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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. 354/2017 

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 11ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) νέας μονάδας 
παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων της IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS 
ABEE, στη Βιομηχανική Περιοχή Κορωπίου, οδός Αρχιμήδους, 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 
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, 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. 166521/20-
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. Τις διατάξεις της με αριθ. 273/17 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 
4251/Β/16) , με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση- επικαιροποίηση  του Π.Δ. 
145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής»  

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 
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(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. Την ΚΥΑ με αρ. Η.Π.: 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ332/Β/20-3-03) “Διαδικασία 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 
(Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 “Εναρμόνιση του Ν. 
1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ …και άλλες διατάξεις” (Α’91) και 
συγκεκριμένα το άρθρο 14 αυτής. 

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». 
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17. 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» 

18. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 32214/1635/25-7-2017 διαβίβαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής- Δ/νση ΠΕ.ΧΩ φακέλου μετά συνημμένης Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χαρτών, Φωτογραφιών, Δορυφορικών Φωτογραφιών 
και Σχεδίων  

19. Τις υπ’αρ. 525/91, 1645/03, 453/09 άδειες οικοδομής της 3Ε – COCA COLA για 
βιομηχανικό κτίριο, γραφεία και αποθήκες 

20. Την υπ’αρ. 2791/8-5-2017 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 προϊόντων της PHARMACEUTICALS HELLAS ΑΒΕΕ, στη 
Βιομηχανική Περιοχή Κορωπίου, οδός Αρχιμήδους, του Δήμου Κρωπίας..  

1.     Εισαγωγή  
Η παρούσα τεχνική έκθεση μαζί με τα παραρτήματα που τη συνοδεύουν, αποτελεί τη 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έκδοση της ΑΕΠΟ της «Μονάδα 
παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων της PHARMACEUTICALS HELLAS ΑΒΕΕ, 
στη Βιομηχανική Περιοχή Κορωπίου, οδός Αρχιμήδους, Δ. Κρωπίας»  
Η σύνταξη της παρούσας μελέτης ακολουθεί τις απαιτήσεις του άρθρου 11 «Περιεχόμενο 
φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης» του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011), 
καθώς και τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων 2 και 4.9 της ΥΑ οικ. 170225/20-01-
2014 (ΦΕΚ 135/Β/27-1-2014) για τις ΜΠΕ έργων υποκατηγορίας Α2’ της 9ης Ομάδας 
Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις της ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 
2471/Β/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
1.1. Τίτλος έργου ή δραστηριότητας  

 
Ο τίτλος του έργου είναι:  
 
«Μονάδα παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων της IASIS PHARMACEUTICALS 
HELLAS ΑΒΕΕ, στη Βιομηχανική Περιοχή Κορωπίου, οδός Αρχιμήδους, Δ. 
Κρωπίας»   
 
1.2. Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας  

 
Το προς αδειοδότηση Έργο είναι ένα νέο σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων 
φαρμακευτικής, χωρίς χημικές ή βιοχημικές αντιδράσεις ή επεξεργασίες, με παραγωγικές 
μονάδες για σκευάσματα όπως: συμβατικά δισκία, κάψουλες και φακελίδια και για 
αναβράζοντα δισκία σε σωληνάρια ή strips (φακελίσκους). Επίσης, θα γίνεται παραγωγή 
φαρμακευτικών σκευασμάτων κρεμών και αλοιφών.  
Τα φάρμακα παρασκευάζονται σε παρτίδες, οι οποίες περιλαμβάνουν από 25.000 έως 
250.000 χάπια, τα οποία συσκευάζονται σε ειδικές συσκευασίες. Το εργοστάσιο θα 
λειτουργεί με μία βάρδια, με 45 (1ο έτος) έως 110 άτομα προσωπικό (3ο έτος) και θα 
μπορεί στη μέγιστη δυναμικότητά του να παραγάγει έως και 2 παρτίδες από κάθε 
προϊόν, ήτοι 2 t χαπιών ημερησίως και 500 t ετησίως, καθώς έως σκευασμάτων 
αλοιφών/κρεμών 1 t ημερησίως και 250 t ετησίως.  
Η κατανάλωση πρώτων υλών θα είναι περίπου 1,8 t δραστικών και εκδόχων ημερησίως 
(450 t ετησίως), 0,14 t απιονισμένου νερού ημερησίως (35 t ετησίως)και 0,06 t 
οργανικών διαλυτών ημερησίως (15 t ετησίως). Στην μονάδα θα αποθηκεύονται έως 
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4.000 t συσκευασιών και έτοιμων προϊόντων έως 500 t πρώτων υλών ετησίως, σε 
κατάλληλα διαμορφωμένους και επισημασμένους χώρους χωρητικότητας 195 t για εν 
δυνάμει επικίνδυνες ουσίες και 4.305 t για μη επικίνδυνες ουσίες.  
Η δραστηριότητα έχει παραγωγική ικανότητα είναι χαμηλής όχλησης (σκευάσματα <10 t 
ημερησίως), θα λαμβάνει χώρα εντός έκτασης 42.000 m2 με περίπου 9.000 m2 
υπάρχοντα και προς ανέγερση κτίρια/εγκαταστάσεις, ιδιοκτησίας της IASIS 
Pharmaceuticals Hellas S.A., με το διακριτικό τίτλο IΑSIS PHARMA, στη Βιομηχανική 
Περιοχή Κορωπίου.  
 
