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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 27η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 299/2011  
 

 Σήµερα 13/10/2011 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.96240/06-10-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα την 06/10/2011. 
 
 

Θέµα  11ο 
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το 
µηχανολογικό εκσυγχρονισµό της βιοµηχανίας φαρµακευτικών και 
καλλυντικών προϊόντων της εταιρείας «LAVIPHARM A.E.» στην οδό Αγ. 
Μαρίνας στην Παιανία Αττικής. 

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

 
 

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 σχετικά µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής, που έχει ως  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). 
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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».  

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. Την ΚΥΑ Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ138/24-2-1965) Υγειονοµική ∆ιάταξη 
«Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων», όπως 
τροποποιήθηκε δια των υπ’αριθµ. Γ1/17831/7-12-1971 (ΦΕΚ 986Β/10-12-
1971) και Γ4/1305/2-08-1974 (ΦΕΚ 801Β/9-08-1974) Υπουργικών 
Αποφάσεων. 

10. Την ΚΥΑ 11641/1942 (ΦΕΚ 832/02-07-2002) «Μέτρα και όροι για 
τον περιορισµό των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που 
οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισµένες δραστηριότητες και 
εγκαταστάσεις». 

11. 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». 

12. 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». 

13. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ737/2048/ΠΕΡΙΒ.9/17-06-11 µε θέµα 
«∆ιαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον 
µηχανολογικό εκσυγχρονισµό της βιοµηχανίας φαρµακευτικών και 
καλλυντικών προϊόντων της εταιρείας “LAVIPHARM Α.Ε.” στην οδό Αγ. 
Μαρίνας στην Παιανίας Αττικής» του Τµ. Α’ / ∆/νση Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.  

14. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ737/2611/ΠΕΡΙΒ.9/09-06-10 µε θέµα «Σχετικά 
µε αίτηµα της εταιρείας LAVIPHARM Α.Ε. για την ενσωµάτωση της µελέτης 
επεξεργασίας αποβλήτων της επιχείρησης στην υπάρχουσα έγκριση 
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περιβαλλοντικών όρων» του Τµ. Α’ / ∆/νση ΠΕΧΩ / Γενική ∆/νση 
Περιφέρειας / Περιφέρεια Αττικής.  

15. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ6685/Φ.Περιβ.9/05/07-02-06 µε θέµα «Έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής 
φαρµακευτικών και καλλυντικών προϊόντων της εταιρείας LAVIPHARM Α.Ε. 
στην οδό Αγ. Μαρίνας - ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» του Τµ. Α’ / ∆/νση ΠΕΧΩ / 
Γενική ∆/νση Περιφέρειας / Περιφέρεια Αττικής.  

16. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1948/16-08-06 µε θέµα «Άδεια διάθεσης 
επεξεργασµένων βιοµηχανικών αποβλήτων και λυµάτων – µε εγκατάσταση 
πλήρους συστήµατος βιολογικής επεξεργασίας – του εργοστασίου 
(παραγωγής φαρµακευτικών και καλλυντικών προϊόντων) της εταιρείας 
LAVIPHARM Α.Ε. στην οδό Αγ. Μαρίνας - Παιανία Αττικής» από την ∆/νση 
Περιβάλλοντος / Γεν. ∆/νση Ποιότητας Ζωής / Ν.Α.Α.Α.  

17. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ6.39/20639/1052/30-04-07 µε θέµα «Άδεια 
λειτουργίας της LAVIPHARM Α.Ε. µετά από µηχανολογικό εκσυγχρονισµό 
του εργοστασίου της, παραγωγής φαρµακευτικών και καλλυντικών 
προϊόντων, που εδρεύει στο ∆ήµο Παιανία του Νοµού Αττικής» του Τµ. ∆ / 
∆/νση Ανάπτυξης & Συντονισµού / Γεν. ∆/νση Στήριξης Βιοµηχανίας / Γεν. 
Γραµµατεία Βιοµηχανίας ΙΙ / Υπουργείο Ανάπτυξης.  

