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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 32η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 287/2018 

Σήμερα 11/10/2018 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. 193540/05-10-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
05-10-2018 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 14ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εργοστασίου 
παραγωγής φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων 
διατροφής της εταιρείας «ΑΔΗΦΑΡΜ ΜΕΠΕ» που θα εγκατασταθεί σε βιομηχανικό 
κτίριο σε γήπεδο που βρίσκεται στην θέση ‘Τσούμπα’ της Δ.Ε. Αυλώνα του Δήμου 
Ωρωπού Αττικής. 
 
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. Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, 
Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου 
Πέτρος.  
 
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, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 
Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, 
Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα 
Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς 
Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), 
Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, 
Δήμου Σταυρούλα, Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ 
Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καραμάνος Χρήστος, 
Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης 
Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη 
Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας 
Δημήτριος, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, 
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου 
Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, 
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, 
Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, 
Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), 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. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα) και Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεξίου 
Αθανάσιος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, 
Δημοπούλου Ελένη, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Κουκά Μαρίνα, Λαμπρίδου 
Μαρία, Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός 
Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Σωτηροπούλου 
Ελένη, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σκληβανίτη Ελένη 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. 151671/18/26-9-2018 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. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 

2. Τις διατάξεις της με αριθ. 273/17 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 
4251/Β/16) , με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση- επικαιροποίηση  του Π.Δ. 
145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής»  

3. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, 
όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν.4014/11 
(ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 

4. Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος» 

5. Την υπ’ Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471Β΄/10-8-2016) «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.» 

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

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

8. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων». 

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

10. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί 
για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991. 

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

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

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 56546/3406/23-7-2018 διαβίβαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής- Δ/νση ΠΕ.ΧΩ φακέλου μετά συνημμένης Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χαρτών, Φωτογραφιών, Δορυφορικών 
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Φωτογραφιών και Σχεδίων  
 

 Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (13) σχετική μελέτη 
που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων εργοστασίου παραγωγής 
φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής της 
εταιρίας «ΑΔΗΦΑΡΜ ΜΕΠΕ» που θα εγκατασταθεί σε βιομηχανικό κτίριο σε γήπεδο 
που βρίσκεται στην θέση ‘Τσούμπα’’ ,της Δ.Ε Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού Αττικής 

 

1.     Εισαγωγή  
 

o Τίτλος έργου ή δραστηριότητας  
 

Ο τίτλος του έργου είναι:  
 
«Eργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
συμπληρωμάτων διατροφής της εταιρίας «ΑΔΗΦΑΡΜ ΜΕΠΕ» που θα εγκατασταθεί σε 
βιομηχανικό κτίριο σε γήπεδο που βρίσκεται στην θέση ‘Τσούμπα’’ ,της Δ.Ε Αυλώνα 
του Δήμου Ωρωπού –Αττικής»   
 

o Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας  
 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : 
 
Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
συμπληρωμάτων διατροφής. 
 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 
 
Παραγωγή φαρμάκων 0,82 τ/ημέρα << 10 τ/ημέρα 
Η παραγωγή των φαρμακευτικών, των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των 
συμπληρωμάτων διατροφής θα γίνεται με τον ίδιο μηχανολογικό εξοπλισμό συνολικής 
ισχύος : 29,30 KW κινητήρια και 63,00 KW θερμική) 
 

o Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας  
 
1.3.1. Θέση  
H επιχείρηση βρίσκεται στη θέση «Τσούμπα» , στην Δ.Ε. Αυλώνα του Δ. Ωρωπού 
 
1.3.2. Διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας  
 
Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής, Δήμος Ωρωπού. 
 
1.3.3. Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου ή δραστηριότητας  
 
βάσει GOOGLE MAP (WGS 84): 38°16'49.11"Β, 23°40'15.86"Α 
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o Κατάταξη του έργου ή της δραστηριότητας  
 

Σύμφωνα με την ΔΙΠΑ/οικ.37674/10-08-2016, ΦΕΚ 2471Β/16 κατατάσσεται στην 
ΟΜΑΔΑ 9η, και για α/α 99 στην Κατηγορία Α2, για α/α 109 στην κατηγορία Β και για 
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α/α 30 στην κατηγορία εργαστήριο. Επομένως συνολικά κατατάσσεται στην 
δυσμενέστερη που είναι η Κατηγορία Α2. 
Σύμφωνα με την ΥΑ 3137/191/Φ.15, ΦΕΚ 1048/Β/04-04-2012 έχει ΚΩΔΙΚΟ 21.20 για 
τα φάρμακα, 32.50 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και 10.89 για τα συμπληρώματα 
διατροφής και κατατάσσεται στην χαμηλή όχληση, 
 
