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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού  
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής  
Ταχ.∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 2132063532, 2132063536, 2132063775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

Συνεδρίαση 14η   

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 148/2017 

Σήµερα 25/4/2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 81125/19-4-2017
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα, στις 19-4-
2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε 
καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 

 
Θέµα 5ο Η.∆. 

Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της 
Καπνοβιοµηχανίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ., που βρίσκεται στη θέση «Κορορέµι –
Ήµερος Τόπος» του ∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής. 

 

∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα τριών (83) παρόντων Περιφερειακών 
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ.  ∆ούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος Γεώργιος, 
Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου 
Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
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Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη 
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου 
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη -
Τσίτσου Ελένη, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη,
Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, 
Γιαννακάκη Μαρία, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος 
Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου 
Παρασκευάς (Πάρης), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καστανιάς Νικόλαος, 
Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουτσούµπα 
∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, 
Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, 
Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού 
Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή,
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας 
Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, 
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος Ιωάννης, 
Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη-
Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης 
Ταξιάρχης, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.  
 
Απόντες: 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης). 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Βάβουλα Αριστέα, Γάκης Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας 
Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆ηµοπούλου Ελένη, Ευσταθιάδης 
Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κουκά Μαρίνα, Μαντούβαλος Πέτρος, Πρωτούλης 
Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου -
Γερµενή Ευγενία, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.   
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος
θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 41998/31-3-2017
εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, η 
οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/τ.Α./1986) για την “Προστασία του Περιβάλλοντος” 
και συγκεκριµένα το άρθρο 30 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του 
Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/τ.Α./25-4-2002) και τροποποιήθηκε µε τους 
Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α./21-09-2011) και Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α. /13-
02-2012). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α./07-06-2010). 

3. Τον ισχύοντα Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 228/τ.Α./27-12-10) όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 109290/39629/29-12-2016 (Β΄4251) απόφαση 
«Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου 
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Περιφέρειας Αττικής µε την οποία τροποποιείται ο Οργανισµός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Τροποποίηση - συµπλήρωση της αριθ. οικ. 8840/13-01-17 (ΦΕΚ 39/τ.Β΄/2017) 
απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συµβούλους της 
Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Περιφερειάρχη» σε Προϊσταµένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε µε τις αριθ. οικ.14027/20-01-2017 (ΦΕΚ 
97/τ.Β΄/2017) και οικ.53499/13-03-2017 (ΦΕΚ 804/τ.Β΄/2017) όµοιες (Α∆Α: 
ΩΖ∆Α7Λ7-ΡΝΙ). 

5. Την ΚΥΑ οικ. 1649/45/14-01-2014 (ΦΕΚ Α΄21) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του 
ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπ’ αριθµ. 
1958/2012»  

6. Η Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012), σχετικά µε την κατάταξη 
δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ Α΄ 
209/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα την τροποποίηση 
που έχει επέλθει µε την Υ.Α. ∆ΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-
2016) µε θέµα: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 
1958/2012 – Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

7. Τον Ν. 4014/20-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος». 

8. Τον Ν. 3937/28-3-2011 (ΦΕΚ 60 Α΄/31-3-2011) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας 
και άλλες διατάξεις». 

9. Την ΚΥΑ 3137/191/Φ15/21-3-2012 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) «Αντιστοίχηση των 
κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης 
που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα». 

10. Την ΚΥΑ οικ. 145116/2-2-2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) «Καθορισµός µέτρων, 
όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ οικ. 
191002/5-9-2013 (ΦΕΚ 2220/Β/9-9-2013) 

11. Τον Ν. 4042/13-2-2012 (Α΄24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – 
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 

12. Την Υ.Α. 36060/1155 /Ε.10/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/14-6-2013) «Καθορισµός 
πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη πρόληψη και 
τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες, 
σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ “περί βιοµηχανικών 
εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)” του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010». 

13. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.06.2010) 
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«Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» και το 
Ν.4042/2012, 

14. Την ΚΥΑ 13588/725/2006 (FEK 383/B/28-3-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισµοί 
για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης 
∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική 
απόφαση “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”», όπως 
έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 4042/2012  

15. Τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύµφωνα µε το Παράρτηµα της 
Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις 
2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. 

16. Την ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006: 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) καισε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης 
Μαρτίου 1991».και του «Εθνικού Σχεδιασµού διαχείρισης επικίνδυνων 
αποβλήτων», που προβλέπονται στο άρθρο 5 της ίδιας ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’791/30-6-
2006) 

17. Την ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010). Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών 

18. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-2010). Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

19. Το Π∆ 82/2004 (ΦΕΚ Α 64/2.3.04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/ ΚΥΑ 
«Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων 
ορυκτελαίων» (Β’ 40).» «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων» 

20. Το Π∆ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5.3.04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική 
διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείρισή τους». 

21. Την Π.∆ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 
κοινής υπουργικής απόφασης «∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες (β΄781) και 
19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 
κοινής υπουργικής απόφασης κ.λ.π» (Β΄963). «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για 
την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και 
Συσσωρευτών» 

22. Το Π∆ 117/2004(ΦΕΚ Α 82/5.3.04) «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 ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και 2002/96 «σχετικά µε τα απόβλητα 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» του Συµβουλίου της 27ης 
Ιανουαρίου 2003» 

23. Την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού 
συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.∆.- Ανακύκλωση». 

24. Τις διατάξεις του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων 
αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης 
φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου 
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διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». 
25. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισµοί για 

την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων 
ουσιών». 

26. Το Π∆ 15/2006(ΦΕΚ Α 12/ 3.2.06) «Τροποποίηση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
117/2004 (Α ; 82), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)» του Συµβουλίου της 8ης ∆εκεµβρίου 
2003.  

27. Το Ν. 3325/2005 « Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

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

29. Την µε αρ. πρωτ. οικ. 205988/14-12-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ µε θέµα: 
«∆ιευκρινίσεις επί των θεµάτων που θίγονται στο άρθρο 12 του Ν. 4014/2011, 
σχετικά µε την άδεια διάθεσης λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων» 

30. Την µε αρ. πρωτ. οικ. 149023/1799/30-3-2010 Εγκύκλιο του Τµήµατος 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

31. Την υπ’ αρ. 733/2006 οικοδοµική άδεια «Μετεγκατάσταση καπνοβιοµηχανίας 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ,  στη θέση Ήµερος Τόπος, Ασπρόπυργος – Κυρίως 
κτίριο» και τις αναθεωρήσεις αυτής, της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας Ελευσίνας. 

32. Την µε αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 587/Φπεριβ.9/06/4-4-2006 ΑΕΠΟ του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής (νυν Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης) µε θέµα: 
«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την Μετεγκατάσταση µε εκσυγχρονισµό της 
µονάδας της καπνοβιοµηχανίας Παπαστράτος ΑΒΕΣ από τον Πειραιά στη θέση 
«Ήµερος Τόπος» της εκτός σχεδίου περιοχής του ∆ήµου Ασπροπύργου». 

33. Την µε αρ. πρωτ. Φ. 5413/3731/περιβ.9/11/24-11-2011 (Α∆Α: 457ΞΟΡ1Κ-ΤΓ∆) 
ΑΕΠΟ του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε θέµα: «Ανανέωση – 
συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της 
καπνοβιοµηχανίας “ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ”, που βρίσκεται στη θέση “Κορορέµι 
– Ήµερος Τόπος” του ∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής». 

34. Την µε αρ. πρωτ. Φ.5413/οικ. 4675/Περιβ. 9/13/10-10-2013 (Α∆Α: ΒΛΛΡΟΡ1Κ-
67Θ) ΑΕΠΟ της Γενικής ∆ιευθύντριας Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µε θέµα: «Τροποποίηση της 
µε αρ. πρωτ. Φ. 5413/3731/Περιβ. 9/24-11-2011 απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων της καπνοβιοµηχανίας “ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ”, που 
βρίσκεται στη θέση “Κορορέµι – Ήµερος Τόπος” του ∆ήµου Ασπροπύργου 
Αττικής ως προς την προσθήκη νέου µηχανολογικού εξοπλισµού (µονάδα 
εξάτµισης) και την αντικατάσταση τµήµατος του µηχανολογικού εξοπλισµού 
(κυρίως µηχανών µορφοποίησης και συσκευασίας σιγαρέτων) από αντίστοιχο για 
την παραγωγή καπνού σε φακέλους». 

35. Την µε αρ. πρωτ. Φ. 5413/οικ. 2937/Περιβ. 9/14/11-7-2014 (Α∆Α: ΩΨΟΛΟΡ1Κ-
ΞΚ6) ΑΕΠΟ της Γενικής ∆ιευθύντριας Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε θέµα: «Τροποποίηση – 
συµπλήρωση της µε αρ. πρωτ. Φ. 5413/οικ. 4675/Περιβ. 9/10-10-2013 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής της καπνοβιοµηχανίας “ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
ΑΒΕΣ”, που βρίσκεται στη θέση “Κορορέµι – Ήµερος Τόπος” του ∆ήµου 
Ασπροπύργου Αττικής , ως προς την αποξήλωση τµήµατος του µηχανολογικού 
εξοπλισµού, την προσθήκη νέου µηχανολογικού εξοπλισµού και την κτιριακή 
επέκταση για τη στέγαση της νέας µονάδας ξήρανσης». 

36. Την µε αρ. πρωτ. 6302/Φ.14. ΑΣΠΡ.321/7-10-2016 Απόφαση του Γενικού 
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∆ιευθυντή Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, µε θέµα: 
«Τροποποίηση άδειας λειτουργίας µετά από ολοκλήρωση του µηχανολογικού 
εκσυγχρονισµού και µέρους του κτιριακού εκσυγχρονισµού βιοµηχανίας 
επεξεργασίας καπνού και παραγωγής τσιγάρων της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ στη 
θέση ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ στο ∆ήµο Ασπροπύργου Αττικής». 

37. Το µε αρ. πρωτ. 965/2015/15-7-2015 έγγραφο του Τµήµατος Πολεοδοµικών 
Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Ασπροπύργου, µε θέµα: ¨Επιτρεπόµενες Χρήσεις Γης”. 

38. Την µε αρ. πρωτ. 7008/11/29-7-2011 «Χορήγηση άδειας διάθεσης υγρών 
αποβλήτων στο υπέδαφος της καπνοβιοµηχανίας της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ στη 
θέση Ήµερος Τόπος, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στον Ασπρόπυργο Αττικής», της 
Υπηρεσίας Πολεοδοµίας του ∆ήµου Ελευσίνας. 

39. Την µε αρ. πρωτ. Α1/6879/31-12-2010 «Έγκριση µελέτης επεξεργασίας και 
διάθεσης υγρών αποβλήτων», της ∆ιεύθυνσης Υγείας & ∆ηµόσιας Υγιεινής της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής. 

40. Το µε αρ. πρωτ. οικ. 38000/21-02-2017 (αρ. πρωτ. εισερχ. 41998/24-2-2017) 
διαβιβαστικό από το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της 
Περιφέρειας Αττικής σχετικά µε τη ΜΠΕ της Καπνοβιοµηχανίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
ΑΒΕΣ, που βρίσκεται στη θέση “Κορορέµι – Ήµερος Τόπος” του ∆ήµου 
Ασπροπύργου Αττικής, µε συνηµµένα: 

α) Το τεύχος της από 2017 ΜΠΕ µε συνηµµένη την από Φεβρουαρίου 
2017 Μελέτη Σχεδιασµού και Εφαρµογής Σχεδίου Επαναχρησιµοποίησης 
Επεξεργασµένων Υγρών Βιοµηχανικών Αποβλήτων.  

β) Τεύχος µε προηγούµενες αδειοδοτήσεις από διάφορες υπηρεσίες, 
ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων, συµβάσεις µε φορείς για την παραλαβή 
των αποβλήτων, ασφαλιστήριο συµβόλαιο κ.λπ. 

γ) Φάκελος µε σχέδια 
δ) Φωτογραφική τεκµηρίωση. 

41. Το µε αρ. πρωτ. 10162/519/17/17-2-2017 διαβιβαστικό της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
σχετικά µε τη ΜΠΕ του έργου του θέµατος (σχετικό 40). 

42.  Το γεγονός ότι µέχρι την παρούσα δεν έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία µας 
απόψεις κοινού και ενδιαφερόµενου κοινού, στο πλαίσιο της δηµόσιας 
διαβούλευσης, σχετικά µε το έργο του θέµατος. 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την (40) σχετική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε της Καπνοβιοµηχανίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
ΑΒΕΣ, που βρίσκεται στη θέση “Κορορέµι – Ήµερος Τόπος” του ∆ήµου Ασπροπύργου 
Αττικής. Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η εκτίµηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από την τροποποίηση και τον εκσυγχρονισµό του υφιστάµενου έργου. 

Η µελέτη η οποία απεστάλη από το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 
της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού της Περιφέρειας Αττικής, για την έκφραση 
απόψεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από 
την αρµόδια υπηρεσία και αφορά στο έργο του θέµατος και το οποίο παρουσιάζεται 
αναλυτικά στην (40) σχετική διαβιβασθείσα µελέτη µετά σχεδιαγραµµάτων, χαρτών και 
φωτογραφιών για την έκφραση απόψεών µας, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
 
 Η παρούσα εισήγηση διαρθρώνεται ως εξής: 
Στα κεφάλαια 1 – 8 παρουσιάζεται συνοπτικά η ΜΠΕ του έργου, όπως αυτή 
διαβιβάστηκε µε τη (40) σχετική. Όπου κρίνεται αναγκαίο παρατίθενται διευκρινίσεις και 
σχόλια. 
Στα κεφάλαια 9 – 11 παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνει η ∆ιεύθυνση 
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Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, η κείµενη νοµοθεσία και 
τα συµπεράσµατα. 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
 
1.1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ:  

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Καπνοβιοµηχανίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
ΑΒΕΣ, που βρίσκεται στη θέση «Κορορέµι – Ήµερος Τόπος» του ∆ήµου Ασπροπύργου 
Αττικής. 
 
1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Σκοπός της εξεταζόµενης µελέτης είναι η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από την τροποποίηση και τον εκσυγχρονισµό του υφιστάµενου έργου και η πρόταση 
συγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισµού, η εταιρεία αποφάσισε να 
προβεί στην υλοποίηση νέου επενδυτικού προγράµµατος, το οποίο περιλαµβάνει την: 
- αποξήλωση τµήµατος του υφιστάµενου µηχανολογικού εξοπλισµού παραγωγής και την 
αντικατάσταση του από νέο (εκσυγχρονισµός) στο τµήµα επεξεργασίας καπνού (τµήµα 
PRIMARY), ώστε να βελτιωθεί και να αυξηθεί η δυναµικότητα επεξεργασίας 
- προσθήκη νέου µηχανολογικού εξοπλισµού (επέκταση) στο τµήµα παραγωγής 
σιγαρέτων (SECONDARY) (νέες γραµµές σιγαροποίησης) για λόγους διευκόλυνσης της 
παραγωγικής διαδικασίας, την απόκτηση ευελιξίας και ταυτόχρονα την αύξηση της 
δυναµικότητας στο εν λόγω τµήµα 
-  προσθήκη του απαιτούµενου υποστηρικτικού εξοπλισµού παραγωγής (αεροσυµπιεστές, 
ατµολέβητας), 
- εγκατάσταση νέου µηχανολογικού εξοπλισµού προστασίας περιβάλλοντος (φίλτρα 
κατακράτησης σκόνης, πλυντρίδες αερίων, µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων) 
για την υποστήριξη του νέου µηχανολογικού εξοπλισµού και της αύξησης του όγκου των 
υγρών αποβλήτων 
- εγκατάσταση εξοπλισµού εξυπηρέτησης κτιρίων  (κλιµατιστικές µονάδες χώρων νέων 
κτιρίων). 

 
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Με βάση το Παράρτηµα ΙX της Απόφασης Υπουργού ΥΠΕΚΑ µε αριθ. 1958/13-1-2012 
(ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το κυρίως έργο κατατάσσεται 
περιβαλλοντικά, ως ακολούθως: 

• Οµάδα 9η: Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις, Υποοµάδα: 
Παραγωγή προϊόντων καπνού, α/α 41: Παραγωγή προϊόντων καπνού, µε το 
σύνολο να κατατάσσεται στην περιβαλλοντική κατηγορία Β. 

• Οµάδα 9η: Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις, Υποοµάδα: 
Εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες, α/α 80: Άλλες δραστηριότητες 
συναφείς µε την εκτύπωση και δραστηριότητες προεκτύπωσης, µε το σύνολο να 
κατατάσσεται στην περιβαλλοντική κατηγορία Β. 

• Οµάδα 9η: Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις, Υποοµάδα: 
∆ιάφορες εγκαταστάσεις, α/α 222: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εµπορευµάτων 
µ.α.κ. µε ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη, µε το έργο να κατατάσσεται στην 
περιβαλλοντική υποκατηγορία Α2, διότι ο όγκος του αποθηκευτικού χώρου είναι 
>50.000 κ.µ. 

 
Στη µονάδα υπάρχουν ήδη διαµορφωµένες 650 θέσεις στάθµευσης (συνοδό 

έργο) και µε τον εξεταζόµενο εκσυγχρονισµό θα δηµιουργηθούν επιπλέον 200 – 210 
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νέες θέσεις στάθµευσης. Συνεπώς, βάσει του Παραρτήµατος VI της Απόφασης 
Υπουργού ΥΠΕΚΑ µε αριθ. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, το έργο κατατάσσεται περιβαλλοντικά, ως ακολούθως: 
Οµάδα 6η: «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, 
αθλητισµού και αναψυχής», Υποοµάδα: «Έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, 
αθλητισµού και αναψυχής», α/α 24: «Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων», µε κατάταξη 
στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Α2, διότι οι θέσεις στάθµευσης είναι Θ = 850 
(500≤Θ<3.000). 
 
Εποµένως, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι το σύνολο της 
εγκατάστασης κατατάσσεται περιβαλλοντικά στην περιβαλλοντική υποκατηγορία 
Α2. 
 
3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΟΧΛΗΣΗΣ 

 

Σύµφωνα µε την (9) σχετική ΚΥΑ 3137/1291/Φ15/ΦΕΚ1048Β/04-04-2012 
«Αντιστοίχηση κατηγοριών βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς όχλησης 
των πολεοδοµικών διαταγµάτων», η εξεταζόµενη δραστηριότητα κατατάσσεται ως 
ακολούθως βάσει των βαθµών όχλησης: 
1) Παραγωγή προϊόντων καπνού, α/α 39: Παραγωγή προϊόντων καπνού, ΚΑ∆: 
12.00, µε κατάταξη στη µέση όχληση για το σύνολο πλην των απλών ξηραντήριων 
καπνού. 
2) Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων, α/α 78: Άλλες 
εκτυπωτικές δραστηριότητες, ΚΑ∆: 18.12, µε κατάταξη στη µέση όχληση, µε 
εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη των 400kW. 
3) Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης (εφόσον εµπίπτουν στις περιπτώσεις α και ε της 
παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3982), ΚΑ∆ 52.10.19, µε κατάταξη στη µέση όχληση, διότι 
ο αποθηκευτικός όγκος είναι > 50.000 κ.µ.    
 
Εποµένως το σύνολο της εγκατάστασης κατατάσσεται στη µέση όχληση. 
 

4. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.  
∆ιεύθυνση: Θέση Κορορέµι – Ήµερος Τόπος, ∆ήµος Ασπροπύργου 
Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας: Οικονόµου Κωνσταντίνος 
 
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 
5.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Το εξεταζόµενο έργο χωροθετείται στο Θριάσιο Πεδίο, στην εκτός σχεδίου 
περιοχή του ∆ήµου Ασπροπύργου στη θέση «Κορορέµι – Ήµερος Τόπος». ∆εν 
γειτνιάζει µε περιοχή δικτύου Natura 2000 και κατάντη αυτού δεν υφίσταται καµία 
υγροτοπική προστατευόµενη περιοχή. Σε απόσταση από το έργο εντοπίζεται η Λίµνη 
Κουµουνδούρου – Ρειτών. 
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Εικόνα 5.1: ∆ορυφορική άποψη του συνόλου της εγκατάστασης (πηγή Google Earth). 

 
 

5.2 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ – ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Το θεσµικό καθεστώς της περιοχής µελέτης διέπεται από την ακόλουθη κείµενη 
νοµοθεσία: 

• Π.∆. 26.8.1996 (ΦΕΚ 1085/∆) «Καθορισµός Χρήσεων γης και όρων και περιορισµών 
δόµησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών προ του έτους 1923 περιοχή 
του ∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής» 

• Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ∆ήµου Ασπροπύργου (ΓΠΣ), ΥΑ 51032/3108/1989 
(ΦΕΚ ∆555/6-9-Ι989) (βλ. Παράρτηµα Α). 

• Τις τροποποιήσεις του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Ασπροπύργου Π.∆. 
26.8.1996 (ΦΕΚ 1085/∆) «Καθορισµός Χρήσεων γης και όρων και περιορισµών  
δόµησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών προ του έτους 1923 περιοχή 
του ∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής και την  (ΥΑ 2153/473, ΦΕΚ 125∆/26-2-1997). 

• Το Άρθρο 21 του Νόµου 2742/99, ΦΕΚ 207Α/7-10-99 για τον καθορισµό ορίων 
ζωνών προστασίας του Όρους Αιγάλεω, καθώς και των χρήσεων και όρων δόµησης 
σε αυτές - Καθορισµός ειδικών χρήσεων και όρων δόµησης ζωνών στην περιφέρεια 
του ορεινού όγκου. 

• Τη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) ∆ήµoυ Ασπροπύργου, που αφορά τον 
καθορισµό της χρήσεως γης και όρων και περιορισµών δόµησης στην εκτός σχεδίου 
και εκτός ορίων οικισµών προ του έτους 1923 περιοχή του δήµου. 

• Την Υπουργική Απόφαση 41/1/2-1-74 (ΦEK 5/8-1-74), µε την οποία χαρακτηρίζεται 
η Λίµνη Κουµουνδούρου – Ρειτών ως ιστορικός τόπος µε ζώνη προστασίας πλάτους 
50 µέτρων γύρω από αυτήν. 

• Το Νέο Pυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις (Nόµoς 4277/2014). 
• Το Πρoεδρικό ∆ιάταγµα της 5-12-1979, "Περί τροποποιήσεως όρων δoµήσεως των 

γηπέδων των κειµένων εκτός των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των 
ορίων των νοµίµως υφιστάµενων προ του έτους 1923 οικισµών, του Νοµού Αττικής" 
(ΦΕΚ 707∆/13-12-1979), στο οποίο θεσµοθετούνται οι χρήσεις σε δύο κατηγορίες 
περιοχών, την Α και τη Β. 
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• Το Νόµο 3325/2005  (ΦΕΚ 68 Α/2005) Αδειοδότηση Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων 
- Βιώσιµη Ανάπτυξη Αττικής και λοιπές διατάξεις & ο οποίος κατήργησε το 
Ν.2965/2001. 

• Το Νόµο 3982/2011 ΦΕΚ 143/Α/2011, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4155 ΦΕΚ 
120/Α/2013 

• Η Υ.Α. 34649/1753/6-5-1976 (ΦΕΚ 683/Β΄/24-5-1976) «Περί ιδρύσεως µονίµου 
καταφυγίου θηραµάτων εις περιοχής Καµατερού, Πετρουπόλεως, Περιστερίου, 
Χαϊδαρίου Νοµού Αττικής». 
Εντός των ορίων του ∆ήµου  Ασπροπύργου χωροθετούνται από το Π.∆. 84/84 και 

από το Γ.Π.Σ. οι εξής τέσσερις ζώνες Ε.Μ. και µια Ε.Ο.: 
• Ζώνη Ε.Μ. στα ΒΑ του Ασπροπύργου εκατέρωθεν της Λεωφόρου Ειρήνης 

συνολικής επιφάνειας 262 εκτ. (Β.Π. - Ασπροπύργου Ι). 
• Ζώνη Ε.Μ. στην περιοχή Τσαβερδέλα στις παρυφές του Αιγάλεω συνολικής 

επιφάνειας 114 εκτ. (Β.Π. -Ασπροπύργου ΙΙ). 
• Ζώνη Ε.Μ. βόρεια του οικισµού Ελληνορώσων επιφάνειας 75 εκτ. (Β.Π. 

