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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. 289/2018 

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 16ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, κατόπιν αλλαγής κατηγορίας, της υφιστάμενης 
δραστηριότητας: «Εργοστάσιο κατασκευής μεταλλικών διακοσμητικών εξαρτημάτων 
για υποδήματα – ενδύματα και δερμάτινα είδη» της εταιρείας PASSIONFASHION 
I.K.E., που λειτουργεί στην οδό Ολύμπου 1-3 & Θεσσαλονίκης στο Μοσχάτο. 
 
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, 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, 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.: 
Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης 
Παναγιώτης, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Γιάμαλη Αναστασία, 
Γούλας Απόστολος, Δημοπούλου Ελένη, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, 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. 133350/18/27-9-2018 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. 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. 4014/2011 (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.3325/2005 (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)]. 

4. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες 
διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και Υ.Α. 
9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)]. 

5. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/2002) [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)]. 

6. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001 Κ.Υ.Α. 
“Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων” (Β΄40). “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων”». 

7. 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». 

8. 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» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. οικ. 
2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018)]. 

9. 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». 



 4 

10. Την Υ.Α. οικ. 191002/2013 (ΦΕΚ 2220/Β/2013) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 
145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
(354/Β) και συναφείς διατάξεις”». 

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

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

13. Την Υ.Α. 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)]. 

14. Την Κ.Υ.Α. οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις»  

15. Την Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 
5 (παρ. Β) την υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και 
περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄ 383) και σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 
146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) και την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/2007)]. 

16. 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)]. 

17. 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 [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) 
Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) και την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 
187/Β/2007)]. 

18. Την Κ.Υ.Α 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)]. 
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19. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «περί καθορισμού τρόπου 
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» [Όπως τροποποιήθηκε 
από την Υ.Α. οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014)]. 

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

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

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

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

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

25. Το υπ’ αρ. πρωτ. 40095/2416/2018 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έγκριση Π.Ο., κατόπιν αλλαγής κατηγορίας, της 
υφιστάμενης δραστηριότητας: “εργοστάσιο κατασκευής μεταλλικών διακοσμητικών 
εξαρτημάτων για υποδήματα – ενδύματα και δερμάτινα είδη”, της εταιρείας 
PASSIONFASHION I.K.E., που λειτουργεί στην οδό Ολύμπου 1-3 & Θεσσαλονίκης 
στο Μοσχάτο» από το Τμήμα Α / Δ/νση ΠΕΧΩ / Γενική Δ/νση Χωροταξικής & 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

26. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 127281/2018 έγγραφο με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης» 
από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού 
/ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

27. Το υπ’ αρ. πρωτ. 12332/2018 έγγραφο με θέμα «Αποστολή Μελέτης» από την 
Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης / Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου. 

28. Το υπ’ αρ. πρωτ. 555/2018 με θέμα «Πληροφορίες για χρήσεις γης» (το ακίν ητο 
βρίσκεται σε περιοχή με χρήσεις ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ), από την Υπηρεσία Δόμησης / 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Δήμος Μοσχάτου Ταύρου. 

29. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1718/2018 Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης Λειτουργίας 
Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης, από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών / Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης / Περιφέρεια Αττικής. 

30. Την υπ’ αρ. πρωτ. 15955/17/2018 έγγραφο με θέμα «Παροχή πληροφοριών» 
(σχετικά με την μοριοδότηση και περιβαλλοντική αδειοδότηση της μονάδας), από 
την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών / Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης / 
Περιφέρεια Αττικής. 

31. Το υπ’ αρ. πρωτ. 4538/Φ.701.4/1327/2014 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, από το 
Τμήμα Πυρασφάλειας Πειραιά. 

32. Το υπ’ αρ. πρωτ. 16685/2014 έγγραφο με θέμα «Παροχή Πληροφοριών», σχετικά 
με ότι δεν απαιτείται Σύμφωνη Γνώμη Αποχέτευσης καθώς από την εξεταζόμενη 
δραστηριότητα δεν παράγονται υγρά απόβλητα, από το Τμήμα Ελέγχου 
Βιομηχανικών Αποβλήτων / Υπηρεσία Ελέγχου Βιομηχανικών Αποβλήτων & 
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Λυμάτων / Δ/νση Ποιότητας, Έρευνας και Ανάπτυξης / Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης & 
Παραγωγής έργων / ΕΥΔΑΠ. 

33. Την υπ’ αρ. 7918/1967 άδεια οικοδομής, από την Υπηρεσία Δόμησης / Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών / Δήμος Μοσχάτου Ταύρου. 

34. Την με α/α 3949311 Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 
4178/2013. 

35. Την από 09/09/2016 σύμβαση μεταξύ της εταιρείας PASSIONFASHION I.K.E. και 
της ENVIROCHEM Α.Ε. (και το από 06/12/2017 παράρτημα προσάρτημα της 
ανωτέρω σύμβασης). 

36. Τις ετήσιες εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων για τα έτη 2015, 2016 και 2017 
(αποδεικτικά υποβολής και καταχωρήσεις μέσω του ΗΜΑ) 

 
Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, κατόπιν 
αλλαγής κατηγορίας, της υφιστάμενης δραστηριότητας: “εργοστάσιο κατασκευής 
μεταλλικών διακοσμητικών εξαρτημάτων για υποδήματα – ενδύματα και δερμάτινα 
είδη”, της εταιρείας PASSIONFASHION I.K.E., που λειτουργεί στην οδό Ολύμπου 1-3 
& Θεσσαλονίκης στο Μοσχάτο, η οποία διαβιβάστηκε με το (25) σχετικό, για την 
έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 
 
 
Κύριος του Έργου: 
PASSIONFASHION Ι.Κ.Ε. 
 
Συντάκτης μελέτης: 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ - Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
Η μελέτη περιλαμβάνει: 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
3.  ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
4.  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
5.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
6.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
7.  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
8.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
9.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
11. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
12. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Τίτλος έργου 
Η μελέτη συντάχθηκε για την επιχείρηση PASSIONFASHION ΙΚΕ – “ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ”, που βρίσκεται επί των οδών 
ΟΛΥΜΠΟΥ αρ. 1-3 & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο Δήμο Μοσχάτου, με σκοπό την χορήγηση 
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Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την βιομηχανική εγκατάσταση της 
επιχείρησης. 

Είδος και μέγεθος της δραστηριότητας 
Η επιχείρηση στεγάζεται στην βιομηχανική περιοχή του Δήμου Μοσχάτου και 
λειτουργεί με την υπ’ αρ. 1718/08-02-2018 Αδείας Λειτουργίας. Ο μηχανολογικός 
εξοπλισμός του εργοστασίου μετά την τελευταία διαρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό, 
περιλαμβάνει μηχανήματα παραγωγής, συνολικής κινητήριας ισχύος 101,25 KW και 
συνολικής θερμικής ισχύος 240,70 KW. 

Στο εν λόγω εργοστάσιο γίνεται παραγωγή διαφόρων μεταλλικών μικροεξαρτημάτων 
και μικροαντικειμένων που χρησιμοποιούνται στην διακόσμηση υποδημάτων, 
ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών κλπ. όπως αγκράφες για ζώνες, κρικάκια και 
διακοσμητικά για διάφορα είδη ένδυσης και αξεσουάρ όπως πορτοφόλια, τσάντες, 
παπούτσια, ρούχα κλπ., καθώς και παρόμοια διακοσμητικά που τροφοδοτούν άλλες 
επιχειρήσεις για την παραγωγή μπρελόκ και φυλαχτών, καθώς και για τη διακόσμηση 
μπομπονιέρων. Η παραγωγή στην υπό εξέταση επιχείρηση είναι πολύ μικρή και 
εξαρτάται από τις ανάγκες της αγοράς και τις ετήσιες παραγγελίες. Ενδεικτικά πάντως 
μπορούμε να αναφέρουμε ότι η ημερήσια παραγωγή ανέρχεται σε 20Kg περίπου. 

Για την πυρασφάλεια του εργοστασίου έχει εκπονηθεί και εγκριθεί Μελέτη Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας και έχει χορηγηθεί το υπ’ αρ. 4538/Φ.701.4/13207/26-05-2014 
Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Γεωγραφικές συντεταγμένες της δραστηριότητας 
Η ακριβή τοποθεσία του έργου οριοθετείται από τις παρακάτω συντεταγμένες σύμφωνα 
με το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 1987): 

(Α)  (Χ:471246,30 Υ:4200434,28),  (Β) (Χ: 471289,13 Υ: 4200444,02) 

(Γ)  (Χ:471280,86 Υ:4200465,07),  (Δ) (Χ:471260,34 Υ:4200459,81) 

(Ε)  (Χ:471260,22 Υ:4200460,15),  (Ζ) (Χ:471254,89 Υ:4200458,34) 

(1) (Χ:471275,98 Υ:4200463,82),  (2) (Χ:471264,42 Υ:4200460,86) 

(3)  (Χ: 471266,63 Υ:4200455,51),  (4) (Χ:471257,44 Υ:4200451,82) 

(5)  (Χ:471262,48 Υ:4200438,93),  (6) (Χ:471282,65 Υ:4200446,84) 
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Εικόνα 1: Ευρύτερη περιοχή μονάδας 

 

 

 
Εικόνα 2: Άμεση περιοχή  

 

PASSIONFASHION 

I.K.E. 

