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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 2063 532, 213 2063 718,  
          213 2063 775 
fax :   213 2063 533 
e-mail: ssona@patt.gov.gr 
 
Συνεδρίαση 36η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 313/2013  
 

 Σήµερα 17/10/2013 ηµέρα Πέµπτη 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. 197456/10-10-2013 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα 
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 10/10/2013 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 
 

Θέµα 6ο      
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου:  Βιοµηχανία παραγωγής και συσκευασίας φαρµακευτικών και 
ιατροτεχνολογικών  προϊόντων, δρογών και δρογοσκευασµάτων, 
καλλυντικών και διαιτητικών προϊόντων,  της εταιρείας «UNI-PHARMA 
ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ   Α.Β.Ε.Ε.», που 
βρίσκεται στο 14ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας, Ν. Αττικής. 
 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εξήντα τριών (63) παρόντων 
Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης 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, Χρήστου 
Στέφανος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ∆ήµου Σταυρούλα. 
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Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, 
Αλεβίζος Περικλής, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, 
Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη 
∆έσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βασιλάκης Μιχαήλ,  Βασιλάκου Λιλίκα, 
Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, 
Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, 
Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γούδης Χρήστος, ∆ηµαράς Γεώργιος, 
∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος,  Επιτροπάκης Εµµανουήλ,  Ερµίδου 
Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας 
Αθανάσιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος 
Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης 
Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος 
Ιπποκράτης, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, 
Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κυπριανίδου  Ερµιόνη,  Κωνσταντάκου Μερόπη, 
Λιόσης Άγγελος, Μανιάτης Καλλικράτης,  Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, 
Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, 
Ματαράγκας Γεώργιος,  Μεθυµάκη Άννα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας 
∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης 
Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, 
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, 
Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Τσιρίδης 
Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος. 
 
Απόντες: 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αµανατίδης Νικόλαος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, 
Βαρελάς ∆ηµήτριος,  Βαρεµένος Γεώργιος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βιδάλη Μαρία, 
Βλάχος Ιωάννης, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, ∆ηµαράς 
Ιωάννης, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, Καµµένος Γεώργιος, 
Κικίλιας Βασίλειος, Κολοβού Ελένη, Λούσκος Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - 
Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Σπυρίδων Σπυρίδων, Χολέβα Μαρία, 
Χάγιος Άγγελος, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής Πάνθη ∆ούκα και Σταυρούλα Καπελούζου. 
 
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. 154331/13/25-09-2013 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  οµόφωνα 

 

Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου:  Βιοµηχανία παραγωγής και συσκευασίας φαρµακευτικών και 
ιατροτεχνολογικών  προϊόντων, δρογών και δρογοσκευασµάτων, 
καλλυντικών και διαιτητικών προϊόντων,  της εταιρείας «UNI-PHARMA 
ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ   Α.Β.Ε.Ε.», που 
βρίσκεται στο 14ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας, Ν. 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) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) [όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)] 

- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) [όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3854/10, (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) & την Υ.Α. 
9268/469/07, (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)] 

- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 

[όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12), την 
Υ.Α. οικ. 146163/12, (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12) & την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 
187/Β/2.3.07)] 

- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103 
(Φ.Ε.Κ. 488Α/30-03-2011) & ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 
920Α/08-06-2007) 

- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) [όπως 
τροποποιήθηκε από Υ.Α. 15540/548/Ε103/12, (ΦΕΚ 945/Β/27.3.12)] 

 

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, 
απαιτείται 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 
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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 εργαστηριακά απόβλητα, τα ληγµένα και εκτός προδιαγραφών 
φαρµακευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες µε τις συσκευασίες τους 
και εν γένει όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάµει επικίνδυνα να 
διαχειρίζονται σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [ΦΕΚ 
Β383/28-3-06, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 
(ΦΕΚ 187/Β/2.3.07), τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12) και την 
Υ.Α. οικ. 146163/12 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12)]. 

