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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 40η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 463/2017 

Σήμερα 21/12/2017 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. 261042/15-12-2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και των υπ’ 
αριθμ. πρωτ. οικ. 262081/18-12-2017 και οικ. 263127/19-12-2017 συμπληρώσεων
αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 15-12-2017, στις 18-12-2017 και 19-12-
2017 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους 
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 15ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου 
εργοστασίου τυποποίησης και συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 
λιπασμάτων της εταιρείας «Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ» στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στη θέση 
Πηλιχό Δήμου Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής που αφορά μηχανολογικό 
εκσυγχρονισμό με τροποποίηση τμημάτων τυποποίησης και συσκευασίας 
προϊόντων. 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
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), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, 
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου 
Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, 
Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός 
Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δήμου 
Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου 
Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη 
(Καίτη), Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, 
Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη 
Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεθυμάκη Άννα, 
Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη 
Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, 
Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος 
Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός 
Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος -
Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή 
(Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου -
Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.  
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, 
Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δημοπούλου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Κορομάντζος Βασίλειος, 
Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Λαμπρίδου Μαρία, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), 
Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Παπαδημητρίου –
Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Ροκοφύλλου Άννα, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
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. 170218/17/06-12-2017 εισήγηση 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής που έχει 
σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –

Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 
156/Α/2014), τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 
143/Α/2015), τον N. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 
136/Α/2016)]. 

2. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος.» [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/2011), την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) και τον Ν. 4146/2013 
(ΦΕΚ 90/Α/2013)]. 

3. Το Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) “Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις”. 

4. Το Ν.3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – 
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από την Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)]. 

5. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/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» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 
3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)]. 

6. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, 
όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) [Όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), τον Ν. 3010/2002 
(ΦΕΚ 91/Α/2002), τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), τον Ν. 4014/2011 
(ΦΕΚ 209/Α/2011) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)]. 

7. Το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την 
πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον − Εναρμόνιση με 
την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
Η.Π. 48416/2037/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 2516/Β/2011) και τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 
136/Α/2016)]. 

8. Το Π.Δ. 82/2004 (64/Α/2004) «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/2001/1996 
«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων 
ορυκτελαίων». Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

9. Την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) «Έγκριση Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το 
άρθρο 31 του ν. 4342/2015». 

10. Την Υ.Α. Οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του 
ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 
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1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 
9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
λεπτομέρειας». 

11. Την Υ.Α. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012) “Προδιαγραφές περιεχομένου 
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και 
δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως 
ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)”. 

12. Την Κ.Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το 
Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011)» 
[Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/2012), την 
Υ.Α. οικ. 166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β/2013), την Υ.Α. Οικ: 65150/1780/2013 
(ΦΕΚ 3089/Β/2013) και την Υ.Α. οικ. 173829/2014 (ΦΕΚ 2036/Β/2014)]. 

13. Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 
209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» 

14. Την Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012) «Αντιστοίχηση των 
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και 
δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης 
που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» [όπως τροποποιήθηκε από 
την Υ.Α. Φ15/48/5/2014 (ΦΕΚ 27/Β/2014), την Υ.Α. οικ. 
10432/1115/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 2604/Β/2014), και την Υ.Α. οικ. 
13234/800/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3251/Β/2012)]. 

15. Την Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το 
άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση 
“Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.” 
(Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της 
οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» [όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007) και την Υ.Α. οικ. 
146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012)]. 

16. Την Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/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 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 
187/Β/07), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) και τον Ν. 
4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)]. 

17. Την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β/2006) «Λήψη μέτρων 
πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, 
επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις 
παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και 
σε λοιπές δραστηριότητες» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 
7077/444/Φ.15/2009 (ΦΕΚ 977/Β/2009) και την Υ.Α. οικ. 
12997/145/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 3284/Β/2014)]. 
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18. Την Κ.Υ.Α 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/2012)]. 

19. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «περί καθορισμού τρόπου 
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» [Όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014)]. 

20. Της Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου 
Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 
[Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 
3339/Β/2014)]. 

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

22. Την Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) «Όροι λειτουργίας και 
επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες 
ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα, αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, 
ντίζελ ή αέριο» 

23. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138/1965) Υγειονομική Διάταξη «Περί 
διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» [όπως τροποποιήθηκε δια 
των υπ’ αριθμ. Γ1/17831/1971 (ΦΕΚ 986/Β/1971), Γ4/1305/1974 (ΦΕΚ 
801/Β/1974) και Υ.Α. Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/2008 (ΦΕΚ 2089/Β/2008)]. 

24. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 62742/2015 με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία 
γνωμοδότησης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» από το 
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / 
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

25. Το υπ’ αρ. πρωτ. 64860/3643/2017 έγγραφο με θέμα «Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου εργοστασίου τυποποίησης και 
συσκευασίας φυτοπροτατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων της εταιρείας της 
εταιρείας “Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ” στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στη θέση Πηλιχό Δήμου 
Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής που αφορά μηχανολογικό εκσυγχρονισμό 
με τροποποίηση τμημάτων τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων» από το 
Τμήμα Α / Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση 
Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

26. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 169399/2017 έγγραφο με θέμα “Αποστολή 
ανακοίνωσης” από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση 
Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια 
Αττικής. 

27. Το υπ’ αρ. πρωτ. 212744/2017 έγγραφο με θέμα “Υποβολή 
συμπληρωματικών στοιχείων”, από το την εταιρεία ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ. 

28. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1527/2016 με θέμα «Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης», από το 
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών / Δ/νση Πολεοδομίας & Τεχνικών 
Υπηρεσιών / Δήμος Ασπροπύργου. 

29. Το υπ’ αρ. πρωτ. 653/11/2016 έγγραφο με θέμα «Παράταση ισχύος 
απόφασης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενου εργοστασίου τυποποίησης και 
συσκευασίας φυτοπροτατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων στη λεωφόρο 
ΝΑΤΟ στη θέση Πηλιχό Δήμου Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής και 
τροποποίηση ως προς την επωνυμία του φορέα από “ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΒΕΕ” σε 
“Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ”.», από το Τμήμα Α / Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
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Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής. 

30. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ2063/1800/περ9/2010 έγγραφο με θέμα «Ανανέωση – 
Συμπλήρωση απόφασης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του υφιστάμενου 
εργοστασίου τυποποίησης και συσκευασίας φυτοπροτατευτικών προϊόντων 
και λιπασμάτων της “ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΒΕΕ” στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στη θέση Πηλιχό 
Δήμου Ασπροπύργου», από το Δ/νση ΠΕΧΩ / Γενική Δ/νση Περιφέρειας / 
Περιφέρεια Αττικής. 

31. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1815/φ.701.4/470/08.10.2012 Πιστοποιητικό ενεργητικής 
πυροπροστασίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευσίνας. 

32. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2106/Φ14.ΑΣΠΡ2331/2016 με θέμα «Τροποποίηση άδειας 
λειτουργίας μετά από αλλαγή φορέα, κτιριακό εκσυγχρονισμό και 
μηχανολογική διαρρύθμιση της βιομηχανίας παραγωγής και συσκευασίας 
φυτοφαρμάκων της εταιρείας ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ που βρίσκεται στη 
θέση Πηλιχό του Δήμου Ασπροπύργου Νομού Αττικής», από το Τμήμα 
Χορήγησης Αδειών / Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής / Γενική Δ/νση 
Ανάπτυξης / Περιφέρεια Αττικής. 

33. Την με α/α 2803968 βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξει του Ν.4178/2013. 

34. Τις υπ’ αρ. 32273/73, 575/75 και 1618/76 άδειες οικοδομής. 

35. Την από τον 02/2016 Έκθεση Αποτελεσμάτων Περιβαλλοντικών Μετρήσεων. 

36. Το από 16/06/2017 Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών. 

37. Το από 01/04/2016 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας 
«ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ» και της εταιρείας «ΑΝΤΙPOLLUTION ΑΝΕ» (για 
την παραλαβή αποβλήτων με ΕΚΑ 07 04 10*, 07 04 11* και 07 04 13*). 

 
Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου εργοστασίου τυποποίησης και 
συσκευασίας φυτοπροτατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων της εταιρείας της 
εταιρείας «Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ» στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στη θέση Πηλιχό Δήμου 
Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής που αφορά μηχανολογικό εκσυγχρονισμό 
με τροποποίηση τμημάτων τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων, η οποία 
διαβιβάστηκε με το (25) σχετικό, για την έκφραση απόψεων μας, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από 
την αρμόδια υπηρεσία της Δνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. 

Κύριος του Έργου: 
Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ 

Συντάκτης μελέτης: 
ΠΑΝΑΓ. Δ. ΜΠΡΑΙΜΙΩΤΗΣ – Διπλ. Χημικός Μηχανικός 

Η μελέτη περιλαμβάνει: 
1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
4.  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
5.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
6.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 
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7.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
8.  ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
9.  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ 
10. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
11. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 
12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
13. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Τίτλος έργου ή δραστηριότητας 
Τεχνική έκθεση τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
εγκατάστασης παραγωγής φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων με 
απλή ανάμιξη ή ενυδάτωση των συστατικών και συσκευασία αυτών. 

Είδος και μέγεθος του έργου ή δραστηριότητας 
Τυποποίηση (με απλή ανάμιξη σε ατμοσφαιρικές συνθήκες χωρίς χημική 
μετατροπή) και συσκευασία φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων σε 
στερεά και υγρά μορφή. 