 
Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον µηχανολογικό εκσυγχρονισµό της 
βιοµηχανίας φαρµακευτικών και καλλυντικών προϊόντων της εταιρείας 
“LAVIPHARM Α.Ε.” στην οδό Αγ. Μαρίνας στην Παιανίας Αττικής, η οποία 
διαβιβάστηκε µε το (13) σχετικό, για την έκφραση απόψεων µας, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια 
υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 

 
Κατηγορία - Κατάταξη Επιχείρησης: 
 
� Κωδικός Ε.Σ.Υ.Ε.: 244.2, Α/Α 120 
«Παραγωγή φαρµακευτικών παρασκευασµάτων» 
 
� Κωδικός Ε.Σ.Υ.Ε.: 245.2, Α/Α 122 
«Παραγωγή αρωµάτων και παρασκευασµάτων καλλωπισµού» 
 
Κύριος του Έργου: 
LAVIPHARM A.E. 
 
Συντάκτης µελέτης: 
ΜΙΚΡΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πολιτικός Μηχανικός 
 
Η µελέτη περιλαµβάνει: 
   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
2.  ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
3.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
4.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΙ 
5.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
6.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
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Αντικείµενο – Περιγραφή του έργου: 
Αντικείµενο της Μελέτης είναι η εκτίµηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από τον µηχανολογικό εκσυγχρονισµό της βιοµηχανίας 
φαρµακευτικών και καλλυντικών προϊόντων της εταιρείας “LAVIPHARM 
Α.Ε.” στην οδό Αγ. Μαρίνας στην Παιανίας Αττικής. Σκοπός της Μ.Π.Ε. είναι 
η ανανέωση της Α.Ε.Π.Ο, ο µηχανολογικός εκσυγχρονισµός µε την 
προσθήκη (7) νέων µηχανηµάτων συνολικής κινητήριας ισχύος 7,47 KW και 
η διαχείριση επικινδύνων βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων. Ο 
µηχανολογικός εξοπλισµός της επιχείρησης έχει κινητήρια ισχύς 421,11 KW 
(56,25 HP), θερµική ισχύ 389,05 KW και παραγωγική ικανότητα µικρότερη 
των 10tn/ηµέρα. Η µονάδα έχει και µονάδα βιολογικής επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων η οποία περιλαµβάνει τα εξής στάδια φρεάτιο συγκέντρωσης 
λυµάτων, αεριζόµενης εξισορρόπησης – εξοµοίωσης, διόρθωση pH, 
σταθεροποίηση τροφοδοσίας, βιολογική επεξεργασία, καθίζηση, χλωρίωση 
και συγκέντρωση, πάχυνση και αερισµό της ιλύος.  

Στο οικόπεδο της εγκατάστασης υφίστανται τρία βασικά κτίρια. Το 
οικόπεδο έχει εµβαδό 20.194,50 m2. Η επιτρεπόµενη κάλυψη είναι 40%, 
δηλαδή συνολικά 8.077,80 m2. Η συνολική κάλυψη των κτιρίων είναι 
6.770,89 m2. Η επιτρεπόµενη δόµηση είναι 18.175,05 m2. Η 
πραγµατοποιηθείσα δόµηση είναι 14.093,91 m2. 

Το κτίριο Α έχει συνολική κάλυψη 2.933,13 m2 και εκτείνεται σε 4 
επίπεδα. Το επίπεδο του υπογείου περιλαµβάνει βοηθητικές εγκαταστάσεις 
(καυστήρες, ατµογεννήτριες, αντλίες πυρόσβεσης, αντλίες νερού, αντλίες 
κλιµατιστικών, κλπ.), ένα χώρο µηχανουργικών εφαρµογών, τα συστήµατα 
επεξεργασίας του νερού που λαµβάνεται από το δίκτυο (αντίστροφη 
όσµωση, απιονιστήρας), ένα ψυκτικό θάλαµο καθώς και χώρους εφαρµογής. 
Ο χώρος παραγωγής δεν είναι ενιαίος αλλά χωρίζεται για λόγους ασφαλείας 
και αποφυγής επιµολύνσεων σε επιµέρους χώρους. Στο επίπεδο του 
υπογείου βρίσκονται ένας χώρος ανάµιξης/οµογενοποίησης καλλυντικών, ο 
χώρος παραγωγής των διαδερµικών καθώς και χώροι συσκευασίας υγρών 
φαρµακευτικών σκευασµάτων. Στο ισόγειο του κτιρίου βρίσκονται γραφεία, το 
τµήµα ποιοτικού ελέγχου καθώς και χώροι παραγωγής (παραγωγή δισκίων, 
µηχανές συσκευασίας φαρµάκων και καλλυντικών, κλπ.). Στον πρώτο όροφο 
του κτιρίου βρίσκονται γραφεία. Στο δώµα είναι εγκατεστηµένες οι 
κλιµατιστικές µονάδες του κτιρίου. 