1.3. Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας  

 
1.3.1. Θέση  
 
Η υπό μελέτη μονάδα αναπτύσσεται σε συνολική έκταση 42.000 m2 στην οδό 
Αρχιμήδους (θέση Τζήμα), στη Βιομηχανική Περιοχή Κορωπίου, στα Μεσόγεια Αττικής, 
στο Δήμο Κρωπίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής.  
Το έργο βρίσκεται περίπου 2 Km από την πόλη του Κορωπίου και περίπου 7 km από 
τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Το ακίνητο στο οποίο 
χωροθετείται η μονάδα οριοθετείται μέσα στη Βιομηχανική Περιοχή Κορωπίου , ΝΑ από 
τον οδικό άξονα Βάρης- Κορωπίου στο ύψος της θέσης Τζήμα.  
Το οικόπεδο της μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων έχει χαρακτηριστεί ως 
μη δασική έκταση σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1284/23.03.1998 Τελεσιδικία Πράξης 
Χαρακτηρισμού Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής (βλ. Παράρτημα Β), εκτός σχεδίου, 
εκτός ορίων οικισμού και εντός της ΖΟΕ Μεσογείων, στην Περιοχή Μ (βιομηχανική 
χρήση), με εξαίρεση μικρό τμήμα του οικοπέδου που βρίσκεται στη ζώνη Γ2 (αγροτική 
χρήση) και στο οποίο δεν θα γίνει καμία δραστηριότητα. Επίσης το οικόπεδο βρίσκεται 
εκτός ορίων κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων.  
Το οικόπεδο περιλαμβάνει υφιστάμενα κτίρια εμβαδού περίπου 9.000 m2.  
 
1.3.2. Διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας  
 
Το έργο διοικητικά υπάγεται στον Δήμο Κρωπίας, Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) 
Ανατολικής Αττικής.  
Η Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με έδρα την Παλλήνη υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής και 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.  
 
1.3.3 Θεσμικό Καθεστώς Χρήσεων Γης 
.Το οικόπεδο της μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων έχει χαρακτηριστεί ως 
μη δασική έκταση σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1284/23.03.1998 Τελεσιδικία Πράξης 
Χαρακτηρισμού Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής ,εκτός σχεδίου, εκτός ορίων οικισμού 
και εντός της ΖΟΕ Μεσογείων, στην Περιοχή Μ (βιομηχανική χρήση), με εξαίρεση μικρό 
τμήμα του οικοπέδου που βρίσκεται στη ζώνη Γ2 (αγροτική χρήση) και στο οποίο δεν θα 
γίνει καμία δραστηριότητα. Επίσης το οικόπεδο βρίσκεται εκτός ορίων κηρυγμένων 
αρχαιολογικών χώρων.  
 
 
 
 
1.3.3. Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου ή δραστηριότητας  
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Οι γεωγραφικές συντεταγμένες κεντροβαρικά του γηπέδου στο Ελληνικό Γεωδαιτικό 
Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ87) X: 489399,963 - Y: 4192680,88 και στο Παγκόσμιο 
Γεωδαιτικό Σύστημα 1984 (WGS84) φ: 37°53'02.08’’ , λ: 23°52'51.80’’ 
 

 
 
1.4. Κατάταξη του έργου ή της δραστηριότητας  

 
Με βάση την ισχύουσα σήμερα περιβαλλοντική νομοθεσία (Ν.4014/2011 και ΥΑ 
37674/2016, όπως ισχύουν), η δραστηριότητα κατατάσσεται στον Πίνακα 1:  
Ομάδα 9η – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις, με α/α=99 
και γενική περιγραφή: Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και 
φαρμακευτικών παρασκευασμάτων.  
Με βάση την τεχνική περιγραφή του Έργου, δεν αναμένεται να λαμβάνει χώρα 
«Παραγωγή με χημική μετατροπή ή βιολογική διεργασία». Συνεπώς, η δραστηριότητα 
υπάγεται στην Υποκατηγορία Α2.  
 
- Με βάση την περιγραφή της δραστηριότητας, δεν θα λαμβάνει χώρα «Παραγωγή με 
χημική μετατροπή ή βιολογική διεργασία»  
- Με βάση την ΥΑ 15393/2002 διαπιστώνεται ότι η μονάδα δεν εμπίπτει στις διατάξεις 
περί «Έργων και δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε ολοκληρωμένη πρόληψη και 
συνολική εκτίμηση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον».  
- Με βάση την ΚΥΑ 36060/2013, η μονάδα εμπίπτει στην κατηγορία «Παραγωγή 
φαρμακευτικών προϊόντων: Η χημική σύνθεση, η ζύμωση, η εξαγωγή, η μορφοποίηση 
και η τελική επεξεργασία των φαρμακευτικών προϊόντων και, όπου αυτό γίνεται στον ίδιο 
βιομηχανικό χώρο, η παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων» του Παραρτήματος VII (IED), 
που αφορά «Τεχνικές διατάξεις που αφορούν εγκαταστάσεις και δραστηριότητες στις 
οποίες χρησιμοποιούνται οργανικοί διαλύτες».  
- Με βάση τις οριακές τιμές του Μέρους 2 του Παραρτήματος VII και τις ποσότητες 
διαλυτών που θα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή (κατά μέγιστο 15 t), η 
δραστηριότητα εξαιρείται από την εφαρμογή της ΚΥΑ 36060/2013, καθώς και από την 
αναγκαιότητα για λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τις εκπομπές διαλυτών.  
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1.5 Φορέας έργου ή δραστηριότητας  
 
