύνολο 5500 2750 
- Μεσοσταθµικός 

5.9 ηµέρες  
178 

Χιλιόµετρα - 137500 - - 7250 

 
Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 
(ΦΕΚ 52/Α/88) 
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) 
 
Η παρούσα αφορά αποκλειστικά υγρά απόβλητα, που 
περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα ΙΑ και ΙΒ της ΚΥΑ 
50910/2727/2003 και συγκεκριµένα: 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΕΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ / 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

13.02.05* 
Μη χλωριωµένα έλαια µηχανής 
κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 
µε βάση τα ορυκτά 

13.02.06* 
Συνθετικά έλαια µηχανής κιβωτίου 
ταχυτήτων και λίπανσης 

13.02.07* 
Άµεσα βιοδασπώµενα έλαια 
µηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης 

13.02.08* 
Άλλα έλαια µηχανής κιβωτίου 
ταχυτήτων και λίπανσης 

Συνεργεία / 
Μηχανουργεία 
 

ΕΣΚ ΟΙΛ ΑΒΕΕ «Ρουµάνια» 
Οινοφύτων / R9 
(Αναγέννηση)  
ΒΕΚΟ Αφοί Καλούπη ΟΕ / 
R9 (Αναγέννηση) 

20.01.25 Βρώσιµα Λίπη και έλαια 
Καταστήµατα 
εστίασης και 
catering 

ΕΣΚ ΟΙΛ ΑΒΕΕ «Ρουµάνια» 
Οινοφύτων / R3 

 
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: 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών 

αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους χώρους. 
2. Για τα απόβλητα τα οποία εµπίπτουν στο Ν. 2939/01 περί 

εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει συµβόλαια 
συνεργασίας µε τα αντίστοιχα εγκεκριµένα συστήµατα. 

3. Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων που προβλέπονται στην ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 
1016Β/17-11-1997). 
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4. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο 
και σε στεγασµένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993). 

5. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό 
κλπ) 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.  

6. 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, γυαλί κλπ) να δίνονται 
για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να αποµακρύνονται για διάθεση 
µέσω του συστήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου. 
Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών 
αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους.  

7. Συλλογή στερεών αποβλήτων και αποµάκρυνσή τους σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα.  

8. Τυχών επικίνδυνα στερεά απόβλητα (άδεια δοχεία Α.Λ.Ε., κλπ.) να 
συλλέγονται και στη συνέχεια να διατίθενται σε αδειοδοτηµένους 
διαχειριστές κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.  

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
9. Η τσιµεντένια δεξαµενή µέσα στην οποία βρίσκονται οι δεξαµενές 

των Α.Λ.Ε. και Α.Β.Ε. να είναι πάντα καθαρές και να µην υπάρχει 
διέξοδος των υγρών που διαχειρίζονται (Α.Λ.Ε. & Α.Β.Ε.) προς τις 
επιφάνειες διακίνησης φορτηγών και προσωπικού. 

10. Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια µέσα χηµικής 
εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άµµο µε ασβέστη) των τυχόν 
διαρρεόντων υγρών. Το µείγµα να συλλέγεται και να αποθηκεύεται 
σε στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο 
απόβλητο από αδειοδοτηµένο διαχειριστή. 

11. Τα υγρά απόβλητα (Α.Λ.Ε. & Α.Β.Ε.) που αναλύονται 
παραπάνω να αποθηκεύονται προσωρινά στα σηµεία και τους 
χώρους που προβλέπονται στη Μελέτη που κατατέθηκε προς 
έγκριση. 

12. Τα όµβρια τα οποία καταλήγουν εντός της λεκάνης των 
δεξαµενών να συγκεντρώνονται σε βαρέλι και προωθούνται µε τον 
κωδικό 13.05.06*. 

13. Τα συλλεγόµενα ορυκτέλαια από τον ελαιοσυλλέκτη να 
παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης, κρατώντας τα 
σχετικά παραστατικά. 

14. Για την εξυπηρέτηση του προσωπικού (wc) να 
χρησιµοποιούνται χηµικές τουαλέτες, το περιεχόµενο τον οποίων 
να αποµακρύνεται από αδειδοτηµένο συνεργείο και να τηρούνται τα 
αντίστοιχα παραστατικά. 

