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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 39η 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 395/2012 

 
 Σήµερα 11/12/2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική 
συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου  
Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. 
πρωτ. οικ. 181085/04-12-2012 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα 
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 04/12/2012 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε 
καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 6ο  
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, λόγω 
τροποποίησης – επέκταση της υφιστάµενης δραστηριότητας, για τη 
δραστηριότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων, 
αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης χηµικών προϊόντων, 
προσωρινής αποθήκευσης µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και γενικών 
ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών της εταιρείας  «SAFETYKLEEN HELLAS 
Ε.Π.Ε.» στη Θέση «Πηγάδι Τζαβερδέλα» (περιοχή ΒΙΠΑ) στα Άνω Λιόσια 
Αττικής. 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης εβδοµήντα πέντε (75) 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, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Κατσικάρης 
∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη. 
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Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, 
Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, 
Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, 
Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα,  Βακάλης 
Ευάγγελος, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βασιλάκης Μιχαήλ,  
Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-
Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, 
Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, Γούδης 
Χρήστος, ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµαράς Ιωάννης, 
∆ηµόπουλος Ιωάννης, Επιτροπάκης Εµµανουήλ,  Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς 
Αναστάσιος, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος 
Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος 
Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα,  Καστρινάκης Γεώργιος, 
Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος 
Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης 
Χρήστος, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κυπριανίδου  Ερµιόνη,  Κωνσταντάκου 
Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης,  
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, 
Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη 
Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος,  Μεθυµάκη Άννα, Μπαρούτας 
∆ηµοσθένης, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – 
Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, 
Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος 
Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, 
Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία, 
Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Χρήστου Στέφανος, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Βαρεµένος Γεώργιος, Βλάχος Ιωάννης, 
Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, ∆ιάκος Κων/νος, Ζαφειρίου Ελένη, Λούσκος 
Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπάστας 
Κων/νος, Χάγιος Άγγελος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής 
κ. Πάνθη ∆ούκα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής κ. Κωνσταντίνος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συµβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συµβούλου κ. Ι. Προµπονά και 
την υπ’ αριθµ. πρωτ. 122598/12/25-10-2012 εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία 
έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση. 
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                 Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, λόγω 
τροποποίησης – επέκταση της υφιστάµενης δραστηριότητας, για τη 
δραστηριότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων, 
αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης χηµικών προϊόντων, 
προσωρινής αποθήκευσης µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και γενικών 
ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών της εταιρείας  «SAFETYKLEEN HELLAS 
Ε.Π.Ε.» στη Θέση «Πηγάδι Τζαβερδέλα» (περιοχή ΒΙΠΑ) στα Άνω Λιόσια 
Αττικής, µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που 
αναφέρονται στην ανωτέρω αναφερόµενη εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος 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) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 34/02, (ΦΕΚ125/Α/5.6.02) 
 - Αιθάλη - ∆ιοξ. Του Άνθρακα: ΚΥΑ 57520/4535/90 (ΦΕΚ 597/Β/90) 
[όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α οικ. 11166/91, (310/Β/8.5.91)] 
               ΚΥΑ 11166/91 (ΦΕΚ 310/Β/91) 
               ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264/Β΄/15-04-1993) 
               ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β΄/06-05-1993) 
- 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) 
 

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 [ΦΕΚ 179Α/01 

- όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 και Υ.Α. 
9268/469/07 - ΦΕΚ 286/Β/2.3.07] περί εναλλακτικής διαχείρισης, η 
εταιρεία οφείλει να έχει συµβόλαια συνεργασίας µε τα αντίστοιχα 
εγκεκριµένα συστήµατα. 

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

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

5. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό κλπ) 
να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση 
σύµφωνα µε το Ν. 2939/01 [ΦΕΚ 179Α/01 - όπως τροποποιήθηκε 
από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 και Υ.Α. 9268/469/07 - ΦΕΚ 
286/Β/2.3.07] «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 
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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 προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. 
προσροφητικά υλικά διαρροών, υλικά από διαρροές) να γίνεται σε 
κλειστά µε ειδική σήµανση δοχεία. Σε διαµορφωµένο χώρο οι 
προδιαγραφές του οποίου ορίζονται στην Κ.Υ.Α Η.Π 24944/1159/30-6-
06 [ΦΕΚ 791 Β΄, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, 
(187/Β/2.3.07)]. 

