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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. 149/2017 

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 6ο Η.∆. 

Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: 
Εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας φαρµακευτικών και υπό έρευνα 
φαρµακευτικών προϊόντων, της εταιρείας «ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.», που βρίσκεται στην οδό Αγ. 
∆ηµητρίου 63, στο ∆ήµο Αλίµου 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 
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
 
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. 237989/16/19-4-2017
εισήγηση (ορθή επανάληψη) 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. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – 
Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 
156/Α/1.8.2014), τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014), τον Ν. 4342/2015 
(ΦΕΚ 143/Α/9-11-2015), τον N. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016) και τον Ν. 
4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/28-7-2016)]. 
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2. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος.» [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/25.11.2011), την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) και τον Ν. 
4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013)]. 

3. Το Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 
68/Α/11-03-2005 [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 
143/Α/17.6.2011)]. 

4. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) [Όπως τροποποιήθηκε 
από τον Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7.10.1999), τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 
91/Α/25.4.2002), τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/23.2.2007), τον Ν. 4014/2011 
(ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) και τον Ν. 
4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/29.12.2014)]. 

5. Το Ν 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού 
Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 
(ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) και Υ.Α. 9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)]. 

6. Το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

7. Το Π.∆. 517/91 (ΦΕΚ 202/Α/1991) «Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος 
ιατρικός εξοπλισµός, διάκριση και σύνθεση προσωπικού, κλπ.». 

8. Την Κ.Υ.Α. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/2014) «Καθορισµός κανόνων, 
όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ “σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού (ΑΗΗΕ)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις». 

9. Την Υ.Α. Οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «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 (ΦΕΚ 21/Α), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 
του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας». 

10. Την Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013, (ΦΕΚ 1450/Β/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» [όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Η.Π. 34062/957/Ε103/2015 (ΦΕΚ 
1793/Β/20.8.2015) και την Υ.Α. Η.Π. 44105/1398/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 
1890/Β/1.8.2013)]. 

11. Την Κ.Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το 
Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011)» [Όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/8.5.2012), την Υ.Α. οικ. 



 4 

166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β/14.3.2013), την Υ.Α. Οικ: 65150/1780/2013 (ΦΕΚ 
3089/Β/4.12.2013) και την Υ.Α. οικ. 173829/2014 (ΦΕΚ 2036/Β/25.7.2014)]. 

12. Την Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012) «Αντιστοίχηση των 
κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και 
δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που 
αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
Φ15/48/5/2014 (ΦΕΚ 27/Β/13.1.2014), την Υ.Α. οικ. 10432/1115/Φ.15/2014 
(ΦΕΚ 2604/Β/30.9.2014), και την Υ.Α. οικ. 13234/800/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 
3251/Β/6.12.2012)]. 

13. Την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ1625/2010) «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 κλπ» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
39200/2015 (ΦΕΚ 2057/Β/18.9.2015)] 

14. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «περί καθορισµού τρόπου 
ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» [Όπως τροποποιήθηκε 
από την Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/14.1.2014)]. 

15. Την Κ.Υ.Α 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός 
∆ιαχείρισης» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)]. 

16. Την Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου 
Προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 
[Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014, (ΦΕΚ 
3339/Β/12.12.2014)]. 

17. Την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου 
∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 
4342/2015». 

18. Την Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «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 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 
187/Β/2.3.07), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012) και τον Ν. 
4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012)]. 

19. Το Η.Π 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 
5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθµ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση “Μέτρα όροι και 
περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.” (Β΄383) και σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του 
Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07) και την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 
1537/Β/8.5.2012)]. 

20. Την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες 
καύσης». 

21. Την Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β7/1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόµενα 
όρια εκποµπών αερίων αποβλήτων από βιοµηχανικούς λέβητες ατµογεννήτριες, 
ελαιόθερµα, αερόθερµα που λειτουργούν µε καύσιµο µαζούτ, ντίζελ ή αέριο» 

22. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138/1965) Υγειονοµική ∆ιάταξη «Περί διαθέσεως 
λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε δια των υπ’αριθµ. 
Γ1/17831/7-12-1971 (ΦΕΚ 986Β/10-12-1971) και Γ4/1305/2-08-1974 (ΦΕΚ 
801Β/9-08-1974) Υπουργικών Αποφάσεων. 
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23. Την µε αριθ. ∆ΥΓ3α/οικ2464/2012 (ΦΕΚ 11/Β/2012) «∆ηµιουργία συστήµατος 
συλλογής, µεταφοράς, προσωρινής φύλαξης, διαχείρισης και καταστροφής 
οικιακών φαρµακευτικών σκευασµάτων και υπολειµµάτων φαρµάκων οικιακής 
χρήσης». 

24. Την Εγκύκλιο 103731/1278/2004 «Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».  

25. Το µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62742/2015 µε θέµα «Σχετικά µε τη διαδικασία 
γνωµοδότησης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» από το Τµήµα 
Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού / Γενική 
∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

26. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.88674/6378/16 µε θέµα «∆ιαβίβαση Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής και 
συσκευασίας φαρµακευτικών και υπό έρευνα φαρµακευτικών προϊόντων, της 
εταιρείας «ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.», που βρίσκεται στην οδό Αγ. Νικολάου 63, στο ∆ήµο 
Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής.», του Τµ. Α’ / ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής / 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 

27. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 239868/16 µε θέµα «Αποστολή ανακοίνωσης», του Τµ. 
Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού / Γενική 
∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

28. Το υπ’ αρ. πρωτ. Γ.∆.379/16 έγγραφο µε θέµα «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ 
ΦΑΚΕΛΟΥ», από το Γρ. ∆ηµάρχου / ∆ήµος Αλίµου.  

29. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1659-31/17 έγγραφο µε θέµα «Γνωµοδότηση σχετικά µε την 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. στο ∆ήµο 
Αλίµου “Εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας φαρµακευτικών και υπό έρευνα 
φαρµακευτικών προϊόντων”.» (µε συνηµµένη την µη έγκριση της Μ.Π.Ε. της 
εταιρείας ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. – Α∆Α: 6236ΩΨΒ-Τ24), από το Γρ. ∆ηµάρχου / ∆ήµος 
Αλίµου.  

30. Το υπ’ αρ. πρωτ. 37163/17 Υπόµνηµα σχετικά µε τα αναφερόµενα στο (29) 
σχετικό, από την εταιρεία ΦΑΜΑΡΑ Α.Β.Ε.  

31. Το υπ’ αρ. πρωτ. Γ.∆.421/17 έγγραφο µε θέµα «Υπόµνηµα της ανώνυµης 
εταιρείας µε την επωνυµία “ΦΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ” και τον διακριτικό τίτλο “ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.”», 
από το Γρ. ∆ηµάρχου / ∆ήµος Αλίµου.  

32. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 31398/416/Φ6.68/15 διαβιβαστικό (µε συνηµµένη Υ.∆. 
Λειτουργίας), από την ∆/νση Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων & Επιχειρηµατικών 
Πάρκων / Γεν. ∆/νση Εφαρµογής Κανονισµών, Υποδοµών & Ελέγχων / Γεν. 
Γραµµατεία Βιοµηχανίας / ΥΠΑΠΕΝ.  

33. Την υπ’ αρ. πρωτ. 7181/109/Φ6.68/15 Υπεύθυνη ∆ήλωση Έναρξης Λειτουργίας 
µεταποιητικής µονάδας χαµηλής όχλησης της ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε., από την ∆/νση 
Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων & Επιχειρηµατικών Πάρκων / Γεν. ∆/νση 
Εφαρµογής Κανονισµών, Υποδοµών & Ελέγχων / Γεν. Γραµµατεία Βιοµηχανίας / 
ΥΠΑΠΕΝ.  

34. Την υπ’ αρ. πρωτ. 66471/6130/79 Άδεια Λειτουργίας της ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε., από το 
Τµ. 2 / ∆/νση Α’ / Γεν. ∆/νση ΙΙ / Υπουργείο Βιοµηχανίας & Ενέργειας.  

35. Την υπ’ αρ. πρωτ. 39991/11 (Α∆Α: 45Β27Λ7-ΙΕΧ) Έγκριση Περιβαλλοντικών 
Όρων (ανανέωση), από το Τµ. Περιβάλλοντος / ∆/νση Περιβάλλοντος / Γεν. ∆/νση 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών / Περιφέρεια 
Αττικής.  

36. Το υπ’ αρ. 7577/15 µε θέµα «Απάντηση σε αίτηση» (περιοχή Γενικής Κατοικίας), 
από το Τµ. Εφαρµ. Πολ. Σχεδίων / ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης / ∆ήµος Ελληνικού 
– Αργυρούπολης. 
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37. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3037/Φ.701.4/5402/11 Πιστοποιητικό Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας, από το Η’ Γραφείο Πυρασφάλειας / ∆ιοίκηση Π.Υ. Αθηνών / 
Περιφερειακή ∆ΠΥ Αττικής / Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 

38. Το υπ’ αρ. πρωτ. 9441/16 έγγραφο µε θέµα «Ανανέωση Άδειας Αποχέτευσης, 
στο δίκτυο ακαθάρτων, των υγρών αποβλήτων της βιοµηχανίας παραγωγής 
φαρµακευτικών προϊόντων και καλλυντικών “ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.”, που βρίσκεται στην 
Αγ. ∆ηµητρίου 63 στον Άλιµο», από το Τµ. Ελέγχου Βιοµηχανιών / Υπηρεσία 
Ελέγχου Ποιότητας Βιοµηχανικών Αποβλήτων & Λυµάτων / ∆/νση Ποιότητας, 
Έρευνας και Ανάπτυξης / ΕΥ∆ΑΠ. 

39. Την υπ’ αρ. 20/16 Απόφαση Ανανέωσης Άδειας Αποχέτευσης, από το Τµ. 
Ελέγχου Βιοµηχανιών / Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Βιοµηχανικών Αποβλήτων 
& Λυµάτων / ∆/νση Ποιότητας, Έρευνας και Ανάπτυξης / ΕΥ∆ΑΠ. 

40. Τις υπ’ αρ. 0147/02 και 209/95 άδειες οικοδοµής από την Πολεοδοµία 
Αργυρούπολης / Νοµαρχία Αθηνών. 

41. Τις υπ’ αρ. 5448/79, 2587/75 και 255356/74 άδειες οικοδοµής από την ∆/νση 
Πολεοδοµίας / ∆ιαµέρισµα Πειραιώς / Νοµαρχία Αττικής. 

42. Τις υπ’ αρ. 27416/72, 32799/69, 21559/69, ΣΤ321/66, Β2731/61 και 8886/61 
άδειες οικοδοµής από την Γραφείο Πολεοδοµίας Αθηνών / Υπουργείο ∆ηµοσίων 
Έργων. 

43. Την µε α/α 388442 της 24/10/2016 βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας 
υπαγωγής στο Ν. 4178/2013. 

44. Την υπ’ αρ. 10.1.2251 της 17/06/2014 βεβαίωση υδραυλικής δοκιµής. 
45. Την υπ’ αρ. 112/14 βεβαίωση για την εξαίρεση από την κατοχή άδειας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εφεδρικούς σταθµούς Η/Ζ, από την ΡΑΕ. 

46. Το βιβλίο καταγραφής παραµέτρων λειτουργίας ατµοπαραγωγών (αφορά σε δύο 
ατµογεννήτριες) της ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. 

47. Τα µε αρ. 101, 100 και 88027 φύλλα συντήρησης και ρυθµίσεις των 
εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης για την θέρµανση κτιρίων και νερού. 

48. Την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων για το 2015. 
49. Την υπ’ αρ. 26/2016 βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων από την ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ 

Ε.Π.Ε. 

50. Το µε Νο 3252 της 01-06-2016 Τιµολόγιο για τον καθαρισµό δεξαµενών 
καθίζησης, από την εταιρεία ΓΡ. ΣΑΛΤΗΣ – ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ.  

 
Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής και 
συσκευασίας φαρµακευτικών και υπό έρευνα φαρµακευτικών προϊόντων, της εταιρείας 
«ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.», που βρίσκεται στην οδό Αγ. Νικολάου ∆ηµητρίου 63, στο ∆ήµο 
Αγίου ∆ηµητρίου Αλίµου Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε µε το (26) σχετικό, για την 
έκφραση απόψεων µας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 
 
Κύριος του Έργου: 
ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. 
  
Συντάκτης µελέτης: 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΘΩΜΑΪ∆ΗΣ - ∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 
 
Η µελέτη περιλαµβάνει: 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2.  ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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4.  ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
5.  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ 

& ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
6.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
7.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
8.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
9.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
10. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΕΠΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
Α) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Β) ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Γ) ΣΧΕ∆ΙΑ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως αντικείµενο την εξέταση και 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του εργοστασίου 
παραγωγής και συσκευασίας φαρµακευτικών και υπό έρευνα φαρµακευτικών 
προϊόντων της εταιρείας «ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Αγ. ∆ηµητρίου 
63 στο ∆ήµο Αλίµου Αττικής. Με την παρούσα εξετάζεται τόσο η λειτουργία του 
υφιστάµενου εργοστασίου όσο και ο περιορισµένης έκτασης σχεδιαζόµενος 
µηχανολογικός εκσυγχρονισµός, µε σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των ποιοτικών 
συνθηκών παραγωγής των παρασκευαζοµένων φαρµακευτικών και υπό έρευνα 
φαρµακευτικών προϊόντων. 

