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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 33η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 303/2018 

Σήμερα 18/10/2018 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. 199591/12-10-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
12-10-2018 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 10ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία 
του υφιστάμενου Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την 
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα πέντε (85) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καπάταης 
Χρήστος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, 
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Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη 
Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, 
Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, 
Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Δαμάσκος Χαράλαμπος 
(Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος 
Δημήτριος, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης 
Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καλογεράκος Κυριάκος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς 
Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, 
Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μεγάλης Ιωάννης, 
Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας 
Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, 
Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, 
Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος 
Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, 
Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), 
Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, 
Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης 
Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Γαβρίλης 
Γεώργιος. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, 
Δημοπούλου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, 
Καμάρας Παύλος, Λαμπρίδου Μαρία, Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας Δημήτριος, 
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Πρωτούλης Ιωάννης, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), 
Σγουρός Ιωάννης, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή). 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο 
στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 92488/18/05-10-2018 εισήγηση της 
Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί 
μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
                
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-10) 

2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-
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10) μετά την υπ’ αριθμ. 44403/2011 απόφαση «Έγκριση τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β/4-
11-2011). 

3. Την υπ’ αρ. οικ.59417/20-3-2017 (ΦΕΚ945/Β/21-3-17) απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ορίζεται Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας 
Αττικής, ο περιφερειακός σύμβουλος κ Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος και 
μεταβιβάζονται σε αυτόν αρμοδιότητες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής.   

4. Την υπ αριθμ οικ 10057/2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Αττικής 

5. 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 Ν4014/11 (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» 

6. Την ΥΑ με αριθμό 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/13-01-2012 ) περί «Κατάταξης 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1/ παράγραφος 4 του Ν4014/21-09-2011 
(ΦΕΚ/Α/209/2011) όπως τροποποίησε την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π.: 
15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-02) και τροποποιήθηκε από την ΥΑ 
ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 
της υπουργικής απόφασης 1958/2012» 

7. Την ΚΥΑ με αριθμ:οικ.1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ45/Β΄/15-1-14) «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 Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 
παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
λεπτομέρειας» 

8. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης» όπως ισχύει μετά τον Ν4014/11 

9. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για 
την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών» όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 51/07, (54/Α/8.3.07) περί 
«Καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και 
διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
«για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000» 

10. Η 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 Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6993&cat_id=925
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12. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι 
και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 
2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών κλπ» 

13. Το Π.Δ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού…» όπως έχει τροποποιηθεί και καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ 
ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) για τον «Καθορισμό 
κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ….» 

14. Την Π.Δ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 
κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (β΄781) και 
19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 
κοινής υπουργικής απόφασης κ.λ.π» (Β΄963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 
την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και 
Συσσωρευτών» 

15. Ο 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». 

16. Η ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-Ανακύκλωση». 

17. 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». 

18. Την ΥΑ 189533/2011 (ΦΕΚ2654/Β/11) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη 
λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανσης κτιρίων και νερού» 

19. To N. 3661/08 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008) : ‘Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις’, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α /4-6-2010)  

20. Την με αριθμ. Δ6/Β/14826/08 (ΦΕΚ 1122 Β/17-6-2008) : Μέτρα για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

21. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των 
υδάτων – εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

22. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης της 
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 
(ΦΕΚ1289/Β/1998) για τον «Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 
14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008) 

23. Τις διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει 
της πολιτιστικής κληρονομιάς». 

24. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19.08.2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».  

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9397


 5 

25. Το Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/07.10.1999) «Χωροταξικός Σχεδιασμός και 
αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».  

26. To Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (αρ. 
6876/4871 Πράξη της Βουλής των Ελλήνων - ΦΕΚ 128/Α/03.07.2008).  

27. Την ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β7/15-04-1993) «Όροι λειτουργίας και 
επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες 
ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα, αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, 
ντίζελ ή αέριο» 

28. Την ΥΑ με αριθμ. 198/2013 (ΦΕΚ2499/Β΄/4-10-2013) Καύσιμα στερεής 
βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση − Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών. 

29. Το Ν.4280/14 (ΦΕΚ159/Α΄/8-8-2014) περί Περιβαλλοντικής αναβάθμισης και 
ιδιωτικής πολεοδόμησης − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις όπως τροποποίθησε σχετικά το 998/79 περί 
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας 

30. Το με ΑΠ:οικ87871/8-05-2018 Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών/ 
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού/ Γεν Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας/ Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΠ:94127/16-05-18 Δ/νσής μας) διαβιβαστικό μετά συνημμένου του με 
ΑΠ:87041/8-05-2018 εγγράφου ενημέρωσης δημοσιεύσης και του με 
ΑΠ:31756/1958/18/24-4-2018 Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/ 
Αποκεντρωμένηςς Διοίκησης Αττικής μετά συνημμένης Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο του θέματος και με ΑΠ:92488/14-05-
2018 Δ/νσής μας 

31. Τη με ΑΠ:77972/09 Νομαρχία Αθηνών Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος 
Απόφαση με θέμα: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων συμπαραγωγής 
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 2.716 MW, για κτίρια της 
Πανεπιστημιούπολης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
στην Αθήνα 

32. Τη με ΑΠ:52366/23-04-15 Περιφέρεια Αττικής Δ/νση Περιβάλλοντος Απόφαση 
με θέμα: Παράταση ισχύος της αριθμ. Πρωτ. 77972/09 από 19-11-2009 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Νομαρχίας Αθηνών για το 
σταθμό συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 2.716 MW, 
για κτίρια της Πανεπιστημιούπολης του ΕΚΠΑ, στην Αθήνα 

33. Τη με ΑΠ:Δ5-ΗΛ/Γ/Φ26/808/8117/50Ε Υπουργείο Ανάπτυξης Δ/νση 
Ηλεκτροπαραγωγής Απόφαση με θέμα: Άδεια Λειτουργίας Σταθμού 
Συμπαραγωγής, ισχύος 2,716 MWel ηλεκτρικής ενέργειας και 3,096 MWht 
θερμικής ενέργειας, επ’ ονόματι του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΝΩΝ με τκαύση φυσικού αερίου στην 
Πανεπιστημιούπολη στα Ιλίσια του Νομού Αττικής 

34. Τη με ΑΠ:144637/21-09-09 Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  Γενική Δ/νση 
Περιβάλλοντος Απόφαση με θέμα: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το 
Κεντρικό Κτίριο προσωρινής αποθήκευσης και διαχείρισης εργαστηριακών 
χημικών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, που βρίσκεται στην 
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου του Νομού Αττικής 

35. Τη με ΑΠ:190164/20-10-14 Περιφέρεια Αττικής Δ/νση Περιβάλλοντος με θέμα: 
Απάντηση σε αίτηση με αρ. πρωτ. 190164/30-09-14 

36. Το με ΑΠ:50142/514/19-06-17 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Δ/νση 
Τεχνικού Ελέγχου έγγραφο με θέμα: “Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης, ισχύος 
2,99 MW, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών”  

37. Το με ΑΠ:50144/515/19-06-17 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Δ/νση 
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Τεχνικού Ελέγχου έγγραφο με θέμα: “Διαβίβαση άδειας εγκατάστασης & 
Περίληψης”  

38. Τη με ΑΠ:46608/484/16-06-17 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Δ/νση 
Τεχνικού Ελέγχου Απόφαση με θέμα: “Χορήγηση στο «ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» άδειας εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2,99 MW, στις στέγες του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Δήμο Ζωγράφου, Περιφέρειας 
Αττικής”  

39. Τη με ΑΠ:214568/31-12-12 Υ.Π.ΕΝ. Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. Απόφαση με θέμα: 
Χορήγηση άδειας ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΕΑΘ) για την 
περίοδο 2013-2020 στο φορέα εκμετάλλευσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ για την εγκατάσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

40. Το με ημερομηνία 02-03-17 Δήμου Αθηναίων Δ/νση Δόμησης έγγραφο με θέμα: 
“Χορήγηση Βεβαίωσης Χρήσεων Γης Πανεπιστημιούπολης ΕΚΠΑ” 

41. Το με ΑΠ:16918/2017 Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων έγγραφο με θέμα: 
Αίτηση χορήγησης άδεια νερού άρδευση γεώτρηση Πανεπιστημιούπολη 
Ζωγράφου Γ2 

42. Τη με ΔΟΥ: 2015017996 Εταιρείας POLYECO Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σύμβαση με θέμα: Την 
αποκομιδή και διαχείριση των τοξικών αποβλήτων των σχολών του ΕΚΠΑ 

43. Τη συνημμένη στην (30) σχετική της Εταιρείας POLYECO Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Σύμβαση με θέμα: Την 
αποκομιδή και διαχείριση των τοξικών αποβλήτων των σχολών του ΕΚΠΑ 

44. Τα συνημμένα (15) στην (30) σχετικα της Εταιρείας POLYECO Α.Ε., 
πιστοποιητικά παραλαβής αποβλήτων 

45. Τη συνημμένη στην (30) σχετική της Επιχείρησης κας Ευδοκίας Λίτσα, Σύμβαση 
με θέμα: Αποκομιδή κλαδιών με 50 φορτηγά του Πανεπιστημίου Αθηνών  

46. Τη συνημμένη στην (30) σχετική του ΕΚΠΑ, αναφορά με θέμα: Αναλυτική 
αναφορά στα κτίρια, τις θέσεις στάθμευσης, τους κυκλοφοριακούς κόμβους και 
τις συγκοινωνίες της Πανεπιστημιούπολης 

47. Τη με ΑΠ:22157/29-05-03 Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  Γενική Δ/νση Πολ/μιας 
Απόφαση με θέμα: Οικοδομική άδεια ανακαίνισης επανασχεδιασμού της 
υφιστάμενης μεγάλης φοιτητικής εστίας του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Δήμου Ζωγράφου 

48. Τη συνημμένη στην (30) σχετική της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, έγγραφα (18) με 
θέμα: Οικοδομικές άδειες κτιρίων 

49. Το συνημμένο στην (30) σχετική, σχέδιο με τίτλο «Τοπογραφικό - Περιοχή 
Πανεπιστημιοπόλεως», σε κλίμακα 1:5.000 με αριθμ σχεδ 1 και ημερομηνία 
Φεβρουάριος 1985, υπό της Αργυρή Φωτίου Πολιτικού Μηχανικού 

50. Το συνημμένο στην (30) σχετική, σχέδιο με τίτλο «Τοπογραφικό Διάγραμμα», σε 
κλίμακα 1:4.000 με αριθμ σχεδ 01 και ημερομηνία Δεκέμβριος 2017, υπό του 
Ιωάννη Μπαρμπαρέσου Πολιτικού Μηχανικού 

51. Τη συνημμένη στην (30) σχετική της ΥΔΡΕΞ Α.Ε., μελέτη με θέμα: Οριστική 
μελέτη διευθέτησης χειμάρρου Ηριδανού 

52. Το Φ.Ε.Κ. 281 Δ/23-04-1993 «Χαρακτηρισμός, ως διατηρητέου 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ρεμάτων ..» 

53. Το συνημμένο στην (30) σχετική, έγγραφο (18) με θέμα: Μελετητικό Πτυχίο 

54. Το συνημμένο στην (30) σχετική, σχέδιο με τίτλο «Χάρτης με 
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Προσανατολισμού», σε κλίμακα 1:50.000 με αριθμ σχεδ 1 και ημερομηνία 
Νοέμβριος 2017, υπό της Integrated Planning Permitting & Control Ε.Π.Ε.  

55. Το συνημμένο στην (30) σχετική, σχέδιο με τίτλο «Χάρτης Περιοχής Μελέτης», 
σε κλίμακα 1:20.000 με αριθμ σχεδ 2 και ημερομηνία Νοέμβριος 2017, υπό της 
Integrated Planning Permitting & Control Ε.Π.Ε.  

56. Το συνημμένο στην (30) σχετική, σχέδιο με τίτλο «Χάρτης Χρήσεων και Κάλυψης 
Γης», σε κλίμακα 1:50.000 με αριθμ σχεδ 3 και ημερομηνία Νοέμβριος 2017, 
υπό της Integrated Planning Permitting & Control Ε.Π.Ε.  

