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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 28η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 244/2018 

Σήμερα 13/9/2018 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. 171630/07-9-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
07-9-2018 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 6ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη 
δραστηριότητα «Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) – αποθήκευση, 
διαλογή και επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποθήκευση 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» της εταιρείας ALPHA 
GREEN A.B.E.E., στη θέση «Μηλιαδίστα» του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα πέντε (85) 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), Τζόκας Σπυρίδων, 
Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος,  Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – 
Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Βάβουλα 
Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος Κωνσταντίνος, 
Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γιαννακάκη Μαρία, 
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, Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, 
Καραμάνος Χρήστος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, 
Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, 
Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη 
Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαλού Αλεξάνδρα, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία 
(Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά 
Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, 
Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, 
Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), 
Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος 
Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης 
Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Καραμέρος Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης). 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βέττα Καλλιόπη, Γάκης 
Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καράμπελας Κωνσταντίνος, Κορομάντζος Βασίλειος, 
Κουκά Μαρίνα, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαρμπούρης 
Ευάγγελος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σμέρος 
Ιωάννης, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία. 
 
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. Αθ. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43672/18/19-6-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί 
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μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –

Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 
156/Α/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/11) “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. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/10) και 
Υ.Α. 9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/07)]. 

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. 82/2004 (64/Α/2004) «Αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 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». 

8. Το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/2004) “Μέτρα και όροι για την εναλλακτική 
διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείρισή τους”. 

9. Το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/2004) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των 
χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων 
καταλυτικών μετατροπέων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2000/53/ΕΚ “για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους” του Συμβουλίου 
της 18ης Σεπτεμβρίου 2000” [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 



 4 

15540/548/Ε103/2012 (ΦΕΚ 945/Β/2012), την Υ.Α. 42666/1345/Ε103/2013 
(ΦΕΚ 1879/Β/2013) και την Υ.Α 186921/1876/2016 (ΦΕΚ 3846/Β/2016)]. 

10. 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». 

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

12. Την Κ.Υ.Α. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/2014) «Καθορισμός κανόνων, 
όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ “σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού (ΑΗΗΕ)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις». 

13. 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)” 

14. 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)]. 

15. 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» 

16. 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)]. 

17. Την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/2010) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ 
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα 
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ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών κλπ» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
39200/2015 (ΦΕΚ 2057/Β/2015)] 

18. 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)]. 

19. 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)]. 

20. 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)]. 

21. 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)]. 

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

23. Την Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β7/1993) «Όροι λειτουργίας και 
επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες 
ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα, αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, 
ντίζελ ή αέριο». 

24. 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)]. 

25. Την Εγκύκλιου 103731/1278/2004 «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».  

26. Την Εγκύκλιο οικ. 123067/1029 /2004 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: 
Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων”. 

27. Την Εγκύκλιο 110441/3231/2004 «Διόρθωση της παραγράφου Β.3.ΙΙΙ στην 
Εγκύκλιο “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων”»  

28. Την Εγκύκλιο 129043/4345/2011 “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων”  

29. 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. 

30. Το υπ’ αρ. πρωτ. 11773/698/Φ12/2018 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση φακέλου 
για τη δραστηριότητα “Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) – 
αποθήκευση, διαλογή και επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2962&item_id=11182
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2962&item_id=11182
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αποθήκευση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” της 
εταιρείας ALPHA GREEN Α.Β.Ε.Ε., στη θέση “Μηλιαδίστα” του Δήμου 
Ασπροπύργου Αττικής» από το Τμήμα Α / Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής. 

31. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 38875/2018 έγγραφο με θέμα “Αποστολή ανακοίνωσης” 
από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου 
Δυναμικού / Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

32. H υπ’ αρ. πρωτ. 14197/2018 «Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ της δραστηριότητας 
“Μονάδα αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας (μη επικίνδυνων) 
μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων και αποθήκευση αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – Κέντρο Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)” της εταιρείας ALPHA GREEN Α.Β.Ε.Ε., στη 
θέση Μηλιαδίστα του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής» (με συνημμένη την θετική 
γνωμοδότηση του Δήμου Ασπροπύργου), από την Δ/νση Περιβάλλοντος & 
Πολιτικής Προστασίας / Δήμος Ασπροπύργου. 

33. Το υπ’ αρ. πρωτ. 109622/2018 έγγραφο με θέμα “Διαβίβαση απόψεων” από το 
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / 
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

34. Την από 24/12/2004 (ΑΔΑ: ΩΟΥΔ7Λ7-ΠΚΥ) Βεβαίωση Κατάθεσης Υπεύθυνης 
Δήλωσης συνέχισης λειτουργίας της εταιρείας ALPHA GREEN Α.Β.Ε.Ε., στη 
θέση “Μηλιαδίστα” του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, από το Τμήμα Χορήγησης 
Αδειών / Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής / Περιφέρεια Αττικής. 

35. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2070/Φ14.ΑΣΠΡ.6086/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙ67Λ7-ΦΥΥ) 
τροποποίηση άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού και κτιριακού εκσυγχρονισμού 
με προσθήκη δραστηριότητας α) μονάδας αποθήκευσης, διαλογής και 
μηχανικής επεξεργασίας (μη επικίνδυνων) μεταλλικών και μη μεταλλικών 
αποβλήτων για ανακύκλωση και β) μονάδας προσωρινής αποθήκευσης ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), της εταιρείας ALPHA GREEN 
Α.Β.Ε.Ε., στη θέση “Μηλιαδίστα” του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, από το 
Τμήμα Χορήγησης Αδειών / Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής / Περιφέρεια 
Αττικής. 

36. Την υπ’ αρ. πρωτ. 757/Φ14.ΑΣΠΡ.6086/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ07Λ7-ΖΝ1) άδεια 
εγκατάστασης για κτιριακό εκσυγχρονισμό μονάδας αποθήκευσης - διαλογής και 
μηχανικής επεξεργασίας (μη επικίνδυνων) μεταλλικών και μη μεταλλικών 
αποβλήτων για ανακύκλωση, της εταιρείας ALPHA GREEN Α.Β.Ε.Ε., στη θέση 
“Μηλιαδίστα” του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, από το Τμήμα Χορήγησης 
Αδειών / Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής / Περιφέρεια Αττικής. 

37. Την υπ’ αρ. πρωτ. 99307/2011 (ΑΔΑ: 45β27Λ7-ΩΡΦ) Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και 
μηχανικής επεξεργασίας (μη επικίνδυνων) μεταλλικών και μη μεταλλικών 
αποβλήτων για ανακύκλωση, της εταιρείας ALPHA GREEN Α.Β.Ε.Ε., στη θέση 
“Μηλιαδίστα” του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, από το Τμήμα Περιβάλλοντος / 
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού / Περιφέρεια Αττικής. 

38. Την υπ’ αρ. πρωτ. 170779/2015 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις του έργου «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) 
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στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R13), πλην των αναφερομένων 
στους α/α 8, 9» της εταιρείας ALPHA GREEN Α.Β.Ε.Ε., στη θέση “Μηλιαδίστα”, 
σε περιοχή με χρήση κατηγορίας ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ ΕΜ, του Δήμου Ασπροπύργου 
της Περιφέρειας Αττικής, από το Τμήμα Περιβάλλοντος / Δ/νση Περιβάλλοντος / 
Περιφέρεια Αττικής. 

39. Το υπ’ αρ. πρωτ. 25337/2015 με θέμα «Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης» (περιοχή 
με στοιχείο ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ ΕΜ) από το Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών / Δ/νση 
Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών / Δήμος Ασπροπύργου. 

40. Τις υπ’ αρ. 32/2013 έγκριση δόμησης και 39/2013 άδεια δόμησης, από την 
Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης / Δήμος Ασπροπύργου 

41. Την υπ’ αρ. 338/1993 άδεια οικοδομής, από την Πολεοδομία Ελευσίνας / ΝΑ 

42. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11511/2018 αίτηση πρόθεσης με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 

43. Την από 01/01/2016 σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία ΚΑΡΛΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ. 