Κωδικοί κατά  ΣΤΑΚΟΔ  :  20.15 & 20.20 

Κωδικοί κατά  NACE :  20.15 & 20.20 

Ιστορικό - Άδειες & Εγκρίσεις 
Πρόκειται για υφιστάμενη και νομίμως λειτουργούσα δραστηριότητα, σύμφωνα 
με: 

την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.2063/1800/περ9/10 ΑΕΠΟ της Δ/νσης ΠΕΧΩ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ’ 
αριθ. Πρωτ.: 653/11/13.1.2016 (ΑΔΑ ΨΠ9ΓΟΡ1Κ-34Ο), ως προς την αλλαγή 
φορέα (από ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ σε ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ) και την παράταση 
της ισχύος της έως την 7.5.2020 την υπ΄ αριθμ πρωτ. 4178/Φ.14 ΑΣΠΡ 
2331/14.07.2010 Άδεια Λειτουργίας της Δ/νσης Βιομηχανίας & Ορυκτού 
Πλούτου Δυτικής Αττικής, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμό. Πρωτ. 
2382/Φ.14.ΑΣΠΡ 2331/11.04.2013 της Δ/νσης Βιομηχανίας & Ορυκτού 
Πλούτου Δυτικής Αττικής με την ίδια ισχύ και την υπ΄αριθμ. πρωτ. 
2106/Φ14.ΑΣΠΡ 2331/25-07-2016 (ΑΔΑ 66477Λ7-ΨΛΡ) και το Πιστοποιητικό 
Ενεργητικής Πυρασφαλείας με αριθ. 1815/.701.4./470 ΧΠΕ 8642 της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευσίνας. 

 

Η αδειοδοτημένη εγκατάσταση περιλαμβάνει τις ακόλουθες γραμμές 
παραγωγής: 

 Τυποποίηση σκονών – 
κοκκωδών εντομοκτόνων 

 Τυποποίηση σκονών – 
κοκκωδών μυκητοκτόνων 

 Τυποποίηση υγρών 
εντομοκτόνων 

 Τυποποίηση υγρών 
μυκητοκτόνων 

 Τυποποίηση υγρών 

 Συσκευασία υγρών 
εντομοκτόνων 

 Συσκευασία υγρών 
μυκητοκτόνων 

 Συσκευασία υγρών 
ζιζανιοκτόνων 

 Συσκευασία υγρών λιπασμάτων 
 Συσκευασία σκονών – 

κοκκωδών εντομοκτόνων 



 8 

ζιζανιοκτόνων 
 Τυποποίηση υγρών λιπασμάτων 
 Τυποποίηση κρυσταλλικών 

λιπασμάτων 

 Συσκευασία σκονών – 
κοκκωδών μυκητοκτόνων 

 Συσκευασία κρυσταλλικών 
λιπασμάτων 

Προγραμματιζόμενη τροποποίηση δραστηριότητας 
Η αιτούμενη τροποποίηση αφορά την κατάργηση τμήματος του μηχανολογικού 
εξοπλισμού τυποποίησης στερεών (σκονών και κόκκων) εντομοκτόνων και 
μυκητοκτόνων και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τυποποίησης και 
συσκευασίας κρυσταλλικών και υγρών λιπασμάτων με σκοπό την αύξηση της 
παραγωγικής δυναμικότητας. 

Ο εκσυγχρονισμός – επέκταση αφορούν : 

 την αποξήλωση τμήματος του μηχανολογικού εξοπλισμού 
τυποποίησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αφορά 
στην τυποποίηση σκονών – κοκκωδών εντομοκτόνων και την 
τυποποίηση σκονών – κοκκωδών μυκητοκτόνων 

 την προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού που 
περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων μηχανημάτων 
τυποποίησης λιπασμάτων σε στερεά μορφή (κρυσταλλικά 
λιπάσματα) ή σε υγρά μορφή (διαλύματα) 

Η προσθήκη του μεγαλύτερου τμήματος του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού 
θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο που χρησιμοποιείτο ως κεντρική αποθήκη 
(κατόπιν αλλαγής χρήσης από αποθήκη σε βιομηχανικό χώρο). 

Η τροποποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιείται για την 
εξυπηρέτηση της παραγωγής μεγαλύτερων ποσοτήτων λιπασμάτων σε 
αντίθεση με την παραγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα ελαττωθεί 
(κατάργηση της τυποποίησης των σκονών – κόκκων εντομοκτόνων και 
μυκητοκτόνων). 

Έτσι μετά την τροποποίηση της ΑΕΠΟ, καταργούνται οι διαδικασίες 
Τυποποίησης σκονών – κοκκωδών εντομοκτόνων και της Τυποποίησης 
σκονών – κοκκωδών μυκητοκτόνων και θα λαμβάνουν χώρα, μόνο οι 
ακόλουθες παραγωγικές διαδικασίες: 

 Τυποποίηση υγρών 
εντομοκτόνων 

 Τυποποίηση υγρών 
μυκητοκτόνων 

 Τυποποίηση υγρών 
ζιζανιοκτόνων 

 Τυποποίηση υγρών λιπασμάτων 
 Τυποποίηση κρυσταλλικών 

λιπασμάτων 
 Συσκευασία υγρών 

εντομοκτόνων 
 Συσκευασία υγρών 

μυκητοκτόνων 

 Συσκευασία υγρών 
ζιζανιοκτόνων 

 Συσκευασία υγρών λιπασμάτων 
 Συσκευασία σκονών – 

κοκκωδών εντομοκτόνων 
 Συσκευασία σκονών – 

κοκκωδών μυκητοκτόνων 
 Συσκευασία κρυσταλλικών 

λιπασμάτων 

Θέση δραστηριότητας 
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Η επιχείρηση λειτουργεί στην περιοχή του Ασπροπύργου και συγκεκριμένα στη 
Λεωφόρο ΝΑΤΟ, Θέση Πηλιχό Ασπροπύργου (συντεταγμένες του κέντρου του 
γηπέδου Χ: 465764,49, Ψ: 4213396,54). 

Η περιοχή του έργου βρίσκεται εκτός σχεδίου και φέρει το χαρακτηρισμό Α 
(γεωργική γη), βάσει του ΠΔ 26.08.1996 (ΦΕΚ 1085/Δ/17.09.1996 Χωροταξικό 
του Δήμου Ασπροπύργου), στο οποίο καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3325/2005 ΦΕΚ 68 Α 2005, βάσει του 
οποίου δραστηριότητες που ιδρύθηκαν και λειτουργούν νόμιμα, άσχετα αν δεν 
είναι συμβατές με την υφιστάμενη χρήση γης, μπορούν να συνεχίσουν τη 
λειτουργία τους, εκτός αν προβλέπεται απομάκρυνση, από τα Πολεοδομικά 
διατάγματα. 

Στο Π.Δ. που αφορά τις χρήσεις γης της περιοχής Ασπροπύργου, δεν 
προβλέπεται απομάκρυνση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. 

Τέλος, βάσει του Ν.4403/2010 ΦΕΚ 125/Α/2016 Κεφάλαιο Γ Άρθρο 19, στις 
υφιστάμενες μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός, εφόσον 
εντός της επόμενης πενταετίας η αύξηση της ισχύος του εγκατεστημένου 
εξοπλισμού δεν ξεπερνά το 20% της υφιστάμενης και δεν επέρχεται αύξηση των 
ατμοσφαιρικών εκπομπών ή ρύπων. 

Στην εξεταζόμενη εγκατάσταση, με τις σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις, μειώνεται 
σημαντικά ο σκονισμός με την κατάργηση της τυποποίησης σκονών και κόκκων 
εντομοκτόνων και μυκητοκτόνων, που αντικαθίσταται από την τυποποίηση 
κρυσταλλικών λιπασμάτων, ο χειρισμός των οποίων δεν δημιουργεί σκονισμό 
και εκπομπές στην ατμόσφαιρα. 

Η προτεινόμενη τροποποίηση συνάδει απόλυτα με το πνεύμα του Νόμου. 

Το γήπεδο βρίσκεται σε απόσταση 1.200,00 m από το πλησιέστερο σημείο του 
Δήμου Ασπροπύργου. 
Μεταξύ της πόλης του Ασπροπύργου και του οικοπέδου παρεμβάλλονται άλλες 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

Στην νότια πλευρά του γηπέδου της εταιρείας διέρχεται η Λεωφόρος ΝΑΤΟ. 

Περιβαλλοντική κατάταξη 
Σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 ΦΕΚ21Β/13.01.2012, όπως τροποποιήθηκε 
από την ΥΑ ΔΙΠΑ οικ.: 37674/2016 ΦΕΚ 2471/Β/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», οι 
ασκούμενες δραστηριότητες στην εγκατάσταση κατατάσσονται ως ακολούθως : 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΙΠΑ/οικ: 37674 
ΦΕΚ 2471/Β/2016 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΟΜΑΔΑ 9 – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Α/Α Περιγραφή Κατηγορία 

92 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων 
ενώσεων μόνο με απλή ανάμειξη ή αραίωση 
συστατικών 

Α2 

97 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων 
αγροχημικών προϊόντων  

Α2 

Ως εκ τούτου το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία Α2. 
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Κατάταξη σε βαθμό όχλησης  
Βάσει της ΚΥΑ 3137/191/Φ15/2012 ΦΕΚ 1048/Β/2012 από πλευράς όχλησης 
οι ασκούμενες δραστηριότητες κατατάσσονται ως ακολούθως : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επομένως το σύνολο του έργου κατατάσσεται στη Μέση Όχληση. 

 

Η εγκατάσταση δεν υπάγεται στις διατάξεις: 

 της ΚΥΑ 11641/1942/2002 (ΦΕΚ832/Β/2002) «Μέτρα και 
όροι για τον περιορισµό των εκποµπών πτητικών οργανικών 
ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση Οργανικών 
διαλυτών σε ορισµένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις». 

 Της Υ.Α 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) 
«Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για 
την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης 
του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ 
«περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη 
και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (από 
7.1.2014). 

Περιγραφή Προτεινόμενης Τροποποίησης  
Η παρούσα περιγράφει την προγραμματιζόμενη τροποποίηση του 
μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής (αφαίρεση τμήματος του εξοπλισμού 
παραγωγής φυτοφαρμάκων και προσθήκη νέου εξοπλισμού παραγωγής 
λιπασμάτων), με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής λιπασμάτων 
με ταυτόχρονη μείωση της δυναμικότητας παραγωγής φυτοφαρμάκων. 

 Αναλυτική περιγραφή της τροποποίησης του έργου ή της 
δραστηριότητας 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η προγραμματιζόμενη τροποποίηση αφορά την 
αφαίρεση (αποξήλωση) τμήματος μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής 
φυτοφαρμάκων και την προσθήκη νέου εξοπλισμού παραγωγής λιπασμάτων. 

