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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 30η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 353/2017 

Σήμερα 28/9/2017 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.191765/22-9-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 
22-9-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 10ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) νέας μονάδας 
παραγωγής φαρμακευτικών παρασκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής της 
εταιρείας LABOSERVE A.E. που βρίσκεται επί της οδού Ιωάννου Μεταξά 84 στο Δ.Δ. 
Κορωπίου του Δήμου Κρωπίας. 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα τριών (83) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
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Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, 
Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος 
Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου 
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη -
Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα 
(Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρύνα Φωτεινή, Γάκης Αντώνιος, 
Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός 
Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου 
Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, 
Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας 
Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, 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), Μεθυμάκη 
Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, 
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας 
Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, 
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, 
Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου 
Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή 
(Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου -
Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
  
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γιάμαλη 
Αναστασία, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Κουκά Μαρίνα, 
Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, 
Ροκοφύλλου Άννα, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), 
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.  Α. Αναγνωστόπουλο, ο
οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 156640/20-
9-2017 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
                 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 

2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) μετά 
την υπ’ αριθμ. 44403/2011 απόφαση «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β/4-11-2011). 
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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»Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 122859/2-2-2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ/Γεν. 
Δ/νση Περιβάλλοντος.  

5. Τη KYA 1958/13.01.2012, Κατάταξη 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 ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων». 

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. 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 Δεκεμβρίου 
1991. 

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

12. Την Π.Δ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Διαχείριση 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» 

13. Την Π.Δ 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» 

14. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις». 

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

16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 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». 

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

18. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 56720/3152/12-7-2017 διαβίβαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής- Δ/νση ΠΕ.ΧΩ φακέλου μετά συνημμένης Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χαρτών, Φωτογραφιών, Δορυφορικών Φωτογραφιών 
και Σχεδίων  

19. Την υπ’αρ. 493/91 άδεια οικοδομής 
20. Την υπ’αρ. 1584/17 βεβαίωση χρήσης γής. 

 
 Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (18) σχετική μελέτη 
που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της νέας μονάδας παραγωγής 
φαρμακευτικών παρασκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής της εταιρείας 
LABOSERVE A.E.που βρίσκεται επι της οδόυ Ιωάννου Μεταξά αριθμό, 84, στο Δ. Δ. 
Κορωπίου του Δήμου Κρωπίας ..  

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1 Τίτλος του έργου ή της δραστηριότητας. 
Έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων νέας μονάδας παραγωγής 
φαρμακευτικών παρασκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής της εταιρείας 
LABOSERVE A.E. 
 
1.2 Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας 
Πρόκειται για εγκατάσταση που αποτελείται από τις ακόλουθες  επί μέρους μονάδες: 

 Μονάδα παραγωγής φαρμακευτικών παρασκευασμάτων με απλή ανάμιξη και 
συσκευασία, χωρίς χημική μετατροπή με δυναμικότητα παραγωγής μικρότερη των 
10,00 τόνων/ημέρα  

     (ΚΑΔ : 21.2  NACE :21.20) 
 Μονάδα παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής με εγκατεστημένη ισχύ 

μικρότερη των 200,00 KW (ΚΑΔ : 10.86   NACE :10.86) 
 

1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή της δραστηριότητας 

1.3.1 Θέση 

Η εξεταζόμενη εγκατάσταση θα λειτουργήσει στη Βιομηχανική Ζώνη Κορωπίου, θέση 
Νισίζα Καρελάς της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής. Η περιοχή καθορίστηκε ως ΒΙΠΑ, 
με το Γ.Π.Σ. του Δήμου Κρωπίας, ΦΕΚ.899Δ/6-10-2004, όπου επιτρέπονται οι χρήσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 23-2-87, ΦΕΚ.166/Δ/1987, όπως 
συμπληρώθηκε και ισχύει. 
 
Το γήπεδο της εγκατάστασης, σύμφωνα με την υπ’αρ. 1584/26-5-2017 βεβαίωση 
χρήσεων γής, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εντός της περιοχής με στοιχείο Μ του 
Π.Δ. 20.2.2003, ΦΕΚ 199/Δ/6-3-2003 (ζώνη μη ιδιαίτερα οχλουσών βιομηχανικών-
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων) «. Περιοχές με στοιχείο Μ (ζώνη βιομηχανικών βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων)» 

1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας 

1 Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ 
2 Περιφερειακή Ενότητα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
3 Δήμος ΚΡΩΠΙΑΣ 
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4 Τοπική ή Δημοτική Ενότητα ΚΟΡΩΠΙ 

1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου ή δραστηριότητας 

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των ορίων γηπέδου του έργου παρουσιάζονται στον 
ακόλουθο πίνακα 
 
Πίνακας 0-1: Συντεταγμένες έργου σύμφωνα με το γεωδαιτικό σύστημα 
συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87. 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΕΓΣΑ 87) 

