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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 248/2017 

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 18ο Η.∆. 

Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για την έγκριση Π.Ο., της νέας δραστηριότητας 
«Εγκατάσταση µονάδας παραλαβής, αποσυσκευασίας – ανασυσκευασίας – 
ετικετοποίησης – αποθήκευσης εµπορευµάτων (χωρίς ψύξη και µηχανολογικό 
εξοπλισµό), Logistics» της εταιρείας ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
Α.Ε., που θα εγκατασταθεί σε υπάρχον κτίριο που βρίσκεται στην οδό Μεγαρίδος 5 στη 
θέση «Βαµβακιά» του ∆ήµου Ελευσίνας. 
 
∆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 
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµόπουλος Νικόλαος, Αδαµοπούλου 
– 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. 84715/17/20-
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)]. 
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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. 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». 

8. 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». 

9. 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. 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)]. 

10. 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)]. 

11. 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)] 
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12. 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)]. 

13. 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)]. 

14. 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)]. 

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

16. 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» 

17. 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. 

18. 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. 

19. Το υπ’ αρ. πρωτ. 27521/1370/2017 έγγραφο µε θέµα «∆ιαβίβαση Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση Π.Ο., της νέας δραστηριότητας 
“Εγκατάσταση µονάδας παραλαβής, αποσυσκευσίας - ανασυσκευασίας - 
ετικετοποίησης - αποθήκευσης εµπορευµάτων (χωρίς ψύξη και µηχανολογικό 
εξοπλισµό), Logistics” της εταιρείας ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
Α.Ε., που θα εγκατασταθεί σε υπάρχον κτίριο που βρίσκεται στην οδό Μεγαρίδος 5 
στη θέση «Βαµβακιά» του ∆ήµου Ελευσίνας» από το Τµήµα Α’ / ∆/νση ΠΕΧΩ / Γενική 
∆/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 

20. Το µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86541/2017 µε θέµα «Αποστολή ανακοίνωσης» από το Τµήµα 
Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού / Γενική ∆/νση 
Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

21. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1947/φ5.1-1398/2017 έγγραφο µε θέµα «Παροχή πληροφοριών», 
από το Τµ. Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων / ∆/νση 
Ανάπτυξης ∆.Ε. ∆υτικής Αττικής / Γεν. ∆/νση Βιώσιµής Ανάπτυξης & Κλιµατικής 
Αλλαγής / Περιφέρεια Αττικής. 

22. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1882/2016 έγγραφο µε θέµα «Βεβαίωση – Χρήση γης», από το Τµ. 
Πολεοδοµικών & Τοπογραφικών Εφαρµογών / ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης /∆ήµος 
Ελευσίνας 

23. Την υπ’ αρ. 973/67 άδεια οικοδοµής, από το Γραφείο Πολεοδοµίας / Υπουργείο 
∆ηµοσίων Έργων. 

24. Τις υπ’ αρ. 903/90, 186/94, 180/99, 110/95, 1/95 και 108/96 άδειες οικοδοµής, από 
την ∆/νση Πολεοδοµίας Ελευσίνας / Ν.Α.∆.Α. 

25. Την µε α/α 2384356 δήλωση ένταξης αυθαιρέτων κατασκευών στον Ν. 4178/2013. 

26. Τα υπ’ αρ. 3618/Φ.700.6/2016 και 3617/Φ.700.6/2016 πιστοποιητικά ενεργητικής 
πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας. 