Το κτίριο Β έχει συνολική κάλυψη 2.103,75 m2 και εκτείνεται σε 5 
επίπεδα. Το επίπεδο του υπογείου περιλαµβάνει βοηθητικές εγκαταστάσεις 
(καυστήρες, λέβητες, κυκλοφορητές και αεροσυµπιεστές). Στους Α και Β 
ορόφους υπάρχουν χώροι γραφείων και αποθήκες. Στο δώµα είναι 
εγκατεστηµένες κλιµατιστικές µονάδες και αντλίες θερµότητας του κτιρίου. 

Το κτίριο Γ είναι µεταλλική αποθήκη µε συνολική κάλυψη 1.452,80 m2. 
Το κτίριο χρησιµοποιείται ως αποθήκη και στον µηχανολογικό του 
περιλαµβάνονται κλιµατιστικές µονάδες καθώς και κάποιες ετικετέζες. 

Η επιχείρηση LAVIPHARM Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή 
φαρµάκων και καλλυντικών. Η παραγωγή γίνεται ανά παρτίδες. Η παραγωγή 
φαρµάκων αφορά κυρίως στερεές µορφές (δισκία), υγρές µορφές και 
διαδερµικά προϊόντα. 
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Α) Για την παραγωγή ενός φαρµακευτικού σκευάσµατος (δισκίου) 
ακολουθούνται τα παρακάτω παραγωγικά στάδια: 

• Στάδιο υγρής κοκκοποίησης 

• Στάδιο δισκοποίησης 

• Στάδιο επικάλυψης δισκίων 

• Συσκευασία 

Β) Για την παραγωγή ενός καλλυντικού σκευάσµατος ακολουθούνται τα 
παρακάτω παραγωγικά στάδια: 

• Στάδιο γαλακτωµατοποίησης 

• Συσκευασία 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
Οι πρώτες ύλες αφορούν κυρίως τις δραστικές ουσίες που 

περιλαµβάνονται στα προϊόντα και οι οποίες παραλαµβάνονται έτοιµες και 
δεν παράγονται στην εγκατάσταση καθώς επίσης και άλλες ουσίες όπως 
έκδοχα, γλυκαντικά, κλπ. που συµπληρώνουν τα φάρµακα. Επίσης 
χρησιµοποιούνται µελάνια για τη συσκευασία των προϊόντων. Στην συνέχεια 
δίνονται µε τις ποσότητες οι σηµαντικότερες πρώτες ύλες και προϊόντα. 

 
Σηµαντικές πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται: 

Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα (tn/year) 

210676 POUCH PA. W/SUPLIN DUPONT 535 
MM 

101.60 

110228 AMMONIUM MONOXYNOL-4-
SULFATE 

42.77 

110099 POVIDONE IODINE 38.24 
110157 SDM-71 NITROGLYCERIN MIXTURE 20.45 
115009 CAPSULES N.0 17.49 
130081 ALCOOL 95 ΜΕΤΟΥΣ. (ΙΡΑ2.0%)  16.77 

313009 MOTHER ROLL ΑΤΥΠ. 10MG 11.42 
160228 AMMONIUM MONOXYNOL-4-

SULFATE 
10.50 

210886 EKT. TRINIPLAS 10MG/10MGSMED 
ΠΙ 

10.01 

210885 EKT. TRINIPLAS 10MG/10MGSMED 
ΕΜ 

9.96 

115039 METRONIDAZOLE ORDIN. 7.19 
160099 POVIDONE IODINE 7.04 

110089 KERLONE 20MG BULK 6.22 
210982 ΕΚΤΥΠΩΣΗ KERITRINA 

10MG/ΕΜΠΡΟ 
5.76 

210983 ΕΚΤΥΠΩΣΗ KERITRINA 10MG/ΠΙΣΩ 5.73 
130871 TEXAPON N 28 / NSO 5.17 
110061 ALCOOL 96 (ETHANOL 96) 5.07 
110530 ANIRACETAM MICRONISED 5.04 
110425 XYLITOL C/CX. 4.82 