Ξηρορέµατος) 
• Ζώνη Ε.Μ. βόρεια των ∆ιυλιστηρίων συνολικής επιφάνειας 63 εκτ. (Β.Π. ΕΛΠΕ) 
• Ζώνη οχλουσών βιοµηχανιών (Ε.Ο.) που περιλαµβάνει τα διυλιστήρια και την 

Ελληνική Χαλυβουργία συνολικής επιφάνειας 216 εκτ. (Β.Π. -ΕΛΠΕ). 
 

Ο Ν.2965/2001 συµπληρώθηκε από το Ν.3105 (ΦΕΚ 29Α/10-2-2003) (για τις 
περιοχές υποδοχής βιοµηχανικών  χρήσεων) και διορθώθηκε από το Ν. 3190 (ΦΕΚ 
249Α/30-10-2003) (αντικατάσταση χάρτη υποδοχής βιοµηχανικών χρήσεων) που 
καθορίζει τις θέσεις µετεγκατάστασης µία εκ των οποίων είναι και η θέση της παρούσας 
εγκατάστασης. 

Σηµειώνεται ότι ο εν λόγω νόµος αντικαταστάθηκε από το Ν.3325/2005 για την 
αδειοδότηση των βιοτεχνικών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και τη Βιώσιµη 
Ανάπτυξη του Νοµού Αττικής. 

Ειδικότερα, η θέση του έργου σε σχέση µε θεσµικά προστατευόµενες περιοχές, 
αποτυπώνεται στην εικόνα που ακολουθεί: 

 

 
Εικόνα 5.2: Θέση του έργου σε σχέση µε θεσµικά προστατευόµενες περιοχές. 
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Η εξεταζόµενη εγκατάσταση δεν υπάγεται στις διατάξεις της Αρ. 36060/1155 /Ε.103 
«Καθορισµός πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη 
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές 
δραστηριότητες, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί 
βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 που 
αντικατέστησε την ΚΥΑ ΗΠ 11641/1942/2002. 

Η εταιρεία εµπίπτει στην εφαρµογή των διατάξεων της ΚΥΑ 37411/1829/Ε103 
(ΦΕΚ 1827/Β/2007) «Καθορισµός αρµόδιων αρχών, µέτρων και διαδικασιών για την 
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα 
του όζοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και οφείλει να υποβάλει στην αρµόδια 
Υπηρεσία του ΥΠΕΝ ετήσια έκθεση για τις απώλειες του περασµένου έτους 

Η επιχείρηση οφείλει να εφαρµόζει σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ή να 
συµµετέχει σε συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και γενικά 
όλων των αποβλήτων της όπως προβλέπονται στον Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01). 

Η εταιρεία υποβάλει ετησίως ∆ελτίο Βιοµηχανικής Κίνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 
5 του Ν. 858/1979 (ΦΕΚ ΙΑ) όπως αυτό προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις. 

Τέλος, η δραστηριότητα δεν υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/17-02-2016 
ΦΕΚ 354/Β/2016  (Ο∆ΗΓΙΑ SEVEZO IΙI). 

Η εξεταζόµενη δραστηριότητα δεν υπάγεται στις διατάξεις της Οδηγίας 96/61/ΕΚ, 
ούτε αυτές της 2010/75 περί βιοµηχανικών εκποµπών (οδηγία IPPC), διότι όλες οι 
πραγµατοποιούµενες διεργασίες είναι φυσικές χωρίς χηµική µετατροπή. 
 
5.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Πρόκειται για καθετοποιηµένη εγκατάσταση παραγωγής σιγαρέτων που αποτελείται 
από τις επί µέρους µονάδες: 

• επεξεργασίας καπνού, 

• σιγαροποίησης, 

• εκτύπωσης υλικών συσκευασίας, 

• αποθήκευσης πρώτων υλών και ετοίµων προϊόντων, 

• επεξεργασίας υγρών αποβλήτων  

• υπεδάφια διάθεση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων 
 
Οι διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα ανά τµήµα είναι: 

• Τµήµα PRIMARY  
� επεξεργασία και κοπή καπνού 
� παρασκευή βελτιωτικών και αρωµατικών ουσιών (KITCHEN) 

• Τµήµα SECONDARY (µορφοποίηση σιγαρέτων) 
� Κατασκευή φίλτρων  
� Παρασκευή κόλλας 
� Παραγωγή τσιγάρων και συσκευασία 

• Τµήµα εκτύπωσης (Λιθογραφείο) 
- Σχεδίαση (ατελιέ) 
- Εκτύπωση χάρτινων συσκευασιών 
- Μορφοποίηση/κοπή χάρτινων συσκευασιών 

• Τµήµα αποθήκευσης  καπνού και ενδιάµεσων χαρµανιών 

• Τµήµα αποθήκευσης ετοίµων προϊόντων  
Τέλος στην εγκατάσταση λειτουργεί µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ως 

επίσης και άλλων βοηθητικών λειτουργιών (παραγωγή ατµού), ψυκτικές εγκαταστάσεις, 
εφεδρικά Η/Ζ, υποσταθµός ∆ΕΗ. 
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����Παραλαβή – Αποθήκευση Καπνού - ∆ευτερευουσών Υλών (ΝΤΜ-Non Tobacco 
Materials) – Ευφλέκτων ουσιών 

 Τα καπνόφυλλα, παραλαµβάνονται στο εργοστάσιο σε µορφή δέµατος και 
αποθηκεύονται στην Αποθήκη Καπνού (κτίριο 04), µέχρι να οδηγηθούν στην παραγωγή, 
όπου λαµβάνει  χώρα η επεξεργασία του καπνού (PRIMARY). Ο καπνός 
συσκευασµένος σε χαρτοκιβώτια (καπνός Burley, Virginia, STEMS & φύλλα σκόνης 
καπνού) και δέµατα (Ανατολικά Καπνά) παραλαµβάνονται από φορτηγά και 
αποθηκεύονται σε ελεγχόµενες συνθήκες στην αποθήκη καπνού. Ανάλογα µε το είδος η 
αποθήκευση γίνεται σε ράφια, ή παλέτες στο πάτωµα. Από εκεί µε παλετοφόρα 
ανυψωτικά µηχανήµατα (CLARK), ο συσκευασµένος καπνός οδηγείται για προετοιµασία.  
 Οι δευτερεύουσες ύλες παραγωγής δηλαδή σιγαρόχαρτο, χαρτόνια, 
αλουµινόχαρτο, σελοφάν, υλικό φίλτρου κ.λπ. αποθηκεύονται στην αποθήκη του Κτιρίου 
33. Παραλαµβάνονται από φορτηγά σε παλέτες και µεταφέρονται µε CLARK στα σηµεία 
που απαιτούνται από την παραγωγή. 
 
����Αποθήκευση εύφλεκτων ουσιών  
 Όσες από τις πρώτες ύλες των αρωµάτων και βελτιωτικών είναι εύφλεκτες 
(κυρίως λόγω της περιεχόµενης αιθανόλης), αποθηκεύονται σε βαρέλια σε ειδικό 
αποµονωµένο χώρο (Αποθήκη 07) µε εξαερισµό και ειδικά µέτρα πυροπροστασίας και 
πυρόσβεσης, ο οποίος πληρεί όλες τις προδιαγραφές των κανονισµών για εκρηκτικές 
ατµόσφαιρες (Οδηγία ΑΤΕΧ). Από εκεί τροφοδοτείται το τµήµα της «Κουζίνας» µε τις 
απαραίτητες ποσότητες. 
Σηµείωση: Κάθε ύλη, που εισάγεται για παραγωγή στην εγκατάσταση, ελέγχεται 
ποιοτικά ώστε να τηρεί τις απαιτούµενες προδιαγραφές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισµών. 

5.3.1. Γήπεδο - Κτιριακές εγκαταστάσεις  

 
 Η επιφάνεια του γηπέδου είναι 176.259,02 m2 ενώ τα στοιχεία δόµησης, κάλυψης 
κ.λπ. του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων (τόσο στην υφιστάµενη κατάσταση όσο 
και µετά τον εκσυγχρονισµό) δίνονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί:  
 

 Περιγραφή Υφιστάµενη 
κατάσταση 

Μετά την υλοποίηση 
της επένδυσης 

1. Γήπεδο 

 Επιφάνεια γηπέδου 176.259,02 m2 176.259,02 m2 
2. Κτιριακές εγκαταστάσεις 

 Κάλυψη 
∆όµηση 
Όγκος κτιρίων  
Ηµιυπαίθριοι χώροι 

39.456,60 m2 

48.158,30 m2 

354.131,81 m3 

2.867,27 m2 

52.134,60 m2 

64.530,30 m2 

493.589,82 m3 

2.867,27 m2 
 

 

5.3.2. Υφιστάµενες κτιριακές εγκαταστάσεις 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ - ∆ΟΜΗΣΗΣ 

Α/Α ΚΑΛΥΨΗ (m2) 
∆ΟΜΗΣΗ 
(m2) 

ΟΓΚΟΣ (m3) 
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ 
ΧΩΡΟΙ (m2) 

ΧΡΗΣΗ 

Κτίριο 01 7.769,09 7.182,68 73.619,67 586,41 
Επεξεργασία 
καπνού 

Κτίριο 02 7.304,73 7.304,73 71.805,50  
Παρασκευή 
τσιγάρων 
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Κτίριο 03 3.721,33 8.711,16 37.133,850 1.123,21 
Κτίρια 
∆ιοίκησης 

Κτίριο 04 1.840,91 1.840,91 22.569,56 - 
Αποθήκευση 
καπνού 

Κτίριο 05 3.330,32 3.551,39 40.929,63  
Αποθήκευση 
τελικού 
προϊόντος 

Κτίριο 07 210,25 210,25 1.793,43  
Αποθήκευση 
χηµικών 
υγρών 

Κτίριο 08 907,62 550,2 4.740,95 357,42 
Είσοδος - 
Πύλη 

Κτίριο 09 1.186,46 1.694,62 10.796,79 13,52 
Η/Μ 
εγκαταστάσεις 

Κτίριο 10 677,82 677,82 3.694,12  Αντλιοστάσιο 

Κτίριο 14 34,56 34,56 113,36  
Υποσταθµός 
∆ΕΗ 

Κτίριο 16 15,00 15,00 42,00  
Αποθήκη 
φυσικού 
αερίου 

Κτίριο 20 4.957,56 9.341,98 38.809,07 455,98 Υποστήριξη 

Κτίριο 21 
(*) 

5.756,45 5.486,55 36.772,43 282,73 Λιθογραφείο 

Κτίριο 32 154,65 154,65 842,84 - - 

Κτίριο 33 458,7 317,35 3.570,13  - 

Κτίριο 11 132,16 132,16 686,94 48,00 
Βιολογικός  
καθαρισµός 

Κτίριο 39 126,37 126,37 755,06 --- 
Αποθήκευση 
παλετών 

Κτίριο 40 256,25 256,25 1,257,23 --- 
Υπόστεγο 
αποθήκευσης 
εργαλείων 

Κτίριο 41 448,50 448,50 5.129,95 --- 
Μονάδα 
ξήρανσης FTD 

Κτίριο 42 
73,10 0,00 0,00 

 
Στέγαστρο 
παλετών  

Κτίριο 43 
0,00 87,52 266,06 

 
Πατάρι 
λιθογραφείου 

Κτίριο 44 
33,65 33,65 60,48 

 
∆εξαµενή 
λυµάτων  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
 

39.456,60 
< 
52.877,71 
(επιτρεπόµε
νη κάλυψη) 

48.158,30 
< 
158.633,12 
(επιτρεπό
µενη 
δόµηση) 

354.151,82 
< 
713.849,04 
(επιτρεπόµε
νος όγκος) 

2.867,27 
< 
31.726,62 
(επιτρεπόµενοι 
ηµιϋπαίθριοι 
χώροι) 
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Επίσης, στη λειτουργούσα εγκατάσταση υπάρχουν διαµορφωµένες 650 θέσεις 
στάθµευσης. 

 

5.3.3. Υφιστάµενη ισχύς εξοπλισµού (βάσει της (36) σχετικής) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

KW 
ΘΕΡΜΙΚΗ 

KW 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

1 Ισχύς εξοπλισµού παραγωγής 3.890,96 535,10 
2 Ισχύς εξοπλισµού προστασίας 

περιβάλλοντος 
769,25 0,00 

3 Ισχύς εξοπλισµού εξυπηρέτησης κτιρίων  3.425,90 25,00 

4 Σύνολο (2+3) 4.195,15 25,00 
5 Ισχύς εξοπλισµού πυροπροστασίας 253,00 0,00 

 

5.3.4. Λειτουργικά στοιχεία (υφιστάµενα και µετά την υλοποίηση της επένδυσης) 

 
1. Απασχολούµενο προσωπικό 

 Περιγραφή  Υφιστάµενη κατάσταση Μετά την υλοποίηση 
της επένδυσης  

 Παραγωγή 
∆ιοίκηση 

418 άτοµα 
240  άτοµα 

653 άτοµα 
240 άτοµα 

2. Χρόνος λειτουργίας 

 Ώρες ανά ηµέρα :  
Ηµέρες ανά έτος :  
Περίοδοι λειτουργίας 
κατά τη διάρκεια του 
έτους 

24 
250 

∆ιαρκής λειτουργία 

24 
345 

∆ιαρκής λειτουργία 

3. ∆υναµικότητα παραγωγής  

 Παραγωγή τσιγάρων 2.170.000 τσιγάρα/ώρα 
52.000.000τσιγάρα/24ωρο 
13,00 δις τσιγάρα/έτος 

3.020.000 τσιγάρα/ώρα 
72.500.000τσιγάρα/24ω
ρο 
25,00 δις τσιγάρα/έτος 

 Παραγωγή κοµµένου 
καπνού 

6.000,00 Τόνοι/έτος 11.000,00τόνοι 
/έτος 

4. Αναλισκόµενοι φυσικοί πόροι  

 Περιγραφή  Υφιστάµενη κατάσταση 
(ποσότητες)  

Μετά την επέκταση  
(ποσότητες) 

 Νερό  (m3) 65.600,00 200.000,00 

 Ηλεκτρική ενέργεια  (KWh) 18.843.584,00 63.750.000 

 Καύσιµα (Κιλά) 
Μαζούτ 
Πετρέλαιο 

 
580.000 
75.000 

 
1.400.000,00 

80.000,00 
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5.3.5. Αναλισκόµενες κύριες πρώτες και δευτερεύουσες ύλες  

1. Αναλισκόµενες Κύριες πρώτες ύλες 

α/α 

Περιγραφή 

Τρέχουσα 
ετήσια  

δυναµικότητ
α σε τόνους 

(2015) 

Μέγιστη  
ετήσια  

δυναµικότητ
α σε τόνους 

Τρέχουσα 
ετήσια  

δυναµικότητ
α σε τόνους 
µετά την 
επέκταση 

Μέγιστη  
ετήσια 

δυναµικότητα 
µετά την 
επέκταση 

1 ∆ιάφοροι τύποι 
καπνών 

7.600,00 12.000,00 11.000,00 12.000,00 

2 Απορρίµµατα 
καπνού 

30,00 30,00 30,00 30,00 

2. Αναλισκόµενες ∆ευτερεύουσες πρώτες ύλες  

α/α Περιγραφή Μονάδα 
µέτρησης 

Τρέχουσες  
Ποσότητες  

(2015) 

Ποσότητες 
µετά την 
επέκταση 

1 Τσιγαρόχαρτο Τεµάχια 129.924 195.100,00 
2 Χαρτί περιτυλίγµατος Τεµάχια 95 182,00 
3 Χαρτοκιβώτια Τεµάχια 1.832.959 2.085.833,00 
4 ∆ιαφανές σελοφάν Τεµάχια 36.611 57.248 

5 Αλουµινόχαρτο Κm 87.141,88 86.667 

6 Επιστόµια Τεµάχια 51.417 80.985 

7 Έτοιµα φίλτρα Τεµάχια 2.884.890 - 

8 Ίνες  Κιλά 1.423.516,70 9.312.543 

9 Φιλτρόχαρτο Τεµάχια 83.165 397.014 

10 Ταινίες ανοίγµατος 
πακέτου 

Κm 1.758,31 2.268 

11 Τριακετίνη 
(πλαστικοποιητής για τα 
φίλτρα) 

Κιλά 
125.032,99 396.730 

12 Μελάνια Κιλά 12.119,22 12.119 

13 Υδατοδιαλυτά  βερνίκια Κιλά 74.699,53 74.700 

14 Έτοιµα αρώµατα & 
σάλτσες 

Κιλά 
1.526.796,14 2.945.068 

15 Υδατοδιαλυτές και θερµικές 
κόλλες 

Κιλά 
229.497,86 381.351 

16 Χαρτί λιθογραφείου Τεµάχια 26.970 26.970 

17 Χαρτιά τυπωµένα (µαλακές 
ετικέτες) 

Τεµάχια 
18.627 18.627 

18 Αυτοκόλλητη ταινία 
χαρτοκιβωτίου (πλαστική) 

Τεµάχια 57 4.126  

19 
Ετικέτες σκληρών πακέτων Τεµάχια 1.549.225.000 

2.008.968.00
0  

20 Λαιµοί πακέτων Τεµάχια 23.968 51.404.388  

21 Ετικετάκια πακέτου Τεµάχια 217.000.361 350.000.000 

22 Κουπόνια Τεµάχια 40.499 78.628  

23 Συσκευασία (groupage των 
10 πακέτων) 

Τεµάχια 13.497 26.438.455  
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24 Αυτοκόλλητες ετικέτες  Τεµάχια 7.318 11.135  

25 Οργανικοί διαλύτες (µη 
πτητικοί) 

Κιλά  8.000,00 
15.000,00 

26 Αιθανόλη  Κιλά -- 120.000,00 

27 ∆ιάφορα αναλώσιµα Κιλά 73.171,79 137.318  

 
5.4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
5.4.1 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 
Α. Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα 
 
Ως µη επικίνδυνα υγρά  απόβλητα θεωρούνται:  
• Τα βιοµηχανικά απόβλητα των παραγωγικών διαδικασιών που οδηγούνται 

προς επεξεργασία στη µονάδα βιολογικής επεξεργασίας  

• Τα Υγρά απόβλητα αστικού τύπου, από τις ανάγκες του προσωπικού που 
οδηγούνται προς επεξεργασία  στη µονάδα βιολογικής επεξεργασίας  

 
���� Πηγές παραγωγής και ποσότητες υγρών αποβλήτων 
 

Στην εγκατάσταση δηµιουργούνται µη επικίνδυνα υγρά απόβλητα, που 
προέρχονται από τις παραγωγικές διαδικασίες και τις ανάγκες του προσωπικού. 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας ισοζυγίου νερού στην εγκατάσταση. Η αναλυτική 
περιγραφή των χρήσεων και ποσοτήτων νερού σε κάθε τµήµα, λαµβάνοντας χωριστά 
την παραγωγική διαδικασία καθώς και η περιγραφή των παραγόµενων αποβλήτων 
ακολουθεί. 
 

ΤΜΗΜΑ  (Area) 
Κατανάλωση Νερού 

(m3/ηµέρα) 
Παραγωγή Αποβλήτων 

(m3/ηµέρα) 
Παραγωγή – scrubbers 30,00 -35,00 25,00 

Κουζίνα 5,00 5,00 

Γραφεία – αποδυτήρια 90,00 90,00 
Σύνολο 125,00 - 130,00 120,00 

 
Στο τµήµα επεξεργασίας καπνού PRIMARY, παράγονται απόβλητα κατά την 

έκπλυση των µηχανηµάτων µετά το τέλος κάθε παρτίδας. Οι εκπλύσεις αυτές γίνονται 
µόνο µε νερό (χωρίς απορρυπαντικό) και έτσι το παραγόµενο απόβλητο περιέχει 
κυρίως υπολείµµατα οργανικής ύλης (καπνού). Οι πλυντρίδες χρησιµοποιούνται για την 
απόσµηση των αερίων ρευµάτων που προέρχονται από το PRIMARY. Το πλυστικό µέσο 
είναι αποκλειστικά νερό. 

Στο τµήµα της «ΚΟΥΖΙΝΑΣ» (KITCHEN) παράγονται απόβλητα κατά την έκπλυση 
των δοχείων ανάµειξης αρωµάτων και «σαλτσών» µετά το πέρας κάθε παρτίδας. Οι 
εκπλύσεις αυτές γίνονται µόνο µε νερό (χωρίς απορρυπαντικό) και έτσι το 
παραγόµενο απόβλητο περιέχει κυρίως ίχνη των χρησιµοποιουµένων δευτερευουσών 
υλών. 

Στο τµήµα σιγαροποίησης (SECONDARY) παράγονται υγρά απόβλητα µόνο κατά 
την έκπλυση των δοχείων κόλλας που χρησιµοποιούν οι σιγαροµηχανές τόσο στη 
µορφοποίηση των σιγαρέτων όσο και στη διαµόρφωση των κουτιών. 

Η επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη 
Μελέτη Επεξεργασίας και διάθεσης Υγρών Αποβλήτων, που εγκρίθηκε από τη ∆/ση 
Υγείας και ∆ηµ. Υγιεινής, Τµήµα Υγειονοµικού Ελέγχου της Νοµ. Αυτοδιοίκησης ∆υτικής 
Αττικής (Α.Π. Α1/6879/31-12-2010).  
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Η επιχείρηση έχει λάβει οριστική άδειας διάθεσης από την αρµόδια ∆/νση του 
∆ήµου της Πολεοδοµίας Ελευσίνας µε  αριθµ. Πρωτ. 7008/29-07-2011.  
Βάσει των παραπάνω έγινε αποδεκτή: 
� ως µέθοδος επεξεργασίας  

• η από κοινού επεξεργασία  αστικών λυµάτων και υγρών βιοµηχανικών 
αποβλήτων σε σύστηµα αερόβιου βιολογικού καθαρισµού, λόγω της φύσεως του 
ρυπαντικού φορτίου των υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων (Βιοαποικοδοµήσιµα 
οργανικά υλικά) και της µικρής των αναλογίας σε σχέση µε τα λύµατα του 
προσωπικού, 

� ως διάθεση  

• η υπεδάφια διάθεση σε απορροφητική στοά. 
 
Στην εικόνα που ακολουθεί, αποτυπώνεται η θέση της υπεδάφιας διάθεσης των 

επεξεργασµένων υγρών µη επικινδύνων αποβλήτων σε τάφρο. Στην ίδια θέση θα 
κατασκευαστούν, λόγω του εκσυγχρονισµού, νέες τάφροι όπως θα παρουσιαστεί στη 
συνέχεια της παρούσας εισήγησης και που αποτυπώνονται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

 
Εικόνα 5.3: Θέση υπεδάφιας διάθεσης των επεξεργασµένων υγρών µη επικινδύνων 
αποβλήτων, στο χώρο που λειτουργεί η µονάδα επεξεργασίας υγρών µη επικινδύνων 

αποβλήτων. 

 
 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η απόδοση της µονάδας επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων, σύµφωνα µε τις τελευταίες µετρήσεις στην εγκατάσταση το 2015 και για το 
πρώτο εξάµηνο του 2016.  
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΣ 
Μ.Ο. 

ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΕΞΟ∆ΟΣ 

Μ.Ο. 
ΕΞΟ∆ΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΜΕΙΩΣΗΣ 

COD 2.800- 3335 3.117,00 80-135 107,42 96,55% 

BOD 1.150-1.425 1.286,67 18-27 22,75 98,23% 

TSS 1.400-1.850 1.633,00 20-32 26,00 98,41% 

N-NH4 130-180 156,75 7-12,5 10,13 93,54% 
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pH 6,90-7,50 6,92  7,35  
Πίνακας 5.1: Απόδοση µονάδας επεξεργασία υγρών αποβλήτων (έτος 2015) 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΣ 
Μ.Ο. 

ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΕΞΟ∆ΟΣ 

Μ.Ο. 
ΕΞΟ∆ΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΜΕΙΩΣΗΣ 

COD 
1.441-
4.075 

3.180,00 
62,00-
100,00 71,70 97,67% 

BOD 650-1.800 1.325 11-16 13,10 98,86% 

TSS 886-1950 1.411 3-7 5,00 99,60% 

N-NH4 68-151 110,53 1-3 2 98,16% 

P-PO4 26-50 39 9-20 12 69,23% 

pH 6,90-7,50 6,92 7-8 7,66 --- 

Πίνακας 5.2: Απόδοση µονάδας επεξεργασία υγρών αποβλήτων Α’ εξάµηνο (έτος 2016) 

 
Β. Επικίνδυνα υγρά απόβλητα 
 
Ως επικίνδυνα  υγρά  απόβλητα θεωρούνται:  

• Χρησιµοποιηµένα Ορυκτέλαια που αποθηκεύονται προσωρινά και 
παραδίδονται σε αδειοδοτηµένο φορέα (διαχείριση σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις περί επικίνδυνων αποβλήτων). 

• ∆ιαλύτες ξεπλύµατος του εξοπλισµού που αποθηκεύονται προσωρινά και 
παραδίδονται σε αδειοδοτηµένο φορέα(διαχείριση σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις περί επικίνδυνων αποβλήτων) 

• Υπολείµµατα χρωστικών ουσιών και µελανών και διαλύµατα 
εµφανιστηρίου προερχόµενα από το Λιθογραφείο της εταιρείας. 

 
 
Γ. Επεξεργασία επικινδύνων υγρών αποβλήτων εντός της εγκατάστασης 

 
Τα απόβλητα που επεξεργάζονται εντός της εγκατάστασης δίνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί.  
 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2015 

(tn) 

1 08 03 12* Απόβλητα µελανών που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

17,0 

2 09 01 01* ∆ιαλύµατα εµφανιστηρίου και 
ενεργοποίησης µε υδατική βάση. 
Προέρχονται από το εµφανιστήριο (Ατελιέ). 

84,0 

ΣΥΝΟΛΟ 101,00 
Πίνακας 5.3: Κωδικοί ΕΚΑ και περιγραφή επικινδύνων υγρών αποβλήτων που 

επεξεργάζονται εντός της εγκατάστασης. 
 

Πρόκειται για απόβλητα προερχόµενα από τις εργασίες που εκτελούνται στο 
Λιθογραφείο της εγκατάστασης και συγκεκριµένα η επεξεργασία αφορά σε δύο εκ των 
ρευµάτων επικινδύνων υγρών αποβλήτων. Τα συγκεκριµένα απόβλητα περιέχουν νερό 
σε ποσοστό > 97% και υπολείµµατα χρωµάτων σε ποσοστό < 3% και υφίστανται 
επεξεργασία εντός της εγκατάστασης (εξάτµιση υπό κενό), από την οποία λαµβάνεται 
πυκνό υπόλειµµα και αποσταγµένο νερό που χρησιµοποιείται για πλύσιµο δαπέδων. Η 
δυναµικότητα επεξεργασίας της µονάδας ανέρχεται σε 40 λίτρα/ώρα ή 960 λίτρα/24ωρο. 
Έτσι για 230 ηµέρες λειτουργίας, η µέγιστη δυνατότητα επεξεργασίας ανέρχεται σε 
220,00 m3 . 
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Το υπόλειµµα θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο και διατίθεται στην εταιρεία 
POLYECO AE. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµανθεί ότι σε άλλο σηµείο της ΜΠΕ αναφέρεται ότι 
το απόβλητο µε κωδικό ΕΚΑ 08 03 12* συλλέγεται σε πλαστική δεξαµενή και 
παραδίδεται στην POLYECO Α.Ε., ενώ το απόβλητο µε κωδικό ΕΚΑ 09 01 01* 
συλλέγεται και αποθηκεύεται σε ανοξείδωτη δεξαµενή 2 κ.µ. και παραδίδεται στην 
POLYECO Α.Ε). ∆ιευκρινίστηκε από το µελετητή του έργου ότι δεν λαµβάνει χώρα η 
διαδικασία της χωριστής συλλογής στην εγκατάσταση αλλά αυτή που επίσης αναφέρεται 
στην υποβληθείσα ΜΠΕ και αναφέρεται αµέσως παρακάτω στην παρούσα εισήγηση. 

Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, συγκεντρώνονται σε δεξαµενή 
συλλογής, η οποία φέρει δείκτη στάθµης. Μέσω βαλβίδας το υγρό ρεύµα διέρχεται από 
φίλτρο κατακράτησης σωµατιδίων µεγέθους >500 µm και στη συνέχεια εισάγεται στον 
θάλαµο βρασµού (2) του αποστακτήρα, όπου λαµβάνει χώρα βρασµός µέσω θερµού 
συµπιεσµένου αέριου ρεύµατος (70°C) που προέρχεται από τον συµπιεστή ψυκτικού 
µέσου (1).  
Ο βρασµός έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία: 
α. ατµών, οι οποίοι εισέρχονται στο θάλαµο συµπύκνωσης (3) όπου ψύχονται δι’ 
επαφής  µε ψυχρή επιφάνεια (µείωση θερµοκρασίας) και υγροποιούνται. 
β. υπολειµµάτων (άλατα) τα οποία µέσω αντλίας (6) οδηγούνται σε δεξαµενή συλλογής 
υπολειµµάτων προς αξιοποίηση ή απόρριψη. ∆ιευκρινίστηκε από το µελετητή του έργου 
ότι το υπόλειµµα παραδίδεται στην POLYECO Α.Ε. για ενέργειες για τις οποίες έχει 
αδειοδοτηθεί (αξιοποίηση ή απόρριψη). 

Οι κατάλληλες συνθήκες συµπύκνωσης επιτυγχάνονται αυτόµατα µέσω ενός 
κλειστού κυκλώµατος ψύξης που αποτελείται από συµπιεστή και εναλλάκτη θερµότητας. 
Ο αποστακτήρας λειτουργεί σε συνθήκες κενού (30-40 mbar) το οποίο επιτυγχάνεται µε  
κατάλληλη συνδεσµολογία  αντλίας υψηλής πίεσης και συστήµατος VENTURI. Το 
συµπυκνωµένο πλέον απόσταγµα οδηγείται στο δοχείο ενδιάµεσης αποθήκευσης 
αποστάγµατος. Το δοχείο αυτό λειτουργεί υπό κενό (0,20 bar), ώστε να εξασφαλισθεί ο 
µέγιστος βαθµός συµπύκνωσης και η αποφυγή εγκατάστασης πρόσθετης αντλίας. Το 
κενό επιτυγχάνεται µε άντληση µέρους αποστάγµατος από αντλία υψηλής πίεσης, που 
το διαβιβάζει σε σύστηµα VENTURI, δηµιουργώντας στην έξοδο κενό που αναρροφά 
τους ατµούς και τα συµπυκνώµατα του θαλάµου συµπύκνωσης. Συνήθως στο θάλαµο 
συµπύκνωσης επιτυγχάνεται κενό 30-40 mbar ενώ στο δοχείο  συµπυκνωµάτων 0,20 
bar. Όταν η υδροστατική πίεση στο δοχείο συµπυκνωµάτων, είναι µεγαλύτερη σε 
απόλυτη τιµή από το κενό, το απόσταγµα εξάγεται αυτόµατα και συγκεντρώνεται σε 
δοχείο συλλογής. Από εκεί παραλαµβάνεται για να χρησιµοποιηθεί εντός του 
εργοστασίου (πλύσιµο δαπέδων κ.λπ.). Η διαδικασία της απόσταξης  πραγµατοποιείται  
σε συνεχή ροή. 

Από την επεξεργασία των 100,00 τόνων (περίπου 100,00 m3) λαµβάνονται: 
95,00 m3/έτος  αποσταγµένου νερού που χρησιµοποιούνται εντός της εγκατάστασης και 
περίπου  
3,00 τόνοι/έτος παχύρρευστου υπολείµµατος που περιέχει όλες τις παραµένουσες 
ουσίες. 
Απώλεια ατµών νερού στο περιβάλλον: 2,00 m3/έτος  

Τονίζεται ότι για την παραπάνω διεργασία η εταιρεία έχει προβεί στη σύναψη 
ασφαλιστηρίου συµβολαίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας για 
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση σε περίπτωση 
ατυχήµατος. 
 
5.4.2 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 
Α. Μη Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα 
Ως µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα θεωρούνται:  
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• Ιλύες από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων εντός της εγκατάστασης  

• Απόβλητα συσκευασιών (χαρτί, πλαστικά, µέταλλα, ξύλο), που συλλέγονται και 
παραδίδονται σε αδειοδοτηµένους φορείς. 

• Απόβλητα οικιακού τύπου, από τις ανάγκες του προσωπικού που 
παραλαµβάνονται από τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου. 

 
Β. Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα 
Ως στερεά επικίνδυνα απόβλητα θεωρούνται:  

• Ιλύες από την επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων εντός της εγκατάστασης  

• Απόβλητα συσκευασιών που περιέχουν υπολείµµατα επικίνδυνων ουσιών για 
το περιβάλλον. 

• Εργαστηριακά Απόβλητα, από το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. 

• Μπαταρίες – Συσσωρευτές 

• Λαµπτήρες 

• Απορροφητικά Υλικά εµποτισµένα µε επικίνδυνες ουσίες (µαζούτ κ.λπ.) 

• Υπολείµµατα καυσίµων 
Τα απόβλητα αυτά αποθηκεύονται προσωρινά και παραδίδονται σε αδειοδοτηµένο 
φορέα. 
 
5.4.3 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
 
Ως αέρια απόβλητα θεωρούνται:  
- Οι οσµές από τη χρήση αρωµάτων και σαλτσών που αναρροφούνται και διαβιβάζονται 
σε σύστηµα έκπλυσης αερίων 
- Τα αέρια καύσης από τους καυστήρες των ατµολεβήτων που διαχέονται στην 
ατµόσφαιρα. 
- Τα εξερχόµενα αέρια ρεύµατα της αποκονίωσης από τα σηµεία τροφοδοσίας και 
επεξεργασίας του καπνού (PRIMARY), τµήµατος σιγαροποίησης και του τµήµατος 
µορφοποίησης των συσκευασιών στο Λιθογραφείο. που διαβιβάζονται σε σακόφιλτρα 
εγκατεστηµένα σε διάφορα σηµεία της εγκατάστασης 
 
���� Πηγές παραγωγής και ποσότητες αερίων εκποµπών 
Από τη λειτουργία των παραγωγικών µονάδων παράγονται αέρια απόβλητα από τις 
παρακάτω διαδικασίες: 
(α) πρωτογενή επεξεργασία του καπνού (PRIMARY), 
(β) παραγωγή σιγαρέτων (SECONDARY), 
(γ) εκτύπωση  
(δ) παραγωγή ατµού  (καυστήρες), 
(ε) κίνηση των οχηµάτων µεταφοράς προσωπικού και των βαρέων οχηµάτων 
µεταφοράς πρώτων υλών και ετοίµων προϊόντων. 
 
Ακολουθεί λεπτοµερής ανάλυση των πηγών δηµιουργίας αερίων εκποµπών. 
 
Α. Βασικά παραγωγικά τµήµατα (α) PRIMARY και (β) SECONDARY  

Από τις διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα στους χώρους επεξεργασίας καπνού 
(PRIMARY) και σιγαροποίησης (SECONDARY) δηµιουργείται σκονισµός που οφείλεται 
στην αναδυόµενη καπνόσκονη σε διάφορα σηµεία του χώρου, στα µηχανήµατα 
επεξεργασίας του καπνού, στις µεταφορικές ταινίες και στα µηχανήµατα παραγωγής 
σιγαρέτων. Οι πηγές αυτές θεωρούνται εµβαδικές, καθώς είναι διάσπαρτες µέσα στους 
χώρους του εργοστασίου. Η συνεχής διαδικασία αποκονίωσης που εφαρµόζεται 
(ύπαρξη σηµείων συλλογής της καπνόσκονης σε κάθε σηµείο που αυτή δηµιουργείται) 
και η ύπαρξη εκτεταµένου δικτύου αεραγωγών που καταλήγουν στο σύστηµα 
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αποκονίωσης, τις καθιστά πρακτικά σηµειακές πηγές στο σηµείο εξόδου του συστήµατος 
αντιρρύπανσης. 

Συγκεντρωτικά τα αέρια ρεύµατα αποκονίωσης δίνονται στον ακόλουθο πίνακα 
 

ΠΗΓΗ ΑΠΑΕΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗ 

m³/h 

-Τροφοδότες κοµµένου καπνού  
Καπνά ανατολικού τύπου 
- Καπνά τύπου BURLEY 
(θάλαµος διαχωρισµού και 
κοπτικό) 

PRIMARY Ξηρά 
Σακόφιλτρο / 
ατµόσφαιρα 

(DF08) 
17.000,00 

Προετοιµασία καπνόφυλλων 
(Conditioning) 

PRIMARY Υγρά 
Απόπλυση / 
ατµόσφαιρα 

19.000,00 

Ξηραντής καπνοφύλλων 
BURLEY  

PRIMARY Υγρά 
Απόπλυση / 
ατµόσφαιρα 

17.000,00 

Κύλινδρος ξήρανσης PRIMARY Ξηρά 
Σακόφιλτρο / 
ατµόσφαιρα 

(DF07) 
5.000,00 

Μεταφορικές ταινίες, τροφοδότες 
add-backs, πληρωτικός σταθµός  
Θάλαµος ψύξης τεµαχισµένου 
καπνού 

PRIMARY Ξηρά 
Σακόφιλτρο / 
ατµόσφαιρα 

(DF09) 
15.000,00 

Κύλινδρος προσθήκης ειδικών 
βελτιωτικών και αρωµατικών 
ουσιών 

PRIMARY Υγρά 
Απόπλυση / 
ατµόσφαιρα 

1.500,00 

Μεταφορά κοµµένου καπνού  
Μεταφορά τεµαχισµένου έτοιµου 
µείγµατος καπνού και 
τροφοδότες µηχανών 
παρασκευής σιγαρέτων. 

SECONDA
RY 

Ξηρά 

Σακόφιλτρο / 
ατµόσφαιρα 

(DF01, 
DF03, DF05) 

21.000,00 
(3 φίλτρα) 

Σιγαροποιητικές µηχανές 
(απαγωγή σκόνης) 

SECONDA
RY 

Ξηρά 

Σακόφιλτρο / 
ατµόσφαιρα 

(DF02, 
DF04, DF06) 

66.000,00 
(3 φίλτρα) 

Παλµικός Μεταφορέας εισόδου 
καπνού 
Πύργος Ξήρανσης καπνού 
Παλµικός µεταφορέας εξόδου 
καπνού 
Παλµικός Μεταφορέας εισόδου 
καπνού 
Παλινδροµική κοίλη µεταφορική 
ταινία 

FTD Ξηρά 
Σακόφιλτρο / 
ατµόσφαιρα 

41-1005 

18.000,00 
 

 
Παρατήρηση: Τονίζεται ότι τα στοιχεία διήθησης αέρα των φίλτρων, (φιλτρόσακοι ή φυσίγγια), 
έχουν µικρή περατότητα και η κατακράτηση είναι απόλυτη για σωµατίδια µε διάµετρο > 5 µm. 

 
Πίνακας  5.4: Ποσότητες απαερίων από το τµήµα πρωτογενούς επεξεργασίας του καπνού 

(PRIMARY) και το τµήµα παραγωγής σιγαρέτων (SECONDARY). 

 
Για τον έλεγχο και την τήρηση των θεσµοθετηµένων ορίων εκποµπών αερίων και 

σωµατιδιακών ρύπων στην εγκατάσταση πραγµατοποιούνται µετρήσεις στις καµινάδες 
των πλυντρίδων και των φίλτρων. 
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Συγκεκριµένα µετρούνται : 

• Αιωρούµενα σωµατίδια βάσει της µεθόδου EN 13284.01  ISO 9096  

• Ολικός οργανικός άνθρακας  βάσει της µεθόδου ΕΝ 12619  ISO 13526 

• Αµµωνία  βάσει της µεθόδου  NF Χ 43-303 VDI 2461  

• Εκποµπές  συµβατικών αερίων ρυπαντών βάσει του  ISO 10396  & ISO 12039  

• Μέτρηση Ringelmann βάσει του προτύπου του ΕΛΟΤ 815. 
 
 

 
Πίνακας 5.5: Μετρήσεις αέριων εκποµπών 2015 

 
5.4.4 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  

 
Η εταιρεία εµπίπτει στην εφαρµογή των διατάξεων της ΚΥΑ 37411/1829/Ε103 

(ΦΕΚ 1827/Β/2007) «Καθορισµός αρµόδιων αρχών, µέτρων και διαδικασιών για την 
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα 
του όζοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Βάσει της παραπάνω απόφασης για την 
πρόληψη και ελαχιστοποίηση των διαρροών ελεγχόµενων ουσιών από εγκαταστάσεις 
που τις χρησιµοποιούν καθώς και για την παρακολούθηση της προόδου µείωσης των 
εκποµπών των ουσιών αυτών στο περιβάλλον σε επίπεδο χώρας, η εταιρεία οφείλει να 
αναθέτει τη διενέργεια ελέγχων διαρροών, συντήρησης και επισκευής ψυκτικών 
εγκαταστάσεων στους έχοντες τα προσόντα αδειούχους τεχνικούς ψυκτικούς σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 11 ή Μηχανολόγους Μηχανικούς διπλωµατούχους ΑΕΙ ή 
ισοδυνάµου σχολής, οι οποίοι και είναι συνυπεύθυνοι µε τον νόµιµο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης για την συµπλήρωση των στοιχείων του «∆ελτίου Ψυκτικής Εγκατάστασης» 
του Παραρτήµατος VII. Αντίγραφο του ∆ελτίου αυτού υποβάλλεται στο ΥΠΕΧΩ∆Ε κάθε 
έτος µέχρι της 31ης Ιανουαρίου συµπληρωµένο για το προηγούµενο έτος. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία παρακολούθησης για το έτος 2015 οι απώλειες των 
ψυκτικών µέσων ήταν οι ακόλουθες: 

� R-410a   : 382,90 Kgs 
� R-407c  : 786,00 Kgs 

 

Παράµετρος  Μονάδα Μικρή  
πλυντρίδα 

(Μέσος 
όρων  
τριών 

µετρήσεων) 

Μεγάλη 
πλυντρίδα 

(Μέσος όρων  
τριών 

µετρήσεων) 

Πλυντρί
δα  

FTD 

Φίλτρα  
FTD 

Καµιν
άδα 
Φίλτρ
ων 

Καµινάδα  
Απορροφη

τήρα 

mg/Nm3dry 0,47 0,89 0,31 0,23 0,22 30,0 Σκόνη 
mg/m3 0,42 0,79 0,27 0,2 0,19 27,0 

TOC mgC/Nm3dry 97,9 44,6 10,4 - - - 
Αµµωνία mg/Nm3dry <0,383 <0,307 1,01 - - - 
Ταχύτητα 
απαερίων 

m/s 20,9 6,9 13,9 17,3 10,9 2,5 

Παροχή 
απαερίων 

Nm3/h dry 249 17.326 5.342 17.597 75.72
2 

251 

Θερµοκρασία 
απαερίων 

oC 21,9 29,0 34,2 33,3 37,3 22 

Υγρασία 
απαερίων 

g/Nm3dry % 10,9 
1,34 

14,8 
1,8 

18,8 
2,28 

16,1 
2,0 

12,2 
1,5 

4,6 
0,6 
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Οι παραπάνω απώλειες είναι πολύ µικρές ως προς τη συνολική ποσότητα που 
περιέχεται στον εξοπλισµό ψύξης. 
 
5.5 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

Στους πίνακες που ακολουθούν, δίνονται στοιχεία των παραγόµενων ποσοτήτων 
αποβλήτων, τόσο στην υφιστάµενη κατάσταση όσο και µετά τον εκσυγχρονισµό.  