 
Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση Π.Ο., της νέας δραστηριότητας 
“Εγκατάσταση µονάδας παραλαβής, αποσυσκευσίας - ανασυσκευασίας - ετικετοποίησης 
- αποθήκευσης εµπορευµάτων (χωρίς ψύξη και µηχανολογικό εξοπλισµό), Logistics” της 
εταιρείας ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., που θα εγκατασταθεί 
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σε υπάρχον κτίριο που βρίσκεται στην οδό Μεγαρίδος 5 στη θέση «Βαµβακιά» του 
∆ήµου Ελευσίνας, η οποία διαβιβάστηκε µε το (19) σχετικό, για την έκφραση απόψεων 
µας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από 
την αρµόδια υπηρεσία Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού της 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 
 
Κύριος του Έργου: 
ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 
 
Συντάκτης µελέτης: 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Μηχανολόγος Μηχανικός 
ΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Μηχανολόγος Μηχανικός 
 
Αντικείµενο & Περιγραφή του έργου: 
Η παρούσα µελέτη αφορά την υπό εγκατάσταση µονάδα παραλαβής, αποσυσκευασίας, 
ανασυσκευασίας (µε χειρονακτική εργασία), ετικετοποίησης, αποθήκευσης 
εµπορευµάτων (χωρίς ψύξη και µηχανολογικό εξοπλισµό), και διανοµής εµπορευµάτων 
για λογαριασµό τρίτων (Logistics) στη θέση «BAMBAKIA ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» Ο.Τ 6 επί της 
οδού Μεγαρίδος 5, 19οχλµ Ν.Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου του ∆ήµου Ελευσίνας ιδιοκτησίας 
«ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε». 

Η επιχείρηση δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Ν 3982/2011 καθ’ όσον δεν διαθέτει 
µηχανολογικό εξοπλισµό και έτσι ως προς τον βαθµό όχλησης δεν εντάσσεται στην ΚΥΑ 
3137/191/Φ15(ΦΕΚ 1048 /Β/04-04-2012 καθ’ όσον δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις α και 
ε της παραγράφου 4, του άρθρου 17 του Ν. 3982 (Α/Α 275). 

Σύµφωνα µε την ∆ΙΠΑ 37674(ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016), «Κατάταξη δηµοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες», το έργο είναι 
«Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εµπορευµάτων µ.α.κ χωρίς ψύξη», της 9ης οµάδας 
«βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις» παράρτηµα IX-Πίνακας 1 µε 
Α.Α 222 Η µονάδα θα έχει αποθηκευτικό όγκο 164487,39 m3 (>50000 m3), οπότε 
κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2. 

Ως προς τον βαθµό όχλησης δεν υπάρχει αντιστοίχηση (αποθήκη χωρίς µηχανολογικό 
εξοπλισµό και όπως αναφέρεται παραπάνω δεν κατατάσσεται ως προς τον βαθµό 
όχλησης στην ΚΥΑ 3137/191/Φ15(ΦΕΚ 1048 /Β/04-04-2012 που αφορά αποθήκες µε 
µηχανολογικό εξοπλισµό). 

Η υπό εγκατάσταση και υπό µελέτη µονάδα επιτρέπεται να εγκατασταθεί εντός της 
θεσµοθετηµένης χρήσης γης «Επιχειρηµατικό πάρκο ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ» σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 του ΦΕΚ 208/ΑΑΠ/30-09-15. 

 
Κτιριακές εγκαταστάσεις:  
Η συγκεκριµένη δραστηριότητα θα εγκατασταθεί σε οικόπεδο συνολικού εµβαδού 
37.540,90 m2, ιδιοκτησίας «ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε» εντός 
δυο ανεξάρτητων κτιρίων: 

 Α/Α ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΟΜΗΣΗ ΟΓΚΟΣ 

1 - 2 11.189,87  

ΥΠΟΓΕΙΟ 820 
δεν 

προσµετράται 
  

138.881,9 

8 785,37 5.393,66 

16 25,56 71,57 

9 99,07 542,41 

10 23,21 69,05 

ΜΕΓΑΛΗ 
ΑΠΟΘΗΚΗ 

14 43,08 130,32 
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11 74,22 267,19 

 ΣΥΝΟΛΟ 12.240,38 145.356,1 

    

ΟΓΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
104.946,78 

    

ΜΙΚΡΗ 
ΑΠΟΘΗΚΗ 

3 - 4 - 12 - 13 5.819,5 79.387,48 

 ΣΥΝΟΛΟ 5.819,5 79.387,48 

    

ΟΓΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 59.540.61 

    

6 61,9 204,16 
15 18,83 47,09 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΚΤΙΣΜΑΤΑ 

7 24,4 79,3 

 

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά έργου 
Πρόκειται για την εγκατάσταση αποθήκευσης εµπορευµάτων (χωρίς ψύξη) 
αποσυσκευασίας-µετα ανασυσκευασίας-ετικετοποίησης σε υπάρχοντα κτήρια. 

