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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 258/2017 

Σήµερα 13/7/2017 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. 142720/07-7-2017 πρόσκλησης 
του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 07-7-2017, στην 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από 
τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 7ο Η.∆. 

Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ της µονάδας παραγωγής αντικαρκινικών παρασκευασµάτων 
της εταιρίας «Regulon A.E.» στο ΒΙΠΑ Κορωπίου Αττικής. 

 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εβδοµήντα οκτώ (78) παρόντων Περιφερειακών 
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση 
του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος Γεώργιος, 
Καπάταης Χρήστος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, 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, Αθανασιάδης 



Παναγιώτης, 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, ∆αµιανός 
Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη, 
∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης,
Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας 
Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κορδής Νεκτάριος, Κορωναίου 
- Καµπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου 
Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, 
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης 
Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, 
Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας 
Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, 
Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος Ιωάννης,  Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου 
Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ,  Τζίβα Αιµιλία, 
Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, 
Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή 
Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Τζόκας Σπυρίδων και κ. Γαβρίλης Γεώργιος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Γάκης Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, 
Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), Ζαφειρίου Ελένη, 
Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καστανιάς Νικόλαος,
Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Μανουσογιαννάκης 
Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Νικολιδάκη Φλωρεντία 
(Φλώρα), Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, 
Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Τζήµερος Γλαύκος –
Αθανάσιος, 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. 71834/17/20-6-2017 
εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, η οποία 
έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
Έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον ισχύοντα Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) 
3. 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) και το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 
209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 

4. Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 
και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία 



περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος» 

5. Τη KYA 1958/13.01.2012 όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ  2471Β/10-8-2016 περί 
Κατάταξης δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 

6. Την Υ.Α Οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45Β/15-1-14) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωµοδοτήσεων   και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά 
τη περιβαλλοντική  αδειοδοτηση  

7. Την υπ’αρ. Αριθµ. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β΄.27-1-2014) «Εξειδίκευση των 
περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων 
της Κατηγορίας Α΄ της µε αρ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής….» 

8. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισµοί για την 
προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών». 

9. Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρµόνιση µε την 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής.» 

10. Τις διατάξεις του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων 
εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου διασφαλίσεως 
περιβάλλοντος εν γένει». 

11. 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. 

12. Την Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

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

14. Την Π.∆ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2202/95 «σχετικά µε τον 
περιορισµό της χρήσης επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού» και 2002/96 «σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού» του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» 

15. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «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». 

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

17. Τις διατάξεις του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων 
εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου διασφαλίσεως 
περιβάλλοντος εν γένει». 

18. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – 
εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

19. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 24943/2068/20-2-2017 διαβίβαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής- ∆/νση ΠΕ.ΧΩ φακέλου µετά συνηµµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών 



Επιπτώσεων, Χαρτών, Φωτογραφιών, ∆ορυφορικών Φωτογραφιών και Σχεδίων  
 
 

 Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την (19) σχετική µελέτη που 
αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της Μονάδας παραγωγής αντικαρκινικών 
παρασκευασµάτων µε την επωνυµία ‘’Regulon Α.Ε’’ στο ΒΙΠΑ Κορωπίου Αττικής..  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
1.1 Είδος και µέγεθος δραστηριότητας 
Η Φαρµακευτική εταιρεία Regulon πρόκειται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει µονάδα 
παραγωγής αντικαρκινικών φαρµακευτικών παρασκευασµάτων («Μονάδα») στο Ισόγειο και 
τον Α’ όροφο υφιστάµενου διώροφου βιοµηχανικού κτιρίου, εντός του ΒΙΠΑ Κορωπίου 
Αττικής, συνολικής επιφάνειας 2.117 m2 σε γήπεδο συνολικής έκτασης περίπου 4.600 m2.  
Στη Μονάδα θα παράγονται ενέσιµα κυτταροτοξικά αντικαρκινικά παρασκευάσµατα υγρής 
µορφής, και συγκεκριµένα λιποπλατίνη, µε την ανάµιξη πρώτων υλών, υπό κατάλληλες 
συνθήκες ανάδευσης και θερµοκρασίας.  
Η Μονάδα θα έχει τη δυνατότητα να παράγει 44 παρτίδες αντικαρκινικών φαρµακευτικών 
σκευασµάτων ανά έτος, ήτοι 11.000 L/έτος ή 220.000 φιαλίδια/έτος. 
Για την εγκατάσταση της Μονάδας θα πραγµατοποιηθούν εντός του κτιρίου έργα που 
κυρίως αφορούν την τοποθέτηση διαχωριστικών µε γυψοσανίδα και την εγκατάσταση του 
απαραίτητου ηλεκτροµηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισµού συνολικής ισχύος 1.580 kW. 
 
1.2 Γεωγραφική θέση – ∆ιοικητική Υπαγωγή 

Θέση 
Το κτίριο, στο οποίο θα στεγαστεί η Μονάδα, βρίσκεται εντός του Βιοµηχανικού Πάρκου 
(ΒΙΠΑ) Κορωπίου (ΓΠΣ Κορωπίου, ΦΕΚ 899∆/6.10.2004), στη θέση «Γκιµοτράσα», σε 
γήπεδο συνολικής επιφάνειας 4.594,93 m2. Πρόκειται για διώροφο κτίριο βιοµηχανικού 
τύπου και η Μονάδα θα εγκατασταθεί στο Ισόγειο και στον Α ‘ όροφο, συνολικής επιφάνειας 
1976 m2.  
Η θέση της Μονάδας απεικονίζεται στον Χάρτη Προσανατολισµού  
 



 
∆ιοικητική υπαγωγή δραστηριότητας 

Η Μονάδα βρίσκεται σε περιοχή που διοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής και στον ∆ήµο Κρωπίας. 