 
 

Απόβλητα Επεξεργαζόµενα εντός της εγκατάστασης  

Α/Α ΕΚΑ  Περιγραφή  Υφιστάµενη 
κατάσταση 
(ποσότητες 

τόνοι)  

Μετά την 
επέκταση  

(ποσότητες 
τόνοι ) 

7.1.1 Μη επικίνδυνα Υγρά απόβλητα  

1 02 03 01  Λάσπες από την πλύση, 
καθαρισµό, αποφλοίωση, 
φυγοκέντριση και διαχωρισµό 

1.480,00 138.000,00 

2 08 04 16 Υδατικά υγρά απόβλητα που 
περιέχουν κόλλες ή στεγνωτικά 
υλικά άλλες από τις 
αναφερόµενες στο σηµείο 08 04 
15 

1.047,00 1.675,00 

3 16 07 99 Απόβλητα µη προδιαγραφόµενα 
άλλως 

170,00 275,00 

4 19 02 06 Λάσπες από φυσικοχηµικές 
κατεργασίες εκτός εκείνων που 
περιλαµβάνονται στο σηµείο 19 
02 05 

780,00 1.250,00 

5  Αστικά Λύµατα 27.732,00 34.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 31.209,00 175.200,00 

7.1.2 Επικίνδυνα Υγρά Απόβλητα 

1 08 03 12* Απόβλητα µελανών που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

17,0 27,00 

2 09 01 01* ∆ιαλύµατα εµφανιστηρίου και 
ενεργοποίησης µε υδατική βάση  

84,0 135,00 

Απόβλητα Επεξεργαζόµενα εκτός της εγκατάστασης 

Μη επικίνδυνα Απόβλητα Επεξεργαζόµενα εκτός της εγκατάστασης 

Α/
Α 

ΕΚΑ  Περιγραφή  Υφιστάµενη 
κατάσταση 
(ποσότητες 

τόνοι)  

Μετά την 
επέκταση  

(ποσότητες 
τόνοι ) 

1 02 03 99 Απόβλητα µη προδιαγραφόµενα 
άλλως 

187,82 300,00 

2 02 03 04 Υλικά ακατάλληλα για 
κατανάλωση ή επεξεργασία 

21,89 35,00 

3 15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και 
χαρτόνι 

1.510,95 2.415,00 
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4 15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και 
χαρτόνι  

499,44  795,00 

5 15 01 02 Πλαστική συσκευασία 35,63 57,00 

6 15 01 02  Πλαστική συσκευασία  27,35  43,00 

7 15 01 02  Πλαστική συσκευασία(Βαρέλια)  8,43  13,50 

8 15 01 03 Ξύλινη Συσκευασία  28,17  45,00 

9 15 01 04 Μεταλλική Συσκευασία  15,64  25,00 

10 15 01 04 Μεταλλική Συσκευασία  6,10  10,00 

11 15 01 04 Μεταλλική Συσκευασία  7,26  11,00 

12 16 02 16 Συστατικά στοιχεία που έχουν 
αφαιρεθεί από απορριπτόµενο 
εξοπλισµό άλλα από αυτά που 
αναφέρονται στο σηµείο 16 02 
15  

0,29 0,45 

13 16 02 16 Συστατικά στοιχεία που έχουν 
αφαιρεθεί από απορριπτόµενο 
εξοπλισµό άλλα από αυτά που 
αναφέρονται στο σηµείο 16 02 
15 

0,05 0,10 

14 20 03 01 Ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα 292,69 465,00 

24 20 03 01  Ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα 79,81 128,00 

19 08 12 Λάσπες από τη βιολογική 
κατεργασία αποβλήτων 
βιοµηχανικών υδάτων εκτός 
εκείνων που περιλαµβάνονται 
στο σηµείο 19 08 11 (*) 

19 08 01 Εσχαρίσµατα (*) 

19 08 02 Απόβλητα από την εξάµµωση (*) 

15 

19 08 09 Μείγµατα λιπών και ελαίων από 
το διαχωρισµό ελαίου/ύδατος 
που περιέχουν φαγώσιµα έλαια 
και λίπη (*) 

2,00 3,20 

16 20 03 01 Ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα 292,69 465,00 

17 20 03 01  Ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα 79,81 128,00 

7.2.2  Επικίνδυνα Απόβλητα Επεξεργαζόµενα εκτός της εγκατάστασης 

1 08 01 01* Απόβλητα από χρώµατα και 
βερνίκια που περιέχουν 
οργανικούς διαλύτες ή άλλες 
επικίνδυνες ουσίες 

175,91 280,00 

2 08 03 12* Απόβλητα µελανών που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

52,80 84,50 

3 08 04 09* Απόβλητα κολλών και 
στεγανωτικών υλικών που 
περιέχουν οργανικούς διαλύτες 
ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 

2,58 4,00 

4 13 01 11* Συνθετικά Υδραυλικά Έλαια 3,20 5,00 

5 15 01 10* Συσκευασίες που περιέχουν 
κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών 
ή έχουν µολυνθεί από αυτές 

18,29 29,00 

6 16 05 06* Εργαστηριακά χηµικά υλικά που 1,68 2,70 
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αποτελούνται από επικίνδυνες 
ουσίες ή τα οποία περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες, 
περιλαµβανοµένων µειγµάτων 
εργαστηριακών χηµικών υλικών 

7 16 05 08* Απορριπτόµενα οργανικά χηµικά 
υλικά που αποτελούνται από 
επικίνδυνες ουσίες ή που τις 
περιέχουν 

1,27 2,00 

8 16 06 01* Μπαταρίες µολύβδου 2,34 3,75 

9 16 07 09* Απόβλητα που περιέχουν άλλες 
επικίνδυνες ουσίες 

0,41 0,65 

10 08 03 12* Απόβλητα µελανών που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

6,00 9,60 

11 09 01 01* ∆ιαλύµατα εµφανιστηρίου και 
ενεργοποίησης µε υδατική βάση 

28,00 45,00 

Πίνακας 5.5: Ιλύες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων εντός της εγκατάστασης 

 
Συγκεντρωτικά τα απόβλητα που συλλέγονται, βάσει της ετήσιας έκθεσης 

αποβλήτων για το έτος 2015, δίνονται στους επόµενους πίνακες και αφορούν σε 
υπολείµµατα επεξεργασίας αποβλήτων εντός της εγκατάστασης. 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΚΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ  (tn) 
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

Σ  

19 08 12 Λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων 
βιοµηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που 
περιλαµβάνονται στο σηµείο 19 08 11 (*) 

19 08 01 Εσχαρίσµατα (*) 

19 08 02 Απόβλητα από την εξάµµωση (*) 

19 08 09 Μείγµατα λιπών και ελαίων από το διαχωρισµό 
ελαίου/ύδατος που περιέχουν φαγώσιµα έλαια και λίπη 
(*) 

2,00 POLYECO AE 

(*)Παρατήρηση: Τα παραπάνω απόβλητα συλλέγονται στο ίδιο σηµείο και οδηγούνται προς 
ξήρανση σε µονάδα µηχανικής και θερµικής ξήρανσης από την οποία λαµβάνεται υπόλειµµα που 
είναι µίγµα των παραπάνω  κατηγοριών αποβλήτων. 

Πίνακας 5.6: Ιλύες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων εντός της εγκατάστασης 

 

 
Πίνακας 5.7: Ιλύες από την επεξεργασία υγρών επικινδύνων αποβλήτων εντός της 

εγκατάστασης 
 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΚΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ  (tn) 
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

Σ  

08 03 12* Απόβλητα µελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 6,00 POLYECO AE 

09 01 01* 
∆ιαλύµατα εµφανιστηρίου και ενεργοποίησης µε 
υδατική βάση  

28,00 POLYECO AE 

ΣΥΝΟΛΟ 34,00  
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5.6 ΘΟΡΥΒΟΣ 
 

Σε γενικές γραµµές από τη λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού δεν 
δηµιουργείται έντονος θόρυβος εκτός από τους ανεµιστήρες απαγωγής αερίων στην 
ατµόσφαιρα στους οποίους ο θόρυβος οφείλεται στην υψηλή ταχύτητα του αερίου 
ρεύµατος. Τα Η/Ζ που είναι εγκατεστηµένα (στο κτίριο 9 και 21 αντίστοιχα) δεν 
εκπέµπουν θορύβους καθότι βρίσκονται εντός ειδικών κουτιών µε µόνωση. 

 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Η τροποποίηση αφορά στην: 

• αποξήλωση τµήµατος του υφιστάµενου µηχανολογικού εξοπλισµού παραγωγής 
και την αντικατάσταση του από νέο (εκσυγχρονισµός) στο τµήµα επεξεργασίας 
καπνού (τµήµα PRIMARY), ώστε να βελτιωθεί και να αυξηθεί η δυναµικότητα 
επεξεργασίας 

• προσθήκη νέου µηχανολογικού εξοπλισµού (νέες γραµµές σιγαροποίησης) στο 
τµήµα παραγωγής σιγαρέτων (SECONDARY) για λόγους διευκόλυνσης της 
παραγωγικής διαδικασίας, την απόκτηση ευελιξίας και ταυτόχρονα της αύξηση 
της δυναµικότητας στο εν λόγω τµήµα 

• εγκατάσταση νέου µηχανολογικού εξοπλισµού προστασίας περιβάλλοντος 
(φίλτρα κατακράτησης σκόνης, πλυντρίδες αερίων, µονάδα επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων) για την υποστήριξη του νέου µηχανολογικού εξοπλισµού 

• επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του νέου (πρόσθετου 
µηχανολογικού εξοπλισµού). 

• κατασκευή µιας µεταλλικής δεξαµενής χωρητικότητας 12,00 κ.µ. στην οποία θα 
αποθηκεύεται αιθανόλη και θα χρησιµοποιείται στην παραγωγική διαδικασία. 

• Την πλήρη ανακύκλωση του απεσταγµένου νερού που λαµβάνεται από την 
επεξεργασία (εντός της εγκατάστασης) δύο εκ των ρευµάτων επικινδύνων υγρών 
αποβλήτων, που αναφέρθηκε προηγουµένως και τη χρήση του πλέον στην 
παραγωγική διαδικασία για την αραίωση χρωµάτων και βερνικιών στην 
παραγωγή. 

Με τη σχεδιαζόµενη τροποποίηση οι παραγωγικές διαδικασίες παραµένουν 
αµετάβλητες ενώ η ονοµαστική δυναµικότητα παραγωγής θα αυξηθεί κατά 40% 
περίπου (από 25 δις σιγαρέτων σήµερα σε 35 δις σιγαρέτων ετησίως).  

Με την υλοποίηση της επένδυσης τροποποιείται το στάδιο επεξεργασίας του 
καπνού και η διαδικασία θα περιλαµβάνει: 

Τεµαχισµό του καπνού, αδροµερή άλεση, ανάµιξη, λεπτοµερής άλεση, προετοιµασία 
αιωρήµατος σε νερό (slurry), ενδιάµεση αποθήκευση και ξήρανση σε δύο στάδια (κύρια 
ξήρανση, δευτερογενή ξήρανση)  και τέλος ξήρανση σε µποµπίνες. Στο επόµενο στάδιο 
θα πραγµατοποιείται η σιγαροποίηση που θα περιλαµβάνει την παραγωγή ισοδύναµων 
τσιγάρων. Η σιγαροποίηση στη µορφή αυτή απαιτεί διαφορετικού µηχανές 
σιγαροποίησης µε αποτέλεσµα να προστεθούν νέες µηχανές που θα αντικαταστήσουν 
τις υφιστάµενες. 
 
6.2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 
 

Οι κτιριακές επεκτάσεις µε τα χαρακτηριστικά τους (κάλυψη και δόµηση) και την 
αντίστοιχη χρήση τους, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας  6.1: Κτιριακές επεκτάσεις στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού της εγκατάστασης. 

 
Σε κάθε περίπτωση τα νέα κτίρια δεν θα έχουν ύψος µεγαλύτερο από το 

επιτρεπόµενο (11,00 m). Με βάση αυτή την παραδοχή τα συνολικά στοιχεία δόµησης 
µετά τις επεκτάσεις διαµορφώνονται ως ακολούθως: 
 

 Κάλυψη (m2)  ∆όµηση (m2) 
Όγκος 

(m3)  
Ηµιυπαίθριοι χώροι 

(m2) 
Υφιστάµενη 39.456,60 48.158,30 354.131,82 2.867,27 
Νέα 12.678,00 16.372,00 139.458,00 --- 

Σύνολο 52.134,60 64.530,30 493.589,82 --- 

Μέγιστη 
επιτρεπόµε
νη 

< 
52.877,71 

< 
158.633,12 

< 
713.849,04 

< 
31.726,62 

Πίνακας  6.2: Στοιχεία δόµησης των κτιριακών επεκτάσεων 
 

Τέλος τονίζεται ότι µε τις κτιριακές επεκτάσεις θα κατασκευαστεί και µία µεταλλική 
δεξαµενή χωρητικότητας 12,0 m3 στην οποία θα αποθηκεύεται αιθανόλη. Πέριξ της 
δεξαµενής αυτής θα κατασκευαστεί στεγανή λεκάνη για τη συλλογή των διαρροών. Ο 
όγκος της λεκάνης ασφαλείας θα ισούται µε τον όγκο της δεξαµενής. 

Η δεξαµενή θα φέρει βαλβίδα ανακούφισης διπλής ενεργείας (pressure vaccum 
valve) για την εξισορρόπηση της πίεσης κατά την πλήρωση ή της υποπίεσης κατά την 
άντληση αιθανόλης από τη δεξαµενή. Για την ασφάλεια της δεξαµενής θα ληφθούν 
επίσης όλα τα µέτρα πυροπροστασίας (ψύξη για να µην υπερθερµαίνεται µε καταιονισµό 
νερού από το δίκτυο, σύστηµα ψεκασµού αφρού κατάσβεσης). 

6.3 Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ 

 
Το έργο είναι συνδεδεµένο µε δρόµο που συνδέεται µε τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ και την 

Αττική Οδό. Η εγκατάσταση είναι συνδεδεµένη µε τα δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ, της ∆ΕΗ και του 
ΟΤΕ. Αντίθετα στην περιοχή δεν διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης ούτε αγωγός φυσικού 
αερίου. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΛΥΨΗ (m2) ∆ΟΜΗΣΗ 
(m2) 

ΧΡΗΣΗ 

1 Κτίριο 33 431,00 1.307,00  
2 Κτίριο 41 -- 638,00  
3 Κτίριο 45 5.612,00 5.612,00  
4 Γέφυρα 45  -- 878,00 ∆ιάδροµος 
5 Κτίριο 46 2.341,00 2.341,00  
6 Κτίριο 47 676,00 1.352,00  
7 Κτίριο 48 348,00 348,00  
8 Κτίριο 49 408,00 408,00  
9 Γέφυρα 09-05-

45  
305,00 305,00 Εξωτερικός ∆ιάδροµος 

10 Κτίριο 50 1.604,00 1.604,00  
11 Κτίριο 51  800,00 1.426,00 Μονάδα Βιολογικού  

καθαρισµού 
12 Κτίριο 52  133,00 133,00 ∆εξαµενή νερού 
13 Κτίριο 53  20,00 20,00 Σταθµός φυσικκού αερίου 
ΣΥΝΟΛΟ 12.678,00 16.372,00  
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6.4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που θα αποξηλωθεί και ο νέος που θα 

εγκατασταθεί περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

KW 
ΘΕΡΜΙΚΗ 

KW 
1. Υφιστάµενος εξοπλισµός  

1 Ισχύς εξοπλισµού παραγωγής 3.890,96 535,10 
2 Ισχύς εξοπλισµού προστασίας περιβάλλοντος 769,25 0,00 
3 Ισχύς εξοπλισµού εξυπηρέτησης κτιρίων  3.425,90 25,00 

4 Σύνολο (2+3) 4.195,15 25,00 
5 Ισχύς εξοπλισµού πυροπροστασίας 253,00 0,00 

2. Εξοπλισµός προς αποξήλωση   

6 Ισχύς εξοπλισµού παραγωγής  770,42 11,00 
7 Ισχύς εξοπλισµού εξυπηρέτησης κτιρίων 4,72  

3. Νέος Εξοπλισµός προς εγκατάσταση  

8 Ισχύς νέου εξοπλισµού παραγωγής 9.479,50 0,00 
9 Ισχύς νέου  εξοπλισµού προστασίας περιβάλλοντος 716,72 0,00 

10 Ισχύς  νέου εξοπλισµού εξυπηρέτησης κτιρίων 4.271,01 0,00 
4. Σύνολο µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης 

11 Ισχύς εξοπλισµού παραγωγής (1-6+8) 12.600,04 523,60 
12 Ισχύς εξοπλισµού προστασίας περιβάλλοντος 

(2+10) 
1.485,97 0,00 

13 Ισχύς εξοπλισµού εξυπηρέτησης κτιρίων (3-7+10) 7.692,19 25,00 

14 Ισχύς εξοπλισµού πυροπροστασίας 253,00 0,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  22.031,20 548,60 
7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
7.1 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
7.1.1 Επιµέρους τεχνικά έργα του βασικού έργου 
 
Το κατασκευαστικό έργο περιλαµβάνει τα ακόλουθα επί µέρους έργα: 

� Αποξήλωση εξοπλισµού 
� Κατεδαφίσεις τοίχων για τις κτιριακές επεκτάσεις – εκσκαφές θεµελίωσης νέων 

κτιρίων  
� Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων  
� Κατασκευή έργων υποδοµών (υδραυλικές – ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
� Εγκατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού 

 
7.1.2 Αποθεσιοθάλαµοι, ∆ανειοθάλαµοι 
 

∆ανειοθάλαµοι για τη λήψη υλικών διάστρωσης δεν απαιτούνται διότι τα υλικά 
αυτά θα προµηθευτούν από λατοµεία της ευρύτερης περιοχής 

Αποθεσιοθάλαµοι δεν απαιτούνται διότι τα υλικά εκσκαφής θα διατεθούν απ’ 
ευθείας από τον κατασκευαστή εργολάβο σε αδειοδοτηµένο φορέα που θα τα µεταφέρει 
σε αδειοδοτηµένο χώρο απόθεσης. 
Ως εργοτάξιο των εργολάβων για την τοποθέτηση εργαλείων κ.λπ. θα χρησιµοποιηθεί το 
υπόστεγο παλετών.  
 
7.1.3 Εκροές υγρών αποβλήτων 



 29

 
∆εν αναµένεται η δηµιουργία υγρών αποβλήτων κατά την κατασκευή του έργου. 
 

7.1.4 Πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα που θα παραχθούν  

 
Ο εξοπλισµός που θα αποξηλωθεί θα συσκευαστεί και θα αποσταλεί προς 

προσωρινή αποθήκευση στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης της εταιρείας στο Αγρίνιο για 
µελλοντική προώθηση σε άλλες εγκαταστάσεις του Οµίλου της PHILLIP MORRIS 
INTERNATIONAL. 

Τα απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων που θα προκύψουν (ΕΚΑ 17 05 06 
Μπάζα εκσκαφών) θα µεταφερθούν µέσω αδειοδοτηµένου φορέα συλλογής και 
µεταφοράς σε αδειοδοτηµένο χώρο απόθεσης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για τη 
διαχείριση των αποβλήτων αυτών. Εκτιµώµενη ποσότητα: 4.000,00 m3  

7.1.5 Εκποµπές ρύπων στον αέρα από την κατασκευή του έργου ή της 
δραστηριότητας  

 
Οι εκποµπές στον αέρα κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα προέρχονται 

µόνο από τα καυσαέρια των µηχανηµάτων του έργου που θα χρησιµοποιηθούν 
(µηχανήµατα εκσκαφών, µπετονιέρες, πρέσες σκυροδέµατος, γερανοί, φορτηγά 
µεταφοράς υλικών και αποκοµιδής µπαζών). 
Οι εκποµπές αυτές περιέχουν τα συνήθη καυσαέρια όπως: CO2, CO, SOx, NOx, 
σωµατίδια. 

7.1.6 Εκποµπές θορύβου και δονήσεων από τις εργασίες κατασκευής του έργου ή 
της δραστηριότητας 

 
Τα συνεργεία κατασκευών θα λειτουργούν σε δύο βάρδιες συνολικά 16 ώρες 

(κατά το χρονικό διάστηµα 6.00 - 22.00). ∆εδοµένου ότι πρόκειται για περιοχή ΒΙ.ΠΑ. - 
ΒΙΟ.ΠΑ, κατά το διάστηµα αυτό δεν υπάρχουν περιορισµοί (ώρες κοινής ησυχίας που 
επιβάλλεται στις περιοχές κατοικίας µεταξύ των 14.00-17.00 και 22.00-06.00) και δεν 
αναµένεται καµία διατάραξη. Ο πλησιέστερος οικισµός βρίσκεται σε απόσταση  
µεγαλύτερη των 2,00 χιλιοµέτρων. Έτσι δεν αναµένεται καµία επίδραση στην περιοχή. 

7.1.7 Εκποµπή θορύβου  

 
Οι εκποµπές θορύβου θα περιοριστούν στο θόρυβο των µηχανηµάτων έργου 

εκτός και απαιτηθεί η χρήση σφύρας για την εκσκαφή των θεµελίων, οπότε κατά την 
εκτέλεση αυτής της φάσης θα παρατηρηθεί υπέρβαση των θεσµοθετηµένων ορίων 
θορύβου (εκτιµάται στα 105-110 dB). Ο εν λόγω θόρυβος προέρχεται από σηµειακή 
πηγή.  

7.2 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 
7.2.1 ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
 
7.2.1.1 Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα 
 

Ισχύει ό,τι αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης 
σχετικά µε τις πηγές αυτών. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται το ισοζύγιο του νερού 
και οι ποσότητες των παραγόµενων υγρών αποβλήτων, που αναµένονται µετά την 
τροποποίηση και τον εκσυγχρονισµό της µονάδας. 
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ΤΜΗΜΑ  
Κατανάλωση Νερού 

(m3/ηµέρα) 
Παραγωγή Αποβλήτων 

(m3/ηµέρα) 

Επεξεργασία καπνού 650,00-700,00 270,00-350,00 

Γραφεία – αποδυτήρια  100,00-105,00 100,00 
Σύνολο  750,00-805,00 370,00-450,00 

Πίνακας  7.1: Ισοζύγιο νερού – Όγκοι υγρών αποβλήτων 
 

Τα δηµιουργούµενα απόβλητα 370,00 - 450,00 m3/24ωρο, θα οδηγούνται στη 
συνέχεια στη νέα µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, που θα κατασκευαστεί εντός 
του γηπέδου της εγκατάστασης. 

Για τον υπολογισµό της νέας µονάδας, ελήφθη ως µέγιστη παροχή βιοµηχανικών 
αποβλήτων 500,00  m3/24ωρο µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  
 

Παράµετροι Μονάδες 

Μέτρησης 

Τιµές 

1 Μέγιστη Ηµερήσια Παροχή m3/day 500 

2 Ώρες λειτουργίας συστήµατος h/day 24 

3 Ωριαία παροχή αιχµής m3/h 73 

4 Σταθερή παροχή τροφοδοσίας 
συστήµατος 

m3/h 20,8 

5 Μέση θερµοκρασία Αποβλήτων oC 18 

6 Μέγιστη Συγκέντρωση Οργανικού 
Φορτίου (BOD5) 

mg BOD5/l 4.200 

7 Μέγιστη Συγκέντρωση Οργανικού 
Φορτίου (COD) 

mg COD/l 9.600 

8 Μέγιστη Συγκέντρωση Αιωρούµενων 
Στερεών (TSS) 

mg TSS/l 7.000 

9 Μέγιστη Συγκέντρωση Ολικού 
Αζώτου (ΤΝΚ) 

mg ΤΝΚ/l 70 

10 Μέγιστη Συγκέντρωση Ολικού 
Φωσφόρου (TP) 

mg TP/l 11 

Πίνακας  7.2: Χαρακτηριστικά των βιοµηχανικών αποβλήτων µετά τον εκσυγχρονισµό. 

 
Ταυτόχρονα έχει υπολογιστεί παροχή 100 m3/24ωρο αστικών λυµάτων µε τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
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Παράµετροι Μονάδες 

Μέτρησης 

Τιµές 

1 Μέγιστη Ηµερήσια Παροχή m3/day 100 

2 Ώρες λειτουργίας συστήµατος h/day 24 

3 Ωριαία παροχή αιχµής m3/h 12 

4 Σταθερή παροχή τροφοδοσίας 
συστήµατος 

m3/h 4,2 

5 Μέση θερµοκρασία Αποβλήτων oC 18 

6 Μέγιστη Συγκέντρωση Οργανικού 
Φορτίου (BOD5) 

mg BOD5/l 300 

7 Μέγιστη Συγκέντρωση Οργανικού 
Φορτίου (COD) 

mg COD/l 500 

8 Μέγιστη Συγκέντρωση Αιωρούµενων 
Στερεών (TSS) 

mg TSS/l 350 

9 Μέγιστη Συγκέντρωση Ολικού Αζώτου 
(ΤΝΚ) 

mg ΤΝΚ/l 70 

10 Μέγιστη Συγκέντρωση Ολικού 
Φωσφόρου (TP) 

mg TP/l 11 

Πίνακας  7.3: Χαρακτηριστικά των αστικών αποβλήτων µετά τον εκσυγχρονισµό. 

 
Η συνολική σχεδιαζόµενη δυναµικότητα επεξεργασίας ανέρχεται σε 600,00 

m3/24ωρο. Ένα µέρος του εξερχόµενου ρεύµατος των επεξεργασµένων αποβλήτων 
(10,00 - 20,00 m3/24ωρο), θα χρησιµοποιείται για άρδευση του πρασίνου ενώ η 
πλεονάζουσα ποσότητα (360 – 440 κ.µ./ηµέρα) θα διατίθεται υπεδάφια σε τάφρο από 
την οποία θα κατεισδύει προς τον υδροφόρο ορίζοντα.  

Συνολικά, η ετήσια ποσότητα επεξεργασµένων µη επικινδύνων υγρών 
αποβλήτων που επαναχρησιµοποιούνται για άρδευση και διατίθενται υπεδάφια είναι: 
- Άρδευση: 14.643,5 κ.µ./έτος 
- Υπεδάφια διάθεση σε τάφρο: 204.356 κ.µ./έτος 
- Χαρακτηριστικά  τάφρου: Συνολικό µήκος L = 200 µ και βάθος 3,5 µ που είναι και 
το βάθος της υπεδάφιας διάθεσης. 

Για την εν λόγω διάθεση, η εταιρεία έχει καταθέσει πλήρη µελέτη 
επαναχρησιµοποίησης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 145116/2011 που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της εξεταζόµενης ΜΠΕ. 
 