9. Για την παράδοση επικίνδυνων αποβλήτων σε τρίτους, να 
υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της 
περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. 
Προκειµένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συµπληρώνεται κατάλληλα το 
“Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων 
αποβλήτων” σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 
[ΦΕΚ 383Β, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, 
(187/Β/2.3.07)] και Η.Π. 24944/1159/06 [ΦΕΚ 791 Β΄, όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (187/Β/2.3.07)]. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
10. Για την πλύση των δαπέδων προτείνεται «στεγνός» καθαρισµός µε 

την χρήση µηχανικών σαρώθρων. Το υλικό που µαζεύεται από την 
λειτουργία µηχανικών σαρώθρων να αποθηκεύεται σε στεγανή δεξαµενή 
και να παραδίδεται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων, 
κρατώντας σχετικά παραστατικά. 

11. Τα λύµατα του προσωπικού (και τυχών επισκεπτών) θα οδηγούνται 
σε υπόγεια στεγανή δεξαµενή, όγκου 20 m3. Η εταιρεία οφείλει να 
διενεργεί τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου της στεγανής δεξαµενής 
σε νόµιµους χώρους διάθεσης, να τηρεί αρχείο µε όλα τα παραστατικά 
στοιχεία παραλαβής και µεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τον 
στεγανό βόθρο - (τιµολόγια, ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ) και να εκτελεί 
τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου 
σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων. 
Απαγορεύεται η διάθεση υγρών αποβλήτων της παραγωγικής 
διαδικασίας στον παραπάνω βόθρο. 

12. Τα όµβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται µέσω 
καταλλήλων καναλιών µε σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαµενή 
καθίζησης και συγκέντρωσης στερεών, διασφαλίζοντας έτσι την 
καθαρότητα του νερού, που θα εξέρχεται από την εγκατάσταση. 

13. Οι επιφανειακές απορροές όµβριων των ανοιχτών χώρων να είναι 
απαλλαγµένες από σκουπίδια και υγρά απόβλητα µέσω καθηµερινής 
καθαριότητας του εξωτερικού – περιβάλλοντα χώρου.  

14. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη υγρών αποβλήτων σε 
ρέµατα. 

15. Σε περίπτωση που προκύπτουν ορυκτέλαια από τη χρήση – 
συντήρηση των µηχανηµάτων να συλλέγονται, σε ειδικά σχεδιασµένη 
στεγανή δεξαµενή, να µην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε 
οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και µαζί µε τις συσκευασίες τους να 
παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης προς 
αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για τη 
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µεταφορά και διαχείριση των χρησιµοποιούµενων ορυκτελαίων, µε τον 
οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση σύµφωνα µε το Π.∆. 
82/2004 (ΦΕΚ 64Α΄/02-03-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

16. Απαγορεύεται η απόρριψη υγρών αποβλήτων γενικότερα σε 
επιφανειακούς και υπεδάφιους αποδέκτες.  

17. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί υποδοµή για την προσωρινή 
αποθήκευση των παραπάνω αποβλήτων και η διαχείρισή τους να γίνεται 
σύµφωνα µε την  κείµενη νοµοθεσία. 

18. Τα container αποθήκευσης αποβλήτων να τοποθετούνται πάνω σε 
ειδικό περιέκτη – λεκάνη ασφαλείας, εντός του οποίου θα 
συγκεντρώνονται τυχόν διαρροές (λόγω π.χ. φθοράς του container 
αποθήκευσης των αποβλήτων και/ή φθοράς – καταστροφής των 
συσκευασιών των αποβλήτων). Οι διαρροές από το εσωτερικό του 
secondary container να οδηγούνται µέσω αγωγών σε δεξαµενή 
αποθήκευσης διαρροών. Τα συγκεντρωµένα υγρά να αντλούνται από τη 
δεξαµενή, να συσκευάζονται και να µεταφέρονται για περεταίρω 
διαχείριση.  