44. Την από 05/12/2013 σύμβαση συνεργασίας – ιδιωτικό συμφωνητικό με την 
εταιρεία AK GROUP Ν. ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ – Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε. 

45. Την από 07/12/2011 σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. 

 

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα “Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων 
υλικών (ΚΔΑΥ) – αποθήκευση, διαλογή και επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων και αποθήκευση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ)” της εταιρείας ALPHA GREEN Α.Β.Ε.Ε., στη θέση “Μηλιαδίστα” του Δήμου 
Ασπροπύργου Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε με το (30) 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: 
ALPHA GREEN Α.Ε.Β.Ε.Ε. 

Συντάκτης μελέτης: 
Ευάγγελος Γεωργίου – Περιβαλλοντολόγος, MSc Συστήματα Διαχ. Ενέρ. & 
Προστασίας Περιβάλλοντος 
Πάνος Γεωργίου – Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
Λεόντιος Γρέγος - MSc Γεωλόγος – Περιβαλλοντολόγος 

Η μελέτη περιλαμβάνει: 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2.  ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

3.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4.  ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

5.  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ 
ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

6.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

7.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
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8.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

9.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

10.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

11.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

12.  ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΛΗΨΗ & 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

13.  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ 

14.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΕΙΔΟΣ – ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η ΜΠΕ συντάχθηκε για το λόγο ότι η δραστηριότητα σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2 και κατ’ ουσία αποτελεί τροποποίηση 
της αρχικής εκδοθείσας υπ΄ αριθμ. 99307/11/02-11-2011 Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων της Μονάδας Προσωρινής Αποθήκευσης, Διαλογής και 
Μηχανικής Επεξεργασίας (μη επικίνδυνων) Μεταλλικών και μη Μεταλλικών 
Αποβλήτων της Εταιρείας “ALPHA GREEN Α.Β.Ε.Ε.” που εκδόθηκε από την 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος Και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής. 

Σε σχέση με την υφιστάμενη δραστηριότητα που λειτουργεί σύμφωνα με τις (34), (35) 
και (36) σχετικές άδειες η παρούσα μελέτη αφορά αλλαγές του μηχανολογικού 
εξοπλισμού και την επικαιροποίηση της μελέτης ώστε η μονάδα να περιλαμβάνει την 
δραστηριότητα του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών αλλά και τον κτηριακό 
εκσυγχρονισμό της μονάδας. Θα πρέπει να σημειωθεί πως για την λειτουργία του 
ΚΔΑΥ οι αλλαγές του μηχανολογικού εξοπλισμού αφορά στις υπάρχουσες 
δραστηριότητες και δεν αυξάνει σημαντικά την εγκατεστημένη ισχύ. 

Επίσης, προστίθεται γειτονικό οικόπεδο (υπαίθριος χώρος) με συνολικό εμβαδό 
15.600m2. Για την εν λόγω εγκατάσταση είχε εκδοθεί παλαιότερα η με αρ. πρωτ. 
170779/05-11-2015 Υπαγωγή σε ΠΠΔ και φορέας αυτής είναι η εταιρεία ALPGA 
GREEN ABEE. Στην παρούσα μελέτη ο συνολικός χώρος της δραστηριότητας θα έχει 
έκταση 25.331,2 m2. 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 

Σύμφωνα με την ΥΑ αριθμ. 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)» όπως έχει 
αντικατασταθεί/συμπληρωθεί με την ΥΑ Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674 (ΦΕΚ Β’2471/2016) και 
Υ.Α. αριθμ. οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ Β’439/2018), η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται 
συγκεντρωτικά ως δραστηριότητα της Υποκατηγορία Α2 και αναλυτικά ως εξής: 

• «Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα 
ανακυκλώσιμα απόβλητα μέσω μηχανικής ή/και χειρωνακτικής διαλογής 
(ΚΔΑΥ) (εργασίες R12).». Ομάδα 4η – Συστήματα Περιβαλλοντικών 
Υποδομών με α/α 10β. Υποκατηγορία Α2 καθώς η ημερήσια ποσότητα 
εισερχομένων αποβλήτων είναι Q=200ΤΝ>50TN.  

• «Εγκαταστάσεις για εργασία R12 σε μεταλλικά και μη μεταλλικά απόβλητα. 
Συμπεριλαμβάνεται η κατεργασία σε εγκαταστάσεις τεμαχισμού αποβλήτων 



 9 

μετάλλων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 
μετά από επεξεργασία απορρυπασμένων οχημάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής του (ΟΤΚΖ)». Ομάδα 9η – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς 
εγκαταστάσεις με α/α 224. Υποκατηγορία Α2 καθώς η ετήσια ποσότητα 
εισερχομένων αποβλήτων για εργασία R12 είναι Q≈25.000 tn/yr>15.000 
tn/yr. Για Q>15.000 tn/yr η δραστηριότητα κατατάσσεται στην 
υποκατηγορία Α2.  

• «Κέντρα διαλογής / ταξινόμησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – Συμπεριλαμβάνονται εγκαταστάσεις προετοιμασίας 
για επαναχρησιμοποίηση των Α.Η.Η.Ε.». Ομάδα 4η – Συστήματα 
Περιβαλλοντικών Υποδομών με α/α 9γ - Κατηγορία Β καθώς η ικανότητα 
αποθήκευσης είναι 20t < Q=60MT < 200 MT. Για 20t<Q<1.000t σε 
περιοχές εκτός ορίων οικισμών και πόλεων η δραστηριότητα κατατάσσεται 
στην κατηγορία Β. 

Σύμφωνα με την αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15 «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά 
διατάγματα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η εν λόγω δραστηριότητα 
χαρακτηρίζεται ως δραστηριότητα μέσης όχλησης και συγκεκριμένα: 

• Χαμηλής όχλησης για την Επεξεργασία Μεταλλικών Αποβλήτων καθώς η 
εγκατεστημένη ισχύς είναι μικρότερη των 250kw (175,3 kw) – [Α/Α 272 
Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων (συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες R12)].  

• Μέσης όχλησης για την αποθήκευση διαλογή και μηχανική επεξεργασία 
μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων με ημερήσια ποσότητα 
εισερχομένων αποβλήτων 200tn/ημ>50tn/ημ – [Α/Α 272α - Αποθήκευση, 
διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε 
υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους με ή χωρίς παραγωγή 
απορριμματογενούς ανακτώμενου στερεού καυσίμου (SRF ή RDF)].  

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της εγκατάστασης (κεντροβαρικά) είναι οι εξής: 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ '87  

X  466169.30  

Y  4213760.01  

ΣΥΣΤΗΜΑ WGS '84  

φ  38° 4'23.93"Β  

λ  23°36'58.00"Α  

Στην υπ’ αριθ. 25335/2015 βεβαίωση χρήσεων γης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας 
Ασπροπύργου που για το γήπεδο της υπό μελέτη δραστηριότητας αναφέρονται τα εξής 
:  

"Για την ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου οι επιτρεπόμενες 
χρήσεις καθορίζονται από το Π.Δ.26.8.1996 (ΦΕΚ 1085/Α/17-8-1996 - "Καθορισμός 
χρήσεων - γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων 
οικισμών προ του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής'').  



 10 

Το ακίνητο βρίσκεται στη περιοχή που χαρακτηρίζεται με το στοιχείο ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ ΕΜ 
(μη ιδιαίτερα οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις) από το ανωτέρω Π.Δ/μα και 
επιτρέπονται οι προβλεπόμενες από αυτό χρήσεις. Το τμήμα που επεκτείνεται σε 
απόσταση 50.00 μέτρων εκατέρωθεν του άξονα του ρέματος του Αγίου Γεωργίου 
βρίσκεται στη περιοχή που χαρακτηρίζεται με στοιχείο Π3. Ισχύουν επίσης και οι 
αντίστοιχες διατάξεις του Ν.3325 (ΦΕΚ 68/Α/2005). Τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια και 
εγκαταστάσεις που η χρήση τους δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις του ανωτέρω 
Π.Δ/τος δύναται να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του οποίου 
έχουν ανεγερθεί και να επισκευάζονται μόνο για λόγους χρήσεως και υγιεινής." 