7.2.1.2 Αξιολόγηση περιοχής µελέτης ως προς τη δυνατότητα 
επαναχρησιµοποίησης των επεξεργασµένων υγρών µη επικινδύνων αποβλήτων 
 

Σύµφωνα µε τα υδρογεωλογικά δεδοµένα η περιοχή της µελέτης χαρακτηρίζεται 
από τις ακόλουθες παραµέτρους: 
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- Γεωµορφολογικά αποτελεί µια ήπιας µορφολογίας πεδινή περιοχή µε µορφολογικές 
κλίσεις µικρότερες από 10% και υψόµετρο περίπου 200µ. 
- Η περιοχή µελέτης ανήκει στην λεκάνη απορροής Αττικής GR26 (ΦΕΚ 
1383/B/2010) και στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής 06 και στην υπολεκάνη του 
Σαρανταπόταµου.  
- Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Αττικής η 
περιοχή µελέτης εκτείνεται στα υπόγεια υδατικά συστήµατα: GR0600090 «Σύστηµα 
Θριάσιου Πεδίου». Το υπόγειο υδατικό σύστηµα GR0600090 ανήκει στην υδρολογική 
λεκάνη Αττικής GR06. 
- Στον κοκκώδη διαπερατό σχηµατισµό των σύγχρονων αποθέσεων και των κορηµάτων 
δεν αναπτύσσεται υδροφόρος ορίζοντας αλλά µόνο εντός του καρστικού υποκείµενου 
σχηµατισµού (δευτερογενής περατότητας) σε βάθος µεγαλύτερο από 176µ. Ο 
υδροφόρος αυτός χαρακτηρίζεται µέση δυναµικότητας έως υψηλής τοπικά. 
- Η στενή και ευρύτερη περιοχή µελέτης δεν ανήκει σε περιοχή προστασίας πόσιµου 
ύδατος ή περιοχή προστατευµένη σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π∆ 51/2007. 
- Αναδεικνύονται σηµαντικά ρυπαντικά φορτία του υπόγειου νερού κυρίως στις 
περιοχές που βρίσκονται κατάντη της περιοχής µελέτης. Η άµεση επικοινωνία των 
υδροφόρων µε τη θάλασσα έχει ως αποτέλεσµα την έντονη υφαλµύρωση τους. Η 
ποιότητα των νερών της περιοχής του Θριάσιου παρουσιάζουν υψηλή αλατότητα που 
οφείλεται καθαρά στην διείσδυση του θαλάσσιου νερού λόγω της υπερεκµετάλλευσης 
του υπόγειου νερού µε αποτελέσµατα να εισέρχεται θαλασσινό νερό. Υψηλές 
συγκεντρώσεις παρατηρούνται στα αµµωνιακά και τα νιτρικά ιόντα που οφείλονται σε 
ανθρωπογενή δραστηριότητα. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται κατάντη 
των κατοικουµένων περιοχών. 
- Η υδροπερατότητα του επιφανειακού σχηµατισµού των σύγχρονων αποθέσεων και 
κορηµάτων εκτιµήθηκε ως Κ=10-4 m/s και το ενεργό του πορώδες θ=0,18. Σηµειώνεται 
ότι περιέχει σηµαντικό ποσοστό αργίλου που προέκυψε από την διάβρωση των γύρο 
ασβεστολιθικών ορεινών όγκων το οποίο λόγω των φαινοµένων της ιοανταλλαγής και 
της προσρόφησης δύναται να δεσµεύσει σηµαντικό µέρος του φορτιού που εφαρµόζεται. 
Σε συνολικό χρόνο διαδροµής 50 ηµερών ένας ρύπος όταν εισέρχεται από την επιφάνεια 
µπορεί να φθάσει κατάντη της θέσης διάθεσης σύµφωνα µε την διευθύνεις κίνησης του 
υπόγειου νερού (Ν-ΝΝ∆) όπως προέκυψε από τα πιεζοµετρικά δεδοµένα (ΙΓΜΕ, 2010) 
σε απόσταση περίπου 20 m.  
- ∆εν υπάρχουν γεωτρήσεις κατάντη του πεδίου διάθεσης σε απόσταση µικρότερη από 
500 m. 
 

 
Εικόνα 7.1: Θέση του έργου σε σχέση µε υφιστάµενες γεωτρήσεις. 
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7.2.1.3 Επικίνδυνα υγρά απόβλητα 
 

Ισχύει ό,τι ακριβώς αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο της παρούσας 
εισήγησης, σχετικά µε τις πηγές επικινδύνων υγρών αποβλήτων στην υφιστάµενη 
κατάσταση, τους κωδικούς ΕΚΑ, τα ρεύµατα επικινδύνων υγρών αποβλήτων που 
επεξεργάζονται εντός της εγκατάστασης κλπ. Το µόνο στοιχείο που αλλάζει µε τον 
εκσυγχρονισµό είναι οι ποσότητες των παραγόµενων αποβλήτων και κατά συνέπεια οι 
ποσότητες αυτών που επεξεργάζονται εντός της µονάδας, το παραγόµενο υπόλειµµα 
κλπ. 

Αναλυτικά στοιχεία επί των ποσοτήτων δίνονται στο κεφάλαιο 5.5 Συγκεντρωτικός 
πίνακας παραγόµενων αποβλήτων. 
 
7.2.2 ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
 
7.2.2.1 Επικίνδυνα και µη στερεά απόβλητα 
 

Η φύση των αποβλήτων είναι ακριβώς η ίδια τόσο στη µελετούµενη περίπτωση 
όσο και στην υφιστάµενη κατάσταση. Αυτό που διαφοροποιείται, µε την τροποποίηση και 
τον εκσυγχρονισµό της µονάδας, είναι οι ποσότητες των παραγόµενων αποβλήτων, 
όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν: 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  

ΕΚΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (tn) 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

19 08 12 Λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων 
βιοµηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που 
περιλαµβάνονται στο σηµείο 19 08 11 (*) 

POLYECO AE 

19 0801 Εσχαρίσµατα (*)  

19 08 02 Απόβλητα από την εξάµµωση (*)  

19 08 09 Μείγµατα λιπών και ελαίων από το διαχωρισµό 
ελαίου/ύδατος που περιέχουν φαγώσιµα έλαια και λίπη (*) 

3,20 

 

(*)Παρατήρηση: Τα παραπάνω απόβλητα συλλέγονται στο ίδιο σηµείο και οδηγούνται 
προς ξήρανση σε µονάδα µηχανικής και θερµικής ξήρανσης  από την οποία λαµβάνεται 
υπόλειµµα  που είναι µίγµα  των παραπάνω  κατηγοριών αποβλήτων 

 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΥΓΡΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

08 03 12* Απόβλητα µελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 9,60 POLYECO AE 

09 01 01* 
∆ιαλύµατα εµφανιστηρίου και ενεργοποίησης µε υδατική 
βάση  

45,00 POLYECO AE 

 
 

Κατά τα λοιπά, οι παραγόµενες ποσότητες αποβλήτων που αναµένονται µετά τον 
εκσυγχρονισµό της µονάδας, δίνονται στο συγκεντρωτικό πίνακα του κεφαλαίου 5.5 
 
7.2.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
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7.2.2.1 Εκποµπές ρύπων και αερίων του θερµοκηπίου στον αέρα από τη 
λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας 

 
Η εταιρεία εµπίπτει στην εφαρµογή των διατάξεων της ΚΥΑ 37411/1829/Ε103 

(ΦΕΚ 1827/Β/2007) «Καθορισµός αρµόδιων αρχών, µέτρων και διαδικασιών για την 
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα 
του όζοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Από τη λειτουργία του έργου εκπέµπονται αέρια καύσης από την καύση µαζούτ 
για την παραγωγή ατµού και πετρελαίου που χρησιµοποιείται στον ξηραντήρα FTD. 
Αέρια θερµοκηπίου εκπέµπονται από µικροδιαρροές  του εξοπλισµού ψύξης. 

7.2.2.2 Εκποµπές ρύπων στον αέρα από τη λειτουργία του έργου ή της 
δραστηριότητας 

Εκτίµηση ετήσιων αέριων εκποµπών από την κατανάλωση µαζούτ και πετρελαίου. 
  

 Μαζούτ (0,20 % θείο) Πετρέλαιο (Diesel) 

Είδο
ς 

ρύπο
υ 

Εκποµπές 
ανά τόνο 
καυσίµου  

Ετήσιες 
Εκποµπές από 
την καύση 

1.400,00 τόνων 

Εκποµπές 
ανά  τόνο 
καυσίµου   

Ετήσιες 
Εκποµπές 
από την 

καύση 80,00 
τόνων 

 (Kgs) 

CO 0,64 896,00 0,71 56,80 

CO2 3.087,27 4.322.178,00  3.177,22 254.177,60 

NOx 6,83 9.562,00  1,83 146,40 

SOx 4,0 5.600,00 1,0 80,00 

CH4 0,20 280,00  0,09 7,2 

TSP 1,22 1.708,00  0,469 37,52 

PM10 0,122 170,80  0,0469 3,75 

7.2.2.3 Εκποµπές πτητικών οργανικών ενώσεων από τη λειτουργία του έργου ή 
της δραστηριότητας 

 
Η εξεταζόµενη εγκατάσταση δεν υπάγεται στις διατάξεις της Αρ. 36060/1155 /Ε.103 

«Καθορισµός πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη 
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές 
δραστηριότητες, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί 
βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 που 
αντικατέστησε την ΚΥΑ ΗΠ 11641/1942/2002. 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα του Παρατήµατος Ι της ΚΥΑ, υπάγονται στις διατάξεις της οι 
δραστηριότητες που αναφέρονται στον α/α 6.7 «Επιφανειακή επεξεργασία υλών, 
αντικειµένων ή προϊόντων µε τη χρησιµοποίηση οργανικών διαλυτών, ιδίως για τις 
εργασίες προετοιµασίας, εκτύπωσης, επίστρωσης, απολίπανσης, αδιαβροχοποίησης, 
κολλαρίσµατος, βαφής, καθαρισµού ή διαβροχής, µε δυναµικότητα κατανάλωσης 
οργανικών διαλυτών άνω των 150 Kgs ανά ώρα ή άνω των 200 τόνων ανά έτος» 
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Στην εξεταζόµενη εγκατάσταση, οι καταναλισκόµενες ποσότητες διαλυτών σήµερα 
ανέρχονται σε 8.000,00 Κιλά ετησίως και µετά την επέκταση θα ανέλθουν σε 15.000,00 
Κιλά ετησίως. 

7.2.2.4 Εκποµπές θορύβου και δονήσεων από τη λειτουργία του έργου ή της 
δραστηριότητας. 

 
Σε γενικές γραµµές από τη λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού δεν να 

αναµένεται να δηµιουργείται θόρυβος µεγαλύτερος από τον µετρηθέντα µέχρι σήµερα, 
καθότι ο εξοπλισµός που θα εγκατασταθεί είναι από τους πλέον σύγχρονους του είδους 
και έτσι το επίπεδο του θορύβου αναµένεται να είναι χαµηλότερο ή το πολύ ίσο µε το 
υφιστάµενο. 

Ο θόρυβος που µετρήθηκε είναι µικρότερος από 63 dB µε ανώτερο επιτρεπτό 
όριο τα 65 dB. ∆ονήσεις δεν προκαλούνται από τη λειτουργία του εξοπλισµού. 

7.2.2.5  Εκποµπές ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, µε αναφορά στην ισχύ και τις 
συχνότητες των εκποµπών 

∆εν υφίστανται  

7.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

 
7.3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Πρόκειται για µονάδα τριτοβάθµιας επεξεργασίας που περιλαµβάνει εσχάρωση, 
αερισµό, καθίζηση και δύο στάδια επεξεργασίας µε βιολογικές µεµβράνες. 
 
Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων περιλαµβάνει: 

� τη φάση της συλλογής,  
� τη φάση εξισορρόπησης και σταθερής τροφοδοσίας των αποβλήτων 
� διαδοχικές βαθµίδες επεξεργασίας (φυσικοχηµικές και βιολογικές) 

ώστε να επιτευχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασµένων αποβλήτων που 
απαιτούνται από την κείµενη νοµοθεσία για την υπεδάφια διάθεση. 
Λόγω του υψηλού φορτίου των εισερχόµενων και των αυστηρών ορίων των 
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων επιλέχθηκαν διαδοχικά: 

1. Φυσικοχηµική Επεξεργασία  
2. Πρώτη βιολογική βαθµίδα (ενεργού ιλύος - παρατεταµένου αερισµού)  
3. ∆εύτερη βιολογική βαθµίδα (βιολογικός αντιδραστήρας µεµβρανών)  
4. Απολύµανση της επεξεργασµένης εκροής.  
Για την διαχείριση της παραγόµενης περίσσειας ιλύος επιλέχθηκε αερόβια 

σταθεροποίηση της και αφυδάτωση της µε χρήση φυγοκεντρικού διαχωριστή. 
 
Αναλυτικά, η µονάδα επεξεργασίας περιλαµβάνει: 
• Αρχική Ανύψωση: 

Τα υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου, καθώς και τα 
αστικά λύµατα του προσωπικού και του εστιατορίου, µέσω του αποχετευτικού 
συστήµατος της εγκατάστασης, εισέρχονται σε αντλιοστάσιο κοντά στην µονάδα 
επεξεργασίας στο οποίο ανυψώνονται προς την δεξαµενή εξισορρόπησης. Για την 
προστασία του µηχανολογικού εξοπλισµού του αντλιοστασίου θα κατασκευαστεί 
φρεάτιο µε σταθερή χειροκαθαριζόµενη εσχάρα διάκενου 15 mm πριν τον υγρό 
θάλαµο του αντλιοστασίου. 

• Εξισορρόπηση: 
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Τα υγρά απόβλητα µέσω του αντλιοστασίου αρχικής ανύψωσης θα εισέρχονται σε 
δεξαµενή εξισορρόπησης στην οποία λαµβάνει χώρα η εξοµοίωση τόσο των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων, όσο και των υδραυλικών αιχµών 
που υπάρχουν. Για την αποφυγή οσµών και επικαθίσεων στον πυθµένα της 
δεξαµενής θα εγκατασταθεί σύστηµα υποβρύχιου αερισµού µε διαχύτες και φυσητήρα. 
Στην δεξαµενή εξισορρόπησης θα εγκατασταθεί και το αντλιοστάσιο σταθερής 
παροχής το οποίο θα τροφοδοτεί το σύστηµα της φυσικοχηµικής και βιολογικής 
επεξεργασίας µε σταθερή παροχή αποβλήτων καθ’ όλο το 24ωρο. 

• Προεπεξεργασία: 
Το αντλιοστάσιο σταθερής παροχής θα τροφοδοτεί compact ανοξείδωτη µονάδα 
προεπεξεργασίας, η οποία περιλαµβάνει εσχάρωση διάκενου 1,00 mm (απαραίτητη 
για την µετέπειτα βαθµίδα του MBR), εξάµµωση και λιποσυλλογή. 

• Κροκίδωση: 
Τα υγρά απόβλητα από την µονάδα προεπεξεργασίας µε φυσική ροή θα εισέρχονται 
σε φρεάτιο κροκίδωσης. Για την αποφυγή επικαθίσεων στον πυθµένα του φρεατίου θα  
εγκατασταθεί αργόστροφος αναδευτήρας (paddle agitator). Στο φρεάτιο αυτό θα 
τροφοδοτείται η κατάλληλη ποσότητα κροκιδωτικού, µε την χρήση δοσιµετρικής 
αντλίας, για την κροκίδωση και συσσωµάτωση των ηµιδιαλυτών και αιωρούµενων 
στερεών. 

• Πρωτοβάθµια Καθίζηση: 
Τα απόβλητα από το φρεάτιο κροκίδωσης θα εισέρχονται µέσω βαρυτικού αγωγού σε 
δεξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης ορθογωνικής διατοµής. Σε αυτή την δεξαµενή θα 
καθιζάνουν τα αιωρούµενα στερεά που περιέχονται στα απόβλητα και θα απάγονται 
από τον πυθµένα της µε την βοήθεια δίδυµου αντλιοστασίου προς την δεξαµενή 
σταθεροποίησης της ιλύος του συστήµατος. Τα επιπλέοντα στερεά θα συλλέγονται µε 
κατάλληλες αεραντλίες και στην συνέχεια θα εισέρχονται και αυτά στην δεξαµενή 
σταθεροποίησης της ιλύος. 

• Ρύθµιση  pH: 
Τα υγρά απόβλητα από την υπερχείλιση της δεξαµενής πρωτοβάθµιας καθίζησης 
εισέρχονται σε δύο φρεάτια ρύθµισης του pH. Για την αποφυγή επικαθίσεων στον 
πυθµένα θα εγκατασταθεί σύστηµα διαχυτών και φυγοκεντρικός φυσητήρας στα 
φρεάτια αυτά. Στο τελευταίο διαµέρισµα του φρεατίου θα εγκατασταθεί µετρητής pH ο 
οποίος ελέγχει το σύστηµα δοσοµέτρησης καυστικής σόδας ή θειικού οξέως ανάλογα 
για την ρύθµιση του pH των υγρών η οποία γίνεται στο πρώτο φρεάτιο. Στο δεύτερο 
φρεάτιο επίσης δοσοµετράται διάλυµα θρεπτικών τα οποία είναι απαραίτητα για την 
µετέπειτα βιολογική βαθµίδα. 

• Αερισµός: 
Μετά την ρύθµιση του pH και την προσθήκη των θρεπτικών τα υγρά απόβλητα 
εισέρχονται σε αεριζόµενη δεξαµενή στην οποία λαµβάνει χώρα η οξείδωση του 
οργανικού φορτίου που έχει αποµείνει, καθώς και η οξείδωση της αµµωνίας σε 
νιτρικά. Ο αέρας στην δεξαµενή προέρχεται από εγκατεστηµένο λοβοειδή φυσητήρα 
και διαχέεται στο πυθµένα της µέσω δικτύου διασποράς και διαχύτων. 

• Κροκίδωση: 
Το ανάµεικτο υγρό από την δεξαµενή αερισµού υπερχειλίζει σε φρεάτιο στο οποίο θα 
εγκατασταθεί αργόστοροφος κτενοειδής αναδευτήρας (paddle agitator). Στο φρεάτιο 
αυτό γίνεται δοσοµέτρηση κροκιδωτικού σε περίπτωση προβληµάτων 
καθιζησιµότητας της βιολογικής ιλύος στην µετέπειτα δεξαµενή καθίζησης. 

• ∆ευτεροβάθµια Καθίζηση: 
Τα απόβλητα από το φρεάτιο κροκίδωσης θα εισέρχονται µέσω βαρυτικού αγωγού σε 
δεξαµενή καθίζησης κυκλικής διατοµής η οποία θα φέρει περιστρεφόµενη γέφυρα µε 
ξέστρα πυθµένα και επιφανείας. Σε αυτή την δεξαµενή θα καθιζάνουν τα αιωρούµενα 
στερεά που περιέχονται στα απόβλητα και θα απάγονται από τον πυθµένα της µε την 
βοήθεια του ξέστρου πυθµένα και θα οδηγούνται σε παράπλευρο φρεάτιο στο οποίο 
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µέσω δίδυµου αντλιοστασίου θα ανακυκλοφορούν στην αρχή της δεξαµενής αερισµού 
ή θα απορρίπτονται προς την δεξαµενή σταθεροποίησης της ιλύος του συστήµατος. 
Τα επιπλέοντα στερεά µε την βοήθεια του ξέστρου επιφανείας θα συλλέγονται σε 
φρεάτιο και από εκεί µέσω αντλιοστασίου θα εισέρχονται στην δεξαµενή 
σταθεροποίησης της ιλύος. 

• Αερισµός: 
Μέσω τριγωνικού υπερχειλιστή τα υγρά απόβλητα από την δευτεροβάθµια καθίζηση 
θα εισέρχονται σε δεύτερη αεριζόµενη δεξαµενή στην οποία λαµβάνει χώρα η πλήρης 
οξείδωση του οργανικού φορτίου που έχει αποµείνει καθώς και η οξείδωση της 
αµµωνίας σε νιτρικά. Ο αέρας στην δεξαµενή προέρχεται από εγκατεστηµένο 
λοβοειδή φυσητήρα και διαχέεται στο πυθµένα της µέσω δικτύου διασποράς και 
διαχύτων. 

• ∆ιήθηση σε σύστηµα Μεµβρανών:  
Το ανάµεικτο υγρό από την δεξαµενή αερισµού υπερχειλίζει στην δεξαµενή στην 
οποία έχουν εγκατασταθεί οι συστοιχίες των µεµβρανών MBR. Θα εγκατασταθούν 
συνολικά 4 συστοιχίες µεµβρανών µε επιφάνεια µεµβράνης 400 m2 η κάθε µία. Τα 
επεξεργασµένα απόβλητα θα διηθούνται µέσω των µεµβρανών µε την βοήθεια 
κατάλληλων αντλιών, ενώ τα στερεά θα παραµένουν στον αντιδραστήρα. Για την 
αποφυγή εµφράξεων των µεµβρανών, θα εγκατασταθεί σύστηµα αερισµού στον 
πυθµένα κάθε συστοιχίας. Επιπλέον, θα εγκατασταθεί σύστηµα χηµικού καθαρισµού 
των µεµβρανών µε κιτρικό οξύ και διάλυµα NaOCl. 

• Ανακυκλοφορία Ιλύος:  
Στην άκρη της δεξαµενής των µεµβρανών θα εγκατασταθεί δίδυµο υποβρύχιο 
αντλιοστάσιο το οποίο θα ανακυκλοφορεί την επιπλέουσα ποσότητα του ανάµεικτου 
υγρού στην είσοδο της δεξαµενής αερισµού επιτυγχάνοντας την επιθυµητή 
συγκέντρωση της βιοµάζας στους αντιδραστήρες. Για την αφαίρεση της περίσσειας 
ιλύος, θα εγκατασταθεί δίκτυο το οποίο θα αποµακρύνει την λάσπη προς την 
δεξαµενή σταθεροποίησης της ιλύος της µονάδας. 

• Συλλογή Επεξεργασµένων:  
Τα επεξεργασµένα απόβλητα µέσω των αντλιών φίλτρανσης θα εισέρχονται σε 
δεξαµενή δίπλα στην δεξαµενή των µεµβρανών η οποία χρησιµοποιείται ως 
αποθήκευση καθαρού νερού για την αντίστροφη πλύση των µεµβρανών. 

• Απολύµανση επεξεργασµένων:  
Τα επεξεργασµένα απόβλητα από την δεξαµενή επεξεργασµένων υπερχειλίζουν σε 
παράπλευρη δεξαµενή µαιανδροειδούς κατασκευής από την οποία θα διοχετεύονται, 
µέσω βαρυτικού αγωγού, στο φρεάτιο διάθεσης των επεξεργασµένων. Στην δεξαµενή 
αυτή θα λαµβάνει χώρα η απολύµανση των επεξεργασµένων εκροών µέσω 
συστήµατος δοσοµέτρησης διαλύµατος NaOCl. 

• Σταθεροποίηση ιλύος:  
Η εγκατάσταση διαθέτει σύστηµα αερόβιας σταθεροποίησης της περίσειας ιλύος σε 
δεξαµενή η οποία τροφοδοτείται µε αέρα από λοβοειδή φυσητήρα και σύστηµα 
διάχυσης στον πυθµένα της µε διαχύτες. 

• Αφυδάτωση ιλύος:  
Από την δεξαµενή σταθεροποίησης της ιλύος µέσω κοχλιωτών αντλιών, η λάσπη 
εισέρχεται σε σύστηµα αφυδάτωσης µέσω φυγοκεντρικού διαχωριστή. Για την 
κροκίδωση της ιλύος θα εγκατασταθεί σύστηµα προετοιµασίας και δοσιµέτρησης 
πολυηλεκτρολύτη. Η αφυδατωµένη ιλύς θα αποµακρύνεται από την εγκατάσταση και 
θα διατίθεται σε εγκεκριµένους χώρους διάθεσης αφυδατωµένης - σταθεροποιηµένης 
ιλύος, ενώ τα στραγγίσµατα θα εισέρχονται για επεξεργασία στην δεξαµενή 
εξισορρόπησης της εγκατάστασης. 

