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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 36η 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 399/2011  
 

 Σήµερα 20/12/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00 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.127960/14-12-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 14/12/2011 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε 
καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους 
Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 13ο  
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά 
την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων κατόπιν µηχανολογικού 
εκσυγχρονισµού υφιστάµενου εργοστασίου – πτηνοσφαγείου – τεµαχισµού 
και συσκευασίας, της εταιρείας ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΕΒΕ που 
βρίσκεται στη θέση Παλαιοπαναγιά στην Παιανία. 
 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης πενήντα ένα (51) ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου Στέφανος, Κατσικάρης 
∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ∆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 
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, Αδαµοπούλου Μαρίνα,     
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, 
Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου 
Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης 
Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρελάς ∆ηµήτριος, 
Βαρεµένος Γεώργιος,  Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, 
Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, 
Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, 
Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος,  ∆ηµαράς 
Γεώργιος, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου 
Γεωργία,  Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας 
Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, 
Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καψής 
Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος 
Ιπποκράτης, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος,  
Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λυµπέρη 
Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μαργαρίτης Γεώργιος, 
Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος,  
Μεθυµάκη Άννα, Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας 
∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Μπένος Ηλίας, 
Παφίλης Αθανάσιος, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, 
Προµπονάς Ιάκωβος, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης 
Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς 
∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος,  Χολέβα Μαρία, Ψαριανός 
Γρηγόριος. 
 
Απόντες: 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαντωνίου Κων/νος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Βλάχος Ιωάννης, Γάκης 
Αντώνιος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς 
Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καστρινάκης Γεώργιος, 
Κολοβού Ελένη, Λούσκος Παναγιώτης, Μανώλης Ιωάννης, Μαρούγκα 
Ασπασία, Παναγούλης Ευστάθιος, Ροκοφύλλου Άννα, Χάγιος Άγγελος. 
 

 

Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα και κ. Ελένη Σκληβανίτη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συµβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συµβούλου κ. Ι. Προµπονά και 
την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 127497/11/13-12-2011 εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως  
εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 

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

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

3. 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). 

4. Το Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις» ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005. 

5. 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. 

6. 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».  

7. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «∆ιαδικασία 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων». 

8. 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.». 

9. 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». 

10. Η 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. 

11. Η 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». 

12. Το Ν. 2339/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων». 

13. Τον Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 «για τον καθορισµό 
υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο», (Επίσηµη Εφηµερίδα 
αριθ. L 273 της 10/10/2002 σ. 0001-0095). 

14. Την υπ΄αριθµ. πρωτ. 5986/2010/11-04-2011 άδεια λειτουργίας της 
∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής 
διάρκειας τριών (3) ετών. 
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15. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΠΕΧΩ970/ΦΠεριβ.9/06/02-06-2006 παράταση 
ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την ∆/νση 
ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής διάρκειας πέντε (5) ετών. 

16. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 15216/14-12-2010 έγγραφο του Τµήµατος 
Πολεοδοµίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. 

17. Το αρ. πρωτ. 6908/20-07-11 (δικό µας πρωτ. 66529/22-7-2011) 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής µε το οποίο διαβιβάστηκε ο 
φάκελος. 

18. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 9975/11-11-2011 (δικό µας πρωτ. 116122/21-11-
2011) έγγραφο της Β’ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών 
Αρχαιοτήτων. 

19. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 3256/14-11-2011 (δικό µας πρωτ. 119764/28-11-
2011) έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής. 

 

Αντικείµενο – Περιγραφή του έργου: 