PASSIONFASHION 

I.K.E. 
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Κατάταξη της δραστηριότητας 
Η περιβαλλοντική κατάταξη της δραστηριότητας της επιχείρησης γίνεται σύμφωνα με 
την ΚΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674 (ΦΕΚ Β’ 2471/10-08-2016) «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 Α’ 209/2011)». Έτσι η 
επιχείρηση ανήκει στην Ομάδα 9η – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς 
εγκαταστάσεις και ειδικότερα στις κατηγορίες: (α/α 169) «Κατεργασία και επικάλυψη 
μετάλλων (περιλαμβάνεται μόνο η χημική ή ηλεκτρολυτική κατεργασία και η μεταλλική 
επικάλυψη μεταλλικών επιφανειών» και (α/α 173) «Κατασκευή άλλων μεταλλικών 
προϊόντων μ.α.κ.» του Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΧ όπως φαίνεται και στον κάτωθι 
πίνακα: 

 
 

Μοριοδότηση: 

1. Χρήσεις γης: 

(1.8) Καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, 10 μόρια 

2. Ευαισθησία και αφομοιωτική ικανότητα φυσικού περιβάλλοντος: 

(2.6) Θεσμοθετημένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής 
σημασίας, 80 μόρια 

3. Έκταση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: 

(3.2) Εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμών με συντ. δόμησης ≥0,8, 60 
μόρια 

Σύνολο μοριοδότησης: 150 μόρια 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω Πίνακα και την αντίστοιχη μοριοδότηση, η 
δραστηριότητα της εν λόγω επιχείρησης υπάγεται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2. 

Όσον αφορά στον βαθμό όχλησης, όπως αυτός προβλέπεται από την ΚΥΑ 
3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ Β’ 1048/04-04-2012), «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά 
διατάγματα», η επιχείρηση ανήκει στη χαμηλή όχληση, όπως φαίνεται και στον κάτωθι 
πίνακα: 
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Αναλυτική περιγραφή σχεδιασμού της δραστηριότητας 
H περιγραφή αφορά στο σχεδιασμό του εργοστασίου, όπως αυτός έχει υλοποιηθεί 
ώστε να καλύπτονται με τον βέλτιστο τρόπο οι λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης. 
Επίσης γίνεται λεπτομερή περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής του 
εργοστασίου και του μηχανολογικού εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος. 

➢ Κτιριακή εγκατάσταση 

Η εταιρεία PASSIONFASHION IKE, βρίσκεται εντός οικοπέδου επιφάνειας 647,52 τ.μ., 
και στεγάζεται σε μισθωμένο τριώροφο βιομηχανικό κτίριο το οποίο έχει ανεγερθεί με 
την υπ’ αρ. 7915/1967 Άδεια Οικοδομής και περιλαμβάνει τους κάτωθι χώρους: 

- Ισόγειο επιφάνειας 416,00 τ.μ. όπου έχει εγκατασταθεί μηχανολογικός 
εξοπλισμός παραγωγής καθώς και βοηθητικοί χώροι. 

- Πατάρι (μεσόροφος) επιφάνειας 25,00 τ.μ. που χρησιμοποιείται ως χώρος 
γραφείου 

- Ά όροφος επιφάνειας 350,00 τ.μ. όπου έχει εγκατασταθεί μηχανολογικός 
εξοπλισμός παραγωγής καθώς και βοηθητικοί χώροι 

- Β’ όροφος επιφάνειας 350,00 τ.μ. που χρησιμοποιείται σαν χώρος έκθεσης, 
συσκευασίας και γραφείων. 

Συνολική επιφάνεια χρήσης: 1.141,00 τ.μ. 

Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση είναι μισθωμένο και έχει υπαχθεί στον Ν. 
4178/2013 σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1603743 Βεβαίωση Περαίωσης της 
διαδικασίας υπαγωγής. 

➢ Σύνδεση με το οδικό δίκτυο 

Η σύνδεση της εγκατάσταση της επιχείρησης με το οδικό δίκτυο είναι ιδιαίτερα εύκολη, 
λόγω των βασικών οδικών αρτηριών που υπάρχουν στην περιοχή. Έτσι η πρόσβαση 
προς την εγκατάσταση της επιχείρησης είναι άμεση μέσω της Λεωφόρου Κηφισού και 
της οδού Πειραιώς, καθώς δεν παρατηρείται κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή. 

➢ Μηχανολογική εγκατάσταση 

Η επιχείρηση διαθέτει αυτή τη στιγμή εγκεκριμένο μηχανολογικό εξοπλισμό που 
λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1718/08-025-2018 Αδείας Λειτουργίας. Ο εν 
λόγω μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή περιλαμβάνει σύγχρονα 
μηχανήματα κατάλληλα για τις παραγωγικές διαδικασίες της επιχείρησης, ιδιαίτερα 
φιλικά προς το περιβάλλον και με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.  

Μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής 

Ο εγκεκριμένος μηχανολογικός εξοπλισμός της παραγωγής περιλαμβάνει τα κάτωθι 
μηχανήματα: 
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Νο ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ 

KW 

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
ΙΣΧΥΣ 

KW 

1 ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 0,50 0,10 

2 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 500Α 6,00 - 

3 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 1200Α 15,00 - 

4 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 500Α 6,00 - 

5 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 600Α 7,50 - 

6 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 300Α 3,00 - 

7 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 1000Α 10,00 - 

8 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 500Α 6,00 - 

9 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 200Α 2,50 - 

10 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 500Α  6,00 - 

11 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 500Α  6,00 - 

12 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 500Α  6,00 - 

13 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 500Α  6,00 - 

14 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 500Α  6,00 - 

15 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 500Α  6,00 - 

16 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 500Α  6,00 - 

17 ΛΟΥΤΡΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ  36,00 1,50 

18 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ  - 4,00 

19 ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ  2,50 0,75 

20 ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ  2,50 0,75 

21 ΦΙΛΤΡΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ 14x0,12KW=1,68KW - 1,68 

22 ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (2x3,00KW=6 
KW) 

- 6,00 

23 ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (2x3,00KW=6 
KW)  

- 6,00 

24 ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  - 3,00 

25 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗΣ  

- 0,10 

26 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΣΜΑΛΤΩΝ  0,50 - 

27 ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΜΑΛΤΩΝ  1,50 - 

28 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ  - 0,37 

29 ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ  - 0,30 

30 ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΜΠΟΥΡΑΤΩΝ ΚΑΜΠΑΝΑΣ  - 18,00 

31 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ  2,50 0,75 

32 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ  2,50 0,75 

33 ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ  - 2,20 

34 ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ  - 1,84 

35 ΚΑΔΟΣ ΧΡΩΣΕΩΣ  2,00 0,25 

37 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  - 7,50 

38 
ΨΥΓΕΙΟ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ 
ΑΕΡΑ  

- 0,20 

39 ΠΡΕΣΣΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ  4,50 1,20 

40 ΠΡΕΣΣΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ 4,50 1,20 

41 ΠΡΕΣΣΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ  4,50 1,20 



 12 

42 ΠΡΕΣΣΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ  4,50 1,20 

43 ΠΡΕΣΣΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ  4,50 1,20 

44 ΠΡΕΣΣΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ  4,50 1,20 

45 3D PRINTER  0,40 0,20 

46 ΜΗΧΑΝΗ CNC  - 2,00 

47 ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ  - 0,30 

48 ΚΑΔΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ  14,60 - 

49 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΕΣΣΑΚΙ  - 1,50 

50 ΚΑΔΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ  14,60 - 

51 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΕΣΣΑΚΙ  - 1,50 

52 ΚΑΔΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ  14,60 - 

53 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΕΣΣΑΚΙ  - 1,50 

54 ΠΑΓΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΑΛΚ - 0,50 

55 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΕΣΣΑΚΙ - 0,50 

56 ΠΑΓΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΑΛΚ - 0,50 

57 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΕΣΣΑΚΙ  - 0,50 

58 ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΤΡΩΝ - 0,25 

59 ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΤΡΩΝ - 0,25 

60 ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΤΡΩΝ - 0,25 

61 ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΤΡΩΝ  - 0,25 

62 ΔΡΑΠΑΝΑΚΙ  - 0,50 

63 ΔΡΑΠΑΝΟΣ  - 1,00 

70 ΠΑΓΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΑΛΚ  - 0,50 

71 ΔΡΑΠΑΝΑΚΙ  - 0,10 

72 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  - 14,71 

73 ΛΟΥΡΙΔΟΚΟΠΗ - 0,75 

74 ΜΠΟΥΡΑΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑ - 0,75 

75 ΜΠΟΥΡΑΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑ  - 0,75 

76 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΣΜΑΛΤΩΝ  0,50 - 

77 3D PRINTER  - 0,10 

78 ΜΗΧΑΝΗ CNC  - 2,20 

79 
ΠΡΕΣΣΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
(ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ) 

- - 

80 
ΠΡΕΣΣΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
(ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ)  

- - 

81 ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΜΑΛΤΩΝ  1,00 - 

82 ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΜΑΛΤΩΝ  1,50 - 

83 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΣΜΑΛΤΩΝ  0,50 - 

84 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΣΜΑΛΤΩΝ  0,50 - 

85 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΣΜΑΛΤΩΝ  0,50 - 

86 ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  - 0,10 

87 ΜΠΟΥΡΑΤΟ  - 3,00 

88 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ 
ΠΕΔΙΟΥ  

- 0,10 

89 ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  3,00 - 

90 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ  1,50 - 

91 ΜΗΧΑΝΗ CNC  - 2,20 
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92 
ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΦΟΡΕΙΑ (5 
x 0,15 KW)  

- 0,75 

93 ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ   - 0,50 

94 ΔΥΟ (2) ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ (2 x 6,00 
KW)  

12,00 - 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 

240,70 101,25 

Έτσι όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, η επιχείρηση περιλαμβάνει 
μηχανήματα παραγωγής συνολικής κινητήριας ισχύος 101,25 KW και συνολικής 
θερμικής ισχύος 240,70 KW. 