210576 ΕΚΤ. MEMODRIN SACH. 4.80 
210766 POUCH ΑΤΥΠΩΤΟ 452 mm 4.80 
110240 SOD. PHOSPHATE DIBASIC ΕΝΥ∆ΡΟ 4.24 
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Κατηγορίες προϊόντων που παράγονται στην 
εγκατάσταση: 

κατηγορία Αρ. παρτίδων Μονάδες 

∆ιαδερµικά 233 4,096,846 
Υγρές µορφές 148 5,444,186 
Καλλυντικά 105 652,145 
Στερεές 
µορφές 

152 909,990 

 
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) 
 
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. 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). 

3. 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.  

4. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα 
και ανήκουν στον κατάλογο των µη επικίνδυνων αποβλήτων 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.  

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

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
6. Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα (υδατικά υγρά πλυσίµατος και 

µητρικά υγρά από την Π∆ΠΧ φαρµακευτικών προϊόντων 07 05 01*, άλλοι 
οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 07 05 04* κλπ) να 
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συλλέγονται και να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης 
επικίνδυνων αποβλήτων, κρατώντας σχετικά παραστατικά σύµφωνα µε την 
Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β383/28-3-06). 

7. Τα εργαστηριακά απόβλητα, τα ληγµένα και εκτός προδιαγραφών 
φαρµακευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες µε τις συσκευασίες τους να 
διαχειρίζονται σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β383/28-3-06). 

8. Η συλλεγόµενη σκόνη από τα φίλτρα κατακράτησης των 
συστηµάτων εξαερισµού να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο. 

9. Τα φίλτρα των συστηµάτων αποκονίωσης των χώρων παραγωγής 
να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα εφόσον αντικαθίστανται µε νέα 
(συσκευασία σε κατάλληλους περιέκτες και αποστολή προς διαχείριση σε 
αδειοδοτηµένη εγκατάσταση), ειδάλλως θα πρέπει να διαχειρίζεται µε τον ίδιο 
τρόπο η συλλεγόµενη από αυτά σκόνη. 

10. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) να συλλέγονται σε ειδικά 
σχεδιασµένη δεξαµενή και οι συσκευασίες τους σε ειδικό κάδο συλλογής και 
να παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρίες διαχείρισης, σύµφωνα µε 
το Π∆ 82/04 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004) και το Ν2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06.08.01) 
κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.  

11. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.) να 
διαχειρίζονται σύµφωνα µε το Π∆ 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/05-03-04).  

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
12. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε 

οποιοδήποτε ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

13. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύµατα του προσωπικού, καθαρισµός 
εσωτερικών χώρων) και τα βιοµηχανικά υγρά απόβλητα που προκύπτουν 
από τις πλύσεις των σκευών και του µηχανολογικού εξοπλισµού παραγωγής 
(εκτός αυτών των επικίνδυνων προϊόντων) θα πρέπει να οδηγούνται στην 
εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισµού προς επεξεργασία.  

Τα υγρά στην συνέχεια να επεξεργάζονται σύµφωνα µε τα όσα 
περιγράφονται στην διαβιβασθείσα Μ.Π.Ε. και να συγκεντρώνονται σε 
στεγανή δεξαµενή µέχρι την εκκένωσή της προς διάθεση στο ΚΕΛ 
Μεταµόρφωσης. Η λάσπη που παράγεται από τη βιολογική επεξεργασία να 
µεταφέρεται στο Κ.Ε.Λ. Μεταµόρφωσης. Να τηρείται αρχείο µε τα 
παραστατικά παραλαβής, καθώς και αποδείξεις αποδοχής από το φορέα 
διαχείρισης. Να προσκοµιστεί άδεια διάθεσης λυµάτων 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
14. Οι επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στις 

Π.Υ.Σ 99/10-07-87(ΦΕΚ135/Α/28-07-87)και Π.Υ.Σ.25/18-03-88(ΦΕΚ 
52Α/22-03-88). 