Φορέας διαχείρισης του έργου είναι η εταιρεία με την επωνυμία:  
IASIS Pharmaceuticals Hellas ΑΒΕΕ  
Έδρα: Λ. Φυλής 137, 13451 Καματερό Αττικής, Ελλάδα  
Τηλ. +30 2102311031, Φαξ: +30 210 2315889  
e-mail: iasis@iasispharma.gr  
Υπ. Επικοινωνίας και Νόμιμος Εκπρόσωπος: Κωνσταντίνος Παχής  
 
1.5. Περιβαλλοντικός μελετητής έργου ή δραστηριότητας  

 
Η μελέτη έχει εκπονηθεί από τους συνεργάτες των ακολούθων εταιρειών:  
ptb Ν.Ψαρρός – Ι.Τσίνος – Ν.Μπαραμπούτης Ι.Κ.Ε.  
Μακεδονίας 24- Κηφισιά  
Αθήνα – Τ.Κ. 14561  
Τηλ. +30 210 6120726  
e-mail:│ mail@ptb.gr   Υπ. επικοινωνίας: Ιωάννης Τσίνος 
 
Έδρα: Ήρας 27, Γαλάτσι, Τ.Κ. 11147, Αθήνα  
Γραφεία: Λυκούργου 31, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14231, Αθήνα  
Τηλ. +30 6940 699965 │ Κιν. 6936 470460  
e-mail:│ info@green2sustain.gr │  
Υπ. επικοινωνίας: Γιώργος Τέντες  
Η ομάδα μελέτης της παρούσας ΜΠΕ περιλαμβάνει τους επιστήμονες που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια.  
 
Ομάδα Μελέτης 
Γιώργος Τέντες  

Μηχανικός 
Μεταλλείων,  
PhD (Περιβαλλοντική 
Οικονομία),  
MSc (Επιστήμη και 
Τεχνολογία Υδατικών 
Πόρων), ΕΜΠ  

Υπεύθυνος εργασιών 
πεδίου και τεχνικού 
αντικειμένου  

Αρετή 
Παπαχρυσοστόμου  

Μηχανικός 
Γεωτεχνολογίας και 
Περιβάλλοντος, ΑΕΙ 
Κοζάνης Τ.Τ.  

Υπεύθυνη γενικών 
περιβαλλοντικών 
θεμάτων  

Κωνσταντίνα 
Μάντεση  

Πολιτικός Μηχανικός 
ΕΜΠ , MAS 
Sustainable Water 
Resources ETH  

Υπεύθυνη Υδατικών 
Θεμάτων  

Βάσω Σωματαρίδου  Γεωλόγος,  
MSc (Οικολογική Ποιότητα)  
MSc (γεωπληροφορική), ΑΠΘ  