Γεωγραφικές συντεταγµένες δραστηριότητας 
Οι συντεταγµένες των κορυφών του γηπέδου και του κτιρίου της Μονάδας: 
 
Πίνακας 1 Συντεταγµένες κορυφών γηπέδου 

 ΕΓΣΑ87 WGS84 

Κορυφές X Y φ λ 

   ° ' '' ° ' '' 

Α 489585,23 4193405,80 37 53 26,48 23 52 59,68 

Β 489550,56 4193425,31 37 53 27,12 23 52 58,26 

Γ 489565,04 4193495,12 37 53 29,38 23 52 58,85 

∆ 489575,40 4193535,68 37 53 23,07 23 52 59.28 

Ε 489576,54 4193540,54 37 53 30,86 23 52 59,32 

Ζ 489610,60 4193527,42 37 53 30,43 23 53 0,72 

Η 489599,76 4193473,43 37 53 28,68 23 53 0,28 

Θ 489598,29 4193465,61 37 53 28,43 23 53 0,22 

Ι 489598,03 4193465,71 37 53 28,43 23 53 0,21 

Κ 489594,85 4193449,92 37 53 27,92 23 53 0,08 

Λ 489590,54 4193429,03 37 53 27,24 23 52 59,90 

 

 

 

 

 



Πίνακας 2 Συντεταγµένες κορυφών κτιρίου 

 

 ΕΓΣΑ87 WGS84 

Κορυφές Χ Υ Ζ φ λ 

    ° ' '' ° ' '' 

Α 489579,52 4193426,82 108,191 37 53 27,17 23 52 59,45 

Β 489562,10 4193430,46 108,191 37 53 27,28 23 52 58,74 

Γ 489577,20 4193502,93 108,191 37 53 29,64 23 52 59,35 

∆ 489577,98 4193502,79 108,191 37 53 29,63 23 52 59,38 

Ε 489583,14 4193527,54 108,191 37 53 30,43 23 52 59,59 

Ζ 489599,15 4193521,02 108,191 37 53 30,22 23 53 0,25 

 
1.3 Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδοµικές ρυθµίσεις στην περιοχή 
Για τη θέση της Μονάδας ισχύουν οι παρακάτω θεσµοθετηµένες χωρικές και πολεοδοµικές 
δεσµεύσεις: 

• Π∆ «Καθορισµός χρήσεων γης και όρων και περιορισµών δόµησης στην εκτός ορίων 
οικισµών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (Ν. Αττικής)» (ΦΕΚ 
199∆/6.3.2003): Η θέση της Μονάδας βρίσκεται εντός της περιοχής «Μ», που 
αποτελεί ζώνη βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. Στη ζώνη αυτή 
επιτρέπονται µη ιδιαίτερα οχλούσες επαγγελµατικές εγκαταστάσεις. Όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, η εν λόγω Μονάδα ανήκει στην κατηγορία «χαµηλής 
όχλησης».   

• Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου Κρωπίας (ΦΕΚ 899∆/6.10.2004): Σύµφωνα 
µε το ΓΠΣ η θέση της Μονάδας βρίσκεται εντός ΒΙΠΑ, όπου επιτρέπεται η 
εγκατάσταση δραστηριοτήτων «χαµηλής» και «µέσης όχλησης». Όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, η εν λόγω Μονάδα ανήκει στην κατηγορία «χαµηλής όχλησης».   

• Π∆ 31.3.1987 (ΦΕΚ 303∆/1987): Σύµφωνα µε το Π∆ οι όροι δόµησης στην περιοχή 
καθορίζονται ως εξής (βλ. 16.2): 

o Σ∆: 0.90 
o Ποσοστό Κάλυψη: 30% + 10% για συναρµολογούµενα κτίρια (Π∆ 7-3-1991, 

ΦΕΚ 137∆/27-3-1991) 
o ΣΟ: ΝΟΚ/2012 
o Ύψος: 11.00 m + 1.50 m στέγη 
o Πλάγια απόσταση: 10.00 m 

• Π∆ 209 (ΦΕΚ 169Α/15.7.1998): Σύµφωνα µε το Π∆ καθορίζονται οι αποστάσεις 
κτιρίων από άξονες οδών, ανάλογα µε την ταξινόµηση των τελευταίων σε πρωτεύον 
Εθνικό Οδικό δίκτυο, σε δευτερεύον Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο κλπ.  

• Ν 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/11.3.2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις»: Σύµφωνα µε τον Νοµό αυτό, στην Αττική επιτρέπεται η εγκατάσταση νέων 
βιοµηχανικών-βιοτεχνιών και επαγγελµατικών εργαστηρίων «χαµηλής όχλησης», 
καθώς και µηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών και αποθηκών (παρ. 
γ, Αρ.1). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η εν λόγω Μονάδα ανήκει στην κατηγορία 
«χαµηλής όχλησης» και ως εκ τούτου συµµορφώνεται µε το εν λόγω νοµοθέτηµα. 