Μηχανολογικός εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος 

Τα εγκεκριμένα μηχανήματα προστασίας περιβάλλοντος που υπάρχουν στην 
εγκατάσταση είναι τα κάτωθι: 

Νο ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ 

KW 

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
ΙΣΧΥΣ 

KW 

1 ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑΣ  7,00 - 

2 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ  - 2,20 

3 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ  - 11,00 

4 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ  - 0,55 

5 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΝΕΡΩΝ 
ΜΠΟΥΡΑΤΩΝ  

- 3,40 

6 ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ - 1,50 

7 ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ  - 1,50 

8 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ (2x0,5KW=1,00KW)  - 1,00 

9 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 
(3x0,40KW=1,20KW)  

- 1,20 

10 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ  - 0,50 

11 ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (Ρ1)  - 0,18 

12 ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (Ρ2)  - 0,18 

13 ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (Ρ6)  - 0,18 

14 ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ (Ρ10)  - 0,50 

15 ΑΝΤΛΙΑ ΦΟΡΗΤΗ (Ρ11)  - 0,50 

16 ΑΝΤΛΙΑ ΦΟΡΗΤΗ (Ρ12)  - 0,50 

17 ΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΣΑ  - 3,00 

18 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

- 1,00 

19 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ  - 1,00 

20 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  - 2,00 

21 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΜΑΛΤΩΝ  - 1,00 

22 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ  - 1,00 

23 ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΟΥΤΡΟΥ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

- 4,00 

24 ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (Ρ5)  - 0,18 

25 ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗΣ (UFΡ)  - 0,18 

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

7,00 38,25 
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Έτσι όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα τα μηχανήματα προστασίας 
περιβάλλοντος έχουν συνολική κινητήρια ισχύ 38,25 KW και συνολική θερμική ισχύ 
7,00 KW. 

➢ Πρώτες ύλες 

Στο εν λόγω εργοστάσιο γίνεται παραγωγή διαφόρων μεταλλικών μικροεξαρτημάτων 
και μικροαντικειμένων που χρησιμοποιούνται στην διακόσμηση υποδημάτων, 
ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών κλπ. όπως αγκράφες για ζώνες, κρικάκια για 
πορτοφόλια, μεταλλικά θηλυκώματα για τσάντες, παπούτσια, ρούχα κλπ. και παρόμοια 
διακοσμητικά. Οι πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για την παραγωγή, 
αποθηκεύονται στο χώρο του εργοστασίου ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμες σε κάθε 
παραγγελία. 

Οι ακριβείς πρώτες ύλες και οι βοηθητικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην 
παραγωγή, καθώς και οι ποσότητες αυτών εξαρτώνται από την ζήτηση στην εγχώρια 
και διεθνή αγορά. Ενδεικτικά όμως μπορούν να αναφερθούν τα κάτωθι: 

Α) Πρώτες ύλες 

α/α Ονομασία – 
Περιγραφή 

 

Χώρος και μέσο 
αποθήκευσης, 
Είδος υλικού 

(στερεό, υγρό, 
σκόνη, κλπ.) 

Δυναμικότ
ητα 

αποθήκευ
σης (kg) 

 

Ετήσια 
Κατανάλω

ση (kg) 
 

Ταξινόμηση 
κινδύνου (φράσεις 

κινδύνου) 
 

1 Ψευδάργυρος Ράβδοι 2.000 8.000 

Δεν είναι επικίνδυνο 
σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή 
Νομοθεσία 

2 Νικέλιο Μικρές πλάκες 100 100 

3 Ασήμι Λεπτές πλάκες 30 30 

4 
 

Σιλικόνη 
Στερεό χρώματος 
λευκού-μπεζ-ροζ 

1.000 
 

1.500 

5 Σφοματούρα 
Λευκή πάστα σε 
δοχεία των 25 Kg 

250 1.000 

6 PMSF 
Λευκή Πάστα σε 
δοχεία 25 Kg 

500 1.000 

7 
Τρόχαλα 
ουρίας 

Στερεό ροζ ή 
μπλε σε σακιά 
των 25 Kg 

200 500 

8 Καυστική Σόδα 
Διαυγές υγρό σε 
μπιτόνια των 40 
Kg 

400 
 

700 C Διαβρωτικό, R35 

9 
Σταθεροποίηση 
Αργύρου AG2 

Διαυγές υγρό σε 
μπιτόνια των 
25Kg 

250 
 

500 C Διαβρωτικό, R35 

10 
Οξείδωση 
Αργύρου AG1 

Μπλε υγρό σε 
μπιτόνια των 25 
Kg 

250 
 

500 
C, N, R20/21/22, 
R33, R35, R50/53 

11 Metabisulfite 
Υγρό διαυγές ή 
ελαφρώς κίτρινο 
σε μπιτόνια 25 Kg 

200 400 H318, H302 

12 
Υποχλωριώδες 
Νάτριο 

Υποκίτρινο υγρό 
σε μπιτόνια των 
25 Kg 

200 
 

400 
Διαβρωτικό, Η290, 
Η314, Η400, Η411 
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13 Απολάδωση Κ 
Λευκή σκόνη σε 
σακιά των 25 Kg 

150 
 

300 
C Διαβρωτικό, R35, 
R37 

14 
Άλατα Χαλκού 
Β9 

Κίτρινη σκόνη σε 
σακιά των 25Kg 
εντός μεταλλικών 
βαρελιών 

100 
 

100 

Τ+, Ν, R32, 
R26/27/28, R50/53, 
Η300, Η310, Η330, 
Η410 

15 
Παθητικοποίησ
η PROTEX 22 

Πορτοκαλί – ροζ 
υγρό σε μπιτόνια 
των 30Kg 

90 
 

90 
GHS07, H312, 
H332, H315, H319, 
H317 

Β) Δευτερεύουσες και Βοηθητικές Ύλες: 

α/α Ονομασία – Περιγραφή Ετήσια 
Κατανάλωση  

1 
Είδη συσκευασίας 
(σακουλάκια) 

100 Kg 

2 Χάρτινες κούτες 100 τεμ. 

Γ) Έτοιμα προϊόντα: 

α/α Ονομασία – Περιγραφή Ετήσια 
παραγωγή  (tn) 

1 
Κρικάκια, αγκράφες, 
διακοσμητικά, μεταλλικά 
θηλυκώματα 

5 

Συνολική ποσότητα τελικών 
προϊόντων 

5 

➢ Κατανάλωση νερού και ενέργειας 

Η υδροδότηση της εγκατάστασης γίνεται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Στις παραγωγικές 
διαδικασίες της επιχείρησης όπου απαιτείται η χρήση νερού, γίνεται μέσω κλειστού 
κυκλώματος και φυσικά γίνεται χρήση νερού και για τις ανθρώπινες ανάγκες και για 
καθαρισμό. Εκτιμώντας την σχετική κατανάλωση νερού σε 20 lt/άτομο, η ποσότητα που 
απαιτείται για το προσωπικό ανέρχεται σε: 

Αριθμός ατόμων: 44 άτομα 

Κατανάλωση ατόμων (τη μέρα): 44 x 20 lt/day = 880 lt/day = 0,88 m³/day 

Κατανάλωση για καθαρισμό (τη μέρα): 0,12 m³/day 

Συνολική ημερήσια κατανάλωση: 1,00 m³/ day 

Ετήσια κατανάλωση: 1,00 m³/ day x 240 day/year = 240,00 m³/έτος 

Αν θεωρήσουμε ότι για τις ανάγκες της παραγωγής απαιτούνται ακόμα 60 m³/έτος, τότε 
η ετήσια κατανάλωση νερού για την επιχείρηση ανέρχεται περίπου σε 300 m³/ έτος. 

Κατανάλωση ενέργειας: 

Στο εν λόγω εργοστάσιο η μόνη πηγή ενέργειας είναι το ηλεκτρικό ρεύμα με παροχή 
χαμηλής τάσης από την ΔΕΗ. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εγκατάστασης μετά την 
διαρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό θα περιλαμβάνει μηχανήματα συνολικής 
κινητήριας ισχύος 101,25 KW. Θεωρώντας έναν συντελεστή ετεροχρονισμού περίπου 
0,8 (δηλαδή το 80% των μηχανημάτων λειτουργούν ταυτόχρονα σε μία ώρα), τότε η 
μηνιαία κατανάλωση υπολογίζεται ως εξής: 

Ημερήσια κατανάλωση: 101,25KW x 0,8 x 8h = 648,00 KWh/ημέρα 

Μηνιαία κατανάλωση: 648,00 KWh/ημέρα x 20ημέρες = 12.960,00 KWh/μήνα 
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Λαμβάνοντας υπόψη και τα υπόλοιπα φορτία της εγκατάστασης (φώτα, ρευματοδότες, 
κλιματιστικά, θερμική ισχύς μηχανημάτων, κλπ) τα οποία είναι περίπου 12.000 
KWh/μήνα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατανάλωση ενέργειας ανέρχεται περίπου 
σε 26.000 KWh/μήνα. 