ΣΗΜΕΙΟ Χ Υ 

Α 489170,64 4197937,90 

Β 489117,98 4197806,37 

Γ 489097,13 4197845,20 

Δ 49107,71 4997913,00 

Ε 489132,17 4197974,58 

ΣΤ 489134,52 4197975,18 

ΕΜΒΑΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥ 6.082,24 m2 

 
1.4 Κατάταξη έργου ή της δραστηριότητας 

1.4.1 Περιβαλλοντική κατάταξη του έργου ή της δραστηριότητας 

Βάσει της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ΦΕΚ 2471/Β/10.08.2016 «Κατάταξη δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το 
Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011», το σύνολο της δραστηριότητας από 
περιβαλλοντικής πλευράς κατατάσσεται στην Κατηγορία Α2 . 
Ακολουθεί τεκμηρίωση ( 
Πίνακας 0-1) 
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Πίνακας 0-1: Κριτήρια περιβαλλοντικής κατάταξης της δραστηριότητας 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ 37674/ΦΕΚ 
2471/Β/10.08.2016 

1 

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών 
προϊόντων και φαρμακευτικών 
παρασκευασμάτων  χωρίς χημική ή 
βιολογική μετατροπή 

Α/Α  99 του Πίνακα των 
δραστηριοτήτων της 9ης Ομάδας : 
Κατηγορία Α2 

2 
Παραγωγή ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων διατροφής και 
διαιτητικών τροφών, 

Α/Α  29 του Πίνακα των 
δραστηριοτήτων της 9ης Ομάδας : 
Κατηγορία Β 

 
Το σύνολο λοιπόν της εγκατάστασης, κατατάσσεται στην κατηγορία Α2 και η 
αρμοδιότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανήκει στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

1.4.2 Κατάταξη ως προς το Βαθμό Όχλησης  

Από πλευράς όχλησης, βάσει της ΚΥΑ 3137/1291/Φ15/ΦΕΚ1048Β/04-04-2012 
«Αντιστοίχιση κατηγοριών βιομηχανικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης των 
πολεοδομικών διαταγμάτων», το σύνολο της δραστηριότητας κατατάσσεται στη Χαμηλή 
Όχληση. Ακολουθεί τεκμηρίωση (Πίνακας 0-1) 
 
Πίνακας 0-1: Κριτήρια κατάταξης ως προς την όχληση 

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ 
Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΥΑ 

3137/1291/Φ15/ΦΕΚ1048Β/04.04.2012 

1 

Παραγωγή φαρμακευτικών 
παρασκευασμάτων με 
δυναμικότητα μικρότερη των 10,00 
τόνων /ημέρα 
ΚΑΔ :  21.2  NACE : 21.20 

 A/A 105 του Πίνακα της ΚΥΑ 
 Κωδικός Δραστηριότητας 21.20 
 Δυναμικότητα < 10,00 tn/ημέρα : 

Χαμηλή όχληση 

2 

Παραγωγή ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων διατροφής και 
διαιτητικών τροφών 
ΚΑΔ :  10.86  NACE :
 10.86 

 A/A 27 του Πίνακα της ΚΥΑ 
 Κωδικός Δραστηριότητας 10.86 
 Εγκατεστημένη ισχύ < 200 kW : 

Χαμηλή όχληση 

 
Σημειώνεται πως η παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής, πραγματοποιείται στο τμήμα 
παραγωγής στερεών μορφών, η συνολική ισχύς του οποίου ανέρχεται σε 154,00 KW. 
Στην εν λόγω ισχύ, περιλαμβάνεται και η ισχύς του εξοπλισμού των υποστηρικτικών 
λειτουργιών. 
Από τα κριτήρια κατάταξης σε βαθμούς όχλησης, προκύπτει ότι οι ασκούμενες 
παραγωγικές δραστηριότητες κατατάσσονται στη Χαμηλή Όχληση. 
Υπαγωγή της δραστηριότητας στις διατάξεις της Οδηγίας 96/61/ΕΚ (IPPC) 
Η εξεταζόμενη δραστηριότητα δεν υπάγεται στις διατάξεις της Οδηγίας 96/61/ΕΚ, ούτε 
αυτές της 2010/75 περί βιομηχανικών εκπομπών (οδηγία IPPC), διότι όλες οι 
πραγματοποιούμενες διεργασίες είναι φυσικές χωρίς χημική μετατροπή. 
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Υπαγωγή της δραστηριότητας στις διατάξεις της 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β) και 
άλλων κανονισμών (π.χ. 166/2001/ΕΚ). 
Η δραστηριότητα δεν υπάγεται στις διατάξεις της εν λόγω ΚΥΑ (Οδηγία SEVEZO III). 
 