1.4 Κατάταξη δραστηριότητας 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων (ΥΑ 1958/2012), η Μονάδα 
κατατάσσεται στην 9η Οµάδα, στο Είδος Έργου µε τίτλο «Παραγωγή βασικών 
φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτικών παρασκευασµάτων» µε α/α 99. Εφόσον κατά 
την παραγωγική διαδικασία πραγµατοποιείται µόνο ανάµιξη, και όχι χηµική µετατροπή ή 
βιολογική διεργασία, η Μονάδα κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2 (και όχι στην Α1) και 



δεν εµπίπτει στη νοµοθεσία περί ολοκληρωµένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης 
(IPPC).  
Επιπροσθέτως, η Μονάδα κατατάσσεται στις δραστηριότητες «χαµηλής όχλησης» (ΚΥΑ 
3137/191/Φ.15/2012), αφού η ηµερήσια δυναµικότητα της εγκατάστασης δεν ξεπερνά του 
10 MT ως προς τις πρώτες ύλες. 
1.5.Φορέας δραστηριότητας 
Αρµόδιος φορέας λειτουργίας της Μονάδας είναι η ανώνυµη εταιρία «Regulon – Γονιδιακή 
Ανώνυµη Φαρµακευτική Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρία» µε τον διακριτικό τίτλο  
«Regulon», που δραστηριοποιείται στην έρευνα και την ανάπτυξη αντικαρκινικών 
βιοφαρµακευτικών προϊόντων χρησιµοποιώντας την τεχνολογική πλατφόρµα του 
λιποσωµιακού εγκλωβισµού. Μέσω της πλατφόρµας αυτής, επιτυγχάνεται ο εγκλωβισµός 
φαρµάκων, µικρών µορίων, πεπτιδίων, πρωτεϊνών και ιών προκειµένου να µειώνονται οι 
παρενέργειες της χηµειοθεραπείας που επιδεινώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών µε 
καρκίνο. Η εταιρία έχει επιτυχώς εφαρµόσει αυτή την τεχνολογία στην ενσωµάτωση και της 
σισπλατίνης (cisplatin) που χρησιµοποιείται ευρέως στη χηµειοθεραπεία του καρκίνου µε 
τελικό προϊόν την λιποπλατίνη.  
Στοιχεία φορέα λειτουργίας 

 
Παράµετρος Πληροφορία 

Επωνυµία Regulon 

∆ιεύθυνση 
Αυξεντίου 10, 174 55, 

Άλιµος 
Τηλέφωνο 211 7457057 
Fax 210 9858453 
Ιστοσελίδα www.reguloninc.com 
ΑΜΦ 999991135 
∆ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Υπ. Επικοινωνίας Τένης Μπουλίκας 
Τηλ. υπ. επικοινωνίας 210-9858454 
Email υπ. επικοινωνίας teni@reguloninc.com 

 
1.6 Περιβαλλοντικός µελετητής 
Η µελέτη εκπονήθηκε από την οµάδα µελετητών ENYDRON, µε τα κάτωθι στοιχεία 
επικοινωνίας:  

 

ENYDRON – Environmental Protection Services 
Ηπείρου 1, 104 33, Αθήνα, Τ: 210 8836555 F: 210 8836585  
Εmail: info@enydron.com, http://www.enydron.com 

2. Συνοπτική Περιγραφή ∆ραστηριότητας 

Τα βασικά στοιχεία της Μονάδας της Regulon που πρόκειται να εγκατασταθεί στο ΒΙΠΑ 
Κορωπί Αττικής παρουσιάζονται στο παρακάτω  πίνακα : 
Συνοπτική περιγραφή της Μονάδας 

 
Παράµετρος Πληροφορία 

Επωνυµία Regulon 

∆ραστηριότητα 

Εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας 
παραγωγής ενέσιµων αντικαρκινικών 
παρασκευασµάτων υγρής µορφής 
(λιποπλατίνη) 

Τοποθεσία 
Στο Ισόγειο και στον Α’ όροφο µισθωµένου 
υφιστάµενου διώροφου βιοµηχανικού κτιρίου 



Παράµετρος Πληροφορία 

στο ΒΙΠΑ Κορωπίου Αττικής (ΑΡ. ΟΙΚ. 
Α∆ΕΙΑΣ 1523/07 &  ρύθµιση αυθαίρετων 
κατασκευών µε τη δήλωση µε Α/Α 2274440 
του Ν.4178/2013) 

Έργο 

α) Εσωτερική διαρρύθµιση και εγκατάσταση 
Η/Μ εξοπλισµού για τους σκοπούς της 
Μονάδας 
β) Λειτουργία της Μονάδας  

Όροι δόµησης 

Αρτιότητα: 20.000 m2 και 4.000 m2 κατά 
παρέκκλιση για προ 7.7.1983 
Σ∆: 0.90 
Ποσοστό Κάλυψη: 30% + 10% για 
συναρµολογούµενα κτίρια Π∆ 7-3-1991 (ΦΕΚ 
137∆/27-3-1991) 
Σ. Όγκου: κατά ΝΟΚ/2012 
Ύψος: 11.00 m + 1.50 m στέγη 
Πλάγια απόσταση: 10.00 m 

Εκτιµώµενη παραγωγή 

• 1ο έτος λειτουργίας: 4 παρτίδες ή 
20.000 φιαλίδια 

• 2ο έτος λειτουργίας: 11 παρτίδες ή 
55.000 φιαλίδια 

• 3ο έτος λειτουργίας: 23 παρτίδες ή 
115.000 φιαλίδια 

• 4ο έτος λειτουργίας: 30 παρτίδες ή 
150.000 φιαλίδια 

• 5ο έτος λειτουργίας: 44 παρτίδες ή 
220.000 φιαλίδια 

Χρόνος λειτουργίας 
8 ώρες την ηµέρα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους 

Επιφάνεια γηπέδου 4.594,93 m2 

Πρώτες ύλες 

• Cisplatin 

• Sodium salt of Dipalmitoyl 
phosphatidyl-glycerol 

• Cholesterol 

• Soy Phosphatidylcholine 

• Glycol-distearoyl 
phosphatidylethanolamine 

• Θειικό αµµώνιο 

• Αιθανόλη 

• Απεσταγµένο νερό για ενέσιµα 
φαρµακευτικά (WFI) 