Πρόκειται για εργοστάσιο – πτηνοσφαγείο – τεµαχισµού και συσκευασίας και 
εντάσσεται στον αρ. 151.2 κωδικό ΕΣΥΕ «Παραγωγή και συντήρηση κρέατος 
πουλερικών»  
Το εργοστάσιο λειτουργεί νόµιµα σύµφωνα µε την υπ΄ αρ. πρωτ. 
5986/2010/11-04-2011 άδεια λειτουργίας κατόπιν µηχανολογικού 
εκσυγχρονισµού συνολικής κινητήριας ισχύς 703,10ΗΡ της ∆/νσης 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής διάρκειας τριών (3) ετών.  
Ζητείται η ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, στην οποία να περιλαµβάνεται 
ο αιτούµενος µηχανολογικός εκσυγχρονισµός. 
Η επιχείρηση στεγάζεται στη θέση Παλαιοπαναγιά του ∆ήµου Παιανίας όπου 
σύµφωνα µε το υπ΄αρ. πρωτ. 15216/14-12-2010 έγγραφο του Τµήµατος 
Πολεοδοµίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής βρίσκεται 
εκτός σχεδίου πόλεως, εντός της περιοχής µε στοιχείο Β3 (Αττικό Πάρκο) 
του Π.∆. 6-3-2003 ΦΕΚ. 199∆/6-3-03 όπου σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 36  
νοµίµως υφιστάµενα κτίρια και εγκαταστάσεις που η χρήση τους δεν 
επιτρέπεται, δύναται να διατηρήσουν την υφιστάµενη χρήση στο γήπεδο επί 
του οποίου έχουν ανεγερθεί και να επισκευάζονται µόνο για λόγους χρήσεως 
και υγιεινής και µετά από έγκριση του αρµόδιου φορέα.  
Για το εργοστάσιο της εταιρείας ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΕΒΕ, αρχικά 
είχαν εγκριθεί περ/κοί όροι µε την αρ. πρωτ. 69162/98 (διάρκειας πέντε(5) 
χρόνων) και στην συνέχεια η αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ970/ΦΠεριβ.9/06/02-06-2006 
(διάρκειας πέντε(5) χρόνων) απόφαση παράτασης ισχύος  από την ∆/νση 
ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής.   
 
Κατηγορία Επιχείρησης: 
9η Οµάδα, Κατηγορία Πρώτη, Υποκατηγορία 1η, µε κωδικό ΕΣΥΕ 151.2, 
Α/Α 3  
«Παραγωγή και συντήρηση κρέατος πουλερικών»  
 
Μηχανολογικός εξοπλισµός :  Μετά την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισµού 
η συνολική κινητήρια ισχύς είναι : 703,10ΗΡ 
 
∆υναµικότητα : Η δυναµικότητα της επιχείρησης σε Α’ ύλη είναι 
27τον./ηµέρα  
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Παραγωγική διαδικασία : Η παραγωγική διαδικασία περιλαµβάνει τις 

κάτωθι διεργασίες :  

1. Παραλαβή πουλιών  

2. Αναισθητοποίηση πουλιών 

3. Σφαγή 

4. Αφαίµαξη 

5. Ζεµάτισµα 

6. Αποπτίλωση 

7. Αφαίρεση κεφαλιών – άκρων ποδιών  

8. Απεντέρωση  

9. Πλύσιµο των σφάγιων    

10. Τοµέας πρόψυξης 

Τα παραγόµενα απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία είναι: 

-Αέρια απόβλητα : προέρχονται από την λειτουργία των καυστήρων που 
χρησιµοποιούνται για την θέρµανση ύδατος οι οποίοι λειτουργούν µε LPG.  

-Υγρά απόβλητα : αίµα που παράγεται από την διαδικασία , απόβλητα από 
την πλύση των σφαγίων και των χώρων της παραγωγής , χρησιµοποιηµένα 
ορυκτέλαια και τα λύµατα προσωπικού (wc). 

-Στερεά απόβλητα : ζωικά υποπροϊόντα , ιλύς βιολογικού , συσκευασίες 
ορυκτελαίων , συσκευασίες για ανακύκλωση (χαρτί, πλαστικό, ξύλο), αστικά 
απορρίµµατα. 
 
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) 
- 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) 
- Ζωικά υποπροϊόντα: Ε.Κ. 1774/2002 
 
 
Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης 
της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να 

κατασκευασθούν και να εφαρµόζονται: 

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. 
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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. Η λυµατολάσπη από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στο 
βιολογικό καθαρισµό να εκκενώνεται από βυτιοφόρα οχήµατα προς 
διάθεση στο ΚΕΛ Μεταµόρφωσης. Να τηρείται αρχείο µε τα παραστατικά 
παραλαβής, καθώς και αποδείξεις αποδοχής από το φορέα διαχείρισης. 

9. Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας που δεν 
προορίζονται για εµπορικό σκοπό και που ανήκουν στα υλικά 
κατηγορίας 3 του Κανονισµού 1774/2002 ((8) σχετικό) πρέπει να 
διαχειρίζονται σύµφωνα µε την οδηγία αυτή.  

• Τα υλικά αυτά εφόσον δεν αποµακρύνονται καθηµερινά από τη 
µονάδα, πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρο ή σε δοχεία µε ψύξη. Τα 
δοχεία πρέπει να ταυτοποιούνται µε σαφήνεια µε την επικόλληση 
ανεξίτηλης ταινίας πλάτους τουλάχιστον 15εκατοστών χρώµατος 
πράσινου αφού πρόκειται για υλικά κατηγορίας 3. 