15. Η πλύση των δαπέδων να εκτελείται µε πλυστικό µηχάνηµα 
υψηλής πίεσης και τα παραγόµενα ύδατα να οδηγούνται προς τον 
ελαιοσυλλέκτη. 

16. Για τα όµβρια να τηρούνται τα όσα περιγράφονται στην ΜΠΕ 
αναφορικά µε τον ελαιολασπουσυλλέκτη. Ο χώρος να διαθέτει 
σχάρες συλλογής. 
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17. Να προσκοµιστεί άδεια διάθεσης λυµάτων ή απαλλαγή από 
αυτήν πριν την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. 

18. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων 
σε οποιοδήποτε ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

19. Για περαιτέρω ασφάλεια, αναφορικά µε τα όµβρια εντός της 
µονάδας, επιβάλλεται η κατασκευή µόνιµων στεγάστρων 
προφύλαξης στα σηµεία που θα είναι τοποθετηµένες οι δεξαµενές 
µε σκοπό την προφύλαξη από τα νερά της βροχής (και λοιπά 
καιρικά φαινόµενα).  

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ∆ΑΠΕ∆Ο 
20. Το δάπεδο του χώρου διακίνησης των οχηµάτων, να είναι 

αδιαπέραστο στα τυχόν απόβλητα και ανθεκτικό σε µεγάλο βάρος, 
µε κλίση και επιδαπέδια σχάρα ώστε τα νερά να οδηγούνται στον 
ελαιοσυλλέκτη. 

21. Το δάπεδο των χώρων αποθήκευσης να είναι αδιαπέραστο 
στα τυχόν απόβλητα και ανθεκτικό σε µεγάλο βάρος. 

22. Γενικά οι επιφάνειες αποθήκευσης πρέπει να είναι 
αδιαπέραστες µε πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής διαρροών, 
δοχείων µετάγγισης και µέσων καθαρισµού. 

23. Τακτική επιθεώρηση της στάθµης της συγκεντρούµενης ιλύος 
στο πυθµένα του ελαιολασπουσυλλέκτη και αποµάκρυνση αυτής µε 
τελική διάθεση σε αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης 
επικινδύνων, κρατώντας σχετικά παραστατικά. 

24. Τα τεµάχια στερεών αποβλήτων από τις σχάρες των δαπέδων 
να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα 
και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτηµένο 
διαχειριστή. 

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

25. Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εισέρχεται στη µονάδα να 
συνοδεύεται απαραιτήτως από το Έντυπο Καταγραφής µε τα 
στοιχεία του κατόχου, του αποβλήτου και λοιπές πληροφορίες. Τα 
έντυπα αυτά θα πρέπει να κρατούνται σε αρχείο. Με βάση τα 
στοιχεία αυτά να συµπληρώνεται το µητρώο παρακολούθησης της 
µονάδας. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιµα στον 
σε κάθε αρµόδια αρχή. 

26. Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εξέρχεται από τη µονάδα θα 
πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο παραστατικό µε τα στοιχεία 
του αποβλήτου και του αποδέκτη, το οποίο θα πρέπει να 
διασταυρώνεται και από αντίστοιχο παραστατικό του αποδέκτη. 

ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
27. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων – 

οχηµάτων σε αδειδοτηµένα συνεργεία. 
28. Το προσωπικό της µονάδας να εκπαιδευτεί ανάλογα στους 

ειδικούς χειρισµούς συλλογής – συσκευασίας – σήµανσης.  
29. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει φάκελο εκπαίδευσης 

προσωπικού όπου θα φαίνονται αναλυτικά οι ώρες και το 
αντικείµενο εκπαίδευσης για κάθε εργαζόµενο. Η εκπαίδευση θα 
περιλαµβάνει θέµατα υγιεινής, καθαρισµού και πρώτων βοηθειών.  

30. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.  
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ΘΟΡΥΒΟΣ-∆ΟΝΗΣΕΙΣ 
31. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 

1180/81 και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
32. 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. 

33. Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την 
αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών µε τα στοιχεία των 
υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιµο και 
προσβάσιµο από το προσωπικό. Στο χώρο να υπάρχουν σε 
επάρκεια µέσα χηµικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άµµο µε 
ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών, υγρών. Το µείγµα 
να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα 
και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτηµένο 
διαχειριστή.  

34. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας και να 
τηρείται ηµερολόγιο λειτουργίας.  

35. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν 
αναφέρεται στην υποβληθείσα µελέτη. Γενικά να τηρούνται οι όροι 
που αναφέρονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ. 

36. Να εφαρµόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος 
πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, 
αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

37. Τήρηση όλων  των απαιτούµενων  µέτρων πυρασφαλείας που 
προβλέπονται κατόπιν έγκρισης τους από την πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 

38. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται 
στις κείµενες διατάξεις. 

39. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών 
πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά  παράβαση του Γ.Ο.Κ. και 
χρωµατισµός αποδεκτής αντικειµενικά αισθητικής του κτιρίου. 

40. Περιµετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: 
ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε 
κατάλληλα σηµεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του 
πεζοδροµίου. 

41. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα 
απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να 
µην αλλοιωθεί ο ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και η 
πρόκληση δυσµενών για το περιβάλλον φαινοµένων όπως 
λιµνάζοντα νερά κλπ. 

42. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µην χρησιµοποιούνται 
για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, 
προϊόντων και µηχανηµάτων παρά µόνο για την εναπόθεση κάδων 
που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες. 

43. Σε περίπτωση παύσης λειτουργία της εταιρείας ή αποχώρησης 
από τον εν λόγω χώρο, επιβάλλεται η άµεση αποκατάσταση αυτού 
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και η αποµάκρυνση τυχών επικινδύνων αποβλήτων που θα 
προκύψουν να γίνει µέσω αδειδοτηµένων φορέων κρατώντας τα 
σχετικά παραστατικά. 

44. Σύναψη συµβάσεων µε όλες τις απαραίτητες εταιρείες 
διαχείρισης επικινδύνων (και µη) αποβλήτων και υποβολή αυτών 
στις αρµόδιες υπηρεσίες µε την έναρξη λειτουργίας της µονάδας.   

45. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων. 
46. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην 

υποβληθείσα ΜΠΕ. 

 
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 τη δραστηριότητα αποθήκευσης αποβλήτων 
λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) µε προσθήκη δραστηριότητας προσωρινής 
αποθήκευσης αποβλήτων βρώσιµων ελαίων (ΑΒΕ) της εταιρείας ΕΣΚ ΟΪΛ 
ΑΒΕΕ, επί της οδού Λυκοβρύσεως στη Μεταµόρφωση Αττικής, 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: 
 

Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 
(ΦΕΚ 52/Α/88) 
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) 
 
Η παρούσα αφορά αποκλειστικά υγρά απόβλητα, που 
περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα ΙΑ και ΙΒ της ΚΥΑ 
50910/2727/2003 και συγκεκριµένα: 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ / 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

13.02.05* 
Μη χλωριωµένα έλαια µηχανής 
κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 
µε βάση τα ορυκτά 

13.02.06* 
Συνθετικά έλαια µηχανής κιβωτίου 
ταχυτήτων και λίπανσης 

13.02.07* 
Άµεσα βιοδασπώµενα έλαια 
µηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης 

13.02.08* Άλλα έλαια µηχανής κιβωτίου 

Συνεργεία / 
Μηχανουργεία 
 

ΕΣΚ ΟΙΛ ΑΒΕΕ «Ρουµάνια» 
Οινοφύτων / R9 
(Αναγέννηση)  
ΒΕΚΟ Αφοί Καλούπη ΟΕ / 
R9 (Αναγέννηση) 
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ταχυτήτων και λίπανσης 

20.01.25 Βρώσιµα Λίπη και έλαια 
Καταστήµατα 
εστίασης και 
catering 

ΕΣΚ ΟΙΛ ΑΒΕΕ «Ρουµάνια» 
Οινοφύτων / R3 

 
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: 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών 

αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους χώρους. 
2. Για τα απόβλητα τα οποία εµπίπτουν στο Ν. 2939/01 περί 

εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει συµβόλαια 
συνεργασίας µε τα αντίστοιχα εγκεκριµένα συστήµατα. 

3. Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων που προβλέπονται στην ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 
1016Β/17-11-1997). 

4. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο 
και σε στεγασµένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύµφωνα µε 
την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993). 

5. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, 
πλαστικό κλπ) 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.  

6. 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, γυαλί κλπ) να δίνονται 
για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να αποµακρύνονται για διάθεση 
µέσω του συστήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου. 
Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών 
αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους.  