Εγκατεστηµένη ισχύς 1.580 kW 

Αριθµός απασχολούµενων 
15 το 1ο έτος και έως 60 το 5ο έτος, µε ετήσια 
εκτιµώµενη αύξηση περί των 10-12 
εργαζόµενους ανά έτος 

Υδροδότηση 
Παροχή νερού από το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ 
(840 m3/έτος) 

Ενέργεια Σύνδεση µε το δίκτυο της ∆ΕΗ 

Μέτρα διαχείρισης επικίνδυνων 
αποβλήτων  

Προσωρινή περιβαλλοντικά ασφαλής 
αποθήκευση εντός της Μονάδας και 
συνεργασία µε αδειοδοτηµένο φορέα 
διαχείρισης/διάθεσης επικίνδυνων 
αποβλήτων για περαιτέρω διαχείριση 

Μέτρα διαχείρισης µη 
επικίνδυνων υγρών 
αποβλήτων παραγωγικής 

Προσωρινή αποθήκευση σε υπόγειες 
στεγανές δεξαµενές (στεγανούς βόθρους) 
εντός της Μονάδας και µεταφορά τους προς 



Παράµετρος Πληροφορία 

διαδικασίας και αστικών 
λυµάτων 

περαιτέρω επεξεργασία στο ΚΕΛ 
Μεταµόρφωσης, ωσότου ολοκληρωθεί και 
λειτουργήσει το ΚΕΛ Παιανίας-Κορωπίου και 
το αντίστοιχο αποχετευτικό δίκτυο 

Μέτρα διαχείρισης µη 
επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων 

∆ιαχωρισµός στην πηγή των ανακυκλώσιµων 
υλικών συσκευασίας (π.χ. χαρτιού, 
αλουµινίου και γυαλιού) σε ειδικούς κάδους 
για την περαιτέρω αξιοποίησή τους. Τα 
υπόλοιπα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα θα 
συλλέγονται σε κάδους και υφίστανται 
διαχείριση από τον ∆ήµο Κρωπίας 

Μέτρα µείωσης κατανάλωσης 
νερού και παραγωγής 
αποβλήτων 

∆ιερεύνηση πρακτικών εξοικονόµησης νερού 
στην παραγωγική διαδικασία και παραγωγής 
αποβλήτων 

 
 
∆ιάγραµµα ροής παραγωγικής διαδικασίας 



 
 
3. Κατηγορίες αποβλήτων 
 
Οι τοµείς των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίοι ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις 
στο περιβάλλον, είναι: 

• Στερεά απόβλητα 

• Υγρά απόβλητα 

• Αέρια απόβλητα 

• Θόρυβος – ∆ονήσεις
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Πίνακας Στερεών και Υγρών Αποβλήτων 
 

Περιγραφή  
αποβλήτου 

Κωδικός 
ΕΚΑ 

Πηγή  
αποβλήτου 

Ποσότητα 

Μέγιστος 
χρόνος 

αποθήκευσης 
εντός 

εγκατάστασης 

Αξιοποίηση/ 
∆ιάθεση εντός 
εγκατάστασης 

(εργασία R ή 
D, 

µέθοδος) 

Αξιοποίηση/ 
∆ιάθεση εκτός 
εγκατάστασης  

(εργασία R ή D, 
µέθοδος) 

Επικίνδυνα 
υγρά 

απόβλητα 

16 05 08*  
ή 

07 01 01* 

Παραγωγή 
λιποπλατίνης 

44 m
3
/έτος 

(µετά το 5
ο
 

έτος) 

Περί τις 360 
ηµέρες 

- (προσωρινή 
αποθήκευση και 

παράδοση σε 
αδειοδοτηµένο 

φορέα 
διαχείρισης 
επικίνδυνων 
αποβλήτων) 

Παράδοση σε 
αδειοδοτηµένο φορέα 

διαχείρισης 
επικίνδυνων 

αποβλήτων, ο οποίος 
θα αποφασίσει το 

τρόπο 
διάθεσης/αξιοποίησης 

µετά από πλήρη 
χαρακτηρισµό 

Χαρτιά 
καθαρισµού 

χώρων 
15 02 03 

Παραγωγή 
λιποσωµάτων 

1,2 t/έτος 
(µετά το 5

ο
 

έτος) 

Περί τις 30 
ηµέρες 

∆ιάθεση στους 
κάδους του 

∆ήµου Κρωπίας 

∆ιαχείριση από τον 
∆ήµο Κρωπίας 

Χαρτιά 
καθαρισµού 

χώρων 
15 02 02* 

Παραγωγή 
λιποπλατίνης 

1,2 t/έτος 
(µετά το 5

ο
 

έτος) 

Περί τις 30 
ηµέρες 

Προσωρινή 
αποθήκευση και 

παράδοση σε 
αδειοδοτηµένο 

φορέα 
διαχείρισης 
επικίνδυνων 
αποβλήτων 

Παράδοση σε 
αδειοδοτηµένο φορέα 

διαχείρισης 
επικίνδυνων 

αποβλήτων, ο οποίος 
θα αποφασίσει το 

τρόπο 
διάθεσης/αξιοποίησης 

µετά από πλήρη 
χαρακτηρισµό 

Γάντια, 
φόρµες 

εργασίας 
κλπ. 

15 02 03 
Παραγωγή 

λιποσωµάτων 

0,8 t/έτος 
(µετά το 5

ο
 

έτος)  

Περί τις 30 
ηµέρες 

∆ιάθεση στους 
κάδους του 

∆ήµου Κρωπίας 

∆ιαχείριση από τον 
∆ήµο Κρωπίας 

Γάντια, 
φόρµες 

εργασίας 
κλπ. 