19. Απαγορεύεται η διάθεση επιβαρηµένων οµβρίων στο περιβάλλον. 
Τα επιβαρηµένα όµβρια ύδατα να συλλέγονται µέσω ξεχωριστού δικτύου 
σε στεγανή δεξαµενή. Τα επιβαρηµένα όµβρια ύδατα που 
συγκεντρώνονται στη δεξαµενή συλλογής να παραδίδονται σε 
αδειοδοτηµένο φορέα για τη συλλογή και περαιτέρω διαχείρισή τους 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β). 

20. Κατά τη φορτοεκφόρτωση των αποθηκευόµενων αποβλήτων να 
υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή και να λαµβάνονται όλα τα  απαραίτητα 
µέτρα προστασίας για την αντιµετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς, 
διαρροών και λοιπών καταστάσεων. 

21. Σε όλα τα κρίσιµα σηµεία, να τοποθετηθούν ανιχνευτές για έγκαιρη 
ειδοποίηση και άµεση επέµβαση, ώστε να µην υπάρχει εξάπλωση του 
φαινοµένου, σε περίπτωση διαρροής. 

22. Για την προστασία διαφυγής τυχόν διαρροών από όλη την µονάδα 
επεξεργασίας των υδάτινων υγρών θα πρέπει όλες οι µονάδες της 
επεξεργασίας διαλυτών, υδάτινων υγρών καθώς και της παραλαβής 
κορεσµένου και της τυποποίησης διαλύτη να είναι τοποθετηµένες σε 
µεταλλικές δεξαµενές χωρητικότητας ικανής να συλλέξει τυχόν υγρά 
διαρροής. 

23. Το φρεάτιο συλλογής υγρών χωρητικότητας 1,2m3 που υπάρχει στη 
ράµπα φορτοεκφόρτωσης του χώρου Γ (δευτερογενής προστασία) να 
συντηρείται και να καθαρίζεται τακτικά. Επίσης να συντηρείται και να 
ελέγχεται το φρεάτιο που οδηγεί σε υπόγεια δεξαµενή χωρητικότητας 5 
m3 (τριτογενής προστασία) και λειτουργεί σε περίπτωση υπερχείλισης 
του φρεατίου δευτερογενούς προστασίας.  

ΘΟΡΥΒΟΣ-∆ΟΝΗΣΕΙΣ-ΑΕΡΙΑ 
24. Αναφορικά µε την ατµόσφαιρα οι µέγιστες επιτρεπόµενες 

συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες ακολουθούν τις 
κάτωθι κείµενες διατάξεις: 
- Κ.Υ.Α. µε αριθ. Η.Π. 14122/549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 488Α/30-03-2011)  
- Η.Π. µε αριθ. 22306/1075/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 920Α/08-06-2007)  
- Π.∆. 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/06-10-81) 

25. Η συγκέντρωση της εκπεµπόµενης σκόνης να είναι µικρότερη από 
100 mg/m3 (Π.∆. 1180/81 ΦΕΚ293Α/6-10-81) 

26. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 1180/81 
(70 dBA) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 



 6 

27. 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. 

28. 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 (<70 dBA). 

29. Θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού στους 
κλειστούς χώρους ώστε να ανανεώνεται ο αέρας των κτιρίων, ώστε να 
εξαλείφεται οποιοδήποτε φαινόµενο τυχόν σκόνης, οσµών και 
αναθυµιάσεων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των 
εργαζοµένων. 

30. Ιδιαίτερη µέριµνα για την αποφυγή διαφυγής πτητικών ουσιών στην 
ατµόσφαιρα και διαρροών κατά τη µεταφορά, άντληση, αποθήκευση και 
επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. 

31. Να εφαρµόζεται η αρχή της ελαχιστοποίησης των εκποµπών από 
την αποθήκευση σε δεξαµενές – συσκευασίες, σύµφωνα µε την οποία 
πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ελαχιστοποίησης όλων των 
εκποµπών από την αποθήκευση, τη µεταφορά και το χειρισµό των 
υλικών. 

32. Η εταιρία να διαθέτει σύστηµα και διαδικασίες εντοπισµού τυχόν 
διαρροών . 

33. Να εφαρµόζεται σχέδιο αντιµετώπισης ενδεχόµενης επιβάρυνσης 
του περιβάλλοντος εξ αιτίας αστοχίας υλικών, ατυχήµατος και έκτακτων 
περιστατικών. 