 
2. Συνοπτική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας  
Το έργο αφορά τη δημιουργία μιας νέας μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών 
προϊόντων με δύο παραγωγικές μονάδες, μια για συμβατικά δισκία, κάψουλες και 
φακελίδια και μία για αναβράζοντα δισκία σε σωληνάρια ή strips (φακελίσκους), καθώς 
και με την παραγωγή φαρμακευτικών κρεμών και αλοιφών. Η δραστηριότητα βρίσκεται 
εντός έκτασης 42.000 m2 με 9.000 m2 υπάρχοντα κτίρια (πρώην ιδιοκτησίας Coca 
Cola), ιδιοκτησίας της IASIS Pharmaceuticals Hellas S.A.,με το διακριτικό τίτλο IΑSIS 
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PHARMA, στην Βιομηχανική Περιοχή Κορωπίου (ΖΟΕ Μεσογείων, περιοχή Μ και Γ2). Η 
μονάδα κατατάσσεται στην κατηγορία χαμηλής όχλησης.  
Στόχος είναι να διαμορφωθεί κατάλληλα ο εσωτερικός χώρος του υφιστάμενου κτιρίου 
για την δημιουργία τεχνικού ορόφου στο υπάρχον κτίριο, ο οποίος θα φιλοξενήσει τις 
αναγκαίες μονάδες παροχής και ανακύκλωσης αέρα στους χώρους παραγωγής. Οι 
κατασκευαστικές εργασίες στο εσωτερικό του υπάρχοντος κτιρίου θα περιλαμβάνουν 
αποχετευτικό δίκτυο και σύνδεσή του με εξωτερική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 
(ΕΕΛ), όπως και ειδικό αποθηκευτικό χώρο για τα φαρμακευτικά απόβλητα που 
απαιτούν διάθεση ως επικίνδυνα. Το υπάρχον δάπεδο θα επιστρωθεί με ειδικό υλικό 
κατάλληλο για φαρμακευτική παραγωγή.  
Στο πλαίσιο αυτό θα διαμορφωθεί το τμήμα του εξωτερικού χώρου που θα φιλοξενήσει 
τις αναγκαίες υποδομές για τις γραμμές παραγωγής και τα αναγκαία δίκτυα για την 
υποστήριξή τους. Θα τοποθετηθούν Boiler παραγωγής ατμού, σύστημα παραγωγής 
απιονισμένου νερού και οι ψυκτικές μονάδες για τους χώρους παραγωγής. Η παραγωγή 
του εργοστασίου θα ξεκινήσει με μηχανική ζύμωση και ξήρανση πρώτων υλών για την 
παρασκευή δισκίων χαπιών και χαπιών σε κάψουλες. Σε δεύτερο χρόνο θα γίνεται και 
ανάμιξη κρεμωδών πρώτων υλών για την δημιουργία φαρμακευτικών 0 θεραπευτικών 
κρεμών και αλοιφών. Όλα τα παραγόμενα σκευάσματα φέρουν έγκριση από τον ΕΟΦ 
και υπάγονται στους σχετικούς κανονισμούς. Ως βάση για την δημιουργία των 
σκευασμάτων χρησιμοποιούνται τα έκδοχα, τα οποία είναι αδρανείς πρώτες ύλες. Τα 
έκδοχα ζυμώνονται με τις δραστικές ουσίες αφού πρώτα αυτές διαλυθούν σε 
περιορισμένες και αυστηρά καθορισμένες ποσότητες διαλύτη (αιθυλική ή ισοπροπυλική 
αλκοόλη). Εν συνεχεία το μίγμα ξηραίνεται και γίνεται σκόνη, η οποία τροφοδοτείται σε 
κατάλληλη συσκευή παρασκευής. Οι συσκευές αυτές είτε δημιουργούν δισκία 
(ταμπλέτες) είτε γεμίζουν κάψουλες με φαρμακευτική σκόνη, είτε παρασκευάζουν 
αναβράζοντα δισκία. Στην περίτπωση των κρεμών και αλοιφών, δεν γίνεται ξήρανση των 
πρώτων υλών, αλλά το μίγμα διατηρείται σε υδαρή κατάσταση υψηλού ιξώδους. 
Ανάλογα με το είδους του παρασκευαζόμενου φαρμάκου μπορεί να απαιτείται διατήρησή 
του σε ψυγείο μέχρι τη διάθεσή του στην αγορά.  
Τα φάρμακα παρασκευάζονται σε παρτίδες, οι οποίες περιλαμβάνουν από 25.000 έως 
250.000 χάπια, τα οποία συσκευάζονται σε ειδικές συσκευασίες. Το εργοστάσιο θα 
λειτουργεί με μία βάρδια, με 45 (1ο έτος) έως 110 άτομα προσωπικό (3ο έτος) και θα 
μπορεί στη μέγιστη δυναμικότητά του να παραγάγει έως και 2 παρτίδες από κάθε 
προϊόν, ήτοι 2 t χαπιών ημερησίως και 500 t ετησίως, καθώς έως σκευασμάτων 
αλοιφών/κρεμών 1 t ημερησίως και 250 t ετησίως. Η κατανάλωση πρώτων υλών θα είναι 
περίπου 1,8 t δραστικών και εκδόχων ημερησίως (450 t ετησίως), 0,14 t απιονισμένου 
νερού ημερησίως (35 t ετησίως)και 0,06 t οργανικών διαλυτών ημερησίως (15 t 
ετησίως). Στην μονάδα θα αποθηκεύονται έως 4.000 t συσκευασιών και έτοιμων 
προϊόντων έως 500 t πρώτων υλών ετησίως, σε κατάλληλα διαμορφωμένους και 
επισημασμένους χώρους χωρητικότητας 195 t για εν δυνάμει επικίνδυνες ουσίες και 
4.305 t για μη επικίνδυνες ουσίες.  
Η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση νερού για το προσωπικό είναι περί τα 12 m3 ημερησίως 
(3000 m3 ετησίως), εκ των οποίων τα 8,8 m3 ημερησίως θα καταλήγουν σε ιδιόκτητη 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ αστικών) με τριτοβάθμια επεξεργασία, η 
οποία επιτρέπει απεριόριστη άρδευση. Προληπτικά για τους χειμερινούς μήνες, θα 
κατασκευαστεί πεδίο υπεδάφιας διάθεσης για εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα. Σε 
καμία περίπτωση δεν θα γίνεται επεξεργασία βιομηχανικών υγρών ή στερεών 
αποβλήτων στην εγκατάσταση.  
Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας (υγρά αντιδραστηρίων από τα 
εργαστήρια και υγρά από τις πλύσεις των δοχείων παρασκευής και ζύμωσης) θα 
παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία για καταστροφή στο εξωτερικό ως εν 
δυνάμει επικίνδυνα.  
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Τα στερεά απόβλητα θα διαχωρίζονται σε αστικά και σε εν δυνάμει επικίνδυνα. Τα 
πρώτα θα ανακυκλώνονται και θα διατίθενται στο Δήμο Κρωπίας, ενώ τα δεύτερα θα 
παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία για καταστροφή στο εξωτερικό ως εν 
δυνάμει επικίνδυνα. 
 
