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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. 302/2011  
 

 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  14ο 
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της 
δραστηριότητας της µονάδας ψυκτικών θαλάµων της εταιρείας «FOODLINK 
A.E.» λόγω ίδρυσης αυτής στη θέση Τσουκλείδι του ∆ήµου Ασπροπύργου. 

 
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, 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός 
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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. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων». 

7. 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. 

8. Του Π∆ 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/05.03.2004) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού», σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών 
2002/95 «σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων 
ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και 2002/96 
«σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού». 

9. Του Π∆ 115/2004 «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 73537/14/1995 
«∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν 
ορισµένες επικίνδυνες ουσίες» και της ΚΥΑ 19817/2000 «Τροποποίηση της 
ΚΥΑ 75537/1995 κλπ». Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των χρησιµοποιούµενων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» 
(ΦΕΚ 80/Α/05.03.04). 

10. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ2918/2917/περ9/03-08-2011 έγγραφο  µε θέµα 
«∆ιαβίβαση Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της 
δραστηριότητας της µονάδας ψυκτικών θαλάµων της εταιρείας “FOODLINK 
Α.Ε.” λόγω ίδρυσης αυτής στη θέση Τσουκλείδι του ∆ήµου Ασπροπύργου.» 
από το Τµήµα Α’ / ∆/νση ΠΕΧΩ / Γενική ∆/νση Χωροταξικής & 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 

11. Το υπ’ αρ. πρωτ. 32492/26-09-2011 έγγραφο  µε θέµα «Υποβολή 
απόψεων επί της ΜΠΕ της δραστηριότητας της µονάδας ψυκτικών θαλάµων 
της εταιρείας “FOODLINK Α.Ε.” λόγω ίδρυσης αυτής στη θέση Τσουκλείδι 
του ∆ήµου Ασπροπύργου.» από την ∆/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας / ∆ήµος Ασπροπύργου. 

12. Το υπ’ αρ. πρωτ. 4058/15-04-2011 έγγραφο µε θέµα «Βεβαίωση - 
Χρήση γης», από το Τµήµα Α / Υπηρεσία Πολεοδοµίας / ∆ήµος Ελευσίνας. 

 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας της µονάδας ψυκτικών 
θαλάµων της εταιρείας “FOODLINK Α.Ε.” λόγω ίδρυσης αυτής στη θέση 
Τσουκλείδι του ∆ήµου Ασπροπύργου, το οποίο διαβιβάστηκε µε το (10) 
σχετικό, για την έκφραση απόψεων µας, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
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απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία της 
ΠΕΧΩ. 

 
Κύριος του Έργου: 

FOODLINK Α.Ε. 
 
Συντάκτης µελέτης: 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΪ∆ΗΣ – Μηχανολόγος Μηχανικός 
 

Η µελέτη περιλαµβάνει: 
1.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
2.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3.  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
4.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
5.  ΧΛΩΡΙ∆Α – ΠΑΝΙ∆Α 
6.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
7.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
8.  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
9.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
Αντικείµενο του έργου: 

Αντικείµενο της Μελέτης είναι η εκτίµηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από την λειτουργία της δραστηριότητας της µονάδας ψυκτικών 
θαλάµων της εταιρείας “FOODLINK Α.Ε.” λόγω ίδρυσης αυτής στη θέση 
Τσουκλείδι του ∆ήµου Ασπροπύργου.  

 
Κατάταξη Επιχείρησης: 

Η δραστηριότητα σύµφωνα µε το (3) σχετικό κατατάσσεται στην: 

• στην 9η Οµάδα, Κατηγορία ∆εύτερη, Υποκατηγορία 2η, µε κωδικό 
ΕΣΥΕ 631.2, Α/Α 293 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εµπορευµάτων µε 
ψύξη» για όγκο 109.273,43 m3 > 20.000 m3. 

 
Περιγραφή του Επιχείρησης: 

Η εταιρεία FOODLINK Α.Ε. έχει στην ιδοκτησία της γήπεδο επιφάνειας 
30.526,40 m2, το οποίο βρίσκεται στην κτηµατική περιφέρεια του ∆ήµου 
Ασπροπύργου Αττικής, εκτός σχεδίου πόλεως, στη θέση “ΤΣΟΥΚΝΙ∆Ι ή 
ΠΕΥΚΟ ΠΑΠΠΟΥ ή ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”, πλησίον της Λ. Ασπροπύργου 100 
µε την οποία  επικοινωνεί δουλεία διόδου.  