1.5 Φορέας έργου ή δραστηριότητας  
 
«ΑΔΗΦΑΡΜ ΜΕΠΕ» 
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ 
ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Θα ορισθεί με την έναρξη λειτουργίας της 
εγκατάστασης 
Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ :     ΦΑΒΙΕΡΟΥ 39, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.:       2105224593  
FAΧ :       2105224184 
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ :   ΘΕΣΗ «ΤΣΟΥΜΠΑ», Δ.Ε.ΑΥΛΩΝΑ, 
Δ.ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ,  
Α.Φ.Μ.:     095698898 
Δ.Ο.Υ.:      Α΄ΑΘΗΝΩΝ 
 

o Περιβαλλοντικός μελετητής έργου ή δραστηριότητας  
 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ (Μ.Π.Ε.) :  
1. KΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                                         (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 
2. ΣΩΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
    (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 
3. ΚΑΛΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
    (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 

ΤΗΛ/ΝΟ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ (Μ.Π.Ε.) : 
Τηλ: 210.61.34.803 – Φαξ: 210.61.36.628 
Email: pkaldis@otenet.gr 
Δ/ΝΣΗ : ΑΡΕΩΣ 9, 15127, ΜΕΛΙΣΣΙΑ 
 

• Μη τεχνική περιληψη  
Η επιχείρηση «ΑΔΗΦΑΡΜ ΜΕΠΕ» έχει σαν αντικείμενο δραστηριότητας της την 
παραγωγή φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων 
διατροφής. Για την παρασκευή των ανωτέρω θα χρησιμοποιούνται ειδικά μηχανήματα 
και μέθοδοι σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Θα απασχολούνται δε περί τα 
14 άτομα (διοίκηση 4 άτομα, παραγωγή 6 άτομα και συσκευασία 4 άτομα). Στην 
μονάδα θα εξασφαλίζονται άριστες συνθήκες τόσο για το προσωπικό όσο και για τον 
περιβάλλοντα χώρο. 
Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε βιομηχανικό κτίριο στη θέση «Τσούμπα», στην Δ.Ε. 
Αυλώνα του Δ. Ωρωπού, της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής. 
Η χρήση της περιοχής σύμφωνα με την υπ’αρ. 702/04-05-2018 απάντηση του 
γραφείου πολεοδομικών εφαρμογών της υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ωρωπού, 
είναι «ΒΙ.ΠΑ» (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΌ ΠΆΡΚΟ), όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του από 23-
2/6-3-87 Π.Δ. (ΦΕΚ 166 Δ), σύμφωνα με το ΓΠΣ Αυλώνα (Απόφαση 30792/1596, 
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ΦΕΚ 574 Δ/88, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1267 Δ/93). Η περιοχή περιλαμβάνει 
κυρίως εμπορικές και βιοτεχνικές-βιομηχανικές μονάδες και αποθήκες. Στα Δυτικά 
υπάρχει ακάλυπτος χώρος και στη συνέχεια το δίκτυο του προαστιακού 
σιδηρόδρομου. Νότια της επιχείρησης υπάρχει ακάλυπτος χώρος και βιομηχανικό 
εργοστάσιο, Βόρεια της επιχείρησης περνάει ο αγροτικός δρόμος που οδηγεί στο 
κέντρο εκπαίδευσης τεθωρακισμένων Αυλώνα και απέναντι από τον αγροτικό δρόμο 
υπάρχει βιομηχανία κατασκευής πλαστικών. Ανατολικά υπάρχει ακάλυπτη έκταση. 
 
Υπολογίζεται ότι η μέγιστη δυναμικότητα της μονάδας για συνεχή λειτουργία (8,00 
ώρες/ημέρα) θα είναι: 
 
Παραγωγή φαρμάκων 0,82 τ/ημέρα << 10 τ/ημέρα 
Ωράριο λειτουργίας: μια βάρδια → 08:00 – 16.00 
Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή → 240 ημέρες τον χρόνο 
 
Εγκαταστάσεις: 
 