3. Αναλυτική περιγραφή σχεδιασμού της δραστηριότητας  
3.1.1. Τεχνική περιγραφή των κτιριακών έργων  
Η βιομηχανική μονάδα αποτελείται από ένα βοηθητικό φυλάκιο για προστασία της 
βιομηχανίας και του προσωπικού καθώς και για τον έλεγχο των εισερχομένων στον 
χώρο. Το εμβαδόν του φυλακίου είναι 27,00 m2. Εντός του χώρου του φυλακίου θα 
απασχολείται ένα άτομο.  
Η υφιστάμενη ανενεργός εγκατάσταση διαθέτει ήδη κτιριακή υποδομή διώροφου κτιρίου 
γραφείων με εμβαδόν 242Χ2= 484,00 m2 (στο παρελθόν είχαν γίνει προσθήκες 
γραφείων με εμβαδόν 64,30 m2.) Δεν θα υπάρξει χρήση αυτών ούτε απασχόληση 
προσωπικού εντός του χώρου των γραφείων.  
Επίσης η υφιστάμενη ανενεργός εγκατάσταση διαθέτει ένα μηχανουργείο με εμβαδόν 
102.11 m2 και όγκο 551,39 m3 το οποίο δεν προβλέπεται για οποιαδήποτε χρήση και 
δεν θα στεγάσει προσωπικό.  
Στο χώρο του έργου υπάρχει μια υφιστάμενη ανενεργός αποθήκη η χρήση της οποίας 
προορίζεται για αποθήκευση υλικών και προϊόντων και το εμβαδόν της είναι 2088,00 m2 
και ο όγκος που καταλαμβάνει είναι 18824,00 m3. Η αποθηκευτική ικανότητα θα είναι 
4.500 t (ανάλογα με το ειδικό βάρος του αποθηκευόμενου προϊόντος), με 2 διακριτούς 
και κατάλληλα σημασμένους χώρους για εν δυνάμει επικίνδυνες και μη επικίνδυνες 
ουσίες και θα απασχολεί 10 άτομα από το προσωπικό. Ο χώρος αυτός αποθήκης 
διαθέτει πάνω από την εσωτερική οροφή του - πατάρι - χώρο τοποθέτησης Η/Μ 
εγκαταστάσεων 121,21 τ.μ. που εξυπηρετούν τους χώρου της αποθήκης, ενώ ο όγκος 
του, εμπεριέχεται στον συνολικό όγκο του χώρου παραγωγής. Επίσης υπάρχουν νέοι 
χώροι- κουβούκλια φορτοεκφόρτωσης προϊόντων συνολικού εμβαδού 26,45 τ,μ. και 
όγκου 124,34 m3 .  
Ο κύριος χώρος παραγωγής είναι τοποθετημένος σε υφιστάμενο τμήμα κτιρίου, έχει 
έκταση 3435,47m2 και ο όγκος που καταλαμβάνει είναι 28400,48 m3. Το απαιτούμενο 
προσωπικό είναι 27 άτομα στην αρχική φάση και ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σταδιακά 
τα 3 πρώτα έτη σε 90 άτομα περίπου, ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγής. Ο κύριος 
αυτός χώρος παραγωγής διαθέτει πάνω από την εσωτερική οροφή του - πατάρι - χώρο 
τοποθέτησης Η/Μ εγκαταστάσεων 1090,49 τ.μ. που εξυπηρετούν τους χώρου 
παραγωγής ενώ ο όγκος του, εμπεριέχεται στον συνολικό όγκο του χώρου παραγωγής.  
Αναμένεται να κατασκευαστούν νέα βοηθητικά κτίρια εγκαταστάσεων τα οποία θα έχουν 
εμβαδά: Γ1=107,67 m2 και όγκο 486,46m3 και θα περιλαμβάνει χώρο μετασχηματιστών, 
Γ2ψ= 152 m2, και όγκο 501,60 m3, Γ3=129,60 m2 και όγκο 427,68 m3, με χρήση ενός 
λεβητοστασίου και ενός ψυχροστασίου. 
 
3.1.2. Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός  
Όσον αφορά τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στους υφιστάμενους χώρους που θα 
λειτουργούν καθώς και στους νέους, αναμένεται να εγκατασταθούν τα ακόλουθα είδη 
μηχανημάτων:  
 
1. Παραγωγικά μηχανήματα  

            i. Αναμικτήρες (mixers)  
 ii. Συμπιεστές (compactors)  
 iii. Κόσκινα  
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 iv. Ξηραντές  
 v. Μύλοι άλεσης  
 vi. Συσκευές γεμίσματος  
 vii. Αναβατόρια  
 viii. Ζυγοί  
 ix. Αντλίες  

 
2. Μηχανήματα προστασίας περιβάλλοντος  

 i. Αποκωνιωτές (φίλτρα)  
 ii. Συμπυκνωτές οργανικών διαλυτών σε κάθε μηχάνημα που διαχειρίζεται                   

 διαλύτες 
 iii. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων  
  

3. Μηχανήματα βελτιώσεως συνθηκών εργασίας  

 i. Θερμαντικά  
 ii. Ανεμιστήρες εξαερισμού  
 iii. Αντλίες  
 iv. Ψυχραντές  
  

4. Μηχανήματα πυρόσβεσης  

 i. Ηλεκτροκίνητη αντλία  
 ii. Πετρελαιοκίνητη αντλία  
 iii. Αντλία Διαρροών - Jockey  
  

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να είναι 1856,11 kW κινητήρια και 10 kW 
θερμική. Αυτή κατανέμεται ως εξής:  
• Παραγωγικά μηχανήματα: 537,82 kW κινητήρια και 10 kW θερμική  
• Μηχανήματα προστασίας περιβάλλοντος: 61,50 kW κινητήρια (δεν έχουν ληφθεί υπ΄ 
όψιν μηχανήματα παραγωγής με ενσωματωμένους μηχανισμούς αντιρρύπανσης 
συνολικής ισχύος 12,12 kW)  
• Μηχανήματα βελτιώσεως συνθηκών εργασίας: 1041,79 kW κινητήρια  
• Μηχανήματα πυροπροστασίας: 215 kW κινητήρια 

 
4 .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 : 

 
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. 
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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   
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. 
 
Από τη κατασκευή και τη λειτουργία της μονάδας: 
 
Αέρια Απόβλητα-Θόρυβος 
 
1. Η  χωροθέτηση του εργοταξίου να γίνει εντός του οικοπέδου του Κυρίου του Έργου 

και σε απόσταση τουλάχιστον 17 m από τα όρια του οικοπέδου. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα πρέπει να τοποθετηθούν ηχοπετάσματα πέριξ των χώρων όπου θα 
λειτουργούν τα μηχανήματα εργοταξίου. Τα ηχοπετάσματα θα πρέπει να έχουν ύψος 
τέτοιο ώστε να αποκόπτουν την οπτική επαφή με το εργοτάξιο και ειδικό βάρος 
τουλάχιστον 8kg/m2.  