34. Να τηρείται ηµερολόγιο καταγραφής συµβάντων που αφορούν 
ατµοσφαιρικές εκποµπές λόγω αστοχίας υλικών, ατυχήµατος και 
εκτάκτων εν γένει περιστατικών. Τα εν λόγω στοιχεία να τίθενται στη 
διάθεση των αρµοδίων Υπηρεσιών και Φορέων, όποτε αυτά ζητηθούν. 

 

35. Για την προστασία διαφυγής οργανικών ατµών στη µονάδα 
παραλαβής κορεσµένου και τυποποίησης καθαρού διαλύτη να υπάρχει 
εγκατεστηµένο σύστηµα απορρόφησης και διήθησης τους. Να 
εγκατασταθεί, να ελέγχεται και να συντηρείται χοάνη που θα βρίσκεται 
ακριβώς επάνω από το σηµείο γέµισης µε σκοπό να απορροφά τους 
ατµούς και τους οδηγεί σε φίλτρο. 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

36. Να υπάρχει επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για τη 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και την αντιµετώπιση 
ενδεχόµενων ατυχηµάτων. 

37. Να γίνεται σε τακτική βάση ενηµέρωση του προσωπικού σχετικά µε 
τις συνθήκες ασφάλειας στην εργασία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στην κείµενη νοµοθεσία. 

38. Να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την εκπαίδευση και συνεχή 
ενηµέρωση του προσωπικού σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας και 
γνώση χειρισµού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνου για την 
δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. 
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39. Να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την περιοδική υποβολή σε ιατρικές 
εξετάσεις µε βάση καθορισµένο χρονοδιάγραµµα παρακολούθησης 
καθώς και διασφάλιση για την άµεση αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
σε περίπτωση ατυχήµατος. Να υπάρχει κιτίο πρώτων βοηθειών µε 
εφοδιασµένο µε το απαραίτητο φαρµακευτικό υλικό. 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

40. Να υπάρχει σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης το οποίο και να 
εφαρµόζεται σε περίπτωση βλάβης, αστοχίας ή εκδήλωσης έκτακτου 
περιστατικού. 

41. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιµών εκποµπής, βλάβης, 
αστοχίας ή εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού, ο υπεύθυνος της 
εγκατάστασης υποχρεούται να περιορίσει ή να διακόψει τη λειτουργία 
µόλις τούτο καταστεί εφικτό, έως ότου αντιµετωπισθεί το πρόβληµα και 
να ενηµερώσει σχετικά τις αρµόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησής της, του ΥΠΕΚΑ, του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Γενικής 
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα 
κεφάλαια 2 παρ. 2.6.4 του Παραρτήµατος της Κ.Υ.Α. 24944/1159/06 
(ΦΕΚ 791Β/06). 

42. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, η εγκατάσταση να παύει να 
τροφοδοτείται µε επικίνδυνα απόβλητα, µέχρις ότου η αρµόδια Υπηρεσία 
να επιτρέψει και πάλι την έναρξη εργασιών αποθήκευσης επικίνδυνων 
αποβλήτων. 

43. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ρύπανση του τσιµέντου ή της 
ασφάλτου της εγκατάστασης να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών 
και εν συνεχεία κατάλληλη διαχείριση αυτών. 

44. Να υπάρχει κατ’ ελάχιστον ο ακόλουθος εξοπλισµός αντιµετώπισης 
έκτακτης ανάγκης: 

� Πυροσβεστήρες κατάλληλων προδιαγραφών εγκεκριµένου τύπου. 

� Βαρέλια µε χώµα, φτυάρια κλπ. 

� Ύπαρξη ατοµικών µέσων προστασίας (γάντια, γυαλιά, µάσκα κλπ). 

� ∆ιαθεσιµότητα κιτίου πρώτων βοηθειών. 

45. Σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών. Σε περίπτωση µικρής 
κλίµακας πυρκαγιάς θα πρέπει: 

� Να εφαρµόζουν οι εργαζόµενοι τα ατοµικά µέσα προστασίας και κάνουν 
χρήση των διαθέσιµων µέσω πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, χώµα κλπ). 

� Να καταγράφεται το συµβάν. 

46. Σε περίπτωση µεγάλης έκτασης πυρκαγιάς: 

� Να εφαρµόζουν οι εργαζόµενοι τα ατοµικά µέσα προστασίας. 