Η εταιρεία ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. είχε λάβει την (33) σχετική άδεια λειτουργίας στις 4/10/1979 
διάρκειας πέντε ετών και σήµερα λειτουργεί δυνάµει της (32) σχετικής Υπεύθυνης 
∆ήλωσης Έναρξης Λειτουργίας µεταποιητικής µονάδας χαµηλής όχλησης την οποία 
έλαβε την 21/01/2015, κατά τα προβλεπόµενα το Ν.  3982/2011. 

Η εταιρεία ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. είχε λάβει την (34) σχετική Α.Ε.Π.Ο. πενταετούς διάρκειας 
µε ηµεροµηνία λήξης την  02/11/2016. Η συγκεκριµένη Α.Ε.Π.Ο. εξακολουθεί να ισχύει 
µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατά τα 
προβλεπόµενα στον Ν. 4014/2011. 

Η θέση εγκατάστασης της εξεταζόµενης δραστηριότητας, σύµφωνα µε την (35) σχετική 
βεβαίωση χρήσεων γης, βρίσκεται σε περιοχή µε χρήσεις Γενικής Κατοικίας. Σύµφωνα 
µε το άρθρο 7 του Ν.3325/2005 προβλέπεται ότι «Εάν επέρχεται, σύµφωνα µε τις 
πολεοδοµικές διατάξεις, µεταβολή της χρήσης γης, οι δραστηριότητες που ιδρύθηκαν 
νόµιµα εξακολουθούν να λειτουργούν στο χώρο όπου βρίσκονται. Εάν επιβάλλεται, 
από τις κείµενες διατάξεις, η αποµάκρυνση των πιο πάνω δραστηριοτήτων, αυτές 
αποµακρύνονται υποχρεωτικά σε διάστηµα δώδεκα ετών από την ηµεροµηνία 
εφαρµογής της σχετικής διάταξης.». 

Όµως στην υπ’ αριθµ. 287/56/87 Υ.Α. (ΦΕΚ 36/'/28.01.1987) µε την οποία εγκρίθηκε 
το Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Αλίµου, όπως αναθεωρήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 429630/202/89 
Απόφαση του Νοµάρχη Πειραιά (ΦΕΚ 405/16.06.1989), δεν προβλέπεται 
αποµάκρυνση των νοµίµως υφιστάµενων δραστηριοτήτων. 

Η εξεταζόµενη µονάδα λειτουργεί στην εν λόγω θέση από το 1979, προϋφίσταται του 
Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Αλίµου και κατά τα παραπάνω δύναται να συνεχίσει να λειτουργεί 
εντός του ιδίου γηπέδου. 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 
Κατάταξη σε κατηγορία βάσει περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα του άρθρου 4 της υπ’ αριθµ. 1958/2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 
21/Β/13.01.2012) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
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κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)», η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται συνολικά 
στην Κατηγορία Α2 της ανωτέρω Απόφασης, ως εξής: 

 

ΟΜΑ∆Α Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ 

ΥΠΟ- 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
ΒΑΣΕΙ 

ΕΝΑΤΗ  
(9η) 

99 

Παραγωγή βασικών 
φαρµακευτικών 
προϊόντων και 
φαρµακευτικών 
παρασκευασµάτων  

Α 2 

Για δραστηριότητες 
στις οποίες η 
παραγωγή δεν 

πραγµατοποιείται µε 
χηµική µετατροπή ή 
βιολογική διεργασία  

Βάσει των ανωτέρω, προκύπτει ότι η εν λόγω δραστηριότητα παραγωγής 
φαρµακευτικών και υπό έρευνα φαρµακευτικών προϊόντων χωρίς χηµική µετατροπή ή 
βιολογική διεργασία κατατάσσεται στο σύνολό της στην Κατηγορία Α2 της υπ’ αριθµ. 
1958/2012 Υ.Α. 

 
Κατάταξη σε βαθµό όχλησης 

Σ’ ότι αφορά στην κατάταξη της δραστηριότητας από πλευράς όχλησης, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/04.04.2012) - 
Παράρτηµα του άρθρου 3 - η ανωτέρα δραστηριότητα παραγωγής κατατάσσεται στη 
χαµηλή όχληση, καθώς: 

 

α/α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΙ∆ΟΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 
ΟΧΛΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 

105 21.20 
Παραγωγή 

φαρµακευτικών 
σκευασµάτων  

Χαµηλή  

∆υναµικότητα 
εγκατάστασης ως 

προς την πρώτη ύλη 
0,129tn/ηµέρα < 

10tn/ηµέρα  

 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Θέση 

Το εργοστάσιο παραγωγής φαρµακευτικών προϊόντων και υπό έρευνα φαρµακευτικών 
προϊόντων της εταιρείας «ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.», βρίσκεται επί της οδού Αγ. ∆ηµητρίου 63 
του ∆ήµου Αλίµου, Ο.Τ. 381, που ανήκει στην Π. Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της µονάδας έχουν ανεγερθεί σε 
οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 26.635τ.µ. 

Ακολούθως δίνονται οι συντεταγµένες κεντροβαρικά των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
εργοστασίου στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) και στο 
Παγκόσµιο Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 1984 (WGS 84): 

 

 
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα 
Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) 

Παγκόσµιο Γεωδαιτικό 
Σύστηµα Αναφοράς 1984 

(WGS 84) 

Γεωγραφικό 
πλάτος: 

475769.463 37°54'54.06"Β 
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Γεωγραφικό 
µήκος: 

4196134.955 23°43'33.36"Α 

Χρήσεις γης  

Η θέση εγκατάστασης της εξεταζόµενης δραστηριότητας, όπως αναφέρεται και στην 
υπ’ αριθµ. πρωτ. 7577/16.09.2015 βεβαίωση χρήσης γης, βρίσκεται σε περιοχή µε 
χρήσεις Γενικής Κατοικίας. 

Επισηµαίνουµε, ότι δυνάµει του άρθρου 7 του Ν.3325/2005 προβλέπεται ότι «Εάν 
επέρχεται, σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές διατάξεις, µεταβολή της χρήσης γης, οι 
δραστηριότητες που ιδρύθηκαν νόµιµα εξακολουθούν να λειτουργούν στο χώρο όπου 
βρίσκονται. Εάν επιβάλλεται, από τις κείµενες διατάξεις, η αποµάκρυνση των πιο πάνω 
δραστηριοτήτων, αυτές αποµακρύνονται υποχρεωτικά σε διάστηµα δώδεκα ετών από 
την ηµεροµηνία εφαρµογής της σχετικής διάταξης.». 