15 02 02* 
Παραγωγή 

λιποπλατίνης 

0,8 t/έτος 
(µετά το 5

ο
 

έτος) 

Περί τις 30 
ηµέρες 

Προσωρινή 
αποθήκευση και 

παράδοση σε 
αδειοδοτηµένο 

φορέα 
διαχείρισης 
επικίνδυνων 
αποβλήτων 

Παράδοση σε 
αδειοδοτηµένο φορέα 

διαχείρισης 
επικίνδυνων 

αποβλήτων, ο οποίος 
θα αποφασίσει το 

τρόπο 
διάθεσης/αξιοποίησης 

µετά από πλήρη 
χαρακτηρισµό 

Κενές 
συσκευασίες  

Α’ υλών  

15 01 01 
έως  

15 01 07 

Παραγωγή 
λιποσωµάτων 

0,8 t/έτος 
(µετά το 5

ο
 

έτος) 

Περί τις 30 
ηµέρες 

∆ιάθεση στους 
κάδους του 

∆ήµου Κρωπίας 

∆ιαχείριση από τον 
∆ήµο Κρωπίας 

Κενές 
συσκευασίες  

Α’ υλών 

15 01 10* 
 

Παραγωγή 
λιποπλατίνης 

0,8 t/έτος 
(µετά το 5

ο
 

έτος) 

Περί τις 30 
ηµέρες 

Προσωρινή 
αποθήκευση και 

παράδοση σε 
αδειοδοτηµένο 

φορέα 
διαχείρισης 
επικίνδυνων 
αποβλήτων 

Παράδοση σε 
αδειοδοτηµένο φορέα 

διαχείρισης 
επικίνδυνων 

αποβλήτων, ο οποίος 
θα αποφασίσει το 

τρόπο 
διάθεσης/αξιοποίησης 

µετά από πλήρη 
χαρακτηρισµό 

Χρησιµοποιη
µένα φίλτρα  

15 02 03 
Παραγωγή 

λιποσωµάτων 

0,4 t/έτος 
(µετά το 5

ο
 

έτος) 

Περί τις 30 
ηµέρες 

∆ιάθεση στους 
κάδους του 

∆ήµου Κρωπίας 

∆ιαχείριση από τον 
∆ήµο Κρωπίας 

Χρησιµοποιη
µένα φίλτρα 

15 02 02* 
Παραγωγή 

λιποπλατίνης 
0,4 t/έτος 

(µετά το 5
ο
 

Περί τις 30 
ηµέρες 

Προσωρινή 
αποθήκευση και 

Παράδοση σε 
αδειοδοτηµένο φορέα 
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Περιγραφή  
αποβλήτου 

Κωδικός 
ΕΚΑ 

Πηγή  
αποβλήτου 

Ποσότητα 

Μέγιστος 
χρόνος 

αποθήκευσης 
εντός 

εγκατάστασης 

Αξιοποίηση/ 
∆ιάθεση εντός 
εγκατάστασης 

(εργασία R ή 
D, 

µέθοδος) 

Αξιοποίηση/ 
∆ιάθεση εκτός 
εγκατάστασης  

(εργασία R ή D, 
µέθοδος) 

έτος) παράδοση σε 
αδειοδοτηµένο 

φορέα 
διαχείρισης 
επικίνδυνων 
αποβλήτων 

διαχείρισης 
επικίνδυνων 

αποβλήτων, ο οποίος 
θα αποφασίσει το 

τρόπο 
διάθεσης/αξιοποίησης 

µετά από πλήρη 
χαρακτηρισµό 

Σπασµένα 
υαλικά 

15 01 07 
Παραγωγή 

λιποσωµάτων 

0,8 t/έτος 
(µετά το 5

ο
 

έτος) 

Περί τις 30 
ηµέρες 

∆ιάθεση στους 
κάδους του 

∆ήµου Κρωπίας 

∆ιαχείριση από τον 
∆ήµο Κρωπίας 

Σπασµένα 
υαλικά 

15 01 10* 
Παραγωγή 

λιποπλατίνης 

0,8 t/έτος 
(µετά το 5

ο
 

έτος) 

Περί τις 30 
ηµέρες 

Προσωρινή 
αποθήκευση και 

παράδοση σε 
αδειοδοτηµένο 

φορέα 
διαχείρισης 
επικίνδυνων 
αποβλήτων 

Παράδοση σε 
αδειοδοτηµένο φορέα 

διαχείρισης 
επικίνδυνων 

αποβλήτων, ο οποίος 
θα αποφασίσει το 

τρόπο 
διάθεσης/αξιοποίησης 

µετά από πλήρη 
χαρακτηρισµό 

 
Αέρια απόβλητα:  

• Μοναδικό ρεύµα ρύπων που θα εκπέµπεται από τη λειτουργία της Μονάδας στον 
αέρα θα προέρχεται από σύστηµα εξαερισµού της παραγωγικής διαδικασίας και 
των εργαστηρίων και τους απαγωγούς των εργαστηρίων. Ωστόσο, και στις δύο 
αυτές περιπτώσεις, ειδικά φίλτρα τύπου HEPA (High Efficiency Particulate Air) θα 
εξασφαλίζουν τη µείωση των εκποµπών. Τα φίλτρα αυτά θα υφίστανται κατάλληλη 
διαχείριση ως επικίνδυνα στερεά απόβλητα 

Θόρυβος:  

• Γενικά, στην µονάδα δεν υπάρχουν ιδιαίτερα θορυβογόνες διεργασίες, πλην της 
λειτουργίας των µηχανηµάτων (αναδευτήρες κλπ) και των  Μονάδων Κλιµατισµού 
οι οποίοι θα βρίσκονται επί ειδικών αντικραδασµικών βάσεων.  