Οι προγραμματιζόμενες τροποποιήσεις περιγράφονται στον ακόλουθο 
συγκεντρωτικό πίνακα. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΙΝ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ 
ΒΑΘΜΟΥΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 3137/191/Φ15 ΦΕΚ 

1048/Β/2012 

Α/Α Περιγραφή ΣΤΑΚΟΔ Βαθμός 
Όχλησης 

91 Παραγωγή λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων μόνο με απλή 
ανάμειξη ή αραίωση συστατικών 

20.15 Μέση όχληση 

97 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και 
άλλων αγροχημικών προϊόντων 

20.20 Μέση όχληση 



 11 

(KW) (KW) 

1. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
1.1 Παραγωγή 303,17 20,00 
1.2 Προστασία Περιβάλλοντος 14,00 00,00 
1.3 Πυροπροστασία 20,00 0,00 
1.4 Εξυπηρέτηση κτιρίων (κλιματισμός)   

2. ΑΠΟΞΗΛΩΘΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 

2.1 Παραγωγή (αποξηλωθείς εξοπλισμός) -52,29 0,00 
2.2 Παραγωγή (προς αποξήλωση) -215,72 00,00 
2.3 Παραγωγή (διόρθωση ισχύος) -2,80 +2,80 
2.4 Προστασία Περιβάλλοντος - -- 
2.5 Πυροπροστασία -- -- 

3. ΠΑΡΑΜΕΝΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
3.1 Παραγωγή 32,36 22,80 
3.2 Προστασία Περιβάλλοντος 14,00 00,00 
3.3 Πυροπροστασία 20,00 0,00 
3.4 Εξυπηρέτηση κτιρίων (κλιματισμός) 30,00 00,00 

4.ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
4.1 Παραγωγή 226,60 00,00 
4.2 Προστασία Περιβάλλοντος 48,25 00,00 
4.3 Πυροπροστασία 0,00 00,00 
4.4 Εξυπηρέτηση κτιρίων (κλιματισμός) 30,00 00,00 

5.ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ - 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

5.1 Παραγωγή 258,96 22,80 
5.2 Προστασία Περιβάλλοντος 62,25 00,00 
5.3 Πυροπροστασία 20,00 00,00 
5.4 Εξυπηρέτηση κτιρίων (κλιματισμός) 30,00 00,00 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός επέκτασης - εκσυγχρονισμού είναι της ίδιας 
τεχνολογικής στάθμης με τον υφιστάμενο. 

 Παραγωγικές διαδικασίες  
Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Α.1 Τυποποίηση 

Τα υγρά προϊόντα (σε μορφή διαλυμάτων) παράγονται με απλή διάλυση ή 
παραλαμβάνονται τυποποιημένα από προμηθευτές του εξωτερικού.  

Τα υγρά προϊόντα (σε μορφή εναιωρημάτων), παραλαμβάνονται τυποποιημένα 
από προμηθευτές του εξωτερικού.  

Τα στερεά προϊόντα σε μορφή σκόνης ή κόκκων παραλαμβάνονται 
τυποποιημένα από προμηθευτές του εξωτερικού. 

Α.2 Συσκευασία  

Η συσκευασία των υγρών πραγματοποιείται σε ημιαυτόματες μηχανές.  

Η συσκευασία των σκονών και των κοκκωδών στερών πραγματοποιείται σε 
ημιαυτόματες και αυτόματες μηχανές συσκευασίας.  
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Στις ημιαυτόματες τα υλικά συσκευασίας παραλαμβάνονται έτοιμα ενώ στις 
αυτόματες διαμορφώνονται επί τόπου στο τύμπανο (format) των μηχανών. 

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

Β1. Παραγωγή Κρυσταλλικών και Κοκκωδών λιπασμάτων 

Παράγονται με ανάμιξη των πρώτων υλών σε οριζόντιους ή κάθετους 
αναμικτήρες και στη συνέχεια οδηγούνται σε ημιαυτόματες μηχανές 
συσκευασίας, όπου συσκευάζονται σε σάκους 10, 15, 20, 25, 40 και 50 κιλών. 

Οι σάκοι τοποθετούνται στη συνέχεια επί παλετών που τυλίγονται με σελλοφάν 
και οδηγούνται στην αποθήκη ή απευθείας στους πελάτες. 

Κατά τη διαδικασία της τροφοδοσίας αναδύεται μικρή ποσότητα σκόνης λόγω 
τριβής που μέσω αγωγών αναρρόφησης συλλέγεται σε φίλτρο και επανέρχεται 
στη γραμμή παραγωγής (πλήρης ανακύκλωση). 

Β2. Παραγωγή Υγρών λιπασμάτων 

Πρόκειται για υδατικά διαλύματα που παράγονται με διάλυση κρυσταλλικών 
πρώτων υλών σε νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Στη συνέχεια συσκευάζονται σε φιάλες των 200 ml, 500 ml, 1 lt, 3 lt, 5 lt, 10 lt 
και 20 lt. 

Οι συσκευασίες μέχρι 5 lt τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια που στη συνέχεια 
παλετοποιούνται, τυλίγονται με σελοφάν και οδηγούνται στην αποθήκη. 

Τέλος οι μεγαλύτερες συσκευασίες τοποθετούνται απ ’ευθείας σε παλέτες. 

 Πρώτες ύλες  

 
ΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  

Α/Α ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΕΡ/ΤΗ
ΤΑ 

CAS 
NUMBER 

ΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΤΗΣΙΩΣ (TONOI) 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ  

1 ΝΕΜΑΤΗΟRΙΝ 10G  Fosthiazate 1080,00
% 

98886-44-3 12,00 

          12,00 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ  

1 ΝΕΜΑΤΗΟRΙΝ 150 
SCG  

Fosthiazate 15,00% 98886-44-3 10,00 

2 ASSIST 10 EC Cypermethrin 
cis/trans +/- 40/60 

10,00% 52315-07-8 20,00 

3 FENDONA 6 SC α-
κυπερμεθρίνη/α- 
cypermethrin 
(ISO) 

580,00
% 

67375-30-8 8,00 

4 ΑDΜΙRΑL 10 ΕC  Pyriproxyfen 1000,00
% 

95737-68-1 6,00 

5 IKARUS 2,5 EC Deltamethrin 2,87% 52918-63-5 6,00 
6 PYRINEX 48 EC chlorpyrifos (ISO) 48,00% 2921-88-2 10,00 
7 AGIL 10 EC Propaquizafop 9.8% 111479-05-1 10,00 

          70,00 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ  

1 CUPROFIX 
DISPERSS 20 WG 

BORDEAUX 
MIXTURE (Metal 
copper 20%) 

20,00% 8011-63-0 30,00 
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2 CUPROFIX ULTRA 
40 WG 

Tribasic Copper 
Sulfate (copper 
40%) 

40,00% 1333-22-8 30,00 

3 FERANTO 50 WG Kresoxim-methyl 50,00% 143390-89-0 5,00 
4 FOLPET ADAMA 

MAKHTESHIM 80 
WG 

Folpet 78-85% 133-07-3 5,00 

5 BOUILLIE 
BORDELAISE 20 
WP 

BORDEAUX 
MIXTURE (Metal 
copper 20%) 

20,00% 8011-63-0 30,00 

6 JΑDΕ 40 WG Copper hydroxide 64,5 – 
67,8% 

20427-59-2 5,00 

7 ΚΟΥΠΡΟΛ 50 WΡ Copper 
oxychloride 

85,5-
87,7 % 

1332-40-7 25,00 

8 ΜΑΝCΟΖΕΒ ΧΕΛ 80 
WΡ 

Mancozeb 80,00% 2234562,00 6,00 

9 ΜΑΝCΟΖΕΒ ΧΕΛ 72 
WΡ 

Mancozeb 72,00% 2234562,00 5,00 

10 ΦΙΛΟΚΑΠ 83 WΡ Captan 83,00% 133-06-2  4,00 
11 ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20 WΡ Βορδιγάλειος 

πολτός  
72,70-

78,40% 
8011-63-0 15,00 

12 ΧΕΛΛΑΣΥΜ 505 WΡ Cymoxanil 400,00
% 

57966-95-7 5,00 

13 BREVIS SG Calcium 
Diformate 

70-90% 544-17-2 5,00 

14 MICROTHIOL 
SPECIAL 80 WP 

Θείο 80,00% 7704-34-9 40,00 

  210,00 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ  

1 SUΡΡΟRΤ 97,6 ΕC  Paraffin oil <97.6 % 8042-47-5 20,00 
          20,00 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ  
1 PENDIGAN 33 EC Pendimethalin 30-40% 40487-42-1 8,00 
2 COTTONEX 50 SC Fluometuron 41-45% 2164-17-2 30,00 
3 LINAGAN 50 SC Linuron (ISO) 50,00% 330-55-2 12,00 
4 ETHOFUMESATE 

ΑΛΦΑ 50 SC 
Ethofumesate 50-70% 26225-79-6 4,00 

5 JAGUAR 5 EC Quizalofop-pethyl 5-6% 100646-51-3 8,00 
6 METEOR 36 SL Isopropylamine 

salt of glyphosate 
41,50% 38641-94-0 30,00 

7 GALIGAN-L Oxyfluorfen 24,24% 42874-03-3 8,00 
8 MEPIQUAT 

CHLORIDE ΑΛΦΑ 5 
SL 

Mepiquat chloride 5,00% 24307-26-4 20,00 

  120,00 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

1 BUMPER 25 EC Propiconazole 25,00% 60207-90-1 5,00 
2 ΗΕLLΑFΙΧ 1 SL . 1-Naphthylacetic 

acid 
100,00% 86-87-3 5,00 

3 ΝΟVΑGΙΒ SL  Gibberellin A4-7     3,00 
4 ΡΕRLΑΝ SL Gibberellin A4/7 190,00%   5,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 18,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 450,00 
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ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
Α/Α ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΕΡ/ΤΗ

ΤΑ 
CAS 

NUMBER 
ΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕ

ΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΟΝΟΙ) 
1 NPK SOLUBLE 

FERTILIZER - 15-
30-15+ΤΕ (SOP) 

Βορικό οξύ   10043-35-3 465,00 

2 FERTILIZER/ΛΙΠΑ
ΣΜΑ - Cu-EDTA 
15 

Disodium [[N,N'-
ethylenebis[N-
(carboxymethyl)gly
cinato]] 

