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Συνεδρίαση 22η  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 241/2017 

Σήµερα 06/07/2017 ηµέρα Πέµπτη 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. 136158/30-06-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 30-
06-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 11ο Η.∆. 

Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου: Βιοµηχανία χύτευσης αλουµινίου και παραγωγής 
προφίλ αλουµινίου και µεταλλικών κουφωµάτων, της εταιρείας «PANEL PRESS ABEE», 
που βρίσκεται στο 42ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας, στη θέση «ΚΟΥΤΣΙ» στον 
Αυλώνα Αττικής. 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα δύο (82) 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. Καραµέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης 
Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµόπουλος Νικόλαος, Αδαµοπούλου 
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– Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία 
- Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου 
Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα 
Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς 
Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, 
∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα, 
Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, 
Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, 
Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος 
Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, 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, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου 
Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου 
Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης 
Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός 
Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Φιλίππου Πέτρος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, 
∆ηµοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θεοχάρη 
Αικατερίνη (Καίτη), Καστανιάς Νικόλαος, Κουκά Μαρίνα, Μαντούβαλος Πέτρος, 
Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτονοτάριος 
Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, 
Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Χαρδαλιάς Νικόλαος, 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. Αθ. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος 
θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 204163/16/01-6-2017 
εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής 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)]. 

2. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.» [Όπως 
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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 (ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – 
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17.6.2011)]. 

4. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, 
όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) [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) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012)]. 

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/02-03-2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001 Κ.Υ.Α. 
“Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων 
ορυκτελαίων” (Β΄40). “Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση 
των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων”». 

7. Την Κ.Υ.Α. 1958/13-01-12 (ΦΕΚ 21/Β΄) «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. 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)]. 

8. 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)]. 

9. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/26-9-03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «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)]. 

10. Την Υ.Α. Οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/14.1.2014) «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». 

11. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) «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)]. 

12. Της Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17.11.1997) «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)]. 

13. Της Εγκυκλίου 103731/1278/2004 «Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».  
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14. 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». 

15. 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)]. 

16. Την Κ.Υ.Α. 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) την 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. οικ. 
146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012) και την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07)]. 

17. Την Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013, (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» [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)]. 

18. Την Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ 749/Β/2010) «Καθορισµός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών 
Προτύπων στον ποταµό Ασωπό και Οριακών Τιµών Εκποµπών υγρών 
βιοµηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού» [όπως 
τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. 100079/2015 (ΦΕΚ 135/Β/2015)] 

19. Την Υ.Α. οικ. 191002/2013 (ΦΕΚ 2220/Β/2013) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 
145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισµός µέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων 
(354/Β) και συναφείς διατάξεις”». 

20. Την Κ.Υ.Α. οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) «Καθορισµός µέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις»  

21. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ138/24-2-1965) Υγειονοµική ∆ιάταξη «Περί 
διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε δια των 
υπ’ αριθµ. Γ1/17831/7-12-1971 (ΦΕΚ 986Β/10-12-1971) και Γ4/1305/2-08-1974 
(ΦΕΚ 801Β/9-08-1974) Υπουργικών Αποφάσεων. 

22. Την Κ.Υ.Α. 11535/93 (ΦΕΚ 328Β) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης». 

23. Την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β/2006) «Λήψη µέτρων 
πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελµατικά 
εργαστήρια, αποθήκες και µηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που 
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες». 

24. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 13141/11.3.16 Εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως ΥΠΕΝ 
«∆ιαχείριση αποβλήτων που παραµένουν επί µακρόν αποθηκευµένα εντός των 
γηπέδων των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων» (Α∆Α: 71ΣΟ4653Π8-1Β∆). 

25. Τα Κείµενα Αναφοράς των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών για: α) τη βιοµηχανία µη 
σιδηρούχων µετάλλων, β) την επιφανειακή κατεργασία µε χρήση οργανικών 
διαλυτών, γ) την επιφανειακή κατεργασία µετάλλων και πλαστικών και δ) για λοιπές 
εγκαταστάσεις/συστήµατα, που βρίσκουν εφαρµογή σε διάφορους βιοµηχανικούς 
κλάδους όπως: i) τα βιοµηχανικά ψυκτικά συστήµατα, ii) εκποµπές από την 
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αποθήκευση, iii) εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, iv) γενικές αρχές 
παρακολούθησης, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

26. Την Εκτελεστική Απόφαση 2016/1032 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2016 για τον 
καθορισµό των συµπερασµάτων βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών (Β∆Τ) βάσει της 
οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον 
αφορά τις βιοµηχανίες µη σιδηρούχων µετάλλων. 

27. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά µε τις βασικές εκθέσεις βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιοµηχανικών εκποµπών» (2014/C 136/03). 

28. Τον Κανονισµό 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
18ης Ιανουαρίου 2006 «για τη σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και 
µεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ 
του Συµβουλίου». 

29. Το µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62742/24-03-2015 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. 

30. Το υπ’ αρ. πρωτ. 52542/4194/16 έγγραφο µε θέµα «∆ιαβίβαση Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Βιοµηχανία χύτευσης αλουµινίου και 
παραγωγής προφίλ αλουµινίου και µεταλλικών κουφωµάτων, της εταιρείας «PANEL 
PRESS ΑΒΕΕ», που βρίσκεται στο 42ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας, στη 
θέση «ΚΟΥΤΣΙ» στον Αυλώνα Αττικής.» από το Τµήµα Α / ∆/νση ΠΕΧΩ / Γενική 
∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 

31. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 204397/16 έγγραφο µε θέµα «Αποστολή ανακοίνωσης» από το 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού / Γενική 
∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

32. Το υπ’ αρ. πρωτ. 234828/16 έγγραφο µε θέµα «Αποστολή απόψεων επί Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» από το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / 
∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού / Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια 
Αττικής. 

33. Το υπ’ αρ. πρωτ. 221596/2016 µε θέµα «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ», από την Τεχνική 
Υπηρεσία / ∆ήµος Ωρωπού. 

34. Το υπ’ αρ. πρωτ. 22427/2016 µε θέµα «Αποστολή απόφασης ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου» (µε συνηµµένη την αρνητική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Ωρωπού για της εταιρεία PANEL PRESS Α.Β.Ε.Ε.), από το Τµήµα 
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων / ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών / ∆ήµος Ωρωπού. 

35. Το υπ’ αρ. πρωτ. 89474/2017 µε θέµα «Συµπληρωµατικά στοιχεία στη µελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιοµηχανίας παραγωγής προφίλ αλουµινίου και 
µεταλλικών κουφωµάτων “PANELPRESSABEE”», από την εταιρεία PANEL PRESS 
ΑΒΕΕ. 

36. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΠΕΧΩΦ353/4290/Φ.ΠΕΡΙΒ9/2009 έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων (ανανέωση και συµπλήρωση), από το Τµήµα Α / ∆/νση ΠΕΧΩ / Γεν. ∆/νση 
Περιφέρειας / Περιφέρεια Αττικής. 

37. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3588/2015 άδεια λειτουργίας (κατόπιν τεχνικής ανασυγκρότησης 
& διαχωρισµού – για την ALFA PRESS Α.Β.Ε.Ε.), από το Τµήµα Α - Άδειες / ∆/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής / Γεν. ∆/νση Ανάπτυξης / Περιφέρεια Αττικής. 

38. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3587/2015 άδεια λειτουργίας (κατόπιν τεχνικής ανασυγκρότησης, 
διαχωρισµού & µηχανολογικού εκσυγχρονισµού – για την PANEL PRESS Α.Β.Ε.Ε.), 
από το Τµήµα Α - Άδειες / ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής / Γεν. ∆/νση 
Ανάπτυξης / Περιφέρεια Αττικής. 

39. Την υπ’ αρ. 3371/2013 έγκριση δόµησης, από το Τµήµα Έκδοσης Αδειών ∆όµησης / 
∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης / ∆ήµος Ωρωπού. 
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40. Την υπ’ αρ. 67/2015 άδεια δόµησης, από το Τµήµα Έκδοσης Αδειών ∆όµησης / 
∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης / ∆ήµος Ωρωπού. 

41. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1919/12 µε θέµα «Χρήσεις γης» (εντός ζώνης Α), από την 
Υπηρεσία ∆όµησης / ∆ήµος Ωρωπού. 

42. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 78/2016 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, από το Τµήµα 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος / Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας  / Σώµα Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας & Μεταλλείων /  ΥΠΕΝ. 

43. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 140/2016 ∆ιαβίβαση Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, από το 
Τµήµα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος / Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας  / Σώµα 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας & Μεταλλείων /  ΥΠΕΝ. 

44. Το από 14/10/2015 Απολογητικό Υπόµνηµα της εταιρείας PANEL PRESS A.B.E.E. 

45. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2351/2015 έκθεση µερικού ελέγχου τήρησης 
περιβαλλοντικών όρων και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, από το Τµήµα 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος / Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας  / Σώµα Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας & Μεταλλείων /  ΥΠΕΚΑ. 

46. Την από 01/04/2011 σύµβαση παροχής υπηρεσιών και µίσθωσης κινητού 
εξοπλισµού (για την αποκοµιδή στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων), µεταξύ της 
εταιρείας PANEL PRESS Α.Β.Ε.Ε. και της ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝ∆ΑΡΗ Ε.Π.Ε. 

47. Το από 28/09/2015 ιδιωτικό συµφωνητικό (για την αποκοµιδή επικινδύνων 
αποβλήτων µε ΕΚΑ 19 02 05* - Ιλύς από µονάδα φυσικοχηµικής επεξεργασίας 
υγρών βαφής αλουµινίου), µεταξύ της εταιρείας PANEL PRESS Α.Β.Ε.Ε. και της 
POLYECO Α.Ε. 

48. Το από 25/01/2015 ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας (για την αποκοµιδή µη 
επικινδύνων αποβλήτων µε ΕΚΑ 10 03 16 – Εξαφρίσµατα αλουµινίου), µεταξύ της 
εταιρείας PANEL PRESS Α.Β.Ε.Ε. και της ΧΑΡ. Ι. ΜΗΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. 

 
Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Βιοµηχανία χύτευσης αλουµινίου και 
παραγωγής προφίλ αλουµινίου και µεταλλικών κουφωµάτων, της εταιρείας «PANEL 
PRESS ΑΒΕΕ», που βρίσκεται στο 42ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας, στη 
θέση «ΚΟΥΤΣΙ» στον Αυλώνα Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε µε το (30) σχετικό, για 
την έκφραση απόψεων µας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 
 
Κύριος του Έργου: 
PANEL PRESS A.Β.Ε.Ε. 
 
Συντάκτης µελέτης: 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
 
Η µελέτη περιλαµβάνει: 
1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
4.  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

5.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
6.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
7.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
8.  ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
9.  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 
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10. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
11. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
PANEL PRESS AΒΕΕ Βιοµηχανία χύτευσης αλουµινίου και παραγωγής προφίλ 
αλουµινίου και µεταλλικών κουφωµάτων. 

ALFA PRESS ΑΒΕΕ Βιοµηχανία χύτευσης αλουµινίου και παραγωγής προφιλ 
αλουµινίου και µεταλλικών κουφωµάτων. 

Η βιοµηχανία βρίσκεται εντός ενιαίου οικοπέδου και καταλαµβάνει ένα κτίριο. Η 
υφιστάµενη ΑΕΠΟ περιλαµβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων εντός του 
βιοµηχανικού οικοπέδου και η προηγούµενη άδεια λειτουργίας αφορά επίσης το 
σύνολο του µηχανολογικού εξοπλισµού. Πρόσφατα έγινε διαχωρισµός της 
βιοµηχανίας σε δύο νοµικά πρόσωπα (PANEL PRESS ABEE και ALFA PRESS 
ABEE) για τα οποία εκδόθηκαν χωριστές άδειες λειτουργίας. Ο διαχωρισµός έγινε 
για εµπορικούς λόγους. Ωστόσο, η παραγωγική διαδικασία και οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις αυτές δεν µπορούν να διαχωριστούν και για λόγους ολοκληρωµένης 
προσέγγισης αναφέρονται στην ΜΠΕ ως µια ενιαία διαδικασία. Για τους λόγους 
αυτούς προτείνεται η ενιαία αντιµετώπιση της βιοµηχανίας από περιβαλλοντικής 
ανάλυσης και αδειοδότησης και η έκδοσης ενιαίας ΑΕΠΟ και για τα δύο νοµικά 
πρόσωπα που θα αφορά το σύνολο της δραστηριότητας. 

 
ΕΙ∆ΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Εργοστάσιο παραγωγής κουφωµάτων αλουµινίου και συνοδά έργα. Αναλυτικά, 
περιλαµβάνονται οι εξής επιµέρους δραστηριότητες: 

• Χυτήριο για παραγωγή χυτών αντικειµένων (ΣΤΑΚΟ∆ 2003: 275.3, 
NACE 2008: 24.53 Χύτευση ελαφρών µετάλλων)  

• Κατασκευή µεταλλικών κουφωµάτων (ΣΤΑΚΟ∆ 2003: 281.2, NACE 
2008: 25.12 Κατασκευή µεταλλικών πορτών και παράθυρων)  

• Παραγωγή προφίλ αλουµινίου (ΣΤΑΚΟ∆ 2003: 274.2β, NACE 2008: 
24.42.22: Παραγωγή δοκών, ράβδων, καθορισµένων µορφών (profiles) 
αργίλιου)  

• Ηλεκτροστατική βαφή (ΣΤΑΚΟ∆ 2003: 285.1α, NACE 2008: 25.61 
Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων)  

• Κατασκευή πλαστικών ειδών καθορισµένης µορφής (λάστιχα 
στεγάνωσης) (ΣΤΑΚΟ∆ 2003: 252.1, NACE 2008: 22.21 Κατασκευή 
πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισµένων µορφών)  

Μέγεθος µονάδας: 

• Ετήσια δυναµικότητα (υφιστάµενη δυναµικότητα βάσει ΑΕΠΟ 2009):  
� Παραγωγή χυτών αντικειµένων: 0,5 tn/ηµέρα  
� Κατασκευή µεταλλικών κουφωµάτων: 50 

τεµάχια/ηµέρα  
� Πρώτη επεξεργασία αλουµινίου (ράβδοι, σωλήνες, 

προφίλ αλουµινίου): 2,5 tn/ηµέρα  
� Ηλεκτροστατική βαφή: 1,0 tn/ηµέρα (µε συνολική 