• Τήρηση παραστατικών διάθεσης προϊόντων και υποπροϊόντων µε 
σκοπό τη διαχείρισή τους από τον τελικό ή ενδιάµεσο αποδέκτη – 
διαχειριστή.  

 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

1. Τα υγρά απόβλητα (απόβλητα από τη διαδικασία πλύσης του εξοπλισµού 
της παραγωγικής διαδικασίας, από τη διαδικασία πλύσης των δαπέδων 
και των χώρων της παραγωγής και τα λύµατα προσωπικού) θα πρέπει να 
επεξεργάζονται σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ∆Υ.οικ.33640/30-11-1984 
άδεια διάθεσης λυµάτων στην υπάρχουσα µονάδα επεξεργασίας 
αποβλήτων (εσχαρισµός , δεξαµενή ισορρόπησης – λιποσυλλογής , 
δεξαµενή αερισµού , δεξαµενή καθίζησης , δεξαµενή συλλογής ιλύος , 
χλωρίωση).  

2. Να συντηρείται η µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

3. Να παρθούν µέτρα για αναβάθµιση της µονάδας επεξεργασίας λυµάτων 
είτε µε προσθήκη εξοπλισµού αντιρύπανσης ή µε περαιτέρω αξιοποίηση 
και διάθεση αποβλήτων.    
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4. Το παραγόµενο αίµα που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία να 
συλλέγεται σε ειδική δεξαµενή και να αποµακρύνεται αυθηµερόν από 
αδειοδοτηµένη εταιρεία. 

5. 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. 

  

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-∆ΟΝΗΣΕΙΣ 

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. Εκποµπές καυσαερίων από την λειτουργία του λέβητα, σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ264Β/15-4-1993) «Όροι λειτουργίας και 
επιτρεπόµενα όρια εκποµπών αερίων αποβλήτων από βιοµηχανικούς 
λέβητες, ατµογεννήτριες, ελαιόθερµα και αερόθερµα που λειτουργούν µε 
καύσιµο µαζούτ, ντήζελ ή αέριο» και µε την ΚΥΑ 11535/1993 
(ΦΕΚ328Β/6-5-1993) «Επιτρεπόµενα είδη καυσίµων στις βιοµηχανικές, 
βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες 
νοσηλευτικών µονάδων και µέτρα για τις ανοιχτές εστίες καύσης». 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 
να συµπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή εις διπλούν 
το προβλεπόµενο φύλλο συντήρησης- ρύθµισης και να κρατείται σε 
αρχείο. 

4. Γενικά τα αέρια απόβλητα που παράγονται στην επιχείρηση να 
διοχετεύονται µέσω αεραγωγού στον εξωτερικό χώρο σε κατάλληλο 
ύψος διάθεσης σύµφωνα µε το µε το άρθρο 107 του ΓΟΚ/85. 

5. Τακτικός καθαρισµός και ρύθµιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων 
(εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασµό µε τακτικές µετρήσεις από 
αδειούχο συντηρητή. 

6. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 1180/81 και 
στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 

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

8. 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 

1. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων κάθε 
Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην 
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Υπηρεσία µας, το άλλο στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας 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. 

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

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

4. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων για 
την εν λόγω δραστηριότητα. 

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

6. Να διατηρείται καθαρός ο χώρος του εργοστασίου καθώς και ο αύλειος 
χώρος και να µην γίνονται εργασίες παραγωγής εκτός του χώρου των 
κτιρίων.  

7. Να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες θερµότητας µε καλή µόνωση των 
συστηµάτων ζεµατίσµατος των πτηνών. Βελτίωση της µόνωσης στα 
συστήµατα θέρµανσης και ψύξης καθώς και των σωληνώσεων. 

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

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

10. 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. 

11. 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. 

12. Οι φορτοεκφορτώσεις προϊόντων να γίνονται σε χώρους που 
προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί να είναι 
τσιµεντοστρωµένοι (ράµπες στάθµευσης κατά την φορτοεκφόρτωση). 