 
8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 



 38

 
8.1 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
8.1.1 Πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα  
Όπως  ήδη αναφέρθηκε το έργο περιλαµβάνει διάφορες φάσεις. 
Στις φάσεις κατά τις οποίες θα δηµιουργηθούν απόβλητα (σε σηµαντικές ποσότητες) 
είναι: 

• Η φάση αποξήλωσης του εξοπλισµού 

• Η φάση κατεδάφισης τοίχων για τις κτιριακές επεκτάσεις και των εκσκαφών για τη 
θεµελίωση 

Εκτιµώµενη ποσότητα: 4.000,00 m3. 
 
8.1.2 Εκποµπές ρύπων στον αέρα από την κατασκευή του έργου ή της 
δραστηριότητας  
Οι εκποµπές στον αέρα κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα προέρχονται µόνο από 
τα καυσαέρια των µηχανηµάτων του έργου που θα χρησιµοποιηθούν (µηχανήµατα 
εκσκαφών, µπετονιέρες, πρέσες σκυροδέµατος, γερανοί, φορτηγά µεταφοράς υλικών και 
αποκοµιδής µπαζών). 
Οι εκποµπές αυτές περιέχουν τα συνήθη καυσαέρια όπως: 
CO2, CO, SOx, NOx, σωµατίδια. 
 
8.1.3 Εκποµπή θορύβου  
Οι εκποµπές θορύβου θα περιοριστούν στο θόρυβο των µηχανηµάτων έργου, εκτός και 
απαιτηθεί η χρήση σφύρας για την εκσκαφή των θεµελίων, οπότε κατά την εκτέλεση 
αυτής της φάσης θα παρατηρηθεί υπέρβαση των θεσµοθετηµένων ορίων θορύβου  
(εκτιµάται στα 105-110 dB).Ο εν λόγω θόρυβος προέρχεται από  σηµειακή πηγή. 
 
Η διάρκεια των επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής εκτιµάται σε 20 µήνες 
 
8.2 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Κατά τη φάση λειτουργίας θα δηµιουργούνται: 

� Εκποµπές σωµατιδίων 
� Εκποµπές πτητικών ενώσεων  
� Εκποµπές αερίων καύσης 
� Στερεά επικίνδυνα και µη επικίνδυνα απόβλητα 
� Υγρά επικίνδυνα και µη επικίνδυνα απόβλητα 
� Θόρυβος 

 
8.2.1 Έκταση επίδρασης/µέγεθος του επηρεαζόµενου πληθυσµού. 
Για την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά τη φάση λειτουργίας, 
χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα λειτουργικά στοιχεία της υφιστάµενης εγκατάστασης για 
τη χρονική περίοδο 2009-2016: 

• Αναλώσεις πρώτων και βοηθητικών υλών 

• Αναλώσεις νερού, καυσίµων και ηλεκτρικής ενέργειας 

• Μετρήσεις αέριων ρύπων, 

• Αναλύσεις ρευµάτων εισόδου και ρευµάτων εξόδου της µονάδας επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων 

• Καταγραφή ποσοτήτων στερεών αποβλήτων 

• Μετρήσεις θορύβου 
 

Από τις εκποµπές που µετρήθηκαν προκύπτει ότι σε καµία περίπτωση δεν 
επηρεάζεται η περιοχή εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης, ούτε και ο πληθυσµός των 
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πλησιέστερων προς την εγκατάσταση οικισµών. Από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 
που πραγµατοποιήθηκαν και που παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί,  προκύπτει 
ότι οι εκποµπές από τη λειτουργία της εγκατάστασης είναι κατά πολύ µικρότερες των 
οριακών θεσµοθετηµένων. 
 
8.2.2 Ένταση, µέγεθος µεταβολής περιβαλλοντικών παραµέτρων 
Οι µετρηθείσες τιµές περιβαλλοντικών παραµέτρων δίνονται στον ακόλουθο πίνακα 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΥΠΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΟΡΙΑΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ  

ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ  

Θόρυβος  < 63,00 dB 65,00 dB -- 
Σωµατίδια στις εξόδους των 
φίλτρων  

< 10,00 mg/m3 100,00 mg/m3 >99,00% 

Σωµατίδια στις καµινάδες των 
λεβήτων  

< 34,00 mg/m3 100,00 mg/m3 --- 

Αιθάλη στις καµινάδες λεβήτων 
(κλίµακα RIEGELMANN) 

< 0,25 < 1,00  

Πτητικές ενώσεις στις εξόδους των 
πλυντρίδων  

< 90,00 mg TOC /m3 100,00 mg 
TOC /m3 

>97,00% 

Αµµωνία στις εξόδους των 
πλυντρίδων 

< 1,01 --- --- 

COD (mg/l) 62,00-100,00 <120,00 97,67% 
BOD (mg/l) 11-16 <40,00 98,86% 
TSS (mg/l) 3-7 <10,00 99,60% 
N-NH4 (mg/l) 1-3 <10,00 98,16% 
P-PO4  (mg/l) 9-20 <10,00 69,23% 

Έξοδος 
υγρών 
αποβλήτων  

pH 7-8 6,50-8,50 -- 
Πίνακας 8.1: Αποτελέσµατα µετρήσεων 

Από την προγραµµατιζόµενη επέκταση δεν αναµένεται ποιοτική µεταβολή των τιµών  
των περιβαλλοντικών παραµέτρων: 

• στις εξόδους της καµινάδας των ατµολεβλητων 

• στις εξόδους των φίλτρων κατακράτησης σκόνης 

• στις εξόδους των πλυντρίδων 

• του θορύβου 
Αντίθετα ως προς τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα οι τιµές των χαρακτηριστικών 

του εξερχόµενου ρεύµατος θα βελτιωθούν, ώστε να επιτυγχάνονται τα όρια που 
απαιτούνται για την υπεδάφια διάθεση. 
Συγκεκριµένα αναµένεται ότι τα εξερχόµενα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα θα έχουν τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

mg/l ΕΞΟ∆ΟΣ 

BOD 10,00 

TSS 10,00 

TN 10,00 

TP 2,00 

 
Τέλος οι  αναµενόµενες µεταβολές είναι: 

• η διάρκεια εκποµπών από 250 ηµέρες λειτουργίας σε 345 ηµέρες ανά έτος 

• η αύξηση του όγκου των µή επικίνδυνων υγρών αποβλήτων από 100-105 
m3/ηµέρα σε 370-450 m3/ηµέρα  
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• η αύξηση του όγκου των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων από 101,00 m3/ηµέρα 
σε 162,00 m3/ηµέρα 

• οι ποσότητες των µη επικίνδυνων και επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, οι οποίες 
όµως δεν προκαλούν καµία άλλη εκποµπή όταν αποθηκεύονται µε ασφαλή 
τρόπο. 

 
 
8.2.3 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων 

Οι εκποµπές της εγκατάστασης δεν δηµιουργούν καµία πολυπλοκότητα επιπτώσεων 
καθότι: 

• Στις αέριες εκποµπές περιέχονται µη επικίνδυνες πτητικές ενώσεις του καπνού 
σε συγκεντρώσεις πολλές φορές µη ανιχνεύσιµες και µόνο η ελαφρά οσµή τους 
προδίδει την παρουσία τους 

• Τα υπέρλεπτα σωµατίδια (αν και οι συγκεντρώσεις τους είναι πολύ χαµηλές), 
που διέρχονται από τα φίλτρα έχουν πολύ µικρό φαινόµενο ειδικό βάρος και δεν 
κατακρηµνίζονται αλλά µεταφέρονται από τον αέρα σε µεγάλες αποστάσεις όπου 
η συγκέντρωση τους καθίσταται µηδενική 

• Τα στερεά απόβλητα συγκεντρώνονται σε κλειστούς κάδους και δεν διαχέονται 
στο περιβάλλον 

• Τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα διατίθενται για άρδευση των φυτών και του 
πρασίνου της εγκατάστασης ή διατίθενται σε υπόγεια απορροφητική τάφρο και 
κατεισδύουν προς τον υδροφόρο ορίζοντα το οποίο συναντούν µετά από 42,00  
ηµέρες, έχοντας υποστεί περαιτέρω φίλτρανση. 
Τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά δεν επηρεάζουν την  ποιότητα των υπογείων 
υδάτων της περιοχής που εµφανίζουν  υψηλή αλατότητα λόγω υφαλµύρισης από 
τη διείσδυση  θαλασσίου νερού προς το υπέδαφος. Αντίθετα η διάθεση των 
επεξεργασµένων υγρών συµβάλει στη µείωση της υφαλµύρισης. 

• Ο Θόρυβος είναι µικρότερος των επιτρεπόµενων ορίων  
 
 
8.2.4 Χαρακτηριστικοί χρόνοι (χρονικός ορίζοντας εµφάνισης των επιπτώσεων, 
διάρκεια, επαναληπτικότητα) 

Η διάρκεια των εκποµπών από 250 ηµέρες ανά έτος θα αυξηθεί σε 345 ηµέρες 
ανά έτος. 
Παρά ταύτα από τις εκποµπές της εγκατάστασης δεν προκαλούνται δυσµενείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, την υγεία ή την ασφάλεια των κατοίκων των πλησιέστερων 
οικισµών ή των εργαζοµένων στην περιοχή του έργου (γειτονικές εγκαταστάσεις). 
 
8.2.5 Συνεργιστική ή αθροιστική δράση µε άλλες επιπτώσεις από το ίδιο το έργο ή 

από άλλα έργα ή δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί ή έχουν 
περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί στην περιοχή. 

Οι πλησιέστερες αδειοδοτηµένες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή είναι: 
• Vitex (παραγωγή οικοδοµικών χρωµάτων και βερνικιών) 

• Duro-stick (παραγωγή κολλών πλακιδίων και στεγανωτικών υλικών) 

• Μαθιός πυρίµαχα (παραγωγή πυρίµαχων υλικών) 
 
8.2.6 ∆ιασυνοριακός χαρακτήρας. 
∆εν υφίσταται 
 
8.2.7 Επιπτώσεις σχετικές µε τα κλιµατικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά 

Από τη λειτουργία της εγκατάστασης δεν εκπέµπεται θερµότητα ή ρύποι που  
επηρεάζουν τα κλιµατικά ή βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου. 
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8.2.8 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 
∆εν αναµένεται καµία επίπτωση στο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής. 

Η αύξηση της απασχόλησης εργατοτεχνικού προσωπικού θα καλυφθεί από κατοίκους 
της περιοχής. 
 
8.2.9 Χωροταξικός σχεδιασµός - χρήσεις γης 

Η κατασκευή του έργου δεν επηρεάζει το χωροταξικό σχεδιασµό της περιοχής 
διότι πρόκειται για περιοχή που εντάχτηκε στο σχέδιο ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Ασπροπύργου στο 
πλαίσιο εφαρµογής του Εθνικού Σχεδιασµού και Χωροταξικής Πολιτικής. Επίσης δεν 
επηρεάζει τις υφιστάµενες χρήσεις γης της περιοχής. 
 
8.2.10 Εκτίµηση των µεταβολών στις χρήσεις γης ως αποτέλεσµα της κατασκευής 
και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας. 

∆εν προκαλείται µεταβολή στις υφιστάµενες χρήσεις γης καθότι η επέκταση θα 
πραγµατοποιηθεί εντός του υφιστάµενου οικοπέδου. 
 
8.2.11 Πολιτιστική κληρονοµιά 
∆εν υφίστανται  αρχαιολογικοί χώροι πλησίον της εγκατάστασης  
 
8.2.12 Επιπτώσεις στα ιστορικά µνηµεία και άλλες θέσεις ιστορικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
∆εν υφίστανται  πλησίον της εγκατάστασης  
 
8.2.13 Ειδική εκτίµηση των επιπτώσεων σε οικισµούς ή τµήµατα τους που 
προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου πολεοδοµικού, αισθητικού, ιστορικού, 
λαογραφικού και αρχιτεκτονικού τους χαρακτήρα, καθώς και σε 
χαρακτηρισµένους παραδοσιακούς οικισµούς 
∆εν αφορά την εξεταζόµενη εγκατάσταση. 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός 
∆ιαχείρισης.» Στο Παράρτηµα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαµβάνεται ο 
αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι 
κωδικοί αποβλήτων που σηµειώνονται µε αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάµει 
επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά: Π∆ 116/04 (Π∆ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων…»  

3. Μεταχειρισµένα ελαστικά: Π∆ 109/04 (Π∆ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα 
για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4. Χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συµµόρφωση 
µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού: Π∆ 117/04 (ΦΕΚ 
80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων 
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ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού>> 

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 

7. Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): Π∆ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 

8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ µε αριθµ. οικ. 145116/2011 «Καθορισµός µέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την µε 
ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νοµαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 
β/221/1965 (Β' 138) Υγειονοµική ∆ιάταξη περί διαθέσεως λυµάτων και 
βιοµηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις υπ. αρ. 
Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και 
∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089). 

9.  Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 
“για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι 
για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

10. ∆ιαχείριση και προστασία των υδάτων:  

α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιµοποιούνται για 
την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και µολύνσεις» 

β)  Ν.3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης 
των υδάτων – Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 

γ)  Π∆ 51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισµού, Μέτρων και 
∆ιαδικασιών για την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

δ)  ΚΥΑ 46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούµενης 
ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιµα κλπ)» 

ε)  ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης» 

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκποµπής 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.∆.1180/81 καθώς και µετρήσεις για τους ρύπους 
της παραγράφου αυτής, γίνονται µε τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 2 του Π.∆.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

12. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των µηχανηµάτων ισχύουν τα προβλεπόµενα 
στις αποφάσεις: 

α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως 
κατασιγασµένων αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570/Β΄/9-9-86) «Προσδιορισµός της ηχητικής 
εκποµπής µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις 
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 

γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β΄/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την 
οριακή τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων αεροσυµπιεστών, των 
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης 
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σκυροδέµατος και αεροσφυρών» όπως έχει συµπληρωθεί από την ΥΑ 
10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/21-2-91) «Καθορισµός των οριακών τιµών στάθµης 
θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων µε καλώδια των προωθητικών 
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). 

Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Π∆ 1180/ΦΕΚ 
293 Α/1981.  

13. ∆οµικά µηχανήµατα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από 
πλευράς εκποµπών θορύβου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτήν 
(9272/471/2007).  

14. Αέριοι ρύποι οχηµάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρµογή της 
Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Σεπτεµβρίου 2005 «περί 
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει 
να ληφθούν κατά των εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από τους 
κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, καθώς και 
κατά των εκποµπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης που 
τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε οχήµατα», 
καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεµβρίου 2005 που 
τροποποιεί τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 
2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτηµα Ι της Οδηγίας 
2005/55/ΕΚ και το παράρτηµα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

15. Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: 

α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 

β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 

γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 

δ) ΚΥΑ µε α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), µε την οποία 
καθορίζονται µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ µε α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), µε την οποία 
καθορίζονται τιµές - στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων του 
αρσενικού, του καδµίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών 
αρωµατικών υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε 
τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

16. Αµιαντούχα υλικά: 
- ΚΥΑ 4229/395/2013 (ΦΕΚ 318/Β/15-2-2013) “Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται µε την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και 
εργασιών αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο από κτίρια, 
κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε εργασίες 
συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο”.  
- Π.∆. 212/9-10-2006 “Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την 
εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου”. 

17. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-
8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του Ν4030/12. 
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10. Η ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαµβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης και 
γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που 
επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρµόζονται. 
 

10.1. Γενικές Υποχρεώσεις 
Οι όροι που ακολουθούν αφορούν στον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη 
τήρησής τους διατηρείται ακόµη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου µε τη µέθοδο 
των υπεργολαβιών. 

1. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης και παραλαβής να 
λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο µέρος που τον αφορούν όπως 
επίσης και η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων 
περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του 
αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

2. Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να 
εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

3. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του 
έργου, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες 
από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις (π.χ. Πολεοδοµία, αδειοδοτούσες 
αρχές, κ.λπ.), συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που 
απαιτούνται για τις επί µέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις. 

4. Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών κ.λπ. να γίνονται υπό την εποπτεία των 
αρµοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα 
πρέπει να ειδοποιηθεί εγγράφως και εγκαίρως η αρµόδια Εφορία, ώστε κατά 
περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες (π.χ. λήψη σχετικών αδειών 
και εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών, πραγµατοποίηση δοκιµαστικών τοµών, να 
παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κ.λπ.). 

5. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα 
ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα.  

6. Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέµβαση κατά την κατασκευή 
ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και 
µόνο µετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και των αδειών. 

7. Τα εργοτάξια του αναδόχου του έργου θα πρέπει να αποτυπωθούν – 
χωροθετηθούν σε τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο θα συνοδεύεται µε πλήρη 
περιγραφή των εργοταξιακών χώρων (µε στοιχεία για την έκταση που θα 
καταλαµβάνει, τις υποδοµές που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, τη διάθεση 
λυµάτων, τη διαχείριση ορυκτελαίων και απορριµµάτων) και θα υποβληθεί για 
έγκριση ή θεώρηση στην αρµόδια υπηρεσία. Πέραν των ανωτέρω, θα γίνει 
περιγραφή της λειτουργίας του εργοταξίου που θα περιλαµβάνει το ωράριο, τη 
διαχείριση όχλησης από θόρυβο και σκόνη και οπωσδήποτε τον τρόπο κίνησης 
(ασφάλεια) των µηχανηµάτων από και προς το έργο. 

8. Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεµβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής οµβρίων 
της περιοχής και να ληφθούν αντιδιαβρωτικά µέτρα, όπου κριθεί απαραίτητο. 

9. Ο προγραµµατισµός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσµευση των δρόµων, κατά 
τη φάση κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο δυνατό 
χρονικό διάστηµα και η όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγµατοποιείται 
άµεσα και να παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των ειδών τα 
οχήµατα αλλά και στους κατοίκους. Για το διάστηµα αυτό της δέσµευσης των 
δρόµων, να δίνονται εναλλακτικές διαδροµές και να υπάρχει για το σκοπό αυτό η 
κατάλληλη σήµανση. 

10. Τα οικοδοµικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, για την κατασκευή των έργων, να 
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είναι φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγµένα οργανικών διαλυτών και άλλων 
ουσιών επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που περιέχουν 
υδράργυρο, αρσενικό, κάδµιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες κ.λπ.) και που συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση του 
Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991) και των 
Υ.Α. 475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-07-
2003).  

11. Τα αδρανή υλικά να λαµβάνονται από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία και 
εγκαταστάσεις αµµοχαλικοληψίας µε εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

12. Απαγορεύεται η δηµιουργία δανειοθαλάµου και οι αµµοληψίες ή λήψεις αδρανών 
ή άλλων υλικών από οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη αδειοδότηση.  

13. Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων τόσο κατά το 
στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας από τον κύριο του 
έργου και της δραστηριότητας. 

14. Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων (κράνη, γάντια, µάσκες, στολές, ωτασπίδες κ.λπ.). 

15. Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά και να 
χρησιµοποιηθούν για τις επιχώσεις.  

16. Η διαχείριση των παραγόµενων ΑΕΚΚ, θα γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, µε προώθησή τους σε εγκεκριµένα συστήµατα διαχείρισης ΑΕΚΚ 
(Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010, ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010). Συγκεκριµένα 
µεταφέρονται σε πιστοποιηµένο χώρο απόθεσης ανακυκλώσιµων υλικών για τα 
απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Επιπλέον, τα ακατάλληλα πλεονάζοντα 
προϊόντα εκσκαφής (από τυχόν ασφαλτοστρώσεις, τσιµεντοστρώσεις, µπετά 
κ.λπ.) και τα υλικά των εκσκαφών που περισσεύουν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση ανενεργών λατοµείων εξορυκτικής 
δραστηριότητας µετά από τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις.  

17. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω και 
γύρω από τις εγκαταστάσεις. 

18. Η αποθήκευση χηµικών ουσιών πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
µειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Για όλες τις 
χηµικές ουσίες που διακινούνται και αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και 
αφορούν πρώτες και βοηθητικές ύλες, να υπάρχουν διαθέσιµα τα ∆ελτία 
∆εδοµένων Ασφάλειας των Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον 
ενηµερωµένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται 
σε αυτά για τον ασφαλή χειρισµό και αποθήκευση και τον περιορισµό ή την 
εξάλειψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τυχόν διαρροή. 

19. Μετά την υλοποίηση του εκσυγχρονισµού της υφιστάµενης εγκατάστασης, δεν θα 
αλλάξει η αποθηκευτική ικανότητα σε υγρά καύσιµα. Όταν ολοκληρωθεί η 
κατασκευή του δικτύου διανοµής φυσικού αερίου, η µονάδα να προβεί στην 
άµεση αντικατάσταση των χρησιµοποιούµενων καυσίµων. 

20. Σε περίπτωση ρύπανσης του εδάφους από επικίνδυνα απόβλητα να λαµβάνεται 
µέριµνα για την εξυγίανση αυτού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 12 της 
Κ.Υ.Α. 13588/725/06, ΦΕΚ 383Β, όπως ισχύει και Π.∆. 148/09, ΦΕΚ 190Α). 
Γενικότερα σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζηµίας ή απειλής ζηµίας ισχύουν τα 
αναφερόµενα στο Π.∆.148/09 (ΦΕΚ 190Α) περί περιβαλλοντικής ευθύνης.  

21. Οι µη δοµηµένοι χώροι του οικοπέδου να είναι καθαροί από διασκορπισµένα 
στερεά υλικά αντικείµενα και απόβλητα και να υπάρχουν διακριτοί 
ασφαλτοστρωµένοι χώροι αποθήκευσης των διαχωριζοµένων στερεών 
αποβλήτων που προκύπτουν από την λειτουργία της µονάδας. 

22. Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ελαχιστοποίηση της 
κατανάλωσης ενέργειας κατά τη παραγωγική διαδικασία. 
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23. Οι φορτοεκφορτώσεις πρώτων υλών και προϊόντων να γίνονται µόνο σε χώρους 
που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί να είναι τσιµεντοστρωµένοι 
(ράµπες στάθµευσης κατά την φορτοεκφόρτωση). 

24. Σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών ή βλάβης του εξοπλισµού αντιρρύπανσης 
εφόσον δεν αποκαθίσταται άµεσα η κανονική λειτουργία, να ενηµερώνονται 
εγγράφως οι αρµόδιες Υπηρεσίες. Σχετική ενηµέρωση να πραγµατοποιείται και 
µετά την αποκατάσταση της βλάβης. 

25. Να συνταχθεί 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. 

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

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

28. Για την παράδοση 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) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β), όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν. 
4042/12 (ΦΕΚ 24Α). 

29. Ο φορέας να τηρεί µητρώο σύµφωνα µε το άρθρο 12, παρ. 1.β της Κ.Υ.Α. 
50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και το άρθρο 11, παρ. 4.α της Κ.Υ.Α. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β) σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 
24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) προκειµένου για επικίνδυνα απόβλητα, όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν µε το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α).  

30. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Υ.Α. οικ. 
43942/4026/2016 – ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016), 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 ΥΠΕΝ / ∆/νση 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύµφωνα 
µε την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.ΕΝ./∆/νση 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού/Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Μετά την 
έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων ισχύον τα 
προβλεπόµενα στην Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016). 

31. Προς µείωση του κινδύνου πυρκαγιάς να αποθηκεύονται ξεχωριστά εύφλεκτα 
υλικά και οξειδωτικοί παράγοντες. 