100,00% 14025-15-1 30,00 

3 FERTILIZER/ΛΙΠΑ
ΣΜΑ - ΘΕΙΙΚΗ 
ΑΜΜΩΝΙΑ 21-0-0 

Θειικό αμμώνιο 100,00% 7783-20-2 100,00 

4 FERTILIZER/ΛΙΠΑ
ΣΜΑ - ΘΕΙΙΚΟ 
ΜΑΓΝΗΣΙΟ 
ΑΝΥΔΡΟ 

Θειικό μαγνήσιο 100,00% 7487-88-9 50,00 

5 Libfer SP Οξικό οξύ, οξο-, 
άλας νατρίου, 
προϊόν αντίδρασης 
με αιθυλενοδιαμίνη 
και φαινόλη, άλατα 
σιδήρου και 
νατρίου 

100,00% 84539-55-9 50,00 

6 Librel Fe-LO Φερεδετικό νάτριο 100,00% 15708-41-5 50,00 
7 Librel Mn Δινάτριο-[[N,N'-

αιθυλενδις[N-
(καρβοξυμεθυλ)γλυ
κονικο]](4-)-
N,N',O,O',ON,ON']μ
αγγανικό(2-) 

100,00% 15375-84-5 50,00 

8 Librel® Zn Zincate(2-), [[N,N'-
1,2-
ethanediylbis[N-
[(carboxy-
kappa.O)methyl]gly
cinato-
.kappa.N,.kappa.O]
](4-)]-, disodium, 
(OC-6-21)- 

99,00% 14025-21-9 50,00 

9 Νιτρικό Μαγνήσιο 
Εξαϋδρικό 

Mg(NO3)2*6H2O 99,00% 13446-18-9 50,00 

10 PHOSPHATE 
MONOAMMONIQ
UE (Φωσφορικό 
μονοαμμώνιο) 

Ammonium 
dihydrogenorthoph
osphate 

98,00% 7722-76-1 1.000,00 

11 Φωσφορικό 
μονοποτάσιο 

Potassium 
dihydrogenorthoph
osphate 

99,00% 7778-77-0 1.000,00 
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12 NPK GRANULAR 
FERTILIZER 
FERTI BLUE 12-
12-17+2MgO+TE 
015 

Νιτρικό αμμώνιο >95% 6484-52-2 1.830,00 

Πενταένυδρο 
τετραβορικό νάτριο 

35,00% 12179-04-3 35,00 13   

Δεκαένυδρο 
δεκαβορικό 
δινάτριο 

20,00% 12631-71-9 20,00 

14 Θειικός σίδηρος(ΙΙ) 
(1:1), επταένυδρος 

Θειικός σίδηρος(ΙΙ) 
(1:1), επταένυδρος 
(από ανακύκλωση) 

9,00-
10,00% 

7782-63-0 150,00 

15 Ουρία Ουρία 99,00% 57-13-6 200,00 
16 Φωσφορική Ουρία Φωσφορική Ουρία 99,00% 4861-19-2 150,00 
17 Νιτρικό Κάλιο Νιτρικό Κάλιο 90,00% 7757-79-1 250,00 
18 Νιτρικό ασβέστιο Νιτρικό ασβέστιο 75,90% 10124-37-5 150,00 
19 Νερό  Νερό      20,00 

  5.700,00 

 Αποθήκευση πρώτων υλών  
Οι πρώτες ύλες παραλαμβάνονται σε σάκους 50 κιλών και μεγασάκους 1.000 
κιλών ή σε βαρέλια και αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους εντός της 
εγκατάστασης. 

Το νιτρικό κάλιο (μέγιστη ποσότητα 40 τόνοι) αποθηκεύεται στο ανοικτό 
υπόστεγο ώστε να αερίζεται διαρκώς. Λόγω της επικινδυνότητας της 
συγκεκριμένης πρώτης ύλης, το υπόστεγο θα περιφραχτεί με πλέγμα ώστε να 
μην είναι εύκολη η προσέγγιση και θα επισημανθεί με τις απαιτούμενες 
πινακίδες:  

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΚΡΑΓΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΗΓΗΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΦΛΟΓΑΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 5 ΜΕΤΡΩΝ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ 

 Παραγόμενα προϊόντα 
Ως παραγόμενα προϊόντα θεωρούνται : 

 τα συσκευασμένα προϊόντα φυτοφαρμάκων από τις πρώτες 
ύλες που περιγράφηκαν παραπάνω 

 διάφορα μίγματα πρώτων υλών λιπασμάτων που στη 
συνέχεια συσκευάζονται σε διάφορα μεγέθη όπως τονίστηκε 
παραπάνω. 

 
Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 

χώρους: Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε 
με την Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007) 
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- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Κ.Υ.Α. Δ13/0/121 (ΦΕΚ 53/Β/2007), 
Κ.Υ.Α. Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β΄/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 
(ΦΕΚ 741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. 
Δ13/Ο/1096/2014 (ΦΕΚ 218/Β/2014) 

- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/2003 [(ΦΕΚ 1909/Β/2003), όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4316/2014 
(ΦΕΚ 270/Α/2014)] 

- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και την Υ.Α. 
9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)] 

- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/2004) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β΄/2006), όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 
146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 
4326/Β/2016) και την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)] 

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

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

1. Τα οικιακού τύπου απορρίμματα να απομακρύνονται αυθημερόν προς 
νομίμως αδειδοτημένο ΧΥΤΑ. 

2. Τα στερεά απόβλητα µη αστικού τύπου που προκύπτουν από την 
δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε 
αξιοποιήσιμα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους 
και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα 
στερεά απόβλητα να δίνονται για ανακύκλωση/διαχείριση σε ειδικά 
αδειοδοτημένες εταιρείες και τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση 
µέσω του συστήματος αποκομιδής του Δήμου. Να τηρούνται τα σχετικά 
παραστατικά.  

3. Τα στερεά απόβλητα από συσκευασίες Α’ Υλών μετά τον καθαρισμό τους, 
να μεταφέρονται σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης εντός της 
εγκατάστασης από όπου και να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία και 
να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά. Τα υπόλοιπα κατεστραμμένα υλικά 
συσκευασίας (χαρτόσακκοι, χαρτοκιβώτια) να συλλέγονται σε κάδους και να 
διατίθενται µέσω του συστήματος αποκομιδής του Δήμου.  

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

5. Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων 
νερών από ενδεχόµενη ρύπανση. Απαγορεύεται η διάθεση στερεών και 
επικίνδυνων αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες.  

6. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε 
στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 
(ΦΕΚ 328Β/1993). 

7. Τα βαρέλια των πρώτων και βοηθητικών υλών είτε να επιστρέφονται για 
επαναχρησιμοποίηση στους προμηθευτές είτε να χρησιμοποιούνται στη 
συσκευασία παρόμοιων προϊόντων. 
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8. Τα στουπιά, πανιά, κλπ. ρυπασμένα µε απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.), 
ορυκτέλαια και λοιπές πρώτες ύλες (επικίνδυνες) που προκύπτουν από τη 
χρήση – συντήρηση των μηχανημάτων να συλλέγονται και να παραδίδονται 
µαζί µε τα άδεια δοχεία ορυκτελαίων σε αδειδοτημένη εταιρεία διαχείρισης, 
σύμφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), κρατώντας σχετικά 
παραστατικά.  

9. Στη μονάδα απαγορεύεται οποιαδήποτε διαχείριση τοξικών ή/και 
επικινδύνων στερεών αποβλήτων. 

10. Η προσωρινή αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων (σκόνες και 
συσκευασίες επικινδύνων ουσιών, χρησιμοποιημένα προσροφητικά υλικά 
διαρροών, σκόνες από σάρωση δαπέδων) να γίνεται σε σφραγισμένα µε 
ειδική σήμανση δοχεία, σε διαμορφωµένο χώρο, οι προδιαγραφές του 
οποίου ορίζονται στην Κ.Υ.Α Η.Π 24944/1159/30-6-06 ( ΦΕΚ 791 Β΄). 

11. Άχρηστες/κατεστραμμένες συσκευασίες που φέρουν κατάλοιπα 
επικίνδυνων ουσιών να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα 
διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.  

12. Οι χώροι της εγκατάστασης να διατηρούνται σε μόνιμοι βάση καθαροί. Τα 
στερεά επικίνδυνα απόβλητα να αποθηκεύονται σε βαρέλια τύπου UN, µε 
κατάλληλη σήμανση και μέγιστη συνολική αποθηκευόμενη ποσότητα 100 
κιλά. Τα βαρέλια να αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός 
του κτιρίου, ο οποίος να καλύπτει τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 24944/1159 
(ΦΕΚ 791Β/30-6-2006). Η εγκατάσταση υποχρεούται να διαθέτει πάντα 1 
κενό βαρέλι χωρητικότητας 200 λίτρων.  

13. Να προβλέπεται σωστή διαχείριση των προς απομάκρυνση στερεών 
αποβλήτων προς αδειοδοτημένες εταιρείες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
δημιουργία σωρών εντός της μονάδας. 

14. Τυχών επιστρεφόμενα προϊόντα ή εκείνα των οποίων έχει παρέλθει η 
ημερομηνία λήξης να συγκεντρώνονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο 
και παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα για περαιτέρω 
διαχείριση, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα παραστατικά, ηλεκτρονικό 
αρχείο των οποίων οφείλει να διατηρεί η εγκατάσταση.  

15. Απαγορεύεται η χύδην μεταφορά και αποθήκευση τοξικών και επικινδύνων 
ουσιών.  

16. Για τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στο Ν. 2939/01 [ΦΕΚ 179Α/01 - 
όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 και Υ.Α. 
9268/469/07 - ΦΕΚ 286/Β/2.3.07] περί εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία 
οφείλει να έχει συμβόλαια συνεργασίας με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα 
συστήματα. 

17. Σωστή διαχείριση των προς προσωρινή αποθήκευση προϊόντων χωρίς να 
ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. 

18. Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι 
ή άμμο με ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων επικινδύνων υγρών. Το μείγμα 
να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια με κάλυμμα και να 
διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτημένο διαχειριστή. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

19. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός 
εσωτερικών χώρων) να οδηγούνται σε στεγανό (σηπτικό) βόθρο. Η εταιρεία 



 18 

οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού 
δικτύου σωληνώσεων, να διενεργεί τακτική αποκομιδή του περιεχομένου 
της στεγανής δεξαμενής σε νόμιμους χώρους διάθεσης και να τηρεί αρχείο 
με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – 
λάσπης από τους βόθρους (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών κλπ). 

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

21. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων των χώρων 
παραγωγής και των αποθηκών στον στεγανό βόθρο των αστικών λυμάτων. 

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

23. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – συντήρηση των 
μηχανημάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιμοποιούμενα 
ορυκτέλαια μαζί με τις συσκευασίες τους που θα χρησιμοποιούνται για τη 
λίπανση των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να 
μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό 
αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες 
διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια 
για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η 
επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση, σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 
(ΦΕΚ 64/Α/2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

24. Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισμό των μηχανών 
ανάμιξης – συσκευασίας να οδηγούνται και να αποθηκεύονται σε στεγανή 
δεξαμενή και να οδηγούνται προς διαχείριση από αδειοδοτηµένη εταιρεία 
διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας τα κατάλληλα παραστατικά.  

25. Απαγορεύεται η πλύση των πλαστικών και μεταλλικών βαρελιών εντός της 
βιομηχανίας. Να παραδίδονται σε αδειοδοτειµένη εταιρεία για περαιτέρω 
διαχείριση. 

26. Να παρασκευάζονται/συσκευάζονται ομοειδή προϊόντα σε κύκλους έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πλύσεις του εξοπλισμού. 

27. Για τον καθαρισμό των χώρων αποθήκευσης να εφαρμόζονται ξηρές 
μέθοδοι καθαρισμού.  

28. Σε περίπτωση διαρροών μικρής έκτασης το υλικό να επικαλύπτεται άμεσα 
µε κατάλληλο απορροφητικό µέσο (π.χ. πριονίδι ή αργιλλοπυριτικό χώμα) 
το οποίο θα πρέπει να απομακρύνεται μετά τον εμποτισμό του και να 
αντικαθίσταται µε νέο. Εναλλακτικά ή επικουρικά η διαρροή να 
αντιμετωπίζεται µε τη δημιουργία «μικρών φραγμάτων». Σε περίπτωση 
διαρροών μεγάλης έκτασης το υλικό να αντλείται και να τοποθετείται σε 
κατάλληλους περιέκτες προς περαιτέρω διαχείριση µέσω κατάλληλα 
αδειοδοτημένης εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα αναφερόμενα 
στα δελτία δεδομένων ασφαλείας των υλικών. 

29.  Οι αποθηκευόμενες πρώτες ύλες να βρίσκονται εντός λεκανών ασφαλείας 
ικανού όγκου οι οποίες να είναι κατασκευασμένες µε τρόπο ώστε να 
συγκρατούν τυχόν διαρροές προκειμένου να αποφεύγεται η ρύπανση του 
εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε περιπτώσεις 
ατυχηματικών διαρροών. 
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ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

30. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81 και στις 
λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του 14122/549/Ε.103 
(ΦΕΚ 488/Β/11). 

31. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται 
σε ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή 
οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που 
αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις 
περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους.  

32. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό του εργοστασίου να υπάρχει 
πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ώστε να πετυχαίνονται οι 
προβλεπόμενες τιμές θορύβου.  

33. Να τηρούνται τα οριζόμενα στο Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α6-10-81) για τις 
εκπομπές σωματιδίων στο αέριο ρεύμα που εξέρχεται από τα φίλτρα: 
Εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων ≤ 100 mg/m3 (μέσος όρος τουλάχιστον 
τριών δειγματοληψιών εντός 24ώρου). 

34. Να διενεργείται µία μέτρηση ανά εξάμηνο στα σημεία εκπομπής ρύπων και 
πριν την ανάμιξή τους µε τον ατμοσφαιρικό αέρα.  

35. Να τηρείται ημερολόγιο ελέγχου των μετρητών και καταγραφής των 
εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων του εργοστασίου. Να καταγράφονται: τα 
στοιχεία των περιοδικών και των τυχόν έκτακτων ελέγχων της λειτουργίας – 
συντήρησης – βαθμονόμησης των μετρητών εκπομπών ατμοσφαιρικών 
ρύπων της μονάδας, τα αποτελέσματα των περιοδικών μετρήσεων των 
εκπομπών της μονάδας, η ημερομηνία του ελέγχου, τυχόν παρατηρήσεις 
και το ονοματεπώνυμο αυτού που διενεργεί τον έλεγχο.  

36. Εγκατάσταση και λειτουργία καταλλήλου συστήματος εξαερισμού 
(αποροφητήρας και φίλτρα) στους χώρους εργασίας και ειδικότερα στον 
χώρο των πρώτων υλών, ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτό εργασιακό 
περιβάλλον, σύμφωνα µε τη Νομοθεσία. 

37. Να λαμβάνεται μέριμνα για τον περιορισμό της σκόνης κατά τη διακίνηση 
των πρώτων υλών και των προϊόντων.  

38. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον 
σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι / 
ασφαλτοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση 
των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε 
περίπτωση διαρροών υγρών υλικών.  

39. Να µην αποθηκεύονται στην εγκατάσταση υλικά χύδην. 

40. Οι αποθήκες πρώτων και βοηθητικών υλών και προϊόντων να διαθέτουν 
σύστημα φυσικού αερισμού. 

41. Στις γραμμές παραγωγής προϊόντων σε μορφή κόνεων να υπάρχει 
απορρόφηση της σκόνης σε όλα τα σημεία που δημιουργείται. Ο αέρας να 
καταλήγει σε σακκόφιλτρο επιφανείας υψηλής απόδοσης (99.9%). Η εταιρία 
να μεριμνά για τη τακτική συντήρηση των σακκόφιλτρων και την έγκαιρη 
αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς, καθώς και για την καλή 
λειτουργία του όλου συστήματος. Από το φίλτρο η συλλεγόμενη σκόνη να 
επιστρέφει στην παραγωγική διαδικασία. 
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42. Να υπάρχει επαρκής εξαερισμός στους χώρους παραγωγής και ο αέρας να 
διοχετεύεται στο περιβάλλον, αφού πρώτα διέλθει από τα σακκόφιλτρα ή τις 
πλυντρίδες αντίστοιχα και σε κάθε περίπτωση η εταιρεία να εγγυάται την 
καλή λειτουργία των συστημάτων αντιρρύπανσης σύμφωνα με την 
καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία. 

43. Όλα τα μέσα αντιρρύπανσης να συντηρούνται τακτικά και να 
παρακολουθούνται επιμελώς, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία 
τους και να υπάρχει πάντοτε επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών.  

44. Ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός να ακολουθεί τις προδιαγραφές της ΥΑ 
82299/1997 (ΦΕΚ 692/Β/19.08.1997) και εφόσον προκύψει η ανάγκη 
λήψης πρόσθετων μέτρων να προσκομιστεί η σχετική μελέτη για έγκριση 
από την Υπηρεσία μας. 

45. Σε κάθε περίπτωση οι συγκεντρώσεις επικινδύνων ουσιών στους χώρους 
αποθήκευσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις ανώτατες οριακές τιμές 
που ορίζονται στο Π.Δ. 90/1999 (ΦΕΚ 94/Α/13.05.1999). Σε αντίθετη 
περίπτωση ή σε περίπτωση δημιουργίας οχλήσεων από οσμές, θα πρέπει 
να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα τεχνητού εξαερισμού του χώρου και 
επεξεργασίας των αντίστοιχων απαερίων. 

46. Για τον καθαρισμό των αποθηκών να μην χρησιμοποιείται νερό αλλά μόνο 
σκούπισμα με τη χρήση της βιομηχανικής σκούπας. Ότι συλλέγετε με τη 
χρήση της βιομηχανικής σκούπας να απορρίπτεται σε ειδικό κάδο στο 
χώρο προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων και να διαχειρίζονται 
ανάλογα. 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΔΑΠΕΔΟ 

47. Οι χώροι αποθήκευσης και λειτουργίας να είναι καλυμμένοι με gross betton 
και κλίση ώστε οποιαδήποτε υγρά απόβλητα προκύπτουν να οδηγούνται σε 
στεγανή δεξαμενή. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να βρίσκονται 
εντός δεξαμενών ασφαλείας. Να ελέγχεται και να συντηρείται το δάπεδο 
όπου διαπιστωθούν φθορές. 

48. Όλες οι επιφάνειες αποθήκευσης πρέπει να είναι αδιαπέραστες με 
πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής διαρροών, δοχείων μετάγγισης και 
μέσων καθαρισμού. 

49. Να τηρείται η περιμετρική ζώνη των 10 m από το όριο του οικοπέδου, εντός 
της οποίας απαγορεύεται να υπάρχουν τόσο αποθηκευόμενες πρώτες ύλες 
όσο και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. 

50. Επαρκής σήμανση των συσκευασιών επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα µε τις 
απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. 

51. Η αποθήκευση των προϊόντων να γίνεται σε χώρους κοινούς κατά 
κατηγορίες µε ευκρινή σήμανση για το είδος τους, ώστε να είναι εύκολη η 
επιθεώρηση και η διακίνησή τους. Να υπάρχει ελεύθερος χώρος μεταξύ 
των τοίχων και ενδιάμεσα στις ντάνες για τον αερισμό και έλεγχο του 
χώρου, την ασφαλή διακίνηση των προϊόντων και την ευχερή πυρόσβεση. 

52. Για το τελικό προϊόν που αποθηκεύεται και διακινείται από την εγκατάσταση 
να υπάρχουν διαθέσιμα προς επίδειξη η άδεια διακίνησης του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS). 