ΓΗΠΕΔΟ-ΚΤΙΡΙΑ 
Το οικόπεδο που θα εγκατασταθεί η επιχείρηση έχει εμβαδόν 4.410,00 μ2. Εντός του 
γηπέδου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις που θα στεγαστούν οι παραγωγικοί χώροι και οι 
λοιπές εγκαταστάσεις. 
Για το συγκεκριμένο ακίνητο έχουν εκδοθεί οι υπ' αριθμ. 635/97 αρχική άδεια και η 
υπ΄αριθμ.260/2000 άδεια αναθεώρησης καθώς και την υπ’αρ. 3583356 δήλωση 
υπαγωγής στον N.4178/13. 
Το υφιστάμενο κτίριο αποτελείται από ισόγειο (659,88 μ2) και Α όροφο (659,88 μ2). 
Περιλαμβάνει δε τους χώρους παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης, τα γραφεία 
της μονάδος, τα εργαστήρια και γενικά όλους τους απαραίτητους χώρους για την 
λειτουργία του εργοστασίου. 
Ο σκελετός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι τοίχοι από πάνελ 
πολυουρεθάνης, και φέρουν μεταλλικά παράθυρα για τον επαρκή φωτισμό και αερισμό 
των αιθουσών. 
Στη βορειοανατολική πλευρά του υφιστάμενου κτιρίου θα γίνει προσθήκη κατ’επέκταση, 
κτιρίου μηχανολογικών εγκαταστάσεων (ΗΜ) αποτελούμενο από υπόγειο επιφάνειας 
69,00 μ2, ισόγειο επιφάνειας 69,00 μ2 και Α όροφο επιφάνειας 69,00 μ2 και 
κλιμακοστασίου επιφάνειας 8,23 μ2. Επίσης λόγω εσωτερικών διαρρυθμίσεων στον Α 
όροφο του υφιστάμενου κτιρίου θα διαμορφωθεί χώρος χημείου επιφάνειας 85,21 μ2. 
Τέλος εντός του γηπέδου θα εγκατασταθεί και υπεδάφια δεξαμενή υγραερίου, η οποία 
θα εγκιβωτιστεί σε υπόγεια κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα επιφάνειας 12,00 μ2. 
Το κτίριο ΗΜ θα περιλαμβάνει τους χώρους των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. Στο υπόγειο θα υπάρχουν οι δεξαμενές πυρόσβεσης, αποβλήτων, 
νερού και το αντλιοστάσιο. Στο ισόγειο θα υπάρχουν οι χώροι του λεβητοστασίου, της 
δεξαμενής πετρελαίου και της ατμογεννήτριας καθώς και αποθηκευτικός χώρος, ενώ 
στον όροφο θα εγκατασταθούν τα μηχανήματα κλιματισμού. 
Ο σκελετός του κτιρίου θα είναι μεταλλικός. Η επικάλυψη θα είναι από πάνελ 
πολυουρεθάνης (τοιχοποιία , οροφή).  
Η συνολική κάλυψή του γηπέδου θα διαμορφωθεί σε 749,11 μ2 < 1323,00 μ2 : 
Υπάρχουσα κάλυψη : 659,88 μ2 
Κάλυψη προσθηκών: κτίριο ΗΜ 69,00 μ2 
σκάλα 8,23 μ2 
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υπόγεια δεξαμ. υγραερίου 12,00 μ2 
Σύνολο 749,11 μ2 
Η συνολική δόμηση του γηπέδου θα διαμορφωθεί σε 1571,43 μ2 < 3969,00 μ2. 
Υπάρχουσα δόμηση :      1319,76 μ2 
Δόμηση προσθηκών: Ισόγειο - κτίριο ΗΜ    69,00 μ2 

σκάλα     8,23 μ2 
                                  Α όροφος - κτίριο ΗΜ    69,00 μ2 

σκάλα     8,23 μ2 
χημείο     85,21 

                                  υπόγεια δεξαμ. υγραερίου   12,00 μ2 
                                  Σύνολο                          1571,43 μ2 
 
Όπως φαίνεται και από το τοπογραφικό η κάλυψη του οικοπέδου είναι μικρή, 
παραμένει δε πολύ μεγάλος ελεύθερος χώρος, τόσο για την κίνηση των οχημάτων όσο 
και για χώρους πρασίνου. 
 
χρησιμοποιούμενες α΄ ύλες: 
δραστικές ουσίες και έκδοχα 
 
Οι ποσότητες των Α’ υλών (ΜΤ/ημέρα περιλαμβάνεται το νερό), υπολογίζονται σε 820 
kg/ημέρα ή 216.500 kg/έτος περίπου 0,82 < 10 ΜΤ/ημέρα. 
 
Υλικά συσκευασίας 
Τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας είναι: 

• Γυάλινα φιαλίδια 

• Πώματα αλουμινίου 

• Αλουμινόφυλλα 

• Φύλλα πολυαιθυλενίου 

• Χάρτινα κουτιά 

• Χαρτοκιβώτια 

• Φιλμ περιέλιξης 
 

Προϊόντα 
Φάρμακα,ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώματα διατροφής για χρήση από τον 
άνθρωπο 
 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελείται κυρίως από αναμικτήρες, μηχανές 
πληρώσεως, δισκιοποιητικές μηχανές και μηχανές συσκευασίας. Πρόκειται για 
εξοπλισμό απλής λειτουργίας και μικρού μεγέθους.  
Η συνολική παραγωγική ισχύς θα διαμορφωθεί σε: 
κιν. Ισχύς 29,30 KW & θερμ. Ισχύς 63,00 KW 
και η συνολική ισχύς μηχανημάτων εξυπηρέτησης κτιρίων σε: κιν. Ισχύς 177,50 KW 
 
 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
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Πρόκειται για μονάδα παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων, που παράγονται σε 
ατμοσφαιρικές συνθήκες με φυσικές διεργασίες όπως ανάμιξη, διάλυση, ξήρανση, 
συσκευασία. 
 