➢ Παραγωγική διαδικασία 

Οι πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για την παραγωγή, αποθηκεύονται στο χώρο 
του εργοστασίου ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμες σε κάθε παραγγελία. Στην συνέχεια 
γίνεται σχεδιασμός του προϊόντος με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και του 
αντίστοιχου σχεδιαστικού προγράμματος για την δημιουργία σχεδίου τριών διαστάσεων 
“3D”. 

Το τελικό σχέδιο της παραγγελίας οδηγείται στον plotter τρισδιάστατης εκτύπωσης 
όπου δημιουργείται ένα πρωτότυπο. Τα πρωτότυπα χρησιμοποιούνται στην συνέχεια 
για την δημιουργία καλουπιού από σιλικόνη με την βοήθεια βουλκανισμού. Δηλαδή 
εντός κατάλληλης φόρμας τοποθετείται η «άψητη» σιλικόνη, η οποία αποτελείται από 
δύο κομμάτια εντός των οποίων περικλείονται τα πρωτότυπα που έχουν πασπαλιστεί 
με ταλκ για να μην κολλήσουν (σάντουιτς). 

Στον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό γίνεται συμπίεση και θέρμανση της φόρμας 
και έτσι η σιλικόνη γίνεται ελαστική και χρησιμεύει ως καλούπι. Στην συνέχεια 
διαχωρίζονται τα δύο κομμάτια της σιλικόνης (καλούπι) και τα πρωτότυπα 
αποθηκεύονται και αποτελούν το αρχείο της επιχείρησης σε περίπτωση που φθαρθεί 
το καλούπι. Τα εν λόγω καλούπια σιλικόνης, επίσης αρχειοθετούνται και 
χρησιμοποιούνται κάθε φορά που έρχεται η συγκεκριμένη παραγγελία. 

Για την δημιουργία του προϊόντος, το υλικό (συνήθως ψευδάργυρος) τοποθετείται 
εντός του καλουπιού, θερμαίνεται και φυγοκεντρίζεται. Με αυτό το τρόπο γεμίζουν τα 
κανάλια εντός της σιλικόνης και διαμορφώνεται το αρχικό προϊόν. Μόλις το υλικό 
κρυώσει γίνεται διαχωρισμός των κομματιών και ακολουθεί η επεξεργασία τους. 
Ενδέχεται δηλαδή να υπάρχει τρόχισμα και στην συνέχεια τοποθετούνται στις 
γυαλιστικές μηχανές (μπουράτα) μαζί με τα τρόχαλα για λείανση. 

Τα προϊόντα βγαίνουν από τα μπουράτα γυαλισμένα και είτε συσκευάζονται και 
αποστέλλονται στον πελάτη είτε επιδέχονται περαιτέρω επεξεργασία ανάλογα με την 
παραγγελία. Τα γυαλισμένα προϊόντα δηλαδή προετοιμάζονται για να δεχτούν κάποια 
επιμετάλλωση μέσω ηλεκτρόλυσης. Για την επιμετάλλωση χρησιμοποιούνται μέταλλα 
όπως χρυσός, ασήμι, λευκός μπρούτζος, χαλκός ή ακόμα και συνδυασμός αυτών για 
το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Λόγω της πολύ μικρής παραγωγής (<30Kg/ημέρα), όταν απαιτείται επιμετάλλωση αυτή 
γίνεται σε όλα τα προϊόντα ταυτόχρονα, έτσι ο διαχωρισμός τους γίνεται στην συνέχεια 
με το χέρι. Μια μικρή ποσότητα των προϊόντων πάει στη συνέχεια για διακόσμηση με 
ρητίνες, πέτρες, χάντρες, στράς, κλπ. και όλα τα προϊόντα οδηγούνται προς 
συσκευασία, τοποθετούνται δηλαδή σε σακουλάκια με το χέρι και αποστέλλονται στον 
πελάτη. Στο κάτωθι διάγραμμα αποτυπώνεται η ροή της παραγωγικής διαδικασίας. 
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Απόβλητα – Εκπομπές Ρυπαντών – Τρόπος αποχέτευσης και Διάθεσης 
Από την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης προκύπτουν στερεά, υγρά και αέρια 
απόβλητα τα οποία διαχειρίζονται πλήρως. Η επιχείρηση μάλιστα έχει εγκαταστήσει 
ένα υπερσύγχρονο σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων με το οποίο γίνεται πλήρης 
εξουδετέρωση και ανακύκλωση των υγρών εντός της παραγωγής με αποτέλεσμα να 
απαιτείται η διάθεση πολύ μικρής ποσότητας τελικών αποβλήτων. 

Από την παραγωγική διαδικασία προκύπτουν στερεά απόβλητα που περιλαμβάνουν τα 
κάτωθι: 

- Στερεοποιημένη λάσπη από τη διαδικασία λείανσης των τελικών προϊόντων, 
δηλαδή εξαντλημένα σώματα λείανσης (τρόχαλα) τα οποία αδρανή και ακίνδυνα. 
Η ποσότητα των συγκεκριμένων αποβλήτων είναι περίπου 2,0 tn/έτος. 

Κωδικός ΕΚΑ: 12 01 21 

- Στερεοποιημένη λάσπη από την κρυστάλλωση συμπυκνωμάτων της διαδικασίας 
πλήρους ανακύκλωσης του νερού της γραμμής επιμετάλλωσης. Η ποσότητα των 
εν λόγω αποβλήτων είναι περίπου 1,0 tn/έτος.  

Κωδικός ΕΚΑ: 19 02 05* 

- Χαρτί από συσκευασίες (σακιά, κούτες κλπ.). Τα εν λόγω στερεά οδηγούνται 
προς ανακύκλωση στους μπλε κάδους του Δήμου. Η ποσότητα των εν λόγω 
αποβλήτων είναι περίπου 0,1 tn/έτος.  

Κωδικός ΕΚΑ: 15 01 01 
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- Πλαστικές ύλες από τις συσκευασίες (σακουλάκια, σακούλες, μεμβράνες, ταινίες, 
δοχεία κλπ.). Τα πλαστικά σακουλάκια, οι μεμβράνες και οι πλαστικές ταινίες 
οδηγούνται στους μπλε κάδους του Δήμου. Τα άδεια πλαστικά δοχεία και μπιτόνια 
των πρώτων υλών επιστρέφουν στους προμηθευτές. Η ποσότητα των εν λόγω 
αποβλήτων είναι περίπου 0,2 tn/έτος. 

Κωδικός ΕΚΑ: 15 01 02 

- Στουπιά & πανιά για τον καθαρισμό των μηχανημάτων, των δοχείων και λοιπών 
συσκευών. Τα εν λόγω στουπιά θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα επειδή μπορεί 
να είναι εμποτισμένα με διάφορα καθαριστικά και έτσι συγκεντρώνονται σε έναν 
κάδο και διατίθενται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. 
Η ποσότητα των εν λόγω αποβλήτων ανέρχεται περίπου σε 0,05 tn/έτος.  

Κωδικός ΕΚΑ: 15 02 02* 

- Ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, λάμπες κλπ. Τα εν λόγω αντικείμενα διατίθενται 
σε κατάλληλα σημεία προς ανακύκλωση. Η ποσότητα των εν λόγω αντικειμένων 
θα μπορούσε να εκτιμηθεί σε 0,01 tn/έτος περίπου.  

Κωδικός ΕΚΑ: 20 01 36 & 20 01 34 

- Οικιακά απόβλητα από την καθημερινή χρήση ειδών καθημερινής ανάγκης. Η 
ποσότητα αυτών των αποβλήτων είναι περίπου 0,20 tn/έτος.  

Κωδικός ΕΚΑ: 20 03 01 

Όσον αφορά στα υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία, επιτυγχάνεται 
πλήρης ανακύκλωση αυτών εντός της εγκατάστασης και μηδενική απόρριψη υγρών 
(“zero liquid discharge”). 

Τα έτοιμα προϊόντα από ψευδάργυρο, προκειμένου να αποκτήσουν μια λεία υφή, 
τοποθετούνται στα μπουράτα μαζί με τρόχαλα, τα οποία είναι αδρανή υλικά λείανσης 
και λίγη ποσότητα νερού και περιστρέφονται όλα μαζί για κάποια ώρα. Από την 
διαδικασία αυτή προκύπτει μια λάσπη που περιέχει μικρή ποσότητα νερού μαζί με 
ρινίσματα ψευδαργύρου και μικροποσότητα αδρανούς υλικού που έχει φθαρεί. Η 
διαχείριση αυτών των αποβλήτων γίνεται με μια αυτόνομη μονάδα διαχωρισμού του 
νερού από τη λάσπη (Μηχάνημα “FP”). 