7. Συλλογή στερεών αποβλήτων και αποµάκρυνσή τους σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα.  

8. Τυχών επικίνδυνα στερεά απόβλητα (άδεια δοχεία Α.Λ.Ε., κλπ.) 
να συλλέγονται και στη συνέχεια να διατίθενται σε 
αδειοδοτηµένους διαχειριστές κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.  

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
9. Η τσιµεντένια δεξαµενή µέσα στην οποία βρίσκονται οι δεξαµενές 

των Α.Λ.Ε. και Α.Β.Ε. να είναι πάντα καθαρές και να µην υπάρχει 
διέξοδος των υγρών που διαχειρίζονται (Α.Λ.Ε. & Α.Β.Ε.) προς τις 
επιφάνειες διακίνησης φορτηγών και προσωπικού. 

10. Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια µέσα χηµικής 
εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άµµο µε ασβέστη) των τυχόν 
διαρρεόντων υγρών. Το µείγµα να συλλέγεται και να 
αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα και να διαχειρίζεται 
ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτηµένο διαχειριστή. 

11. Τα υγρά απόβλητα (Α.Λ.Ε. & Α.Β.Ε.) που αναλύονται 
παραπάνω να αποθηκεύονται προσωρινά στα σηµεία και τους 
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χώρους που προβλέπονται στη Μελέτη που κατατέθηκε προς 
έγκριση. 

12. Τα όµβρια τα οποία καταλήγουν εντός της λεκάνης των 
δεξαµενών να συγκεντρώνονται σε βαρέλι και προωθούνται µε 
τον κωδικό 13.05.06*. 

13. Τα συλλεγόµενα ορυκτέλαια από τον ελαιοσυλλέκτη να 
παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης, κρατώντας 
τα σχετικά παραστατικά. 

14. Για την εξυπηρέτηση του προσωπικού (wc) να 
χρησιµοποιούνται χηµικές τουαλέτες, το περιεχόµενο τον οποίων 
να αποµακρύνεται από αδειδοτηµένο συνεργείο και να τηρούνται 
τα αντίστοιχα παραστατικά. 

15. Η πλύση των δαπέδων να εκτελείται µε πλυστικό µηχάνηµα 
υψηλής πίεσης και τα παραγόµενα ύδατα να οδηγούνται προς τον 
ελαιοσυλλέκτη. 

16. Για τα όµβρια να τηρούνται τα όσα περιγράφονται στην ΜΠΕ 
αναφορικά µε τον ελαιολασπουσυλλέκτη. Ο χώρος να διαθέτει 
σχάρες συλλογής. 

17. Να προσκοµιστεί άδεια διάθεσης λυµάτων ή απαλλαγή από 
αυτήν πριν την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. 

18. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων 
σε οποιοδήποτε ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

19. Για περαιτέρω ασφάλεια, αναφορικά µε τα όµβρια εντός της 
µονάδας, επιβάλλεται η κατασκευή µόνιµων στεγάστρων 
προφύλαξης στα σηµεία που θα είναι τοποθετηµένες οι δεξαµενές 
µε σκοπό την προφύλαξη από τα νερά της βροχής (και λοιπά 
καιρικά φαινόµενα).  

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ∆ΑΠΕ∆Ο 
20. Το δάπεδο του χώρου διακίνησης των οχηµάτων, να είναι 

αδιαπέραστο στα τυχόν απόβλητα και ανθεκτικό σε µεγάλο βάρος, 
µε κλίση και επιδαπέδια σχάρα ώστε τα νερά να οδηγούνται στον 
ελαιοσυλλέκτη. 

21. Το δάπεδο των χώρων αποθήκευσης να είναι αδιαπέραστο 
στα τυχόν απόβλητα και ανθεκτικό σε µεγάλο βάρος. 

22. Γενικά οι επιφάνειες αποθήκευσης πρέπει να είναι 
αδιαπέραστες µε πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής διαρροών, 
δοχείων µετάγγισης και µέσων καθαρισµού. 

23. Τακτική επιθεώρηση της στάθµης της συγκεντρούµενης ιλύος 
στο πυθµένα του ελαιολασπουσυλλέκτη και αποµάκρυνση αυτής 
µε τελική διάθεση σε αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης 
επικινδύνων, κρατώντας σχετικά παραστατικά. 