57. Το συνημμένο στην (30) σχετική, σχέδιο με τίτλο «Διάγραμμα Κάλυψης – 
Νομιμοποίηση Κτισμάτων Παν/πολης», σε κλίμακα 1:1.000 και ημερομηνία 
Μάρτιος 1993, υπό της Αργυρή Φωτίου Πολιτικού Μηχανικού 

58. Το συνημμένο στην (30) σχετική, σχέδιο με τίτλο «Τοπογραφικό Διάγραμμα», σε 
κλίμακα 1:5.000 και ημερομηνία Ιούλιος 2011 (συμπλήρωση Ιανουάριος 2017), 
υπό του Μπίθα Αναστάσιου Τοπογραφικού Μηχανικού 

59. Το συνημμένο στην (30) σχετική, σχέδιο με τίτλο «Όψη Δυτική», σε κλίμακα 
1:100 με αριθμ σχεδ 193 και ημερομηνία Απρίλιος 1978, υπό του 
Μπαρμπαρέσου Ιωάννη 

60. Το συνημμένο στην (30) σχετική, σχέδιο με τίτλο «Όψη Νότια», σε κλίμακα 1:100 
με αριθμ σχεδ 194 και ημερομηνία Απρίλιος 1978, υπό του Μπαρμπαρέσου 
Ιωάννη 

61. Το συνημμένο στην (30) σχετική, σχέδιο με τίτλο «Όψη Ανατολική», σε κλίμακα 
1:100 με αριθμ σχεδ 195 και ημερομηνία Απρίλιος 1978, υπό του 
Μπαρμπαρέσου Ιωάννη 

62. Το συνημμένο στην (30) σχετική, σχέδιο με τίτλο «Όψη Βόρεια», σε κλίμακα 
1:100 με αριθμ σχεδ 196 και ημερομηνία Απρίλιος 1978, υπό του 
Μπαρμπαρέσου Ιωάννη 

63. Το συνημμένο στην (30) σχετική, σχέδιο με τίτλο «Σκαρίφημα ΝΔ Όψης», υπό 
του Μπαρμπαρέσου Ιωάννη 

64. Το συνημμένο στην (30) σχετική, σχέδιο με τίτλο «Σκαρίφημα ΒΑ Όψης», υπό 
του Μπαρμπαρέσου Ιωάννη 

65. Το συνημμένο στην (30) σχετική, σχέδιο με τίτλο «Βοριοανατολική Όψη – 
Πτέρυγα Γραφείων», υπό του Μπαρμπαρέσου Ιωάννη 

66. Την ΑΠ:195558/31-07-08 Δήμου Αθηναίων (ΑΠ:159900/16-8-18 Δ/νσής μας) 
Διατύπωση γνώμης της 17ης Συνεδρίασης Επιτροπ΄ςη Ποιότητας Ζωής της 25-
7-2018/ ΠΡΑΞΗ 120 

67. Την από 20-09-2018 διενεργηθείσα αυτοψία της Υπηρεσίας στους χώρους της 
δραστηριότητας του θέματος 

 
i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (30) σχετική 

μελέτη που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, για τη λειτουργία των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων στη Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η οποία μελέτη διαβιβάστηκε από τη Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την 
έκφραση απόψεών μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. 
 

ii. Ονομασία και Είδος του Έργου 
Χαρακτηρισμός: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) 
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Δυναμικότητα: Σύνολο οικοπέδου περίπου 1.540 στρ. 
 Προσωπικό:  250 διοικητικοί υπάλληλοι, 850 εκπαιδευτικοί,  

2.850 υποψήφιοι διδάκτορες  
 Φοιτητές: περίπου 60.630 ενεργοί και μη ενεργοί, προπτυχιακοί 

και μεταπτυχιακοί φοιτητές 
 Σχολές: Θεολογική, Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας, Σχολή Θετικών Επιστημών και τη Σχολή 
Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Διδασκαλείο της 
Νέας Ελληνικής Γλώσσας 

 Άλλοι χώροι: αθλητικούς χώρους, χώρους στάθμευσης και 
ελεύθερους χώρους πρασίνου, τέσσερις (4) φοιτητικές εστίες 
(διαμένουν περίπου 1.060 φοιτητές)  

 
Δ/νση Έδρας: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αττική 
Φαξ: 210-5381289, 210 3689717 

 
Σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), η κατάταξη της δραστηριότητας και των 

συνοδών έργων και δραστηριοτήτων αυτής είναι η εξής παρακάτω:  
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Ομάδα 6η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα 
αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής», α/α 15 
«Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης», Υποκατηγορία Α2  
 
Μονάδα συμπαραγωγής: Ομάδα 9η «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς 
εγκαταστάσεις», α/α 211 «Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 
υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)», Υποκατηγορία Β  
 
Φωτοβολταϊκός σταθμός: Ομάδα 10η «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», α/α 2 
«Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς», Υποκατηγορία Α2  
 

Προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση εργαστηριακών χημικών αποβλήτων: 
Ομάδα 4η «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών», α/α 1 «Εγκαταστάσεις που 
εκτελούν εργασίες D και R (μεμονωμένες ή συνδυασμένες) σε επικίνδυνα απόβλητα, 
πλην των αναφερομένων στους α/α 2,3,4 και στην Ομάδα 9», Υποκατηγορία Α2 
«Εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες D8, D9, D13, D14, 
R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12)  
 

Κατάταξη της δραστηριότητας κατά την ελληνική και ευρωπαϊκή στατιστική 
κατάταξη οικονομικών δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ και NACE αντίστοιχα): Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση: 85.42-1 «Τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευση – Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (ΑΕΙ)» (ΣΤΑΚΟΔ 08) / 85.42 «Τριτοβάθμια εκπαίδευση» (NACE Rev2) 

iii. Γεωγραφική θέση 
Θέση  

Οι εγκαταστάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη, όπως έχει καθιερωθεί και είναι πλέον γνωστή η 
περιοχή, η οποία εντοπίζεται σε μια έκταση περίπου 1.540 στρ. μεταξύ των Δήμων 
Ζωγράφου, Αθηνών και Καισαριανής της Περιφέρειας Αττικής. Η θέση της 
Πανεπιστημιούπολης εντοπίζεται στα όρια των Δήμων Ζωγράφου, Αθηνών και 
Καισαριανής, με την μεγαλύτερη επιφάνεια της να ανήκει στον Δήμο Ζωγράφου.     

Στις αεροφωτογραφίες που ακολουθούν φαίνονται η άμεση και η ευρύτερη 
περιοχή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως χάριν συντομίας θα αναφέρεται στη 
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συνέχεια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                Εικόνα 1: Αεροφωτογραφία της Πανεπιστημιούπολης 

   Διοικητική υπαγωγή δραστηριότητας 
Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Α΄ 87), η δραστηριότητα υπάγεται διοικητικά στην 

Περιφέρεια Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στον Δήμο 
Ζωγράφου, τον Δήμο Αθηνών και τον Δήμο Καισαριανής τμηματικά. Το ανατολικό 
τμήμα της Πανεπιστημιούπολης ανήκει στον Δήμο Ζωγράφου. Μέρος του δυτικού 
τμήματος ανήκει στο Δήμο Αθηνών και το υπόλοιπο μέρος του δυτικού τμήματος ανήκει 
στον Δήμο Καισαριανής. 
 

Η συνολική έκταση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ανέρχεται σε 1.540.436,18 m2 
και ορίζεται από τις εξής κορυφές, οι οποίες δίνονται σε γεωγραφικές συντεταγμένες 
ΕΓΣΑ ‘87 στον ακόλουθο πίνακα:  

 
iv. Φορέας δραστηριότητας 

Επωνυμία  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

Ταχυδρομική Διεύθυνση  Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 
15784 Ζωγράφου  

Τηλέφωνο  210 727 5072  
Fax  210 757 5911  
E-mail  jbarbar@typa.uoa.gr  
Web address  www.uoa.gr  
Υπεύθυνος Επικοινωνίας και 
στοιχεία επικοινωνίας  

Ιωάννης Μπαρμπαρέσος, ΠΕ 
Μηχανικός, Διευθυντής  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας και 
στοιχεία επικοινωνίας  

Βασιλική Δαουλτζή, ΠΕ 
Μηχανικός  
vdaoultzi@typa.uoa.gr / 210 727 
5990  
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Πίνακας Γεωγραφικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ΄ 87) Πανεπιστημιούπολης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Περιβαλλοντικός μελετητής του έργου  
Επωνυμία  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ IPPC Ε.Π.Ε.  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση  Αποστόλη 58, 341 32 
Χαλκίδα, Εύβοια  

Τηλέφωνο  22210 25314  
Fax  22210 25790  
E-mail  info@ippc.gr  
Web address  www.ippc.gr  
Υπεύθυνος Επικοινωνίας 
και στοιχεία επικοινωνίας  

Στάθης Κουρνιώτης  
skourniotis@ippc.gr / 22210 
25314  

 

 
vi. Η διαβιβασθείσα στην Υπηρεσία μας μελέτη (169 σελ) μετά συνοδευτικών 
παραστατικών και σχεδίων) περιλαμβάνει: 
Περιεχόμενα   
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  .............................................................................................................................  8  
2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ....................................................................................................  16  
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ........................................................................................  21  
4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ  23  
5 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ..................................................................................................  26  
6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ................................................................................  35  
7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  ......................................................................................................  58  
8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ........................................................  59  
9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ........................  153  
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ..............................................  163  
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ...............................................  164  
12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ .....................................................................................................  165  
13. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  .........................................................................................  167 

 
vii.  Χαρακτηριστικά υπάρχουσας δραστηριότητας - Σκοπός της παρούσας 
μελέτης  

Η παρούσα μελέτη αφορά τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στο 
ΕΚΠΑ. Εντούτοις, προγραμματίζεται στο μέλλον η κατασκευή νέων κτιρίων εντός της 
έκτασης της, όπως η κατασκευή κτιρίου για την προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση 
των εργαστηριακών αποβλήτων των σχολών, κτιρίου για τη στέγαση Τμήματος της 
Σχολής Θετικών Επιστημών και κτιρίου για τη στέγαση του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Αυτά τα έργα θα υλοποιηθούν στο αμέσως επόμενο 
διάστημα.  

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί ένα από τα 
μεγαλύτερα και το παλαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. Σκοπός της ύπαρξης 
του αποτελεί η εκπαίδευση των φοιτητών του, η έρευνα και η παροχή άλλων 
επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.  

 
viii. Θεσμοθετημένα όρια οικισμών 

Η περιοχή της Πανεπιστημιούπολης καταλαμβάνει τμήμα των Δήμων 
Ζωγράφου, Αθηνών και Καισαριανής και εντάσσεται τμηματικά στα Γενικά 
Πολεοδομικά Σχέδια των εν λόγω Δήμων. 

Η Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ζωγράφου (Υ.Α. 
80326/4476 (ΦΕΚ 63/Δ/1989) και αναδημοσιεύεται με την Υ.Α. 88463/6306 (ΦΕΚ 
1222/Δ/1994)) δεν περιλαμβάνει ρητή αναφορά στην Πανεπιστημιούπολη, εντούτοις 
στις χρήσεις γης που προσδιορίζει, αναγνωρίζει στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης 
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ως χρήση γης την «Εκπαίδευση», του Δήμου Καισαριανής (Υ.Α. 42387/2159 (ΦΕΚ 
343/Δ/1989)) στις χρήσεις γης που ορίζει, δεν προσδιορίζει τη χρήση γης του χώρου 
της Πανεπιστημιούπολης και τέλος του Δήμου Αθηναίων (Υ.Α. 255/45 (ΦΕΚ 
80/Δ/1988)) όπου στις χρήσεις γης που προσδιορίζει, αναγνωρίζει στο χώρο της 
Πανεπιστημιούπολης ως χρήση γης την «Εκπαίδευση» και το «Αστικό Πράσινο – 
Ελεύθεροι Χώροι».  

  
Η Πανεπιστημιούπολη συνορεύει με περιοχές του εθνικού συστήματος 

προστατευόμενων περιοχών του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ Α60), όπως αυτές 
κατηγοριοποιούνται στο αρ. 19 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει:  

• Δίκτυα NATURA 2000 

• Όρος Υμηττός – Κωδικός GR3000015 (ΖΕΠ) – Τμήμα στο ανατολικό όριο του 
οικοπέδου βρίσκεται εντός της περιοχής  

• Αισθητικά Δάση  

• Δάσος Καισαριανής – Μικρό τμήμα στα νοτιοανατολικά όρια του οικοπέδου 
βρίσκεται εντός του δάσους  

• Αισθητικό Δάσος Καισαριανής (ΦΕΚ 31/Α/1974) – Τμήμα στα νοτιοανατολικά 
όρια του οικοπέδου βρίσκεται εντός του δάσους  

 
ix. Χωροταξικά Στοιχεία – Χρήσεις Γης 

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει εγκεκριμένο Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο για την 
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Από άποψη γενικής χωροθέτησης, έχει εφαρμοσθεί 
σε γενικές γραμμές το σχέδιο των χωροθέτησης του Β.Δ. (ΦΕΚ 126/Δ/1968) «Περί 
τροποποιήσεως των ρυμοτομικών σχεδίων Αθηνών, Καισαριανής και Ζωγράφου 
(Ατικκής)».  

Σύμφωνα με το αρχικό αυτό Χωροταξικό Σχέδιο της Πανεπιστημιούπολης 
Αθηνών, η συνολική έκταση της Πανεπιστημιούπολης είχε κατατμηθεί σε επιφάνειες 
κατά μήκος του κύριου άξονα με αντίστοιχο καθορισμό των επ’ αυτών εγκαταστάσεων, 
που αφορούσαν σε Σχολές και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις. 
Οι νέες κατασκευές που αφορούν, είτε σε λειτουργικές ανάγκες εγκατεστημένων ήδη 
στην Πανεπιστημιούπολη σχολών, είτε σε εγκαταστάσεις νέων σχολών, 
πραγματοποιούνται αποσπασματικά με βάση την απλή χωροθέτηση του Β.Δ. του 1968, 
η οποία έχει ξεπεραστεί. Τα όρια και η ιδιοκτησία της Πανεπιστημιούπολης παραμένουν 
σε κάποια σημεία ασαφή λόγω καταπατήσεων και διεκδικήσεων από όμορους 
ιδιοκτήτες.  
 
    x. Εναλλακτικές λύσεις 

Θεωρείται ότι το παρόν κεφάλαιο δεν έχει αντικείμενο ανάπτυξης καθώς δεν 
έχουν μελετηθεί εναλλακτικές λύσεις, δεδομένου ότι η Πανεπιστημιούπολη υφίσταται 
στο χώρο αυτό από το 1960-1970, αφού μετεγκαταστάθηκαν κάποιες σχολές του 
Πανεπιστημίου Αθηνών από το κέντρο της Αθήνας. Ο χώρος παραχωρήθηκε από το 
Ελληνικό Δημόσιο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη στέγαση κάποιων σχολών και την 
κατασκευή φοιτητικών εστιών. Μέχρι σήμερα δεν έχουν μετεγκατασταθεί όλες οι 
σχολές, όπως είχα αρχικά προγραμματιστεί (π.χ. Νομική Σχολή), γεγονός που θα 
μπορούσε να ληφθεί ως ένδειξη ότι η Πανεπιστημιούπολη ακόμα αναπτύσσεται.  
 

xi. Υποστηρικτικές μονάδες 
Περιγραφή υφιστάμενων δικτύων υποδομής 
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Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών. 