15. Σωµατιδιακές εκποµπές: επιτρεπόµενη συγκέντρωση στο σηµείο 
εκποµπής όχι µεγαλύτερη των 100mg/Nm3 (Π.∆.1180, άρθρο2, παρ.1). 

16. Εκποµπές καυσαερίων από την λειτουργία του λέβητα (χρήση 
πετρελαίου). Τα µόνα επιτρεπόµενα καύσιµα είναι το πετρέλαιο θέρµανσης 
και τα αέρια καύσιµα. Θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 
11294/93 (ΦΕΚ 264Β/15-4-93) και να τηρείται βιβλίο καταγραφής των 
ρύπων σύµφωνα µε το άρθρο 7 αυτής.  

17. Η συντήρηση και ρύθµιση της εγκατάστασης του συστήµατος 
καυστήρα –λέβητα-καπνοδόχου να γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική 
άδεια και µέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της ΚΥΑ 
10315/93(ΦΕΚ369Β/24-05-93). Για κάθε εργασία συντήρησης-ρύθµισης του 
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συστήµατος θέρµανσης των χώρων να συµπληρώνεται και να υπογράφεται 
από τον συντηρητή εις διπλούν το προβλεπόµενο φύλλο συντήρησης- 
ρύθµισης και να κρατείται σε αρχείο. 

18. Χρήση τοπικών φίλτρων στους χώρους επεξεργασίας και 
συσκευασίας κόνεων για την απαγωγή και συγκράτηση των σωµατιδίων 
σκόνης. 

19. Καλός εξαερισµός του χώρου µε χρήση φίλτρων για την 
κατακράτηση σωµατιδίων κόνεως και τοπικά φίλτρα στους χώρους που 
επεξεργάζονται και συσκευάζουν κόνεις υπό τη µορφή δισκίων ή καψουλών. 

20. Γενικά τα αέρια απόβλητα που παράγονται στην επιχείρηση να 
διοχετεύονται µέσω αεραγωγού στον εξωτερικό χώρο σε κατάλληλο ύψος 
διάθεσης σύµφωνα µε το ΓΟΚ/85. 

21. Να υπάρχουν κατάλληλα συστήµατα εξαερισµού και αποκονίωσης 
(κλιµατιστικές µονάδες, δίκτυα αεραγωγών, στόµια, κλπ). Να 
χρησιµοποιούνται µονάδες προσαγωγής και απαγωγής – απόρριψης αέρα 
ανά οµάδα χώρων ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος αριθµός 
ανανεώσεων.  

ΘΟΡΥΒΟΣ-∆ΟΝΗΣΕΙΣ 
22. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 1180/81 

και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 

23. Έδραση των µηχανηµάτων σε ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις 
όπου χρειάζεται και κατάλληλη µόνωση.  

24. Να λαµβάνονται  τα κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα ούτως ώστε η 
στάθµη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, να µην υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο που ορίζεται από 
το Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1), και γενικότερα να µην επηρεάζει το 
ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
25. Οι βοηθητικές ύλες και οι χηµικές ύλες να αποθηκεύονται σε κλειστό 

και στεγασµένο χώρο µακριά από πηγές θερµότητας και ανάφλεξης. 

26. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής στην αποθήκη. Σωστή 
διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι 
για την υγεία των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος. 

27. Φύλαξη εύφλεκτων υλών (οινόπνευµα κλπ.) εντός ειδικά 
διαµορφωµένου χώρου µε εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, 
λαµβάνοντας υπόψη και τα αντίστοιχα φύλλα ασφαλείας. 

28. Να γίνεται έλεγχος της θερµοκρασίας στους χώρους αποθήκευσης 
χηµικών - φαρµάκων (τοποθέτηση κλιµατιστικών).   

29. 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. 

30. 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.  
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31. Να εφαρµόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης 
(πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο σύστηµα 
καταιονισµού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

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

33. Λήψη µέτρων ατοµικής ασφάλειας των εργαζοµένων (φόρµες 
εργασίας, µάσκες, γάντια κλπ) για τη προστασία τους κατά τη διάρκεια της 
παραγωγικής διαδικασίας. 

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

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

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

37. 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. 

38. 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. 