Είδη παραγόμενων προϊόντων: 

• Διαλύματα (ενέσιμα-σιρόπια –πόσιμα διαλύματα) 

• Δισκία 

• Κάψουλες 
 
Οι παραγωγικές διαδικασίες ανάλογα με το είδος του παραγόμενου προϊόντος 
περιλαμβάνουν συνήθως : 

• Ανάμιξη των δραστικών ουσιών με τις βοηθητικές ουσίες, ώστε να παραχθούν 
απόλυτα ομοιογενή μίγματα, 

• Ξήρανση κάποιων των μιγμάτων, 

• Αποστείρωση, 

• Πλήρωση με τη φαρμακοτεχνική μορφή – κλείσιμο/πωματισμός των περιεκτών, 

• κατασκευή δισκίων, καψουλών, κλείσιμο σε blister, 

• Συσκευασία σε διάφορα μεγέθη 
 

Ακολουθούν δευτερεύουσες διαδικασίες όπως: 

• Προσθήκη φύλλων οδηγιών για τους χρήστες εντός της συσκευασίας 

• Ομαδοποίηση συσκευασιών 

• Μεταφορά στην αποθήκη ετοίμων 
 

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσει το 
έργο/δραστηριότητα 

 
ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Σαν αέρια απόβλητα θεωρείται ο αέρας των εξαερισμών που εξέρχεται στο περιβάλλον 
αφού πρώτα διέλθει από προφίλτρa G4 και φίλτρα F9. 
Άλλα αέρια απόβλητα είναι τα καυσαέρια που θα προέρχεται από τον λέβητα της 
κεντρικής θέρμανσης, όταν η θέρμανση γίνεται με λέβητα και καυστήρα πετρελαίου. 
 
Σκόνη: Σκόνη δημιουργείται από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, επειδή όμως οι 
δρόμοι είναι ασφαλτοστρωμένοι η εκπομπή μειώνεται σημαντικά. 
 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία της μονάδας οφείλονται: στις 
χρήσεις του νερού όπως αυτές προκύπτουν από το Διάγραμμα Χρήσης Νερού που 
παρατίθεται παρακάτω. Συγκεκριμένα: 
Α. Απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων και λάσπη στεγανού βόθρου με κωδικούς 
ΕΚΑ «20 03 06» και «20 03 04» 
 
Β. Βιομηχανικά υγρά απόβλητα: 
i) Υγρά απόβλητα από τις εκπλύσεις καθαρισμού των σκευών και του εξοπλισμού της 
παραγωγής (ΕΚΑ 07 05 01*) 
ii) υγρά απόβλητα των εκπλύσεων από τον καθαρισμό και την απολύμανση 
αχρησιμοποίητων περιεκτών (ΕΚΑ 07 07 99) 
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iii) Δραστηριότητα στο χημικό εργαστήριο (πλύσιμο των εργαστηριακών σκευών) (ΕΚΑ 
16 05 06*, 16 05 07* και 16 05 08*) 
iv)Υγρά απόβλητα από την υγιεινή και την ενδιαίτηση του προσωπικού καθώς και τον 
καθαρισμό εσωτερικών χώρων γραφείων. 
Τα βιομηχανικά υγρά απόβλητα με κωδικούς (ΕΚΑ 16 05 06*, 16 05 07* και 16 05 08*, 
07 05 01*) θα οδηγούνται στην υπόγεια δεξαμενή χωρητικότητας 30,00 μ3, η οποία 
βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου . 
Τα αστικά λύματα και υγρά απόβλητα εκπλύσεων αχρησιμοποίητων περιεκτών με 
κωδικό ΕΚΑ 20 03 06 και ΕΚΑ 07 07 99 θα οδηγούνται σε στεγανό βόθρο διαμέτρου 
3,00 μ και βάθους 4,00 μ, ο οποίος βρίσκεται νοτιοανατολικά του κτιρίου 
Επίσης από τη συντήρηση των μηχανημάτων μπορεί να προκύψουν απόβλητα ελαίων 
μηχανής με κωδικούς ΕΚΑ «13 02 05*» και «13 02 06*» 
 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
 
Ανακληθέντα φάρμακα, ακατάλληλα υλικά και προϊόντα προς καταστροφή. 
Τα επιστραφέντα φάρμακα που έχουν λήξει, γενικά τα ακατάλληλα υλικά, υποπροϊόντα 
της παραγωγής, φίλτρα κλιματισμού αποκονίωσης και λοιπές ύλες και προϊόντα 
συγκεντρώνονται και φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους της επιχείρησης. 
Αυτά κατατάσσονται στους κωδικούς ΕΚΑ: «20 01 32», «16 03 05*»,«16 05 07*», «15 
02 02*» 
 
Στερεά Απόβλητα Απορρίμματα 
Κατατάσσονται στα «μη επικίνδυνα απόβλητα» και συγκεκριμένα στους κωδικούς ΕΚΑ: 
«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 06» μεικτή 
συσκευασία, «15 01 07» γυάλινη συσκευασία, από απόβλητα συσκευασίας 
 
Απορρίμματα οικιακά 
«20 03 01» Από Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από 
εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα). 
 