Από τα παραπάνω και από την κατάταξη του έργου προκύπτει η συμβατότητα της υπό 
μελέτη δραστηριότητας με τις χρήσεις γης της περιοχής καθώς η δραστηριότητα 
χαρακτηρίζεται μη οχλούσα ενώ όλα τα κτήρια εντός του γηπέδου είναι υφιστάμενα 
νομίμως κατασκευασμένα και η χρήση τους είναι βιομηχανική  

Τέλος, η έκταση στην οποία θα αναπτυχθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν 
βρίσκεται εντός προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.1650/86 
(απόλυτης προστασίας της φύσης, προστατευόμενοι σχηματισμοί, προστατευόμενα 
τοπία και στοιχεία τοπίου, περιοχές οικοανάπτυξης καθώς και περιοχές προστασίας και 
διατήρησης χλωρίδας και άγριας πανίδας). Η περιοχή του έργου επίσης δεν εντάσσεται 
στο δίκτυο NATURA 2000 ούτε σε περιοχές παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
(UNESCO) και γενικώς σε περιοχή στην οποία να έχουν θεσμοθετηθεί απαγορευτικές 
διατάξεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

Σύμφωνα με το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’/11-03-05) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
από το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’/17-06-11) και συγκεκριμένα από το άρθρο 17 
αυτού:  

Παραθέτουμε τα σχετικά αποσπάσματα της σχετικής νομοθεσίας:  

Άρθρο 17 Ν.3325/2005 

παρ.5 -Στην περιοχή (Α) του Π.Δ. 5/13.12.1979, καθώς και σε περιοχές ΒΙ.ΠΑ. 
επιτρέπεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να ιδρύονται ή να εκσυγχρονίζονται εγκαταστάσεις 
που συνδέονται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος (διαλογή, μεταφόρτωση, 
επεξεργασία, αξιοποίηση βιομηχανικών στερεών και υγρών αποβλήτων), χωρίς 
περιορισμό ως προς την κινητήρια ισχύ του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, ύστερα 
από έγκριση περιβαλλοντικών όρων και γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, η 
οποία παρέχεται εντός διμήνου. 

Άρθρο 2 του Ν.3325/2005 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει από το άρθρο 17 
παρ.4(ε)του Ν.3982/2011 

γ. Αποθήκες είναι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που βρίσκονται εκτός 
εργοστασιακών χώρων και διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό 
για τη λειτουργία τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που αφορούν μία από τις πιο κάτω 
χρήσεις: 

εε) Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών 
σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους.  

Από τα παραπάνω προκύπτει πως επιτρέπεται η λειτουργία της μονάδας της εταιρείας 
ALPHA GREEN ABEE στον εν λόγω χώρο, χωρίς περιορισμό ως προς την κινητήρια 
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ισχύ του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, ύστερα από έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
από την αδειοδοτούσα αρχή.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια 
τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων δεσμεύσεων που να είναι απαγορευτική διάταξη 
ως προς την υπόψη δραστηριότητα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Το γήπεδο της εγκατάστασης έχει εμβαδόν 25.331,2 m2 και η στεγασμένη επιφάνεια 
αποτελείται από:  

• Βιομηχανικά κτίρια διαστάσεων 675 m2 (Υπ. αριθμ. 32/13 έγκρισης 
δόμησης) και 500 m2 (Υπ. αριθμ. 338/93 άδεια οικοδομής). Εντός των 
βιομηχανικών κτιρίων λαμβάνουν χώρα οι εργασίες της διαλογής και της 
συμπίεσης των αποβλήτων καθώς και της προσωρινής αποθήκευσης 
των μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων.  

• Επίσης εντός υφιστάμενου κτιρίου 500 m2 (Υπ. αριθμ. 338/93 άδεια 
οικοδομής) ευρίσκονται αποδυτήρια, γραφεία και χώροι υγιεινής.  

• Βιομηχανικό κτίριο εμβαδού 240 m2 (Υπ. αριθμ. 32/13 έγκρισης 
δόμησης). Εντός του κτηρίου υφίστανται η πρέσα/δεματοποιητής και 
λαμβάνουν χώρα οι εργασίες συμπίεσης και δεματοποίησης και 
προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων  

• Βιομηχανικού τύπου υπόστεγο εμβαδού 200 m2 (Υπ. αριθμ. 32/13 
έγκρισης δόμησης) για τις εργασίες προσωρινής αποθήκευσης 
αποβλήτων.  

• Για τις ανάγκες διαχείρισης των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν 
από τη δραστηριότητα υπάρχει στεγανός βόθρος για τα λύματα του 
προσωπικού και σύστημα βορβοροσυλλέκτη ελαιοσυλλέκτη για τα υγρά 
απόβλητα της εγκατάστασης.  

Ο υπαίθριος χώρος όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες (αποθήκευση αποβλήτων, 
κίνηση οχημάτων) είναι στεγανοποιημένος.  

Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων στο γήπεδο γίνεται από την τοπική οδό.  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

Η τροφοδοσία (α’ ύλες) της υπόψη εγκατάστασης αποτελείται από Μεταλλικά και μη 
Μεταλλικά Στερεά Μη επικίνδυνα Απόβλητα και συγκεκριμένα από απόβλητα 
συσκευασιών, μεταλλικά και μη μεταλλικά ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, μέταλλα, 
πλαστικό, γυαλί, ξύλο).  

Τα εν λόγω απόβλητα προέρχονται από τις παραγωγικές δραστηριότητες 
επιχειρήσεων, όπως Σούπερ Μάρκετ, συσκευαστήρια, ξενοδοχεία, εκθεσιακά κέντρα 
και βιομηχανίες - βιοτεχνίες καθώς και από μπλε κάδους ανακύκλωσης  

Οι κωδικοί ΕΚΑ των εισερχόμενων στην εγκατάσταση αποβλήτων, σύμφωνα με τον 
«Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων» (Απόφαση 2001/118/ΕΚ) του παραρτήματος ΙΒ 
της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003, φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

02. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, 
ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία 
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02 01 04 απόβλητα πλαστικά (εκτός της συσκευασίας) 

02 01 10 απόβλητα μέταλλο  

3 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 

03 01 απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων 

03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών 

03 03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιού 

03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου 

03 03 07 μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση απόβλητου 
χαρτιού και χαρτονιού 

03 03 08 απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για 
ανακύκλωση 

07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

07 02 απόβλητα από την Π∆ΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών 

07 02 13 απόβλητα πλαστικά 

15 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ 
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ 

15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας) 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 πλαστική συσκευασία 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία 

15 01 05 συνθετική συσκευασία  

15 01 06 μεικτή συσκευασία 

15 01 07 γυάλινη συσκευασία 

16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

16 01 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς 
(περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση 
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων 
(εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13, 14 και των σημείων 16 06 και 16 08) 

16 01 17 σιδηρούχα μέταλλο 

16 01 18 μη σιδηρούχα μέταλλο 

16 01 19 πλαστικά 

16 01 20 γυαλί 

16 02 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό  

16 02 11* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες  

16 02 13* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τους αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12  

16 02 14 απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικό στοιχεία 
άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13  

16 02 16 συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα 
από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 16 02 15 

17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 

17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 

17 02 01 ξύλο 

17 02 02 γυαλί  

17 02 03 πλαστικό 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

Η υπόψη μονάδα αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα και εγκαταστάσεις:  

➢ ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

• Πύλη εισόδου και ελέγχου  

Ο έλεγχος των εισερχόμενων μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων γίνεται 
μακροσκοπικά πριν την ζύγιση και μετά την είσοδο των απόβλητων στην 
εγκατάσταση.  