Μόλις συγκεντρωθεί επαρκής ποσότητα γίνεται προσθήκη κροκιδωτικού υλικού που 
βοηθάει στην καταβύθιση των στερεών, ομογενοποιείται με τη βοήθεια ενσωματωμένου 
αναδευτήρα και τελικά η υδαρής λάσπη αδειάζει από την δεξαμενή και περνάει από 
φιλτρόπρεσσα όπου διαχωρίζεται το νερό από τα στερεά σωματίδια. Το διαχωρισθέν 
νερό συλλέγεται σε ανεξάρτητη δεξαμενή και επαναχρησιμοποιείται στα δονητικά 
μηχανήματα για λείανση, ενώ η παραγόμενη λάσπη όταν στερεοποιηθεί συλλέγεται σε 
κάδο και διατίθεται σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων. 

Υγρά απόβλητα όμως δημιουργούνται και από τα λουτρά της επιμετάλλωσης, η οποία 
βρίσκεται στον Α’ όροφο του εργοστασίου. Κατά μήκος των λουτρών έχει εγκατασταθεί 
κανάλι αποχέτευσης που δέχεται τα διαλύματα των λουτρών επιμετάλλωσης και τα 
οδηγεί με φυσική ροή στις τρεις δεξαμενές Δ1, Δ2 και στη Δεξαμενή Πυκνών 
Διαλυμάτων που βρίσκονται στο ισόγειο. Οι δεξαμενές Δ1 και Δ2 έχουν όγκο 1500 
λίτρα έκαστη και η δεξαμενή πυκνών διαλυμάτων έχει όγκο 800 λίτρα. Όλες οι 
δεξαμενές είναι κατασκευασμένες από σκληρό πολυαιθυλένιο. 

Στις δεξαμενές Δ1 και Δ2, γίνεται ανακυκλοφορία των υγρών με τη βοήθεια αντλιών και 
ρυθμίζεται το pH με την προσθήκη υδροξειδίου του νατρίου. Στη Δεξαμενή Δ1, όπου 
συγκεντρώνονται κυανιούχα διαλύματα, γίνεται και ρύθμιση του δυναμικού 
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οξειδοαναγωγής με την προσθήκη υποχλωριώδους νατρίου. Οι προσθήκες των 
χημικών γίνονται μέσω δοσομετρικών αντλιών. 

Στη δεξαμενή πυκνών διαλυμάτων πραγματοποιείται ανάδευση και ρυθμίζεται το 
δυναμικό οξειδοαναγωγής με υποχλωριώδες νάτριο. Κατόπιν το απόβλητο διέρχεται 
από τη φιλτρόπρεσσα. Το απαλλαγμένο από στερεά απόβλητο, οδηγείται στον 
εξατμιστήρα προς επεξεργασία και το στερεό υπόλειμμα που συγκρατεί η 
φιλτρόπρεσσα διατίθεται σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων. 

Τα υγρά των δεξαμενών Δ1 και Δ2 οδηγούνται στην δεξαμενή αποθήκευσης Δ4 όγκου 
1500 λίτρων, η οποία διαθέτει αναδευτήρα. Στη συνέχεια τα υγρά της δεξαμενής Δ4 
διέρχονται από σύστημα υπερδιήθησης. Το διήθημα συλλέγεται στη δεξαμενή Δ7 
όγκου 800 λίτρων, αφού πρώτα διέλθει από φίλτρο ενεργού άνθρακα και το υπόλειμμα 
επιστρέφει στη δεξαμενή Δ4. Τα υγρά της δεξαμενής Δ4 μπορούν να 
ανακυκλοφορήσουν από φιλτρόπρεσσα με σκοπό τη διατήρηση των στερεών στα 
επίπεδα που απαιτεί η μονάδα υπερδιήθησης. Η λάσπη που συγκρατεί η 
φιλτρόπρεσσα διατίθεται σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων. 

Στη δεξαμενή Δ7 γίνεται ρύθμιση του pH και του δυναμικού οξειδοαναγωγής με 
δοσομέτρηση θειικού οξέος και “metabisulfit” αντίστοιχα. Τα υγρά της δεξαμενής Δ7 
ανάλογα με την αγωγιμότητά τους οδηγούνται είτε στη δεξαμενή τροφοδοσίας της 
αντίστροφης ώσμωσης (ΔΑ), είτε στη δεξαμενή τροφοδοσίας του εξατμιστήρα (Ε2). Και 
οι δύο αυτές δεξαμενές έχουν όγκο 800 λίτρα. Η αντίστροφη ώσμωση (Μηχάνημα 
“RO“) παράγει νερό χαμηλής αγωγιμότητας που συλλέγεται στη δεξαμενή Ε1, που έχει 
όγκο 2000 λίτρα, και απόβλητο που επιστρέφει στη δεξαμενή Δ7. 

Το υγρό απόβλητο της δεξαμενής Ε2 οδηγείται στον εξατμιστήρα – κρυσταλλωτήρα 
(Μηχάνημα “EV“), ο οποίος έχει την ικανότητα να παράγει απόσταγμα σε ποσοστό 90-
95% του όγκου τροφοδοσίας. Το απόσταγμα οδηγείται στη δεξαμενή τροφοδοσίας της 
αντίστροφης ώσμωσης, ώστε να μειωθεί περαιτέρω η αγωγιμότητά του. Η 
κρυστάλλωση του συμπυκνώματος δίνει ένα στερεό κατάλοιπο το οποίο συλλέγεται και 
διατίθεται σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων. 

Το νερό χαμηλής αγωγιμότητας που συλλέγεται στη δεξαμενή Ε1 μπορεί να 
ανακυκλοφορήσει μέσω απιονιστή, για την περαιτέρω μείωση της αγωγιμότητάς του, 
και μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί και πάλι στη γραμμή επιμετάλλωσης του Α’ 
ορόφου. 

Με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω αντιμετωπίζονται με χημικό και φυσικό 
τρόπο τα απόβλητα από την γραμμή επιμεταλλώσεων και με την βοήθεια των 
μηχανημάτων αντίστροφης όσμωσης και του εξατμιστήρα, επιτυγχάνεται μηδενική 
απόρριψη υγρών (“zero liquid discharge”) και πλήρης ανακύκλωση του νερού προς 
χρήση στην γραμμή επιμετάλλωσης. Το τελικό απόβλητο που πρέπει να 
αντιμετωπισθεί τελικά μετά την κρυστάλλωση του συμπυκνώματος είναι σε στερεή 
μορφή (κρύσταλλος) και αφού αποθηκευτεί σε μεταλλικά βαρέλια με ερμητικό κλείσιμο 
διατίθεται σε αδειοδοτημένο αποδέκτη (ENVIROCHEM HELLAS AE). Στο παρακάτω 
διάγραμμα αποτυπώνεται η ροή των υγρών αποβλήτων. 
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Το εν λόγω σύστημα έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από την Δ/νση Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Χορήγησης Αδειών) και από το Τμήμα Ελέγχου 
Βιομηχανικών Αποβλήτων της Δ/νσης Ποιότητας, Έρευνας και Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ. 
Το εν λόγω Τμήμα της ΕΥΔΑΠ, αφού εξέτασε τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και το 
σύστημα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων της παραγωγής, χορήγησε το υπ’ αρ. 
πρωτ. 16685/16-12-2014 έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε ότι από τις 
παραγωγικές διαδικασίες δεν παράγονται υγρά απόβλητα και δεν απαιτείται η έκδοση 
Σύμφωνης Γνώμης Αποχέτευσης υγρών αποβλήτων από την Υπηρεσία. 

Όσον αφορά στα ανθρώπινα λύματα, αυτά καταλήγουν από τα WC του εργοστασίου 
στο αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής. 

Τέλος όσον αφορά στον εξαερισμό του χώρου, θα πρέπει να αναφερθεί ότι άνωθεν 
των λουτρών επιμετάλλωσης έχει εγκατασταθεί σύστημα απαγωγής αέρα που τον 
διοχετεύει στον εξωτερικό χώρο. Επίσης εξαερισμός έχει τοποθετηθεί σε πολλά σημεία 
του χώρου παραγωγής (άνωθεν των κάδων ψευδαργύρου, χώρος σμάλτων, χώρος 
μπουράτων, κλπ.). 

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) 
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- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Κ.Υ.Α. Δ13/0/121/07 (ΦΕΚ 53/Β/2007), Κ.Υ.Α. 
Η.Π.14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488/Β΄/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 (ΦΕΚ 
741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/12 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/14 (ΦΕΚ 
218/Β/2014) 

- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/2003 [(ΦΕΚ 1909/Β/2003), όπως τροποποιήθηκε με 

τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4316/14 (ΦΕΚ 270/Α/2014)] 
- Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β΄/2006), όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/12 (ΦΕΚ 
1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/16 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), και την Υ.Α. 8668/07 
(ΦΕΚ 187/Β/2007)] 

- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως 
τροποποιήθηκε με τον N. 4496/17 (ΦΕΚ 170/Α/2017), τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 
24/Α/2012), Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και την Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 
286/Β/2007)] 

- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) [όπως τροποποιήθηκε από 
την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/31068/1952/18 (ΦΕΚ 2783/Β/2018), τον N. 4530/18 (ΦΕΚ 
58/Α/2018) τον N. 4484/17 (ΦΕΚ 110/Α/2017) την Υ.Α 186921/1876/16 (ΦΕΚ 
3846/Β/2016), την Υ.Α. 42666/1345/Ε103/13 (ΦΕΚ 1879/Β/2013), την Υ.Α. 
15540/548/Ε103/12, (ΦΕΚ 945/Β/27.3.12)]  

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

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΘΟΡΥΒΟΣ – ΔΟΝΗΣΕΙΣ: 

1. 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. 

2. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα θερμομονωτικά και 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 και από τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να μην 
επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

3. Να υπάρχει κατάλληλο και ικανό σύστημα εξαερισμού του σε όλους τους χώρους 
της μονάδας. 

4. Εγκατάσταση και λειτουργία κατάλληλου και ικανής ισχύος συστήματος απαγωγής 
αέρα από τον χώρο των λουτρών επιμετάλλωσης. Η απαγωγή των αερόβλητων 
από τον χώρο των λουτρών επιμετάλλωσης να οδηγούνται σε ικανό ύψος, μετά 
από φιλτράρισμα, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός διασποράς τους στην 
ατμόσφαιρα. 

5. Να γίνεται τακτική συντήρηση και καθαρισμός του προαναφερθέντος συστήματος 
και να ελέγχεται περιοδικά η αποτελεσματική λειτουργία του. Να υπάρχουν σε 
επάρκεια τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την εύρυθμη λειτουργία του. 
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6. Να μην γίνεται χρήση, ουσιών ή παρασκευασμάτων που λόγω της περιεκτικότητάς 
τους σε ΠΟΕ (πτητικές οργανικές ενώσεις) ταξινομούνται ως καρκινογόνα, 
μεταλλαξιογόνα, ή τοξικά για την αναπαραγωγή (φράσεις κινδύνου R45, 46, 49, 
60, 61), αλλά να χρησιμοποιούνται λιγότερα επιβλαβή παρασκευάσματα. 

7. Οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στην Υ.Α. Η.Π. 
14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488/Β/11). 

8. Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο σημείο εκπομπής όχι 
μεγαλύτερη των 100mg/Nm3 (Π.Δ. 1180, άρθρο 2, παρ. 1). 

9. Γενικά τα αέρια απόβλητα που παράγονται στην επιχείρηση να διοχετεύονται μέσω 
αεραγωγού στον εξωτερικό χώρο σε κατάλληλο ύψος διάθεσης σύμφωνα με τον 
ΓΟΚ/85. 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

10. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον 
κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/03) να συλλέγονται 
και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, 
μέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες 
εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, 
είτε σε εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση 
τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασμένο χώρο [ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 
328Β/93)]. 

11. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις 
διατάξεις του Ν.2339/2001 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων». 

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

13. Τα υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας (τεμάχια μετάλλου, ρινίσματα, κλπ.) 
να συλλέγονται σε ειδικό χώρο να επαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγική 
διαδικασία ή να διατίθενται για ανακύκλωση κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

14. Η λάσπη την κρυστάλλωση των συμπυκνωμάτων της διαδικασίας πλήρους 
ανακύκλωσης του νερού της γραμμής επιμετάλλωσης (19 02 05*), τα 
απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός 
ρουχισμός που έχει μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες (15 02 02*) και συσκευασίες 
που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών (15 01 10*), να παραδίδονται σε 
αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων μετά από σχετική 
σύμβαση, κρατώντας παραστατικά και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06).  

15. Η στερεοποιημένη λάσπη από την διαδικασία λείανσης των τελικών προϊόντων (12 
01 21) μετά την επεξεργασία της και την αφυδάτωση της σε φιλτρόπρεσσες, να 
αποθηκεύεται σε κλειστό χώρο με στεγανό δάπεδο και να οδηγείται προς νόμιμο 
χώρο διάθεσης μη επικινδύνων αποβλήτων. Να διευρυνθούν τρόποι εναλλακτικής 
διάθεσης αυτής καθώς αποτελεί αδρανές μη επικίνδυνο υλικό. 

16. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των επικίνδυνων 
αποβλήτων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 
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24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) [όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 
187/Β/07) και την Υ.Α. οικ. 146163/12, (1537/Β/12)]. 

17. Να είναι πάντα σε ισχύ αντίστοιχες συμβάσεις με κατάλληλα αδειοδοτημένες 
εταιρείες διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων. Στις συμβάσεις θα 
αναγράφονται αναλυτικά οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων. 

18. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης όλων των αξιοποιήσιμων στερεών αποβλήτων στο 
οποίο να αναγράφονται: το είδος των αποβλήτων, ο 6ψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι 
ποσότητες, η ημερομηνία εκχώρησης καθώς και στοιχεία του φορέα που παρέλαβε 
τα αξιοποιήσιμα απόβλητα. Το εν λόγω αρχείο να κρατείται στο αρχείο της εταιρίας 
για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. 

19. Τα επικίνδυνα απόβλητα να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία ή δεξαμενές σε 
κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, με 
αδιαπέραστο δάπεδο και στη συνέχεια, να παραδίδονται σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. 

20. Όλες οι συσκευασίες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των επικινδύνων 
αποβλήτων θα πρέπει να είναι συμβατές με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 
αυτών και να διαθέτουν την κατάλληλη σήμανση επικινδυνότητας. 

21. Η εταιρεία θα πρέπει να μεριμνά για την αποστολή φορτίων με επικίνδυνα 
απόβλητα, ώστε οι αποθηκευμένες ποσότητες αποβλήτων να μην υπερβαίνουν τη 
μέγιστη αποθηκευτική δυνατότητα του χώρου. 

22. Στο χώρο παραγωγής να χρησιμοποιείται σάρωθρο για τη μείωση της 
εκπεμπόμενης σκόνης και των ρύπων. 

23. Κατά την αποθήκευση, διακίνηση και χρήση πρώτων υλών και προϊόντων να 
λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και 
υποβάθμισης της υγείας των εργαζομένων τηρουμένων των διατάξεων της 
σχετικής νομοθεσίας. 

24. Να τηρείται αρχείο παραστατικών εισαγωγής α’ υλών και προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης νερού και ενέργειας. 

25. Να οριοθετηθεί ο χώρος αποθήκευσης των προϊόντων και των α΄ υλών. Ο χώρος 
και να διατηρείται καθαρός και σε καλή κατάσταση. 

26. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων και 
αποβλήτων, οποιασδήποτε κατηγορίας, στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες 
στην περιοχή του έργου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. 

27. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως 
εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά 
μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε 
στεγανές επιφάνειες. 

28. Απαγορεύεται η χύδην αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων και η ανάμιξή 
τους με άλλα υλικά.  

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

29. 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 
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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. 82/04 (ΦΕΚ 64Α/04), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

30. Απαγορεύεται η απόρριψη χημικών ουσιών στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε 
οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. 

31. Μεγάλη προσοχή να δίδεται στην αποφυγή διαρροών ουσιών με την δημιουργία 
λεκάνης απορροής στον χώρο αποθήκευσης τους. Στην περίπτωση διαρροής 
τυχών επικινδύνων υγρών / χημικών ουσιών, αυτά να καθαρίζονται άμεσα, να μην 
ξεπλένονται και να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή στο έδαφος. 

32. Τα λύματα του προσωπικού να οδηγούνται στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Η εταιρεία 
οφείλει να μεριμνά για την τακτική καθαριότητα και να ελέγχει περιοδικά το 
αποχετευτικό δίκτυο σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των 
αποβλήτων. Απαγορεύεται η διάθεση υγρών αποβλήτων της παραγωγικής 
διαδικασίας της εταιρείας στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. 

33. Οι επιφανειακές απορροές όμβριων των ανοιχτών χώρων να είναι απαλλαγμένες 
από σκουπίδια μέσω καθημερινής καθαριότητας του εξωτερικού – περιβάλλοντα 
χώρου.  

34. Σε περίπτωση πλυσίματος των χώρων παραγωγής τα απόνερα θα πρέπει να 
συλλέγονται χωριστά και να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα είτε να οδηγούνται στο 
κλειστό σύστημα επεξεργασία υγρών αποβλήτων της μονάδας. 

35. Απαγορεύεται η ανάμιξη των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της δραστηριότητας 
με άλλου τύπου υγρά απόβλητα. 

36. Τα επεξεργασμένα υγρά να επαναχρησιμοποιούνται μόνιμα στην παραγωγική 
διαδικασία όπως ακριβός περιγράφεται στην κατατεθειμένη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  

37. Θα πρέπει να εφαρμόζεται από την εταιρεία πρόγραμμα διαχείρισης των 
αποβλήτων, αλλά και ελέγχου αποφυγής ατυχηματικής ρύπανσης. Επιπλέον, θα 
πρέπει να διαθέτει υλικά για τη συλλογή τυχόν διαρροών. 

38. Ο χώρος παραγωγής να διατηρείται καθαρός, τα μπάνια κατεργασίας να μην έχουν 
διαρροές και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση ακολουθώντας τις επιταγές των 
υγειονομικών διατάξεων. 

39. Να διενεργούνται αναλύσεις για τον έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
υγρών αποβλήτων (όσο συχνά απαιτεί το ίδιο το κλειστό σύστημα έτσι ώστε 
επιτυγάνεται η βέλτιστη λειτουργία αυτού) και τα αποτελέσματα να καταχωρούνται 
σε ειδικό βιβλίο, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο εφόσον 
ζητηθεί. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

40. Η αποθήκευση χημικών ουσιών πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Για όλες τις 
χημικές ουσίες που διακινούνται και αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και 
αφορούν πρώτες και βοηθητικές ύλες, να υπάρχουν διαθέσιμα τα Δελτία 
Δεδομένων Ασφάλειας των Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον 
ενημερωμένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε 
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αυτά για τον ασφαλή χειρισμό και αποθήκευση και τον περιορισμό ή την εξάλειψη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τυχόν διαρροή. 