χωρητικότητα των λουτρών χηµικής κατεργασίας 
που ανέρχεται στα 19,5 m3)  

� Παραγωγή ελαστικών στεγάνωσης µε 
εγκατεστηµένη ισχύ 40 KW: 0,5 tn/ηµέρα  

• Επιφάνεια οικοπέδου εργοστασίου: 42.038,90 m2  

• Κτιριακή κάλυψη οικοπέδου: 11.593,03 m2 (συνολική επιτρεπόµενη 
κάλυψη: 16.815,56 m2)  

• Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς:  
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� PANEL PRESS AΒΕΕ: Κινητήρια ισχύς 843,45 
KW, θερµική ισχύς 29,85 KW (βάσει της 
ισχύουσας άδειας λειτουργίας κατόπιν τεχνικής 
ανασυγκρότησης, διαχωρισµού και µηχανολογικού 
εξοπλισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, α.π.3587/15/23-11-2015)  

� ALFA PRESS ΑΒΕΕ: Κινητήρια ισχύς 39,50 KW 
(βάσει της ισχύουσας άδειας λειτουργίας κατόπιν 
τεχνικής ανασυγκρότησης, διαχωρισµού και 
µηχανολογικού εξοπλισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης 
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, α.π.3588/15/23-11-2015)  

• Εργαζόµενο προσωπικό: περίπου 50 άτοµα  
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Το οικόπεδο της εγκατάστασης βρίσκεται εντός των ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αυλώνα και συγκεκριµένα στο ύψος του 42ου χλµ. ΕΟ Αθηνών – Λαµίας (στην 
περιοχή του ΣΕΑ «Σείριος» στη θέση «ΚΟΥΤΣΙ». Η πρόσβαση στην εγκατάσταση 
γίνεται από τον δεξιό παράδροµο της Ε.Ο. (κατεύθυνση προς Λαµία). Η συνολική 
έκταση του οικοπέδου είναι 42 στρέµµατα. 

Οι συντεταγµένες ΕΓΣΑ87 του εργοστασίου είναι Χ=479270,50 Υ=4233854,72. Οι 
συντεταγµένες αναφέρονται στο σηµείο εισόδου στην εγκατάσταση. 

 

 

 
Εικόνα 1: Ευρύτερη περιοχή µονάδας 
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Εικόνα 2: Άµεση περιοχή  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Κατάταξη της δραστηριότητας σύµφωνα µε την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β). Στον 
επόµενο Πίνακα δίνονται οι κατηγορίες στις οποίες εµπίπτει η εγκατάσταση βάσει 
των διεργασιών που επιτελούνται σε αυτή και της υφιστάµενης ΑΕΠΟ της. 

 

 

(1) Η διεργασία αυτή αναφέρεται στην προηγούµενη ΜΠΕ και στην ΑΕΠΟ 
αλλά έχει σταµατήσει να λειτουργεί και ο σχετικός εξοπλισµός έχει 
αποξηλωθεί  

(2) ∆εδοµένου ότι ο όγκος των µπάνιων επεξεργασίας είναι 19,5 m3 < 30 m3, 
η εγκατάσταση δεν υπάγεται στο Παρ/µα ΙΙ της ΚΥΑ 15393/2002  
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Η ταξινόµηση της βιοµηχανίας γίνεται µε βάση τη µοριοδότηση βάσει κριτηρίων 
σύµφωνα µε τον επόµενο Πίνακα: 

 

(1) Το οικόπεδο της βιοµηχανίας βρίσκεται εντός της Περιοχής Α του ΦΕΚ 
707∆/13-12-1979 (Περί τροποποιήσεως των όρων δοµήσεως των 
γηπέδων των κειµένων εκτός των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων και 
εκτός των ορίων των νοµίµως υφισταµένων προ του έτους 1923 οικισµών, 
του Νοµού Αττικής), όπως έχει τροποποιηθεί µε το ΦΕΚ 303∆/6-4-1987 
(Καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης για κατασκευή βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων στα γήπεδα και οικόπεδα που βρίσκονται στο ηπειρωτικό 
τµήµα του Ν. Αττικής και στα νησιά Σαλαµίνα και Αίγινα πλην της περιοχής 
ισχύος του Π.∆. της 20-12-1985 (ΦΕΚ 717∆)). 

(2) Το εν λόγω τµήµα του οικοπέδου της βιοµηχανίας είναι ιδιωτική δασική 
έκταση για την οποία δεν υπάρχει πράξη χαρακτηρισµού. 

Συνολικά, η βιοµηχανία µοριοδοτείται µε 140 µόρια και εποµένως, εµπίπτει στην 
κατηγορία Α2, 

Η ταξινόµηση σύµφωνα µε την εθνική ονοµατολογία οικονοµικών δραστηριοτήτων 
(NACE 2008) και η αντιστοίχιση µε το βαθµό όχλησης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048Β/2012) δίνεται στον επόµενο Πίνακα. Η 
εγκατάσταση θεωρείται ότι είναι µέσης όχλησης λόγω της πραγµατοποιούµενης 
χύτευσης και της διέλασης. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Το εργοστάσιο της PANEL PRESS Α.Ε. έχει ως βασική του διεργασία την 
επεξεργασία αλουµινίου για την παραγωγή κουφωµάτων. Στο εργοστάσιο λειτουργεί 
µονάδα διέλασης αλουµινίου για την παραγωγή προφίλ, µονάδα βαφής των προφίλ, 
µονάδα παραγωγής κουφωµάτων και χυτήριο αλουµινίου µικρής δυναµικότητας για 
την παραγωγή κάγκελων αλουµινίου. 
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� Παραγωγή προφίλ αλουµινίου µε διέλαση 

Η παραγωγή προφίλ αλουµινίου µε διέλαση αποτελεί µια από τις κύριες 
παραγωγικές δραστηριότητες του εργοστασίου. Στην παρακάτω εικόνα δίνεται ένα 
συνολικό διάγραµµα ροής της διεργασίας της διέλασης. Στο διάγραµµα δίνονται οι 
βασικές εισροές στη διεργασία (πρώτες ύλες, ενέργεια) και τα παραγόµενα στερεά 
απόβλητα. Σηµειώνεται ότι συνολικά η θερµότητα παρέχεται µε την καύση υγραερίου 
και η µόνη άλλη πηγή ενέργειας που χρησιµοποιείται είναι ηλεκτρική ενέργεια για την 
κίνηση των µηχανών. 
 