• Ζύγιση εισερχόμενων και εξερχόμενων φορτίων  

17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)  

17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος  

17 04 02 αλουμίνιο  

17 04 03 μόλυβδος  

17 04 04 ψευδάργυρος  

17 04 05 σίδηρος και χάλυβας  

17 04 06 κασσίτερος  

17 04 07 ανάμεικτα μέταλλο  

17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10  

19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

19 10 απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα  

19 10 01 απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα  

19 10 02 μη σιδηρούχα απόβλητα  

19 12 απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (πχ διαλογή, σύνθλιψη, 
συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 12 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα  

19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα  

19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ 

19 12 05 γυαλί 

19 12 07 ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 19 12 06 

20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλί 

20 01 23* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες  

20 01 35* απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον 
αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά 
στοιχεία  

20 01 36 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον 
αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35  

20 01 38 ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 20 01 37 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα  
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Για τη ζύγιση των εισερχόμενων και εξερχόμενων φορτίων, η εγκατάσταση 
διαθέτει γεφυροπλάστιγγα. 

➢ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, 
ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

A. Εργασίες διαλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης αποβλήτων. 

Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς των προς διαχείριση αποβλήτων (στο εξής 
«φορτηγά») εισέρχονται στο γήπεδο της εγκατάστασης, οδηγούνται στην αυτόματη 
γεφυροπλάστιγγα και αφού ζυγιστούν, κατευθύνονται στο εσωτερικό του κτιρίου της 
εγκατάστασης, όπου πραγματοποιείται η εκφόρτωση των αποβλήτων.  

Μετά την εκφόρτωση, λαμβάνει χώρα μια αρχική διαλογή όπου τα ογκώδη αντικείμενα 
που είναι δυνατόν να βρίσκονται μέσα στα εισερχόμενα υλικά απομακρύνονται 
χειρονακτικά, από το προσωπικό της εταιρείας. Τα ογκώδη υλικά οδηγούνται αρχικά σε 
χώρο προσωρινής αποθήκευσης και έπειτα σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση 
περαιτέρω διαχείρισης ή τελικής διάθεσης. Σε κάθε παρτίδα που εισέρχεται στον χώρο 
της εγκατάστασης θα γίνεται οπτικός έλεγχος και αναμόχλευση των υλικών με σκοπό 
να ελεγχθεί το περιεχόμενο των προς διαχείριση υλικών. Σε περίπτωση ύπαρξης μη 
αποδεκτών αποβλήτων (τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο αναφοράς της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας) μεταξύ των φορτίων το όχημα μεταφοράς αυτού 
ακινητοποιείται, ειδοποιείται ο αρμόδιος φορέας και ακολουθεί η επιστροφή των 
αποβλήτων στον πελάτη/παραγωγό αποβλήτων για τη μεταφορά και διάθεσή τους 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.  

Ακολούθως γίνεται εκφόρτωση των αποβλήτων σε ειδική χοάνη η οποία οδηγεί τα 
απόβλητα σε ταινία διαλογής. Σε συγκεκριμένο σημείο του ταινιόδρομου τοποθετείται 
ηλεκτρομαγνητική συσκευή (μαγνητικός διαχωριστής). Ο μαγνήτης απομακρύνει τα 
σιδερένια αντικείμενα τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικό στεγανό κάδο 
(container) και οδηγούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις αξιοποίησης 
χρησιμοποιημένων μετάλλων (scrap) ή περαιτέρω διαχείρισης αυτών.  

Τα εναπομείναντα υλικά οδηγούνται μέσω χοάνης σε δεύτερη ταινία όπου 
πραγματοποιείται η χειροδιαλογή των υλικών. Τα διαφορετικά κλάσματα, τα οποία είναι 
χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, ξύλο και μη αξιοποιησιμα απορρίμματα - 
υπολείμματα διαλογής διαχωρίζονται χειρονακτικά και απορρίπτονται σε αντίστοιχο 
κάδο.  

Στη συνέχεια, 

- Το χαρτί και το πλαστικό οδηγούνται στο δεματοποιητή που 
βρίσκεται εντός του κτιρίου και κατόπιν προς προσωρινή 
αποθήκευση στον υπαίθριο χώρο της εγκατάστασης σε 
στεγανούς κάδους.  

- Τα μέταλλα οδηγούνται προς προσωρινή αποθήκευση στον 
υπαίθριο χώρο της εγκατάστασης σε στεγανούς κάδους.  

- Τα γυάλινα αντικείμενα αποθηκεύονται προσωρινά σε 
στεγανούς κάδους στον υπαίθριο χώρο της εγκατάστασης.  

- Το ξύλο αποθηκεύεται προσωρινά στον υπαίθριο χώρο της 
εγκατάστασης.  
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- Τα υπολείμματα διαλογής αποθηκεύονται προσωρινά σε 
στεγανούς κάδους ή press containers και μεταφέρονται σε 
ΧΥΤΑ για τελική διάθεση.  

Τονίζεται ότι όλοι οι κάδοι προσωρινής αποθήκευσης των παραπάνω υλικών που 
βρίσκονται στο υπαίθριο τμήμα της εγκατάστασης μετά το τέλος των εργασιών 
σκεπάζονται. 

B. Διαχείριση προϊόντων της εγκατάστασης  

Στη συνέχεια, τα μεταλλικά αντικείμενα, τα χαρτιά - χαρτόνια, τα γυαλιά, τα ξύλα και τα 
πλαστικά παραδίδονται για περαιτέρω διαχείριση (επεξεργασία, αξιοποίηση, 
ανακύκλωση κ.α.) σε εταιρίες που κατέχουν τις προβλεπόμενες άδειες διαχείρισης 
αποβλήτων.  

Η εταιρία πρόκειται να εξασφαλίσει τη συνεργασία με τα αρμόδια και εγκεκριμένα 
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για τη διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων.  

Γ. Διαχείριση υπολειμμάτων της εγκατάστασης  

Τα υπολείμματα της διαλογής και συμπίεσης των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 
οδηγούνται για διάθεση στον ΧΥΤΑ της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής. Τα υπολείμματα 
διαλογής φορτώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε στεγανά containers και 
οδηγούνται προς απόρριψη στο ΧΥΤΑ. 

➢ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΗΗΕ  

Στην εγκατάσταση και συγκεκριμένα στο υπαίθριο τμήμα αυτής τοποθετούνται δύο 
κλειστά και στεγανά container, περίπου 38m3 αποθηκευτικής ικανότητας το καθένα, για 
την αποθήκευση των Αποβλήτων από Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό 
(Α.Η.Η.Ε.). Το εν λόγω υπαίθριο τμήμα θα είναι διαστρωμένο με μη υδατοπερατό 
υλικό. Τα containers θα προέρχονται από το εγκεκριμένο Σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.». Η ικανότητα αποθήκευσης 
για τα εν λόγω απόβλητα είναι περίπου 60t.  

Τα containers λειτουργούν ως «Πρωτογενές Σημείο Συλλογής Α.Η.Η.Ε.». Στα εν λόγω 
container τοποθετούνται Α.Η.Η.Ε. (οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, τηλέφωνα κλπ), τα οποία παραλαμβάνονται τόσο από ιδιώτες όσο και 
από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Τα containers με τα Α.Η.Η.Ε. παραμένουν 
στις εγκαταστάσεις της μονάδας έως ότου μεταφερθούν με μέσα συμβαλλόμενα με την 
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. σε αδειοδοτημένες εταιρείες επεξεργασίας για 
ανακύκλωση.  

Η εταιρεία έχει πρόθεση συνεργασίας με τον φορέα Εναλλακτικής Διαχείρισης των 
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
Α.Ε.».  