Η Πανεπιστημιούπολη διαθέτει ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο εντός της έκτασης της. 
Η πρόσβαση στην Πανεπιστημιούπολη πραγματοποιείται μέσω τριών εισόδων. 
 
Χώροι στάθμευσης 

Δεδομένης της έκτασης της Πανεπιστημιούπολης και του προσωπικού και του 
φοιτητικού πληθυσμού που εξυπηρετεί, διαθέτει αρκετούς χώρους στάθμευσης, με 
κάποιους από αυτούς να είναι ακόμα αδιαμόρφωτοι. Εκτιμάται ότι η χωρητικότητα των 
χώρων στάθμευσης ανέρχεται περίπου στα 1600 οχήματα.  
 
Τεχνική περιγραφή και σχετικό διάγραμμα μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Οι εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης αποτελούνται κυρίως από κτιριακά 
συγκροτήματα, αθλητικούς χώρους, χώρους πρασίνου και ελεύθερους χώρους. 
Ιδιαίτερες μηχανολογικές εγκαταστάσεις δε διαθέτει. Οι βασικές μηχανολογικές 
υποδομές της Πανεπιστημιούπολης αφορούν στο δίκτυο των λεβήτων φυσικού αερίου 
και πετρελαίου, τη συμπαραγωγή και το δίκτυο φυσικού αερίου που διατρέχει την 
έκταση της Πανεπιστημιούπολης. 
 
xii. Φάση κατασκευής 

Η Πανεπιστημιούπολη έχει πλήρως αναπτυχθεί εδώ και κάποιες δεκαετίες. 
Δεδομένου ότι δεν υφίσταται φάση κατασκευής, το εν λόγω κεφάλαιο δεν διαθέτει 
αντικείμενο. Εντούτοις, αξίζει να αναφερθεί ο προγραμματισμός στο μέλλον της 
κατασκευής νέων κτιρίων. Συγκεκριμένα, υπάρχει πρόνοια για την κατασκευή ενός 
ιερού ναού πλησίον και ανατολικά της Θεολογικής Σχολής.  

Προγραμματίζεται επίσης να κατασκευαστεί στη βορειοανατολική πλευρά της 
Πανεπιστημιούπολης, κτίριο που θα φιλοξενεί το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού. Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει επίσης ένα νέο κτίριο πλησίον της 
Κτιρίου Ενέργειας για τη συγκέντρωση, τη διαχείριση και την προσωρινή αποθήκευση 
των εργαστηριακών επικίνδυνων και μη αποβλήτων. Εκτός των προαναφερόμενων 
κτιριακών υποδομών, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες αδειοδότησης και έχει σχεδιαστεί 
η κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού στις στέγες των κτιρίων ισχύος 2,99 MW.   
 
xiii. Φάση λειτουργίας 
 Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού κατά τη λειτουργία του έργου 

Η υδροδότηση της Πανεπιστημιούπολης πραγματοποιείται μέσω αγωγού, ο 
οποίος συνδέεται με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ και ο οποίος τροφοδοτεί το Υδραγωγείο. Στο 
χώρο της Πανεπιστημιούπολης υπάρχουν δύο δεξαμενές ύδρευσης, μια στο 
Υδραγωγείο και μια πλησίον του Κτιρίου Ενέργειας. Πλησίον του Κτιρίου Ενέργειας 
υπάρχει και μια δεξαμενή άρδευσης. Επίσης, υπάρχουν δύο δεξαμενές πυρόσβεσης. 

Στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης υφίστανται επίσης τρεις γεωτρήσεις κατάντη 
της Λεωφόρου Κατεχάκη, πλησίον του Κτιρίου Ενέργειας και η τρίτη λίγο 
βορειοανατολικότερα του κτιρίου. Οι δύο από αυτές χρησιμοποιούνται για την άρδευση 
του πρασίνου με παροχή 70 m3/h, ενώ η τρίτη είναι ανενεργή. Οι γεωτρήσεις δεν 
διαθέτουν άδειες χρήσης νερού, έχει όμως εκκινήσει η διαδικασία για την αδειοδότηση 
τους. 
Η μέση ετήσια ανάλωση νερού μέσω του δικτύου της ΕΥΔΑΠ ανέρχεται σε περίπου 
320.000 m3. 

Η ηλεκτροδότηση της Πανεπιστημιούπολης πραγματοποιείται μέσω δύο 
σταθμών ΜΤ (20kV) της ΔΕΗ. Η Πανεπιστημιούπολη διαθέτει εφεδρικά Η/Ζ για την 
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κάλυψη των έκτακτων αναγκών σε ενέργεια σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού 
ρεύματος από το δίκτυο της ΔΕΗ. Η μέση ετήσια ανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
ανέρχεται σε περίπου 16.000.000 kW. 

Η Πανεπιστημιούπολη είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο φυσικού αερίου της ΕΠΑ 
(Εταιρεία Παροχής Αερίου) Αττικής μέσω της Ούλωφ Πάλμε. Για τη θέρμανση των 
κτιρίων χρησιμοποιούνται επίσης λέβητες πετρελαίου. Το πετρέλαιο αποθηκεύεται σε 
δεξαμενές. Πετρέλαιο χρησιμοποιείται επίσης για τη λειτουργία των Η/Ζ σε έκτακτες 
περιπτώσεις διακοπής της ηλεκτροδότησης. Η μέση ετήσια ανάλωση φυσικού αερίου 
ανέρχεται σε 650.000 m3 και η μέση ετήσια ανάλωση πετρελαίου ανέρχεται σε 14 t. 

Στο κτίριο Ενέργειας υπάρχουν κέντρα κλιματισμού, για την εξυπηρέτηση, 
βασικά, του κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών. Στο ισόγειο υπάρχουν 
λεβητοστάσιο παραγωγής θερμού νερού και ψυχροστάσιο.  
 
Εκροές υγρών αποβλήτων με εκτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών 

Η Πανεπιστημιούπολη διαθέτει πλήρως ανεπτυγμένο δίκτυο αποχέτευσης 
αστικών λυμάτων και όμβριων. Τα δίκτυα είναι κατασκευασμένα ως δύο πλακοσκεπείς 
αγωγοί αποχέτευσης, ο ένας για λύματα και ο άλλος για όμβρια, οι οποίοι οδεύουν κατά 
ζεύγη στον πυθμένα δύο τάφρων – στοών. Οι αγωγοί αυτοί συνδέονται με το κύριο 
δίκτυο της ΕΥΔΑΠ που περνάει στην οδό Ούλωφ Πάλμε. Τα όμβρια ύδατα καταλήγουν 
με ελεύθερη ροή στο δίκτυο όμβριων υδάτων, ενώ δεν λαμβάνει χώρα συλλογή και 
επαναχρησιμοποίηση τους. 

Τα υγρά απόβλητα αστικού τύπου που προκύπτουν από την 
Πανεπιστημιούπολη υπολογίζεται περίπου ότι ανέρχονται σε 251.000 m3. Στο χώρο 
της Πανεπιστημιούπολης δεν υπάρχουν στεγανές ή απορροφητικές σηπτικές 
δεξαμενές και το σύνολο των παραγόμενων αστικών υγρών αποβλήτων διοχετεύονται 
στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης. 

Επικίνδυνα και μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα παράγονται στα χημικά 
εργαστήρια των σχολών και των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διαχείριση 
των αποβλήτων ακολούθησε διαφορετική πρακτική από την αρχή λειτουργίας της 
Πανεπιστημιούπολη έως και σήμερα. Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της 
Πανεπιστημιούπολης, λειτουργούσε το Κεντρικό Σύστημα Επεξεργασίας, το οποίο 
αποτελείται από τρεις κλειστές, υπεδάφιες δεξαμενές, μια εξισορρόπησης και δύο 
ασφαλείας, στο οποίο οδηγούνταν τα υγρά απόβλητα. Με προσθήκη των κατάλληλων 
χημικών, τα υγρά απόβλητα εξουδετερώνονταν και στη συνέχεια απορρίπτονταν στο 
αποχετευτικό δίκτυο. Σήμερα, τα παραγόμενα επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα 
συγκεντρώνονται στους χώρους των εργαστηρίων σε κατάλληλους υποδοχείς, οι 
οποίοι φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις και βρίσκονται σε κατάλληλο χώρο. Όταν 
συγκεντρωθούν κατάλληλες ποσότητες, ειδοποιείται η αδειοδοτημένη εταιρεία με την 
οποία συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο Αθηνών και συλλέγει τα υγρά απόβλητα, τα οποία 
και μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της για περαιτέρω διαχείριση. 

 
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα των τελευταίων ετών, στον ακόλουθο πίνακα 

παρουσιάζονται οι κωδικοί ΕΚΑ και οι ποσότητες ανά έτος που έχουν απομακρυνθεί 
από την Πανεπιστημιούπολη με τη συνεργαζόμενη εταιρεία POLYECO. Στο Παράρτημα 
ΙΙ δίνεται η σύμβαση του ΕΚΠΑ με την εταιρία καθώς και τα παραστατικά απομάκρυνσης 
των εργαστηριακών αποβλήτων. Στον δεύτερο πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται 
η εργασία διάθεσης ή ανάκτησης του αποβλήτου σύμφωνα με τα έντυπα αναγνώρισης. 
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 13588/725 (ΦΕΚ 383/Β/2006), όλα τα εργαστηριακά απόβλητα 
που διαχειρίζεται η Πανεπιστημιούπολη χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα και οι εργασίες 
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διάθεσης και αξιοποίησης που αναφέρονται στον δεύτερο πίνακα, περιγράφονται στη 
συνέχεια.  

Πίνακας. Παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων από τα εργαστήρια (kg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας. Εργασίες διάθεσης και ανάκτησης των παραγόμενων αποβλήτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ D15: Αποθήκευση εν αναμονή μιας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία 

D1 έως D14 (εκτός από την προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή της συλλογής, 
στο χώρου όπου παράγονται τα απόβλητα)  

➢ R12: Ανταλλαγή αποβλήτων προκειμένου να υποβληθούν σε μία από τις εργασίες 
που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R11  

➢ R13: Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μιας από τις εργασίες που αναφέρονται 
στα σημεία R1 έως R12 (εκτός από την προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή της 
συλλογής, στο χώρο όπου παράγονται τα απόβλητα)  

 
Όπως έχει αναφερθεί, τα απόβλητα αποθηκεύονται σε κατάλληλους υποδοχείς 

στους χώρους των εργαστήριων όπου παράγονται. Η θέση και οι υποδοχείς 
επισημαίνονται με τις κατάλληλες σημάνσεις. Στην φωτογραφική τεκμηρίωση την 
παρούσας Μελέτης φαίνονται οι θέσεις συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης των 
αποβλήτων μέχρι να συλλεχθούν από αδειοδοτημένη εταιρεία.  

Το 2007 υποβλήθηκε φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την κατασκευή 
κεντρικού κτιρίου προσωρινής αποθήκευσης και διαχείρισης των εργαστηριακών 
χημικών αποβλήτων σε περιφραγμένο χώρο πλησίον του κτιριακού συγκροτήματος της 
Σχολής Θετικών Επιστημών και του Κτιρίου Ενέργειας. Η Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων εκδόθηκε με αρ. πρωτ. 144637/21.09.2009. Οι εργασίες για 
την κατασκευή του κτιρίου αναμένεται να ξεκινήσουν τους αμέσως επόμενους μήνες. 
Το κτίριο έχει προγραμματιστεί να κατασκευαστεί σε γήπεδο συνολικής έκτασης 1.000 
m2 και το συνολικό εμβαδό του κτιρίου θα ανέρχεται στα 354,90 m2. 
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Εκροές στερεών αποβλήτων με εκτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών 
Τα στερεά απόβλητα τα οποία παράγονται στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης 
αφορούν στις εξής κατηγορίες:  

• στερεά αστικά απορρίμματα  

• Κλαδέματα από τη διαχείριση του πρασίνου  

• ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές  

• απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  

• ανακυκλώσιμα υλικά  

Η αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων από το χώρο της 
Πανεπιστημιούπολης γίνεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας των Δήμων Αθηναίων 
και Ζωγράφου με τελική διάθεση στο ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής. 

Η διαχείριση του πρασίνου γίνεται από την ΤΥΠΑ (Τεχνική Υπηρεσία 
Πανεπιστημίου Αθηνών). Το ΕΚΠΑ υπογράφει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες 
για το κλάδεμα των δέντρων και την απομάκρυνση των κλαδεμάτων. 

Δεν υπάρχει σύμβαση με αδειοδοτημένες εταιρείες για συλλογή των 
ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν υφίσταται σχέδιο συγκέντρωσης και διαχείρισης των 
ανακυκλώσιμων υλικών, το οποίο να ισχύει και να εφαρμόζεται σε όλη την 
Πανεπιστημιούπολη. 

Όσον αφορά στον ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, επειδή κυρίως 
αφορούν ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Αθηνών και επομένως του ελληνικού δημοσίου, 
ο εξοπλισμός που έχει έρθει στο τέλος της ζωής του, αποστέλλεται στη Διεύθυνση 
Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, η οποία φέρει και την ευθύνη για την τελική διάθεση του 
εξοπλισμού.  

Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου στον αέρα από τη λειτουργία της 
δραστηριότητας 

Οι κύριες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης 
αφορούν στις εκπομπές των λεβήτων φυσικού αέριου και πετρελαίου, της 
συμπαραγωγής και στην εκτεταμένη μετακίνηση οχημάτων εντός της έκτασης της. Η 
συντήρηση και η ρύθμιση των λεβήτων θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το 
χρόνο από κατάλληλα αδειούχο συντηρητή. 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις του στην 
Πανεπιστημιούπολη, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων 
Εκπομπών (EU ETS) κάτω από την κατηγορία δραστηριότητας «Καύση καυσίμων σε 
εγκαταστάσεις με συνολική ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW». 
Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Συστήματος, η Πανεπιστημιούπολη οφείλει να 
παρακολουθεί τις εκπομπές CO2 από την καύση φυσικού αερίου και πετρελαίου στους 
λέβητες και τη συμπαραγωγή. 