Στην αποθήκη αυτή θα φυλάσσονται εµπορεύµατα τα οποία: 

• ∆εν θα απαιτούν ψύξη 

• ∆εν θα είναι επικίνδυνα για την δηµόσια υγεία ή το περιβάλλον 

• ∆εν θα είναι χηµικές πρώτες ύλες σε υγρή, στερεά ή αέρια κατάσταση. 

• ∆εν θα είναι καύσιµα 

Συγκεκριµένα οι αποθήκες πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την αποθήκευση 
εµπορευµάτων τα οποία προέρχονται από διαφόρους προµηθευτές και αφορούν 
προϊόντα όπως : 

• ηλεκτρικές συσκευές (τηλεοράσεις-ψυγεία-πλυντήρια κλπ) 

• ηλεκτρονικούς υπολογιστές-εκτυπωτές- 

• όργανα γυµναστικής 

• παιδικά παιχνίδια 

• έπιπλα 

• ενδύµατα  

• βιβλία  

• υαλικά 

• ελαιολιπαντικά 

• ειδή υγιεινής, κλπ  

τα οποία είναι συσκευασµένα σε χαρτοκιβώτια και τοποθετηµένα πάνω σε παλέτες. 

Κατά την λειτουργία της αποθηκευτικής µονάδας η παραγωγική διαδικασία θα 
επιµερίζεται συνοπτικά στις παρακάτω παραγωγικές φάσεις 

• ∆ιαδικασία µεταφοράς των εµπορευµάτων στις εγκαταστάσεις (αποθήκες) της 
εταιρείας (η µεταφορά γίνετε κυρίως µε τα συνεργαζόµενα µεταφορικά µέσα 
της εταιρείας, ή του προµηθευτή ή του πελάτη) 



 7 

• ∆ιαδικασία εκφόρτωσης καταµέτρησης και παραλαβής των εµπορευµάτων 
(κατ είδος ή και κατά κωδικό) 

• ∆ιαδικασία ποσοτικού και ποιοτικού έλεγχου(και ενηµέρωση πελάτη ή 
προµηθευτή σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς στην ποσότητα ή 
προβλήµατος στην ποιότητα παραλαβής ή συσκευασίας των εµπορευµάτων 
µε σκοπό την διευθέτηση του προβλήµατος) 

• Αποθήκευση των εµπορευµάτων συµφωνά µε τις προδιαγραφές που έχουν 
ζητηθεί από τον πελάτη. 

• Ενηµέρωση του πελάτη ανά τακτά διαστήµατα για τα αποθέµατα των 
εµπορευµάτων ανά κωδικό. 

• Παραλαβή και καταχώρηση παραγγελίας πελάτη. 

• Ανασυσκευασία των προϊόντων ανά παραγγελία του πελάτη και προµηθευτή 

• Ετικετοποίηση της παραγγελίας για τον προµηθευτή 

• Φόρτωση εµπορευµάτων στα µεταφορικά µέσα, έκδοση των σχετικών 
παραστατικών, µεταφορά και διανοµή στους τελικούς αποδεκτές. 