 
4  .  Η ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

προτείνει τους ακόλουθους γενικούς περιβαλλοντικούς όρους  καθώς και τεχνικά έργα 
και µέτρα αντιρρύπανσης, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρµοστούν : 

 
Γενικοί Περιβαλλοντικοί Όροι 
1. Να τηρούνται πιστά τα µέτρα πρόληψης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
αναφέρονται  στη συνηµµένη ΜΠΕ, εκτός και αν έρχονται σε αντίθεση µε τα παρακάτω. 
2. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µη χρησιµοποιούνται για οποιαδήποτε 
εργασία, ούτε  για την αποθήκευση πρώτων υλών ή προϊόντων. 
3. Απαγορεύεται η καύση ελαστικών ή πλαστικών υλικών και οποιονδήποτε άλλων υλικών 
που µπορεί   να προκαλέσουν περιβαλλοντική ρύπανση 
4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων, επιγραφών κ.λ.π. κατά 
παράβαση  του ΓΟΚ. 
5. Ο χρωµατισµός του κτιρίου να είναι κατάλληλος, ώστε να µην προκαλεί αισθητική  
υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 
6. Να γίνεται επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού. 
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7. Να πραγµατοποιηθεί δεντροφύτευση περιµετρικά και σε κατάλληλα σηµεία του 
ακάλυπτου  αειθαλών φυτών όπως ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα,εσπεριδοειδή κ.λ.π. 
8. Να υπάρχει υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών 
όρων, µε   ειδικότητα όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 3του Π.∆. 274/97(ΦΕΚ 195/Α/2-
10-97). 
9. Να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα ατοµικής ασφάλειας των εργαζοµένων και να 
τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και των Υγειονοµικών διατάξεων. 
10. Για την πραγµατοποίηση του έργου θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί προηγουµένως 
όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 
 
Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να 
ληφθούν. 
 
Κατά την εγκατάσταση της Μονάδας: 

1. Κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση της 
Μονάδας. 

Κατά τη λειτουργία της µονάδας: 
Αέρια Απόβλητα-Θόρυβος, Ακτινοβολίες 
1. Τα µηχανήµατα που προκαλούν κραδασµούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές 
αντικραδασµικές βάσεις και στηρίξεις. 
2. Μέτρηση επιπέδων ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στους χώρους πέριξ του 
υποσταθµού και του υπόλοιπου Η/Μ εξοπλισµού που πιθανόν να ευθύνεται για αρνητικές 
επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισµό.  
Υγρά Απόβλητα 
1. Αποθήκευση των αστικών λυµάτων σε υφιστάµενο στεγανό βόθρο, ο οποίος θα 
εκκενώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τα βοθρολύµατα θα οδηγούνται προς 
περαιτέρω διαχείριση στο ΚΕΛ Μεταµόρφωσης ωσότου ολοκληρωθεί και λειτουργήσει το 
ΚΕΛ Παιανίας-Κορωπίου και το αντίστοιχο αποχετευτικό δίκτυο. 
2. Αποθήκευση των µη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων σε υφιστάµενο στεγανό βόθρο, ο 
οποίος θα εκκενώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τα απόβλητα θα οδηγούνται προς 
περαιτέρω διαχείριση στο ΚΕΛ Μεταµόρφωσης, ωσότου ολοκληρωθεί και λειτουργήσει το 
ΚΕΛ Παιανίας-Κορωπίου και το αντίστοιχο αποχετευτικό δίκτυο. 
3. Προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων στη Μονάδα και 
παράδοση προς περαιτέρω διαχείριση σε αδειοδοτηµένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων 
αποβλήτων. 
4. Προσωρινή αποθήκευση των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Μονάδα και 
µεταφορά τους στους κάδους του ∆ήµου Κρωπίας για περαιτέρω διαχείριση. 
5. Προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων υγρών και στερεών αποβλήτων των 
εργαστηρίων µε διαλογή στην πηγή και αντίστοιχη διαχείρισή τους µαζί µε τα υπόλοιπα 
επικίνδυνα ή µη επικίνδυνα απόβλητα της Μονάδας. 
6. Να µην απορρίπτονται ανεπεξέργαστα ή µερικώς επεξεργασµένα υγρά  απόβλητα ή 
ενδεχοµένως και επιβαρηµένα όµβρια ύδατα στο περιβάλλον. 
7. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των οµβρίων και γενικά των επιφανειακών 
υδάτων. 
8. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα µεταχειρισµένα 
ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/ 
Α/04), δηλαδή θα  συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται σε αδειοδοτηµένες 
επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων. 
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9. ∆ιερεύνηση δυνατότητας εξοικονόµησης νερού που καταναλώνεται για την πλύση του 
εξοπλισµού, µέσω της ανακύκλωσής του σε χρήσεις εκτός της κύριας παραγωγικής 
διαδικασίας. 
 