� Να καλείται η πυροσβεστική η οποία έχει την αρµοδιότητα για συµβάντα 
τέτοιας έκτασης. 

� Να ενηµερώνονται οι τοπικές αρχές 

� Να καταγράφεται το συµβάν. 

47. Να πραγµατοποιούνται ασκήσεις σε  εικονικά ατυχήµατα µε στόχο 
την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του σχεδίου αντιµετώπισης 
έκτακτης ανάγκης. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

48. Η βάση των χώρων αποθήκευσης να είναι κεκλιµένη και να έχει 
κατάλληλο δάπεδο βιοµηχανικού τύπου, κατάλληλης στιλπνότητας και 
επαρκούς αντιδιαβρωτικής προστασίας. 
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49. Το δάπεδο όλων των χώρων να είναι κατασκευασµένο από ειδικά 
επεξεργασµένο βιοµηχανικό µπετόν και καλυµµένο µε ειδική ρητίνη 
ανθεκτική σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον.  

50. Οι δεξαµενές αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων να είναι 
σύµφωνες µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου 2, Παράγραφος 2.4, της ΚΥΑ 
Η.Π. 24944/1159 (ΦΕΚ 791Β/30-6-06). 

51. Οι δεξαµενές να εξοπλιστούν µε µέτρα ασφαλείας και ελέγχου, 
όπως δείκτης στάθµης, συστήµατα εξαερισµού, αυτόµατο σύστηµα 
ασφάλειας έναντι υπερχείλισης και υπερπίεσης και αντικεραυνική 
προστασία. 

52. Οι δεξαµενές πρέπει να περικλείονται από στεγανές λεκάνες 
συλλογής τυχόν διαρροών, η χωρητικότητα των οποίων να είναι 
τουλάχιστον ίση µε το 20% της συνολικής χωρητικότητας των 
αντίστοιχων δεξαµενών. 

53. Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν σωληνώσεις για τις 
µεταγγίσεις των αποβλήτων στις εξωτερικές δεξαµενές, αλλά και στις 
δεξαµενές εντός του χώρου µεταφόρτωσης, αυτές να είναι κατάλληλης 
ποιότητας, ανθεκτικές, συµβατές µε το µεταφερόµενο απόβλητο και να 
τοποθετούνται υπέργεια, έτσι ώστε να διαπιστώνονται έγκαιρα πιθανά 
σηµεία διαρροών και διαβρώσεων. 

54. Σε όλα τα σηµεία µεταγγίσεων από τις µεγάλες δεξαµενές στις 
µικρότερες, είτε των διαλυτών είτε των αποβλήτων, να υπάρχει 
κατάλληλο κλειστό σύστηµα άντλησης προς αποφυγή δηµιουργίας 
εκποµπών. Εάν κατά την λειτουργία της µονάδας διαπιστωθεί 
δηµιουργία εκποµπών τότε πρέπει να τοποθετηθεί σύστηµα απαγωγής 
και επεξεργασίας ή συγκράτησης των απαερίων (π.χ. φίλτρα ενεργού 
άνθρακα κλπ.). 

55. Κατά τη στοίβαξη των συσκευασµένων επικινδύνων αποβλήτων σε 
ράφια να κατασκευαστούν λεκάνες συλλογής διαρροών κάτω από κάθε 
ράφι. 

56. Η σήµανση των επιµέρους χώρων αποθήκευσης να είναι σύµφωνα 
µε το Π.∆. 105/95 (ΦΕΚ 67Α). 

57. Να εξασφαλίζεται επαρκής φυσικός αερισµός των χώρων 
αποθήκευσης και ανασυσκευασίας περιµετρικά του κτιρίου, µε 
κατάλληλα και επαρκή ανοίγµατα στο ψηλότερο σηµείο του και 
πρόσθετα ανοίγµατα οροφής επαρκούς αριθµού και επιφανείας για την 
αντιµετώπιση των συνεπειών πιθανού ατυχήµατος (πυρκαγιά - 
διασπορά τοξικών και επικίνδυνων ουσιών). 