41. Σε περίπτωση ρύπανσης του εδάφους από επικίνδυνα απόβλητα να λαμβάνεται 
μέριμνα για την εξυγίανση αυτού σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 12 της 
Κ.Υ.Α. 13588/725/06, ΦΕΚ 383Β, όπως ισχύει και Π.∆. 148/09, ΦΕΚ 190Α). 
Γενικότερα σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας ή απειλής ζημίας ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο Π.∆.148/09 (ΦΕΚ 190Α) περί περιβαλλοντικής ευθύνης.  

42. Οι μη δομημένοι χώροι του οικοπέδου να είναι καθαροί από διασκορπισμένα 
στερεά υλικά αντικείμενα και απόβλητα και να υπάρχουν διακριτοί 
ασφαλτοστρωμένοι χώροι αποθήκευσης των διαχωριζομένων στερεών αποβλήτων 
που προκύπτουν από την λειτουργία της μονάδας. 

43. Οι φορτοεκφορτώσεις πρώτων υλών και προϊόντων να γίνονται μόνο σε χώρους 
που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί να είναι τσιμεντοστρωμένοι 
(ράμπες στάθμευσης κατά την φορτοεκφόρτωση). 

44. Απαγορεύεται η αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων σε εξωτερικό και μη 
προστατευόμενο χώρο.  

45. Στον χώρο αποθήκευσης επικινδύνων και στον χώρο της μονάδας επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός για τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (π.χ. περίπτωση 
πυρκαγιάς) και κατάλληλος εξοπλισμός για τους εργαζομένους.  

46. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της 
κατανάλωσης ενέργειας κατά τη παραγωγική διαδικασία. 

47. Να συνταχθεί 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. 

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

49. Να υπάρχει εμφανής σήμανση όλων των συσκευασιών με το είδος του 
περιεχομένου, τους κινδύνους και τα αντίστοιχα σύμβολα επικινδυνότητας.  

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

51. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά 
για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της 
εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται 
κατάλληλα το “Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων 
αποβλήτων”, σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 
383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β), όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν. 
4042/12 (ΦΕΚ 24Α). 

52. Ο φορέας να τηρεί μητρώο σύμφωνα µε το άρθρο 12, παρ. 1.β της Κ.Υ.Α. 
50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και το άρθρο 11, παρ. 4.α της Κ.Υ.Α. 13588/725/06 
(ΦΕΚ 383/Β) σε συνδυασμό µε τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 
(ΦΕΚ 791/Β) προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, όπως αυτές τροποποιήθηκαν 
µε το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α).  
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53. Η εταιρία υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ, κάθε χρόνο να υποβάλλει ηλεκτρονικά την Ετήσια 
Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων μέχρι το τέλος Μαρτίου και να εφαρμόζει τα 
οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ. 43942/4026/16 (ΦΕΚ 2992/Β/16), όπως ισχύει. 

54. 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.). 

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

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

57. Δημιουργία εστιών πρασίνου και περιμετρική δενδροφύτευση σε κατάλληλα σημεία 
του οικοπέδου και συντήρηση του υφιστάμενου πρασίνου. 

58. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων. 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

59. 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. 

60. Ισχύουν οι αναφερόμενοι στην παρούσα απόφαση όροι σε ότι αφορά τα θέματα 
λειτουργίας εργοταξίου, χωματουργικών εργασιών κλπ που αναφέρονται στο 
Τμήμα «Φάση Κατασκευής». 

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

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

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 

έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κατόπιν αλλαγής κατηγορίας, της υφιστάμενης 
δραστηριότητας: «Εργοστάσιο κατασκευής μεταλλικών διακοσμητικών εξαρτημάτων 
για υποδήματα – ενδύματα και δερμάτινα είδη» της εταιρείας PASSIONFASHION 
I.K.E., που λειτουργεί στην οδό Ολύμπου 1-3 & Θεσσαλονίκης στο Μοσχάτο, 
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 : 

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) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Κ.Υ.Α. Δ13/0/121/07 (ΦΕΚ 53/Β/2007), Κ.Υ.Α. 

Η.Π.14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488/Β΄/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 (ΦΕΚ 
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741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/12 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/14 (ΦΕΚ 
218/Β/2014) 

- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/2003 [(ΦΕΚ 1909/Β/2003), όπως τροποποιήθηκε με 

τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4316/14 (ΦΕΚ 270/Α/2014)] 
- Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β΄/2006), όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/12 (ΦΕΚ 
1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/16 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), και την Υ.Α. 8668/07 
(ΦΕΚ 187/Β/2007)] 

- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως 
τροποποιήθηκε με τον N. 4496/17 (ΦΕΚ 170/Α/2017), τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 
24/Α/2012), Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και την Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 
286/Β/2007)] 

- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) [όπως τροποποιήθηκε από 
την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/31068/1952/18 (ΦΕΚ 2783/Β/2018), τον N. 4530/18 (ΦΕΚ 
58/Α/2018) τον N. 4484/17 (ΦΕΚ 110/Α/2017) την Υ.Α 186921/1876/16 (ΦΕΚ 
3846/Β/2016), την Υ.Α. 42666/1345/Ε103/13 (ΦΕΚ 1879/Β/2013), την Υ.Α. 
15540/548/Ε103/12, (ΦΕΚ 945/Β/27.3.12)]  

Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται: 
ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΘΟΡΥΒΟΣ – ΔΟΝΗΣΕΙΣ: 
1. 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. 

2. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα θερμομονωτικά και 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 και από τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να μην 
επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

3. Να υπάρχει κατάλληλο και ικανό σύστημα εξαερισμού του σε όλους τους χώρους 
της μονάδας. 

4. Εγκατάσταση και λειτουργία κατάλληλου και ικανής ισχύος συστήματος απαγωγής 
αέρα από τον χώρο των λουτρών επιμετάλλωσης. Η απαγωγή των αερόβλητων 
από τον χώρο των λουτρών επιμετάλλωσης να οδηγούνται σε ικανό ύψος, μετά 
από φιλτράρισμα, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός διασποράς τους στην 
ατμόσφαιρα. 

5. Να γίνεται τακτική συντήρηση και καθαρισμός του προαναφερθέντος συστήματος 
και να ελέγχεται περιοδικά η αποτελεσματική λειτουργία του. Να υπάρχουν σε 
επάρκεια τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την εύρυθμη λειτουργία του. 

6. Να μην γίνεται χρήση, ουσιών ή παρασκευασμάτων που λόγω της περιεκτικότητάς 
τους σε ΠΟΕ (πτητικές οργανικές ενώσεις) ταξινομούνται ως καρκινογόνα, 
μεταλλαξιογόνα, ή τοξικά για την αναπαραγωγή (φράσεις κινδύνου R45, 46, 49, 
60, 61), αλλά να χρησιμοποιούνται λιγότερα επιβλαβή παρασκευάσματα. 
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7. Οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στην Υ.Α. Η.Π. 
14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488/Β/11). 

8. Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο σημείο εκπομπής όχι 
μεγαλύτερη των 100mg/Nm3 (Π.Δ. 1180, άρθρο 2, παρ. 1). 

9. Γενικά τα αέρια απόβλητα που παράγονται στην επιχείρηση να διοχετεύονται 
μέσω αεραγωγού στον εξωτερικό χώρο σε κατάλληλο ύψος διάθεσης σύμφωνα με 
τον ΓΟΚ/85. 
 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
10. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον 

κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/03) να συλλέγονται 
και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, 
μέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες 
εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, 
είτε σε εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση 
τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασμένο χώρο [ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 
328Β/93)]. 

11. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις 
διατάξεις του Ν.2339/2001 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων». 

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

13. Τα υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας (τεμάχια μετάλλου, ρινίσματα, 
κλπ.) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο να επαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγική 
διαδικασία ή να διατίθενται για ανακύκλωση κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

14. Η λάσπη στην κρυστάλλωση των συμπυκνωμάτων της διαδικασίας πλήρους 
ανακύκλωσης του νερού της γραμμής επιμετάλλωσης (19 02 05*), τα 
απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός 
ρουχισμός που έχει μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες (15 02 02*) και συσκευασίες 
που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών (15 01 10*), να παραδίδονται σε 
αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων μετά από σχετική 
σύμβαση, κρατώντας παραστατικά και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 
Η.Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06).  

15. Η στερεοποιημένη λάσπη από την διαδικασία λείανσης των τελικών προϊόντων 
(12 01 21) μετά την επεξεργασία της και την αφυδάτωση της σε φιλτρόπρεσσες, 
να αποθηκεύεται σε κλειστό χώρο με στεγανό δάπεδο και να οδηγείται προς 
νόμιμο χώρο διάθεσης μη επικινδύνων αποβλήτων. Να διευρυνθούν τρόποι 
εναλλακτικής διάθεσης αυτής καθώς αποτελεί αδρανές μη επικίνδυνο υλικό. 

16. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των επικίνδυνων 
αποβλήτων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 
24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) [όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 
187/Β/07) και την Υ.Α. οικ. 146163/12, (1537/Β/12)]. 