1.5 Φορέας έργου ή της δραστηριότητας 

1 Επωνυμία 
LABOSERVE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 

2 ΑΦΜ 997030088 

3 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

4 
Ταχυδρομική 
διεύθυνση 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 84 

5 Περιοχή ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 
6 Τηλέφωνο 210 6641900 
7 Fax/e-mail info@laboserve.eu   

8 
Ονοματεπώνυμο 
υπεύθυνου 
επικοινωνίας 

ΑΓΓΕΛΕΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

9 
Θέση και στοιχεία 
επικοινωνίας 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Τηλ. 210 6641900 
a.angeleros@laboserve.eu  

 
1.6 Περιβαλλοντικός μελετητής έργου ή της δραστηριότητας 

1 Επωνυμία SUSTCHEM ENGINEERING ΕΠΕ 

2 
Ταχυδρομική 
διεύθυνση 

3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 

3 Περιοχή ΑΘΗΝΑ ΤΚ 112 51 

4 Τηλέφωνο 210 8252510 

5 Fax 210 8252575 

6 e-mail info@suschem.gr  

7 web address www.sustchem.gr  

8 
Ονοματεπώνυμο 
υπεύθυνου 
επικοινωνίας 

ΜΠΡΑΪΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

9 
Θέση και στοιχεία 
επικοινωνίας 

Υπεύθυνος Τεχνικών Μελετών 

Τηλ. 210 8252510, 693 7117986  Fax :210 
8252575 

pbraimiotis@suschem.gr 
 
2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
2.1 Περιγραφή του υπό μελέτη έργου. 
Πρόκειται για νεοϊδρυόμενη μονάδα παραγωγής φαρμακευτικών παρασκευασμάτων και 
συμπληρωμάτων διατροφής χαμηλής όχλησης, που θα λειτουργήσει σε υφιστάμενη 
κτιριακή εγκατάσταση, στην οποία παλαιότερα λειτουργούσε μονάδα 
κλωστοϋφαντουργίας. 
Οι παραγωγικές διεργασίες είναι φυσικές (ανάμιξη, διάλυση, ξήρανση, συσκευασία) και 
λαμβάνουν χώρα σε ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασία περιβάλλοντος εκτός από τη 
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διεργασία της ξήρανσης που σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιείται σε 
θερμοκρασία  80-90C). 
Τα παραγόμενα  φαρμακευτικά παρασκευάσματα προϊόντα είναι :  

 Διαλύματα (πόσιμα σιρόπια & σταγόνες, λοσιόν) 
 Πόσιμα εναιωρήματα ή σκόνες 
 Δισκία, Κάψουλες 
 Αλοιφές, κρέμες, gel 

Τα παραγόμενα συμπληρώματα διατροφής είναι σκευάσματα σε μορφή σκόνης  
Οι παραγωγικές διαδικασίες, ανάλογα με το είδος του παραγόμενου προϊόντος, 
περιλαμβάνουν τα παρακάτω βασικά στάδια: 
 Παραγωγή διαλυμάτων: διήθηση του νερού, προσθήκη των πρώτων υλών και 

εκδόχων σε υγρή μορφή κυρίως, ανάδευση, πλήρωση φιαλιδίων και συσκευασία 
 Πόσιμα εναιωρήματα ή σκόνες : ανάμιξη πρώτων υλών, προσθήκη νερού και 

ελαιοδιαλυτών υλικών μέχρι πλήρους  ομογενοποίησης  και συσκευασία. 
 Παραγωγή δισκίων: ανάμιξη πρώτων υλών σε στερεά κυρίως μορφή, προσθήκη 

νερού και εκδόχων, ζύμωση, κοκκοποίηση, ξήρανση, δισκιοποίηση, επικάλυψη και 
συσκευασία. 

 Παραγωγή καψουλών: ανάμιξη πρώτων υλών, προσθήκη νερού και εκδόχων, 
ζύμωση, ξήρανση, ενκαψυλίωση, συσκευασία. 

 Παραγωγή κρεμών & αλοιφών: ανάμιξη πρώτων υλών (λιπαρών και 
υδατοδιαλυτών) μέχρι πλήρους ομογενοποίησης, πλήρωση σωληνάριών και 
συσκευασία. 

Ακολουθούν δευτερεύουσες διαδικασίες όπως: 
 Επικόλληση ετικετών 
 Προσθήκη φύλλου οδηγιών για τους χρήστες εντός της συσκευασίας 
 Ομαδοποίηση συσκευασιών 
 Μεταφορά στην αποθήκη ετοίμων 

 
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ EΡΓΟΥ H ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Πρόκειται για νέα εγκατάσταση που περιλαμβάνει: 

 μονάδα παραγωγής φαρμακευτικών παρασκευασμάτων  και  
 μονάδα παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής  

 
3.1 Βασικά στοιχεία του έργου 
Συνοπτικά τα λειτουργικά στοιχεία του έργου παρουσιάζονται στους πίνακες που 
ακολουθούν. 