Επιπλέον, βάσει της υπ’ αριθµ. 287/56/87 Υ.Α. (ΦΕΚ 36/'/28.01.1987) µε την οποία 
εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου Αλίµου όπως αναθεωρήθηκε µε 
την υπ’ αριθµ. 429630/202/89 Απόφαση του Νοµάρχη Πειραιά (ΦΕΚ 405/16.06.1989), 
δεν προβλέπεται αποµάκρυνση των νοµίµως υφιστάµενων δραστηριοτήτων. 

Συνεπώς, η εξεταζόµενη µονάδα που ιδρύθηκε νόµιµα στην εν λόγω θέση από την 
δεκαετία του 1960 προϋφίσταται του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Αλίµου και δύναται να 
εξακολουθεί να λειτουργεί εντός του ιδίου γηπέδου. Στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 
66471/6630/04.10.1979 άδεια λειτουργίας του Υπουργείο Βιοµηχανίας και Ενέργειας, 
µνηµονεύεται και η υπ’ αριθµ. 22284/74 απόφαση αποδεικνύοντας ότι το εξεταζόµενο 
εργοστάσιο λειτουργούσε νοµίµως στην εν λόγω θέση πριν τη θέσπιση του 
προαναφερθέντος Γ.Π.Σ. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 1: Άποψη ευρύτερης περιοχής 
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ΕΙΚΟΝΑ 2: Άποψη περιοχής άµεσης γειτνίασης µονάδας 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Κτιριακές εγκαταστάσεις 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του εξεταζόµενου εργοστασίου έχουν ανεγερθεί σε 
οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 26.635τ.µ. Για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του εν λόγω 
εργοστασίου έχουν χορηγηθεί οι υπ’ αριθµ. 8886/61, 2724/64, 321/66, 21559/69, 
32799/69, 27416/72, 4020/74, 2587/75, 5448/79, 209/95 & 147/02 άδειες οικοδοµής. 
Επιπλέον, κάποιες µικρές κτιριακές υπερβάσεις (όπως αλλαγή εσωτερικών 
διαρρυθµίσεων, αλλαγή χρήσης χώρων, µεταλλικά στέγαστρα, κλπ) έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν.4178/2013 µε την υπ’ αριθµ. 2587881 δήλωση ένταξης, η οποία 
έχει εξοφληθεί σε ποσοστό ίσο µε 81,25%. 

Επισηµαίνεται ότι η υπό εξέταση επιχείρηση δεν καταλαµβάνει το σύνολο των 
κτιριακών εγκαταστάσεων του οικοπέδου καθώς λειτουργούν και άλλες επιχειρήσεις 
(π.χ. γραφεία εταιρειών του οµίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και γραφεία άλλων 
φαρµακευτικών εταιρειών). 

Συγκεκριµένα, η εν λόγω επιχείρηση λειτουργεί στο Γ2 επίπεδο του κτιρίου 2 και στα 
επίπεδα I, II, III και IV του κτιρίου 3 ως ακολούθως: 
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Περίοδος λειτουργίας  

Η µονάδα λειτουργεί συνεχώς επί έξι ηµέρες εβδοµαδιαίως σε τρεις βάρδιες και 
συγκεκριµένα: 

• από 06:00 έως 14:00 

• από 14:00 έως 22:00 

• από 22:00 έως 06:00 
 

Απασχολούµενο Προσωπικό 

Το απασχολούµενο προσωπικό ανέρχεται συνολικά σε εκατόν δέκα άτοµα και έχει ως 
ακολούθως:  

• Τεχνικό προσωπικό:   80 άτοµα   

• ∆ιοικητικό προσωπικό:   30 άτοµα   
 

Παραγόµενα Προϊόντα  

Πρόκειται για φαρµακευτικά και υπό έρευνα φαρµακευτικά προϊόντα αποκλειστικά σε 
υγρή µορφή σε στείρες συνθήκες.  

 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 

Η συνολική ετήσια ανάλωση α’ υλών ανέρχεται σε σε 29,98 tn/έτος, ήτοι 0,129 
tn/ηµέρα.  

Επιπλέον, χρησιµοποιούνται βοηθητικές ύλες που συνίσταται κυρίως σε υλικά 
συσκευασίας:  

• Φιαλίδια (πλαστικά και γυάλινα) 

• Πώµατα φιαλιδίων 
• Αµπούλες (γυάλινες) 
• Κουτάκια 

• Χαρτοκιβώτια 

• Φυλλάδια µε οδηγίες χρήσεως 
• Ταινίες γνησιότητας ΕΟΦ 
 

Παραγωγική διαδικασία  

Το πρώτο στάδιο της παραγωγική διαδικασίας του εργοστασίου συνίσταται στον 
έλεγχο των πρώτων υλών, ο οποίος λαµβάνει χώρα κατά την παραλαβή αυτών σε 
ειδικό χώρο δειγµατοληψίας. Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι πρώτες ύλες 
τηρούν τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, µεταφέρονται µε 
παλέτες στο χώρο αποθήκευσης πρώτων υλών στο επίπεδο II του κτιρίου 3. 
Επισηµαίνεται ότι υπάρχουν ειδικοί χώροι για την αποθήκευση πρώτων υλών για τις 
οποίες απαιτούνται ειδικές συνθήκες αποθήκευσης (π.χ. εύφλεκτα υλικά, συγκεκριµένη 
θερµοκρασία), ενώ οι βοηθητικές ύλες που χρησιµοποιούνται για την α’ και β’ 
συσκευασία των τελικών προϊόντων (φιαλίδια, χαρτοκιβώτια, εντυπωµένες οδηγίες 
κλπ) αποθηκεύονται είτε σε βοηθητική αποθήκη (αποθήκη υλικών συσκευασίας) είτε σε 
διακριτό χώρο εντός του χώρου αποθήκευσης των πρώτων υλών. 

Οι α’ ύλες από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης τους οδηγούνται στο χώρο 
παραγωγής, όπου αρχικά λαµβάνει χώρα η ζύγιση αυτών ανάλογα µε τη συνταγή του 
κάθε προϊόντος. Επισηµαίνεται ότι η πλειοψηφία των πρώτων υλών είναι σε υγρή 
µορφή και οι λοιπές σε στερεή. Οι πρώτες ύλες αναµιγνύονται σε κατάλληλες 
αναλογίες ανάλογα µε τη συνταγή του κάθε προϊόντος σε διπλότοιχα θερµαινόµενα 
ανοξείδωτα δοχεία. Ακολουθεί η διαδικασία φιλτραρίσµατος / διήθησης των µιγµάτων. 
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Εν συνεχεία τα ηµιέτοιµα προϊόντα οδηγούνται στις αυτόµατες συσκευαστικές µηχανές 
όπου αρχικά λαµβάνει χώρα η πλήρωση των αµπουλών ή φιαλιδίων (πρωτοταγής 
συσκευασία). Μετά την πλήρωση, οι µεν αµπούλες σφραγίζονται και ελέγχεται το 
βάρος τους, τα δε φιαλίδια πωµατίζονται. 