 
 

� Μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής 

Η ηλεκτροστατική βαφή χρησιµοποιείται για τη βαφή των αντικειµένων που 
χρησιµοποιεί το εργοστάσιο για την κατασκευή κουφωµάτων. Η διεργασία της 
ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται η χηµική 
επεξεργασία και παθητικοποίηση της επιφάνειας του αλουµινίου και στη συνέχεια 
ακολουθεί η βαφή. Στην επόµενη Εικόνα δίνεται το συνολικό διάγραµµα ροής της 
διεργασίας ηλεκτροστατικής βαφής. Στο διάγραµµα έχουν σηµειωθεί οι βασικές 
εισροές στη διεργασία καθώς και οι βασικές ροές αποβλήτων. Με διακεκοµµένη 
γραµµή δίνονται οι γραµµές ανακύκλωσης/ανακυκλοφορίας εντός της διεργασίας. 
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� Μονάδα χύτευσης αλουµινίου 

Στο εργοστάσιο λειτουργεί µικρό χυτήριο για τη χύτευση χυτών στοιχείων αλουµινίου 
και κάγκελων αλουµινίου. Επίσης, είναι δυνατό να παραχθούν µε τη µέθοδο φασόν 
εξαρτήµατα αλουµινίου για πελάτες (διακοσµητικές κορνίζες, φωτιστικά, κλπ.). Η 
χύτευση γίνεται σε κλίβανο τήξης δυναµικότητας 0,5 τόνων ανά ηµέρα. Στο χώρο 
υπάρχουν δύο ακόµη µικροί κλίβανοι, οι οποίοι ωστόσο είναι αποσυνδεδεµένοι και 
δεν χρησιµοποιούνται. 
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� Μονάδα κατασκευής κουφωµάτων 

Στη µονάδα παράγονται κουφώµατα αλουµινίου. Η κατασκευή τους περιλαµβάνει µια 
σειρά από επιµέρους εργασίες µε σηµαντικότερες εκείνες της κατασκευής των πάνελ, 
της κοπής και προσαρµογής των γυάλινων επιφανειών, της προσαρµογής των 
επιµέρους εξαρτηµάτων (κλειδαριές, µεντεσέδες, κλπ.), της συναρµολόγησης των 
κουφωµάτων και της συσκευασίας. Οι διεργασίες στη µονάδα κατασκευής 
κουφωµάτων δεν δηµιουργεί ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα πέρα από την 
παραγωγή στερεών αποβλήτων (αποκόµµατα αλουµινίου, γυαλί και υλικά 
συσκευασίας), τα οποία ανακυκλώνονται. 

Η κατασκευή των πάνελ αλουµινίου για τις πόρτες εξαρτάται από το είδος της 
πόρτας (απλή η θωρακισµένη πόρτα εισόδου, πρεσαριστές ή παραδοσιακές 
πόρτες). Οι εξωτερικές πόρτες κατασκευάζονται από δύο φύλλα αλουµινίου µεταξύ 
των οποίων χρησιµοποιείται ενδιάµεσο στρώµα µονωτικού υλικού. Τα βασικά στάδια 
κατασκευής είναι τα εξής: 

• Κατασκευή πάνελ  

• Τοποθέτηση γυάλινης επιφάνειας  

• Κατασκευή εξαρτηµάτων  

• Μοντάρισµα κουφωµάτων και τοποθέτηση εξαρτηµάτων  

� Βοηθητικές εγκαταστάσεις 

Το εργοστάσιο διαθέτει µια σειρά επιµέρους διεργασιών οι οποίες θεωρούνται 
υποστηρικτικές των βασικών παραγωγικών διεργασιών που επιτελούνται σε αυτό. Οι 
διεργασίες αυτές είναι: 

• Επιφανειακή χηµική επεξεργασία µικρών εξαρτηµάτων (π.χ. 
µεντεσέδες)  

• Φούρνος σουµπλιχρωµίας  

• ∆εξαµενή υγραερίου  

• Μηχανουργείο  

• Χώροι αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων  

� Πρώτες / βοηθητικές ύλες  

Οι βασικές πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στην εγκατάσταση είναι αλουµίνιο µε 
τη µορφή χελώνας για χύτευση στο χυτήριο, µε τη µορφή µπιγιέτας για την 
παραγωγή των προφίλ και µε τη µορφή λαµαρίνας για την παραγωγή πάνελ για 
κουφώµατα. Χρησιµοποιείται επίσης χρώµα για τη βαφή των αντικειµένων 
αλουµινίου και µονωτικό υλικό της εταιρίας DOW για την παραγωγή των πάνελ. 
Αναλώνονται επίσης σε µικρές ποσότητες διάφορα χηµικά που χρησιµοποιούνται σε 
διάφορα σηµεία των διεργασιών, κυρίως στην επιφανειακή χηµική επεξεργασία πριν 
την βαφή. 

 



 14 

� Προϊόντα  

Τα βασικά προϊόντα της εγκατάστασης είναι προφίλ αλουµινίου, κουφώµατα 
αλουµινίου σε διάφορες µορφές και διαστάσεις και χυτά αλουµινένια κάγκελα. Στον 
επόµενο πίνακα δίνονται οι ποσότητες παραγωγής για την τελευταία διετία (2013, 
2014). Στον ίδιο πίνακα δίνεται η δυναµικότητα της εγκατάστασης ανά προϊόν, έτσι 
όπως αναφέρεται στην τελευταία της ΑΕΠΟ. 

 

Περιγραφή τροποποιήσεων 
Η βιοµηχανία σχεδιάζει µια σειρά από µετατροπές που αφορούν τόσο τη βελτίωση 
της περιβαλλοντικής της απόδοσης µε έµφαση στη διαχείριση των όµβριων υδάτων 
όσο και στην παραγωγική της διεργασία µε προσθήκη µιας νέας γραµµής διέλασης. 

� Προσθήκη µονάδας διαχείρισης των συλλεγόµενων όµβριων υδάτων  

Η διαχείριση των όµβριων του οικοπέδου γίνεται µέσω ενός δικτύου συλλεκτηρίων 
αγωγών που καταλήγουν σε δύο αγωγούς εξόδου στα όρια του φράκτη της βορινής 
πλευράς του οικοπέδου, σε χωµατόδροµο που περνά στην εξωτερική πλευρά του 
φράκτη. Μετά τον έλεγχο του Σώµατος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος το 2015, η 
βιοµηχανία αποφάσισε να λάβει περαιτέρω µέτρα διαχείρισης των όµβριων που 
συλλέγονται. Για το λόγο αυτό προτείνεται να δηµιουργηθεί σύστηµα διαχείρισης που 
θα κατασκευαστεί σε σηµείο πριν την έξοδο των όµβριων. Η διαχείριση θα 
περιλαµβάνει τριθάλαµη σηπτική δεξαµενή, η οποία θα δέχεται τα όµβρια του 
οικοπέδου. Η δεξαµενή θα έχει δύο εσωτερικά χωρίσµατα έτσι ώστε να δηµιουργείται 
µαιανδρική ροή που θα δίνει ικανό χρόνο για την καθίζηση τυχόν στερεών 
σωµατιδίων που παρασύρονται από το οικόπεδο. Η ίδια δεξαµενή θα λειτουργεί και 
ως ελαιοσυλλέκτης για τη συλλογή µε επίπλευση τυχόν ελαιωδών ουσιών που 
συµπαρασύρονται, αν και σηµειώνεται ότι τέτοιες ουσίες δεν υπάρχουν στο 
εργοστάσιο. Η ιλύς που θα συσσωρεύεται στον πυθµένα της δεξαµενής θα 
αποµακρύνεται για διαχείριση είτε στη µονάδα φ/χ επεξεργασίας της βιοµηχανίας είτε 
για διαχείριση από εξωτερική αδειοδοτηµένη για το σκοπό αυτό εταιρία. Το 
σχεδιαζόµενο σύστηµα αποτελεί µία µέθοδο επεξεργασίας ισοδύναµη µε 
ελαιοσυλλογή και καθίζηση. Στην τριθάλαµη δεξαµενή θα τοποθετηθεί 
προειδοποιητικός συναγερµός υψηλής στάθµης (high alarm floater) για την 
παρακολούθηση της στάθµης της δεξαµενής και την αποφυγή υπερχείλισης σε 
περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης. 