3.1.1 Μέγεθος εγκατάστασης 

3.1.1.1 Γήπεδο - Κτιριακές εγκαταστάσεις 
 
Ως κύρια εγκατάσταση θεωρούνται :  

 Οι Χώροι  παραγωγής στερεών/άλλων μορφών 
 Οι Xώροι παραγωγής υγρών και Ζυγιστηρίου 
 Οι Χώροι  εργαστηρίου ελέγχου  
 Οι χώροι αποθήκευσης πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων 
 Τα Δωμάτια θαλάμων σταθερότητας, ψυγείων 

Ως βοηθητικοί χώροι θεωρούνται : 

 Οι χώροι των αποδυτηρίων και ενδιαίτησης του προσωπικού 
 Οι χώροι των γραφείων 
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 Ο χώρος αποθήκευσης δεσμευμένων και επιστρεφόμενων προϊόντων 
 Οι χώροι αποθήκευσης αποβλήτων 
 ΟΙ χώροι αποθήκευσης καθαριστικών  
 Οι χώροι εγκατάστασης βοηθητικού εξοπλισμού (Η/Ζ, κλιματιστικές μονάδες) 

Η εξεταζόμενη εγκατάσταση καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια δόμησης 3.228 m2 από τα 
οποία οι κύριοι χώροι καταλαμβάνουν περίπου 1.000,00 m2 (χώροι GMP παραγωγικής 
δραστηριότητας) και οι βοηθητικοί χώροι : 2.228 m2 (χώροι αποθήκης, αποδυτηρίων, 
γραφείων κ.λπ.)  Η επιχειρήση χρησιμοποιεί μέρος του κτιρίου αφού το υπόλοιπο ανήκει 
σε άλλη εταιρία. 
 
α/α Περιγραφή Μονάδα μέτρησης (m2) 
1 Επιφάνεια οικοπέδου 6.082,24 
2 Κτιριακές εγκαταστάσεις  
 Ημιυπόγειο  

Ισόγειο 
Ημιόροφος  

 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν ενοικιαστεί από την εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 
ΕΠΕ. 
 

3.1.1.2 Ισχύς εξοπλισμού 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

KW 
ΘΕΡΜΙΚΗ 

KW 
I. Νέος Εξοπλισμός προς εγκατάσταση 

1 Ισχύς εξοπλισμού παραγωγής 286,77 136,00 
2 Ισχύς  εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος 25,00 0,00 
3 Ισχύς  εξοπλισμού εξυπηρέτησης κτιρίων  & 

πυροπροστασίας  
202,00 55,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  513,77 191,00 
 

3.1.1.3 Λειτουργικά στοιχεία 
Α/Α Περιγραφή Μέγεθος 
1. Απασχολούμενο προσωπικό 
1.1 Παραγωγή 

Διοίκηση 
20 
10 

2. Χρόνος λειτουργίας 
2.1 Ώρες ανά ημέρα  

Ημέρες ανά έτος  
Περίοδοι λειτουργίας κατά τη διάρκεια του 
έτους 

8,00 
240 

Διαρκής λειτουργία 

3. Δυναμικότητα παραγωγής 
3.1 Παραγωγή Φαρμακευτικών 

Παρασκευασμάτων 
<10,00 τόν. /ημέρα 

3.2 Παραγωγή συμπληρωμάτων 
διατροφής 

<2,00 τόν./ημέρα 

4. Αναλισκόμενες Κύριες πρώτες ύλες 

α/α Περιγραφή 
Ημερήσια 

Δυναμικότητα 
σε Κιλά 

Ετήσια 
Δυναμικότητα 

σε Κιλά 
4.1 Δραστικές ουσίες 60,00 - 70,00  15.000 
5. Αναλισκόμενες Δευτερεύουσες πρώτες ύλες 
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Α/Α Περιγραφή Μέγεθος 

α/α Περιγραφή 

Δυναμικότητα 
λειτουργίας  

σε 
τόνους/έτος 

Μέγιστη  ετήσια 
δυναμικότητα 
σε τόνους/έτος 

5.1 Έκδοχα 3.000,00 - 3.500,00  730.000,00 

5.2 Νερό 
1.000,00 - 
1.200,00  

250.000,00 

6. Αναλισκόμενοι φυσικοί πόροι 
 Περιγραφή  Ημερήσια Ετήσια  
6.1 Νερό  (m3) 3,50 840,00 
6.2 Ηλεκτρική ενέργεια  (KWh) 4.200,00  1.000.000,00 
6.3 Πετρέλαιο κίνησης (λίτρα) 1,00 250,00 
 

3.2 Βασικά στοιχεία των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας του νέου έργου 
Το έργο περιλαμβάνει διάφορα στάδια που συνοπτικά παρουσιάζονται στον επόμενο 
πίνακα με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 
 

Πίνακας 0-1: Εκτιμώμενο Συνοπτικό Χρονοδιάγραμμα Έργου 
Α/Α Περιγραφή Σταδίων Ολοκλήρωση 

1 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 
1.1 Πολεοδομικά, PAE (H/Z), Άδεια Λειτουργείας (ΑΕΠΟ/ΜΠΕ) 09/2017 
1.2 ΕΟΦ (κατόπιν επιθεώρησης GMP) 11/2017 
2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2.1 Ημι-όροφος (ολοκλήρωση) 04/2017 
2.1.
1 

Κατασκευή Εργαστηριακών, γραφειακών και βοηθητικών 
χώρων. 