Επισηµαίνεται ότι πριν την πλήρωση των αµπουλών ή φιαλιδίων, πλύση και 
αποστείρωση αυτών απαιτείται µόνο για τις γυάλινες αµπούλες. Τα πλαστικά φιαλίδια 
τα οποία πληρώνονται σε στείρους χώρους, παραλαµβάνονται αποστειρωµένα ενώ για 
τα λοιπά φιαλίδια, πλαστικά και γυάλινα, τα οποία δεν πληρώνονται σε στείρους 
χώρους, δεν απαιτείται πλύση ή αποστείρωση αυτών. Επισηµαίνεται ότι η πλύση των 
γυάλινων µπουλών πραγµατοποιείται µε απιονισµένο και απεσταγµένο νερό σε 
αυτόµατα µηχανήµατα. 

Κατά το στάδιο της δευτεροταγούς συσκευασίας, η ετικετέζα εκτυπώνει τις ετικέτες οι 
οποίες επικολλούνται πάνω σε αυτά. Με τη βοήθεια της καρτονέζας εκτυπώνεται η 
ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος, και παράλληλα προστίθενται τα φυλλάδια µε τις 
οδηγίες χρήσεως και επικολλάται η ταινία γνησιότητας του ΕΟΦ. 

Κάποιες αµπούλες πριν την ανωτέρω δευτεροταγή συσκευασία τους απαιτούν την 
τελική αποστείρωσή τους σε υγρό κλίβανο στους 120oC. Για το σκοπό αυτό, περνούν 
από οπτικό ή/και έλεγχο ακεραιότητας σε αυτόµατα ή ηµιαυτόµατα µηχανήµατα. 

Κάποια προϊόντα πακετάρονται περαιτέρω σε συγκεκριµένο αριθµό τεµαχίων σε 
δέµατα µε stretch film και τέλος τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια στις µηχανές 
πακετοποίησης. Τα χαρτοκιβώτια τοποθετούνται σε παλέτες προκειµένου να 
οδηγηθούν στο χώρο αποθήκευσης έτοιµων προϊόντων µέχρι να διατεθούν στο 
εµπόριο. 

Επισηµαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, τηρούνται όλες οι 
κανόνες ποιότητας και ασφάλειας που προβλέπονται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας 
για τέτοιου είδους δραστηριότητες. 

Επίσης, επισηµαίνεται ότι σε διάφορα στάδια τόσο κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 
διαδικασίας όσο και στο τέλος αυτής και πριν τη συσκευασία των προϊόντων, 
διεξάγονται ποιοτικοί έλεγχοι κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες και τηρώντας τα διεθνή 
πρότυπα. Τα δείγµατα οδηγούνται στο χώρο του εργαστηρίου εξοπλισµένο µε 
τελευταίας τεχνολογίας αναλυτικό εξοπλισµό προκειµένου να ελεγχθούν σχετικά µε την 
ποιοτική τους σύσταση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα προϊόντα ελέγχονται τόσο κατά το 
στάδιο της παραγωγής όσο και κατά το στάδιο της συσκευασίας τους, για την 
πληρότητα, ακεραιότητα, τη ορθότητα των εκτυπώσεων στην α’ & β΄ συσκευασία 
καθώς και για το συνολικό βάρος. 

Τέλος επισηµαίνεται ότι το τµήµα συσκευασίας αποτελείται από αυτόµατες γραµµές 
παραγωγής, ενώ στο σύνολό του το εν λόγω εργοστάσιο διαθέτει συστήµατα υψηλής 
αυτοµατοποίησης που στοχεύουν στην παραγωγή υψηλών προϊόντων. 

 
Μηχανολογικός εξοπλισµός  

Η εν λόγω δραστηριότητα λειτουργεί στην εν λόγω θέση δυνάµει της υπ’ αριθµ. πρωτ. 
7181/109/Φ668/21.01.2015 θεωρηµένης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας Υπεύθυνης ∆ήλωσης Έναρξης Λειτουργίας, η οποία αφορά σε 
κινητήρια και θερµική ισχύς των παραγωγικών µηχανηµάτων ίση µε 1.163,33KW και 
102,45KW αντίστοιχα. Η επιχείρηση πρόκειται να προβεί σε περιορισµένο 
εκσυγχρονισµό του µηχανολογικού της εξοπλισµού σε σχέση µε τα ανωτέρω 
αναφερόµενα. 

Αναλυτικότερα ο µηχανολογικός εξοπλισµός του εργοστασίου µετά τον µηχανολογικό 
εκσυγχρονισµό θα έχει εξής: 
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Α! Μηχανολογικός εξοπλισµός δυνάµει της υπ’ αριθµ. πρωτ. 
7181/109/Φ668/21.01.2015 θεωρηµένης Υπεύθυνης ∆ήλωσης Έναρξης Λειτουργίας 

Α1! Παραγωγικά Μηχανήµατα  

 
ΚΙΝ. 
ΙΣΧΥΣ 
(KW) 

ΘΕΡΜ. 
ΙΣΧΥΣ 
(KW) 

1.163,33 102,45 

Α2! Μηχανήµατα προστασίας περιβάλλοντος  

 
ΚΙΝ. 
ΙΣΧΥΣ 
(KW) 

ΘΕΡΜ. 
ΙΣΧΥΣ 
(KW) 

27,00 0,00 

 

B! Μηχανολογικός εξοπλισµός προς αφαίρεση 

B1! Παραγωγικά Μηχανήµατα 
ΚΙΝ. 
ΙΣΧΥΣ 
(KW) 

ΘΕΡΜ. 
ΙΣΧΥΣ 
(KW) 

23,20 0,00 

Γ! Μηχανολογικός εξοπλισµός αιτούµενου εκσυγχρονισµού 

Γ1! Παραγωγικά Μηχανήµατα 

ΚΙΝ. 
ΙΣΧΥΣ 
(KW) 

ΘΕΡΜ. 
ΙΣΧΥΣ 
(KW) 

156,40 32,00 

Συγκεντρωτικά, ισχύει:  

  Υφιστάµενα Αφαιρούµενα 
Αιτούµενου 

εκσυγχρονισµού 
Συνολικά 

Κιν. 
Ισχύς 
(KW) 

1.163,33 23,20 156,40 1.296,53 

Π
α
ρ
α
γ
ω
γ
ικ
ά

  

Μ
η
χ
α
ν
ή
µ
α
τα

 

Θερµ. 
Ισχύς 
(KW) 

102,45 0,00 32,00 134,45 

Κιν. 
Ισχύς 
(KW) 

27,00 - - 27,00 

Μ
η
χ
α
ν
ή
µ
α
τα

 