Στο γήπεδο που θα εγκατασταθεί η υπ’ όψη δραστηριότητα βρίσκονται 
και λειτουργούν ως σήµερα, οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου 
ζαχαροπλαστικής της εταιρείας ΕΒΓΑ Α.Ε. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, του 
νοµίµως υφιστάµενου εργοστασίου, περιλαµβάνουν νόµιµα υφιστάµενα 
κτίρια µε συνολική δόµηση 8209.59 m2.  

Από τα υφιστάµενα κτίρια, θα διατηρηθούν από την FOODLINK Α.Ε. 
κτίρια δοµηµένη επιφάνειας 71.22 m2. Τα παραµένοντα κτίρια είναι το 
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Φυλάκιο εισόδου επιφάνειας 15.84 m2 και ο οικίσκος µε τους πίνακες της 
∆ΕΗ επιφάνειας 30.00 m2. 

Στο γήπεδο του έργου θα ανεγερθούν τα παρακάτω νέα κτίρια: 
1. Ισόγειο κτίριο ψυκτικών θαλάµων µε θερµοκρασία συντήρησης 

+18oC, επιφάνειας 5172.04 m2 και όγκου 62099.34 m3. 
2. Ισόγειο κτίριο συσκευασίας – ανασυσκευασίας – 

φορτοεκφόρτωσης κλιµατιζόµενο στους +18oC, επιφάνειας 1674.68 m2 
και όγκου 62099.34 m3. 

3. Ψυχροστάσιο Νο1, επιφάνειας 253 m2 που θα στεγάζει τις 
αντλίες ψύξης που εξυπηρετούν τον παραπάνω ψυκτικό θάλαµο και τον 
χώρο συσκευασίας – ανασυσκευασίας – φορτοεκφόρτωσης. 

4. Ισόγειο κτίριο ψυκτικών θαλάµων µε θερµοκρασία συντήρησης 
+2oC - +6oC, επιφάνειας 4145.83 m2 και όγκου 47138.09 m3. 

5. Ισόγειο κτίριο συσκευασίας – ανασυσκευασίας – 
φορτοεκφόρτωσης κλιµατιζόµενο στους +2oC - +6oC, επιφάνειας 451.83 
m2. 

6. Μεσοπάτωµα γραφείων – αποδυτηρίων επιφάνειας 451.83 m2. 
7. Ψυχροστάσιο Νο2, επιφάνειας 253 m2 που θα στεγάζει τις 

αντλίες ψύξης που εξυπηρετούν τον παραπάνω ψυκτικό θάλαµο και τον 
χώρο συσκευασίας – ανασυσκευασίας – φορτοεκφόρτωσης των 
αντίστοιχων προϊόντων. 

8. Αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, επιφάνειας 24 m2. 
9. Υποσταθµός ∆ΕΗ, επιφάνειας 50 m2. 
10. Η/Ζ, επιφάνειας 35 m2. 
Η συνολική επιφάνεια των υπό ανέγερση κτιρίων θα ανέρχεται σε 

12599.94 m2. Ο όγκος των ψυκτικών θαλάµων θα ανέρχεται σε 109237.43 
m3. 

Η κινητήρια ισχύς των ψυκτικών θαλάµων θα ανέρχεται σε 920,00 kW 
και κινητήρια ισχύς των µηχανηµάτων συσκευασίας θα ανέρχεται σε 3,00 
kW. 

Κατανάλωση Ενέργειας 
Για την λειτουργία των ψυκτικών µηχανηµάτων, τον κλιµατισµό των 

γραφείων και το φωτισµό χρησιµοποιείται ηλεκτρική ενέργεια από 
υποσταθµό µέσης τάσης που παρέχεται από τη ∆ΕΗ. 

Κατανάλωση νερού 
Για τις ανάγκες υγιεινής του προσωπικού, τον καθαρισµό των γραφείων 

και τις ανάγκες άρδευσης, θα χρησιµοποιείται νερό από το δίκτυο ύδρευσης 
της ΕΥ∆ΑΠ σε ποσότητα που θα ανέρχεται περίπου σε 66 κ.µ. το µήνα. 