2. Οι εργασίες κατασκευής των τμημάτων του έργου θα πρέπει να ολοκληρώνονται 
τμηματικά έτσι ώστε να δημιουργούνται κατά το δυνατό λιγότερες πηγές θορύβου και 
να έχουν κατά το δυνατό σημειακό χαρακτήρα.  

3. Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό του έργου ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ με α.η.π. 37393/2028/29.3.2003 «Μέτρα και όροι για τις 
εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους» (Β' 1418), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (Β' 286).  

4. Για το θόρυβο του εξωτερικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κατά τη λειτουργία 
του έργου, θα ισχύουν τα όρια του ΠΔ1180/1981 (Α' 293) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων 
αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης 
φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων 
διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».  

5. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από ειδικευμένο 
προσωπικό.  

6. Η διαβροχή των μεταφερομένων στο έργο αδρανών υλικών καθώς και η κάλυψη των 
βαρέων οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο ύφασμα.  

7. Οι αποθηκευμένες ποσότητες των αδρανών υλικών για τις ανάγκες του έργου να 
περιορισθούν στις άκρως απαραίτητες.  

8. Οι εργοταξιακοί χώροι να είναι διαστρωμένοι με τσιμέντο ή θραυστό υλικό («3Α») για 
τον περιορισμό των εκπομπών σκόνης και η στάθμευση των οχημάτων να γίνεται 
εντός των ορίων του εργοταξίου.  

9. Τα μηχανήματα που προκαλούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές  
αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις 
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10. Διεργασίες που από τη φύση τους δημιουργούν θορύβους γίνονται σε κλειστούς 
χώρους 

 
Υγρά Απόβλητα 
 
1. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή οποιασδήποτε 

ρύπανσης από τυχόν χρησιμοποιηθείσες τοξικές ουσίες και πετρελαιοειδή.  
2. Κατά την κατασκευή των έργων, για την αποφυγή πρόκλησης επιπτώσεων από τα 

οικιακού τύπου λύματα του προσωπικού του εργοταξίου, να προβλέπεται η 
τοποθέτηση χημικών τουαλετών.  

3. Λήψη μέτρων όπως διαμόρφωση των κλίσεων και κατασκευή διατάξεων για την 
πρόληψη μεταφοράς φερτών προς τους υδάτινους αποδέκτες.  

4. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός  εσωτερικών χώρων 
γραφείων), να οδηγούνται στο σύστημα επεξεργασίας Τα επεξεργασμένα υγρά 
απόβλητα να χρησιμοποιούνται για  περιορισμένη άρδευση πρασίνου με 
προδιαγραφές κατάλληλες για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011 
(ΦΕΚ/354/Β/2011 Στην περίπτωση που το νερό πλεονάζει κατά τη χειμερινή περίοδο 
υπάρχει μέριμνα για διήθηση στον υπόγειο υδροφορέα, οι προδιαγραφές ποιότητας 
για τα προς διάθεση επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα ακολουθούν τον Πίνακα 3 του 
Παραρτήματος Ι της εν λόγω ΚΥΑ. 

5. 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.  

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. Τα νερά από το σύστημα ψύξης της εγκατάστασης θα πρέπει να ψύχονται εντός της 
εγκατάστασης και να επαναχρησιμοποιούνται. 

9. 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. 

 
Στερεά Απόβλητα 
1. Κατά τις εκσκαφές το γόνιμο επιφανειακό έδαφος θα συλλέγεται και θα διατίθεται σε 

διαφορετικό χώρο από τα υπόλοιπα υλικά εκσκαφής.  
2. Μετά το πέρας της κατασκευής του έργου τα όποια υλικά κατασκευής καθώς και το 

σύνολο των μηχανημάτων θα πρέπει να απομακρυνθούν από την περιοχή μελέτης.  
3. Στη φάση κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

αποφυγή ρύπανσης των εδαφών τόσο από τους εργαζόμενους (αστικού τύπου 
απορρίμματα) όσο και από τα λειτουργούντα μηχανήματα (ρύπανση πετρελαιοειδών). 
Τα πετρελαιοειδή θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
(ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006, ΦΕΚ 791/Β/30.6.2006, ΦΕΚ 287/Β/02.03.2007 και ΦΕΚ 
64/Β).  

4. Ακριβής τήρηση της οριοθέτησης των έργων κατά τη φάση κατασκευής τους και 
αποφυγή οποιασδήποτε ενέργειας άσκοπης κατάληψης εκτάσεων, εκτός των 
προδιαγεγραμμένων ορίων του Έργου.  
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5.  Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων, η εργοταξιακή εγκατάσταση θα 
απομακρυνθεί και ο χώρος που αναπτύχθηκαν οι κατασκευαστικές δραστηριότητες θα 
αποκατασταθεί πλήρως. Κατά τη διεξαγωγή των εκσκαφών η φυτική γη θα συλλεχθεί 
και θα φυλαχτεί για εργασίες αποκατάστασης του χώρου των εργασιών. 

6. Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφής θα πρέπει κατά προτεραιότητα να χρησιμοποιηθούν 
σε υπό κατασκευή έργα της ευρύτερης περιοχής.  

7. 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. 

8.  Τα αστικού τύπου στερεά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και 
να διατίθενται σε   εγκεκριμένους χώρους ταφής απορριμμάτων. 

9. 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. 

10. 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). 

11. 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. 