53. Η προσωρινή αποθήκευση όλων των επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται σε 
ειδικά βαρέλια UN (σύμφωνα με τις διατάξεις ADR/IMDG), τα οποία να 



 21 

αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Σε κάθε συσκευασία να 
αναγράφονται τα εξής στοιχεία: ημερομηνία, το είδος του περιεχομένου, η 
ακριβής προέλευση, το βάρος, ειδική σήμανση τοξικότητας και 
επικινδυνότητας. Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων 
αποβλήτων να είναι υπόστεγο ή κτίσμα, με στεγανό δάπεδο, ώστε να μην 
είναι εκτεθειμένα τα απόβλητα σε βροχή, υγρασία και ήλιο. Να υπάρχουν τα 
απαραίτητα πυροσβεστικά μέσα και ο χώρος να υπάρχει κατάλληλη 
σήμανση και πληροφορίες για τα μέτρα ασφάλειας των εργαζομένων. 
Περιμετρικά του χώρου να υπάρχει τοιχίο ύψους 25 cm για τη συλλογή των 
νερών πυρόσβεσης και τυχόν διαρροών, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά 
των τοξικών ουσιών σε περίπτωση ατυχήματος. Η εν λόγω εγκατάσταση να 
είναι απρόσιτη από παρείσακτους. 

54. Για όλες τις ουσίες που διακινούνται και αποθηκεύονται στη μονάδα και 
αφορούν προϊόντα και πρώτες – βοηθητικές ύλες, να υπάρχουν 
αρχειοθετημένα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των Υλικών (Material 
Safety Data Sheets) στην πλέον ενημερωμένη έκδοσή τους. Να τηρούνται 
τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά για την ασφαλή αποθήκευση 
και τον περιορισμό ή την εξάλειψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τυχόν 
διαρροή. 

55. Να λαμβάνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις για την αποθήκευση του Νιτρικού 
Καλίου. Ο χώρος αποθήκευσης του να διασφαλίζει θερμοκρασία που θα 
κυμαίνεται μεταξύ 15oC – 25oC. Τα δοχεία Νιτρικού Καλίου να ανοίγονται 
μόνο σε χώρο όπου θα υπάρχει τοπική απορρόφηση. 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

56. Τα οχήματα μεταφοράς των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων καθώς και 
των επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σχετικές 
άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 και των 
ΚΥΑ 13588/725/2006 και 24944/1159/2006, αντίστοιχα, να είναι 
εξοπλισμένα με όλα τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης έκτακτων 
περιστατικών, να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας για την 
αντιμετώπιση πυρκαγιών από τυχόν εύφλεκτα μεταφερόμενα υλικά, να 
διαθέτουν δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας. Οι εκπομπές καυσαερίων δεν θα υπερβαίνουν τα εκάστοτε 
ισχύοντα όρια. 

57. Η συλλογή και μεταφορά των διαφόρων τύπων αποβλήτων από την 
εγκατάσταση να γίνεται από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς.  

58. Τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά αποβλήτων 
και εισέρχονται στον χώρο να διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα, ώστε να 
αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή των αποβλήτων στους δρόμους. 

59. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων – οχημάτων σε 
αδειδοτημένα συνεργεία. 

60. Το προσωπικό της μονάδας να εκπαιδευτεί ανάλογα στους ειδικούς 
χειρισμούς συλλογής – συσκευασίας – σήμανσης.  

61. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του 
προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, 
σε θέματα ασφάλειας και χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή 
κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το απασχολούμενο στην 
εγκατάσταση προσωπικό να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό 
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εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, φόρμες, μάσκες, ωτοασπίδες, 
κράνος, αντανακλαστικό γιλέκο, κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο 
εργασίας 

62. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει φάκελο εκπαίδευσης προσωπικού όπου θα 
φαίνονται αναλυτικά οι ώρες και το αντικείμενο εκπαίδευσης για κάθε 
εργαζόμενο. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει θέματα υγιεινής, καθαρισμού 
και πρώτων βοηθειών.  

63. Θα πρέπει οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας να αερίζονται επαρκώς 
(είσοδος φρέσκου αέρα από τον εξωτερικό χώρο) ώστε να ανανεώνεται ο 
αέρας των κτιρίων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των 
εργαζομένων. 

64. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων.  

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

65. Να υπάρχει επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων 
ατυχημάτων.  

66. Να γίνεται σε τακτική βάση ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τις 
συνθήκες ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία. 

67. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του 
προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και γνώση χειρισμού των 
αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνου για την δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον.  

68. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την περιοδική υποβολή σε ιατρικές 
εξετάσεις με βάση καθορισμένο χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης καθώς 
και διασφάλιση για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε 
περίπτωση ατυχήματος. Να υπάρχει κιτίο πρώτων βοηθειών με 
εφοδιασμένο με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό. 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  

69. Να υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης το οποίο και να 
εφαρμόζεται σε περίπτωση βλάβης, αστοχίας ή εκδήλωσης έκτακτου 
περιστατικού.  

70. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών εκπομπής, βλάβης, αστοχίας 
ή εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης 
υποχρεούται να περιορίσει ή να διακόψει τη λειτουργία μόλις τούτο καταστεί 
εφικτό, έως ότου αντιμετωπισθεί το πρόβλημα και να ενημερώσει σχετικά τις 
αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος της Περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησής της, του ΥΠΕΝ, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στα κεφάλαια 2 παρ. 2.6.4 του Παραρτήματος της 
Κ.Υ.Α. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β/06). 

71. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, η εγκατάσταση να παύει να 
τροφοδοτείται και να λειτουργεί, μέχρις ότου η αρμόδια Υπηρεσία να 
επιτρέψει και πάλι την έναρξη εργασιών.  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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72. Να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση σε υπαλλήλους αρμοδίων αρχών, 
να προβαίνουν σε εξέταση, έλεγχο και δειγματοληψία ώστε να 
συγκεντρώνονται οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση του έργου 
τους. 

73. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν αναφέρεται στην 
υποβληθείσα μελέτη. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην 
υποβληθείσα ΜΠΕ. 

74. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων (γάντια, μάσκες, κ.ά.) για την προστασία τους κατά την 
διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 

75. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις κείμενες 
διατάξεις. 

76. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων 
και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Να εφαρμοστεί πρόγραμμα 
μηνιαίου ελέγχου και προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων, 
τηρώντας αντίστοιχο βιβλίο. 

77. Η εταιρεία να εφαρμόσει μέτρα για την περιοδική (τουλάχιστον δύο φορές 
τον χρόνο) παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο των βασικών 
χαρακτηριστικών της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διέπονται από 
την περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα προτείνεται η εφαρμογή των 
παρακάτω προγραμμάτων: 

 Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.  

 Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θορύβου.  

78. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση 
συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό 
δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

79. Συντήρηση της υπάρχουσας δενδροφυτεύσης. Να πραγματοποιηθούν 
φυτεύσεις αειθαλών (π.χ. ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή, 
κλπ.) σε κατάλληλα σημεία. Να γίνει συνδυασμός δενδρυλλίων τόσο μικρής 
όσο και μεγάλης ηλικίας με σκοπό την άμεση προστασία της γειτνιαζόμενης 
περιοχής από οχλήσεις.  

80. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα 
κατά των τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα 
πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων. 

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

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

82. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής 
να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί 
κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

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

84. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα 
οριζόμενα στο άρθρο 9 της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 και στο Κεφάλαιο 2 
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(άρθρο 4) της ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να 
υποβληθεί έκθεση με τα οριζόμενα στη παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 
της ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006. 

 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται 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) 
υφιστάμενου εργοστασίου τυποποίησης και συσκευασίας φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και λιπασμάτων της εταιρείας «Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ» στη λεωφόρο 
ΝΑΤΟ στη θέση Πηλιχό Δήμου Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής, που αφορά 
μηχανολογικό εκσυγχρονισμό με τροποποίηση τμημάτων τυποποίησης και 
συσκευασίας προϊόντων, σύμφωνα με τους όρους, τα τεχνικά έργα και τα μέτρα 
αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, 
που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται, όπως αυτά αναφέρονται 
στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και  έχουν ως 
εξής: 

 Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις: 

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 

χώρους: Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε 
με την Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007) 

- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Κ.Υ.Α. Δ13/0/121 (ΦΕΚ 53/Β/2007), 
Κ.Υ.Α. Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β΄/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 
(ΦΕΚ 741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. 
Δ13/Ο/1096/2014 (ΦΕΚ 218/Β/2014) 

- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/2003 [(ΦΕΚ 1909/Β/2003), όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4316/2014 
(ΦΕΚ 270/Α/2014)] 

- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και την Υ.Α. 
9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)] 

- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/2004) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β΄/2006), όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 
146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 
4326/Β/2016) και την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)] 

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

1. Τα οικιακού τύπου απορρίμματα να απομακρύνονται αυθημερόν προς 
νομίμως αδειδοτημένο ΧΥΤΑ. 

2. Τα στερεά απόβλητα µη αστικού τύπου που προκύπτουν από την 
δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε 
αξιοποιήσιμα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και 
χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά 
απόβλητα να δίνονται για ανακύκλωση/διαχείριση σε ειδικά αδειοδοτημένες 
εταιρείες και τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση µέσω του 
συστήματος αποκομιδής του Δήμου. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά.  

3. Τα στερεά απόβλητα από συσκευασίες Α’ Υλών μετά τον καθαρισμό τους, να 
μεταφέρονται σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης εντός της εγκατάστασης 
από όπου και να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία και να τηρούνται τα 
σχετικά παραστατικά. Τα υπόλοιπα κατεστραμμένα υλικά συσκευασίας 
(χαρτόσακκοι, χαρτοκιβώτια) να συλλέγονται σε κάδους και να διατίθενται 
µέσω του συστήματος αποκομιδής του Δήμου.  

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

5. Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων 
νερών από ενδεχόµενη ρύπανση. Απαγορεύεται η διάθεση στερεών και 
επικίνδυνων αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες.  

6. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε 
στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 
(ΦΕΚ 328Β/1993). 

7. Τα βαρέλια των πρώτων και βοηθητικών υλών είτε να επιστρέφονται για 
επαναχρησιμοποίηση στους προμηθευτές είτε να χρησιμοποιούνται στη 
συσκευασία παρόμοιων προϊόντων. 