58. Η συγκέντρωση τοξικών και επικινδύνων ουσιών στους χώρους της 
εγκατάστασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα επιτρεπόµενα όρια έκθεσης 
για τους εργαζόµενους (Π.∆. 90/1999). Σε αντίθετη περίπτωση καθώς 
και σε περίπτωση δηµιουργίας οχλήσεων από οσµές, να ληφθούν 
συµπληρωµατικά µέτρα τεχνητού εξαερισµού του χώρου και 
επεξεργασίας των απαερίων. 

59. Οι συσκευασίες των αποβλήτων που έχουν πληρωθεί θα πρέπει να 
αποθηκεύονται έτοιµες προς µεταφορά και να φέρουν την κατάλληλη 
σήµανση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο κεφ. 1, παρ. 1.1 του 
παραρτήµατος της ΚΥΑ 24944/1159/06. 

60. Να υπάρχει πρόβλεψη συγκράτησης των διαρροών και νερών 
πυρόσβεσης σε δεξαµενές συλλογής επαρκούς χωρητικότητας και 
κατάλληλης στεγάνωσης στους χώρους αποθήκευσης. Τα υγρά των 
διαρροών να συλλέγονται και να οδηγούνται στις δεξαµενές 
αποθήκευσης των επικινδύνων αποβλήτων και να διαχειρίζονται ως 
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επικίνδυνα απόβλητα µαζί µε τα προσροφητικά υλικά που θα 
χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση των διαρροών. 

61. Να υπάρχει σήµανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και 
του χώρου φύλαξης υλικών πυρόσβεσης. Οι αποθηκευτικοί χώροι να 
διατηρούνται καθαροί, να υπάρχει αντικεραυνική προστασία, να γίνεται 
συστηµατική συντήρηση τον αγωγών, τον δικτύων και των αποθηκών 
και να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα πυρασφάλειας και 
πυρόσβεσης. 

62. Κάθε κλειστός χώρος αποθήκευσης να διαθέτει κατάλληλα 
συστήµατα ανίχνευσης και αναγγελίας διαρροών/διαφυγών και 
εκδήλωσης φωτιάς. Να χρησιµοποιούνται ηλεκτρικά συστήµατα 
συναγερµού συνδεόµενα µε τα αυτόµατα συστήµατα ανίχνευσης. 

63. Το δάπεδο του χώρου του «µεταφόρτωσης» θα πρέπει να σηµανθεί 
κατάλληλα ώστε να είναι σαφής η θέση όπου µπορεί να παραµένει το 
εµπορευµατοκιβώτιο. Η διάταξη του εµπορευµατοκιβώτιου θα πρέπει να 
είναι αυτή που εξασφαλίζει την ευχερέστερη πρόσβαση από και προς τα 
διάφορα µέρη της εγκατάστασης, καθώς και η οµαλή λειτουργία των 
χώρων αποθήκευσης.  

64. Η εταιρία θα πρέπει να µεριµνά έγκαιρα για την αποστολή φορτίων 
µε επικίνδυνα απόβλητα σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες µονάδες, ώστε οι 
αποθηκευµένες ποσότητες αποβλήτων να µην ξεπερνούν κάθε φορά τη 
µέγιστη αποθηκευτική δυναµικότητα του χώρου και ο χρόνος που 
παραµένουν τα απόβλητα στο σταθµό µεταφόρτωσης να είναι ο 
ελάχιστος δυνατός. 

65. Τα µέσα συσκευασίας που θα χρησιµοποιούνται για την 
αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι σύµφωνα 
µε τους διεθνείς κανονισµούς ΑDR, RID, IMDG Code. 

66. Η συσκευασία και η στοίβαξη των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται 
ανάλογα µε το είδος και την κλάση στην οποία ανήκουν. Απαγορεύεται η 
ανάµιξη επικινδύνων και µη επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και 
επικινδύνων αποβλήτων που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις. 

67. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο ταυτοποίησης διαπιστώνεται 
απόκλιση µεταξύ των προς παραλαβή αποβλήτων και των στοιχείων 
των συνοδευτικών εγγράφων, τα απόβλητα να µην γίνονται αποδεκτά. 