32. 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.). 

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

34. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και µη 
πρόκλησης οχλήσεων. 

35. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων. 
36. Σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη των εργασιών, να εξακριβωθεί αν οι 

κατασκευές και τα υλικά που θα αποξηλωθούν περιέχουν αµίαντο. Στην 
περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη αµιάντου, θα πρέπει να υποβληθεί 
από το φορέα του έργου φάκελος για έγκριση σχεδίου εργασιών για την 
αποξήλωση και διαχείριση υλικών που περιέχουν αµίαντο, βάσει της ΚΥΑ 
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4229/395/2013 (ΦΕΚ 318/Β/15-2-2013) και του Π.∆. 212/9-10-2006. 
 

10.2 Όροι κατά την κατασκευή του έργου 
 

37. Τα υλικά εκσκαφών να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν στις κοντινότερες 
επιχώσεις. 

38. Να σηµανθούν µε προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέµβασης. 
39. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση 

επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές εργασίες 
κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή (π.χ. προτεινόµενη 
περίοδος εργασιών από Απρίλιο έως Οκτώβριο). 

40. Να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή της παράσυρσης του αποτιθεµένου 
υλικού από τις βροχές.  

41. Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον µεταφέρονται χύδην υλικά (άµµος, χαλίκι, µπάζα 
κ.λπ.), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασµένες µε ειδικό κάλυµµα. 

42. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί από τον 
Ανάδοχο στην µορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες. 
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να αποµακρύνει 
από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίµµατα, 
εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα, 
προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, κ.λπ. Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση 
αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της 
απόστασης από τη θέση του έργου. 

43. Να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύµφωνα µε 
την τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνικές κ.λπ. 
προδιαγραφές.  

44. Να εξασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων υλικών και των διαλαµβανοµένων 
υπηρεσιών, διενεργώντας τακτικά (π.χ. στις θέσεις παράδοσης) τους 
προβλεπόµενους από τη νοµοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.  

45. Απαγορεύεται οποιαδήποτε µη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιµεντόστρωση 
επιφανειών. 

46. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαµενής καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων 
µέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και 
οποιασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εγκυµονεί το κίνδυνο πρόκλησης 
σπινθήρα και εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

47. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
µηχανηµάτων, συνεργείων, κ.λπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής 
της σε παρακείµενες περιοχές.  

48. Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση για την κατασκευή του έργου και να υπάρχουν 
ειδικά άτοµα για την εκτροπή της κυκλοφορίας, αν αυτό απαιτηθεί. 

49. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
προστασία των διερχοµένων (οχηµάτων και πεζών) από ατυχήµατα καθώς και τα 
απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας.  

50. Να αποφευχθεί η δηµιουργία και να εµποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε 
επικίνδυνα σηµεία όπως, µη επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά ή/και ψηλά 
σώµατα, δεξαµενές νερού, λάκκους, επιχωµατώσεις, χαλαρά πρανή, χάλυβες, 
πλέγµατα, σωλήνες κ.λπ. 

51. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση 
κατά την οπισθοκίνηση. 

52. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των µηχανηµάτων κατασκευής από 
ειδικευµένο προσωπικό. Τα µηχανήµατα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις 
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προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τις 
εκποµπές αέριων ρύπων και θορύβου. 

53. Η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος του εξοπλισµού των µηχανηµάτων του 
εργοταξίου να µην υπερβαίνει την επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ισχύος που 
ορίζεται µε την Κ.Υ.Α. 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως 
τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚ Β΄/286/2-3-2007). 

54. Τα κάθε είδους απορρίµµατα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και 
µηχανήµατα, λάδια και παντός τύπου απορρίµµατα να συλλέγονται και να 
αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ή/και µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

55. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικό 
προς τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001. 

56. Τα αστικά απορρίµµατα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριµµάτων για 
περισυλλογή από τα απορριµµατοφόρα του οικείου ∆ήµου. 

57. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην περιοχή 
του έργου.  

58. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 
109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

59. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, µπαζών, χωµάτων, λοιπών 
αδρανών, απορριµµάτων ή λυµάτων στο περιβάλλοντα χώρο ή οπουδήποτε 
αλλού. 

60. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του έργου και στα 
εργοτάξια µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το ∆ήµο. 

61. Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόµενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισµός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

62. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρµόσει δέσµη µέτρων (στις 
πηγές εκποµπής) µε στόχο την ελαχιστοποίηση των εκποµπών σκόνης ή 
αιωρούµενων σωµατιδίων. Πιο συγκεκριµένα: 

• Η διαβροχή των σωρών και των επιχωµάτων προτείνεται να γίνεται µέσω 
εγκατεστηµένου συστήµατος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός µεν η 
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να µειώνεται η πιθανότητα δηµιουργίας 
περίσσειας εκπλυµάτων. 

• Συστηµατική διαβροχή των αδρανών υλικών µε µόνιµα ή µεταφερόµενα 
συστήµατα διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους. 

• Κάλυψη των βαρέων οχηµάτων µεταφοράς µε κατάλληλο κάλυµµα 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

• Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιµοποιηθεί και ως 
προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται, 
εφόσον µένουν επί τόπου για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός. 
Εφόσον παραµένουν για µικρότερα διαστήµατα, θα πρέπει να διαβρέχονται 
τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα 
προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να µην αποτίθενται σε 
χώρους µε αξιόλογη φυτική βλάστηση. 

63. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα 
για την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους (αποφυγή πλύσης οχηµάτων εντός 
του χώρου, αλλαγής, διαρροής ή/και απόρριψης λαδιών, χρωµάτων, διαλυτών 
κ.λπ.). 

64. Συνίσταται η εγκατάσταση συστηµάτων πλύσης των τροχών όλων των οχηµάτων 
που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευαστεί φρεάτιο 
συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός καθαρισµός 
του φρεατίου από την ιλύ, µε διάθεσή της σε εγκεκριµένους χώρους. 
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65. Για τη διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιµοποιηθούν 
προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. 

66. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των 
µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α. 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) και στο Π∆ 82/2004 
(ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). 

67. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των µηχανηµάτων - οχηµάτων στο 
χώρο διαµόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριµένα συνεργεία ή/και µε στεγανό 
δάπεδο, τα οποία θα είναι επίσης εφοδιασµένα µε όλες τις απαιτούµενες 
αποφάσεις - εγκρίσεις, άδειες, και όλα τα µηχανήµατα - οχήµατα θα φέρουν 
πιστοποιητικά θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων κ.λπ. 

68. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίµων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση 
απορροφητικών υλικών όπως άµµος, ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα 
διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 
10.3. Όροι κατά την λειτουργία του έργου που πρέπει να τηρούνται 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΘΟΡΥΒΟΣ – ∆ΟΝΗΣΕΙΣ: 
69. 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. 

70. 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 και από τις 
λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό 
περιβάλλον της περιοχής. 

71. Να υπάρχει κατάλληλο και ικανό σύστηµα εξαερισµού των χώρων της 
εγκατάστασης. 

72. Εγκατάσταση και λειτουργία κατάλληλου και ικανής ισχύος συστήµατος απαγωγής 
απαερίων της διαδικασίας. Απαγωγή των αέριων αποβλήτων µέσω κατάλληλου 
συστήµατος (αεραγωγοί) από τον χώρο εργασίας να οδηγούνται σε ικανό ύψος 
µετά από φιλτράρισµα, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλός βαθµός διασποράς τους 
στην ατµόσφαιρα. 

73. Να υπάρχει πάντα διαθέσιµο απόθεµα ανταλλακτικών φίλτρων όλων των ειδών 
των φίλτρων που χρησιµοποιούνται. 

74. Ανά εξάµηνο να γίνονται µέτρησης των αιωρούµενων σωµατιδίων και των 
εκποµπών από την εγκατάσταση και καταγραφή τους σε βιβλίο και σε 
ηλεκτρονικό αρχείο. 

75. Σε περίπτωση υπερβάσεων των ορίων θα πρέπει να ενηµερώνεται άµεσα 
εγγράφως η ∆/νση ΠΕ.ΧΩ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, και η ∆/νση 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. 

76. Οι επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στην Υ.Α. Η.Π. 
14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488/Β/30.3.11).   

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

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

79. Απαγορεύεται η χρήση ως καυσίµων πλαστικών υλικών, ελαστικών, 
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων και λοιπών αποβλήτων (στερεών, υγρών ή 
αερίων). 
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80. Τα όρια εκποµπών αερίων αποβλήτων από τη λειτουργία των βιοµηχανικών 
λεβήτων και των καυστήρων βάσει της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/93) ορίζονται 
ως εξής: α) Συγκέντρωση CO2 στα καυσαέρια ≥ 10% κ.ο. ή εναλλακτικά η 
συγκέντρωση Ο2 στα καυσαέρια ≤ 7,5% κ.ο. κατά τη λειτουργία των λεβήτων µε 
50-100% της ονοµαστικής τους ισχύος β) Τιµή δείκτη αιθάλης ≤ 1 της κλίµακας 
Bacharach (για πετρέλαιο ντίζελ ή αέριο).  

81. Η µονάδα να τηρεί τα όρια και προδιαγραφές που περιγράφονται στην Υ.Α. 
36060/1155/Ε.103/2013 και συγκεκριµένα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Μέρος 2, Μέρος 
3, Μέρος 4, Μέρος 5, Μέρος 6. 

82. Να αναπτυχθεί περιµετρική δενδροφύτευση στο γήπεδο της εγκατάστασης, όπου 
είναι εφικτό από πλευράς ασφάλειας, έτσι ώστε να υπάρχει µια ζώνη περιορισµού 
διάχυσης οσµών, κατακράτησης της σκόνης και µείωσης του θορύβου προς τον 
εκτός της εγκατάστασης χώρο. 

 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

83. 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, κ.λπ.) 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)). 

84. 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». 

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

86. Οι άδειοι περιέκτες – συσκευασίες χηµικών – επικίνδυνων ουσιών και γενικότερα 
εφόσον από τα ∆ελτία Ασφαλείας προκύπτουν ότι κατατάσσονται στα επικίνδυνα 
και γενικότερα οι επικίνδυνες ουσίες, να παραδίδονται σε αδειοδοετηµένη εταιρεία 
διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων µετά από σχετική σύµβαση, κρατώντας 
παραστατικά και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε την ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 – 
ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006. Σε περίπτωση που οι συσκευασίες απαλλαχτούν 
πλήρως από κάθε χηµική ουσία που περιέχουν, µπορούν να διαχειρίζονται σαν 
απλά µεταλλικά ανακυκλώσιµα δοχεία και είτε να επιστρέφονται στους 
προµηθευτές ή να παραδίδονται ως σκράπ για ανακύκλωση, κρατώντας τα 
σχετικά παραστατικά. Σε περίπτωση που περιέχουν υπολείµµατα να 
διαχειρίζονται ως επικίνδυνα από αδειοδοτηµένη εταιρεία. 

87. 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. 

88. Η ιλύς από την επεξεργασία των βιοµηχανικών µη επικινδύνων υγρών 
αποβλήτων και των αστικού τύπου υγρών αποβλήτων, να οδηγείται προς 
ξήρανση στη µονάδα µηχανικής και θερµικής ξηράνσεως. Ακολούθως να 
αποθηκεύεται σε κλειστό χώρο µε στεγανό δάπεδο ή εναλλακτικά σε 
εµπορευµατοκιβώτια µέχρι την προώθησή της σε αδειοδοτηµένη εταιρεία 
διαχείρισης αποβλήτων. 

89. Οι τεχνικές προδιαγραφές των µέσων προσωρινής αποθήκευσης των 
επικίνδυνων αποβλήτων θα  πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην 
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Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) [όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 
8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07) και την Υ.Α. οικ. 146163/2012, (1537/Β/8.5.2012)]. 

90. Να είναι πάντα σε ισχύ αντίστοιχες συµβάσεις µε κατάλληλα αδειοδοτηµένες 
εταιρείες διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων. Στις συµβάσεις θα 
αναγράφονται αναλυτικά οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων. 

91. Τα εξαντληµένα φίλτρα αποκονίωσης να διαχειρίζονται ως απόβλητα, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία. 

92. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης όλων των αξιοποιήσιµων στερεών αποβλήτων στο 
οποίο να αναγράφονται: το είδος των αποβλήτων, ο 6ψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι 
ποσότητες, η ηµεροµηνία εκχώρησης καθώς και στοιχεία του φορέα που 
παρέλαβε τα αξιοποιήσιµα απόβλητα. Το εν λόγω αρχείο να κρατείται στο αρχείο 
της εταιρίας για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. 

93. Τα επικίνδυνα απόβλητα να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία ή δεξαµενές σε 
κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο, προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες, µε 
αδιαπέραστο δάπεδο και στη συνέχεια, να παραδίδονται σε κατάλληλα 
αδειοδοτηµένες εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. 

94. Όλες οι συσκευασίες που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση των 
επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι συµβατές µε τα φυσικοχηµικά 
χαρακτηριστικά αυτών και να διαθέτουν την κατάλληλη σήµανση επικινδυνότητας. 

95. Η εταιρεία θα πρέπει να µεριµνά για την αποστολή φορτίων µε επικίνδυνα 
απόβλητα, ώστε οι αποθηκευµένες ποσότητες αποβλήτων να µην υπερβαίνουν τη 
µέγιστη αποθηκευτική δυνατότητα του χώρου. 

96. Να τηρείται µητρώο στο οποίο να σηµειώνονται οι ποσότητες, οι κατηγορίες, τα 
χαρακτηριστικά, η προέλευση, ο προορισµός, η συχνότητα συλλογής, το µέσο 
µεταφοράς και οι εργασίες επεξεργασίας/αξιοποίησης ή/και διάθεσης. Το εν λόγω 
µητρώο και τα παραστατικά διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων να 
διατηρούνται για δέκα (10) χρόνια και να είναι στη διάθεση των αρµόδιων 
ελεγκτικών αρχών. 

97. Στο χώρο παραγωγής να χρησιµοποιείται σάρωθρο για τη µείωση της 
εκπεµπόµενης σκόνης και των ρύπων. 

98. Κατά την αποθήκευση, διακίνηση και χρήση πρώτων υλών και προϊόντων να 
λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και 
υποβάθµισης της υγείας των εργαζοµένων τηρουµένων των διατάξεων της 
σχετικής νοµοθεσίας. 

99. Να τηρείται αρχείο παραστατικών εισαγωγής α’ υλών και προϊόντων, 
συµπεριλαµβανοµένης της κατανάλωσης νερού και ενέργειας.   

100. Να οριοθετηθεί ο χώρος αποθήκευσης των προϊόντων, των α΄ υλών και τεφρών 
και να διατηρείται καθαρός και σε καλή κατάσταση. 

 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

101. Τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (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. 

102. Απαγορεύεται η απόρριψη χηµικών ουσιών σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. 
103. Μεγάλη προσοχή να δίδεται στην αποφυγή διαρροών ουσιών µε την δηµιουργία 

λεκάνης απορροής στον χώρο αποθήκευσης τους. Στην περίπτωση διαρροής 
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τυχών επικινδύνων υγρών/χηµικών ουσιών, αυτά να καθαρίζονται άµεσα, να µην 
ξεπλένονται και να µην διοχετεύονται στο έδαφος ή σε οποιονδήποτε φυσικό 
αποδέκτη. 

104. Τα λύµατα του προσωπικού και τα υγρά µη επικίνδυνα απόβλητα της 
παραγωγικής διαδικασίας να οδηγούνται στη µονάδα επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων της εγκατάστασης. Η εταιρεία οφείλει να διενεργεί τακτική αποκοµιδή 
του περιεχοµένου των στεγανών δεξαµενών σε νόµιµους χώρους διάθεσης, να 
τηρεί αρχείο µε όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και µεταφοράς ιλύος 
από τον βιολογικό καθαρισµό - (τιµολόγια, ηµεροµηνίες παραλαβών κ.λπ.) και να 
εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, 
για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων. Η διάθεση των 
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε εγκεκριµένο σχέδιο 
επαναχρησιµοποίησης υγρών αποβλήτων. 

105. Τα όµβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται µέσω καταλλήλων 
καναλιών µε σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαµενή καθίζησης και συγκέντρωσης 
στερεών. 

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

107. ∆ύο εκ των ρευµάτων επικινδύνων υγρών αποβλήτων που επεξεργάζονται εντός 
της εγκατάστασης µε τη µέθοδο της εξάτµισης υπό κενό, να συγκεντρώνονται σε 
κατάλληλη υπέργεια δεξαµενή. Όλη η διαδικασία της επεξεργασίας θα πρέπει να 
γίνεται σε χώρο περιφραγµένο που επιπλέον θα φέρει και την κατάλληλη 
σήµανση και θα απαγορεύει την πρόσβαση σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Το 
πυκνό υπόλειµµα που λαµβάνεται από την επεξεργασία των παραπάνω 
επικινδύνων υγρών αποβλήτων, να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από 
εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, κρατώντας σχετικά παραστατικά 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β383/28.03.06) και το Ν.2939/ 
06.08.2001. Τα λοιπά ρεύµατα επικινδύνων υγρών αποβλήτων προερχόµενα από 
τις εργασίες του Λιθογραφείου και που δεν επεξεργάζονται εντός της 
εγκατάστασης, να συγκεντρώνονται σε χωριστές υπόγειες δεξαµενές και να 
διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

108. Η εταιρεία οφείλει στη σύναψη ασφαλιστήριου συµβολαίου όπου θα λαµβάνονται 
υπόψη και τα αναφερόµενα στον περιβαλλοντικό όρο 107. 

 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

109. 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. 

 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ του 
εξεταζόµενου έργου, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτούς της παρούσας 
εισήγησης. 
 
11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαµβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω, εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. 
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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 (ΜΠΕ) της 
Καπνοβιοµηχανίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ., που βρίσκεται στη θέση «Κορορέµι – 
Ήµερος Τόπος», του ∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος 
& Κλιµατικής Αλλαγής, της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής και  έχουν ως εξής: 

 

Α) ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ : 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός 
∆ιαχείρισης.» Στο Παράρτηµα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαµβάνεται ο 
αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι 
κωδικοί αποβλήτων που σηµειώνονται µε αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάµει 
επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά: Π∆ 116/04 (Π∆ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων…»  

3. Μεταχειρισµένα ελαστικά: Π∆ 109/04 (Π∆ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. 
Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4. Χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές 
στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών  

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού: Π∆ 117/04 (ΦΕΚ 
80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού>> 

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 

7. Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): Π∆ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 

8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ µε αριθµ. οικ. 145116/2011 «Καθορισµός µέτρων, όρων 
και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
την µε ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νοµαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 
β/221/1965 (Β' 138) Υγειονοµική ∆ιάταξη περί διαθέσεως λυµάτων και 
βιοµηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις υπ. αρ. 
Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και 
∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089). 

9.  Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση 
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επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 
1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

10. ∆ιαχείριση και προστασία των υδάτων:  

α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιµοποιούνται για 
την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και µολύνσεις» 

β)  Ν.3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης 
των υδάτων – Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 

γ)  Π∆ 51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισµού, Μέτρων και 
∆ιαδικασιών για την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

δ)  ΚΥΑ 46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούµενης 
ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιµα κλπ)» 

ε)  ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης» 

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκποµπής 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.∆.1180/81 καθώς και µετρήσεις για τους ρύπους 
της παραγράφου αυτής, γίνονται µε τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 2 του Π.∆.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

12. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των µηχανηµάτων ισχύουν τα προβλεπόµενα 
στις αποφάσεις: 

α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως 
κατασιγασµένων αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570/Β΄/9-9-86) «Προσδιορισµός της ηχητικής 
εκποµπής µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις 
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 

γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β΄/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την 
οριακή τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων αεροσυµπιεστών, των 
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης 
σκυροδέµατος και αεροσφυρών» όπως έχει συµπληρωθεί από την ΥΑ 
10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/21-2-91) «Καθορισµός των οριακών τιµών στάθµης 
θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων µε καλώδια των προωθητικών 
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). 

Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Π∆ 1180/ΦΕΚ 
293 Α/1981.  

13. ∆οµικά µηχανήµατα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από 
πλευράς εκποµπών θορύβου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτήν 
(9272/471/2007).  

14. Αέριοι ρύποι οχηµάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρµογή της 
Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Σεπτεµβρίου 2005 «περί 
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που 
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πρέπει να ληφθούν κατά των εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από 
τους κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, καθώς 
και κατά των εκποµπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης 
που τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε 
οχήµατα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης 
Νοεµβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας 
2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτηµα Ι 
της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτηµα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

15. Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: 

α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 

β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 

γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 

δ) ΚΥΑ µε α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), µε την οποία 
καθορίζονται µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ µε α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), µε την οποία 
καθορίζονται τιµές - στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων του 
αρσενικού, του καδµίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών 
αρωµατικών υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση 
µε τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

16. Αµιαντούχα υλικά: 
- ΚΥΑ 4229/395/2013 (ΦΕΚ 318/Β/15-2-2013) “Προϋποθέσεις ίδρυσης και 
λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται µε την εκτέλεση 
κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που 
περιέχουν αµίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, 
καθώς επίσης και µε εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου 
ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο”.  
- Π.∆. 212/9-10-2006 “Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο 
κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την 
οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου”. 

17. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-
8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του Ν4030/12. 

 
Β) Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνονται τα ακόλουθα τεχνικά έργα 
και µέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του 
περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρµόζονται. 

 
Β1. Γενικές Υποχρεώσεις 
Οι όροι που ακολουθούν αφορούν στον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη 
τήρησής τους διατηρείται ακόµη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου µε τη µέθοδο 
των υπεργολαβιών. 

1. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης και παραλαβής να 
λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο µέρος που τον αφορούν όπως 
επίσης και η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων 
περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του 
αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

2. Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να 
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εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

3. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του 
έργου, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες 
από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις (π.χ. Πολεοδοµία, αδειοδοτούσες 
αρχές, κ.λπ.), συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που 
απαιτούνται για τις επί µέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις. 

4. Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών κ.λπ. να γίνονται υπό την εποπτεία των 
αρµοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα 
πρέπει να ειδοποιηθεί εγγράφως και εγκαίρως η αρµόδια Εφορία, ώστε κατά 
περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες (π.χ. λήψη σχετικών αδειών 
και εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών, πραγµατοποίηση δοκιµαστικών τοµών, να 
παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κ.λπ.). 

5. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα 
ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα.  

6. Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέµβαση κατά την 
κατασκευή ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους 
αρµόδιους φορείς και µόνο µετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και 
των αδειών. 

7. Τα εργοτάξια του αναδόχου του έργου θα πρέπει να αποτυπωθούν – 
χωροθετηθούν σε τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο θα συνοδεύεται µε πλήρη 
περιγραφή των εργοταξιακών χώρων (µε στοιχεία για την έκταση που θα 
καταλαµβάνει, τις υποδοµές που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, τη διάθεση 
λυµάτων, τη διαχείριση ορυκτελαίων και απορριµµάτων) και θα υποβληθεί για 
έγκριση ή θεώρηση στην αρµόδια υπηρεσία. Πέραν των ανωτέρω, θα γίνει 
περιγραφή της λειτουργίας του εργοταξίου που θα περιλαµβάνει το ωράριο, τη 
διαχείριση όχλησης από θόρυβο και σκόνη και οπωσδήποτε τον τρόπο κίνησης 
(ασφάλεια) των µηχανηµάτων από και προς το έργο. 

8. Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεµβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής 
οµβρίων της περιοχής και να ληφθούν αντιδιαβρωτικά µέτρα, όπου κριθεί 
απαραίτητο. 