Στερεά Απόβλητα 
1. Τα ανακυκλώσιµα άχρηστα υλικά συσκευασίας να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα, να 
συλλέγονται σε ειδικό χώρο και να διατίθενται για επαναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση, 
τηρώντας τα σχετικά παραστατικά. 
2. Τα αστικού τύπου στερεά απορρίµµατα να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και να 
διατίθενται σε   εγκεκριµένους χώρους ταφής απορριµµάτων. 
3. Τα υποβαθµισµένα φαρµακευτικά προϊόντα και οι πρώτες ύλες σε στερεά µορφή 
(ληγµένα και εκτός προδιαγραφών) θα πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνο απόβλητο. 
4. Τα απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισµό των δεξαµενών καυσίµων να 
διαχειρίζονται   σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725 'Μέτρα όροι και περιορισµοί για τη 
διαχείριση επικινδύνων  αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ383/Β/28-03 06). 
5. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν εν ισχύ άδεια 
συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ή/και επικίνδυνων 
αποβλήτων και θα πρέπει να παραδίδουν τα απόβλητα σε κατάλληλα αδειοδοτηµένη 
εγκατάσταση διάθεσης- αξιοποίησης   αποβλήτων. Ειδικά για την παράδοση των µη 
αξιοποιήσιµων αποβλήτων σε τρίτους πριν την τελική    διάθεση, απαιτείται επιπλέον 
σύµβαση µε τον υπεύθυνο φορέα του χώρου που θα διατεθούν. 
6. Για την παράδοση των προς αξιοποίηση αποβλήτων στον επόµενο µεταφορέα, τελικό 
αποδέκτη,   πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές βεβαιώσεις ή άλλα κατάλληλα έγγραφα για 
την παρακολούθηση της   διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εταιρείας. Στη βεβαίωση / 
έγγραφο που εκδίδει ο τελικός   αποδέκτης να αναφέρεται ο τρόπος χρήσης / αξιοποίησης 
του αποβλήτου. 
8. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς 
και δηµόσιους  χώρους 
9. Η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
Ν.2939/01 (ΦΕΚ   179Α) να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόµου 
(π.χ για απόβλητα συσκευασίας) είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύµα Π.∆., που έχει 
εκδοθεί σε εφαρµογή του ίδιου νόµου. Ειδικότερα,  oι συσκευασίες διαφόρων υλικών που 
χρησιµοποιούνται κατά τη λειτουργία της µονάδας, να   παραδίδονται σε κατάλληλα 
αδειοδοτηµένο συλλέκτη προς περεταίρω αξιοποίηση σε εγκεκριµένη εγκατάσταση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α). 
10.Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, των 
χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των µεταχειρισµένων 
ελαστικών οχηµάτων να γίνεται µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.∆. 114/04 (ΦΕΚ 82Α) όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 15/06 (ΦΕΚ 12 Α),115/04 (ΦΕΚ 80Α) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α). 
11.Να υπάρχουν πάντα σε ισχύ συµβάσεις µεταξύ του φορέα της δραστηριότητας µε τα 
εγκεκριµένα από το ΥΠΕΝ συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης των διαφόρων τύπων 
αποβλήτων ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση τους µέχρι την τελική 
αξιοποίηση/διάθεση τους. 
12. Να  ελέγχονται τα διαφορικά µανόµετρα ελέγχου της κατάστασης για τα πρόφιλτρα, τα 
σακκόφιλτρα  και τα φίλτρα των µονάδων κλιµατισµού - εξαερισµού- αποκονίωσης και θα 
αντακαθίστανται όταν αυτά κορεστούν. Θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από 
κατάλληλη  εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
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Η ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
γνωµοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. 
 

 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της µονάδας 

παραγωγής αντικαρκινικών παρασκευασµάτων της εταιρίας «Regulon A.E.», στο ΒΙΠΑ 
Κορωπίου Αττικής, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
ανωτέρω εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής, της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και  έχουν ως εξής: 

 
� Γενικοί Περιβαλλοντικοί Όροι 

1. Να τηρούνται πιστά τα µέτρα πρόληψης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
αναφέρονται στην αναφερόµενη ΜΠΕ, εκτός και αν έρχονται σε αντίθεση µε τα 
παρακάτω. 
2. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µη χρησιµοποιούνται για οποιαδήποτε 
εργασία, ούτε  για την αποθήκευση πρώτων υλών ή προϊόντων. 
3. Απαγορεύεται η καύση ελαστικών ή πλαστικών υλικών και οποιονδήποτε άλλων 
υλικών που µπορεί   να προκαλέσουν περιβαλλοντική ρύπανση 
4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων, επιγραφών κ.λ.π. κατά 
παράβαση  του ΓΟΚ. 
5. Ο χρωµατισµός του κτιρίου να είναι κατάλληλος, ώστε να µην προκαλεί αισθητική  
υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 
6. Να γίνεται επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση του µηχανολογικού 
εξοπλισµού. 
7. Να πραγµατοποιηθεί δεντροφύτευση περιµετρικά και σε κατάλληλα σηµεία του 
ακάλυπτου  αειθαλών φυτών όπως ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή 
κ.λ.π. 
8. Να υπάρχει υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών 
όρων, µε ειδικότητα όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 3του Π.∆. 274/97(ΦΕΚ 195/Α/2-
10-97). 
9. Να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα ατοµικής ασφάλειας των εργαζοµένων και να 
τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και των Υγειονοµικών διατάξεων. 

10. Για την πραγµατοποίηση του έργου θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί προηγουµένως 
όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 

 
� Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της 

υποβάθµισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να 

ληφθούν. 

 

Κατά την εγκατάσταση της Μονάδας: 

1. Κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση της 
Μονάδας. 

Κατά τη λειτουργία της µονάδας: 
 
Αέρια Απόβλητα-Θόρυβος, Ακτινοβολίες 
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1. Τα µηχανήµατα που προκαλούν κραδασµούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές 
αντικραδασµικές βάσεις και στηρίξεις. 
2. Μέτρηση επιπέδων ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στους χώρους πέριξ του 
υποσταθµού και του υπόλοιπου Η/Μ εξοπλισµού που πιθανόν να ευθύνεται για 
αρνητικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισµό.  
 