39. Σύναψη συµβάσεων µε όλες τις απαραίτητες εταιρείες διαχείρισης 
επικινδύνων (και µη) αποβλήτων και υποβολή αυτών στις αρµόδιες.   

40. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων. 

41. 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 Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το 

µηχανολογικό εκσυγχρονισµό της βιοµηχανίας φαρµακευτικών και 
καλλυντικών προϊόντων της εταιρείας «LAVIPHARM A.E.» στην οδό Αγ. 
Μαρίνας στην Παιανία Αττικής µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι 
περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
της Περιφέρειας Αττικής, 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) 
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- 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) 
 
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. 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). 

3. 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.  

4. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα 
και ανήκουν στον κατάλογο των µη επικίνδυνων αποβλήτων 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.  

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

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
6. Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα (υδατικά υγρά πλυσίµατος και 

µητρικά υγρά από την Π∆ΠΧ φαρµακευτικών προϊόντων 07 05 01*, άλλοι 
οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 07 05 04* κλπ) να 
συλλέγονται και να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης 
επικίνδυνων αποβλήτων, κρατώντας σχετικά παραστατικά σύµφωνα µε την 
Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β383/28-3-06). 

7. Τα εργαστηριακά απόβλητα, τα ληγµένα και εκτός προδιαγραφών 
φαρµακευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες µε τις συσκευασίες τους να 
διαχειρίζονται σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β383/28-3-
06). 

8. Η συλλεγόµενη σκόνη από τα φίλτρα κατακράτησης των 
συστηµάτων εξαερισµού να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο. 

9. Τα φίλτρα των συστηµάτων αποκονίωσης των χώρων παραγωγής 
να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα εφόσον αντικαθίστανται µε νέα 
(συσκευασία σε κατάλληλους περιέκτες και αποστολή προς διαχείριση σε 
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αδειοδοτηµένη εγκατάσταση), ειδάλλως θα πρέπει να διαχειρίζεται µε τον 
ίδιο τρόπο η συλλεγόµενη από αυτά σκόνη. 

10. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) να συλλέγονται σε ειδικά 
σχεδιασµένη δεξαµενή και οι συσκευασίες τους σε ειδικό κάδο συλλογής και 
να παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρίες διαχείρισης, σύµφωνα 
µε το Π∆ 82/04 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004) και το Ν2939/2001 (ΦΕΚ 
179Α/06.08.01) κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.  

11. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.) 
να διαχειρίζονται σύµφωνα µε το Π∆ 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/05-03-04).  

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
12. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε 

οποιοδήποτε ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

13. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύµατα του προσωπικού, καθαρισµός 
εσωτερικών χώρων) και τα βιοµηχανικά υγρά απόβλητα που προκύπτουν 
από τις πλύσεις των σκευών και του µηχανολογικού εξοπλισµού παραγωγής 
(εκτός αυτών των επικίνδυνων προϊόντων) θα πρέπει να οδηγούνται στην 
εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισµού προς επεξεργασία.  

Τα υγρά στην συνέχεια να επεξεργάζονται σύµφωνα µε τα όσα 
περιγράφονται στην διαβιβασθείσα Μ.Π.Ε. και να συγκεντρώνονται σε 
στεγανή δεξαµενή µέχρι την εκκένωσή της προς διάθεση στο ΚΕΛ 
Μεταµόρφωσης. Η λάσπη που παράγεται από τη βιολογική επεξεργασία να 
µεταφέρεται στο Κ.Ε.Λ. Μεταµόρφωσης. Να τηρείται αρχείο µε τα 
παραστατικά παραλαβής, καθώς και αποδείξεις αποδοχής από το φορέα 
διαχείρισης. Να προσκοµιστεί άδεια διάθεσης λυµάτων 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
14. Οι επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στις 

Π.Υ.Σ 99/10-07-87(ΦΕΚ135/Α/28-07-87)και Π.Υ.Σ.25/18-03-88(ΦΕΚ 
52Α/22-03-88). 

15. Σωµατιδιακές εκποµπές: επιτρεπόµενη συγκέντρωση στο σηµείο 
εκποµπής όχι µεγαλύτερη των 100mg/Nm3 (Π.∆.1180, άρθρο2, παρ.1). 