Αέρια του θερμοκηπίου εκπέμπονται και από τα οχήματα που κινούνται εντός 
της έκτασης της Πανεπιστημιούπολης. Η μετακίνηση οχημάτων εντός της έκτασης της 
Πανεπιστημιούπολης δεν οφείλεται αποκλειστικά στα οχήματα του προσωπικού και των 
φοιτητών, αλλά και στις μετακινήσεις πολιτών που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο της 
Πανεπιστημιούπολη ως παράκαμψη των κύριο οδικών οδών των Δήμων Ζωγράφου, 
Αθηνών και Καισαριανής. Εκτιμάται ότι το 70% των μετακινήσεων οφείλονται σε τέτοιου 
είδους μετακινήσεις. 
 
Εκπομπές θορύβου και δονήσεων από τη λειτουργία της δραστηριότητας 
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Η κύρια πηγή θορύβου είναι η κίνηση των οχημάτων. Λαμβάνοντας όμως υπόψη 
ότι η Πανεπιστημιούπολη είναι κοντά σε υψηλής και ταχείας κυκλοφορίας οδούς 
(Ούλωφ Πάλμε, Λεωφόρος Κατεχάκη), η συνεισφορά του θορύβου από την μετακίνηση 
των οχημάτων εντός της έκτασης της είναι σημαντικά μικρότερη. Δονήσεις δεν 
προκαλούνται από τις δραστηριότητες της Πανεπιστημιούπολης.  
 
Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός 
της Πανεπιστημιούπολης δεν προκαλούν εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 
 
Παύση λειτουργίας – αποκατάσταση 

Η Πανεπιστημιούπολη υφίσταται στην περιοχή σχεδόν από το 1960, οπότε και 
ξεκίνησε να κατασκευάζεται. Δεδομένου του σκοπού της, δεν έχει προγραμματιστεί και 
δεν αναμένεται η παύση της λειτουργίας. Επομένως, δεν έχει σχεδιασθεί και η 
αποκατάσταση του χώρου σε τέτοια περίπτωση. 
 
Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

Λαμβάνοντας υπόψη το ύφος των δραστηριοτήτων της Πανεπιστημιούπολης και 
το είδος των κτιριακών εγκαταστάσεων της, εκτιμάται ότι δεν αναμένεται να 
αντιμετωπιστούν έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον.  

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι δεξαμενές αποθήκευσης του 
πετρελαίου diesel διαθέτουν τις κατάλληλες λεκάνες ασφαλείας και βρίσκονται εντός 
των κτιρίων. Επομένως, μια πιθανή διαρροή δύναται να αντιμετωπιστεί άμεσα και 
αποτελεσματικά, χωρίς τον κίνδυνο να επηρεαστεί το έδαφος ή ο υδροφόρος 
ορίζοντας.  

Τα υγρά και τα στερεά επικίνδυνα και μη απόβλητα από τα χημικά εργαστήρια 
της Πανεπιστημιούπολης διαχειρίζονται κατάλληλα με προσωρινή αποθήκευση σε 
χώρους εντός των κτιρίων των τμημάτων και με χρήση κατάλληλων περιεκτών σε 
χώρους οι οποίοι φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις και απομακρύνονται από την 
Πανεπιστημιούπολη από αδειοδοτημένη για αυτό το σκοπό εταιρεία.  
 
xiv. Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 
Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εκπέμπονται και από τα οχήματα που 
κινούνται εντός της έκτασης της, οι οποίες όμως δεν ποσοτικοποιούνται. 

 
Ρύπανση, υποβάθμιση και διάβρωση των εδαφών 

Ενδεχόμενες διαρροές του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων 
ενδέχεται να λάβουν χώρα, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τα εδάφη. Η 
συντήρηση του δικτύου είναι αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση της Πανεπιστημιούπολης ανήκει στη Ζώνη 
Προστασίας του Υμηττού, υπάρχουν περιορισμοί για τις δραστηριότητες που μπορούν 
να λάβουν χώρα στην έκταση και οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν το έδαφος. 
 
Εκπομπές ρύπων στον αέρα 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεργάζεται με κατάλληλα αδειούχο συντηρητή, ο 
οποίος τακτικά και όταν απαιτείται συντηρεί και ρυθμίζει τους λέβητες της 
Πανεπιστημιούπολης. Πέρα από τις παραμέτρους των καυσαερίων που απαιτείται να 
παρακολουθούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις εγκαταστάσεις 
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κεντρικής θέρμανσης και οι οποίες αναφέρονται στην ενότητα 6.5.5, δεν 
παρακολουθούνται και δεν καταγράφονται εκπομπές άλλων ρύπων ή αερίων, εκτός 
από το CO2. 
 
Συγκεντρώσεις αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα που οφείλονται στη 
δραστηριότητα 

Πέρα από το CO2, το οποίο προσδιορίζεται υπολογιστικά βάσει της ανάλωσης 
καυσίμου, δεν μετράται και δεν καταγράφεται οποιοδήποτε άλλο αέριο από τη 
λειτουργία των καυστήρων της Πανεπιστημιούπολης. Οι εκπομπές CO2 εξαρτώνται 
άμεσα από τις ώρες λειτουργίας των εγκαταστάσεων και τις θερμοκρασιακές συνθήκες 
που επικρατούν τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες κάθε χρόνο. 
 
Επίπεδα θορύβου και δονήσεων 

Η κύρια πηγή θορύβου είναι η κίνηση των οχημάτων. Και δεδομένου ότι μια 
μέτρηση θορύβου στα όρια της έκτασης της Πανεπιστημιούπολης θα επηρεαζόταν 
περισσότερο από τις συνθήκες που επικρατούν εξωτερικά της Πανεπιστημιούπολης 
παρά εσωτερικά (οδοί υψηλής και ταχείας κυκλοφορίας), μια τέτοια μέτρηση δεν θα 
έδινε αντικειμενικά και αντιπροσωπευτικά στοιχεία. 
 
xv. Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λειτουργιών της Πανεπιστημιούπολης δεν 
χαρακτηρίζονται σοβαρές, εντούτοις, η διαχείριση του πληθυσμού και των κτιρίων 
κρίνεται ως πρόκληση. Η διαχείριση έχει ανατεθεί κεντρικά στην Εποπτεία της 
Πανεπιστημιούπολης, όσον αφορά στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης, αλλά και 
επιμέρους στους επόπτες των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης, όσον αφορά στα 
επιμέρους κτίρια της. Η διαχείριση των αποβλήτων και η επικοινωνία με την 
αδειοδοτημένη εταιρεία για τη συλλογή τους έχει ανατεθεί στο Τμήμα Φαρμακευτικής.  

Ενδεχομένως, θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαχείριση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λειτουργιών της Πανεπιστημιούπολης, η ανάπτυξη 
και η εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το Διεθνές 
Πρότυπο ISO 14001:2015, ενιαίου για το σύνολο των δραστηριοτήτων της 
Πανεπιστημιούπολης. 

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 
θα έπρεπε να εφαρμόζεται από μια κεντρική υπηρεσία της Πανεπιστημιούπολης, έστω 
και αν η διαχείριση επιμέρους παραμέτρων του συστήματος δεν γινόταν από την ίδια 
υπηρεσία, και να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της 
Πανεπιστημιούπολης (εκπαίδευση, εργαστήρια, εστιατόρια, αθλητικοί χώροι, φοιτητικές 
εστίες, διοίκηση κ.ά.). 
 

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

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο 
αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). 
Οι κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν 
δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου 
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ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων…»  

3. Μεταχειρισμένα ελαστικά: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. 
Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4. Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές 
στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών  

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 
80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>> 

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
7. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι 

και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων» 

8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων 
και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 179182/79 
Απόφαση Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) 
Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), 
Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

9.  Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “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’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

10. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια 
εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για 
τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 
2 και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81).  
Επίσης ισχύουν τα: 

 ΚΥΑ11294/93 (ΦΕΚ264/Β/93) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα 
όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες κλπ 
που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο» 

 ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993) ‘Ρύθμιση θεμάτων σχετικών  
με τη λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και 
νερού’ 

11. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στις αποφάσεις: 1) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78), 2) 
Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570Β/9-9-86), 3) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 
751Β/18-7-88), 4) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81Β/21-2-91). Για την λειτουργία της 
εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.  

12. Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 
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α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 
β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 
γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 
δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται 

μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία καθορίζονται 
τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του 
καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών 
υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

13. Δομικά μηχανήματα: εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν.  

14. Αέριοι ρύποι οχημάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 
«περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων 
από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, 
καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης 
ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της 
Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, 
ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που 
τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της 
Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

15. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 
(ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12. 

16. Αμιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθμ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) 
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις 
εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν 
αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς 
επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου 
ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο. 

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

παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή 
γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να 
κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται: 

1. Γενικά μέτρα που αφορούν το έργο και την δραστηριότητα: 

1) Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η 
ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου 
με τη μέθοδο των υπεργολαβιών. 

2) Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να 
εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
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3) Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του 
έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από 
την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις (πχ γραφεία δόμησης, Δ/νση 
Μεταφορών, ΕΥΔΑΠ, Αρχαιολογία, Δασαρχείο, Δ/νση Υδάτων, Δ/νση Υγείας κλπ). 

4) Υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων από τον κύριο του έργου και της 
δραστηριότητας να ορισθεί αντιπρύτανης του Ιδρύματος. 

5) Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέμβαση κατά τη κατασκευή 
ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και 
μόνο μετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και των αδειών. 

6) Να προβλεφθεί η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
(αίθουσα, αμφιθέατρα, εργαστήρια, εστιατόρια. γυμναστήρια κλπ) και των χώρων 
κοινής χρήσης (καθιστικά, καλάθια, εμπόδια πεζοδρομίου, ράμπες κλπ) και 
υγιεινής 

7) Τα οικοδομικά και τεχνικά υλικά που θα χρησιμοποιούνται, για την κατασκευή όλων 
των εν εξέλιξη και μελλοντικών έργων, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον 
απαλλαγμένα οργανικών διαλυτών και άλλων ουσιών επιβλαβών στην υγεία και στο 
περιβάλλον.   

8) Να εφαρμοσθούν οι βασικές αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής τόσο στο 
σχεδιασμό όσο και στην χρήση υλικών πχ αερισμό, δροσισμό, χωροθέτηση 
εσωτερικών – εξωτερικών χώρων, πράσινο, χρήση κυβολίθων κατά την 
πλακόστρωση κλπ 

9) Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για 
την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης 
των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον 
φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά, εμφάνιση θερμικών νησίδων κ.λπ. 

10) Να πραγματοποιηθεί περιμετρική φύτευση με την διαμόρφωση χώρων πρασίνου 
και συναφών εργασιών καλλωπισμού του χώρου για περιορισμό τόσο της οπτικής 
όσο και της ακουστικής όχλησης, με εκπόνηση σχετικής φυτοτεχνικής μελέτης. 

11) Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, τακτικά με ευθύνη του 
φορέα του έργου. Ειδικότερα, οι εργασίες που θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα είναι 
οι εξής: άρδευση, λίπανση, αραίωμα, επαναφύτευση όπου υπάρχουν αστοχίες, 
φυτοπροστασία.  

12) Να συνταχθεί και να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία κυκλοφοριακή μελέτη 
σύνδεσης της δραστηριότητας, μετά των εξυπηρετούντων σταθμών και δικτύων. 

13) Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισμένης ως δασικής, εντός 
ρεμάτων, αρχαιολογικών χώρων κλπ έστω και προσωρινά: μπαζών, εργαλείων, 
εξοπλισμού, δομικών υλικών, πρώτων υλών, απορριμμάτων, προσωρινών 
εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων, γραφείων, διαμόρφωσης δρόμων, έστω και απλής 
διέλευσης οχημάτων κλπ ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης του για την εξυπηρέτηση 
του έργου χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη σχετική άδεια. 

14) Οι πάσης φύσεως εργασίες που θα πραγματοποιούνται (συμπεριλαμβανομένων 
τυχόντων έργων διευθέτησης ρεμάτων κλπ εκσκαπτικών έργων) να γίνονται υπό 
την εποπτεία της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. Γι’αυτό πριν την έναρξη 
οποιασδήποτε εργασίας θα πρέπει να ειδοποιηθούν εγγράφως και εγκαίρως οι 
αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες 
ενέργειες (πχ λήψη σχετικών εγκρίσεων και αδειών, πραγματοποίηση 
δοκιμαστικών τομών, να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κλπ). Αν κατά 
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τις εργασίες βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει 
ανασκαφική έρευνα. 

15) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε έκταση που διέπεται από τη δασική 
Νομοθεσία.  

16) Τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας 
της δραστηριότητας συνολικά θα πρέπει: τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα 
υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια και παντός τύπου απορρίμματα 
να συλλέγονται και να απομακρύνονται από τους χώρους της δραστηριότητας 
συλλογικά, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και 
μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,  

17) Η διάθεση/διαχείριση των παλαιών ανταλλακτικών, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής 
τους κλπ που βρίσκονται εντός του χώρου της εγκατάστασης από τη προηγούμενη 
δραστηριότητα να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

18) Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους 
λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του 
εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) και στο 
ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των 
μηχανημάτων-οχημάτων να γίνεται σε εγκεκριμένα συνεργεία, τα οποία θα είναι 
επίσης εφοδιασμένα με όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις- εγκρίσεις, άδειες, και όλα 
τα μηχανήματα- οχήματα θα φέρουν πιστοποιητικά θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας 
καυσαερίων κλπ. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να 
γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία 
θα διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

19) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας. 