➢ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Πέραν των ανωτέρω μονάδων, για την εύρυθμη λειτουργία της όλης εγκατάστασης, 
επίσης, υπάρχουν:  

α. Γραφείο διοίκησης  

β. Αποδυτήρια του προσωπικού  

γ. Χώροι υγιεινής  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
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Με την παρούσα μελέτη, σε σχέση με την ΑΕΠΟ υπ. αριθμ. πρωτ 99307/11/ 02-11-
2011, αφαιρείται το πλυστικό μηχάνημα και προστίθενται στην παραγωγική ισχύ δύο 
πρέσες/δεματοποιητές ισχύος 30 και 15 kw. Επιπλέον, προστίθενται νέες ταινίες 
διαλογής στο υπάρχον σύστημα. Τέλος, όσον αφορά τα μηχανήματα προστασίας 
περιβάλλοντος θα τοποθετηθούν δύο βιομηχανικοί ανεμιστήρες υδρονέφωσης ισχύος 
10,25 kw έκαστος  

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εγκατάστασης διαμορφώνεται ως εξής : 

 

ΛΟΙΠΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Στα πλαίσια της υπόψη δραστηριότητας χρησιμοποιείται, επίσης, ο ακόλουθος 
εξοπλισμός: 

• Φορτηγά μεταφοράς αποβλήτων  

• 2 κλαρκ  

• 1 φορτωτής  

• Ανοιχτά Απορριματοκιβώτια Open top Containers, χωρητικότητας 10, 20 
και 30 m3  

• Κλειστά Απορριματοκιβώτια - Close top Containers, χωρητικότητας 10 m3  

• Απορριματοδέκτες με συμπίεση (press containers) από 10 m3 έως 22 m3  

 



 17 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

 
 

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

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (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. 82/04 (ΦΕΚ 64/2004) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 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)] 
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Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται: 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

1. Σε κάθε παρτίδα που εισέρχεται στον χώρο να γίνεται οπτικώς έλεγχος και 
αναμόχλευση των υλικών με σκοπό να ελεγθεί το συνολικό περιεχόμενο τον 
προς διαχείριση υλικών. Σε περίπτωση που βρεθούν απόβλητα μη 
αναφερόμενα εντός της παρούσης, να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή τους 
και να εξασφαλίζεται η μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και διάθεσή τους, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση 
των οικιακών, επικίνδυνων και λοιπών αποβλήτων. 

2. Απαγορεύεται η διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύμφωνα με 
τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. 

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

4. 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. 

5. Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που 
προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997). 

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

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

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

9. Τα μη αξιοποιήσιμα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα να προωθούνται για 
τελική διάθεση σε αδειοδοτημένους ΧΥΤΑ. 

10. Κατά την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων να λαμβάνεται ειδική 
μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η διαρροή υγρών αποβλήτων.  

11. 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. 

12. Η αποθήκευση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σε 
κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, καλυμμένου με gross betton, σε κάδους και 
εντός λεκάνης ασφαλείας. 

13. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία αποσυναρμολόγησης, επεξεργασίας και 
απορρύπανσης σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές και ΑΗΗΕ. Να παραδίδονται 
χωρίς καμία επέμβαση σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης, κατόπιν 
σχετικών συμβάσεων, κρατώντας σχετικά παραστατικά. 
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14. Η απογύμνωση καλωδίων επιτρέπεται μόνο με μηχανική μέθοδο ή με καύση, 
μετά από κατάλληλη αδειοδότηση. 

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

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

16. Ο καθαρισμός των δαπέδων να εκτελείται με την χρήση μηχανικού 
σαρώθρου. 

17. 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). 

18. 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. Το σύστημα αποτελείται από 
βορβοροσυλλέκτη και ελαιοδιαχωριστή.  

Συγκεκριμένα, οι απορροές των όμβριων του χώρου της του δαπέδου του 
χώρου να οδηγούνται σε ανοικτούς αγωγούς καλυμμένους με σιδηρές 
σχάρες και μέσω φρεατίου και δικτύου σωληνώσεων πρώτα σε δεξαμενή 
καθίζησης διαστάσεων 3,5 Χ 1,0 Χ 2,5 (ενεργού χωρητικότητας 8 m3) και στη 
συνέχεια σε ελαιοσυλλέκτη χωρητικότητας 2,8m3. Τα ως άνω 
κατακρατούμενα ελαφρά υγρά θα οδηγούνται με σωλήνα υπερχείλισης σε 
κυλινδρικό δοχείο Φ500 Χ 1,50 (Η) που βρίσκεται εντός της δεξαμενής του 
ελαιοσυλλέκτη και στη συνέχεια δίνονται για διαχείριση σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρεία.  

19. Τα συλλεγόμενα ορυκτέλαια από τον λασποσυλλέκτη να παραδίδονται σε 
αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

20. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων του χώρου 
παραγωγής στον στεγανό βόθρο των αστικών λυμάτων. 

21. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων τόσο στο 
παρακείμενο ρέμα του Αιγίου Γεωργίου όσο και σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο 
φυσικό αποδέκτη.  

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την (39) σχετική βεβαίωση χρήσεων γης, το 
τμήμα του χώρου που εκτείνεται σε απόσταση 50m από τον άξονα του 
ρέματος Αγίου Γεωργίου φέρει στοιχείο Π3 και έχει χαρακτηριστεί ως 
ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με το Π.Δ. 26.08.1996 
(ΦΕΚ 1085/Δ/17-8-1996) στις περιοχές αυτές επιτρέπονται «…… μόνο τα 
απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφελείας, καθώς 
και οι κατασκευές που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Ν. 1577/1985 
(ΓΟΚ) υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη ορή των 
υδάτων των ρεμάτων και με την υποχρέωση των αρμοδίων φορέων να 
δημιουργήσουν υψηλό και χαμηλό πράσινο».  
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Να οριοθετηθεί η ζώνη αυτή με σταθερά σημεία και να μην γίνεται καμία 
αποθήκευση αποβλήτων ή λοιπές εργασίες εντός της ζώνης αυτής. 

22. 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. 

23. Να τηρείται η καθαριότητα και η τάξη όσον αφορά στη συγκέντρωση των 
υλικών στο χώρο της μονάδας καθώς και όσον αφορά στις κάθε είδους 
διαρροές υγρών. Θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε ο χώρος της 
εγκατάστασης να διατηρείται καθαρός από διασκορπισμένα ελαφρά 
αντικείμενα καθώς και από κάθε είδους διαρροές υγρών. 

ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

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

25. 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.  

26. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη 
θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να 
μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 
2, πιν. 1), και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της 
περιοχής. 

27. Η εκφόρτωση και διαλογή των προς τροφοδοσία στην χοάνη υλικών να 
γίνεται αποκλειστικά εντός του κτιρίου – στεγασμένου χώρου. 

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

29. Όλα τα μηχανήματα, όπου αυτό προβλέπεται, να έχουν εν ισχύει κάρτα 
καυσαερίων. 

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

31. Θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα εξαερισμού (απαγωγή αέρα 
από το κτίριο και είσοδος φρέσκου αέρα από τον εξωτερικό χώρο) ώστε να 
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ανανεώνεται ο αέρας του κτιρίου και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή 
των εργαζομένων. 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΔΑΠΕΔΟ 

32. Οι χώροι απόθεσης (προσωρινή αποθήκευση) να είναι καλυμμένοι με gross 
betton και κλίση ώστε οποιαδήποτε υγρά απόβλητα προκύπτουν να 
οδηγούνται στο σύστημα επεξεργασίας των ομβρίων του προαύλιου χώρου. 
Να ελέγχεται και να συντηρείται το δάπεδο όπου διαπιστωθούν φθορές. 

33. Αποφυγή διαρροής στο έδαφος ορυκτελαίων (λάδια, γράσα) από τα οχήματα 
και μηχανήματα.  

34. Η συσκευασία και η στοίβαξη των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα 
με το είδος τους και την κλάση στην οποία ανήκουν. 