03/2017 

2.1.
2 

Εγκατάσταση Εργαστηριακού και λειτουργικού εξοπλισμού 04/2017 

2.2 Ισογείου (ολοκλήρωση α’ φάσης) 08/2017 
2.2.
1 

Κατασκευή Clean Room χώρων παραγωγής υγρών και 
Ζυγιστηρίου 

07/2017 

2.2.
2 

Διαμόρφωση βοηθητικών χώρων ισογείου (αποδυτήρια, 
χώρος συσκευασίας, είσοδοι) 

07/2017 

2.2.
3 

Κατασκευή Clean Room για παραγωγή στερεών/άλλων 
μορφών 

Q1 2018 

2.3 Υπόγειο (ολοκλήρωση α’ φάσης) 07/2017 

2.3.
1 

Κατασκευή βοηθητικών χώρων (αποθήκη, δωμάτια θαλάμων 
σταθερότητας, ψυγείων, μηχανουργείου & υποδοχή clean 
media PW, CA) 

07/2017 

2.3.
2 

Κατασκευή άλλων βοηθητικών χώρων παραγωγής (επέκταση 
αποθηκευτικού χώρου, γραφεία, social area) 

Q1 2018 

3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
3.1 1ο Στάδιο 08/2018 

3.1.
1 

Εγκατάσταση λειτουργικού και υποστηρικτικού εξοπλισμού 
(Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες και δίκτυο αεραγωγών, 
μονάδες & δίκτυα παραγωγής καθαρού νερού και πεπιεσμένου 
αέρα, Η/Ζ)  

07/2018 

3.1.
2 

Παραγωγικός εξοπλισμός (έναρξη αξιολόγησης IQ/OQ) 08/2018 

3.2 2ο Στάδιο Q1 2018 
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Α/Α Περιγραφή Σταδίων Ολοκλήρωση 

3.2.
1 

Εξοπλισμός και λειτουργικά συστήματα (ΚΚΜ) για στερεές και 
άλλες φαρμακοτεχνικές μορφές (υγρά και ημι-στερεά 
εξωτερικής χρήσης).  Προετοιμασία μονάδας διαχείρισης 
αποβλήτων. 

Q1 2018 

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Οι τομείς των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίοι ενδέχεται να επιφέρουν 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, είναι: 

 Στερεά απόβλητα 
 Υγρά απόβλητα 
 Αέρια απόβλητα 
 Θόρυβος – Δονήσεις 

 
Στερεά απόβλητα :  

Στην εξεταζόμενη εγκατάσταση δημιουργούνται στερεά απόβλητα από : 

 τα κενά συσκευασίας που περιέχουν επικίνδυνες και μη επικίνδυνες ουσίες,  
 τα φίλτρα (συλλεγόμενη σκόνη)  
 τον απορριπτόμενο ρουχισμό του προσωπικού 
 την ιλύ από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων (μελλοντικά) 

Η εγκατάσταση θα διαθέτει συμβάσεις με φορείς διαχείρισης των δημιουργούμενων 
στερεών αποβλήτων της. Επιπλέον, διαθέτει ειδικό χώρο προσωρινής αποθήκευσης των 
αποβλήτων καθώς και αρχείο με όλα τα παραστατικά παραλαβής των και τα ζυγολόγια 
των. 

Επίσης δημιουργούνται στερεά απόβλητα αστικού τύπου από τις ανάγκες του 
προσωπικού 
Υγρά απόβλητα:  
 
     Αστικά υγρά απόβλητα 

 Προέρχονται από τις ανάγκες του προσωπικού και συλλέγονται σε δεξαμενή 
χωρητικότητας 40,00 m3, από την οποία ανά διαστήματα αποστέλλονται μέσω 
αδειοδοτημένου φορέα στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης. 
Εκτίμηση όγκου αστικών αποβλήτων  
Εργαζόμενοι παραγωγής: 20 άτομα Χ 100,00 λίτρα/άτομο.ημέρα = 2.000,00 
λίτρα/ημέρα 
Διοικητικό προσωπικό :10 άτομα Χ 50,00 λίτρα/άτομο.ημέρα = 500,00 
λίτρα/ημέρα 

 
Οργανικοί διαλύτες 
 Από τις εργασίες των αναλύσεων στο εργαστήριο (Χημείο), συλλέγονται διαλύτες 