9. Ο προγραµµατισµός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσµευση των δρόµων, 
κατά τη φάση κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο δυνατό 
χρονικό διάστηµα και η όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγµατοποιείται 
άµεσα και να παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των ειδών τα 
οχήµατα αλλά και στους κατοίκους. Για το διάστηµα αυτό της δέσµευσης των 
δρόµων, να δίνονται εναλλακτικές διαδροµές και να υπάρχει για το σκοπό αυτό η 
κατάλληλη σήµανση. 

10. Τα οικοδοµικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, για την κατασκευή των έργων, να 
είναι φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγµένα οργανικών διαλυτών και άλλων 
ουσιών επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που περιέχουν 
υδράργυρο, αρσενικό, κάδµιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες κ.λπ.) και που συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση του 
Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991) και των 
Υ.Α. 475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-07-
2003).  

11. Τα αδρανή υλικά να λαµβάνονται από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία και 
εγκαταστάσεις αµµοχαλικοληψίας µε εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

12. Απαγορεύεται η δηµιουργία δανειοθαλάµου και οι αµµοληψίες ή λήψεις αδρανών 
ή άλλων υλικών από οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη αδειοδότηση.  

13. Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων τόσο κατά το 
στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας από τον κύριο του 
έργου και της δραστηριότητας. 
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14. Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων (κράνη, γάντια, µάσκες, στολές, ωτασπίδες κ.λπ.). 

15. Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά και να 
χρησιµοποιηθούν για τις επιχώσεις.  

16. Η διαχείριση των παραγόµενων ΑΕΚΚ, θα γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, µε προώθησή τους σε εγκεκριµένα συστήµατα διαχείρισης ΑΕΚΚ 
(Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010, ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010). Συγκεκριµένα 
µεταφέρονται σε πιστοποιηµένο χώρο απόθεσης ανακυκλώσιµων υλικών για τα 
απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Επιπλέον, τα ακατάλληλα πλεονάζοντα 
προϊόντα εκσκαφής (από τυχόν ασφαλτοστρώσεις, τσιµεντοστρώσεις, µπετά 
κ.λπ.) και τα υλικά των εκσκαφών που περισσεύουν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση ανενεργών λατοµείων εξορυκτικής 
δραστηριότητας µετά από τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις.  

17. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω 
και γύρω από τις εγκαταστάσεις. 

18. Η αποθήκευση χηµικών ουσιών πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
µειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Για όλες τις 
χηµικές ουσίες που διακινούνται και αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και 
αφορούν πρώτες και βοηθητικές ύλες, να υπάρχουν διαθέσιµα τα ∆ελτία 
∆εδοµένων Ασφάλειας των Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον 
ενηµερωµένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται 
σε αυτά για τον ασφαλή χειρισµό και αποθήκευση και τον περιορισµό ή την 
εξάλειψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τυχόν διαρροή. 

19. Μετά την υλοποίηση του εκσυγχρονισµού της υφιστάµενης εγκατάστασης, δεν θα 
αλλάξει η αποθηκευτική ικανότητα σε υγρά καύσιµα. Όταν ολοκληρωθεί η 
κατασκευή του δικτύου διανοµής φυσικού αερίου, η µονάδα να προβεί στην 
άµεση αντικατάσταση των χρησιµοποιούµενων καυσίµων. 

20. Σε περίπτωση ρύπανσης του εδάφους από επικίνδυνα απόβλητα να λαµβάνεται 
µέριµνα για την εξυγίανση αυτού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 12 
της Κ.Υ.Α. 13588/725/06, ΦΕΚ 383Β, όπως ισχύει και Π.∆. 148/09, ΦΕΚ 190Α). 
Γενικότερα σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζηµίας ή απειλής ζηµίας ισχύουν τα 
αναφερόµενα στο Π.∆.148/09 (ΦΕΚ 190Α) περί περιβαλλοντικής ευθύνης.  

21. Οι µη δοµηµένοι χώροι του οικοπέδου να είναι καθαροί από διασκορπισµένα 
στερεά υλικά αντικείµενα και απόβλητα και να υπάρχουν διακριτοί 
ασφαλτοστρωµένοι χώροι αποθήκευσης των διαχωριζοµένων στερεών 
αποβλήτων που προκύπτουν από την λειτουργία της µονάδας. 

22. Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ελαχιστοποίηση της 
κατανάλωσης ενέργειας κατά τη παραγωγική διαδικασία. 

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

24. Σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών ή βλάβης του εξοπλισµού 
αντιρρύπανσης εφόσον δεν αποκαθίσταται άµεσα η κανονική λειτουργία, να 
ενηµερώνονται εγγράφως οι αρµόδιες Υπηρεσίες. Σχετική ενηµέρωση να 
πραγµατοποιείται και µετά την αποκατάσταση της βλάβης. 

25. Να συνταχθεί 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. 

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

27. Επιµελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των µηχανηµάτων και 
του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 
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28. Για την παράδοση 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) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β), όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν. 
4042/12 (ΦΕΚ 24Α). 

29. Ο φορέας να τηρεί µητρώο σύµφωνα µε το άρθρο 12, παρ. 1.β της Κ.Υ.Α. 
50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και το άρθρο 11, παρ. 4.α της Κ.Υ.Α. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β) σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 
24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) προκειµένου για επικίνδυνα απόβλητα, όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν µε το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α).  

30. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Υ.Α. οικ. 
43942/4026/2016 – ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016), η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει 
ετήσια έκθεση αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το 
ένα θα αποσταλεί στη ∆/νση Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής, το άλλο στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής και το άλλο στο ΥΠΕΝ / ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / Τµήµα 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύµφωνα µε την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 
εγκύκλιο του Υ.Π.ΕΝ./∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού/Τµήµα ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων. Μετά την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Αποβλήτων ισχύον τα προβλεπόµενα στην Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 
2992/Β/19-9-2016). 

31. Προς µείωση του κινδύνου πυρκαγιάς να αποθηκεύονται ξεχωριστά εύφλεκτα 
υλικά και οξειδωτικοί παράγοντες. 

32. 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.). 

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

34. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και µη 
πρόκλησης οχλήσεων. 

35. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων. 
36. Σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη των εργασιών, να εξακριβωθεί αν οι 

κατασκευές και τα υλικά που θα αποξηλωθούν περιέχουν αµίαντο. Στην 
περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη αµιάντου, θα πρέπει να υποβληθεί 
από το φορέα του έργου φάκελος για έγκριση σχεδίου εργασιών για την 
αποξήλωση και διαχείριση υλικών που περιέχουν αµίαντο, βάσει της ΚΥΑ 
4229/395/2013 (ΦΕΚ 318/Β/15-2-2013) και του Π.∆. 212/9-10-2006. 

 
Β2. Όροι κατά την κατασκευή του έργου 
 

37. Τα υλικά εκσκαφών να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν στις κοντινότερες 
επιχώσεις. 

38. Να σηµανθούν µε προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέµβασης. 
39. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση 

επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές εργασίες 
κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή (π.χ. προτεινόµενη 
περίοδος εργασιών από Απρίλιο έως Οκτώβριο). 

40. Να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή της παράσυρσης του αποτιθεµένου 
υλικού από τις βροχές.  

41. Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον µεταφέρονται χύδην υλικά (άµµος, χαλίκι, µπάζα 
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κ.λπ.), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασµένες µε ειδικό κάλυµµα. 
42. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί από τον 

Ανάδοχο στην µορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες. 
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να αποµακρύνει 
από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίµµατα, 
εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα, 
προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, κ.λπ. Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση 
αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της 
απόστασης από τη θέση του έργου. 

43. Να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύµφωνα µε 
την τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνικές κ.λπ. 
προδιαγραφές.  

44. Να εξασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων υλικών και των διαλαµβανοµένων 
υπηρεσιών, διενεργώντας τακτικά (π.χ. στις θέσεις παράδοσης) τους 
προβλεπόµενους από τη νοµοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.  

45. Απαγορεύεται οποιαδήποτε µη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιµεντόστρωση 
επιφανειών. 

46. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαµενής καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων 
µέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και 
οποιασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εγκυµονεί το κίνδυνο πρόκλησης 
σπινθήρα και εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

47. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
µηχανηµάτων, συνεργείων, κ.λπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές.  

48. Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση για την κατασκευή του έργου και να υπάρχουν 
ειδικά άτοµα για την εκτροπή της κυκλοφορίας, αν αυτό απαιτηθεί. 

49. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
προστασία των διερχοµένων (οχηµάτων και πεζών) από ατυχήµατα καθώς και τα 
απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας.  

50. Να αποφευχθεί η δηµιουργία και να εµποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε 
επικίνδυνα σηµεία όπως, µη επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά ή/και ψηλά 
σώµατα, δεξαµενές νερού, λάκκους, επιχωµατώσεις, χαλαρά πρανή, χάλυβες, 
πλέγµατα, σωλήνες κ.λπ. 

51. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση 
κατά την οπισθοκίνηση. 

52. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των µηχανηµάτων κατασκευής από 
ειδικευµένο προσωπικό. Τα µηχανήµατα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε 
τις εκποµπές αέριων ρύπων και θορύβου. 

53. Η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος του εξοπλισµού των µηχανηµάτων του 
εργοταξίου να µην υπερβαίνει την επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ισχύος που 
ορίζεται µε την Κ.Υ.Α. 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως 
τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚ Β΄/286/2-3-2007). 

54. Τα κάθε είδους απορρίµµατα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και 
µηχανήµατα, λάδια και παντός τύπου απορρίµµατα να συλλέγονται και να 
αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ή/και µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

55. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικό 
προς τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001. 

56. Τα αστικά απορρίµµατα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριµµάτων για 
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περισυλλογή από τα απορριµµατοφόρα του οικείου ∆ήµου. 
57. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην περιοχή 

του έργου.  
58. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 

109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 
59. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, µπαζών, χωµάτων, λοιπών 

αδρανών, απορριµµάτων ή λυµάτων στο περιβάλλοντα χώρο ή οπουδήποτε 
αλλού. 

60. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του έργου και 
στα εργοτάξια µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το ∆ήµο. 

61. Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόµενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισµός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

62. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρµόσει δέσµη µέτρων 
(στις πηγές εκποµπής) µε στόχο την ελαχιστοποίηση των εκποµπών σκόνης ή 
αιωρούµενων σωµατιδίων. Πιο συγκεκριµένα: 

• Η διαβροχή των σωρών και των επιχωµάτων προτείνεται να γίνεται µέσω 
εγκατεστηµένου συστήµατος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός µεν η 
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να µειώνεται η πιθανότητα δηµιουργίας 
περίσσειας εκπλυµάτων. 

• Συστηµατική διαβροχή των αδρανών υλικών µε µόνιµα ή µεταφερόµενα 
συστήµατα διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους. 

• Κάλυψη των βαρέων οχηµάτων µεταφοράς µε κατάλληλο κάλυµµα 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

• Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιµοποιηθεί και ως 
προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να 
καλύπτονται, εφόσον µένουν επί τόπου για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός 
µηνός. Εφόσον παραµένουν για µικρότερα διαστήµατα, θα πρέπει να 
διαβρέχονται τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε κάθε 
περίπτωση τα προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να µην 
αποτίθενται σε χώρους µε αξιόλογη φυτική βλάστηση. 

63. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα 
για την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους (αποφυγή πλύσης οχηµάτων εντός 
του χώρου, αλλαγής, διαρροής ή/και απόρριψης λαδιών, χρωµάτων, διαλυτών 
κ.λπ.). 

64. Συνίσταται η εγκατάσταση συστηµάτων πλύσης των τροχών όλων των οχηµάτων 
που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευαστεί φρεάτιο 
συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός καθαρισµός 
του φρεατίου από την ιλύ, µε διάθεσή της σε εγκεκριµένους χώρους. 

65. Για τη διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιµοποιηθούν 
προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. 

66. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των 
µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α. 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) και στο Π∆ 82/2004 
(ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). 

67. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των µηχανηµάτων - οχηµάτων στο 
χώρο διαµόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριµένα συνεργεία ή/και µε στεγανό 
δάπεδο, τα οποία θα είναι επίσης εφοδιασµένα µε όλες τις απαιτούµενες 
αποφάσεις - εγκρίσεις, άδειες, και όλα τα µηχανήµατα - οχήµατα θα φέρουν 
πιστοποιητικά θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων κ.λπ. 

68. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίµων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση 
απορροφητικών υλικών όπως άµµος, ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα 
διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
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Β3. Όροι κατά την λειτουργία του έργου που πρέπει να τηρούνται 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΘΟΡΥΒΟΣ – ∆ΟΝΗΣΕΙΣ: 
69. 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. 

70. 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 και από τις 
λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό 
περιβάλλον της περιοχής. 

71. Να υπάρχει κατάλληλο και ικανό σύστηµα εξαερισµού των χώρων της 
εγκατάστασης. 

72. Εγκατάσταση και λειτουργία κατάλληλου και ικανής ισχύος συστήµατος 
απαγωγής απαερίων της διαδικασίας. Απαγωγή των αέριων αποβλήτων µέσω 
κατάλληλου συστήµατος (αεραγωγοί) από τον χώρο εργασίας να οδηγούνται σε 
ικανό ύψος µετά από φιλτράρισµα, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλός βαθµός 
διασποράς τους στην ατµόσφαιρα. 

73. Να υπάρχει πάντα διαθέσιµο απόθεµα ανταλλακτικών φίλτρων όλων των ειδών 
των φίλτρων που χρησιµοποιούνται. 

74. Ανά εξάµηνο να γίνονται µέτρησης των αιωρούµενων σωµατιδίων και των 
εκποµπών από την εγκατάσταση και καταγραφή τους σε βιβλίο και σε 
ηλεκτρονικό αρχείο. 

75. Σε περίπτωση υπερβάσεων των ορίων θα πρέπει να ενηµερώνεται άµεσα 
εγγράφως η ∆/νση ΠΕ.ΧΩ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, και η ∆/νση 
Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 

76. Οι επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στην Υ.Α. Η.Π. 
14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488/Β/30.3.11).   

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

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

79. Απαγορεύεται η χρήση ως καυσίµων πλαστικών υλικών, ελαστικών, 
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων και λοιπών αποβλήτων (στερεών, υγρών ή 
αερίων). 

80. Τα όρια εκποµπών αερίων αποβλήτων από τη λειτουργία των βιοµηχανικών 
λεβήτων και των καυστήρων βάσει της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/93) ορίζονται 
ως εξής: α) Συγκέντρωση CO2 στα καυσαέρια ≥ 10% κ.ο. ή εναλλακτικά η 
συγκέντρωση Ο2 στα καυσαέρια ≤ 7,5% κ.ο. κατά τη λειτουργία των λεβήτων µε 
50-100% της ονοµαστικής τους ισχύος β) Τιµή δείκτη αιθάλης ≤ 1 της κλίµακας 
Bacharach (για πετρέλαιο ντίζελ ή αέριο).  

81. Η µονάδα να τηρεί τα όρια και προδιαγραφές που περιγράφονται στην Υ.Α. 
36060/1155/Ε.103/2013 και συγκεκριµένα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Μέρος 2, Μέρος 
3, Μέρος 4, Μέρος 5, Μέρος 6. 

82. Να αναπτυχθεί περιµετρική δενδροφύτευση στο γήπεδο της εγκατάστασης, όπου 
είναι εφικτό από πλευράς ασφάλειας, έτσι ώστε να υπάρχει µια ζώνη 
περιορισµού διάχυσης οσµών, κατακράτησης της σκόνης και µείωσης του 
θορύβου προς τον εκτός της εγκατάστασης χώρο. 
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ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
83. 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, κ.λπ.) 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)). 

84. 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». 

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

86. Οι άδειοι περιέκτες – συσκευασίες χηµικών – επικίνδυνων ουσιών και γενικότερα 
εφόσον από τα ∆ελτία Ασφαλείας προκύπτουν ότι κατατάσσονται στα επικίνδυνα 
και γενικότερα οι επικίνδυνες ουσίες, να παραδίδονται σε αδειοδοετηµένη 
εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων µετά από σχετική σύµβαση, 
κρατώντας παραστατικά και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε την ΚΥΑ Η.Π. 
13588/725/2006 – ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006. Σε περίπτωση που οι συσκευασίες 
απαλλαχτούν πλήρως από κάθε χηµική ουσία που περιέχουν, µπορούν να 
διαχειρίζονται σαν απλά µεταλλικά ανακυκλώσιµα δοχεία και είτε να 
επιστρέφονται στους προµηθευτές ή να παραδίδονται ως σκράπ για 
ανακύκλωση, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. Σε περίπτωση που περιέχουν 
υπολείµµατα να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα από αδειοδοτηµένη εταιρεία. 

87. 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. 

88. Η ιλύς από την επεξεργασία των βιοµηχανικών µη επικινδύνων υγρών 
αποβλήτων και των αστικού τύπου υγρών αποβλήτων, να οδηγείται προς 
ξήρανση στη µονάδα µηχανικής και θερµικής ξηράνσεως. Ακολούθως να 
αποθηκεύεται σε κλειστό χώρο µε στεγανό δάπεδο ή εναλλακτικά σε 
εµπορευµατοκιβώτια µέχρι την προώθησή της σε αδειοδοτηµένη εταιρεία 
διαχείρισης αποβλήτων. 

89. Οι τεχνικές προδιαγραφές των µέσων προσωρινής αποθήκευσης των 
επικίνδυνων αποβλήτων θα  πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην 
Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) [όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 
8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07) και την Υ.Α. οικ. 146163/2012, (1537/Β/8.5.2012)]. 

90. Να είναι πάντα σε ισχύ αντίστοιχες συµβάσεις µε κατάλληλα αδειοδοτηµένες 
εταιρείες διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων. Στις συµβάσεις θα 
αναγράφονται αναλυτικά οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων. 

91. Τα εξαντληµένα φίλτρα αποκονίωσης να διαχειρίζονται ως απόβλητα, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία. 

92. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης όλων των αξιοποιήσιµων στερεών αποβλήτων στο 
οποίο να αναγράφονται: το είδος των αποβλήτων, ο 6ψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι 
ποσότητες, η ηµεροµηνία εκχώρησης καθώς και στοιχεία του φορέα που 
παρέλαβε τα αξιοποιήσιµα απόβλητα. Το εν λόγω αρχείο να κρατείται στο αρχείο 
της εταιρίας για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. 

93. Τα επικίνδυνα απόβλητα να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία ή δεξαµενές σε 
κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο, προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες, µε 
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αδιαπέραστο δάπεδο και στη συνέχεια, να παραδίδονται σε κατάλληλα 
αδειοδοτηµένες εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. 

94. Όλες οι συσκευασίες που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση των 
επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι συµβατές µε τα φυσικοχηµικά 
χαρακτηριστικά αυτών και να διαθέτουν την κατάλληλη σήµανση 
επικινδυνότητας. 

95. Η εταιρεία θα πρέπει να µεριµνά για την αποστολή φορτίων µε επικίνδυνα 
απόβλητα, ώστε οι αποθηκευµένες ποσότητες αποβλήτων να µην υπερβαίνουν 
τη µέγιστη αποθηκευτική δυνατότητα του χώρου. 

96. Να τηρείται µητρώο στο οποίο να σηµειώνονται οι ποσότητες, οι κατηγορίες, τα 
χαρακτηριστικά, η προέλευση, ο προορισµός, η συχνότητα συλλογής, το µέσο 
µεταφοράς και οι εργασίες επεξεργασίας/αξιοποίησης ή/και διάθεσης. Το εν λόγω 
µητρώο και τα παραστατικά διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων να 
διατηρούνται για δέκα (10) χρόνια και να είναι στη διάθεση των αρµόδιων 
ελεγκτικών αρχών. 

97. Στο χώρο παραγωγής να χρησιµοποιείται σάρωθρο για τη µείωση της 
εκπεµπόµενης σκόνης και των ρύπων. 

98. Κατά την αποθήκευση, διακίνηση και χρήση πρώτων υλών και προϊόντων να 
λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και 
υποβάθµισης της υγείας των εργαζοµένων τηρουµένων των διατάξεων της 
σχετικής νοµοθεσίας. 

99. Να τηρείται αρχείο παραστατικών εισαγωγής α’ υλών και προϊόντων, 
συµπεριλαµβανοµένης της κατανάλωσης νερού και ενέργειας.   

100. Να οριοθετηθεί ο χώρος αποθήκευσης των προϊόντων, των α΄ υλών και τεφρών 
και να διατηρείται καθαρός και σε καλή κατάσταση. 

 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

101. Τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (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. 

102. Απαγορεύεται η απόρριψη χηµικών ουσιών σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. 
103. Μεγάλη προσοχή να δίδεται στην αποφυγή διαρροών ουσιών µε την δηµιουργία 

λεκάνης απορροής στον χώρο αποθήκευσης τους. Στην περίπτωση διαρροής 
τυχών επικινδύνων υγρών/χηµικών ουσιών, αυτά να καθαρίζονται άµεσα, να µην 
ξεπλένονται και να µην διοχετεύονται στο έδαφος ή σε οποιονδήποτε φυσικό 
αποδέκτη. 

104. Τα λύµατα του προσωπικού και τα υγρά µη επικίνδυνα απόβλητα της 
παραγωγικής διαδικασίας να οδηγούνται στη µονάδα επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων της εγκατάστασης. Η εταιρεία οφείλει να διενεργεί τακτική αποκοµιδή 
του περιεχοµένου των στεγανών δεξαµενών σε νόµιµους χώρους διάθεσης, να 
τηρεί αρχείο µε όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και µεταφοράς ιλύος 
από τον βιολογικό καθαρισµό - (τιµολόγια, ηµεροµηνίες παραλαβών κ.λπ.) και να 
εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, 
για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων. Η διάθεση των 
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε εγκεκριµένο σχέδιο 
επαναχρησιµοποίησης υγρών αποβλήτων. 
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105. Τα όµβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται µέσω καταλλήλων 
καναλιών µε σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαµενή καθίζησης και 
συγκέντρωσης στερεών. 

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

107. ∆ύο εκ των ρευµάτων επικινδύνων υγρών αποβλήτων που επεξεργάζονται εντός 
της εγκατάστασης µε τη µέθοδο της εξάτµισης υπό κενό, να συγκεντρώνονται σε 
κατάλληλη υπέργεια δεξαµενή. Όλη η διαδικασία της επεξεργασίας θα πρέπει να 
γίνεται σε χώρο περιφραγµένο που επιπλέον θα φέρει και την κατάλληλη 
σήµανση και θα απαγορεύει την πρόσβαση σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Το 
πυκνό υπόλειµµα που λαµβάνεται από την επεξεργασία των παραπάνω 
επικινδύνων υγρών αποβλήτων, να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από 
εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, κρατώντας σχετικά παραστατικά 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β383/28.03.06) και το Ν.2939/ 
06.08.2001. Τα λοιπά ρεύµατα επικινδύνων υγρών αποβλήτων προερχόµενα 
από τις εργασίες του Λιθογραφείου και που δεν επεξεργάζονται εντός της 
εγκατάστασης, να συγκεντρώνονται σε χωριστές υπόγειες δεξαµενές και να 
διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

108. Η εταιρεία οφείλει στη σύναψη ασφαλιστήριου συµβολαίου όπου θα λαµβάνονται 
υπόψη και τα αναφερόµενα στον περιβαλλοντικό όρο 107. 

 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

109. 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. 

 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ του 
εξεταζόµενου έργου, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους ανωτέρω όρους.  
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