8. Τα στουπιά, πανιά, κλπ. ρυπασμένα µε απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.), 
ορυκτέλαια και λοιπές πρώτες ύλες (επικίνδυνες) που προκύπτουν από τη 
χρήση – συντήρηση των μηχανημάτων να συλλέγονται και να παραδίδονται 
µαζί µε τα άδεια δοχεία ορυκτελαίων σε αδειδοτημένη εταιρεία διαχείρισης, 
σύμφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), κρατώντας σχετικά 
παραστατικά.  

9. Στη μονάδα απαγορεύεται οποιαδήποτε διαχείριση τοξικών ή/και επικινδύνων 
στερεών αποβλήτων. 

10. Η προσωρινή αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων (σκόνες και 
συσκευασίες επικινδύνων ουσιών, χρησιμοποιημένα προσροφητικά υλικά 
διαρροών, σκόνες από σάρωση δαπέδων) να γίνεται σε σφραγισμένα µε 
ειδική σήμανση δοχεία, σε διαμορφωµένο χώρο, οι προδιαγραφές του οποίου 
ορίζονται στην Κ.Υ.Α Η.Π 24944/1159/30-6-06 ( ΦΕΚ 791 Β΄). 

11. Άχρηστες/κατεστραμμένες συσκευασίες που φέρουν κατάλοιπα επικίνδυνων 
ουσιών να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης 
επικινδύνων αποβλήτων.  

12. Οι χώροι της εγκατάστασης να διατηρούνται σε μόνιμοι βάση καθαροί. Τα 
στερεά επικίνδυνα απόβλητα να αποθηκεύονται σε βαρέλια τύπου UN, µε 
κατάλληλη σήμανση και μέγιστη συνολική αποθηκευόμενη ποσότητα 100 
κιλά. Τα βαρέλια να αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του 
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κτιρίου, ο οποίος να καλύπτει τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 
791Β/30-6-2006). Η εγκατάσταση υποχρεούται να διαθέτει πάντα 1 κενό 
βαρέλι χωρητικότητας 200 λίτρων.  

13. Να προβλέπεται σωστή διαχείριση των προς απομάκρυνση στερεών 
αποβλήτων προς αδειοδοτημένες εταιρείες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
δημιουργία σωρών εντός της μονάδας. 

14. Τυχών επιστρεφόμενα προϊόντα ή εκείνα των οποίων έχει παρέλθει η 
ημερομηνία λήξης να συγκεντρώνονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο 
και παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα για περαιτέρω 
διαχείριση, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα παραστατικά, ηλεκτρονικό 
αρχείο των οποίων οφείλει να διατηρεί η εγκατάσταση.  

15. Απαγορεύεται η χύδην μεταφορά και αποθήκευση τοξικών και επικινδύνων 
ουσιών.  

16. Για τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στο Ν. 2939/01 [ΦΕΚ 179Α/01 - όπως 
τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 και Υ.Α. 9268/469/07 - 
ΦΕΚ 286/Β/2.3.07] περί εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει 
συμβόλαια συνεργασίας με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα. 

17. Σωστή διαχείριση των προς προσωρινή αποθήκευση προϊόντων χωρίς να 
ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. 

18. Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι ή 
άμμο με ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων επικινδύνων υγρών. Το μείγμα να 
συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια με κάλυμμα και να 
διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτημένο διαχειριστή. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

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

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

21. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων των χώρων 
παραγωγής και των αποθηκών στον στεγανό βόθρο των αστικών λυμάτων. 

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

23. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – συντήρηση των 
μηχανημάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιμοποιούμενα 
ορυκτέλαια μαζί με τις συσκευασίες τους που θα χρησιμοποιούνται για τη 
λίπανση των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να 
μη διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό 
αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες 
διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για 
τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η 
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επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση, σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 
(ΦΕΚ 64/Α/2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

24. Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισμό των μηχανών 
ανάμιξης – συσκευασίας να οδηγούνται και να αποθηκεύονται σε στεγανή 
δεξαμενή και να οδηγούνται προς διαχείριση από αδειοδοτηµένη εταιρεία 
διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας τα κατάλληλα παραστατικά.  

25. Απαγορεύεται η πλύση των πλαστικών και μεταλλικών βαρελιών εντός της 
βιομηχανίας. Να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία για περαιτέρω 
διαχείριση. 

26. Να παρασκευάζονται/συσκευάζονται ομοειδή προϊόντα σε κύκλους έτσι ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι πλύσεις του εξοπλισμού. 

27. Για τον καθαρισμό των χώρων αποθήκευσης να εφαρμόζονται ξηρές μέθοδοι 
καθαρισμού.  

28. Σε περίπτωση διαρροών μικρής έκτασης το υλικό να επικαλύπτεται άμεσα µε 
κατάλληλο απορροφητικό µέσο (π.χ. πριονίδι ή αργιλλοπυριτικό χώμα) το 
οποίο θα πρέπει να απομακρύνεται μετά τον εμποτισμό του και να 
αντικαθίσταται µε νέο. Εναλλακτικά ή επικουρικά η διαρροή να 
αντιμετωπίζεται µε τη δημιουργία «μικρών φραγμάτων». Σε περίπτωση 
διαρροών μεγάλης έκτασης το υλικό να αντλείται και να τοποθετείται σε 
κατάλληλους περιέκτες προς περαιτέρω διαχείριση µέσω κατάλληλα 
αδειοδοτημένης εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα αναφερόμενα 
στα δελτία δεδομένων ασφαλείας των υλικών. 

29.  Οι αποθηκευόμενες πρώτες ύλες να βρίσκονται εντός λεκανών ασφαλείας 
ικανού όγκου οι οποίες να είναι κατασκευασμένες µε τρόπο ώστε να 
συγκρατούν τυχόν διαρροές προκειμένου να αποφεύγεται η ρύπανση του 
εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε περιπτώσεις 
ατυχηματικών διαρροών. 

ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

30. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81 και στις 
λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του 14122/549/Ε.103 
(ΦΕΚ 488/Β/11). 

31. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε 
ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή 
οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 
1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους.  

32. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό του εργοστασίου να υπάρχει 
πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ώστε να πετυχαίνονται οι 
προβλεπόμενες τιμές θορύβου.  

33. Να τηρούνται τα οριζόμενα στο Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α6-10-81) για τις 
εκπομπές σωματιδίων στο αέριο ρεύμα που εξέρχεται από τα φίλτρα: 
Εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων ≤ 100 mg/m3 (μέσος όρος τουλάχιστον 
τριών δειγματοληψιών εντός 24ώρου). 

34. Να διενεργείται µία μέτρηση ανά εξάμηνο στα σημεία εκπομπής ρύπων και 
πριν την ανάμιξή τους µε τον ατμοσφαιρικό αέρα.  
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35. Να τηρείται ημερολόγιο ελέγχου των μετρητών και καταγραφής των 
εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων του εργοστασίου. Να καταγράφονται: τα 
στοιχεία των περιοδικών και των τυχόν έκτακτων ελέγχων της λειτουργίας – 
συντήρησης – βαθμονόμησης των μετρητών εκπομπών ατμοσφαιρικών 
ρύπων της μονάδας, τα αποτελέσματα των περιοδικών μετρήσεων των 
εκπομπών της μονάδας, η ημερομηνία του ελέγχου, τυχόν παρατηρήσεις και 
το ονοματεπώνυμο αυτού που διενεργεί τον έλεγχο.  

36. Εγκατάσταση και λειτουργία καταλλήλου συστήματος εξαερισμού 
(αποροφητήρας και φίλτρα) στους χώρους εργασίας και ειδικότερα στον χώρο 
των πρώτων υλών, ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτό εργασιακό περιβάλλον, 
σύμφωνα µε τη Νομοθεσία. 

37. Να λαμβάνεται μέριμνα για τον περιορισμό της σκόνης κατά τη διακίνηση των 
πρώτων υλών και των προϊόντων.  

38. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον 
σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι / 
ασφαλτοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση 
των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε 
περίπτωση διαρροών υγρών υλικών.  

39. Να µην αποθηκεύονται στην εγκατάσταση υλικά χύδην. 

40. Οι αποθήκες πρώτων και βοηθητικών υλών και προϊόντων να διαθέτουν 
σύστημα φυσικού αερισμού. 

41. Στις γραμμές παραγωγής προϊόντων σε μορφή κόνεων να υπάρχει 
απορρόφηση της σκόνης σε όλα τα σημεία που δημιουργείται. Ο αέρας να 
καταλήγει σε σακκόφιλτρο επιφανείας υψηλής απόδοσης (99.9%). Η εταιρεία 
να μεριμνά για τη τακτική συντήρηση των σακκόφιλτρων και την έγκαιρη 
αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς, καθώς και για την καλή 
λειτουργία του όλου συστήματος. Από το φίλτρο η συλλεγόμενη σκόνη να 
επιστρέφει στην παραγωγική διαδικασία. 

42. Να υπάρχει επαρκής εξαερισμός στους χώρους παραγωγής και ο αέρας να 
διοχετεύεται στο περιβάλλον, αφού πρώτα διέλθει από τα σακκόφιλτρα ή τις 
πλυντρίδες αντίστοιχα και σε κάθε περίπτωση η εταιρεία να εγγυάται την καλή 
λειτουργία των συστημάτων αντιρρύπανσης σύμφωνα με την καλύτερη 
διαθέσιμη τεχνολογία. 

43. Όλα τα μέσα αντιρρύπανσης να συντηρούνται τακτικά και να 
παρακολουθούνται επιμελώς, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία τους 
και να υπάρχει πάντοτε επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών.  

44. Ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός να ακολουθεί τις προδιαγραφές της ΥΑ 
82299/1997 (ΦΕΚ 692/Β/19.08.1997) και εφόσον προκύψει η ανάγκη λήψης 
πρόσθετων μέτρων να προσκομιστεί η σχετική μελέτη για έγκριση από τη 
Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 

45. Σε κάθε περίπτωση οι συγκεντρώσεις επικινδύνων ουσιών στους χώρους 
αποθήκευσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις ανώτατες οριακές τιμές που 
ορίζονται στο Π.Δ. 90/1999 (ΦΕΚ 94/Α/13.05.1999). Σε αντίθετη περίπτωση 
ή σε περίπτωση δημιουργίας οχλήσεων από οσμές, θα πρέπει να ληφθούν 
συμπληρωματικά μέτρα τεχνητού εξαερισμού του χώρου και επεξεργασίας 
των αντίστοιχων απαερίων. 