Πρώτες Ύλες - Προϊόντα 
Λόγω της µεγάλης ποικιλίας στα διακοινούµενα εµπορεύµατα δε είναι 

δυνατή η παράθεση ποιοτικών στοιχείων για τα είδη των πρώτων υλών ή 
των προιόντων. 

Τα νωπά τρόφιµα ζωικής προέλευσης θα είναι Αλλαντικά σε Α’ και Β’ 
συσκευασία και Τυριά (λευκά σε δοχεία ή σε ατοµική συσκευασία και κίτρινα 
σε κεφάλια ή ατοµική συσκευασία). 
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Η παραµονή τους στους αποθηκευτικούς θαλάµους (ψυκτικούς) κατά 
µέσο όρο είναι ως ακολούθως: 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 

Σοκολάτες, καφές, 
µαγιονέζα 

3 µήνες 

Χυµοί 1 µήνας 

Τυριά 1.5 µήνες 
Φρούτα 1 µέρα 
Πατατάκια τσιπς 1 µήνας 
Κονσέρβες 4 µήνες 

 

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) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87), 25 

(ΦΕΚ 52/Α/88) 
 
Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα 

αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται 
να κατασκευασθούν και να εφαρµόζονται: 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

1. 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). 

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

3. Να υπάρχει κατάλληλο και ικανό σύστηµα εξαερισµού του χώρου 
της αποθήκης. 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

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

50910/2727/03) να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε 
αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους 
και χώρους. Τα αξιοποιήσιµα (πλαστικά, χαρτί, µέταλλο, γυαλί, κλπ) να 
δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτηµένες εταιρείες, ενώ τα 
υπόλοιπα να αποµακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, είτε σε 
εργολάβο αποκοµιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση 
τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασµένο χώρο (ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 
328Β/93)). 

5. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τους 
όρους και τις διατάξεις του Ν.2339/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) 
«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων». 
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6. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών 
αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους. 

7. Τα ακατάλληλα και ληγµένα προϊόντα και όσα γενικότερα 
απορρίπτονται (π.χ. λόγω ποιοτικού ελέγχου) θα πρέπει να συλλέγονται σε 
ειδικό χώρο µε την κατάλληλη σύµβαση & να διατίθενται σε εταιρείες 
επεξεργασίας αυτών.  

8. Σωστή διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να 
ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

9. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – συντήρηση 
των µηχανηµάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιµοποιούµενα 
ορυκτέλαια µαζί µε τις συσκευασίες τους που θα χρησιµοποιούνται για τη 
λίπανση των µηχανηµάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να 
µην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό 
αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες 
διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια 
για τη µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, µε τον οποίο η 
επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση, σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 
(ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

10. Απαγορεύεται η απόρριψη χηµικών ουσιών στο δίκτυο αποχέτευσης 
ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. 

11. Τα απόβλητα αστικού τύπου να οδηγούνται σε στεγανούς βόθρους 
όπως περιγράφεται στην Μ.Π.Ε. 

12. Να διενεργείται τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου των στεγανών 
δεξαµενών σε νόµιµους χώρους διάθεσης. Να τηρείται αρχείο µε όλα τα 
παραστατικά στοιχεία παραλαβής και µεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από 
τον στεγανό βόθρο - (τιµολόγια, ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ). 

13. Να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού 
δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των 
αποβλήτων και της ιλύος.  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

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

15. Τα µηχανήµατα που δηµιουργούν κραδασµούς και δονήσεις να 
εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις και στηρίξεις για την 
αποφυγή οχλήσεως, να µονώνονται κατάλληλα και να λαµβάνονται όλα τα 
απαραίτητα µέτρα προκειµένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που 
αναφέρονται στο Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί 
θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους. 

16. Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων (γάντια, µάσκες, κ.ά.) για την προστασία τους κατά την 
διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 

17. Επιµελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των 
µηχανηµάτων και του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 

18. Να λαµβάνονται  τα κατάλληλα θερµοµονωτικά και 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 και από τις λοιπές διατάξεις περί 
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θορύβου, και γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της 
περιοχής. 

19. 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. 

20. Τήρηση των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που 
προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρµόζεται 
κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, 
υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού, 
πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

21. Η εγκατάσταση να είναι σύµφωνη µε όσα προβλέπονται από την 
ισχύουσα Νοµοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του 
είδους. 

22. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας 
και µη πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

23. ∆ηµιουργία εστιών πρασίνου και περιµετρική δενδροφύτευση σε 
κατάλληλα σηµεία του οικοπέδου. 

24. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών 
όρων. 

 
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 της 
δραστηριότητας της µονάδας ψυκτικών θαλάµων της εταιρείας «FOODLINK 
A.E.» λόγω ίδρυσης αυτής στη θέση Τσουκλείδι του ∆ήµου Ασπροπύργου 
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) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87), 25 

(ΦΕΚ 52/Α/88) 
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Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα 

αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται 
να κατασκευασθούν και να εφαρµόζονται: 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

1. 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). 

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

3. Να υπάρχει κατάλληλο και ικανό σύστηµα εξαερισµού του χώρου 
της αποθήκης. 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

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

50910/2727/03) να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε 
αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους 
και χώρους. Τα αξιοποιήσιµα (πλαστικά, χαρτί, µέταλλο, γυαλί, κλπ) να 
δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτηµένες εταιρείες, ενώ τα 
υπόλοιπα να αποµακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, είτε σε 
εργολάβο αποκοµιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση 
τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασµένο χώρο (ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 
328Β/93)). 

5. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να διαχειρίζονται σύµφωνα µε 
τους όρους και τις διατάξεις του Ν.2339/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) 
«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων». 

6. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών 
αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους. 

7. Τα ακατάλληλα και ληγµένα προϊόντα και όσα γενικότερα 
απορρίπτονται (π.χ. λόγω ποιοτικού ελέγχου) θα πρέπει να συλλέγονται σε 
ειδικό χώρο µε την κατάλληλη σύµβαση & να διατίθενται σε εταιρείες 
επεξεργασίας αυτών.  

8. Σωστή διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να 
ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

9. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – συντήρηση 
των µηχανηµάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιµοποιούµενα 
ορυκτέλαια µαζί µε τις συσκευασίες τους που θα χρησιµοποιούνται για τη 
λίπανση των µηχανηµάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να 
µην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό 
αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες 
διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια 
για τη µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, µε τον οποίο η 
επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση, σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 
(ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

10. Απαγορεύεται η απόρριψη χηµικών ουσιών στο δίκτυο 
αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. 

11. Τα απόβλητα αστικού τύπου να οδηγούνται σε στεγανούς βόθρους 
όπως περιγράφεται στην Μ.Π.Ε. 
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12. Να διενεργείται τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου των στεγανών 
δεξαµενών σε νόµιµους χώρους διάθεσης. Να τηρείται αρχείο µε όλα τα 
παραστατικά στοιχεία παραλαβής και µεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από 
τον στεγανό βόθρο - (τιµολόγια, ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ). 

13. Να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού 
δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των 
αποβλήτων και της ιλύος.  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

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

15. Τα µηχανήµατα που δηµιουργούν κραδασµούς και δονήσεις να 
εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις και στηρίξεις για την 
αποφυγή οχλήσεως, να µονώνονται κατάλληλα και να λαµβάνονται όλα τα 
απαραίτητα µέτρα προκειµένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που 
αναφέρονται στο Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί 
θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους. 

16. Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων (γάντια, µάσκες, κ.ά.) για την προστασία τους κατά την 
διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 

17. Επιµελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των 
µηχανηµάτων και του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 

18. Να λαµβάνονται  τα κατάλληλα θερµοµονωτικά και 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 και από τις λοιπές διατάξεις περί 
θορύβου, και γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της 
περιοχής. 

19. 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. 

20. Τήρηση των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που 
προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρµόζεται 
κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, 
υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού, 
πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

21. Η εγκατάσταση να είναι σύµφωνη µε όσα προβλέπονται από την 
ισχύουσα Νοµοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του 
είδους. 

22. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας 
και µη πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

23. ∆ηµιουργία εστιών πρασίνου και περιµετρική δενδροφύτευση σε 
κατάλληλα σηµεία του οικοπέδου. 

24. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών 
όρων. 
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Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Ν. Βούτσης, Γ. 
Βαρεµένος και Γ. ∆ηµαράς. 

 
 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΑΝΝΑ        

 