Μπαταρίες και συσσωρευτές από διάφορα όργανα και μηχανήματα  
«ΕΚΑ 20 01 33*» 
 
Θόρυβος 
Η σημαντικότερη πηγή ηχορύπανσης στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του έργου είναι 
η κίνηση των οχημάτων στην Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης και η κίνηση στο 
σιδηροδρομικό δίκτυο Ο.Σ.Ε. Άλλες πηγές πίεσης στο ακουστικό περιβάλλον είναι: 
• η κυκλοφορία των οχημάτων στο επαρχιακό και κοινοτικό οδικό δίκτυο 
• οι συνήθεις αστικές δραστηριότητες των οικισμών της περιοχής 
Βασική Νομοθεσία ελέγχου, είναι τα όρια θορύβου που προβλέπει το Π.Δ. 1180/81 
 

 
4  .  Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω, προτείνει τους ακόλουθους γενικούς περιβαλλοντικούς όρους  
καθώς και τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης, που επιβάλλεται να 
κατασκευασθούν και να εφαρμοστούν : 
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Α. Γενικοί Περιβαλλοντικοί Όροι 
1. Να τηρούνται πιστά τα μέτρα πρόληψης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
αναφέρονται  στη συνημμένη ΜΠΕ, εκτός και αν έρχονται σε αντίθεση με τα παρακάτω. 
2. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μη χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε 
εργασία, ούτε  για την αποθήκευση πρώτων υλών ή προϊόντων. 
3. Απαγορεύεται η καύση ελαστικών ή πλαστικών υλικών και οποιονδήποτε άλλων 
υλικών που μπορεί   να προκαλέσουν περιβαλλοντική ρύπανση 
4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κ.λ.π. κατά 
παράβαση  του ΓΟΚ. 
5. Ο χρωματισμός του κτιρίου να είναι κατάλληλος, ώστε να μην προκαλεί αισθητική  
υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 
6. Να γίνεται επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση του μηχανολογικού 
εξοπλισμού. 
7. Να πραγματοποιηθεί δεντροφύτευση περιμετρικά και σε κατάλληλα σημεία του 
ακάλυπτου   
8. Να υπάρχει υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών 
όρων, με   ειδικότητα όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 3του Π.Δ. 274/97(ΦΕΚ 
195/Α/2-10-97). 
9. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ατομικής ασφάλειας των εργαζομένων και να 
τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και των Υγειονομικών διατάξεων. 
10. Για την πραγματοποίηση του έργου θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί προηγουμένως 
όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 
 
Β. Φάση Κατασκευής του Έργου 
 
1. Πριν η εταιρεία εκτελέσει εργασίες που αφορούν την κατασκευή νέων κτιρίων, την 
επισκευή παλιών, των δικτύων πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης κ.α. και δικτύων 
σύνδεσης με τα υπάρχοντα δίκτυα και εργασίες μεταφοράς και συναρμολόγησης του 
μηχανολογικού εξοπλισμού και γενικότερα διαμόρφωσης του εξωτερικού χώρου, θα 
πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη 
νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 
2. Ουδεμία εκσκαφική εργασία, κάλυψη ορυγμάτων ή διαμόρφωση χώρου θα 
πραγματοποιείται χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. 
Πολιτισμού και ειδικότερα την Θ’ ΕΠ&ΚΑ. Οι πάσης φύσης προαναφερόμενες εργασίες 
να γίνουν με την επίβλεψη ειδικευμένου προσωπικού του Υπ. Πολιτισμού. Κατά την 
εκτέλεση των εργασιών να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. 
Πολιτισμού τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξή τους. Η υποχρέωση 
ειδοποίησης ισχύει και για την περίπτωση επανάληψης των εργασιών αυτών ύστερα 
από διακοπή 
3. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν για να διεξαχθεί 
σωστική ανασκαφική έρευνα στο εύρος κατάληψης του έργου. Η συνολική δαπάνη της 
ανασκαφικής έρευνας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου και από τα 
αποτελέσματά της θα εξαρτηθεί η συνέχιση των εργασιών, μετά από γνωμοδότηση των 
αρμοδίων Συμβουλίων του ΥΠ.ΠΟ. Για την κάλυψη των δαπανών όλων των εργασιών 
που θα αναλάβει να εκτελέσει το Υπ. Πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης και της 
συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων, θα τηρηθούν τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002). 
4. Να ληφθεί μέριμνα κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών να μην 
προκληθούν βλάβες σε υπόγειες εγκαταστάσεις και δίκτυα. 
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5. Για τον περιορισμό του θορύβου να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα 
νομοθεσία και συγκεκριμένα: η ΥΑ 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/9-9- 1986), η ΥΑ 
69001/1921 (ΦΕΚ/751/Β/18-10-1988), η ΥΑ 2640/270/78 (ΦΕΚ 689/Β/78) και η ΥΑ 
765/91 (ΦΕΚ 81/Β/91) 
6. Τα προϊόντα εκσκαφών, εφόσον προκύψουν, να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα 
εντός του γηπέδου για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου (επιχωματώσεις, 
κλπ). Ακατάλληλα ή πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα μη επικίνδυνα απόβλητα 
των κατασκευών να διαχειριστούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (1312 Β), άρθρο 10. Η διαχείριση των ΑΕΕΚ να γίνεται 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία [ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312/2010)]. 
7. Για αποφυγή της διάχυτης σκόνης κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών: 