που θεωρούνται επικίνδυνο απόβλητο. Οι διαλύτες αυτοί συγκεντρώνονται σε 
πλαστική δεξαμενή και θα αποστέλλονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία για 
καταστροφή. 
ΕΚΑ : 16 05 06* Εργαστηριακά χημικά υλικά που αποτελούνται από 
επικίνδυνες ουσίες ή τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, 
περιλαμβανομένων μιγμάτων εργαστηριακών χημικών υλικών  
Ετήσια ποσότητα:  1.000,00 Κιλά περίπου 
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Τα όμβρια ύδατα συλλέγονται στα φρεάτια ομβρίων και μέσω του δικτύου αγωγών 
ομβρίων υδάτων οδηγούνται προς απόρριψη στο παρακείμενο πεζοδρόμιο 

 
Πλύσιμο εξοπλισμού 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής που χρησιμοποιείται για παραγωγή 
υγρών μετά το πέρας των διαδικασιών πλένεται με διαλύματα Ρ3-cosa τα οποία 
διασπούν τα υπολείμματα των δραστικών ουσιών που παραμένουν στον 
εξοπλισμό. 
Το πρώτο πλύσιμο πραγματοποιείται με ελαφρώς αλκαλικό διάλυμα ενώ το 
δεύτερο με  ελαφρά όξινο. Στη συνέχεια ο εξοπλισμός ξεπλένεται με καθαρό νερό. 
Τα απόνερα των τριών αυτών πλύσεων συλλέγονται σε πλαστική δεξαμενή που 
βρίσκεται στο ημιυπόγειο της εγκατάστασης. 
Τα απόβλητα αυτά, βάσει του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) με 
κωδικό 07 05 01* και θεωρούνται επικίνδυνα. Ημερήσια ποσότητα: 1,00 
m3/ημέρα  ή 240,00 m3/έτος 
 

Μελλοντική Διαχείριση παραγόμενων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων 
H μέθοδος διαχείρισης των παραγόμενων υγρών αποβλήτων περιλαμβάνει τη 
φυσικο-χημική προ-επεξεργασία τους, ώστε να σταθεροποιηθούν και να καταστούν 
στο σύνολό τους μη επικίνδυνα.  
Αναλυτικότερα: 

1. Τα ρεύματα υγρών αποβλήτων (διαδοχικά πλυσίματα με αλκαλικά και όξινα 
διαλύματα Ρ3-cosa που οποία διασπούν τα υπολείμματα των δραστικών ουσιών 
που παραμένουν στον εξοπλισμό) μετά τη δεξαμενή θα αποστέλλονται σε 
δεξαμενή εξουδετέρωσης (ρύθμισης του pH στο 7,00 με προσθήκη οξέος ή βάσης 
αντίστοιχα) 

2. Στη συνέχεια θα πραγματοποιείται αερισμός για 4,00-5,00 ώστε να οξειδώνονται 
πλήρως τα παραμένοντα δραστικά συστατικά. 

3. Τέλος θα προστίθεται διάλυμα κροκκιδωτικού και πολυηλεκτρολυτη ώστε να 
κροκκιδωθούν τα παραμένοντα συστατικά και τα προϊόντα οξείδωσης των 