46. Για τον καθαρισμό των αποθηκών να μην χρησιμοποιείται νερό αλλά μόνο 
σκούπισμα με τη χρήση της βιομηχανικής σκούπας. Ότι συλλέγετε με τη 
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χρήση της βιομηχανικής σκούπας να απορρίπτεται σε ειδικό κάδο στο χώρο 
προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων και να διαχειρίζονται ανάλογα. 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΔΑΠΕΔΟ 

47. Οι χώροι αποθήκευσης και λειτουργίας να είναι καλυμμένοι με gross betton 
και κλίση ώστε οποιαδήποτε υγρά απόβλητα προκύπτουν να οδηγούνται σε 
στεγανή δεξαμενή. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να βρίσκονται εντός 
δεξαμενών ασφαλείας. Να ελέγχεται και να συντηρείται το δάπεδο όπου 
διαπιστωθούν φθορές. 

48. Όλες οι επιφάνειες αποθήκευσης πρέπει να είναι αδιαπέραστες με πρόβλεψη 
εγκαταστάσεων συλλογής διαρροών, δοχείων μετάγγισης και μέσων 
καθαρισμού. 

49. Να τηρείται η περιμετρική ζώνη των 10 m από το όριο του οικοπέδου, εντός 
της οποίας απαγορεύεται να υπάρχουν τόσο αποθηκευόμενες πρώτες ύλες 
όσο και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. 

50. Επαρκής σήμανση των συσκευασιών επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα µε τις 
απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. 

51. Η αποθήκευση των προϊόντων να γίνεται σε χώρους κοινούς κατά κατηγορίες 
µε ευκρινή σήμανση για το είδος τους, ώστε να είναι εύκολη η επιθεώρηση και 
η διακίνησή τους. Να υπάρχει ελεύθερος χώρος μεταξύ των τοίχων και 
ενδιάμεσα στις ντάνες για τον αερισμό και έλεγχο του χώρου, την ασφαλή 
διακίνηση των προϊόντων και την ευχερή πυρόσβεση. 

52. Για το τελικό προϊόν που αποθηκεύεται και διακινείται από την εγκατάσταση 
να υπάρχουν διαθέσιμα προς επίδειξη η άδεια διακίνησης του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS). 

53. Η προσωρινή αποθήκευση όλων των επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται σε 
ειδικά βαρέλια UN (σύμφωνα με τις διατάξεις ADR/IMDG), τα οποία να 
αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Σε κάθε συσκευασία να 
αναγράφονται τα εξής στοιχεία: ημερομηνία, το είδος του περιεχομένου, η 
ακριβής προέλευση, το βάρος, ειδική σήμανση τοξικότητας και 
επικινδυνότητας. Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων 
αποβλήτων να είναι υπόστεγο ή κτίσμα, με στεγανό δάπεδο, ώστε να μην 
είναι εκτεθειμένα τα απόβλητα σε βροχή, υγρασία και ήλιο. Να υπάρχουν τα 
απαραίτητα πυροσβεστικά μέσα και ο χώρος να υπάρχει κατάλληλη σήμανση 
και πληροφορίες για τα μέτρα ασφάλειας των εργαζομένων. Περιμετρικά του 
χώρου να υπάρχει τοιχίο ύψους 25 cm για τη συλλογή των νερών 
πυρόσβεσης και τυχόν διαρροών, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά των 
τοξικών ουσιών σε περίπτωση ατυχήματος. Η εν λόγω εγκατάσταση να είναι 
απρόσιτη από παρείσακτους. 

54. Για όλες τις ουσίες που διακινούνται και αποθηκεύονται στη μονάδα και 
αφορούν προϊόντα και πρώτες – βοηθητικές ύλες, να υπάρχουν 
αρχειοθετημένα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των Υλικών (Material Safety 
Data Sheets) στην πλέον ενημερωμένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα μέτρα 
ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά για την ασφαλή αποθήκευση και τον 
περιορισμό ή την εξάλειψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τυχόν 
διαρροή. 

55. Να λαμβάνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις για την αποθήκευση του Νιτρικού 
Καλίου. Ο χώρος αποθήκευσης του να διασφαλίζει θερμοκρασία που θα 
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κυμαίνεται μεταξύ 15oC – 25oC. Τα δοχεία Νιτρικού Καλίου να ανοίγονται 
μόνο σε χώρο όπου θα υπάρχει τοπική απορρόφηση. 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

56. Τα οχήματα μεταφοράς των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων καθώς και 
των επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σχετικές 
άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 και των 
ΚΥΑ 13588/725/2006 και 24944/1159/2006, αντίστοιχα, να είναι εξοπλισμένα 
με όλα τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, να 
διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση 
πυρκαγιών από τυχόν εύφλεκτα μεταφερόμενα υλικά, να διαθέτουν δελτίο 
τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Οι 
εκπομπές καυσαερίων δεν θα υπερβαίνουν τα εκάστοτε ισχύοντα όρια. 

57. Η συλλογή και μεταφορά των διαφόρων τύπων αποβλήτων από την 
εγκατάσταση να γίνεται από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς.  

58. Τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά αποβλήτων και 
εισέρχονται στον χώρο να διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα, ώστε να 
αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή των αποβλήτων στους δρόμους. 

59. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων – οχημάτων σε 
αδειοδοτημένα συνεργεία. 

60. Το προσωπικό της μονάδας να εκπαιδευτεί ανάλογα στους ειδικούς 
χειρισμούς συλλογής – συσκευασίας – σήμανσης.  

61. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του 
προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, 
σε θέματα ασφάλειας και χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή 
κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το απασχολούμενο στην 
εγκατάσταση προσωπικό να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό 
εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, φόρμες, μάσκες, ωτοασπίδες, κράνος, 
αντανακλαστικό γιλέκο, κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας 

62. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει φάκελο εκπαίδευσης προσωπικού όπου θα 
φαίνονται αναλυτικά οι ώρες και το αντικείμενο εκπαίδευσης για κάθε 
εργαζόμενο. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει θέματα υγιεινής, καθαρισμού και 
πρώτων βοηθειών.  

63. Θα πρέπει οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας να αερίζονται επαρκώς 
(είσοδος φρέσκου αέρα από τον εξωτερικό χώρο) ώστε να ανανεώνεται ο 
αέρας των κτιρίων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των 
εργαζομένων. 

64. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων.  

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

65. Να υπάρχει επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων 
ατυχημάτων.  

66. Να γίνεται σε τακτική βάση ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τις 
συνθήκες ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία. 

67. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του 
προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και γνώση χειρισμού των 
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αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνου για την δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον.  

68. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την περιοδική υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις 
με βάση καθορισμένο χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης καθώς και 
διασφάλιση για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση 
ατυχήματος. Να υπάρχει κυτίο πρώτων βοηθειών με εφοδιασμένο με το 
απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό. 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  

69. Να υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης το οποίο και να 
εφαρμόζεται σε περίπτωση βλάβης, αστοχίας ή εκδήλωσης έκτακτου 
περιστατικού.  

70. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών εκπομπής, βλάβης, αστοχίας ή 
εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης 
υποχρεούται να περιορίσει ή να διακόψει τη λειτουργία μόλις τούτο καταστεί 
εφικτό, έως ότου αντιμετωπισθεί το πρόβλημα και να ενημερώσει σχετικά τις 
αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος της Περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησής της, του ΥΠΕΝ, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στα κεφάλαια 2 παρ. 2.6.4 του Παραρτήματος της 
Κ.Υ.Α. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β/06). 

71. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, η εγκατάσταση να παύει να 
τροφοδοτείται και να λειτουργεί, μέχρις ότου η αρμόδια Υπηρεσία να 
επιτρέψει και πάλι την έναρξη εργασιών.  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

72. Να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση σε υπαλλήλους αρμοδίων αρχών, να 
προβαίνουν σε εξέταση, έλεγχο και δειγματοληψία ώστε να συγκεντρώνονται 
οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση του έργου τους. 

73. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν αναφέρεται στην 
υποβληθείσα μελέτη. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην 
υποβληθείσα ΜΠΕ. 

74. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 
(γάντια, μάσκες, κ.ά.) για την προστασία τους κατά την διάρκεια της 
παραγωγικής διαδικασίας. 

75. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις κείμενες 
διατάξεις. 

76. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και 
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Να εφαρμοστεί πρόγραμμα μηνιαίου 
ελέγχου και προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων, τηρώντας 
αντίστοιχο βιβλίο. 

77. Η εταιρεία να εφαρμόσει μέτρα για την περιοδική (τουλάχιστον δύο φορές τον 
χρόνο) παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο των βασικών 
χαρακτηριστικών της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διέπονται από την 
περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα προτείνεται η εφαρμογή των 
παρακάτω προγραμμάτων: 

 Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.  

 Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θορύβου.  
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78. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση 
συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, 
αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

79. Συντήρηση της υπάρχουσας δενδροφυτεύσης. Να πραγματοποιηθούν 
φυτεύσεις αειθαλών (π.χ. ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή, 
κλπ.) σε κατάλληλα σημεία. Να γίνει συνδυασμός δενδρυλλίων τόσο μικρής 
όσο και μεγάλης ηλικίας με σκοπό την άμεση προστασία της γειτνιαζόμενης 
περιοχής από οχλήσεις.  

80. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα 
κατά των τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα 
πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων. 

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

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

82. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής 
να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί 
κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

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

84. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα 
στο άρθρο 9 της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 και στο Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της 
ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί 
έκθεση με τα οριζόμενα στη παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της ΚΥΑ ΗΠ 
24944/1159/2006. 

 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Ι. Πρωτούλης,  Ν. Αδαμόπουλος, 
Α. Βασιλάκη, Αικ. Θανοπούλου Μ. Κουκά, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου.  
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