• Να γίνεται συστηματική διαβροχή του χώρου του εργοταξίου, ειδικά την περίοδο 
του θέρους 

• Να χρησιμοποιούνται καλύμματα στα οχήματα μεταφοράς των προϊόντων 
εκσκαφής 

8. Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου [Κ.Υ.Α. 82/2003 (ΦΕΚ 
1045Β)]. Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου / αμιαντοτσιμέντου, η απομάκρυνση 
αυτών να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας [Κ.Υ.Α. 
8243/1113/91 (ΦΕΚ 138Β), λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στο Π.Δ. 212/9-
10-2006 (ΦΕΚ Α/212/2006) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο 
κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 
2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» 
9. Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί 
του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και 
των οχημάτων (εργοταξιακά οχήματα, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών) 
που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον 
απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων 
επιχειρήσεων 
 
Γ. Φάση  λειτουργίας της μονάδας: 
 
Αέρια Απόβλητα-Θόρυβος 
 
1. Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό του έργου ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στην ΚΥΑ με α.η.π. 37393/2028/29.3.2003 «Μέτρα και όροι για τις 
εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους» (Β' 1418), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (Β' 286).  

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

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

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

 
Υγρά Απόβλητα 
 
6. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός εσωτερικών 

χώρων γραφείων), να διατίθενται στον Στεγανό Βόθρο 
7. Τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα από τις εκπλύσεις καθαρισμού των χώρων 

παραγωγής να διατίθενται σε αδειοδοτημένο φορέα). 
8. Εκπλύσεις από τον εξοπλισμό παραγωγής που περιέχουν τυχόν επικίνδυνες ουσίες 

να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΗΠ 13588/725 (ΦΕΚ 
383/Β’/06). Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά παραλαβής καθώς και αποδείξεις 
αποδοχής από το φορέα διαχείρισης. 

9. Τα παραπροϊόντα της επεξεργασίας των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων (στερεά 
φάση από την χημική οξείδωση) να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην ΗΠ 13588/725 (ΦΕΚ 383/Β’/06)  

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

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

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

13. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα 
ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 
64/ Α/04), δηλαδή θα  συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται σε 
αδειοδοτημένες επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων. 

 
Στερεά Απόβλητα 
 
14. Τα ανακυκλώσιμα άχρηστα υλικά συσκευασίας να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα, 

να συλλέγονται σε ειδικό χώρο και να διατίθενται για επαναχρησιμοποίηση ή 
ανακύκλωση, τηρώντας τα σχετικά   παραστατικά. 

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

16. Τα υποβαθμισμένα φαρμακευτικά προϊόντα, οι πρώτες ύλες σε στερεά μορφή 
αυτών (ληγμένα και εκτός προδιαγραφών), οι χρησιμοποιημένες κονίες και τα φιλτρα 
θα πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνο απόβλητο. 

17. Τα απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισμό των δεξαμενών καυσίμων να 
διαχειρίζονται   σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725 'Μέτρα όροι και περιορισμοί 
για τη διαχείριση επικινδύνων  αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική 
απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» 
(ΦΕΚ383/Β/28-03 06). 

18. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν εν ισχύ 
άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ή/και 
επικίνδυνων αποβλήτων και θα πρέπει να παραδίδουν τα απόβλητα σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εγκατάσταση διάθεσης- αξιοποίησης   αποβλήτων. Ειδικά για την 
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παράδοση των μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων σε τρίτους πριν την τελική    διάθεση, 
απαιτείται επιπλέον σύμβαση με τον υπεύθυνο φορέα του χώρου που θα διατεθούν. 

19.  Για την παράδοση των προς αξιοποίηση αποβλήτων στον επόμενο μεταφορέα, 
τελικό αποδέκτη,   πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές βεβαιώσεις ή άλλα κατάλληλα 
έγγραφα για την παρακολούθηση της   διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της 
εταιρείας. Στη βεβαίωση / έγγραφο που εκδίδει ο τελικός   αποδέκτης να αναφέρεται 
ο τρόπος χρήσης / αξιοποίησης του αποβλήτου. 

20.  Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο 
(ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/93) 

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

22. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
Ν.2939/01 (ΦΕΚ   179Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του παραπάνω 
νόμου (π.χ για απόβλητα συσκευασίας) είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ., 
που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. Ειδικότερα,  oι συσκευασίες 
διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να   
παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περεταίρω αξιοποίηση 
σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α). 

23. Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των 
μεταχειρισμένων ελαστικών  οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 114/04 
(ΦΕΚ 82Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12 Α),115/04 (ΦΕΚ 80Α) 
και 109/04 (ΦΕΚ 75Α). 

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

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

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

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εργοστασίου 
παραγωγής φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων 
διατροφής της εταιρείας «ΑΔΗΦΑΡΜ ΜΕΠΕ» που θα εγκαταστασθεί σε βιομηχανικό 
κτίριο σε γήπεδο που βρίσκεται στην θέση ‘Τσούμπα’ της Δ.Ε. Αυλώνα του Δήμου 
Ωρωπού Αττικής, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που 
αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής : 

 
Γενικοί περιβαλλοντικοί όροι  καθώς και τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης, 
που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμοστούν : 
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Α. Γενικοί Περιβαλλοντικοί Όροι 
1. Να τηρούνται πιστά τα μέτρα πρόληψης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
αναφέρονται στη συνημμένη ΜΠΕ, εκτός και αν έρχονται σε αντίθεση με τα παρακάτω. 
2. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μη χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε 
εργασία, ούτε  για την αποθήκευση πρώτων υλών ή προϊόντων. 
3. Απαγορεύεται η καύση ελαστικών ή πλαστικών υλικών και οποιονδήποτε άλλων 
υλικών που μπορεί  να προκαλέσουν περιβαλλοντική ρύπανση 
4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κ.λ.π. κατά 
παράβαση  του ΓΟΚ. 
5. Ο χρωματισμός του κτιρίου να είναι κατάλληλος, ώστε να μην προκαλεί αισθητική  
υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 
6. Να γίνεται επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση του μηχανολογικού 
εξοπλισμού. 
7. Να πραγματοποιηθεί δεντροφύτευση περιμετρικά και σε κατάλληλα σημεία του 
ακάλυπτου   
8. Να υπάρχει υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών 
όρων, με   ειδικότητα όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 3του Π.Δ. 274/97(ΦΕΚ 
195/Α/2-10-97). 
9. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ατομικής ασφάλειας των εργαζομένων και να 
τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και των Υγειονομικών διατάξεων. 
10. Για την πραγματοποίηση του έργου θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί προηγουμένως 
όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 
 
Β. Φάση Κατασκευής του Έργου 
 
1. Πριν η εταιρεία εκτελέσει εργασίες που αφορούν την κατασκευή νέων κτιρίων, την 
επισκευή παλιών, των δικτύων πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης κ.α. και δικτύων 
σύνδεσης με τα υπάρχοντα δίκτυα και εργασίες μεταφοράς και συναρμολόγησης του 
μηχανολογικού εξοπλισμού και γενικότερα διαμόρφωσης του εξωτερικού χώρου, θα 
πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη 
νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 
2. Ουδεμία εκσκαφική εργασία, κάλυψη ορυγμάτων ή διαμόρφωση χώρου θα 
πραγματοποιείται χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. 
Πολιτισμού και ειδικότερα την Θ’ ΕΠ&ΚΑ. Οι πάσης φύσης προαναφερόμενες 
εργασίες να γίνουν με την επίβλεψη ειδικευμένου προσωπικού του Υπ. Πολιτισμού. 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες υπηρεσίες 
του Υπ. Πολιτισμού τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξή τους. Η 
υποχρέωση ειδοποίησης ισχύει και για την περίπτωση επανάληψης των εργασιών 
αυτών ύστερα από διακοπή 
3. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν για να διεξαχθεί 
σωστική ανασκαφική έρευνα στο εύρος κατάληψης του έργου. Η συνολική δαπάνη της 
ανασκαφικής έρευνας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου και από τα 
αποτελέσματά της θα εξαρτηθεί η 
συνέχιση των εργασιών, μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων Συμβουλίων του 
ΥΠ.ΠΟ. Για την κάλυψη των δαπανών όλων των εργασιών που θα αναλάβει να 
εκτελέσει το Υπ. Πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησης, μελέτης και 
δημοσίευσης των ευρημάτων, θα τηρηθούν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 37 
του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002). 
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4. Να ληφθεί μέριμνα κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών να μην 
προκληθούν βλάβες σε υπόγειες εγκαταστάσεις και δίκτυα. 
5. Για τον περιορισμό του θορύβου να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα 
νομοθεσία και συγκεκριμένα: η ΥΑ 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/9-9- 1986), η ΥΑ 
69001/1921 (ΦΕΚ/751/Β/18-10-1988), η ΥΑ 2640/270/78 (ΦΕΚ 689/Β/78) και η ΥΑ 
765/91 (ΦΕΚ 81/Β/91) 
6. Τα προϊόντα εκσκαφών, εφόσον προκύψουν, να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα 
εντός του γηπέδου για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου 
(επιχωματώσεις, κλπ). Ακατάλληλα ή πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα μη 
επικίνδυνα απόβλητα των κατασκευών να διαχειριστούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (1312 Β), άρθρο 10. Η διαχείριση των ΑΕΕΚ να 
γίνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία [ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312/2010)]. 
7. Για αποφυγή της διάχυτης σκόνης κατά την εκτέλεση των χωματουργικών 
εργασιών: 