4. Το αιώρημα θα διηθείται σε φίλτρο μικρής περατότητας και το καθαρό νερό θα 
συλλέγεται σε άλλη δεξαμενή. 
Από τα παραπάνω αποτελέσματα συνάγεται ότι τα απόβλητα θεωρούνται  
σταθεροποιημένα διότι δεν μεταβάλλεται το COD (χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο), 
που σημαίνει ότι η εξουδετέρωση έχει ολοκληρωθεί. 
Με βάση τα αποτελέσματα μετρήσεων, των αναλύσεων που έχουν 
πραγματοποιηθεί σε δείγματα προερχόμενα από άλλη ήδη λειτουργούσα μονάδα,  
μετά τη διήθηση, προκύπτει ότι η συνολική συγκέντρωση των διαλυμένων 
στερεών  στο διήθημα προς διάθεση στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης, είναι 190 - 200 
mg/l ήτοι 0,019-0,020 % που είναι κατά πολύ μικρότερο του ποσοστού 0,1%, 
ακόμη και στην ακραία περίπτωση πού όλα τα περιεχόμενα διαλυμένα στερεά 
ήταν επικίνδυνα (στην παρούσα περίπτωση ένα μεγάλο μέρος των διαλυμένων 
ουσιών είναι ανόργανα άλατα εξουδετέρωσης των υγρών πλυσίματος (όξινα  και 
αλκαλικά Ρ3-cosa). 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το απορριπτόμενο ρεύμα δεν είναι επικίνδυνο 
και μπορεί να διατεθεί στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης με κωδικό ΕΚΑ 19 03 05 
Σταθεροποιημένα απόβλητα. 
Όλη η παραπάνω διαδικασία εμπίπτει στην υποχρέωση ασφάλισης κατά 
περιβαλλοντικών κινδύνων καθότι πρόκειται για διεργασία επεξεργασίας 
επικίνδυνων αποβλήτων. 
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Συνεπώς, τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία αυτή μπορούν να 
καταταχθούν στη κατηγορία αποβλήτων με αριθμό ΕΚΑ 19 03 05 
(σταθεροποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 04), 
που θεωρούνται μη επικίνδυνα. 
Η τελική διάθεση του εξερχόμενου ρεύματος μπορεί στη συνέχεια να 
πραγματοποιείται στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Μεταμόρφωσης 
(ΚΕΛΜ) στο οποίο θα μεταφέρονται με βυτία που θα διαθέτουν την απαιτούμενη 
άδεια συλλογής και μεταφοράς. 
H φυσικοχημική προ-επεξεργασία των εν δυνάμει επικίνδυνων αποβλήτων 
χαρακτηρίζεται ως εργασία διάθεσης D8 και η εταιρεία, όταν θα κατασκευάσει και θα 
θέσει σε λειτουργία την εν λόγω μονάδα επεξεργασίας , οφείλει να έχει εν ισχύ 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κάλυψη κινδύνων πρόκλησης περιβαλλοντικού 
ατυχήματος και επαναφοράς του περιβάλλοντος στην προτέρα θέση σε περίπτωση 
ατυχήματος, βάσει των κείμενων διατάξεων. 
Η συλλεγόμενη ιλύς από τη διήθηση θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο (ΕΚΑ 18 01 
06*), θα αποθηκεύεται με ασφάλεια και θα διατίθεται σε αδειοδοτημένο φορέα. 
Εκτιμώμενη ποσότητα ανά έτος : 1.000,00 Κιλά. 
 

Αέρια απόβλητα:  
 Ως αέρια απόβλητα, θεωρούνται τα αέρια ρεύματα του αέρα που εκτονώνεται στη 

φάση τροφοδοσίας στερεών στα σιλό των μηχανών ή τον αναμικτήρα σκόνης.Ο 
παραπάνω εξοπλισμός (σιλό και αναμικτήρας) φέρουν τοπικές μονάδες 
αποκονίωσης, από τις οποίες η συλλεγόμενη σκόνη επιστρέφει στο σιλό ή στον 
αναμικτήρα. Στο τέλος κάθε παρτίδας και παραγωγής άλλου προϊόντος οι 
μονάδες  αποκονίωσης καθαρίζονται με ηλεκτρική σκούπα ώστε να μην 
προκαλείται ανάμιξη των υπολειμμάτων ενός προϊόντος με άλλο. Η συλλεγόμενη 
σκόνη στη συνέχεια απορρίπτεται ως επικίνδυνο απόβλητο (ΕΚΑ 07 05 13*).Η 
δυνατότητα κατακράτησης των συγκεκριμένων μονάδων θεωρείται απόλυτη διότι 
τα αέρια ρεύματα δεν εισέρχονται σε αυτές με πίεση. Σημαντικό ρόλο στην 
αποτελεσματική κατακράτηση των σκονών στις μονάδες αυτές, παίζει η ποιότητα 
του διηθητικού μέσου (φιλτρόπανο ή χάρτινο φυσίγγιο), που πρέπει να επιλέγεται 
συναρτήσει της κοκκομετρίας των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών. 

 
 Αέρια εκπομπές δημιουργούνται και από την καύση του diesel κίνησης σε 

περίπτωση λειτουργίας του Η/Ζ, που ενεργοποιείται αυτόματα μόνο κατά τις 
περιπτώσεις διακοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τον εγκεκριμένο 
πάροχο (ΔΕΗ) 

 
Θόρυβος:  

 Γενικά, στην μονάδα δεν υπάρχουν ιδιαίτερα θορυβογόνες διεργασίες, πλην της 
λειτουργίας των Αερόψυκτων Εξωτερικών Μονάδων Κλιματισμού οι οποίοι 
βρίσκονται εγκατεστημένοι στα δώματα των κτιρίων επί ειδικών αντικραδασμικών 
βάσεων. Αυτού του τύπου μηχανήματα υπάρχουν άλλωστε και εντός των αστικών 
περιοχών σε όλα τα σύγχρονα κτίρια, με χρήση γραφείων, εκθέσεων, 
συνάθροισης κοινού, πολυκαταστήματα, πολυκατοικίες, κλπ. 

 
5 .  Η Δ/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 : 
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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. 
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.Δ. 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. 
 