35. Όλα τα μεταλλικά και μη μεταλλικά προϊόντα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε 
κατάλληλα μέσα συλλογής και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές 
συνθήκες και να παραδίδονται για ανακύκλωση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες 
εταιρίες (για παράδειγμα, χυτήρια, χαλυβουργίες κ.α.). 

36. Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η 
υπερβολική στοίβαξη των αποβλήτων, προκειμένου να προληφθούν τυχόν 
ατυχήματα. 

37. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (κάδων, container, κ.α.), των οχημάτων 
μεταφοράς, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού διαχείρισης των μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με 
τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 114218/1997. Αντίστοιχα, όσον αφορά στα 
επικίνδυνα απόβλητα οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει να είναι απολύτως 
σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 24944/1159/06. 

38. Ο καθαρισμός των μέσων προσωρινής αποθήκευσης και του λοιπού 
εξοπλισμού καθώς και η συντήρησή τους θα πρέπει να πραγματοποιούνται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση 
εστιών μόλυνσης και να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία. 

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

39. Κάθε παρτίδα αποβλήτου (σύμφωνα με τους κωδικούς ΕΚΑ που έχουν 
δηλωθεί από τον φορέα) που εισέρχεται στη μονάδα θα συνοδεύεται 
απαραιτήτως από το Έντυπο Καταγραφής με τα στοιχεία του κατόχου, του 
αποβλήτου και τις λοιπές πληροφορίες (ποσότητα, φύση, φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά, ημερομηνίες παραλαβής, προορισμός, συχνότητα συλλογής 
και μέσο μεταφοράς, μέθοδος και χώρος επεξεργασίας). Τα έντυπα αυτά θα 
πρέπει να κρατούνται σε αρχείο για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Με βάση τα 
στοιχεία αυτά να συμπληρώνεται το μητρώο παρακολούθησης της μονάδας. 
Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στον σε κάθε αρμόδια 
αρχή. 

40. Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εξέρχεται από τη μονάδα θα πρέπει να 
συνοδεύεται από αντίστοιχο παραστατικό με τα στοιχεία του αποβλήτου και 
του αποδέκτη, το οποίο θα πρέπει να διασταυρώνεται και από αντίστοιχο 
παραστατικό του αποδέκτη. 
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41. Τα ανάμικτα απόβλητα δεν μπορούν να παραμένουν, πριν τη διαλογή τους, 
στον χώρο υποδοχής περισσότερο από 30 ημέρες από την άφιξή τους σε 
αυτόν, σύμφωνα με την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010. 

42. Τα ανακτημένα υλικά θα πρέπει σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
τους 12 μήνες να έχουν διατεθεί στην αγορά ή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης, σύμφωνα με την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010. 

43. O μέγιστος χρόνος αποθήκευσης των αξιοποιήσιμων στερεών αποβλήτων 
μετά την διαλογή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή ένα (1) έτος, 
ανάλογα με το εάν ο τελικός προορισμός των αποβλήτων είναι εγκατάσταση 
αξιοποίησης ή διάθεσης, αντίστοιχα σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 114218/1997 
(ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997). 

44. Να συμπληρώνεται η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων με τις 
αποθηκευμένες και διακινούμενες ποσότητες ανά έτος μέσω του 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. οικ. 
43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016). 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

45. Τα οχήματα μεταφοράς των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει 
να είναι εφοδιασμένα με σχετικές άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 
Η.Π. 50910/2727/2003 και των Κ.Υ.Α. 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. 

46. Η συλλογή και μεταφορά των διαφόρων τύπων αποβλήτων από και προς την 
εγκατάσταση να γίνεται από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς, είτε 
πρόκειται για ιδιωτικών συμφερόντων εταιρίες είτε για φορείς του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, για παράδειγμα, δημοτικούς ή διαδημοτικούς  

47. 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. 

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

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

50. 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 

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

52. 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. 

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

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

54. Η εταιρεία θα πρέπει να διαχειρίζεται αποκλειστικά τα απόβλητα που 
παρατίθενται ανωτέρω. Σε περίπτωση που προτίθεται να διαχειριστεί άλλα 
απόβλητα θα πρέπει να επανεξεταστεί η ισχύς της παρούσης. 

55. Σε περίπτωση δημοσιεύσεως ΠΔ είτε άλλων νομοθετημάτων που θα 
αναφέρεται στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων η εταιρία οφείλει άμεσα να συμμορφωθεί με αυτό. 

56. 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. 

57. Η εταιρεία θα πρέπει να μεριμνά έγκαιρα για την αποστολή φορτίων 
αποβλήτων, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας - αξιοποίησης, ώστε οι 
αποθηκευμένες ποσότητες αυτών να μην ξεπερνούν κάθε φορά τη μέγιστη 
αποθηκευτική δυναμικότητα του χώρου. 

58. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση 
έκτακτων περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο 
θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. Στο χώρο 
να υπάρχουν σε επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άμμο με 
ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων υγρών. Το μείγμα να συλλέγεται και να 
αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια με κάλυμμα και να διαχειρίζεται ως 
επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτημένο διαχειριστή.  

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

60. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής. Σωστή διαχείριση των προς 
προσωρινή αποθήκευση υλικών χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία 
των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. 

61. 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. 

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

63. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και 
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

64. 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 
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περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα προτείνεται η εφαρμογή των 
παρακάτω προγραμμάτων: 

▪ Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.  

▪ Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θορύβου.  

65. Να γίνεται τακτικός μηνιαίος έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων, στα πλαίσια 
της προληπτικής συντήρησης. 

66. 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.). 

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

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

69. 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. 

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

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

71. 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. 

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

73. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα 
στο άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/2006 και στο Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) 
της Κ.Υ.Α. 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 Κ.Υ.Α. 
ΗΠ 24944/1159/2006. 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται υπέρ της 
εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.  
 

 
 Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναγνωστόπουλος προτείνει στο Σώμα την 

θετική ψήφο επί της αναφερομένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τους 
κάτωθι επιπρόσθετους όρους :   

 
➢ Να γίνεται διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται αποκλειστικά 

εντός της Περιφέρειας Αττικής. 
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➢ Να μη γίνεται οιαδήποτε διαχείριση - αποθήκευση αποβλήτων τα οποία έχουν 
παραχθεί εκτός των χωρικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής. 

➢ Να μη γίνεται διαχείριση ή προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων, 
νοσοκομειακών και λοιπών μολυσματικών αποβλήτων. 

➢ Να μη γίνεται διαχείριση ή προσωρινή αποθήκευση σε απόσταση τουλάχιστον 
20μ. από τα όρια του παρακείμενου ρέματος. 

➢ συμπεριλαμβανομένων και των όρων, όπως περιγράφονται στην υπ. αρ. 
276/2018 (ΑΔΑ : Ω508ΩΨΝ-Κ9Ο) της 16ης/2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Δήμου Ασπροπύργου. 

 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη 
δραστηριότητα «Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) – αποθήκευση, 
διαλογή και επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποθήκευση 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» της εταιρείας ALPHA 
GREEN A.B.E.E., στη θέση «Μηλιαδίστα» του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, 
σύμφωνα με :  

 
Α) τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην ανωτέρω 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής 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. 1180/81 (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. 82/04 (ΦΕΚ 64/2004) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 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)] 
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• Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και 
να εφαρμόζονται: 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

1. Σε κάθε παρτίδα που εισέρχεται στον χώρο να γίνεται οπτικός έλεγχος και 
αναμόχλευση των υλικών με σκοπό να ελεγχθεί το συνολικό περιεχόμενο τον 
προς διαχείριση υλικών. Σε περίπτωση που βρεθούν απόβλητα μη 
αναφερόμενα εντός της παρούσης, να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή 
τους και να εξασφαλίζεται η μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και διάθεσή 
τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη 
διαχείριση των οικιακών, επικίνδυνων και λοιπών αποβλήτων. 

2. Απαγορεύεται η διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύμφωνα με 
τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. 