Η συνολική έκταση του οικοπέδου είναι 42.038,90 m3. Από αυτή την έκταση κάποια 
τµήµατα δεν είναι τσιµεντοστρωµένα και δεν αποτελούν κάλυψη κτιρίων. Για τα 
τµήµατα αυτά δεν απαιτείται διαχείριση οµβρίων καθώς όλο το νερό απορροφάται 
από το χώµα µέσω κατείσδυσης. Συνολικά, περίπου 20.000 m3 ίναι 
δεντροφυτευµένα. Εποµένως, θεωρείται ότι τα όµβρια συλλέγονται από µια συνολική 
έκταση απορροής 22.000 m3 περίπου. 

Το σύστηµα διαχείρισης οµβρίων θα περιλαµβάνει συλλεκτήρια τάφρο για 
ισοστάθµιση της πληµµυρικής ροής και κατακράτηση τυχόν φερτών υλικών και τρεις 
δεξαµενές, οι οποίες θα συνδέονται µεταξύ τους και τα όµβρια θα διοχετεύονται στην 
επόµενη δεξαµενή µέσω µαιανδρικής ροής. Οι δεξαµενές θα λειτουργούν ως 
δεξαµενές καθίζησης (ιλυοπαγίδες) και επίπλευσης (διαχωριστές ελαφρών υγρών) 
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ταυτόχρονα. Ο ελάχιστος χρόνος παραµονής θα είναι της τάξης των 15 λεπτών. Σε 
αυτό το χρόνο, εκτιµάται ότι θα γίνεται πλήρης αποµάκρυνση όλων των σωµατιδίων 
µε διάµετρο µεγαλύτερη από 0,074 mm και τυχόν ελαφρών υγρών (π.χ. 
υδρογονάνθρακες) που έχει παρασύρει το βρόχινο νερό. Η συλλογή των ελαφρών 
υγρών θα γίνεται µε ελαιοπαγίδες. Ο συνολικός όγκος των δεξαµενών, λαµβάνοντας 
υπόψη την πληµµυρική παροχή και τον απαιτούµενο χρόνος καθίζησης, εκτιµάται σε 
περίπου 100 m3. 

 

Στη συνέχεια, µετά την επεξεργασία τους, τα επεξεργασµένα όµβρια ύδατα θα 
οδηγούνται στο φυσικό αποδέκτη, στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου, στο ίδιο 
περίπου σηµείο που εκβάλουν και σήµερα από το οικόπεδο της βιοµηχανίας. Οι 
δεξαµενές διαχείρισης προβλέπεται να καθαρίζονται κατά χρονικά διαστήµατα έτσι 
ώστε να αποµακρύνεται τυχόν ιλύς που θα έχει συσσωρευτεί στον πυθµένα τους. Η 
ιλύς θα αποµακρύνεται από αδειοδοτηµένη εταιρία για περαιτέρω διαχείριση. 

Η κατασκευή των δεξαµενών θα είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα κατάλληλης 
ποιότητας και θα εξασφαλίζεται αδιαπερατότητα µε την προσθήκη γαιουφάσµατος. 
Για την κατασκευή θα απαιτηθεί εκσκαφή του εδάφους και θα υπάρξει µέριµνα για τα 
υλικά εκσκαφής, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Οι ακριβείς 
διαστάσεις κάθε δεξαµενής θα υπολογιστούν µε υδραυλική µελέτη που θα προηγηθεί 
της κατασκευής.  

 

� Προσθήκη εφεδρικής δεξαµενής εξάτµισης  

Η µονάδα φ/χ επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της επιφανειακής κατεργασίας 
του αλουµινίου έχει µειώσει σηµαντικά τον όγκο και τη µάζα των παραγόµενων 
επικίνδυνων αποβλήτων που αποθηκεύονται προσωρινά στο οικόπεδο της 
εγκατάστασης και απαιτούν διαχείριση από εξωτερική εταιρία. Παράλληλα, έχει 
µειώσει σηµαντικά και την επικινδυνότητά τους, δεδοµένου ότι τα απόβλητα που 
αποµακρύνονται από τη µονάδα κατεργασίας του µετάλλου είναι υγρά ενώ το 
απόβλητο που παραµένει µετά τη φ/χ επεξεργασία είναι µια ιλύς που είναι 
ευκολότερα διαχειρίσιµη. Παράλληλα, το επεξεργασµένο νερό ανακυκλώνεται στην 
παραγωγή µετά την επεξεργασία του µε απιονισµό. Η βιοµηχανία εξετάζει την 
εγκατάσταση µιας µικρής δεξαµενής εξάτµισης (5 -10 m3) που θα λειτουργεί 
εφεδρικά εφόσον στο µέλλον δεν είναι δυνατό να ανακυκλωθεί όλο το 
επεξεργασµένο νερό στην παραγωγή για λόγους µεταβολών στις ποσότητες 
αλουµινίου που απαιτείται να διέλθουν από επιφανειακή κατεργασία. Ο ρόλος της 
δεξαµενής εξάτµισης είναι να εξατµίζει εκείνη την ποσότητα επεξεργασµένου νερού 
που δεν µπορεί να επιστρέψει στην παραγωγή. Η εξάτµιση θα επιτυγχάνεται µε 
παροχή θερµότητας από την καύση υγραερίου. 
Ο βιοµηχανικός εξατµιστής θα είναι µεταλλικός, θα λειτουργεί µε ηλεκτρική ενέργεια 
(εποµένως δεν θα υπάρχει χρήση καυσίµου) και θα συνοδεύεται από κατάλληλη 
αντλία για την άντληση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και µικρή δεξαµενή 
για την αποθήκευση του αντλούµενου υγρού. Η συνολική ισχύς του συστήµατος θα 
είναι της τάξης των 15 kW. Η λειτουργία του εξατµιστή δεν θα είναι συνεχόµενη αλλά 
µόνο όταν κρίνεται απαραίτητο. Ο εξατµιστής θα διαθέτει τη δική του αυτόνοµη 
καµινάδα, από την οποία θα εξέρχονται µόνο καθαροί υδρατµοί ενώ το όποιο 
ρυπαντικό φορτίο έχει παραµείνει στο υγρό που εισέρχεται σε αυτόν θα παραµένει 
ως άλατα στα τοιχώµατα του εξατµιστή από τα οποία θα καθαρίζεται σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα (περίπου µια φορά το χρόνο) και θα επιστρέφει στη µονάδα 
φυσικοχηµικής επεξεργασίας. 
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� Προσθήκη µονάδας διέλασης  

Η βιοµηχανία σχεδιάζει την εγκατάσταση µιας νέας γραµµής διέλασης αλουµινίου 
αντίστοιχης ως προς το µηχανολογικό εξοπλισµό µε εκείνη που ήδη λειτουργεί. Στη 
συνέχεια δίνεται ο Πίνακας του µηχανολογικού εξοπλισµού που σχεδιάζει να 
εγκαταστήσει η εταιρία. 