Υγρά Απόβλητα 

1. Αποθήκευση των αστικών λυµάτων σε υφιστάµενο στεγανό βόθρο, ο οποίος θα 
εκκενώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τα βοθρολύµατα θα οδηγούνται προς 
περαιτέρω διαχείριση στο ΚΕΛ Μεταµόρφωσης ωσότου ολοκληρωθεί και λειτουργήσει 
το ΚΕΛ Παιανίας-Κορωπίου και το αντίστοιχο αποχετευτικό δίκτυο. 
2. Αποθήκευση των µη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων σε υφιστάµενο στεγανό βόθρο, 
ο οποίος θα εκκενώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τα απόβλητα θα οδηγούνται 
προς περαιτέρω διαχείριση στο ΚΕΛ Μεταµόρφωσης, ωσότου ολοκληρωθεί και 
λειτουργήσει το ΚΕΛ Παιανίας-Κορωπίου και το αντίστοιχο αποχετευτικό δίκτυο. 
3. Προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων στη Μονάδα και 
παράδοση προς περαιτέρω διαχείριση σε αδειοδοτηµένο φορέα διαχείρισης 
επικίνδυνων αποβλήτων. 
4. Προσωρινή αποθήκευση των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Μονάδα και 
µεταφορά τους στους κάδους του ∆ήµου Κρωπίας για περαιτέρω διαχείριση. 
5. Προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων υγρών και στερεών αποβλήτων των 
εργαστηρίων µε διαλογή στην πηγή και αντίστοιχη διαχείρισή τους µαζί µε τα υπόλοιπα 
επικίνδυνα ή µη επικίνδυνα απόβλητα της Μονάδας. 
6. Να µην απορρίπτονται ανεπεξέργαστα ή µερικώς επεξεργασµένα υγρά  απόβλητα ή 
ενδεχοµένως και επιβαρηµένα όµβρια ύδατα στο περιβάλλον. 
7. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των οµβρίων και γενικά των επιφανειακών 
υδάτων. 
8. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα µεταχειρισµένα 
ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/ 
Α/04), δηλαδή θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται σε αδειοδοτηµένες 
επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων. 
9. ∆ιερεύνηση δυνατότητας εξοικονόµησης νερού που καταναλώνεται για την πλύση του 
εξοπλισµού, µέσω της ανακύκλωσής του σε χρήσεις εκτός της κύριας παραγωγικής 
διαδικασίας. 

 

Στερεά Απόβλητα 

1. Τα ανακυκλώσιµα άχρηστα υλικά συσκευασίας να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα, 
να συλλέγονται σε ειδικό χώρο και να διατίθενται για επαναχρησιµοποίηση ή 
ανακύκλωση, τηρώντας τα σχετικά παραστατικά. 
2. Τα αστικού τύπου στερεά απορρίµµατα να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και 
να διατίθενται σε  εγκεκριµένους χώρους ταφής απορριµµάτων. 
3. Τα υποβαθµισµένα φαρµακευτικά προϊόντα και οι πρώτες ύλες σε στερεά µορφή 
(ληγµένα και εκτός προδιαγραφών) θα πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνο 
απόβλητο. 
4. Τα απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισµό των δεξαµενών καυσίµων να 
διαχειρίζονται   σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725 'Μέτρα όροι και περιορισµοί για 
τη διαχείριση επικινδύνων  αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ383/Β/28-03 06). 
5. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν εν ισχύ άδεια 
συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ή/και επικίνδυνων 
αποβλήτων και θα πρέπει να παραδίδουν τα απόβλητα σε κατάλληλα αδειοδοτηµένη 



 17 

εγκατάσταση διάθεσης- αξιοποίησης   αποβλήτων. Ειδικά για την παράδοση των µη 
αξιοποιήσιµων αποβλήτων σε τρίτους πριν την τελική    διάθεση, απαιτείται επιπλέον 
σύµβαση µε τον υπεύθυνο φορέα του χώρου που θα διατεθούν. 
6. Για την παράδοση των προς αξιοποίηση αποβλήτων στον επόµενο µεταφορέα, 
τελικό αποδέκτη, πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές βεβαιώσεις ή άλλα κατάλληλα 
έγγραφα για την παρακολούθηση της   διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εταιρείας. 
Στη βεβαίωση / έγγραφο που εκδίδει ο τελικός   αποδέκτης να αναφέρεται ο τρόπος 
χρήσης / αξιοποίησης του αποβλήτου. 
8. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς 
και δηµόσιους  χώρους  
9. Η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
Ν.2939/01 (ΦΕΚ   179Α) να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόµου 
(π.χ για απόβλητα συσκευασίας) είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύµα Π.∆., που έχει 
εκδοθεί σε εφαρµογή του ίδιου νόµου. Ειδικότερα,  oι συσκευασίες διαφόρων υλικών 
που χρησιµοποιούνται κατά τη λειτουργία της µονάδας, να   παραδίδονται σε κατάλληλα 
αδειοδοτηµένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριµένη εγκατάσταση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α). 
10.Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, των 
χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των µεταχειρισµένων 
ελαστικών  οχηµάτων να γίνεται µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.∆. 114/04 (ΦΕΚ 82Α) όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 15/06 (ΦΕΚ 12 Α),115/04 (ΦΕΚ 80Α) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α). 
11.Να υπάρχουν πάντα σε ισχύ συµβάσεις µεταξύ του φορέα της δραστηριότητας µε τα 
εγκεκριµένα από το ΥΠΕΝ συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης των διαφόρων τύπων 
αποβλήτων ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση τους µέχρι την τελική 
αξιοποίηση/διάθεση τους. 
12. Να  ελέγχονται τα διαφορικά µανόµετρα ελέγχου της κατάστασης για τα πρόφιλτρα, 
τα σακκόφιλτρα  και τα φίλτρα των µονάδων κλιµατισµού - εξαερισµού- αποκονίωσης 
και θα αντακαθίστανται όταν αυτά κορεστούν. Θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται 
από κατάλληλη  εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων. 
 

 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Χρ. Αγγελονίδη, Α. Μπαλού, Α. 
Βασιλάκη, Ζ. Ράικου. 
 

 

 
 

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