13. Η µεταφορά των προϊόντων από τη µονάδα του πτηνοσφαγείου σε κάθε 
προορισµό να πραγµατοποιείται µε όχηµα κατάλληλου αµαξώµατος 
κλειστού τύπου από όλες τις πλευρές του, ώστε το εσωτερικό του να 
εξασφαλίζεται από τον κονιορτό και κάθε είδους άλλες ρυπάνσεις, 
διατηρούµενο καθαρό και σε κατάλληλη θερµοκρασία για την διατήρηση 
των εν λόγω παραγόµενων τροφίµων. 

14. Απαγορεύεται η µεταφορά, µε οποιοδήποτε τρόπο, προϊόντων µε 
οχήµατα που µεταφέρουν ρυπαρά αντικείµενα ή τοξικές ύλες ή υγρά , τα 
οποία µπορούν να επηρεάσουν, µε οποιοδήποτε τρόπο, την ποιότητα 
και την υγιεινή των προϊόντων αυτών. 

15. Κατά τη φόρτωση, µεταφορά αλλά και αποθήκευση πρώτων υλών και 
προϊόντων, να λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
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µόλυνσης ή κάθε άλλης επιβλαβής αλλοίωση τους και να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε ρύπανση ή µόλυνση του περιβάλλοντος, καθώς και κάθε 
κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων.    

16. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων – οχηµάτων 
σε αδειδοτηµένα συνεργεία. 

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

 
Η ∆/νση Περιβάλλοντος 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 που αφορά 
την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων κατόπιν µηχανολογικού 
εκσυγχρονισµού υφιστάµενου εργοστασίου – πτηνοσφαγείου – τεµαχισµού 
και συσκευασίας, της εταιρείας ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΕΒΕ που 
βρίσκεται στη θέση Παλαιοπαναγιά στην Παιανία, 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) 
- 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) 
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) 
- Ζωικά υποπροϊόντα: Ε.Κ. 1774/2002 
 
 
Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και 
να εφαρµόζονται: 

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. Η λυµατολάσπη από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στο 
βιολογικό καθαρισµό να εκκενώνεται από βυτιοφόρα οχήµατα προς 
διάθεση στο ΚΕΛ Μεταµόρφωσης. Να τηρείται αρχείο µε τα 
παραστατικά παραλαβής, καθώς και αποδείξεις αποδοχής από το 
φορέα διαχείρισης. 

9. Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας που δεν 
προορίζονται για εµπορικό σκοπό και που ανήκουν στα υλικά 
κατηγορίας 3 του Κανονισµού 1774/2002 ((8) σχετικό) πρέπει να 
διαχειρίζονται σύµφωνα µε την οδηγία αυτή.  

a. Τα υλικά αυτά εφόσον δεν αποµακρύνονται καθηµερινά από τη 
µονάδα, πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρο ή σε δοχεία µε ψύξη. Τα 
δοχεία πρέπει να ταυτοποιούνται µε σαφήνεια µε την επικόλληση 
ανεξίτηλης ταινίας πλάτους τουλάχιστον 15εκατοστών χρώµατος 
πράσινου αφού πρόκειται για υλικά κατηγορίας 3. 

b. Τήρηση παραστατικών διάθεσης προϊόντων και υποπροϊόντων 
µε σκοπό τη διαχείρισή τους από τον τελικό ή ενδιάµεσο αποδέκτη – 
διαχειριστή.  

 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

1. Τα υγρά απόβλητα (απόβλητα από τη διαδικασία πλύσης του 
εξοπλισµού της παραγωγικής διαδικασίας, από τη διαδικασία πλύσης των 
δαπέδων και των χώρων της παραγωγής και τα λύµατα προσωπικού) θα 
πρέπει να επεξεργάζονται σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ∆Υ.οικ.33640/30-11-
1984 άδεια διάθεσης λυµάτων στην υπάρχουσα µονάδα επεξεργασίας 
αποβλήτων (εσχαρισµός , δεξαµενή ισορρόπησης – λιποσυλλογής , 
δεξαµενή αερισµού , δεξαµενή καθίζησης , δεξαµενή συλλογής ιλύος , 
χλωρίωση).  

2. Να συντηρείται η µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

3. Να παρθούν µέτρα για αναβάθµιση της µονάδας επεξεργασίας 
λυµάτων είτε µε προσθήκη εξοπλισµού αντιρύπανσης ή µε περαιτέρω 
αξιοποίηση και διάθεση αποβλήτων.    
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4. Το παραγόµενο αίµα που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία 
να συλλέγεται σε ειδική δεξαµενή και να αποµακρύνεται αυθηµερόν από 
αδειοδοτηµένη εταιρεία. 