12.  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. 

13.  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) 

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

15. 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). 

16. 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). 

17. Να υπάρχουν πάντα σε ισχύ συμβάσεις μεταξύ του φορέα της δραστηριότητας με 
τα εγκεκριμένα από το ΥΠΕΚΑ συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των διαφόρων 
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τύπων αποβλήτων ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση τους μέχρι την τελική 
αξιοποίηση/διάθεση τους. 

18. 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 
 
Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
γνωμοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. 
       
 

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναγνωστόπουλος προτείνει τη θετική ψήφο 
για την αναφερόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και συμπληρώνει την 
ανωτέρω εισήγηση επισημαίνοντας ότι δεν θα πρέπει να  κατασκευαστεί 
οποιοδήποτε κτίσμα στο τμήμα του γηπέδου, που εμπίπτει στην περιοχή Γ2 
επομένως εκτός της περιοχής Μ του από 20-2-03 Π.Δ/τος (ΦΕΚ-199/Δ/03)  - ΖΟΕ 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 3, περί Γενικών Διατάξεων του 
από 20-2-03 ΠΔ/τος (ΦΕΚ-199/Δ/03), το οποίο επί λέξει αναφέρει … 

«...Οι ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας περιοχής δομούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις μιας εκ των περιοχών αυτών και το κτίσμα κατασκευάζεται 
στο τμήμα του γηπέδου που εμπίπτει στην περιοχή αυτή εφόσον το τμήμα αυτό 
έχει την προβλεπόμενη από τη ζώνη και για την αιτούμενη χρήση αρτιότητα. Στην 
περίπτωση, που το τμήμα αυτό δεν έχει την προβλεπόμενη από την περιοχή και την 
αιτούμενη χρήση αρτιότητα, θεωρείται ότι εντός της περιοχής αυτής περιλαμβάνεται 
τμήμα της ιδιοκτησίας μεγέθους που αντιστοιχεί:  

      α) στην κατά κανόνα αρτιότητα, στην περίπτωση που η ιδιοκτησία στο σύνολο 
της είναι κατά κανόνα άρτια  

      β) στην κατά παρέκκλιση αρτιότητα κατά χρήση και περιοχή, στην περίπτωση 
που το οικόπεδο είναι κατά παρέκκλιση άρτιο...» 

 
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 προϊόντων της IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS 
ABEE, στη Βιομηχανική Περιοχή Κορωπίου, οδός Αρχιμήδους, του Δήμου Κρωπίας, 
σύμφωνα με: 

 
Α) 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 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. 
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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   
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. 
 
Από τη κατασκευή και τη λειτουργία της μονάδας: 
 
Αέρια Απόβλητα-Θόρυβος 
1. Η  χωροθέτηση του εργοταξίου να γίνει εντός του οικοπέδου του Κυρίου του Έργου 

και σε απόσταση τουλάχιστον 17 m από τα όρια του οικοπέδου. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα πρέπει να τοποθετηθούν ηχοπετάσματα πέριξ των χώρων όπου θα 
λειτουργούν τα μηχανήματα εργοταξίου. Τα ηχοπετάσματα θα πρέπει να έχουν 
ύψος τέτοιο ώστε να αποκόπτουν την οπτική επαφή με το εργοτάξιο και ειδικό 
βάρος τουλάχιστον 8kg/m2.  

2. Οι εργασίες κατασκευής των τμημάτων του έργου θα πρέπει να ολοκληρώνονται 
τμηματικά έτσι ώστε να δημιουργούνται κατά το δυνατό λιγότερες πηγές θορύβου 
και να έχουν κατά το δυνατό σημειακό χαρακτήρα.  

3. Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό του έργου ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ με α.η.π. 37393/2028/29.3.2003 «Μέτρα και όροι για τις 
εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους» (Β' 1418), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (Β' 286).  

4. Για το θόρυβο του εξωτερικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κατά τη 
λειτουργία του έργου, θα ισχύουν τα όρια του ΠΔ1180/1981 (Α' 293) «Περί 
ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, 
βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της 
εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».  

5. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από 
ειδικευμένο προσωπικό.  

6. Η διαβροχή των μεταφερομένων στο έργο αδρανών υλικών καθώς και η κάλυψη 
των βαρέων οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο ύφασμα.  

7. Οι αποθηκευμένες ποσότητες των αδρανών υλικών για τις ανάγκες του έργου να 
περιορισθούν στις άκρως απαραίτητες.  

8. Οι εργοταξιακοί χώροι να είναι διαστρωμένοι με τσιμέντο ή θραυστό υλικό («3Α») 
για τον περιορισμό των εκπομπών σκόνης και η στάθμευση των οχημάτων να 
γίνεται εντός των ορίων του εργοταξίου.  

9. Τα μηχανήματα που προκαλούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές  
αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις 

10. Διεργασίες που από τη φύση τους δημιουργούν θορύβους γίνονται σε κλειστούς 
χώρους 



 16 

 
Υγρά Απόβλητα 
1. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή οποιασδήποτε 

ρύπανσης από τυχόν χρησιμοποιηθείσες τοξικές ουσίες και πετρελαιοειδή.  
2. Κατά την κατασκευή των έργων, για την αποφυγή πρόκλησης επιπτώσεων από τα 

οικιακού τύπου λύματα του προσωπικού του εργοταξίου, να προβλέπεται η 
τοποθέτηση χημικών τουαλετών.  

3. Λήψη μέτρων όπως διαμόρφωση των κλίσεων και κατασκευή διατάξεων για την 
πρόληψη μεταφοράς φερτών προς τους υδάτινους αποδέκτες.  

4. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός  εσωτερικών 
χώρων γραφείων), να οδηγούνται στο σύστημα επεξεργασίας Τα επεξεργασμένα 
υγρά απόβλητα να χρησιμοποιούνται για  περιορισμένη άρδευση πρασίνου με 
προδιαγραφές κατάλληλες για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011 
(ΦΕΚ/354/Β/2011). Στην περίπτωση που το νερό πλεονάζει κατά τη χειμερινή 
περίοδο υπάρχει μέριμνα για διήθηση στον υπόγειο υδροφορέα, οι προδιαγραφές 
ποιότητας για τα προς διάθεση επεξεργασμένα υγρά απόβλητα να ακολουθούν τον 
Πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι της εν λόγω ΚΥΑ. 

5. 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.  

6. Να μην απορρίπτονται ανεπεξέργαστα ή μερικώς επεξεργασμένα υγρά  απόβλητα ή 
ενδεχομένως και επιβαρυμένα όμβρια ύδατα στο περιβάλλον. 

7. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων και γενικά των επιφανειακών 
υδάτων. 

8. Τα νερά από το σύστημα ψύξης της εγκατάστασης θα πρέπει να ψύχονται εντός της 
εγκατάστασης και να επαναχρησιμοποιούνται. 

9. 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. Κατά τις εκσκαφές το γόνιμο επιφανειακό έδαφος να συλλέγεται και να διατίθεται σε 

διαφορετικό χώρο από τα υπόλοιπα υλικά εκσκαφής.  
2. Μετά το πέρας της κατασκευής του έργου τα όποια υλικά κατασκευής καθώς και το 

σύνολο των μηχανημάτων θα πρέπει να απομακρυνθούν από την περιοχή μελέτης.  
3. Στη φάση κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

αποφυγή ρύπανσης των εδαφών τόσο από τους εργαζόμενους (αστικού τύπου 
απορρίμματα) όσο και από τα λειτουργούντα μηχανήματα (ρύπανση 
πετρελαιοειδών). Τα πετρελαιοειδή θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006, ΦΕΚ 791/Β/30.6.2006, ΦΕΚ 
287/Β/02.03.2007 και ΦΕΚ 64/Β).  

4. Ακριβής τήρηση της οριοθέτησης των έργων κατά τη φάση κατασκευής τους και 
αποφυγή οποιασδήποτε ενέργειας άσκοπης κατάληψης εκτάσεων, εκτός των 
προδιαγεγραμμένων ορίων του Έργου.  

5. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων, η εργοταξιακή εγκατάσταση να 
απομακρυνθεί και ο χώρος που αναπτύχθηκαν οι κατασκευαστικές δραστηριότητες 
να αποκατασταθεί πλήρως. Κατά τη διεξαγωγή των εκσκαφών η φυτική γη να 
συλλεχθεί και να φυλαχτεί για εργασίες αποκατάστασης του χώρου των εργασιών. 
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6. Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφής θα πρέπει κατά προτεραιότητα να χρησιμοποιηθούν 
σε υπό κατασκευή έργα της ευρύτερης περιοχής.  

7. 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. 

8. Τα αστικού τύπου στερεά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και 
να διατίθενται σε   εγκεκριμένους χώρους ταφής απορριμμάτων. 

9. 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. 

10. 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). 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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). 

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

15. 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). 

16. 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). 

17. 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. 

18. Να  ελέγχονται τα διαφορικά μανόμετρα ελέγχου της κατάστασης για τα πρόφιλτρα, 
τα σακκόφιλτρα  και τα HEPA φίλτρα των ΚΚΜ μονάδων κλιματισμού - εξαερισμού- 
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αποκονίωσης και να αντακαθίστανται όταν αυτά κορεστούν. Να συλλέγονται και να 
απομακρύνονται από κατάλληλη  εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων. 
 

Β) Την επισήμανση ότι : 
Δεν θα πρέπει να  κατασκευαστεί οποιοδήποτε κτίσμα στο τμήμα του γηπέδου, 
που εμπίπτει στην περιοχή Γ2 επομένως εκτός της περιοχής Μ του από 20-2-03 
Π.Δ/τος (ΦΕΚ-199/Δ/03)  - ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 
3, περί Γενικών Διατάξεων του από 20-2-03 ΠΔ/τος (ΦΕΚ-199/Δ/03), το οποίο επί 
λέξει αναφέρει... 
«...Οι ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας περιοχής δομούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις μιας εκ των περιοχών αυτών και το κτίσμα κατασκευάζεται 
στο τμήμα του γηπέδου που εμπίπτει στην περιοχή αυτή εφόσον το τμήμα αυτό 
έχει την προβλεπόμενη από τη ζώνη και για την αιτούμενη χρήση αρτιότητα. Στην 
περίπτωση, που το τμήμα αυτό δεν έχει την προβλεπόμενη από την περιοχή και την 
αιτούμενη χρήση αρτιότητα, θεωρείται ότι εντός της περιοχής αυτής περιλαμβάνεται 
τμήμα της ιδιοκτησίας μεγέθους που αντιστοιχεί:  
      α) στην κατά κανόνα αρτιότητα, στην περίπτωση που η ιδιοκτησία στο σύνολο της 
είναι κατά κανόνα άρτια  
      β) στην κατά παρέκκλιση αρτιότητα κατά χρήση και περιοχή, στην περίπτωση που 
το οικόπεδο είναι κατά παρέκκλιση άρτιο...» 
 
 
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 
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