20) Να ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος με διαρροή τοξικών 
ουσιών τόσο εντός όσο και εκτός των εγκαταστάσεων της δραστηριότητα. 

21) Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων να περιβάλλονται με λεκάνες 
ασφαλείας, των οποίων η σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισμός να καλύπτει τις 
απαιτήσεις του Π.Δ. 44/87 (ΦΕΚ 15/Α/87) αλλά και τους σχετικούς κανόνες 
ασφαλείας σύμφωνα με τα ΠΔ922/1997(ΦΕΚ315/Α/97) και 
ΠΔ71/1988(ΦΕΚ32/Α/88) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. Τα 
τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να 
ακολουθούν τις γενικές διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 34628/85 
(ΦΕΚ 799/Β) και ΥΑ Π−7086/Φ5.2/1988 (ΦΕΚ 550/Β) όπως ισχύουν σήμερα. 

 
22) Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους του έργου ή της 

δραστηριότητας (πχ χλοοκοπτικές μηχανές, μηχανές ξακρίσματος χλοοτάπητα 
κλπ) για την συντήρηση φυτών και πράσινου, να φέρουν τη σήμανση CE, όπου να 
αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 
37393/2028/2003 (Β΄ 1418) και στην ΚΥΑ 9272/471/2007 (Β΄286) όπως εκάστοτε 
ισχύουν 

23) Στην περίπτωση που υγρά απόβλητα των εγκαταστάσεων διοχετεύονται απευθείας 
σε δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, να τηρούνται τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ αρ 
οικ5673/400/1997 (Β΄192) όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι όροι που 
επιβάλλονται στον Κανονισμό λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής 

24) Ο εκπεμπόμενος θόρυβος κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου την 
περίοδο κατασκευής του έργου, θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 
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αναφερομένων xvi.11 κανονισμών και σχετικών διατάξεων ενώ κατά τη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων θα πρέπει ο ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, 
στα όρια του χώρου, να μην υπερβαίνει τα 50 dB(A), σύμφωνα με το Π.Δ. 
1180/81(ΦΕΚ 293/Α/1981). Παράλληλα θα πρέπει να ικανοποιούνται και οι 
σχετικοί περιορισμοί που αφορούν τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις όσον 
αφορά τις λοιπές ηχητικές οχλήσεις.  

 
25) Να εξασφαλισθεί η υδραυλική ισορροπία και η αντιπλημμυρική προστασία της 

περιοχής γύρω από την έκταση ανάπτυξης του έργου ή της δραστηριότητας και να 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων και εκπλύσεων 

26) Με την ολοκλήρωση ενός κατασκευαστικού έργου  
a) να απομακρύνεται άμεσα οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, 

συνεργεία, αποθήκες, περιφράξεις κλπ και να αποκαθίσταται πλήρως το 
σύνολο των εργοταξιακών χώρων 

b) να απομακρύνεται το σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών και να 
διαχειριστεί κατάλληλα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

27) Τα απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου να 
συλλέγονται σε κατάλληλους χώρους εντός του εργοταξίου ή/και σε κατάλληλους 
περιέκτες εφαρμόζοντας διαλογή των ειδών και υλικών στην πηγή 

2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή ενός έργου (υπό κατασκευή βιβλιοθήκη, 
κτίριο αποθήκευσης αποβλήτων , εκπαιδευτήρια ΜΙΘΕ κλπ): 

28) Η υλοποιηθείσα κατασκευή σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους 
όρους δόμησης της ισχύουσας νομοθεσίας και των σχετικών διαταγμάτων. 

29) Η τελική εγκατάσταση να βρίσκεται σε συμφωνία με την περιοχή στην οποία θα 
δομηθεί (επιλογή κατάλληλου χρωματισμού, κατασκευαστικές γραμμές αλλά και 
αποφυγή τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων κλπ). 

30) Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για την 
κατασκευή του έργου. 

31) Σύμφωνα με το ισχύον ΠΔ η κοπή δένδρων δεν είναι επιτρεπτή στις 
χαρακτηρισμένες περιοχές Δ, όπως αυτές της Πανεπιστημιούπολης. Εάν απαιτηθεί 
η κοπή δένδρων (εντός του χώρου της ανέγερσης), να γίνει μόνο αφού αυτά 
καταγραφούν και χαρτογραφηθούν και η κοπής τους γίνει με σχετική έγγραφη 
γνωστοποίηση και παρουσία υπαλλήλου της Δ/νσης Προστασίας Δασών και 
Φυσικού Περιβάλλοντος και μετά από γνωμοδότησή τους. 

32) Να αποφευχθεί η δημιουργία και να εμποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε επικίνδυνα 
σημεία, όπως μεγάλα βάθη, μεγάλα ύψη, μη επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά 
ή/και ψηλά σώματα, δεξαμενές νερού, λάκκους ασβέστη, επιχωματώσεις, χαλαρά 
πρανή και βράχοι, χάλυβες, πλέγματα κλπ 

33) Κατά την διαμόρφωση όλων των εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση 
κατάλληλη αντιστήριξη  

34) Να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό της κατασκευής η τοποθέτηση των έργων εντός 
του Ιδρύματος  και να αποφευχθεί ή/και να ελέγχεται επαρκώς η διέλευση των 
φορτηγών έμπροσθεν των σημείων εισόδου και εξόδου των εκεί 
εργαζομένων/φοιτητών τοποθετώντας ή δυνατόν ελεγκτή κυκλοφορίας στα 
αντίστοιχα χρονικά διάστημα. 

35) Να προβλεφθεί ειδική κυκλοφορική ρύθμιση και να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση 
για την τέλεση των έργων στην περιοχή, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
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ατυχημάτων. Οι πολίτες-οδηγοί να ενημερωθούν έγκαιρα για τις πιθανές 
σχεδιαζόμενες παρακάμψεις. 

36) Κατά το σχεδιασμό των εργασιών να ληφθεί μέριμνα ώστε στην περίπτωση που 
χρησιμοποιηθεί γερανοφόρο οικοδομών κλπ ο βραχίονας του μηχανήματος 
οποιαδήποτε στιγμή της λειτουργίας του αλλά και ο πύργος στήριξης σε ενδεχόμενο 
ατυχήματος να μη βρίσκονται (υπερίπτανται) ποτέ εντός των εγκαταστάσεων του 
Ιδρύματος. 

37) Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως 
κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας, σύνταξη 
μελέτης διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων περιοχών κλπ. 
και να ληφθεί υπόψη το ωράριο και διάστημα λειτουργίας του Ιδρύματος, 
αποφεύγοντας την πραγματοποίηση έντονα οχλουσών δραστηριοτήτων (με 
θόρυβο, σκόνη, αέρια, υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο φορτηγών και πρώτων υλών) 
εντός του εν λόγω διαστήματος. 

38) Να ληφθεί υπόψη το ως άνω στοιχείο (γειτνίαση με υψηλό αριθμό ατόμων) και να 
εμποδισθεί η με κάθε τρόπο πρόσβαση τους στο χώρο του εργοταξίου σε όλο το 
διάστημα κατασκευής του (πριν από τη δημιουργία των πρώτων εργασιών με την 
τοποθέτηση του εκεί εξοπλισμού έως και την παράδοση της εγκατάστασης) με την 
τοποθέτηση κατάλληλης περίφραξης. 

39) Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/10 
και του Ν4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Τα ακατάλληλα 
πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, 
μπετά, καθαιρεμένες τοιχοποιίες κλπ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
αποκατάσταση ανενεργών λατομείων εξορυκτικής δραστηριότητας της ευρύτερης 
περιοχής Αττικής μετά από τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις. 

40) Σε περίπτωση καθαίρεσης και απομάκρυνσης αμιαντούχων υλικών-κατασκευών, 
αυτά θα πρέπει να απομακρυνθούν και να διαχειριστούν μόνο από κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρεία μετά από την έκδοση σχετικού σχεδίου από την αρμόδια 
υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

41) Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται κατά προτίμηση από νομίμως λειτουργούντα 
λατομεία και εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους.   

42) Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη απόρριψη έστω και προσωρινή 
αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο του έργου. 

43) Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων (στις 
πηγές εκπομπής) με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή 
αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα: 
➢ Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται μέσω 

εγκατεστημένου συστήματος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός μεν η 
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας περίσσειας 
εκπλυμάτων. 

➢ Συνίσταται, επίσης, η συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών με μόνιμα ή 
μεταφερόμενα συστήματα διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους. Σε 
περίπτωση που το μέτρο αυτό δεν αποδώσει, προτείνεται η διαβροχή με 
κατάλληλες χημικές ουσίες. 

➢ Κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο κάλυμμα σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις.  

➢ Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιμοποιηθεί και ως προσωρινός 
χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται εφόσον μένουν επί 
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τόπου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Εφόσον παραμένουν για 
μικρότερα διαστήματα θα πρέπει να διαβρέχονται τουλάχιστον στη διάρκεια της 
θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά 
κατασκευής να μην αποτίθενται σε χώρους με αξιόλογη φυτική βλάστηση. 

➢ Να καταβρέχονται τα πλησίον του εργοταξίου δένδρα ώστε να αποφευχθεί 
πιθανή δυσμενής εξέλιξη στην ανάπτυξη τους από την εναπόθεση σκόνης στο 
φύλλωμά τους. 

44) Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές του 
έργου.  

45) Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 
109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

46) Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση 
επιχωμάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά 
τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή. 

47) Κατά τη φάση κατασκευής να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή της παράσυρσης 
του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές. Να υπάρχει πρόβλεψη απαγωγής των 
βρόχινων νερών που θα πέφτουν στα επιχώματα μέσω κατάλληλου συστήματος 
χαλικόφιλτρου.  

48) Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαμενής καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων μέσων 
απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και οποιασδήποτε 
άλλης εργασίας η οποία εγκυμονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα και εκδήλωσης 
πυρκαγιάς. 

49) Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από 
ειδικευμένο προσωπικό. Τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις 
εκπομπές θορύβου (xvi.13 διατάξεις) και αέριων ρύπων (xvi.12 και 14 διατάξεις). 

50) Συνίσταται η εγκατάσταση συστημάτων πλύσης των τροχών όλων των οχημάτων 
που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευαστεί φρεάτιο 
συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός καθαρισμός 
του φρεατίου από την ιλύ, με διάθεσή της σε εγκεκριμένους χώρους. 

51) Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του 
εργοταξίου να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που 
ορίζεται με την  ΚΥΑ 37393/2028(ΦΕΚ 1418/Β/2003) όπως τροποποιήθηκε με την 
ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2-3-07(ΦΕΚ286/Β/2-3-2007).  

52) Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση κατά 
την οπισθοκίνηση. 

53) Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου με 
μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με το Δήμο. 

54) Ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές). 
Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κλπ και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής 
της σε παρακείμενες περιοχές. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος 
θα επαναφερθεί  από τον Ανάδοχο στην μορφή που έχει προβλεφθεί από τις 
εγκεκριμένες μελέτες. Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει 
και να απομακρύνει από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, 
απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιμα ή 
άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, κλπ. Επισημαίνεται ότι η 
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υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη 
της απόστασης από τη θέση του Έργου. 

55) Για τη διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιμοποιηθούν 
προσωρινές χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. 

56) Να προστατευτεί ο παρόδιος χώρος από την εγκατάσταση διαφημιστικών 
πινακίδων για να μην υποβαθμίζεται σε μεγάλο βαθμό η εικόνα του τοπίου και να 
μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. 

 
2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας: 

57) Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής 
πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

58) Να προβλεφθεί η τοποθέτηση ικανού αριθμού δοχείων, τα οποία θα φέρουν 
σήμανση σχετικά με την απόρριψη απορριμμάτων και επισήμανση κινδύνου 
πυρκαϊάς σε κατάλληλα σημεία του έργου και του περιβάλλοντος χώρου για την 
απόθεση των απορριμμάτων. 

59) Να εγκατασταθεί σύστημα συλλογής και διάθεσης των αποβλήτων του Ιδρύματος 
(γραφείων, εργαστηρίων, εστίας, μαγειρείων κλπ). Απορρίμματα που μπορούν να 
ανακυκλωθούν (αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι) να συλλέγονται 
ξεχωριστά από τα υπόλοιπα και να διατίθενται για ανακύκλωση σε φορείς 
διαχείρισης που διαθέτουν τη σχετική άδεια μέσω Συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχείρισης (σύμφωνα με το Ν2939/01 (Α/179).  

60) Απορρίμματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία υφίστανται αλλοίωση (κρεατικά, 
γαλακτοκομικά, φρούτα κλπ) να αποθηκεύονται σε κατάλληλο και αποκλειστικό 
προς τούτο χώρο κατάψυξης και να μην παραμένουν ποτέ σε ανοικτούς χώρους. 

61) Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα κατά την λειτουργία του μαγειρείου/ εστιατορίου 
ώστε στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων να μην 
δημιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης μικροοργανισμών και συγκέντρωσης 
εντόμων και τρωκτικών. Οι κάδοι να είναι πάντα κλειστοί και στεγανοί. 

62) Να αποφευχθεί η έκκληση στραγγισμάτων και οσμών στο χώρο συγκέντρωσης των 
απορριμμάτων. 

63) Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου, να αποθηκεύονται ευθύνη του υπευθύνου της 
δραστηριότητας εντός του οικοπέδου αυτού, και κατόπιν να απομακρύνονται  σε 
καθημερινή βάση, από το απορριμματοφόρο του Δήμου, για λόγους Υγείας και 
Δημόσιας Υγιεινής.  

64) Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, παλαιός εξοπλισμός κλπ, να διαχειρίζονται από 
αδειοδοτημένους φορείς προς ανακύκλωση. 