68. Τα συσκευασµένα απόβλητα θα πρέπει εσωτερικά να φέρουν την 
κατάλληλη σήµανση ανάλογα µε την κλάση κατάταξής τους και να 
αναγράφονται στοιχεία που αφορούν την ακριβή ταυτότητα τους, όπως: 
ηµεροµηνία παραλαβής, το είδος του περιεχοµένου, η ακριβής 
προέλευση, το βάρος, ειδική σήµανση τοξικότητας και επικινδυνότητας. 

69. Η εταιρία να διαθέτει ασφαλιστήριο συµβόλαιο για την αποθήκευση 
επικινδύνων αποβλήτων, σύµφωνα µε το Άρθρο 7, Παράγραφος Β, 2.3 
(α) της ΚΥΑ Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06), όπως 
τροποποιήθηκε µε το Άρθρο 3 Παρ. 1 γ) της ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287Β/2-
3-07) και το άρθρο 57 του Ν.4042/12. 

70. Η συλλογή-µεταφορά των επικινδύνων αποβλήτων προς και από 
την εγκατάσταση να γίνεται αποκλειστικά από εταιρίες που διαθέτουν την 
προβλεπόµενη στο Άρθρο 7, Παράγραφος Β.β1 της ΚΥΑ Η.Π. 
13588/725 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06) άδεια. 

71. Η εξαγωγή των επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται από εταιρίες που 
διαθέτουν την προβλεπόµενη στο Άρθρο 7, Παράγραφος Γ.1.β της ΚΥΑ 
Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06), όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 57 του Ν.4042/12. 
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72. Η εταιρία θα πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Φορέων ∆ιαχείρισης 
Επικινδύνων Αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΚΥΑ 
13588/725/06, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 της ΚΥΑ 8667/08. 

73. Σε περίπτωση αποθήκευσης και άλλων τοξικών και επικινδύνων 
υλικών (προϊόντων ή/και αποβλήτων) θα πρέπει να υπάρξει 
τροποποίηση της παρούσης Απόφασης. 

74. Η εταιρία είναι υποχρεωµένη να τηρεί µητρώο, στο οποίο θα 
αναγράφονται οι ποσότητες των αποβλήτων που διακινούνται από την 
εταιρία, η κατηγορία, τα χαρακτηριστικά, η προέλευση τους, η 
ηµεροµηνία καταχώρησης και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά τα 
απόβλητα. Οι πληροφορίες αυτές να αποστέλλονται στην αδειοδοτούσα 
αρχή (∆/νση Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΠΚΜ) και στην 
Υπηρεσία µας, τον µήνα Φεβρουάριο κάθε χρόνου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του αρθ. 11., παρ. 4, εδάφ. (γ), της ΚΥΑ 13588/725/2006, η 
οποία τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287Β/2-3-07). 

75. Η εταιρία υποχρεούται: 
- να επιτρέπει την είσοδο στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα 
- να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτηµα των αρµοδίων αρχών για χορήγηση 
στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα 
ζητήµατα προστασίας περιβάλλοντος 
- να συµµορφώνεται σε συστάσεις-υποδείξεις των αρµόδιων ελεγκτικών 
οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείµενης περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας. 

76. Να εγκατασταθούν Θύρες αυτόµατης φραγής σε όλους τους χώρους 
παραγωγής. 

77. Το αντλητικό σύστηµα πλήρωσης των δοχείων µε διαλύτη να είναι 
αντιεκρηκτικού τύπου όπως αυτό προβλέπεται από την σχετική ελληνική 
και διεθνή νοµοθεσία. 

78. Η πλήρωση των δοχείων να πραγµατοποιείται µηχανικά µε κάνουλα 
πλήρωσης που αυτοµάτως θα θέτει την αντλία σε λειτουργία ή παύση.  

79. Οι φορτοεκφορτώσεις από και προς τις δεξαµενές θα γίνονται µε 
κατάλληλο σύστηµα Bottom loading για την αποφυγή δηµιουργίας 
εκποµπών και οσµών.  

80. Να γίνεται µηνιαία καταγραφή των ποσοτήτων των στραγγισµάτων 
και των υγρών που θα παράγονται στην αναερόβια επεξεργασία  
πρώτων  υλών.  

81. Να καταγράφονται τα αποθέµατα υλικών απόσµισης για την 
αντιµετώπιση καταστάσεων εκποµπών έντονης οσµής.  