17. Να είναι πάντα σε ισχύ αντίστοιχες συμβάσεις με κατάλληλα αδειοδοτημένες 
εταιρείες διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων. Στις συμβάσεις να 
αναγράφονται αναλυτικά οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων. 

18. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης όλων των αξιοποιήσιμων στερεών αποβλήτων στο 
οποίο να αναγράφονται: το είδος των αποβλήτων, ο 6ψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι 
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ποσότητες, η ημερομηνία εκχώρησης καθώς και στοιχεία του φορέα που 
παρέλαβε τα αξιοποιήσιμα απόβλητα. Το εν λόγω αρχείο να κρατείται στο αρχείο 
της εταιρίας για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. 

19. Τα επικίνδυνα απόβλητα να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία ή δεξαμενές σε 
κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, με 
αδιαπέραστο δάπεδο και στη συνέχεια, να παραδίδονται σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. 

20. Όλες οι συσκευασίες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των επικινδύνων 
αποβλήτων θα πρέπει να είναι συμβατές με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 
αυτών και να διαθέτουν την κατάλληλη σήμανση επικινδυνότητας. 

21. Η εταιρεία θα πρέπει να μεριμνά για την αποστολή φορτίων με επικίνδυνα 
απόβλητα, ώστε οι αποθηκευμένες ποσότητες αποβλήτων να μην υπερβαίνουν τη 
μέγιστη αποθηκευτική δυνατότητα του χώρου. 

22. Στο χώρο παραγωγής να χρησιμοποιείται σάρωθρο για τη μείωση της 
εκπεμπόμενης σκόνης και των ρύπων. 

23. Κατά την αποθήκευση, διακίνηση και χρήση πρώτων υλών και προϊόντων να 
λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και 
υποβάθμισης της υγείας των εργαζομένων τηρουμένων των διατάξεων της 
σχετικής νομοθεσίας. 

24. Να τηρείται αρχείο παραστατικών εισαγωγής α’ υλών και προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης νερού και ενέργειας. 

25. Να οριοθετηθεί ο χώρος αποθήκευσης των προϊόντων και των α΄ υλών. Ο χώρος 
και να διατηρείται καθαρός και σε καλή κατάσταση. 

26. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων και 
αποβλήτων, οποιασδήποτε κατηγορίας, στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες 
στην περιοχή του έργου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. 

27. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως 
εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά 
μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε 
στεγανές επιφάνειες. 

28. Απαγορεύεται η χύδην αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων και η ανάμιξή 
τους με άλλα υλικά.  
 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
29. 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. 82/04 (ΦΕΚ 64Α/04), κρατώντας τα σχετικά 
παραστατικά. 

30. Απαγορεύεται η απόρριψη χημικών ουσιών στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε 
οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. 

31. Μεγάλη προσοχή να δίδεται στην αποφυγή διαρροών ουσιών με την δημιουργία 
λεκάνης απορροής στον χώρο αποθήκευσης τους. Στην περίπτωση διαρροής 
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τυχών επικινδύνων υγρών / χημικών ουσιών, αυτά να καθαρίζονται άμεσα, να μην 
ξεπλένονται και να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή στο έδαφος. 

32. Τα λύματα του προσωπικού να οδηγούνται στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Η εταιρεία 
οφείλει να μεριμνά για την τακτική καθαριότητα και να ελέγχει περιοδικά το 
αποχετευτικό δίκτυο σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των 
αποβλήτων. Απαγορεύεται η διάθεση υγρών αποβλήτων της παραγωγικής 
διαδικασίας της εταιρείας στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. 

33. Οι επιφανειακές απορροές όμβριων των ανοιχτών χώρων να είναι απαλλαγμένες 
από σκουπίδια μέσω καθημερινής καθαριότητας του εξωτερικού – περιβάλλοντα 
χώρου.  

34. Σε περίπτωση πλυσίματος των χώρων παραγωγής τα απόνερα θα πρέπει να 
συλλέγονται χωριστά και να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα είτε να οδηγούνται στο 
κλειστό σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της μονάδας. 

35. Απαγορεύεται η ανάμιξη των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της 
δραστηριότητας με άλλου τύπου υγρά απόβλητα. 

36. Τα επεξεργασμένα υγρά να επαναχρησιμοποιούνται μόνιμα στην παραγωγική 
διαδικασία όπως ακριβός περιγράφεται στην κατατεθειμένη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  

37. Θα πρέπει να εφαρμόζεται από την εταιρεία πρόγραμμα διαχείρισης των 
αποβλήτων, αλλά και ελέγχου αποφυγής ατυχηματικής ρύπανσης. Επιπλέον, θα 
πρέπει να διαθέτει υλικά για τη συλλογή τυχόν διαρροών. 

38. Ο χώρος παραγωγής να διατηρείται καθαρός, τα μπάνια κατεργασίας να μην 
έχουν διαρροές και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση ακολουθώντας τις 
επιταγές των υγειονομικών διατάξεων. 

39. Να διενεργούνται αναλύσεις για τον έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
υγρών αποβλήτων (όσο συχνά απαιτεί το ίδιο το κλειστό σύστημα έτσι ώστε 
επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία αυτού) και τα αποτελέσματα να 
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε 
έλεγχο εφόσον ζητηθεί. 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 
40. Η αποθήκευση χημικών ουσιών πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Για όλες τις 
χημικές ουσίες που διακινούνται και αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και 
αφορούν πρώτες και βοηθητικές ύλες, να υπάρχουν διαθέσιμα τα Δελτία 
Δεδομένων Ασφάλειας των Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον 
ενημερωμένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε 
αυτά για τον ασφαλή χειρισμό και αποθήκευση και τον περιορισμό ή την εξάλειψη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τυχόν διαρροή. 

41. Σε περίπτωση ρύπανσης του εδάφους από επικίνδυνα απόβλητα να λαμβάνεται 
μέριμνα για την εξυγίανση αυτού σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 12 της 
Κ.Υ.Α. 13588/725/06, ΦΕΚ 383Β, όπως ισχύει και Π.∆. 148/09, ΦΕΚ 190Α). 
Γενικότερα σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας ή απειλής ζημίας ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο Π.∆.148/09 (ΦΕΚ 190Α) περί περιβαλλοντικής ευθύνης.  

42. Οι μη δομημένοι χώροι του οικοπέδου να είναι καθαροί από διασκορπισμένα 
στερεά υλικά αντικείμενα και απόβλητα και να υπάρχουν διακριτοί 
ασφαλτοστρωμένοι χώροι αποθήκευσης των διαχωριζομένων στερεών 
αποβλήτων που προκύπτουν από την λειτουργία της μονάδας. 
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43. Οι φορτοεκφορτώσεις πρώτων υλών και προϊόντων να γίνονται μόνο σε χώρους 
που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί να είναι τσιμεντοστρωμένοι 
(ράμπες στάθμευσης κατά την φορτοεκφόρτωση). 

44. Απαγορεύεται η αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων σε εξωτερικό και μη 
προστατευόμενο χώρο.  

45. Στον χώρο αποθήκευσης επικινδύνων και στον χώρο της μονάδας επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός για τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (π.χ. περίπτωση 
πυρκαγιάς) και κατάλληλος εξοπλισμός για τους εργαζομένους.  

46. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της 
κατανάλωσης ενέργειας κατά τη παραγωγική διαδικασία. 

47. Να συνταχθεί 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. 

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

49. Να υπάρχει εμφανής σήμανση όλων των συσκευασιών με το είδος του 
περιεχομένου, τους κινδύνους και τα αντίστοιχα σύμβολα επικινδυνότητας.  

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

51. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά 
για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της 
εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται 
κατάλληλα το “Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων 
αποβλήτων”, σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 
383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β), όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν. 
4042/12 (ΦΕΚ 24Α). 

52. Ο φορέας να τηρεί μητρώο σύμφωνα µε το άρθρο 12, παρ. 1.β της Κ.Υ.Α. 
50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και το άρθρο 11, παρ. 4.α της Κ.Υ.Α. 13588/725/06 
(ΦΕΚ 383/Β) σε συνδυασμό µε τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 
(ΦΕΚ 791/Β) προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν µε το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α).  

53. Η εταιρία υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ, κάθε χρόνο να υποβάλλει ηλεκτρονικά την Ετήσια 
Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων μέχρι το τέλος Μαρτίου και να εφαρμόζει τα 
οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ. 43942/4026/16 (ΦΕΚ 2992/Β/16), όπως ισχύει. 

54. 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.). 

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

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

57. Δημιουργία εστιών πρασίνου και περιμετρική δενδροφύτευση σε κατάλληλα 
σημεία του οικοπέδου και συντήρηση του υφιστάμενου πρασίνου. 

58. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων. 
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
59. 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. 

60. Ισχύουν οι αναφερόμενοι στην παρούσα απόφαση όροι σε ότι αφορά τα θέματα 
λειτουργίας εργοταξίου, χωματουργικών εργασιών κλπ που αναφέρονται στο 
Τμήμα «Φάση Κατασκευής». 

61. Η υφιστάμενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των φυτεύσεων που 
θα γίνουν να διατηρηθεί. 

 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Βασιλάκη, Α. Μαντάς, Φ. 
Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου. 
 
 
 

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

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