65) Η διάθεση των όποιων επικινδύνων αποβλήτων που μπορούν να προκύψουν 
(στερεών, υγρών, ελαίων κλπ) και που αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 
Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118 ΕΚ) να γίνεται σύμφωνα με τις xvi.9 σχετικές ΚΥΑ 

66) Να εφαρμόζεται το Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Β/04) για τη διαχείριση των αποβλήτων  
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

67) Να προβλέπεται η διαχείριση/ διάθεση των χρησιμοποιημένων λαμπτήρων 
φθορισμού σύμφωνα με το  ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) και τις xvi.9 σχετικές ΚΥΑ  

68) Να εφαρμόζεται η ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/28-09-2010 για τη διαχείριση των 
χρησιμοποιημένων συσσωρευτών. 

69) Η προσωρινή αποθήκευση των αστικών αποβλήτων που προσομοιάζουν με τα 
οικιακά να γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειδοτημένη εταιρεία για τη 
συλλογή και μεταφορά αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 
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50910/2727/2003 (Β΄1909), το Ν2939/2001 (Α΄179) και το Ν4042/2012 (Α΄24) 
όπως εκάστοτε ισχύουν 

70) Να τηρείται χρονολογικό αρχείο με τις ποσότητες των αποβλήτων, τη φύση, την 
προέλευση και ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής 
και τον τρόπο μεταφοράς τους και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του 
Ν4042/12 

 

71) Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε 
επιφανειακούς αποδέκτες.  

72) Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται 
στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. 

73) Να γίνεται συλλογή των χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και να διατίθενται σε 
αδειοδοτημένες επιχειρήσεις με σκοπό την ενεργειακή ή άλλη αξιοποίηση τους 
εφόσον υπάρχει δίκτυο συλλογής στην περιοχή. 

74) Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από χώρους παρασκευής τροφίμων και 
χώρους κοπής κρέατος ή ψαριών να διέρχονται από φρεάτια λιποσυλλογής πριν 
την τελική διαχείριση τους μαζί μετά αστικά υγρά απόβλητα. Η λάσπη από τα 
φρεάτια λιποσυλλογής να απομακρύνεται από αδειοδοτημένο συλλέκτη ή νόμιμο 
βυτιοφόρο και να διαχειρίζεται από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης (ενδεικτικά 
Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του οικείου Δήμου, ΧΥΤΑ, αδειοδοτημένη μονάδα 
διαχείρισης ιλύος κλπ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 
1909) και το Ν4042/2012 (Α΄24) όπως εκάστοτε ισχύουν 

75) Στα μαγειρεία να τοποθετηθούν φίλτρα συγκράτησης οσμών στις καμινάδες 
απαερίων 

76) Στις περιπτώσεις μη συλλογής των αποβλήτων (πέραν των 3 ημερών τους 
καλοκαιρινούς μήνες) τα οργανικά απόβλητα να φυλάσσονται σε ψυκτικούς 
θαλάμους που θα προορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό 

 

77) Στην περίπτωση που δραστηριότητες χρησιμοποιούν κινητά μηχανήματα σε 
ανοιχτούς χώρους, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της 
κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από 
εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 
2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν 
αναθεωρήσεών τους. 

78) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου 
ορίου θορύβου κατά τη λειτουργία του λοιπού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων 
σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/ΟΙΚ/15438/10-10-2011 (ΦΕΚ1346/Β/17-10-2001) και 
λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 

79) Κλιματιστικά μηχανήματα που θα τοποθετηθούν να πληρούν τις προδιαγραφές για 
την ικανοποίηση του ορίου θορύβου σε όλους τους χώρους σύμφωνα με την ΚΥΑ 
Δ6/β/οικ.3155/ΦΕΚ 266/Β/5-3-2003 και την ΥΑ 13352/2635/ΦΕΚ 437/Β/16-7-1990 
για την εναρμόνιση με την οδηγία 86/594/ ΕΟΚ. Η τοποθέτησή τους να γίνει έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι οχλήσεις στους περίοικους.  

80) Τα μηχανήματα που προκαλούν θόρυβο (γεννήτριες, αντλίες, συμπιεστές κλπ) να 
ηχομονωθούν κατάλληλα. Θα πρέπει να επιτευχθεί σωστή κτιριακή ηχομόνωση για 
την επίτευξη των ορίων του εκπεμπόμενου θορύβου. 

81) Μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να τοποθετηθούν σε 
ειδικές αντικραδασμικές βάσεις / στηρίξεις (ελαστομερικές, ντίζες κλπ ή αν 
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απαιτηθεί βάσει ειδικής μελέτης και σε αποσβεστήρες κλπ) και όχι κατευθείαν πάνω 
στον φέροντα οργανισμό της κατασκευής. 

82) Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων να μην 
χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αντικειμένων και μηχανημάτων 

83) Ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων να διαθέτει πλήρες και ικανό αποχετευτικό 
σύστημα ( το οποίο να αποτελείται από επαρκή αριθμό κατάλληλων φρεατίων και 
σιφωνίων δαπέδου) και να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του 
αποχετευτικού δικτύου και των σωληνώσεων 

84) Στην περίπτωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων να υπάρχει κατάλληλο 
δίκτυο απορροής ομβρίων υδάτων 

85) Εντός του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων να υπάρχουν διαθέσιμα απορροφητικά 
υλικά (άμμος, πριονίδι) ώστε σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λιπαντικών ή 
λοιπών επικινδύνων ουσιών να καλύπτεται άμεσα από τα απορροφητικά υλικά. Στη 
συνέχεια το υλικό που διέρρευσε μαζί με το απορροφητικό υλικό να διατίθεται σε 
εταιρείες οι οποίες να διαθέτουν για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (Β΄ 383) ό[πως εκάστοτε 
ισχύει. 

86) Η στάση και στάθμευση των εξυπηρετούμενων οχημάτων να γίνεται αποκλειστικά 
εντός του χώρου της δραστηριότητας και όχι σε δημόσιο οδικό δίκτυο. 

87) Ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα εντός του υπογείου σταθμού αυτ/των να είναι 
τουλάχιστον 4 φορές την ώρα και να λειτουργούν αισθητήρες μέτρησης 
μονοξειδίου του άνθρακα. 

88) Να γίνει προσεκτική επιλογή των θέσεων και του ύψους των στομίων των 
αεραγωγών εξαερισμού του χώρου ώστε να αποφευχθεί η όχληση των περιοίκων.  

89) Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, 
καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή. 

90) Η συντήρηση και ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα-λέβητα-
καπνοδόχου να γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια και μέσα στα 
πλαίσια των προδιαγραφών της ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ369Β/24-05-93) και Y.A. οικ. 
189533/07-11-2011. Για κάθε εργασία συντήρησης-ρύθμισης του συστήματος 
θέρμανσης των χώρων να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή 
εις διπλούν το προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης - ρύθμισης και να κρατείται σε 
αρχείο. 

91) Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως 
ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλοντα χώρο. 

92) Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, 
ατμογεννητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ, ντήζελ ή αέριο 
να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 
11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία 
συντήρησης. 

93) Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α’) για τις εκπομπές αερίων 
αποβλήτων σε συμφωνία με τις xvi.12 απαιτήσεις. 

 
94) Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων από ειδικευμένο 

προσωπικό. Τα μηχανήματα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές θορύβου 
(αποφάσεις xv.11) και αέριων ρύπων (xv.10). 

95) Οι εγκαταστάσεις εκπαίδευσης (αίθουσες, θρανία, γραφεία, εξοπλισμός 
εργαστηρίων, δάπεδα, καθίσματα, προστατευτικά κιγκλιδώματα, στεγανοποίηση 
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χώρου, περίφραξη, φωτισμός, χώροι προσωπικής υγιεινής, Η/Μ εγκαταστάσεις και 
συστήματα ασφαλείας, αντικεραυνική προστασία, αντιολισθητικά δάπεδα, 
συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, χρωματισμοί, διάδρομοι, σκυρόδετες 
και μεταλλικές κατασκευές, φυτεύσεις κλπ) πρέπει να διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση, να συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και 
υγιεινής. Τυχόν επισφαλή στοιχεία θα πρέπει να εντοπίζονται και να 
αντικαθίστανται άμεσα. 

96) Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων μόνιμων ή περιοδικών στο 
χώρο της δραστηριότητας οι οποίες αποσπούν την προσοχή κατά την οδήγηση 
ή/και περιορίζουν την ορατότητα κατά την κυκλοφορία πεζών/οχημάτων. 

 
97) Από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας να μην προκαλείται επιβάρυνση 

της ποιότητας της ατμόσφαιρας όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις οριακές τιμές που 
δίνονται στις ΚΥΑ ΗΠ14122/549/Ε103/2011 (Β΄488) και ΗΠ 22306/1075/Ε103/2007 
(Β΄920) όπως εκάστοτε ισχύουν 

98) Στην περίπτωση που υπάρχουν εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως ή 
κλιματισμού οι οποίες περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού 
άνω των τριών κιλών, ελέγχονται ετησίως σύμφωνα με την ΚΥΑ 
37411/1829/Ε103/2007 (Β΄ 1827) όπως εκάστοτε ισχύει, και να υποβάλλεται στο 
ΥΠΕΚΑ το Δελτίο Ψυκτικής Εγκατάστασης 

99) Στις περιπτώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων, να εφαρμόζονται κατά το δυνατό 
πρακτικές για την βελτίωση των εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών στο κτίριο, 
όπως ενδεικτικά: 
➢ Στην περίπτωση ύπαρξης κεντρικής μονάδας αερισμού/κλιματισμού, να 

πραγματοποιηθεί κατάλληλος σχεδιασμός και λειτουργία του συστήματος 
αερισμού/ εισαγωγής νωπού αέρα στο κτίριο λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια, 
τον αριθμό ατόμων σε κάθε χώρο, όπως και τις διάφορες πηγές ρύπων. 
Οργάνωση προγράμματος τακτικής συντήρησης και καθαρισμού των φίλτρων της 
κεντρικής μονάδας αερισμού όπως και των τοπικών στομίων και προγράμματος 
ελέγχου καλής λειτουργίας του συστήματος 

➢ Εγκατάσταση ξεχωριστού συστήματος αερισμού σε χώρους με ρυπαντικό φορτίο 
ή οσμές (για παράδειγμα χώροι στάθμευσης, κουζίνα, πλυντήριο, καπνιστήριο, 
κλπ) 

➢ Οργάνωση ετήσιας επιθεώρησης, συντήρησης και καθαρισμού των τοπικών 
κλιματιστικών συσκευών και των fan coils, εφόσον υπάρχουν 

➢ Χρήση κατασκευαστικών υλικών, προϊόντων επίχρισης και καθαριστικών 
προϊόντων που παρουσιάζουν χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών 
Ενώσεων (ΠΟΕ) 

 
100) Να προτιμηθούν φυτά προσαρμοσμένα στο ελληνικό τοπίο και τις τοπικές 

μικροκλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες όπως και τις τοπικές συνθήκες 
διαθεσιμότητας νερού 

101) Να εφαρμόζονται πρακτικές χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων σύμφωνα με 
τους εγκεκριμένους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής (ΥΑ 85167/820/2000 
Β΄/477) ΥΑ 125347/568/2004 (Β΄142) όπως εκάστοτε ισχύουν 

102) Η χρήση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων να περιοριστεί στις απολύτων 
απαραίτητες και να γίνεται υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες (Πχ να αποφεύγεται 
κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων ή όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι) 

103) Η λίπανση των χώρων πρασίνου να γίνεται όσο το δυνατό με οργανικά λιπάσματα 
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104) Ο περιορισμός των ζιζανίων όπου αυτό απαιτείται στους χώρους του έργου, να 
γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα ή με τη χρήση εγκεκριμένων βιολογικών 
βιοαποδομήσιμων ουσιών. Απαγορεύεται η χρήση ζιζανιοκτόνων χημικών 
παρασκευασμάτων 

105) Να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη μείωση 
κατά το δυνατό των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος κατά την άρδευση με 
εφαρμογή κατάλληλων μέτρων όπως: 
➢ Πραγματοποίηση άρδευσης με σταλακτοφόρους σωλήνες 
➢ Ορθολογικός προγραμματισμός αρδεύσεων (πχ η άρδευση του πράσινου να 

πραγματοποιείται αργά το απόγευμα ή τη νύχτα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
απώλειες της εξάτμισης κλπ 

➢ Αξιοποίηση δικτύου ομβρίων υδάτων και ανακύκλωση του νερού των ελεύθερων 
υδάτινων επιφανειών για άρδευση, όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό 

 
106) Στις εγκαταστάσεις του έργου να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων 

μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και κατάσβεση) καθώς και αποφυγής 
μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές, τα οποία να διαθέτουν την σχετική 
Έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

107) Να καθαρίζονται τόσο εντός όσο και εκτός και περιμετρικά του χώρου οι 
εγκαταστάσεις από σκουπίδια και ξερά χόρτα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο.  

108) Να υπάρχει οργανωμένο σύστημα πυρασφάλειας για την αντιμετώπιση τυχόν 
περιπτώσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

109) Να ληφθεί μέριμνα για την εφαρμογή προγράμματος εξοικονόμησης νερού (π.χ. 
ελεγχόμενη ροή νερού στις εγκαταστάσεις υγιεινής, εφαρμογή συστημάτων 
στάγδην άρδευσης των περιοχών πρασίνου, ανακύκλωση νερού όπου είναι εφικτό 
κλπ) 

110) Να ληφθεί μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία των Η/Μ 
εγκαταστάσεων με συστήματα αύξησης του βαθμού απόδοσης και μείωσης 
ενεργειακής κατανάλωσης, γενική χρήση λαμπτήρων υψηλής αποδοτικότητας και 
μεγάλης διάρκειας ζωής,  κλπ. 