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

4. 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. 

5. Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που 
προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997). 

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

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

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

9. Τα μη αξιοποιήσιμα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα να προωθούνται για 
τελική διάθεση σε αδειοδοτημένους ΧΥΤΑ. 

10. Κατά την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων να λαμβάνεται ειδική 
μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η διαρροή υγρών αποβλήτων.  

11. 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. 

12. Η αποθήκευση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σε 
κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, καλυμμένου με gross betton, σε κάδους και 
εντός λεκάνης ασφαλείας. 

13. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία αποσυναρμολόγησης, επεξεργασίας και 
απορρύπανσης σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές και ΑΗΗΕ. Να παραδίδονται 
χωρίς καμία επέμβαση σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης, κατόπιν 
σχετικών συμβάσεων, κρατώντας σχετικά παραστατικά. 
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14. Η απογύμνωση καλωδίων επιτρέπεται μόνο με μηχανική μέθοδο ή με καύση, 
μετά από κατάλληλη αδειοδότηση. 

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

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

16. Ο καθαρισμός των δαπέδων να εκτελείται με την χρήση μηχανικού 
σαρώθρου. 

17. 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). 

18. 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. Το σύστημα αποτελείται από 
βορβοροσυλλέκτη και ελαιοδιαχωριστή.  

Συγκεκριμένα, οι απορροές των όμβριων του χώρου της του δαπέδου του 
χώρου να οδηγούνται σε ανοικτούς αγωγούς καλυμμένους με σιδηρές 
σχάρες και μέσω φρεατίου και δικτύου σωληνώσεων πρώτα σε δεξαμενή 
καθίζησης διαστάσεων 3,5 Χ 1,0 Χ 2,5 (ενεργού χωρητικότητας 8 m3) και στη 
συνέχεια σε ελαιοσυλλέκτη χωρητικότητας 2,8m3. Τα ως άνω 
κατακρατούμενα ελαφρά υγρά θα οδηγούνται με σωλήνα υπερχείλισης σε 
κυλινδρικό δοχείο Φ500 Χ 1,50 (Η) που βρίσκεται εντός της δεξαμενής του 
ελαιοσυλλέκτη και στη συνέχεια δίνονται για διαχείριση σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρεία.  

19. Τα συλλεγόμενα ορυκτέλαια από τον λασποσυλλέκτη να παραδίδονται σε 
αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

20. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων του χώρου 
παραγωγής στον στεγανό βόθρο των αστικών λυμάτων. 

21. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων τόσο στο 
παρακείμενο ρέμα του Αγίου Γεωργίου όσο και σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο 
φυσικό αποδέκτη.  

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 25337/2015 με θέμα 
«Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης» (περιοχή με στοιχείο ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ ΕΜ) από 
το Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών / Δ/νση Πολεοδομίας & Τεχνικών 
Υπηρεσιών / Δήμος Ασπροπύργου βεβαίωση χρήσεων γης, το τμήμα του 
χώρου που εκτείνεται σε απόσταση 50m από τον άξονα του ρέματος Αγίου 
Γεωργίου φέρει στοιχείο Π3 και έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερου 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με το Π.Δ. 26.08.1996 (ΦΕΚ 
1085/Δ/17-8-1996) στις περιοχές αυτές επιτρέπονται «…… μόνο τα 
απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφελείας, καθώς 
και οι κατασκευές που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Ν. 1577/1985 
(ΓΟΚ) υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη ροή των 
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υδάτων των ρεμάτων και με την υποχρέωση των αρμοδίων φορέων να 
δημιουργήσουν υψηλό και χαμηλό πράσινο».  

Να οριοθετηθεί η ζώνη αυτή με σταθερά σημεία και να μην γίνεται καμία 
αποθήκευση αποβλήτων ή λοιπές εργασίες εντός της ζώνης αυτής. 

22. 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. 

23. Να τηρείται η καθαριότητα και η τάξη όσον αφορά στη συγκέντρωση των 
υλικών στο χώρο της μονάδας καθώς και όσον αφορά στις κάθε είδους 
διαρροές υγρών. Θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε ο χώρος της 
εγκατάστασης να διατηρείται καθαρός από διασκορπισμένα ελαφρά 
αντικείμενα καθώς και από κάθε είδους διαρροές υγρών. 

ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

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

25. 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.  

26. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη 
θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να 
μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 
(άρθ. 2, πιν. 1), και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον 
της περιοχής. 

27. Η εκφόρτωση και διαλογή των προς τροφοδοσία στην χοάνη υλικών να 
γίνεται αποκλειστικά εντός του κτιρίου – στεγασμένου χώρου. 

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

29. Όλα τα μηχανήματα, όπου αυτό προβλέπεται, να έχουν εν ισχύ κάρτα 
καυσαερίων. 

30. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον 
σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή 
ασφαλτοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση 
των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε 
περίπτωση διαρροών υγρών υλικών. 
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31. Θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα εξαερισμού (απαγωγή αέρα 
από το κτίριο και είσοδος φρέσκου αέρα από τον εξωτερικό χώρο) ώστε να 
ανανεώνεται ο αέρας του κτιρίου και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή 
των εργαζομένων. 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΔΑΠΕΔΟ 

32. Οι χώροι απόθεσης (προσωρινή αποθήκευση) να είναι καλυμμένοι με gross 
betton και κλίση ώστε οποιαδήποτε υγρά απόβλητα προκύπτουν να 
οδηγούνται στο σύστημα επεξεργασίας των ομβρίων του προαύλιου χώρου. 
Να ελέγχεται και να συντηρείται το δάπεδο όπου διαπιστωθούν φθορές. 

33. Αποφυγή διαρροής στο έδαφος ορυκτελαίων (λάδια, γράσα) από τα οχήματα 
και μηχανήματα.  

34. Η συσκευασία και η στοίβαξη των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα 
με το είδος τους και την κλάση στην οποία ανήκουν. 

35. Όλα τα μεταλλικά και μη μεταλλικά προϊόντα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε 
κατάλληλα μέσα συλλογής και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές 
συνθήκες και να παραδίδονται για ανακύκλωση σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένες εταιρίες (για παράδειγμα, χυτήρια, χαλυβουργίες κ.α.). 

36. Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η 
υπερβολική στοίβαξη των αποβλήτων, προκειμένου να προληφθούν τυχόν 
ατυχήματα. 

37. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (κάδων, container, κ.α.), των οχημάτων 
μεταφοράς, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού διαχείρισης των μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες 
με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 114218/1997. Αντίστοιχα, όσον αφορά στα 
επικίνδυνα απόβλητα οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει να είναι απολύτως 
σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 24944/1159/06. 

38. Ο καθαρισμός των μέσων προσωρινής αποθήκευσης και του λοιπού 
εξοπλισμού καθώς και η συντήρησή τους θα πρέπει να πραγματοποιούνται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση 
εστιών μόλυνσης και να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία. 

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

39. Κάθε παρτίδα αποβλήτου (σύμφωνα με τους κωδικούς ΕΚΑ που έχουν 
δηλωθεί από τον φορέα) που εισέρχεται στη μονάδα να συνοδεύεται 
απαραιτήτως από το Έντυπο Καταγραφής με τα στοιχεία του κατόχου, του 
αποβλήτου και τις λοιπές πληροφορίες (ποσότητα, φύση, φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά, ημερομηνίες παραλαβής, προορισμός, συχνότητα συλλογής 
και μέσο μεταφοράς, μέθοδος και χώρος επεξεργασίας). Τα έντυπα αυτά θα 
πρέπει να κρατούνται σε αρχείο για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Με βάση τα 
στοιχεία αυτά να συμπληρώνεται το μητρώο παρακολούθησης της μονάδας. 
Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στον σε κάθε αρμόδια 
αρχή. 

40. Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εξέρχεται από τη μονάδα θα πρέπει να 
συνοδεύεται από αντίστοιχο παραστατικό με τα στοιχεία του αποβλήτου και 
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του αποδέκτη, το οποίο θα πρέπει να διασταυρώνεται και από αντίστοιχο 
παραστατικό του αποδέκτη. 

41. Τα ανάμικτα απόβλητα δεν μπορούν να παραμένουν, πριν τη διαλογή τους, 
στον χώρο υποδοχής περισσότερο από 30 ημέρες από την άφιξή τους σε 
αυτόν, σύμφωνα με την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010. 

42. Τα ανακτημένα υλικά θα πρέπει σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
τους 12 μήνες να έχουν διατεθεί στην αγορά ή σε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, σύμφωνα με την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010. 

43. O μέγιστος χρόνος αποθήκευσης των αξιοποιήσιμων στερεών αποβλήτων 
μετά την διαλογή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή ένα (1) έτος, 
ανάλογα με το εάν ο τελικός προορισμός των αποβλήτων είναι εγκατάσταση 
αξιοποίησης ή διάθεσης, αντίστοιχα σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 114218/1997 
(ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997). 

44. Να συμπληρώνεται η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων με τις 
αποθηκευμένες και διακινούμενες ποσότητες ανά έτος μέσω του 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. οικ. 
43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016). 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

45. Τα οχήματα μεταφοράς των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει 
να είναι εφοδιασμένα με σχετικές άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 
Η.Π. 50910/2727/2003 και των Κ.Υ.Α. 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. 

46. Η συλλογή και μεταφορά των διαφόρων τύπων αποβλήτων από και προς 
την εγκατάσταση να γίνεται από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς, είτε 
πρόκειται για ιδιωτικών συμφερόντων εταιρίες είτε για φορείς του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, για παράδειγμα, δημοτικούς ή διαδημοτικούς.  

47. 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. 

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

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

50. 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. 
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51. 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.  

52. 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. 

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

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

54. Η εταιρεία θα πρέπει να διαχειρίζεται αποκλειστικά τα απόβλητα που 
παρατίθενται ανωτέρω. Σε περίπτωση που προτίθεται να διαχειριστεί άλλα 
απόβλητα θα πρέπει να επανεξεταστεί η ισχύς της παρούσης. 

55. Σε περίπτωση δημοσιεύσεως ΠΔ είτε άλλων νομοθετημάτων που θα 
αναφέρονται στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων η εταιρία οφείλει άμεσα να συμμορφωθεί με αυτά. 

56. 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. 

57. Η εταιρεία θα πρέπει να μεριμνά έγκαιρα για την αποστολή φορτίων 
αποβλήτων, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας - αξιοποίησης, ώστε οι 
αποθηκευμένες ποσότητες αυτών να μην ξεπερνούν κάθε φορά τη μέγιστη 
αποθηκευτική δυναμικότητα του χώρου. 

58. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση 
έκτακτων περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το 
οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. Στο 
χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή 
άμμο με ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων υγρών. Το μείγμα να συλλέγεται 
και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια με κάλυμμα και να διαχειρίζεται ως 
επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτημένο διαχειριστή.  

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

60. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής. Σωστή διαχείριση των προς 
προσωρινή αποθήκευση υλικών χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία 
των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. 

61. 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. 

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

63. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων 
και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
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64. 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.  

65. Να γίνεται τακτικός μηνιαίος έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων, στα πλαίσια 
της προληπτικής συντήρησης. 

66. 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). 

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

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

69. 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. 

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

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

71. 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. 

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

73. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα 
στο άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/2006 και στο Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) 
της Κ.Υ.Α. 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 Κ.Υ.Α. 
ΗΠ 24944/1159/2006. 

 

B) τους κάτωθι επιπρόσθετους όρους: 
 
➢ Να γίνεται διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται αποκλειστικά 

εντός της Περιφέρειας Αττικής. 
➢ Να μη γίνεται οιαδήποτε διαχείριση - αποθήκευση αποβλήτων τα οποία έχουν 

παραχθεί εκτός των χωρικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής. 
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➢ Να μη γίνεται διαχείριση ή προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων, νοσοκομειακών 
και λοιπών μολυσματικών αποβλήτων. 

➢ Να μη γίνεται διαχείριση ή προσωρινή αποθήκευση σε απόσταση τουλάχιστον 
20μ. από τα όρια του παρακείμενου ρέματος. 

➢ συμπεριλαμβανομένων και των όρων, όπως περιγράφονται στην υπ. αρ. 
276/2018 (ΑΔΑ: Ω508ΩΨΝ-Κ9Ο) της 16ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου και έχουν ως εξής : 
 
1. Να έχουν υλοποιηθεί και να εφαρμόζονται τα απαραίτητα έργα προστασίας του 

περιβάλλοντος, που προκύπτουν από τις υφιστάμενες Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, για να αδειοδοτηθεί η εταιρεία για το ΚΔΑΥ. 

2. Να έχουν εφαρμοστεί όλα τα έργα και να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι, οι 
οποίοι περιλαμβάνονται στην προηγούμενη απόφαση, που αφορούσαν στην 
προσωρινή αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία (μη επικίνδυνων) 
μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων. 

3. Να εφαρμόζονται οι προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στη 
ΜΠΕ της εταιρείας, για τη διαχείριση όλων των αποβλήτων και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που προκύπτουν από τη λειτουργία της. 

4. Τα ΑΗΗΕ να αποθηκεύονται, προσωρινά, εντός κατάλληλων containers και να 
παραδίδονται, χωρίς καμία επέμβαση (αποσυναρμολόγηση - απορρύπανση 
κ.α.), σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης αυτών, κατόπιν σχετικών 
συμβάσεων, κρατώντας σχετικά παραστατικά. 

5. Ο χώρος εκφόρτωσης των ΑΗΗΕ να είναι ειδικά διαμορφωμένος, για την 
αντιμετώπιση κάθε ενδεχομένου διαρροής. Τυχόν διαρροές θα πρέπει να 
συλλέγονται κατάλληλα, προς περαιτέρω διαχείριση. 

6. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα πυρασφάλειας της μονάδας, όπως 
προβλέπονται από τη νομοθεσία, καθώς και να υπάρχουν κατάλληλα 
συστήματα ελέγχου και έγκαιρης ειδοποίησης τυχόν διαρροής ή ατυχήματος και 
εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

7. Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών να υπάρχει ομάδα σε επιφυλακή, 
που να διαθέτει τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης. 

8. Σε τέτοιου είδους δραστηριότητα, όπως έχει ψηφιστεί και από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ασπροπύργου, στην 192/2016 απόφασή του, για τη λήψη μέτρων 
για την πρόληψη και αντιμετώπιση αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
από την ίδρυση νέων δραστηριοτήτων, στην περιοχή του Δήμου 
Ασπροπύργου, στον τομέα αξιοποίησης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων 
αποβλήτων, θα ήταν απαραίτητο η εταιρεία να διαθέτει ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο σε ισχύ, για την κάλυψη, αφενός μεν της αστικής της ευθύνης προς 
τρίτους, αφετέρου δε, του κόστους αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε 
περίπτωση ατυχήματος (πυρκαγιάς, διαρροής ουσιών και αποβλήτων, κ.λπ.) 

9. Η λήψη των απαραίτητων μέτρων από την εταιρεία, βάσει της νομοθεσίας και η 
τήρηση των όρων, για την προστασία του περιβάλλοντος και της ασφάλειας της 
περιοχής, εντός και εκτός της επιχείρησης, να είναι απαράβατος όρος για τις 
Αρμόδιες Αδειοδοτούσες Αρχές, προτού εκδοθεί οποιαδήποτε απόφαση για τη 
νόμιμη λειτουργία της εταιρείας. 
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Κατά δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. 
Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού, Α. Βασιλάκη, Αικ. Θανοπούλου, Φ. Νικολιδάκη. 
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