 

 
 
Η µονάδα θα εγκατασταθεί εντός του υφιστάµενου κτιρίου, δίπλα από την ήδη 
υπάρχουσα και θα χρησιµοποιεί υφιστάµενες βοηθητικές υποδοµές της βιοµηχανίας 
(µονάδα καθαρισµού µητρών διέλασης, καυστήρες υγραερίου και χώρους 
αποθήκευσης προφίλ). Η λειτουργία της µονάδας θα επιτρέψει την αύξηση της 
δυναµικότητας παραγωγής προφιλ από 2,5 τόνους ανά ηµέρα (ή 912,5 τόνους το 
έτος) σε 5,0 τόνους ανά ηµέρα (ή 1.825 τόνους ανά έτος). Η αύξηση της 
δυναµικότητας δεν αλλάζει την περιβαλλοντική ταξινόµηση της βιοµηχανίας 
δεδοµένου ότι σύµφωνα µε την ΥΑ 1958/2012 η συγκεκριµένη διεργασία ταξινοµείται 
ως Β έως της δυναµικότητας των 100 τόνων/ηµέρα. 
 

Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 
488/Β/30.3.11) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) [όπως τροποποιήθηκε 
από τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)] 

- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) [όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12), την Υ.Α. οικ. 146163/12, 
(ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12) & την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07)] 



 17 

- 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)] 

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

 

Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρµόζονται: 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΘΟΡΥΒΟΣ – ∆ΟΝΗΣΕΙΣ: 

1. 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. 

2. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα θερµοµονωτικά και 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. 

3. Να υπάρχει κατάλληλο και ικανό σύστηµα εξαερισµού του χώρου της µονάδας. 

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

5. Κατά την λειτουργία του φούρνου χύτευσης τα απαέρια να οδηγούνται σε 
κατάλληλη εγκατάσταση αποκονίωσης που περιλαµβάνει σακκόφιλτρο 
προκειµένου να κατακρατούνται τα σωµατίδια που περιέχουν. Το σύστηµα να 
συντηρείται, να παρακολουθείται και να ελέγχεται τακτικά προκειµένου να 
διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. 

6. Κατά την λειτουργία του τµήµατος βαφής (ηλεκτροστατική βαφή) το κλειστό 
σύστηµα και τα αυτοκαθαριζόµενα φίλτρα στα οποία οδηγείται η αέρια φάση του 
κυκλώνα διαχωρισµού να συντηρούνται, να παρακολουθούνται και να 
ελέγχονται τακτικά προκειµένου να διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία και το 
περιβάλλον. 

7. Να υπάρχει πάντα διαθέσιµο απόθεµα ανταλλακτικών σάκων των σακόφιλτρων 
όλων των ειδών των φίλτρων που χρησιµοποιούνται (Pleated Cartriges, HEPA , 
κλπ.) 

8. Κατά την λειτουργία των φούρνων (πυρόλυσης και σουµπλιχρωµίας) να 
ελέγχονται συστηµατικά και να συντηρούνται ανελλιπώς τα συστήµατα 
απαγωγής και επεξεργασίας ατµοσφαιρικών εκποµπών (µονάδα µετάκαυσης) 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και να τηρείται ηµερολόγιο 
συντήρησης θεωρηµένο αρµοδίως. 

9. Ανά εξάµηνο και κατά την λειτουργία του συνόλου των φούρνων να γίνονται 
µέτρησης των αιωρούµενων σωµατιδίων και των εκποµπών οξειδίων του 
αζώτου από την εγκατάσταση και καταγραφή τους σε βιβλίο και σε ηλεκτρονικό 
αρχείο εύκολα αναγνωρίσιµης µορφής. 
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10. 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. 

11. Να µην γίνεται χρήση, ουσιών ή παρασκευασµάτων που λόγω της 
περιεκτικότητάς τους σε ΠΟΕ (πτητικές οργανικές ενώσεις) ταξινοµούνται ως 
καρκινογόνα, µεταλλαξιογόνα, ή τοξικά για την αναπαραγωγή (φράσεις κινδύνου 
R45, 46, 49, 60, 61), αλλά να χρησιµοποιούνται λιγότερα επιβλαβή 
παρασκευάσµατα. 

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

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

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

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

16. Τα υλικά που ενδέχεται να προκαλούν κατά το χειρισµό τους εκποµπή σκόνης 
(λεπτοµερείς σκωρίες, σκόνη φίλτρων) να αποθηκεύονται σε ανθεκτικούς 
υδατοστεγείς σάκους σε στεγασµένους χώρους µε τσιµεντοστρωµένο δάπεδο. 

17. 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).  

18. 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. 

19. Η αποθήκευση και η χρήση του υγραερίου να γίνονται σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στην Υ.Α. οικ. 11294/1993 (ΦΕΚ 264Β/93) και Υ.Α. ∆3/14858/1993 
(ΦΕΚ 477Β/93). 

20. 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: 

21. 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, κλπ) 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)). 
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22. 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». 

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

24. Τα υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας (τεµάχια µετάλλου, ρινίσµατα, 
κλπ.) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο να επαναχρησιµοποιούνται στην 
παραγωγική διαδικασία ή να διατίθενται για ανακύκλωση κρατώντας τα σχετικά 
παραστατικά. 

25. 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. 

26. 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. 

27. Σκωρίες από τους φούρνους να αποθηκεύονται σε στεγασµένο, 
τσιµεντοστρωµένο και προστατευµένο µε περιµετρικό τοιχίο και µεταλλική θύρα. 
Ακολούθως να υφίστανται διαχείριση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κεφ. 2 του 
Παραρτήµατος της 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)]. Συγκεκριµένα : α) Ο χώρος να βρίσκεται σε 
τέτοια απόσταση ώστε να αποφεύγεται η γειτνίαση µε δίκτυα υποδοµών που 
ενδέχεται να επηρεαστούν. β) Να υπάρχει συµβατότητα των αποθηκευµένων 
επικίνδυνων αποβλήτων ανάλογα µε την κλάση και τη συσκευασία τους. γ) Να 
αποµονώνονται τα εύφλεκτα υλικά µε τοποθέτησή τους σε ασφαλές µέρος. δ) Ο 
χώρος να διατηρείται καθαρός και να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. ε) 
Να γίνεται επιµεληµένη τοποθέτηση και καταγραφή των επικίνδυνων 
αποβλήτων. στ) Να υπάρχει επαρκής ηλεκτροφωτισµός. 

28. Τα ξαφρίσµατα αλουµινίου, να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο εντός του γηπέδου της εγκατάστασης σε κλειστό χώρο µε 
στεγανό δάπεδο. Ακολούθως να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία προς 
περαιτέρω επεξεργασία ανάλογα µε τον χαρακτηρισµό τους. 

29. Να διενεργούνται περιοδικές (µία φορά ανά εξάµηνο) δοκιµές χαρακτηρισµού 
δειγµάτων των παραγόµενων ξαφρισµάτων αλουµινίου. Οι δειγµατοληψίες να 
διενεργούνται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14899, καθώς και το πρότυπο 
CEN/TR 15310: «Χαρακτηρισµός αποβλήτων - ∆ειγµατοληψία αποβλήτων 
υλικών» από ανεξάρτητους και έχοντες τα απαιτούµενα προσόντα φορείς και 
πρόσωπα και να τηρούνται στοιχεία, ώστε να αποδεικνύεται η τήρηση των 
πρότυπων διαδικασιών, η λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων (πρωτόκολλα 
δειγµατοληψίας, πιστοποιήσεις κ.λπ.) και η χρήση πρότυπων µεθόδων 
ανάλυσης. Οι δοκιµές να γίνονται από κατάλληλα εργαστήρια, είτε διαπιστευµένα 
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κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2005, είτε αναγνωρισµένου κύρους εργαστήρια 
Πολυτεχνικών/Πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων της χώρας. 