5. 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. 

  

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-∆ΟΝΗΣΕΙΣ 

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. Εκποµπές καυσαερίων από την λειτουργία του λέβητα, σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ264Β/15-4-1993) «Όροι λειτουργίας και 
επιτρεπόµενα όρια εκποµπών αερίων αποβλήτων από βιοµηχανικούς 
λέβητες, ατµογεννήτριες, ελαιόθερµα και αερόθερµα που λειτουργούν µε 
καύσιµο µαζούτ, ντήζελ ή αέριο» και µε την ΚΥΑ 11535/1993 
(ΦΕΚ328Β/6-5-1993) «Επιτρεπόµενα είδη καυσίµων στις βιοµηχανικές, 
βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες 
νοσηλευτικών µονάδων και µέτρα για τις ανοιχτές εστίες καύσης». 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 
να συµπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή εις διπλούν 
το προβλεπόµενο φύλλο συντήρησης- ρύθµισης και να κρατείται σε 
αρχείο. 

4. Γενικά τα αέρια απόβλητα που παράγονται στην επιχείρηση να 
διοχετεύονται µέσω αεραγωγού στον εξωτερικό χώρο σε κατάλληλο 
ύψος διάθεσης σύµφωνα µε το µε το άρθρο 107 του ΓΟΚ/85. 

5. Τακτικός καθαρισµός και ρύθµιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων 
(εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασµό µε τακτικές µετρήσεις από 
αδειούχο συντηρητή. 

6. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 1180/81 και 
στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 

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

8. 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 

1. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων κάθε 
Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην 
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Υπηρεσία µας, το άλλο στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας 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. 

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

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

4. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων 
για την εν λόγω δραστηριότητα. 

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

6. Να διατηρείται καθαρός ο χώρος του εργοστασίου καθώς και ο αύλειος 
χώρος και να µην γίνονται εργασίες παραγωγής εκτός του χώρου των 
κτιρίων.  

7. Να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες θερµότητας µε καλή µόνωση των 
συστηµάτων ζεµατίσµατος των πτηνών. Βελτίωση της µόνωσης στα 
συστήµατα θέρµανσης και ψύξης καθώς και των σωληνώσεων. 

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

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

10. 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. 

11. 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. 

12. Οι φορτοεκφορτώσεις προϊόντων να γίνονται σε χώρους που 
προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί να είναι 
τσιµεντοστρωµένοι (ράµπες στάθµευσης κατά την φορτοεκφόρτωση). 

13. Η µεταφορά των προϊόντων από τη µονάδα του πτηνοσφαγείου σε κάθε 
προορισµό να πραγµατοποιείται µε όχηµα κατάλληλου αµαξώµατος 
κλειστού τύπου από όλες τις πλευρές του, ώστε το εσωτερικό του να 
εξασφαλίζεται από τον κονιορτό και κάθε είδους άλλες ρυπάνσεις, 
διατηρούµενο καθαρό και σε κατάλληλη θερµοκρασία για την διατήρηση 
των εν λόγω παραγόµενων τροφίµων. 

14. Απαγορεύεται η µεταφορά, µε οποιοδήποτε τρόπο, προϊόντων µε 
οχήµατα που µεταφέρουν ρυπαρά αντικείµενα ή τοξικές ύλες ή υγρά , τα 
οποία µπορούν να επηρεάσουν, µε οποιοδήποτε τρόπο, την ποιότητα 
και την υγιεινή των προϊόντων αυτών. 

15. Κατά τη φόρτωση, µεταφορά αλλά και αποθήκευση πρώτων υλών και 
προϊόντων, να λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
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µόλυνσης ή κάθε άλλης επιβλαβής αλλοίωση τους και να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε ρύπανση ή µόλυνση του περιβάλλοντος, καθώς και κάθε 
κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων.    

16. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων – οχηµάτων 
σε αδειδοτηµένα συνεργεία. 

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

 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Παφίλης Αθανάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, 
Κυπραίος ∆ηµήτριος, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης,  Μπαλού Αλεξάνδρα,  
Φλούδα Γεωργία. 
 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Κουρούσης Χρήστος, 
Κωνσταντάκου Μερόπη, Πιπιλή Αικατερίνη, Βούτσης Νικόλαος, Βαρεµένος 
Γεώργιος,  Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, ∆ηµαράς Γεώργιος,  Ψαριανός Γρηγόριος 

Βαρελάς ∆ηµήτριος. 
 

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