• Να γίνεται συστηματική διαβροχή του χώρου του εργοταξίου, ειδικά την περίοδο 
του θέρους 

• Να χρησιμοποιούνται καλύμματα στα οχήματα μεταφοράς των προϊόντων 
          εκσκαφής 
8. Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου [Κ.Υ.Α. 82/2003 (ΦΕΚ 
1045Β)]. Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου / αμιαντοτσιμέντου, η απομάκρυνση 
αυτών να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας [Κ.Υ.Α. 
8243/1113/91 (ΦΕΚ 138Β), λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στο Π.Δ. 
212/9-10-2006 (ΦΕΚ Α/212/2006) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε 
αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» 
9. Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί 
του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και 
των οχημάτων (εργοταξιακά οχήματα, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών) 
που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον 
απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων 
επιχειρήσεων 
 
Γ. Φάση  λειτουργίας της μονάδας: 
 
Αέρια Απόβλητα-Θόρυβος 
 

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

2. Για το θόρυβο του εξωτερικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κατά τη 
λειτουργία του έργου, θα ισχύουν τα όρια του ΠΔ1180/1981 (Α' 293) «Περί 
ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας 
βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».  
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3. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από 
ειδικευμένο προσωπικό.  

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

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

 
Υγρά Απόβλητα 
 

6. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός εσωτερικών 
χώρων γραφείων), να διατίθενται στον Στεγανό Βόθρο 

7. Τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα από τις εκπλύσεις καθαρισμού των χώρων 
παραγωγής να διατίθενται σε αδειοδοτημένο φορέα). 

8. Εκπλύσεις από τον εξοπλισμό παραγωγής που περιέχουν τυχόν επικίνδυνες 
ουσίες να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΗΠ 13588/725 
(ΦΕΚ 383/Β’/06). Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά παραλαβής καθώς και 
αποδείξεις αποδοχής από το φορέα διαχείρισης. 

9. Τα παραπροϊόντα της επεξεργασίας των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων 
(στερεά φάση από την χημική οξείδωση) να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ΗΠ 13588/725 (ΦΕΚ 383/Β’/06)  

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

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

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

13. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα 
ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/04 
(ΦΕΚ 64/ Α/04), δηλαδή θα  συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται σε 
αδειοδοτημένες επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων. 

 
Στερεά Απόβλητα 
 

14. Τα ανακυκλώσιμα άχρηστα υλικά συσκευασίας να διαχωρίζονται από τα 
υπόλοιπα, να συλλέγονται σε ειδικό χώρο και να διατίθενται για 
επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, τηρώντας τα σχετικά   παραστατικά. 

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

16. Τα υποβαθμισμένα φαρμακευτικά προϊόντα, οι πρώτες ύλες σε στερεά μορφή 
αυτών (ληγμένα και εκτός προδιαγραφών), οι χρησιμοποιημένες κονίες και τα 
φίλτρα θα πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνο απόβλητο. 

17. Τα απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισμό των δεξαμενών καυσίμων να 
διαχειρίζονται   σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725 'Μέτρα όροι και 
περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων  αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 
19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ383/Β/28-03 06). 
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18. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν εν ισχύ 
άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ή/και 
επικίνδυνων αποβλήτων και θα πρέπει να παραδίδουν τα απόβλητα σε 
κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση διάθεσης- αξιοποίησης   αποβλήτων. 
Ειδικά για την παράδοση των μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων σε τρίτους πριν την 
τελική    διάθεση, απαιτείται επιπλέον σύμβαση με τον υπεύθυνο φορέα του 
χώρου που θα διατεθούν. 

19.  Για την παράδοση των προς αξιοποίηση αποβλήτων στον επόμενο μεταφορέα, 
τελικό αποδέκτη,   πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές βεβαιώσεις ή άλλα κατάλληλα 
έγγραφα για την παρακολούθηση της   διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της 
εταιρείας. Στη βεβαίωση / έγγραφο που εκδίδει ο τελικός   αποδέκτης να 
αναφέρεται ο τρόπος χρήσης / αξιοποίησης του αποβλήτου. 

20.  Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο 
(ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/93) 

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

22. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του Ν.2939/01 (ΦΕΚ   179Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του 
παραπάνω νόμου (π.χ για απόβλητα συσκευασίας) είτε του αντίστοιχου για κάθε 
ρεύμα Π.Δ., που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. Ειδικότερα,  oι 
συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της 
μονάδας, να   παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς 
περεταίρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α). 

23. Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των 
μεταχειρισμένων ελαστικών  οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων 
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των 
Π.Δ. 114/04 (ΦΕΚ 82Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12 
Α),115/04 (ΦΕΚ 80Α) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α). 

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

 
 

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