30. Η υδαρής ιλύς από τα στάδια: i) καθίζησης, της µονάδας φυσικοχηµικής 
επεξεργασίας και ii) καθίζησης, της Κύριας Μονάδας Επεξεργασίας υδατικών 
αποβλήτων να οδηγείται προς πάχυνση σε δεξαµενές πάχυνσης ιλύος και 
αφυδάτωση σε φιλτρόπρεσσες. Ακολούθως να αποθηκεύεται σε κλειστό χώρο 
µε στεγανό δάπεδο ή εναλλακτικά σε εµπορευµατοκιβώτια µέχρι την προώθησή 
της σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 

31. 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)]. 

32. 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. 

33. Τα εξαντληµένα φίλτρα αποκονίωσης να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα. 

34. 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. 

35. Τυχόν 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. 

36. 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. 

37. 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. 

38. 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. 

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

40. 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. 

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

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

43. Σε περίπτωση που προκύπτουν 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. 

44. Απαγορεύεται η απόρριψη χηµικών ουσιών στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε 
οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. 

45. 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 δίκτυο αποχέτευσης ή στο έδαφος. 

46. Τα λύµατα του προσωπικού να οδηγούνται σε υπόγειο στεγανό βόθρο. 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 αποβλήτων – λάσπης από τον 
στεγανό βόθρο - (τιµολόγια, ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ) και να εκτελεί τακτική 
καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή 
λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων. Απαγορεύεται η διάθεση υγρών 
αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας στους παραπάνω βόθρους. 

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

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

49. Τυχόν επικίνδυνα υγρά απόβλητα να συγκεντρώνονται σε δεξαµενές και να 
διαχειρίζονται σαν επικίνδυνα από εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, 
κρατώντας σχετικά παραστατικά σύµφωνα µε την ΚΥΑ 13588/725/2006 ( ΦΕΚ 
Β 383/28.03.06) και το Ν. 2939/ 06.08.2001. 

50. Σε περίπτωση πλυσίµατος των χώρων παραγωγής τα απόνερα θα πρέπει να 
συλλέγονται χωριστά και να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα. 

51. Απαγορεύεται η ανάµιξη των υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων της 
δραστηριότητας µε άλλου τύπου υγρά απόβλητα. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

52. 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. 
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53. 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.  

54. 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. 

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

56. 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). 

57. 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. 

58. 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. 

59. 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. 

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

61. 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). 

62. 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).  

63. 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). 
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64. Προς µείωση του κινδύνου πυρκαγιάς να αποθηκεύονται ξεχωριστά εύφλεκτα 
υλικά και οξειδωτικοί παράγοντες. 

65. 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.). 

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

67. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και µη 
πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

68. ∆ηµιουργία εστιών πρασίνου και περιµετρική δενδροφύτευση σε κατάλληλα 
σηµεία του οικοπέδου. 

69. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων. 
 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

70. 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. 

71. Ισχύουν οι αναφερόµενοι στην παρούσα απόφαση όροι σε ότι αφορά τα θέµατα 
λειτουργίας εργοταξίου, χωµατουργικών εργασιών κλπ που αναφέρονται στο 
Τµήµα «Φάση Κατασκευής». 

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

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

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εισηγείται στο Σώµα τη 
θετική γνωµοδότηση για την αναφερόµενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
προσθέτοντας ότι στα πλαίσια διευκόλυνσης της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών 
όρων, θα πρέπει να υποβάλλονται συνολικές αναλύσεις των αποβλήτων, που 
παράγονται στην εν λόγω Βιοµηχανία, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και σε συνεργασία 
µε την ∆/νση Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 

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

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: 
Βιοµηχανία χύτευσης αλουµινίου και παραγωγής προφίλ αλουµινίου και µεταλλικών 
κουφωµάτων, της εταιρείας «PANEL PRESS ABEE», που βρίσκεται στο 42ο χλµ. 
Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας, στη θέση «ΚΟΥΤΣΙ» στον Αυλώνα Αττικής, σύµφωνα 
µε : 

Α) 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: 

 

� Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις: 
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-  Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 

488/Β/30.3.11) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 

  - Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) [όπως τροποποιήθηκε από 
τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)] 

  - Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) [όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12), την Υ.Α. οικ. 146163/12, 
(ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12) & την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07)] 

  -  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)] 

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

 

� Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρµόζονται: 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΘΟΡΥΒΟΣ – ∆ΟΝΗΣΕΙΣ: 

1. 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. 

2. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα θερµοµονωτικά και 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. 

3. Να υπάρχει κατάλληλο και ικανό σύστηµα εξαερισµού του χώρου της µονάδας. 

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

5. Κατά την λειτουργία του φούρνου χύτευσης τα απαέρια να οδηγούνται σε 
κατάλληλη εγκατάσταση αποκονίωσης που περιλαµβάνει σακκόφιλτρο 
προκειµένου να κατακρατούνται τα σωµατίδια που περιέχουν. Το σύστηµα να 
συντηρείται, να παρακολουθείται και να ελέγχεται τακτικά προκειµένου να 
διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. 

6. Κατά την λειτουργία του τµήµατος βαφής (ηλεκτροστατική βαφή) το κλειστό 
σύστηµα και τα αυτοκαθαριζόµενα φίλτρα στα οποία οδηγείται η αέρια φάση του 
κυκλώνα διαχωρισµού να συντηρούνται, να παρακολουθούνται και να ελέγχονται 
τακτικά προκειµένου να διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. 

7. Να υπάρχει πάντα διαθέσιµο απόθεµα ανταλλακτικών σάκων των σακόφιλτρων 
όλων των ειδών των φίλτρων που χρησιµοποιούνται (Pleated Cartriges, HEPA , 
κλπ.) 

8. Κατά την λειτουργία των φούρνων (πυρόλυσης και σουµπλιχρωµίας) να 
ελέγχονται συστηµατικά και να συντηρούνται ανελλιπώς τα συστήµατα απαγωγής 
και επεξεργασίας ατµοσφαιρικών εκποµπών (µονάδα µετάκαυσης) σύµφωνα µε 



 25 

τις οδηγίες του κατασκευαστή και να τηρείται ηµερολόγιο συντήρησης θεωρηµένο 
αρµοδίως. 

9. Ανά εξάµηνο και κατά την λειτουργία του συνόλου των φούρνων να γίνονται 
µέτρησης των αιωρούµενων σωµατιδίων και των εκποµπών οξειδίων του αζώτου 
από την εγκατάσταση και καταγραφή τους σε βιβλίο και σε ηλεκτρονικό αρχείο 
εύκολα αναγνωρίσιµης µορφής. 

10. 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. 

11. Να µην γίνεται χρήση, ουσιών ή παρασκευασµάτων που λόγω της περιεκτικότητάς 
τους σε ΠΟΕ (πτητικές οργανικές ενώσεις) ταξινοµούνται ως καρκινογόνα, 
µεταλλαξιογόνα, ή τοξικά για την αναπαραγωγή (φράσεις κινδύνου R45, 46, 49, 
60, 61), αλλά να χρησιµοποιούνται λιγότερα επιβλαβή παρασκευάσµατα. 