7. Τα βιοµηχανικά απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισµό 
του µηχανολογικού εξοπλισµού παραγωγής τυχών επικίνδυνων 
φαρµακευτικών προϊόντων, θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να 
παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρίες διαχείρισης. Να 
τηρείται αρχείο µε τα παραστατικά παραλαβής, καθώς και 
αποδείξεις αποδοχής από το φορέα διαχείρισης.  

8. Τα υποβαθµισµένα φαρµακευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες σε 
υγρή κατάσταση (ληγµένα και εκτός προδιαγραφών) θα πρέπει να 
διαχειρίζονται από ειδικά αδειοδοτηµένη εταιρεία. 

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

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

11. 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), 
σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [ΦΕΚ Β383/28-3-06 , 
όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 
187/Β/2.3.07), τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12) & την Υ.Α. οικ. 
146163/12 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12)], ειδάλλως θα πρέπει να 
διαχειρίζεται µε τον ίδιο τρόπο η συλλεγόµενη από αυτά σκόνη. 

12. 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 Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179Α/06.08.01), όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) & την 
Υ.Α. 9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07) )] κρατώντας τα σχετικά 
παραστατικά.  

13. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
(Α.Η.Η.Ε.) να διαχειρίζονται σύµφωνα µε το Π∆ 117/2004 [(ΦΕΚ 
82Α/05-03-04) , όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 15/06 [(ΦΕΚ 
12/Α/3.2.06) & την Υ.Α. οικ. 133480/11 (ΦΕΚ 2711/Β/15.11.11) ].  
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14. Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές µολύβδου-οξέος να 
αποθηκεύονται προσωρινά σε ασφαλείς χώρους και να 
παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης, 
σύµφωνα µε το Π.∆. 115/04 (ΦΕΚ 80/05-03-04). Να τηρείται βιβλίο 
διακίνησης συσσωρευτών. 

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

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

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

17. Τα όµβρια ύδατα να µη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωµα ή 
άλλους δηµόσιους χώρους, αλλά να διοχετεύονται στο σύστηµα 
φρεατίων απορροής όµβριων. Πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης 
των υδάτων. Ο καθαρισµός φρεατίων και εσχαρών να 
πραγµατοποιείται σε συχνά διαστήµατα. 

18. Τα διάφορα υλικά καθαρισµού που θα χρησιµοποιηθούν να 
είναι εγκεκριµένα και καταχωρηµένα σε διεθνείς λίστες υγιεινής και 
να µην περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως φορµαλδεΰδη, 
γλουταραλδεΰδη. 

19. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών 
αποβλήτων τα οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και µολυσµατικούς 
παράγοντες. Τα αστικά λύµατα του προσωπικού να µεταφέρονται 
(µε ξεχωριστό δίκτυο) απευθείας στο δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ.  

20. Τα απόβλητα των εκπλύσεων εφόσον δεν περιέχουν 
επικίνδυνους ή και µολυσµατικούς παράγοντες να διατίθενται, 
µέσω ξεχωριστής αποχέτευσης, στο δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ. Να 
τηρούντα οι όροι σύνδεσης µε το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ καθώς και 
βιβλίο καταγραφής των δειγµατοληπτικών µετρήσεων 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

21. Οι επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται 
στην Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011. 

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

23. 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.  

24. 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) και Y.A. οικ. 189533 / 
07.11.2011. 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. 
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25. Χρήση τοπικών φίλτρων στους χώρους επεξεργασίας και 
συσκευασίας κόνεων για την απαγωγή και συγκράτηση των 
σωµατιδίων σκόνης. 

26. 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. 

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

28. 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 

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

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

31. 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 

32. Οι βοηθητικές ύλες και οι χηµικές ύλες να αποθηκεύονται σε 
κλειστό και στεγασµένο χώρο µακριά από πηγές θερµότητας και 
ανάφλεξης. 

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

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

35. 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. 

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

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

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

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

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

42. Περιµετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών (όπου αυτό 
είναι εφικτό) όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, 
εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σηµεία και εστίες πρασίνου του 
ακαλύπτου και του πεζοδροµίου. 

43. 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. 

44. 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. 

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

46. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων. 

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

 
 
 

 

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

  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ                   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ  

 
 