Για την πλέον ασφαλή διαχείριση των εµπορευµάτων όταν απαιτείται ακολουθείται το 
ενδιάµεσο στάδιο της συσκευασίας –ανασυσκευασίας που περιλαµβάνει: 

• Συσκευασία σε ξυλοκιβώτια, παλέτες 

• Συσκευασία µε σελοφάν 

• Σφράγιση των χαρτοκιβωτίων µε χαρτοταινίες 

• ∆ιαµόρφωση χαρτονίου για την µόρφωση του υλικού συσκευασίας 

• Βοηθητικές εργασίες  

• Μεταφορά του χαρτιού και των ειδών συσκευασίας προς ανακύκλωση µετά 
την ολοκλήρωση των διαδικασιών. 

Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντικών 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 
µε τον Ν. 4042/12 - (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)] 

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

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

- Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισµού: Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ82Α/05-03-
04) 

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

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

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

2. 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. 
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3. 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. 

4. Να υπάρχουν κατάλληλα συστήµατα εξαερισµού (κλιµατιστικές µονάδες, δίκτυα 
αεραγωγών, στόµια, κλπ). Να χρησιµοποιούνται µονάδες προσαγωγής και 
απαγωγής – απόρριψης αέρα ανά οµάδα χώρων ώστε να επιτυγχάνεται ο 
απαιτούµενος αριθµός ανανεώσεων.  

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

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

6. 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)). 

7. 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». 

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

9. Τα υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας (κατεστραµµένα χαρτοκιβώτια 
συσκευασίας, παλέτες, τσέρκια, stretch film, κλπ.) να συλλέγονται σε ειδικό 
χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

10. 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. 

11. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.) να 
διαχειρίζονται σύµφωνα µε το Π∆ 117/2004 [(ΦΕΚ 82Α/05-03-04) , όπως 
τροποποιήθηκε από το Π.∆. 15/06 [(ΦΕΚ 12/Α/3.2.06) & την Υ.Α. οικ. 
133480/11 (ΦΕΚ 2711/Β/15.11.11) ].  

12. 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. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

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

14. 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. 

15. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύµατα του προσωπικού, καθαρισµός εσωτερικών 
χώρων) να οδηγούνται σε στεγανό (σηπτικό) βόθρο. Η εταιρεία οφείλει να 
εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, 
να διενεργεί τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου της στεγανής δεξαµενής σε 
νόµιµους χώρους διάθεσης και να τηρεί αρχείο µε όλα τα παραστατικά στοιχεία 
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παραλαβής και µεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τους βόθρους (τιµολόγια, 
ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ). 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

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

17. Επιµελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 

18. Να υπάρχει σήµανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και του χώρου 
φύλαξης του υλικού πυρόσβεσης. 

19. Η επιχείρηση οφείλει να συντάσσει Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων κάθε 
Φεβρουάριο µέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα 
προβλεπόµενα στην Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016). 

20. 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.). 

21. Να διεξάγονται τουλάχιστον ετησίως ασκήσεις αντιµετώπισης έκτακτων 
περιστατικών. 

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

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

24. ∆ηµιουργία εστιών / ζωνών πρασίνου και περιµετρική δενδροφύτευση σε όλα τα 
σηµεία του οικοπέδου που επιδέχονται φυτεύσεις. Να γίνεται συστηµατική 
συντήρηση των φυτεύσεων. 

25. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων. 

 
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 
επισηµαίνοντας παράλληλα :  

• την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των διαδικασιών, που απορρέουν µετά την 
κύρωση της πράξης εφαρµογής της Πολεοδοµικής Μελέτης του «Επιχειρηµατικού 
Πάρκου Βαµβακιάς» του ∆ήµου Ελευσίνας, 
• την λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας,  λόγω της διέλευσης από την 
ιδιοκτησία τόσο των γραµµών υπερυψηλής τάσης της ∆ΕΗ, όσο και των υπόγειων 
αγωγών πετρελαίου των Ελληνικών ∆ιυλιστηρίων Ασπροπύργου. 