Π
ρ
ο
σ
τα
σ
ία
ς
 

Π
ε
ρ
ιβ
ά
λ
λ
ο
ν
το
ς
 

Θερµ. 
Ισχύς 
(KW) 

0,00 - - 0,00 

 
Χρήση νερού  

Κατά τη λειτουργία της εν λόγω δραστηριότητας, νερό χρησιµοποιείται στις ακόλουθες 
διαδικασίες: 
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• στη µονάδα αντίστροφης ώσµωσης: ηµερησίως περίπου 72m3 νερού 
οδηγούνται στη µονάδα αντίστροφης ώσµωσης προκειµένου να παραχθεί 
απιονισµένο νερό. Από τα 72m3 ύδατος, τα 24m3 περίπου απορρίπτονται ως 
απόβλητο λόγω της διαδικασίας και τα υπόλοιπα 48m3 οδηγούνται για την 
κάλυψη των αναγκών της διαδικασίας λειτουργίας του εργοστασίου και 
συγκεκριµένα: 

o τα 15m3 περίπου οδηγούνται περαιτέρω προς απόσταξη 
προκειµένου το απεσταγµένο νερό και συγκεκριµένα 3m3 
αυτού να χρησιµοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή 
των προϊόντων και τα υπόλοιπα 12m3 ως µέσο πλύσης των 
γυάλινων αµπουλών. 

o τα 25m3 περίπου χρησιµοποιούνται ως µέσο πλύσης του 
µηχανολογικού εξοπλισµού (π.χ. αναµικτήρες παραγωγής) 

o τα 8m3 για τη λειτουργία των ατµογεννήτριων παραγωγής 
καθαρού ατµού 

 
Χρήση καυσίµων  
Για τη λειτουργία της εν λόγω δραστηριότητας χρησιµοποιούνται δύο τύποι καυσίµων: 
[Α] Φυσικό αέριο: χρησιµοποιείται για τη λειτουργία των δύο ατµογεννητριών καθώς 

και για τη λειτουργία του λέβητα για την κεντρική θέρµανση των κτιρίων. Ετησίως 
υπολογίζεται ότι καταναλώνονται περίπου 5.000MWh φυσικού αερίου. 

[Β] Πετρέλαιο κίνησης: χρησιµοποιείται σε περίπτωση λειτουργίας των δύο εφεδρικών 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Αποθηκεύεται στις ενσωµατωµένες στα 
ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη δεξαµενές καθώς και σε µία εφεδρική δεξαµενή 
χωρητικότητας 5.000lt. Υπολογίζεται ότι ετησίως καταναλώνεται αµελητέα ποσότητα 
πετρελαίου κίνησης. 
 

Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας  
Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιµοποιείται για την κάλυψη των αναγκών της µονάδας 
προέρχεται από το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας µέσης τάσης της ∆ΕΗ 
(20.000V) και µέσω ιδιωτικού υποσταθµού µε δύο µετασχηµατιστές υποβίβασης σε 
χαµηλή τάση. Ετησίως υπολογίζεται ότι καταναλώνονται περίπου 4.600MWh 
ηλεκτρικού ρεύµατος. 
Επισηµαίνεται ότι έχουν εγκατασταθεί δύο εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, ισχύος 
200KVA και 60KVA, τα οποία χρησιµοποιούνται σε περίπτωση διακοπής παροχής 
ρεύµατος από τη ∆ΕΗ. 

 
Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις: 

- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) [όπως τροποποιήθηκε 
από τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)] 

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

- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) [όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016), 
τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12), την Υ.Α. οικ. 146163/12, (ΦΕΚ 
1537/Β/8.5.12) & την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07)] 

- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 
488Α/30-03-2011) & ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 920Α/08-06-2007) 
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- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) [όπως τροποποιήθηκε 
από την Υ.Α 186921/1876/2016 (ΦΕΚ 3846/Β/30.11.2016), την Υ.Α. 
42666/1345/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1879/Β/1.8.2013), την Υ.Α. 15540/548/Ε103/12 
(ΦΕΚ 945/Β/27.3.12)] 

 
Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να 
επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη 
φάση λειτουργίας του έργου, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων µέτρων: 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε 

ιδιωτικούς ή δηµόσιους χώρους. 
2. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο και σε 

στεγασµένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 
328Β/1993). 

3. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, κλπ.) να 
συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύµφωνα µε το Ν. 
2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο µε τα σχετικά δελτία αποστολής.  

4. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν 
στον κατάλογο των µη επικίνδυνων αποβλήτων να συλλέγονται και να 
διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονοµικές 
συνθήκες. Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί, κλπ.) να δίνονται 
για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να αποµακρύνονται για διάθεση µέσω του 
συστήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη 
απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους.  

5. Συλλογή στερεών αποβλήτων και αποµάκρυνσή τους σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα. 

6. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασµένο χώρο 
(ανοικτές εστίες καύσης), σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ328/Β93). 

7. Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές µολύβδου-οξέος να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ασφαλείς χώρους και να παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες 
εταιρείες διαχείρισης, σύµφωνα µε το Π.∆. 115/04 (ΦΕΚ 80/05-03-04). Να 
τηρείται βιβλίο διακίνησης συσσωρευτών.  

8. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.) να 
διαχειρίζονται σύµφωνα µε το Π.∆. 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/05-03-04).  

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

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

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

11. Τα υποβαθµισµένα φαρµακευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες σε υγρή κατάσταση 
(ληγµένα και εκτός προδιαγραφών) θα πρέπει να διαχειρίζονται από ειδικά 
αδειοδοτηµένη εταιρεία. 
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12. Χρήση τοπικών φίλτρων στους χώρους επεξεργασίας και συσκευασίας κόνεων 
για την απαγωγή και συγκράτηση των σωµατιδίων σκόνης. 

13. Τα φίλτρα των συστηµάτων αποκονίωσης των χώρων παραγωγής να 
διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα εφόσον αντικαθίστανται µε νέα 
(συσκευασία σε κατάλληλους περιέκτες και αποστολή προς διαχείριση σε 
αδειοδοτηµένη εγκατάσταση), σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [ΦΕΚ 
Β383/28-3-06, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 
187/Β/2.3.07), τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12) & την Υ.Α. οικ. 146163/12 
(ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12)], ειδάλλως θα πρέπει να διαχειρίζεται µε τον ίδιο τρόπο η 
συλλεγόµενη από αυτά σκόνη. 

14. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) να συλλέγονται σε ειδικά σχεδιασµένη 
δεξαµενή και οι συσκευασίες τους σε ειδικό κάδο συλλογής και να παραδίδονται 
σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρίες διαχείρισης, σύµφωνα µε το Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 
64Α/2-3-2004) και το Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179Α/06.08.01), όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) & την Υ.Α. 
9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)] κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.  

15. Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την πλύση των δεξαµενών 
ανάδευσης, κλπ. να συλλέγονται σε υπέργεια στεγανή δεξαµενή και να 
παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, 
κρατώντας σχετικά παραστατικά σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [ΦΕΚ 
Β383/28-3-06, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 
187/Β/2.3.07), τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12) και την Υ.Α. οικ. 146163/12 
(ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12)]. 

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

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

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

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

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

20. Τα υγρά απόβλητα (λύµατα προσωπικού και επισκεπτών & υγρά απόβλητα 
µονάδας) να οδηγούνται στο δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ. Να τηρούνται τα όσα 
περιγράφονται στην (38) σχετική και να πραγµατοποιείται τακτικό πρόγραµµα 
δειγµατοληπτικών µετρήσεων.  

21. Να τηρείται αρχείο µε µετρήσεις των ρυπαντικών φορτίων των υγρών αποβλήτων 
στην είσοδο και στην έξοδο του βιολογικού καθαρισµού σε θεωρηµένο ειδικό 
βιβλίο. 

22. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού 
δικτύου σωληνώσεων και να τηρεί αρχείο από το πρόγραµµα δειγµατοληπτικών 
µετρήσεων. 

23. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε 
ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 
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ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

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

25. Εκποµπές καυσαερίων από την λειτουργία του λέβητα (χρήση πετρελαίου). Τα 
µόνα επιτρεπόµενα καύσιµα είναι το πετρέλαιο θέρµανσης και τα αέρια καύσιµα. 
Θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/15-4-
93) και να τηρείται βιβλίο καταγραφής των ρύπων σύµφωνα µε το άρθρο 7 αυτής.  

26. Η συντήρηση και ρύθµιση της εγκατάστασης του συστήµατος καυστήρα – λέβητα 
– καπνοδόχου να γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια και µέσα στα 
πλαίσια των προδιαγραφών της ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ369Β/24-05-93) και Y.A. 
οικ. 189533 / 07.11.2011. Για κάθε εργασία συντήρησης-ρύθµισης του 
συστήµατος θέρµανσης των χώρων να συµπληρώνεται και να υπογράφεται από 
τον συντηρητή εις διπλούν το προβλεπόµενο φύλλο συντήρησης - ρύθµισης και 
να κρατείται σε αρχείο. 

27. Να υπάρχει κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού σε όλους τους χώρους του 
εργοστασίου και η έξοδος των αεραγωγών να βρίσκεται σε υψηλότερη στάθµη 
από τα άµεσα γειτνιάζοντα κτίρια. Γενικά τα αέρια απόβλητα που παράγονται στην 
επιχείρηση να διοχετεύονται µέσω αεραγωγού στον εξωτερικό χώρο σε 
κατάλληλο ύψος διάθεσης σύµφωνα µε το ΓΟΚ/85. 

ΘΟΡΥΒΟΣ-∆ΟΝΗΣΕΙΣ 

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

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

30. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα ούτως ώστε η στάθµη θορύβου 
από την λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
µηχανηµάτων, να µην υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο που ορίζεται από το Π.∆. 
1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1), και γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό 
περιβάλλον της περιοχής. 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

31. Επαρκής σήµανση των συσκευασιών επικίνδυνων ουσιών σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας.  

32. Η αποθήκευση των επικίνδυνων Α΄ υλών θα πρέπει να γίνεται σε διαχωρισµένο 
χώρο από τα µη επικίνδυνα υλικά. 

33. Στους χώρους αποθήκευσης των επικίνδυνων Α΄ υλών, λοιπών υλών και 
καυσίµων να τηρούνται όλων τα απαιτούµενων µέτρα πυρασφαλείας που 
προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρµόζεται κατάλληλη 
εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό 
πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού, πυροσβεστικές φωλιές, 
κλπ.). 

34. 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 

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

36. Να γίνεται έλεγχος της θερµοκρασίας στους χώρους αποθήκευσης. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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37. 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.Ε.Κ.Α. / ∆/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). 

38. Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιµετώπιση έκτακτων 
περιστατικών µε τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να 
είναι διαθέσιµο και προσβάσιµο από το προσωπικό.  

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

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

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

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

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

44. Συντήρηση της περιµετρικής δενδροφυτεύσης. 
45. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα 

για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να µην αλλοιωθεί ο ρυθµός 
απορρόφησης των όµβριων και η πρόκληση δυσµενών για το περιβάλλον 
φαινοµένων όπως λιµνάζοντα νερά, κλπ. 

46. 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. 

47. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων. 
 

Η ∆/νση Περιβάλλοντος λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται υπέρ της 
εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.  

 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: 
Εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας φαρµακευτικών και υπό έρευνα 
φαρµακευτικών προϊόντων, της εταιρείας «ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.», που βρίσκεται στην οδό Αγ. 
∆ηµητρίου 63, στο ∆ήµο Αλίµου Αττικής, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Κλιµατικής 
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Αλλαγής, της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και  
έχουν ως εξής: 

 
Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις: 

- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) [όπως τροποποιήθηκε 
από τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)] 

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

- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) [όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016), τον 
Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12), την Υ.Α. οικ. 146163/12, (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12) & 
την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07)] 

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

- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) [όπως τροποποιήθηκε από 
την Υ.Α 186921/1876/2016 (ΦΕΚ 3846/Β/30.11.2016), την Υ.Α. 
42666/1345/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1879/Β/1.8.2013), την Υ.Α. 15540/548/Ε103/12 (ΦΕΚ 
945/Β/27.3.12)] 

 
Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να 
επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση 
λειτουργίας του έργου, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων µέτρων: 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε 

ιδιωτικούς ή δηµόσιους χώρους. 

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

3. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, κλπ.) να 
συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύµφωνα µε το Ν. 
2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο µε τα σχετικά δελτία αποστολής.  

4. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν 
στον κατάλογο των µη επικίνδυνων αποβλήτων να συλλέγονται και να 
διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά 
σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. Τα 
αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί, κλπ.) να δίνονται για 
ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να αποµακρύνονται για διάθεση µέσω του συστήµατος 
αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή 
διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους.  

5. Συλλογή στερεών αποβλήτων και αποµάκρυνσή τους σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα. 

6. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασµένο χώρο 
(ανοικτές εστίες καύσης), σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ328/Β93). 

7. Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές µολύβδου-οξέος να αποθηκεύονται προσωρινά 
σε ασφαλείς χώρους και να παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες 
διαχείρισης, σύµφωνα µε το Π.∆. 115/04 (ΦΕΚ 80/05-03-04). Να τηρείται βιβλίο 
διακίνησης συσσωρευτών.  
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8. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.) να διαχειρίζονται 
σύµφωνα µε το Π.∆. 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/05-03-04).  