 
111) Εφόσον γίνεται υδροληψία από γεώτρηση, ο φορέας του έργου ή της 

δραστηριότητας ο φορέας οφείλει να εφοδιασθεί με την απαιτούμενη άδεια χρήσης 
νερού από τη δ/νση υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να τηρεί 
του όρους και της προϋποθέσεις της προαναφερθείσας άδειας, σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 43504/2005 (Β΄1784) όπως εκάστοτε ισχύει 

112) Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του έργου ή της 
δραστηριότητας και να επιδιορθώνεται άμεσα οιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς την 
αποφυγή απωλειών νερού 

 
113) Ο σχεδιασμός η κατασκευή και η λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων του 

έργου να πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη κατ’ελάχιστο τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) σύμφωνα με την ΚΥΑ 
Δ6/Β/οικ5825/2010 (Β΄ 407) και τις σχετικές τροποποιήσεις και εγκυκλίους 
εφαρμογής όπως εκάστοτε ισχύουν, ο οποίος στοχεύει στην μείωση της 
κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για θέρμανση , ψύξη , κλιματισμό, φωτισμό 
κλαι παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με την ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών 
άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται 
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μέσω του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού του κελύφους, της χρήσης 
ενεργειακά αποδοτικών δομικών υλικών και ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας. Στο σχεδιασμό του κτιρίου θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατέλάχιστο οι κάτωθι παράμετροι: 
➢ Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός του κτιρίου για τη μέγιστη 

αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών 
➢ Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος 
➢ Κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά 

προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμο, φυσικό φωτισμού και 
αερισμού 

➢ Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός εκ των Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων όπως 
νότια ανοίγματα, τοίχος μάζας , θερμοκήπιο κλπ 

➢ Ηλιοπροστασία 
➢ Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και συστημάτων φυσικού 

φωτισμού 
➢ Να εφαρμόζονται κατά το δυνατό πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας όπως 

ενδεικτικά χρήση ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη των αναγκών σε θερμό 
νερό, χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας κλπ 

 

114) Ο φωτισμός του χώρου να είναι ειδικά προσανατολισμένος ώστε να περιορίζεται η 
διάχυση του εντός του. 

115) Οι κάθε τύπου μετασχηματιστές να είναι εγκατεστημένοι εντός κατάλληλης 
ελαιολεκάνης (λεκάνης ασφαλείας) ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή 
ολικής διάρρηξης των τοιχωμάτων τους το περιεχόμενο διηλεκτρικό έλαια να 
συγκρατηθούν εντός της λεκάνης ασφαλείας και μην διαφύγουν στο περιβάλλον της 
περιοχής. Ο ενεργός όγκος της λεκάνης ασφαλείας ‘έκαστου Μετασχηματιστή να 
είναι ίσος με τον όγκο των περιεχομένων σε αυτόν δηλεκτρικών ελαίων 
προσαυξημένος κατά 15% 

116) Στους μετασχηματιστές, πυκνωτές-συσκευές συνφ κλπ απαγορεύεται η χρήση 
διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) και 
πολυχλωριωμένατριφαινύλια (PCTs) 

117) Ο Υποσταθμός ανύψωσης Τάσης (ή οι Υποσταθμοί, ανάλογα με την περίπτωση) 
του έργου να διαθέτει κατάλληλου ύψους περιμετρική περίφραξη, με ασφαλιζόμενη 
είσοδο, προκειμένου να αποτρέπεται η πρόσβαση αναρμόδιων ατόμων καθώς και 
ζώων στον χώρο αυτό 

118) Όσον αφορά στα επίπεδα εκπομπής ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων από τον 
Υποσταθμό ανύψωσης τάσης (ή τους Υποσταθμούς, ανάλογα με την περίπτωση) 
του έργου να τηρούνται τα οριζόμενα την ΚΥΑ 3060(ΦΟΡ)238/2002 (Β΄512) όπως 
εκάστοτε ισχύει 

119) Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο 
στο ΥΠΕΝ/ Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων σύμφωνα με την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α./ Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και 
προτείνονται από τη Περιβαλλοντική Έκθεση εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 
προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας ΜΠΕ. Η Δ/νση Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Αττικής όμως θεωρεί ότι, οι ακόλουθες προϋποθέσεις θα πρέπει να 
εξασφαλισθούν πριν την ολοκλήρωση της έγκρισης για την υφιστάμενη και ήδη 
λειτουργούσα δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πανεπιστημιούπολη 
Ζωγράφου:  

➢ η Υπηρεσία εκτιμά αναγκαία την εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, 
δεδομένου του ότι το σχετικό ΠΔ του 2011, για την προστασία του Υμηττού, δεν 
έχει εκδοθεί στα πλαίσια της ειδικότερης οικολογικής προστασίας του  όρους αλλά 
επί τη βάσει κυρίως, κανόνων και περιορισμών δόμησης. Μέχρι την έκδοση ενός 
πλαισίου που θα ικανοποιεί και τις οικολογικές ανάγκες του όρους ως περιοχής  
Natura, η εκπόνηση σχετικής μελέτης αξιολόγησης εκτιμάται ως απαραίτητη  

➢ επισημαίνεται ότι η αιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση της 
Πανεπιστημιούπολης θα πρέπει να περιορισθεί στο χώρο που καταλαμβάνουν οι 
περιγραφόμενες στην (30) σχετική μελέτη εγκαταστάσεις της δραστηριότητας και 
που περικλείονται από το περίγραμμά τους όπως αυτό νοητά προκύπτει στο 58 
σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα. Στην εν λόγω αδειοδότηση, δεν δύναται να 
συμπεριληφθούν όλοι οι χώροι της αρχικής παραχώρησης όπως αυτοί 
εμφανίζονται στο περίγραμμα που προκύπτει από τις αναγραφόμενες Π1 έως 
Π140 συντεταγμένες του σώματος της μελέτης, δεδομένου ότι εκεί έχουν 
αναπτυχθεί δραστηριότητες “τρίτων”, όπως αυτές του Κοιμητηρίου Ζωγράφου, 
αμαξοστάσια και αθλητικές εγκαταστάσεις δήμων.   

➢ όλα τα ρέματα που διασχίζουν το χώρο της πανεπιστημιούπολης να καταγραφούν 
και να αποτυπωθούν σε κατάλληλο τοπογραφικό διάγραμμα. Για το εγγύς των 
ορίων και νότια του πανεπιστημιακού χώρου, ρέμα, να απομακρυνθεί η 
τοποθετημένη περίφραξη εντός της κοίτης του, να καθαρισθεί ώστε να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων εντός αυτού και να 
τοποθετηθούν ορόσημα (πάσσαλοι) σε απόσταση 20μ από τα φυσικά του όρια 
(φρύδι πρανούς) μέχρι την οριοθέτησή του. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε 
επέμβαση εντός του ρέματος, χωρίς την άδεια των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας, Περιβάλλοντος και Δ/νσης Δασών) δεν 
επιτρέπεται. Οποιαδήποτε υφιστάμενη κατασκευή ή επέμβαση εντός της κοίτης 
του ρέματος θα πρέπει να απομακρυνθεί, επιστρέφοντας το ρέμα στην πρότερη 
κατάστασή του, μετά τη λήψη σχετικής αδείας από τις ως άνω αρμόδιες Υπηρεσίες 

➢ να προσκομισθούν στην αδειοδοτούσα αρχή οι άδειες χρήσεις νερού των 2 
υδρογεωτρήσεων από την Δ/νση Υδάτων καθώς και η βεβαίωση σφράγισης της 
τρίτης 

➢ για την υφιστάμενη και ήδη λειτουργούσα δραστηριότητα του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, θα πρέπει πριν την έγκριση της μελέτης, να προσκομισθεί για κάθε 
κτηριακή ηλεκτρική εγκατάσταση (αίθουσες διδασκαλίας, σχεδιαστήρια και Η/Υ, 
εργαστήρια, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες, γραφεία, παιδικούς σταθμούς, 
γυμναστήρια, κολυμβητήριο και χώρους άθλησης γενικότερα, δωμάτια εστιών, 
χώροι εστίασης και μαγειρεία, μηχανοστάσια κλπ) βεβαίωση καταλληλότητας και 
ασφαλείας από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη (στην οποία θα 
επιβεβαιώνεται η παρουσία και καταλληλότητα ασφαλών πινάκων με ρελέ 
ασφαλείας για κάθε χώρο, απουσία φθορών ηλεκτρολογικού υλικού (πχ 
φθαρμένα και γυμνά καλώδια, χαλαρές συνδέσεις, σπασμένες πρίζες 
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(ρευματοδότες και ρευματολήπτες), αυθαίρετες συνδέσεις και ιδιοκατασκευές, 
επαρκή τρέχουσα γείωση, ασφάλεια τριφασικού, προειδοποιητικές πινακίδες, 
πινακίδες ενημέρωσης κοινού κλπ). Επιπρόσθετος έλεγχος θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί και για όλες τις υπαίθριες εγκαταστάσεις. Να οργανωθεί πλαίσιο 
τακτικού περιοδικού ελέγχου 

➢ τεχνικός ασφαλείας να βεβαιώσει για την ασφάλεια των χώρων, πχ βεβαίωση 
ασφαλείας υφιστάμενων κλιμακοστασίων, κιγκλιδωμάτων, κουπαστών, 
υαλοπινάκων, εξάλειψη προσβάσεων σε επικίνδυνες θέσεις/ ύψη, επισφαλών 
καταπακτών και φρεατίων, εσχαρών και καλυμμάτων, ολισθηρών δαπέδων και 
σκαλών, επαρκών και κατάλληλων κουπαστών σε κλιμακοστάσια, ύπαρξη 
ιατρείου στη σχολή και φαρμακείου σε κάθε χώρο κλπ. Να οργανωθεί πλαίσιο 
τακτικού περιοδικού ελέγχου 

➢ μαζί με την έγκριση σχεδίων και εξοπλισμού για την ενεργητική και παθητική 
πυρασφάλεια των χώρων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, να εκπονηθεί και να 
κατατεθεί προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστική, σχέδιο 
εκκένωσης όλων των κτιρίων, εργαστηρίων, αιθουσών, σχεδιαστηρίων, 
βιβλιοθηκών, παιδικών σταθμών, εστιών, αμφιθεάτρων κλπ από χρήστες, 
φοιτητές και μόνιμο προσωπικό για φωτιά, σεισμούς, διαφυγή τοξικών, 
πλημμυρισμούς ή άλλη έκτακτη κατάσταση. Τα εν λόγω σχέδια να 
επικαιροποιούνται και να εγκρίνονται τακτικά  

➢ να συνταχθεί πλήρης κατάλογος με το σύνολο των εργαστηρίων του ιδρύματος. 
Για κάθε εργαστήριο να συνταχθεί πίνακας ροών όλων των επικίνδυνων/ 
χημικών/ βιολογικών/ πυρηνικών ουσιών αποβλήτων. Σε κάθε εργαστήριο να 
ορισθεί  υπεύθυνος διαχείρισης των επικινδύνων, όπως και για το σύνολο των 
αποβλήτων. Σε κάθε εργαστήριο να υπάρχουν διαθέσιμα τα φύλλα ασφαλούς 
χρήσης των ουσιών αυτών (MSDS) τα οποία θα πρέπει να προσκομισθούν και 
στην αδειοδοτούσα σε ηλεκτρονική μορφή.  

➢ για την υφιστάμενη και λειτουργούσα κολυμβητική δεξαμενή θα πρέπει να 
προσκομισθεί η σχετική άδεια λειτουργίας της, από τον οικείο ΟΤΑ βάσει 
της  Γ1/443/73 υγειονομικής διάταξης όπως ισχύει. Να πραγματοποιείται τακτική 
συντήρηση των δεξαμενών, του φίλτρου και του λέβητα της δεξαμενής όπως και 
να διενεργούνται συχνές δειγματοληψίες του νερού του κολυμβητηρίου. Τα 
σχετικά παραστατικά θα διατηρούνται σε αρχείο/ βιβλίο τα οποία θα είναι 
διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. Να ληφθεί η έγκριση διάθεση των απόνερων και 
εκπλύσεων του κολυμβητηρίου στο δίκτυο ακαθάρτων από την ΕΥΔΑΠ. 
Αντίστοιχες βεβαιώσεις να ληφθούν και για κάθε εργαστηριακό χώρο στον οποίο 
προκύπτουν εκπλύματα τα οποία καταλήγουν στο εν λόγω δίκτυο 

➢ για τους υφιστάμενους και ήδη λειτουργούντες παιδικούς σταθμούς, να 
προσκομισθούν οι σχετικές άδειες από τους Οικείους Δήμους μετά τις σχετικές 
βεβαιώσεις καταλληλότητας των χώρων από αρμόδιους μηχανικούς των 
γραφείων δόμησης  

➢ να προσκομισθούν αντίγραφα των φύλλων συντήρησης των καυστήρων όλων 
των λεβητοστασίων όλων των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης, 
συμπεριλαμβανομένου του κτηρίου ενέργειας, καθώς και αντίγραφα της πρώτης 
και τελευταίας πιο πρόσφατης σελίδας συντήρησης των συνοδευτικών τους 
βιβλίων  