 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
αποφασίζει οµόφωνα 

 
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων της νέας δραστηριότητας «Εγκατάσταση µονάδας παραλαβής, 
αποσυσκευασίας – ανασυσκευασίας – ετικετοποίησης – αποθήκευσης εµπορευµάτων 
(χωρίς ψύξη και µηχανολογικό εξοπλισµό), Logistics» της εταιρείας ΟΡΦΕΥΣ 
ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., που θα εγκατασταθεί σε υπάρχον κτίριο 
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που βρίσκεται στην οδό Μεγαρίδος 5, στη θέση «Βαµβακιά» του ∆ήµου Ελευσίνας, 
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 ρυπαντικών 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 
µε τον Ν. 4042/12 - (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)] 

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

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

- Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισµού: Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ82Α/05-03-
04) 

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

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

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

2. 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. 

3. 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. 

4. Να υπάρχουν κατάλληλα συστήµατα εξαερισµού (κλιµατιστικές µονάδες, δίκτυα 
αεραγωγών, στόµια, κλπ). Να χρησιµοποιούνται µονάδες προσαγωγής και 
απαγωγής – απόρριψης αέρα ανά οµάδα χώρων ώστε να επιτυγχάνεται ο 
απαιτούµενος αριθµός ανανεώσεων.  

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

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

6. 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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7. 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». 

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

9. Τα υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας (κατεστραµµένα χαρτοκιβώτια 
συσκευασίας, παλέτες, τσέρκια, stretch film, κλπ.) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο 
& να διατίθενται για ανακύκλωση κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

10. 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. 

11. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.) να διαχειρίζονται 
σύµφωνα µε το Π∆ 117/2004 [(ΦΕΚ 82Α/05-03-04) , όπως τροποποιήθηκε από 
το Π.∆. 15/06 [(ΦΕΚ 12/Α/3.2.06) & την Υ.Α. οικ. 133480/11 (ΦΕΚ 
2711/Β/15.11.11) ].  

12. 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. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

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

14. 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. 

15. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύµατα του προσωπικού, καθαρισµός εσωτερικών 
χώρων) να οδηγούνται σε στεγανό (σηπτικό) βόθρο. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί 
τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, να 
διενεργεί τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου της στεγανής δεξαµενής σε 
νόµιµους χώρους διάθεσης και να τηρεί αρχείο µε όλα τα παραστατικά στοιχεία 
παραλαβής και µεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τους βόθρους (τιµολόγια, 
ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ). 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

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

17. Επιµελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 

18. Να υπάρχει σήµανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και του χώρου 
φύλαξης του υλικού πυρόσβεσης. 

19. Η επιχείρηση οφείλει να συντάσσει Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο 
µέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόµενα στην Υ.Α. 
οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016). 

20. 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.). 

21. Να διεξάγονται τουλάχιστον ετησίως ασκήσεις αντιµετώπισης έκτακτων 
περιστατικών. 
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22. Η εγκατάσταση να είναι σύµφωνη µε όσα προβλέπονται από την ισχύουσα 
Νοµοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του είδους. 

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

24. ∆ηµιουργία εστιών / ζωνών πρασίνου και περιµετρική δενδροφύτευση σε όλα τα 
σηµεία του οικοπέδου που επιδέχονται φυτεύσεις. Να γίνεται συστηµατική 
συντήρηση των φυτεύσεων. 

25. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων. 

 
Β) τις επισηµάνσεις όσον αφορά : 

• την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των διαδικασιών, που απορρέουν µετά την 
κύρωση της πράξης εφαρµογής της Πολεοδοµικής Μελέτης του «Επιχειρηµατικού 
Πάρκου Βαµβακιάς» του ∆ήµου Ελευσίνας, 
• τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας,  λόγω της διέλευσης από την 
ιδιοκτησία τόσο των γραµµών υπερυψηλής τάσης της ∆ΕΗ, όσο και των υπόγειων 
αγωγών πετρελαίου των Ελληνικών ∆ιυλιστηρίων Ασπροπύργου. 

  
 

 
 

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

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