82. Να γίνεται τακτική συντήρηση καναλιών όδευσης όµβριων. 

83. Να γίνεται τακτική συντήρηση του φίλτρου απαγωγής αεριών της 
µονάδας εκκένωσης και γέµισης των διαλυτών.  

84. Να γίνεται τακτική έλεγχος της ποιότητας του νερού παραγωγής 
κάθε έξι µήνες µετά από την επεξεργασία.  

85. Να γίνεται τακτικός έλεγχος της κατάστασης του εδάφους του 
εργοστασίου ανά έτος και  ιδιαίτερα στο σηµείο που θα οδηγούνται τα 
όµβρια αυτού. Επίσης να πραγµατοποιείται έλεγχος αύξησης του 
οργανικού φορτιού του εδάφους σε σχέση µε το δείγµα που θα ληφθεί 
πριν την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου. Τα αποτελέσµατα της 
πρώτης δειγµατοληψίας καθώς και των υπολοίπων να κοινοποιούνται 
στην αδειοδοτούσα αρχή και το ∆ήµο.   

86. Εξωτερικά της περίφραξης και µε ευθύνη του φορέα της 
δραστηριότητας θα διατηρείται ζώνη τουλάχιστον 2 µέτρων καθαρή από 
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ξερή βλάστηση και σκουπίδια για τον περιορισµό διάδοσης πυρκαγιάς 
σε παρακείµενες εκτάσεις σε περίπτωση ατυχήµατος πυρκαγιάς. 

87. Ο καθαρισµός, ο υγειονοµικός έλεγχος και η επιθεώρηση των 
εγκαταστάσεων, του περιβάλλοντος χώρου και του εξοπλισµού πρέπει 
να γίνονται σε τακτική βάση, σύµφωνα µε καθορισµένο πρόγραµµα και 
να καταγράφονται. 

88. Να γίνεται τακτική συντήρηση στα αντιρρυπαντικά συστήµατα και να 
υπάρχουν διαθέσιµα στην εγκατάσταση τα απαραίτητα ανταλλακτικά σε 
επάρκεια. 

89. 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. 

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

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

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

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

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

95. Η εταιρεία να εφαρµόσει µέτρα για την περιοδική (τουλάχιστον δύο 
φορές τον χρόνο) παρακολούθηση, τη µέτρηση και τον έλεγχο των 
βασικών χαρακτηριστικών της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που 
διέπονται από την περιβαλλοντική νοµοθεσία. Συγκεκριµένα προτείνεται 
η εφαρµογή των παρακάτω προγραµµάτων: 

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατµόσφαιρας.  

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

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

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

99. Να γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες (πότισµα, λίπανση κλπ) 
για την συντήρηση και ανάπτυξη των φυτών που θα φυτευτούν στα 
πλαίσια των εργασιών διαµόρφωσης και φυτεύσεων που θα 
πραγµατοποιηθούν. Φυτά που χαλάνε να αντικαθίστανται µε νέα. 

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

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

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

103. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων. 
104. Πριν την έναρξη λειτουργίας η δραστηριότητα να προσκοµίσει 

στη αδειοδοτούσα αρχή βεβαίωση υδροδότησης από τον ∆ήµο. 
105. Για όλες τις χηµικές ουσίες, που θα διακινούνται, θα 

αποθηκεύονται και θα χρησιµοποιούνται στην εγκατάσταση, είτε 
καθαρές, είτε σε µίγµατα µε άλλες ενώσεις, να υπάρχουν 
αρχειοθετηµένα και µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα τα ∆ελτία 
∆εδοµένων Ασφαλείας Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον 
ενηµερωµένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας που 
αναφέρονται σε αυτά. 

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

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
107. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της µονάδας ή 

µέρους αυτής να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο 
εξοπλισµός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να 
διατεθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

108. Η υφιστάµενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια 
των φυτεύσεων που θα γίνουν να διατηρηθούν. 

109. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν 
τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 και στο Κεφάλαιο 
2 (άρθρο 4) της ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να 
υποβληθεί έκθεση µε τα οριζόµενα στη παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 
4 της ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06. 

 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Βακάλης Ευάγγελος, 
Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, 
Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Κυπριανίδου  Ερµιόνη,  Καπάταης Χρήστος. 
 

 
 
 

 

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