16. Εκποµπές καυσαερίων από την λειτουργία του λέβητα (χρήση 
πετρελαίου). Τα µόνα επιτρεπόµενα καύσιµα είναι το πετρέλαιο θέρµανσης 
και τα αέρια καύσιµα. Θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 
11294/93 (ΦΕΚ 264Β/15-4-93) και να τηρείται βιβλίο καταγραφής των 
ρύπων σύµφωνα µε το άρθρο 7 αυτής.  

17. Η συντήρηση και ρύθµιση της εγκατάστασης του συστήµατος 
καυστήρα –λέβητα-καπνοδόχου να γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική 
άδεια και µέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της ΚΥΑ 
10315/93(ΦΕΚ369Β/24-05-93). Για κάθε εργασία συντήρησης-ρύθµισης του 
συστήµατος θέρµανσης των χώρων να συµπληρώνεται και να υπογράφεται 
από τον συντηρητή εις διπλούν το προβλεπόµενο φύλλο συντήρησης- 
ρύθµισης και να κρατείται σε αρχείο. 

18. Χρήση τοπικών φίλτρων στους χώρους επεξεργασίας και 
συσκευασίας κόνεων για την απαγωγή και συγκράτηση των σωµατιδίων 
σκόνης. 

19. Καλός εξαερισµός του χώρου µε χρήση φίλτρων για την 
κατακράτηση σωµατιδίων κόνεως και τοπικά φίλτρα στους χώρους που 
επεξεργάζονται και συσκευάζουν κόνεις υπό τη µορφή δισκίων ή καψουλών. 
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20. Γενικά τα αέρια απόβλητα που παράγονται στην επιχείρηση να 
διοχετεύονται µέσω αεραγωγού στον εξωτερικό χώρο σε κατάλληλο ύψος 
διάθεσης σύµφωνα µε το ΓΟΚ/85. 

21. Να υπάρχουν κατάλληλα συστήµατα εξαερισµού και αποκονίωσης 
(κλιµατιστικές µονάδες, δίκτυα αεραγωγών, στόµια, κλπ). Να 
χρησιµοποιούνται µονάδες προσαγωγής και απαγωγής – απόρριψης αέρα 
ανά οµάδα χώρων ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος αριθµός 
ανανεώσεων.  

ΘΟΡΥΒΟΣ-∆ΟΝΗΣΕΙΣ 
22. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 1180/81 

και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 

23. Έδραση των µηχανηµάτων σε ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις 
όπου χρειάζεται και κατάλληλη µόνωση.  

24. Να λαµβάνονται  τα κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα ούτως ώστε η 
στάθµη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, να µην υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο που ορίζεται από 
το Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1), και γενικότερα να µην επηρεάζει το 
ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
25. Οι βοηθητικές ύλες και οι χηµικές ύλες να αποθηκεύονται σε κλειστό 

και στεγασµένο χώρο µακριά από πηγές θερµότητας και ανάφλεξης. 

26. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής στην αποθήκη. Σωστή 
διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι 
για την υγεία των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος. 

27. Φύλαξη εύφλεκτων υλών (οινόπνευµα κλπ.) εντός ειδικά 
διαµορφωµένου χώρου µε εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, 
λαµβάνοντας υπόψη και τα αντίστοιχα φύλλα ασφαλείας. 

28. Να γίνεται έλεγχος της θερµοκρασίας στους χώρους αποθήκευσης 
χηµικών - φαρµάκων (τοποθέτηση κλιµατιστικών).   

29. 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. 

30. 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.  

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

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

33. Λήψη µέτρων ατοµικής ασφάλειας των εργαζοµένων (φόρµες 
εργασίας, µάσκες, γάντια κλπ) για τη προστασία τους κατά τη διάρκεια της 
παραγωγικής διαδικασίας. 
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34. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις 
κείµενες διατάξεις. 

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

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

37. 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. 

38. 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. 

39. Σύναψη συµβάσεων µε όλες τις απαραίτητες εταιρείες διαχείρισης 
επικινδύνων (και µη) αποβλήτων και υποβολή αυτών στις αρµόδιες.   

40. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων. 

41. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υποβληθείσα 
ΜΠΕ. 

 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Ν. Βούτσης και Γ. 

Βαρεµένος.  
 
 

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

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΑΝΝΑ        
 