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

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

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

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

16. Τα υλικά που ενδέχεται να προκαλούν κατά το χειρισµό τους εκποµπή σκόνης 
(λεπτοµερείς σκωρίες, σκόνη φίλτρων) να αποθηκεύονται σε ανθεκτικούς 
υδατοστεγείς σάκους σε στεγασµένους χώρους µε τσιµεντοστρωµένο δάπεδο. 

17. 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).  

18. 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. 

19. Η αποθήκευση και η χρήση του υγραερίου να γίνονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στην Υ.Α. οικ. 11294/1993 (ΦΕΚ 264Β/93) και Υ.Α. ∆3/14858/1993 (ΦΕΚ 
477Β/93). 

20. 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: 

21. 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, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτηµένες 
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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)). 

22. 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». 

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

24. Τα υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας (τεµάχια µετάλλου, ρινίσµατα, 
κλπ.) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο να επαναχρησιµοποιούνται στην παραγωγική 
διαδικασία ή να διατίθενται για ανακύκλωση κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

25. 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. 

26. 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. 

27. Σκωρίες από τους φούρνους να αποθηκεύονται σε στεγασµένο, τσιµεντοστρωµένο 
και προστατευµένο µε περιµετρικό τοιχίο και µεταλλική θύρα. Ακολούθως να 
υφίστανται διαχείριση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κεφ. 2 του Παραρτήµατος 
της 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)]. 
Συγκεκριµένα : α) Ο χώρος να βρίσκεται σε τέτοια απόσταση ώστε να αποφεύγεται 
η γειτνίαση µε δίκτυα υποδοµών που ενδέχεται να επηρεαστούν. β) Να υπάρχει 
συµβατότητα των αποθηκευµένων επικίνδυνων αποβλήτων ανάλογα µε την κλάση 
και τη συσκευασία τους. γ) Να αποµονώνονται τα εύφλεκτα υλικά µε τοποθέτησή 
τους σε ασφαλές µέρος. δ) Ο χώρος να διατηρείται καθαρός και να ελέγχεται σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα. ε) Να γίνεται επιµεληµένη τοποθέτηση και καταγραφή 
των επικίνδυνων αποβλήτων. στ) Να υπάρχει επαρκής ηλεκτροφωτισµός. 

28. Τα ξαφρίσµατα αλουµινίου, να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο εντός του γηπέδου της εγκατάστασης σε κλειστό χώρο µε 
στεγανό δάπεδο. Ακολούθως να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία προς 
περαιτέρω επεξεργασία ανάλογα µε τον χαρακτηρισµό τους. 

29. Να διενεργούνται περιοδικές (µία φορά ανά εξάµηνο) δοκιµές χαρακτηρισµού 
δειγµάτων των παραγόµενων ξαφρισµάτων αλουµινίου. Οι δειγµατοληψίες να 
διενεργούνται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14899, καθώς και το πρότυπο 
CEN/TR 15310: «Χαρακτηρισµός αποβλήτων - ∆ειγµατοληψία αποβλήτων 
υλικών» από ανεξάρτητους και έχοντες τα απαιτούµενα προσόντα φορείς και 
πρόσωπα και να τηρούνται στοιχεία, ώστε να αποδεικνύεται η τήρηση των 
πρότυπων διαδικασιών, η λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων (πρωτόκολλα 
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δειγµατοληψίας, πιστοποιήσεις κ.λπ.) και η χρήση πρότυπων µεθόδων ανάλυσης. 
Οι δοκιµές να γίνονται από κατάλληλα εργαστήρια, είτε διαπιστευµένα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO/IEC 17025: 2005, είτε αναγνωρισµένου κύρους εργαστήρια 
Πολυτεχνικών/Πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων της χώρας. 

30. Η υδαρής ιλύς από τα στάδια: i) καθίζησης, της µονάδας φυσικοχηµικής 
επεξεργασίας και ii) καθίζησης, της Κύριας Μονάδας Επεξεργασίας υδατικών 
αποβλήτων να οδηγείται προς πάχυνση σε δεξαµενές πάχυνσης ιλύος και 
αφυδάτωση σε φιλτρόπρεσσες. Ακολούθως να αποθηκεύεται σε κλειστό χώρο µε 
στεγανό δάπεδο ή εναλλακτικά σε εµπορευµατοκιβώτια µέχρι την προώθησή της 
σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 

31. 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)]. 

32. 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. 

33. Τα εξαντληµένα φίλτρα αποκονίωσης να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα. 

34. 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. 

35. Τυχόν 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. 

36. 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. 

37. 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. 

38. 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. 

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

40. 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. 

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

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

43. Σε περίπτωση που προκύπτουν 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. 

44. Απαγορεύεται η απόρριψη χηµικών ουσιών στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε 
οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. 

45. 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 δίκτυο αποχέτευσης ή στο έδαφος. 

46. Τα λύµατα του προσωπικού να οδηγούνται σε υπόγειο στεγανό βόθρο. 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 αποβλήτων – λάσπης από τον στεγανό βόθρο 
- (τιµολόγια, ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ) και να εκτελεί τακτική καθαριότητα και 
έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της 
διάθεσης των αποβλήτων. Απαγορεύεται η διάθεση υγρών αποβλήτων της 
παραγωγικής διαδικασίας στους παραπάνω βόθρους. 

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

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

49. Τυχόν επικίνδυνα υγρά απόβλητα να συγκεντρώνονται σε δεξαµενές και να 
διαχειρίζονται σαν επικίνδυνα από εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, 
κρατώντας σχετικά παραστατικά σύµφωνα µε την ΚΥΑ 13588/725/2006 ( ΦΕΚ Β 
383/28.03.06) και το Ν. 2939/ 06.08.2001. 

50. Σε περίπτωση πλυσίµατος των χώρων παραγωγής τα απόνερα θα πρέπει να 
συλλέγονται χωριστά και να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα. 

51. Απαγορεύεται η ανάµιξη των υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων της 
δραστηριότητας µε άλλου τύπου υγρά απόβλητα. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

52. 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. 
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53. 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.  

54. 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. 

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

56. 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). 

57. 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. 

58. 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. 

59. 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. 

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

61. 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). 

62. 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).  

63. 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). 
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64. Προς µείωση του κινδύνου πυρκαγιάς να αποθηκεύονται ξεχωριστά εύφλεκτα 
υλικά και οξειδωτικοί παράγοντες. 

65. 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.). 

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

67. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και µη 
πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

68. ∆ηµιουργία εστιών πρασίνου και περιµετρική δενδροφύτευση σε κατάλληλα σηµεία 
του οικοπέδου. 

69. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων. 
 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

70. 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. 

71. Ισχύουν οι αναφερόµενοι στην παρούσα απόφαση όροι σε ότι αφορά τα θέµατα 
λειτουργίας εργοταξίου, χωµατουργικών εργασιών κλπ που αναφέρονται στο 
Τµήµα «Φάση Κατασκευής». 

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

Β) Επιπρόσθετα και στα πλαίσια διευκόλυνσης της παρακολούθησης των 
περιβαλλοντικών όρων, θα πρέπει να υποβάλλονται συνολικές αναλύσεις των 
αποβλήτων, που παράγονται στην εν λόγω Βιοµηχανία, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 
και σε συνεργασία µε την ∆/νση Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής. 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Α. Μπαλού, Ν. Αδαµόπουλος, Α. Βασιλάκη, Α. 
Μαντάς, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου.  
 
 

 

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

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