Από τη λειτουργία της μονάδας: 
Αέρια Απόβλητα-Θόρυβος 
1. Τα μηχανήματα που προκαλούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές  
αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις. 
Υγρά Απόβλητα 
1. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός  εσωτερικών χώρων 
γραφείων), να διατίθενται σε στεγανή δεξαμενή και να οδηγούνται σε αδειοδοτημενο ΚΕΛ 
2. Τα βιομηχανικά απόβλητα που προκύπτουν από τις πλύσεις του μηχανολογικού 
εξοπλισμού παραγωγής και του εργαστηρίου να συγκεντρώνονται ξεχωριστά σε στεγανή 
δεξαμενή και να  παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης. Να 
τηρείται αρχείο με τα παραστατικά παραλαβής καθώς και αποδείξεις αποδοχής από το 
φορέα διαχείρισης. Όταν λειτουργήσει το σύστημα επεξεργασίας τα επεξεργασμένα υγρά 
ειτε να οδηγούνται στο ΚΕΛ είτε να χρησιμοποιούνται για άρδευση (μετά από μελέτη 
επαναχρησιμοποίησης). Η ιλυς που θα προκύψει να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο 
απόβλητο. 
3. Να μην απορρίπτονται ανεπεξέργαστα ή μερικώς επεξεργασμένα υγρά  απόβλητα ή 
ενδεχομένως και επιβαρημένα όμβρια ύδατα στο περιβάλλον. 
4. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων και γενικά των επιφανειακών 
υδάτων. 
5. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα 
ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/ 
Α/04), δηλαδή θα  συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένες 
επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων. 
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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, οι πρώτες ύλες σε στερεά μορφή αυτών 
(ληγμένα και εκτός προδιαγραφών), οι χρησιμοποιημένες κονίες και τα φιλτρα 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 Δεκεμβρίου 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. 
7. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές 
εστίες καύσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/93) 
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.Δ., 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.Δ. 114/04 (ΦΕΚ 82Α) όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 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 ΥΠΕΚΑ 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 HEPA φίλτρα των ΚΚΜ 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 Δ/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) νέας μονάδας 
παραγωγής φαρμακευτικών παρασκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής της 
εταιρείας LABOSERVE A.E. που βρίσκεται επί της οδού Ιωάννου Μεταξά 84, στο Δ.Δ. 
Κορωπίου του Δήμου Κρωπίας, σύμφωνα με τους γενικούς περιβαλλοντικούς όρους  
καθώς και τα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμοστούν, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής: 

 
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. 
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 3 του Π.Δ. 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 : 
 
Από τη λειτουργία της μονάδας: 
 
Αέρια Απόβλητα-Θόρυβος 
1. Τα μηχανήματα που προκαλούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές  
αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις. 
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Υγρά Απόβλητα 
1. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός  εσωτερικών 
χώρων γραφείων), να διατίθενται σε στεγανή δεξαμενή και να οδηγούνται σε 
αδειοδοτημενο ΚΕΛ 
2. Τα βιομηχανικά απόβλητα που προκύπτουν από τις πλύσεις του μηχανολογικού 
εξοπλισμού παραγωγής και του εργαστηρίου να συγκεντρώνονται ξεχωριστά σε 
στεγανή δεξαμενή και να  παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης. 
Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά παραλαβής καθώς και αποδείξεις αποδοχής από 
το φορέα διαχείρισης. Όταν λειτουργήσει το σύστημα επεξεργασίας τα επεξεργασμένα 
υγρά είτε να οδηγούνται στο ΚΕΛ είτε να χρησιμοποιούνται για άρδευση (μετά από 
μελέτη επαναχρησιμοποίησης ). Η ιλύς που θα προκύψει να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο 
απόβλητο. 
3. Να μην απορρίπτονται ανεπεξέργαστα ή μερικώς επεξεργασμένα υγρά  απόβλητα ή 
ενδεχομένως και επιβαρυμένα όμβρια ύδατα στο περιβάλλον. 
4. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων και γενικά των επιφανειακών 
υδάτων. 
5. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα 
ορυκτέλαια να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/ 
Α/04), δηλαδή να  συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και να διατίθενται σε αδειοδοτημένες 
επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων. 
 
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, οι πρώτες ύλες σε στερεά μορφή αυτών 
(ληγμένα και εκτός προδιαγραφών), οι χρησιμοποιημένες κονίες και τα φίλτρα θα 
πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα. 
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 Δεκεμβρίου 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. 
7. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές 
εστίες καύσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/93). 
8. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς 
και δημόσιους χώρους. 
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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.Δ., 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.Δ. 114/04 (ΦΕΚ 82Α) όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 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 ΥΠΕΚΑ 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 HEPA φίλτρα των ΚΚΜ μονάδων κλιματισμού - εξαερισμού- 
αποκονίωσης και να αντικαθίστανται όταν αυτά κορεστούν. Να συλλέγονται και να 
απομακρύνονται από κατάλληλη  εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων. 
 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού, Ν. Αδαμόπουλος, Α. 
Βασιλάκη, Α. Μαντάς, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου. 
 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