24. Τα τεµάχια στερεών αποβλήτων από τις σχάρες των δαπέδων 
να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε 
κάλυµµα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από 
αδειοδοτηµένο διαχειριστή. 

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

25. Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εισέρχεται στη µονάδα να 
συνοδεύεται απαραιτήτως από το Έντυπο Καταγραφής µε τα 
στοιχεία του κατόχου, του αποβλήτου και λοιπές πληροφορίες. Τα 
έντυπα αυτά θα πρέπει να κρατούνται σε αρχείο. Με βάση τα 
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στοιχεία αυτά να συµπληρώνεται το µητρώο παρακολούθησης της 
µονάδας. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιµα στον 
σε κάθε αρµόδια αρχή. 

26. Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εξέρχεται από τη µονάδα θα 
πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο παραστατικό µε τα στοιχεία 
του αποβλήτου και του αποδέκτη, το οποίο θα πρέπει να 
διασταυρώνεται και από αντίστοιχο παραστατικό του αποδέκτη. 

ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
27. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων – 

οχηµάτων σε αδειδοτηµένα συνεργεία. 
28. Το προσωπικό της µονάδας να εκπαιδευτεί ανάλογα στους 

ειδικούς χειρισµούς συλλογής – συσκευασίας – σήµανσης.  
29. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει φάκελο εκπαίδευσης 

προσωπικού όπου θα φαίνονται αναλυτικά οι ώρες και το 
αντικείµενο εκπαίδευσης για κάθε εργαζόµενο. Η εκπαίδευση θα 
περιλαµβάνει θέµατα υγιεινής, καθαρισµού και πρώτων βοηθειών.  

30. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.  

ΘΟΡΥΒΟΣ-∆ΟΝΗΣΕΙΣ 
31. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 

1180/81 και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
32. 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. 

33. Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την 
αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών µε τα στοιχεία των 
υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιµο 
και προσβάσιµο από το προσωπικό. Στο χώρο να υπάρχουν σε 
επάρκεια µέσα χηµικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άµµο µε 
ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών, υγρών. Το 
µείγµα να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε 
κάλυµµα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από 
αδειοδοτηµένο διαχειριστή.  

34. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας και να 
τηρείται ηµερολόγιο λειτουργίας.  

35. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν 
αναφέρεται στην υποβληθείσα µελέτη. Γενικά να τηρούνται οι όροι 
που αναφέρονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ. 

36. Να εφαρµόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος 
πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, 
αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

37. Τήρηση όλων  των απαιτούµενων  µέτρων πυρασφαλείας που 
προβλέπονται κατόπιν έγκρισης τους από την πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 
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38. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται 
στις κείµενες διατάξεις. 

39. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών 
πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά  παράβαση του Γ.Ο.Κ. και 
χρωµατισµός αποδεκτής αντικειµενικά αισθητικής του κτιρίου. 

40. Περιµετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: 
ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε 
κατάλληλα σηµεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του 
πεζοδροµίου. 

41. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα 
απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε 
να µην αλλοιωθεί ο ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και η 
πρόκληση δυσµενών για το περιβάλλον φαινοµένων όπως 
λιµνάζοντα νερά κλπ. 

42. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µην χρησιµοποιούνται 
για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, 
προϊόντων και µηχανηµάτων παρά µόνο για την εναπόθεση 
κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές 
επιφάνειες. 

43. Σε περίπτωση παύσης λειτουργία της εταιρείας ή αποχώρησης 
από τον εν λόγω χώρο, επιβάλλεται η άµεση αποκατάσταση 
αυτού και η αποµάκρυνση τυχών επικινδύνων αποβλήτων που θα 
προκύψουν να γίνει µέσω αδειδοτηµένων φορέων κρατώντας τα 
σχετικά παραστατικά. 

44. Σύναψη συµβάσεων µε όλες τις απαραίτητες εταιρείες 
διαχείρισης επικινδύνων (και µη) αποβλήτων και υποβολή αυτών 
στις αρµόδιες υπηρεσίες µε την έναρξη λειτουργίας της µονάδας.   

45. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων. 
46. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην 

υποβληθείσα ΜΠΕ. 
 
 

 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.  ∆ιάκος Κων/νος, 

∆ηµαράς Γεώργιος. 
 
 

 

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

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 