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

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

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

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

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

13. Τα φίλτρα των συστηµάτων αποκονίωσης των χώρων παραγωγής να 
διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα εφόσον αντικαθίστανται µε νέα 
(συσκευασία σε κατάλληλους περιέκτες και αποστολή προς διαχείριση σε 
αδειοδοτηµένη εγκατάσταση), σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [ΦΕΚ 
Β383/28-3-06, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 
187/Β/2.3.07), τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12) & την Υ.Α. οικ. 146163/12 
(ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12)], ειδάλλως θα πρέπει να διαχειρίζεται µε τον ίδιο τρόπο η 
συλλεγόµενη από αυτά σκόνη. 

14. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) να συλλέγονται σε ειδικά σχεδιασµένη 
δεξαµενή και οι συσκευασίες τους σε ειδικό κάδο συλλογής και να παραδίδονται σε 
νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρίες διαχείρισης, σύµφωνα µε το Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 
64Α/2-3-2004) και το Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179Α/06.08.01), όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) & την Υ.Α. 
9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)] κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.  

15. Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την πλύση των δεξαµενών 
ανάδευσης, κλπ. να συλλέγονται σε υπέργεια στεγανή δεξαµενή και να 
παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, 
κρατώντας σχετικά παραστατικά σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [ΦΕΚ 
Β383/28-3-06, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 
187/Β/2.3.07), τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12) και την Υ.Α. οικ. 146163/12 
(ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12)]. 

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

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

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

18. Τα διάφορα υλικά καθαρισµού που θα χρησιµοποιηθούν να είναι εγκεκριµένα και 
καταχωρηµένα σε διεθνείς λίστες υγιεινής και να µην περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
όπως φορµαλδεΰδη, γλουταραλδεΰδη. 
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19. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών αποβλήτων τα 
οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και µολυσµατικούς παράγοντες. Τα αστικά λύµατα 
του προσωπικού να µεταφέρονται (µε ξεχωριστό δίκτυο) απευθείας στην µονάδα 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.  

20. Τα υγρά απόβλητα (λύµατα προσωπικού και επισκεπτών & υγρά απόβλητα 
µονάδας) να οδηγούνται στο δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ. Να τηρούνται τα όσα 
περιγράφονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 9441/16 απόφαση µε θέµα «Ανανέωση Άδειας 
Αποχέτευσης, στο δίκτυο ακαθάρτων, των υγρών αποβλήτων της βιοµηχανίας 
παραγωγής φαρµακευτικών προϊόντων και καλλυντικών “ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.”, που 
βρίσκεται στην Αγ. ∆ηµητρίου 63 στον Άλιµο», από το Τµ. Ελέγχου Βιοµηχανιών / 
Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Βιοµηχανικών Αποβλήτων & Λυµάτων / ∆/νση 
Ποιότητας, Έρευνας και Ανάπτυξης / ΕΥ∆ΑΠ και να πραγµατοποιείται τακτικό 
πρόγραµµα δειγµατοληπτικών µετρήσεων.  

21. Να τηρείται αρχείο µε µετρήσεις των ρυπαντικών φορτίων των υγρών αποβλήτων 
στην είσοδο και στην έξοδο του βιολογικού καθαρισµού σε θεωρηµένο ειδικό 
βιβλίο. 

22. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού 
δικτύου σωληνώσεων και να τηρεί αρχείο από το πρόγραµµα δειγµατοληπτικών 
µετρήσεων. 

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

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

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

25. Εκποµπές καυσαερίων από την λειτουργία του λέβητα (χρήση πετρελαίου). Τα 
µόνα επιτρεπόµενα καύσιµα είναι το πετρέλαιο θέρµανσης και τα αέρια καύσιµα. 
Θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/15-4-93) 
και να τηρείται βιβλίο καταγραφής των ρύπων σύµφωνα µε το άρθρο 7 αυτής.  

26. Η συντήρηση και ρύθµιση της εγκατάστασης του συστήµατος καυστήρα – λέβητα – 
καπνοδόχου να γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια και µέσα στα 
πλαίσια των προδιαγραφών της ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ369Β/24-05-93) και Y.A. οικ. 
189533 / 07.11.2011. Για κάθε εργασία συντήρησης-ρύθµισης του συστήµατος 
θέρµανσης των χώρων να συµπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή 
εις διπλούν το προβλεπόµενο φύλλο συντήρησης - ρύθµισης και να κρατείται σε 
αρχείο. 

27. Να υπάρχει κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού σε όλους τους χώρους του 
εργοστασίου και η έξοδος των αεραγωγών να βρίσκεται σε υψηλότερη στάθµη από 
τα άµεσα γειτνιάζοντα κτίρια. Γενικά τα αέρια απόβλητα που παράγονται στην 
επιχείρηση να διοχετεύονται µέσω αεραγωγού στον εξωτερικό χώρο σε κατάλληλο 
ύψος διάθεσης σύµφωνα µε το ΓΟΚ/85. 

ΘΟΡΥΒΟΣ-∆ΟΝΗΣΕΙΣ 

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

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

30. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα ούτως ώστε η στάθµη θορύβου 
από την λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων, 
να µην υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο που ορίζεται από το Π.∆. 1180/81 (άρθ. 
2, πιν. 1), και γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
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31. Επαρκής σήµανση των συσκευασιών επικίνδυνων ουσιών σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας.  

32. Η αποθήκευση των επικίνδυνων Α΄ υλών θα πρέπει να γίνεται σε διαχωρισµένο 
χώρο από τα µη επικίνδυνα υλικά. 

33. Στους χώρους αποθήκευσης των επικίνδυνων Α΄ υλών, λοιπών υλών και 
καυσίµων να τηρούνται όλων τα απαιτούµενων µέτρα πυρασφαλείας που 
προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρµόζεται κατάλληλη 
εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό 
πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού, πυροσβεστικές φωλιές, 
κλπ.). 

34. 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 

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

36. Να γίνεται έλεγχος της θερµοκρασίας στους χώρους αποθήκευσης. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

37. 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.Ε.Κ.Α. / ∆/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). 

38. Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιµετώπιση έκτακτων 
περιστατικών µε τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να 
είναι διαθέσιµο και προσβάσιµο από το προσωπικό.  

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

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

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

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

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

44. Συντήρηση της περιµετρικής δενδροφυτεύσης. 

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

46. 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. 

47. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων. 
 

 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, 
Α. Μπαλού, ∆. Κουτσούµπα, Α. Βασιλάκη, Α. Μαντάς, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου. 
 
 
 

 
 
 

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

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