➢ η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση εμπίπτει στις διατάξεις της IPPC Κοινοτικής Οδηγίας 
2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος 
της ρύπανσης), ως προς την παραγόμενη συνολική θερμική ισχύ της 
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δραστηριότητας. Η εγκατάσταση οφείλει να εφαρμόζει τις αναφερόμενες Βέλτιστες 
Διαθέσιμες Τεχνικές Β.Δ.Τ. κατά την λειτουργία των καυστήρων, όπως αυτές 
περιγράφονται στους σχετικούς Οδηγούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και 
του ΥΠΕΝ. Οδηγία 2010/75/ΕΕ για την «Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της 
Ρύπανσης στη Βιομηχανία (IPPC)», την Κ.Υ.Α. οικ. 36060/1155/Ε. 103/ 2013 
(Φ.Ε.Κ. 1450Β/14-06-2013), καθώς και με τα κείμενα αναφοράς του Ευρωπαϊκού 
Γραφείου για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης για τις 
εγκαταστάσεις παραγόμενης θερμικής ισχύος >50MW. Σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. 
οικ.36060/1155/Ε.103/2013, ο φορέας του έργου υποχρεούται να υποβάλει στην 
αδειοδοτούσα και την Δ/νση Περιβάλλοντος ΠΕ Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας 
Αττικής, τακτικά και τουλάχιστον ετησίως πληροφορίες βάσει αποτελεσμάτων της 
παρακολούθησης των εκπομπών κατά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο (γ) της 
παρ. 1 του άρθρου 11 αυτής, καθώς και άλλων απαιτούμενων στοιχείων που 
επιτρέπουν τον έλεγχο της τήρησης των όρων αδειοδότησης και τη σύγκριση με 
τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές 

 
Επιπρόσθετα θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα: 

➢ θα πρέπει να αναζητηθεί και η γνωμοδότηση του φορέα διαχείρισης Υμηττού, 
ΣΠΑΥ, σύμφωνα με το νόμο 4519 (ΦΕΚ25/Α/20-02-2018), άρθρο 4, παράγραφος 
1.η 

➢ να ακολουθούνται οι επιταγές του Προεδρικού Διατάγματος του 2011 (απαγόρευση 
κοπής δένδρων, απαγόρευση διάνοιξης νέων οδών και κατάτμησης του χώρου 
κλπ). Επιπρόσθετα να προωθηθεί η σύνδεση μέσω διαδρομών, ποδηλατοδρόμων 
κλπ του χώρου της Πανεπιστημιούπολης με τον ορεινό όγκο του Υμηττού 

➢ αφού συγκεκριμενοποιηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και στόχοι, να οργανώνεται 
τακτική ενημέρωση και παρακίνηση συμμετοχής του συνόλου της κοινότητας του 
ιδρύματος (σπουδαστές, διοικητικό προσωπικό, διδάσκοντες) για την επίτευξή τους 

➢ να καλλιεργηθεί στην κοινότητα του Ιδρύματος μέσω εισηγήσεων, δράσεων και 
γενικότερα ενεργειών όπως αυτή της κατάλληλης προσαρμογής του περιεχομένου 
των μαθημάτων, οι έννοιες της οικολογικής συνείδησης αλλά και της βιώσιμης 
ανάπτυξης, στοχεύοντας σε περιβαλλοντικά προσανατολισμένες αποφάσεις και 
δράσεις τόσο εντός του Ιδρύματος όσο και εκτός και μετά από αυτό   

➢ να οργανώνονται και ενισχύονται προγράμματα εξοικονόμησης πόρων, 
ανακύκλωσης, διάθεσης αποβλήτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακών 
αναβαθμίσεων και βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής αλλά και  συστημάτων υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης 

➢ για κάθε εργαστηριακό χώρο επιβάλλεται να ορισθεί υπεύθυνος ο οποίος μεταξύ 
άλλων: 

• θα εισηγηθεί για την εξασφάλιση εγκατάστασης επαρκούς περιβαλλοντικού 
συστήματος και εξοπλισμού ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εργαστηρίου του 

• πρωτίστως βέβαια θα πρέπει να εξασφαλίζει τις συνθήκες εκείνες και τους 
παράγοντες για την ασφάλεια και την υγεία όλων των παρευρισκομένων στο 
χώρο (και του εαυτού του) κάθε χρονική στιγμή (πχ τοποθέτηση ρελέ ασφαλείας, 
χρήση ωτασπίδων, προστασία από ακτινοβολία κλπ) 

• θα ελέγχει την ομαλή και την ασφαλή λειτουργία όλου του εξοπλισμού και των 
συστημάτων του χώρου  

• θα εξασφαλίζει την καθαριότητα του χώρου (απομακρύνοντας απορρίμματα και 
λοιπά επικίνδυνα υλικά και ουσίες), όπως επίσης θα εξασφαλίζει και τον επαρκή 
φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό του χώρου κατά τη λειτουργία του εργαστηρίου 
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• να μην επιτρέπει τη χρήση οποιασδήποτε ουσίας/υλικού χωρίς την παρουσία 
στο χώρο των Φύλλων Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών και ασφαλούς χρήσης 
τους τα οποία θα πρέπει να έχει μελετήσει ώστε να μπορεί να ενημερώσει 
σχετικά τους χρήστες για τους υπάρχοντες κινδύνους (μόνιμου προσωπικού, 
σπουδαστών αλλά και του περιβάλλοντος) 

• θα έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και τη σχετική ενημέρωση όλων των 
εισερχομένων για την ύπαρξη σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών 
όπως: διαρροή επικινδύνων και λοιπών τοξικών ουσιών, ατυχημάτων, 
πυρκαγιάς 

• να οργανώσει και να τοποθετήσει σχετικούς ενημερωτικούς πίνακες, κουτιά 
αντιμετώπισης (πρώτων βοηθειών, χειρισμού τοξικών κλπ) των ως άνω 
έκτακτων συνθηκών 

• να μην επιτρέπει τη χρήση του εξοπλισμού και των υλικών του εργαστηρίου από 
σπουδαστές χωρίς την παρουσία του ή χωρίς την ύπαρξη έμπειρου 
προσωπικού, γνώστη του συγκεκριμένου εργαστηριακού χώρου (ακόμα και 
στην περίπτωση εκπόνηση πτυχιακών) 

• θα ελέγχει και δεν θα επιτρέπει τη χρήση εξοπλισμού από άτομα τα οποία δεν 
εφαρμόζουν τις προτεινόμενες οδηγίες και δεν θα εξασφαλίζουν τις συνθήκες 
ασφαλούς χρήσης του εξοπλισμού και των υλικών 

➢ τοξικά και λοιπά επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν από τα εργαστήρια του 
Ιδρύματος μετά την ταυτοποίησή τους να τοποθετούνται σε κατάλληλους και 
ασφαλείς προς τούτο περιέκτες και να παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένες 
εταιρείες συλλογής και διάθεσής τους χωρίς να πραγματοποιείται ανάμιξη των 
διαφόρων ειδών αποβλήτων μέχρι την κατασκευή του κτηρίου προσωρινής 
αποθήκευσής τους. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του κτηρίου προσωρινής 
αποθήκευσης επικινδύνων μπορούν να εφαρμοσθούν οι όροι της με 
ΑΠ:144637/21-09-09 ΚΥΑ (34), σχετικής 

➢ οι υγειονομικού ενδιαφέροντος υπηρεσίες του Ιδρύματος (μαγειρεία, εστιατόρια κλπ 
χώροι και υπηρεσίες αίτισης) να ακολουθούν πιστοποιημένο Σύστημα Ασφάλειας 
Τροφίμων, και να επιθεωρούνται τακτικά  

➢ αμιαντούχα στοιχεία στους χώρους των εγκαταστάσεων, να ελέγχονται για την 
κατάστασή τους και σε περίπτωση που απαιτηθεί η απομάκρυνσή τους να 
διαχειρίζονται μόνο από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες μετά από την έκδοση 
σχετικού σχεδίου από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
(Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής). Στο εν λόγω σχέδιο θα περιγράφονται 
με ακρίβεια οι ενέργειες που απαιτούνται για την ασφαλή αφαίρεση και 
απομάκρυνση των αμιαντούχων στοιχείων 

➢ να εξασφαλίζεται τακτική λεωφορειακή σύνδεση του Ιδρύματος με σημαντικούς 
συγκοινωνιακούς κόμβους όπως αυτών του ΜΕΤΡΟ και του ΗΣΑΠ. Κατά τις ώρες 
υψηλής προσέλευσης / αποχώρησης πχ 7:45-10:30 και 12:30-15:30 ή όπως 
άλλως προκύπτει, να προγραμματίζεται η πύκνωση των διελεύσεων. Με την 
εφαρμογή αρχών τηλεματικής, οι χρήστες να ενημερώνονται για την εκτιμούμενη 
διέλευση των οχημάτων, από τις στάσεις που εξυπηρετούν το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα 
οφείλει να εφαρμόζει δέσμες μέτρων ενίσχυσης της χρήσης των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς από το σύνολο της κοινότητας του Ιδρύματος. Να προωθηθεί και 
ενισχυθεί η κατασκευή ποδηλατοδρόμων εντός της Πανεπιστημιούπολης και η 
διάθεση κοινόχρηστων ποδηλάτων  
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Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναγνωστόπουλος προτείνει στο Σώμα τη 

θετική ψήφο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με την επιπλέον 
παρατήρηση ότι :  

«Επιπλέον των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
ΦΕΚ2693/τεύχος Β' 06 Ιουλίου 2018  

και ειδικότερα: 
 Τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας της Λεκάνης του π. 

Κηφισού 

Να συνταχθεί από τον αρμόδιο φορέα των εγκαταστάσεων, σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων φαινομένων, προερχόμενων από ακραία φυσικά φαινόμενα. 

» 
 
 
 

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

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη 
λειτουργία του υφιστάμενου Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για 
την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, σύμφωνα με : 

 
A1) τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να εξασφαλισθούν πριν 
την ολοκλήρωση της έγκρισης για την υφιστάμενη και ήδη λειτουργούσα 
δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πανεπιστημιούπολη 
Ζωγράφου, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης 
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Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως 
εξής:  
 

➢ Εκτιμάται ως αναγκαία η εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, δεδομένου 
του ότι το σχετικό ΠΔ του 2011, για την προστασία του Υμηττού, δεν έχει εκδοθεί 
στα πλαίσια της ειδικότερης οικολογικής προστασίας του  όρους αλλά επί τη βάσει 
κυρίως, κανόνων και περιορισμών δόμησης. Μέχρι την έκδοση ενός πλαισίου που 
θα ικανοποιεί και τις οικολογικές ανάγκες του όρους ως περιοχής  Natura, η 
εκπόνηση σχετικής μελέτης αξιολόγησης εκτιμάται ως απαραίτητη  

➢ επισημαίνεται ότι η αιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση της 
Πανεπιστημιούπολης θα πρέπει να περιορισθεί στο χώρο που καταλαμβάνουν οι 
περιγραφόμενες στη σχετική μελέτη εγκαταστάσεις της δραστηριότητας και που 
περικλείονται από το περίγραμμά τους όπως αυτό νοητά προκύπτει στο  σχετικό 
τοπογραφικό διάγραμμα της μελέτης [σχέδιο με τίτλο «Τοπογραφικό Διάγραμμα», 
σε κλίμακα 1:5.000 και ημερομηνία Ιούλιος 2011 (συμπλήρωση Ιανουάριος 2017), 
υπό του Μπίθα Αναστάσιου Τοπογραφικού Μηχανικού]. Στην εν λόγω 
αδειοδότηση, δεν δύναται να συμπεριληφθούν όλοι οι χώροι της αρχικής 
παραχώρησης όπως αυτοί εμφανίζονται στο περίγραμμα που προκύπτει από τις 
αναγραφόμενες Π1 έως Π140 συντεταγμένες του σώματος της μελέτης, δεδομένου 
ότι εκεί έχουν αναπτυχθεί δραστηριότητες “τρίτων”, όπως αυτές του Κοιμητηρίου 
Ζωγράφου, αμαξοστάσια και αθλητικές εγκαταστάσεις δήμων.   

➢ όλα τα ρέματα που διασχίζουν το χώρο της πανεπιστημιούπολης να καταγραφούν 
και να αποτυπωθούν σε κατάλληλο τοπογραφικό διάγραμμα. Για το εγγύς των 
ορίων και νότια του πανεπιστημιακού χώρου, ρέμα, να απομακρυνθεί η 
τοποθετημένη περίφραξη εντός της κοίτης του, να καθαρισθεί ώστε να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων εντός αυτού και να 
τοποθετηθούν ορόσημα (πάσσαλοι) σε απόσταση 20μ από τα φυσικά του όρια 
(φρύδι πρανούς) μέχρι την οριοθέτησή του. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε 
επέμβαση εντός του ρέματος, χωρίς την άδεια των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας, Περιβάλλοντος και Δ/νσης Δασών) δεν επιτρέπεται. 
Οποιαδήποτε υφιστάμενη κατασκευή ή επέμβαση εντός της κοίτης του ρέματος θα 
πρέπει να απομακρυνθεί, επιστρέφοντας το ρέμα στην πρότερη κατάστασή του, 
μετά τη λήψη σχετικής αδείας από τις ως άνω αρμόδιες Υπηρεσίες 

➢ να προσκομισθούν στην αδειοδοτούσα αρχή οι άδειες χρήσεις νερού των 2 
υδρογεωτρήσεων από την Δ/νση Υδάτων καθώς και η βεβαίωση σφράγισης της 
τρίτης 

➢ για την υφιστάμενη και ήδη λειτουργούσα δραστηριότητα του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, θα πρέπει πριν την έγκριση της μελέτης, να προσκομισθεί για κάθε 
κτηριακή ηλεκτρική εγκατάσταση (αίθουσες διδασκαλίας, σχεδιαστήρια και Η/Υ, 
εργαστήρια, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες, γραφεία, παιδικούς σταθμούς, 
γυμναστήρια, κολυμβητήριο και χώρους άθλησης γενικότερα, δωμάτια εστιών, 
χώροι εστίασης και μαγειρεία, μηχανοστάσια κλπ) βεβαίωση καταλληλότητας και 
ασφαλείας από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη (στην οποία θα 
επιβεβαιώνεται η παρουσία και καταλληλότητα ασφαλών πινάκων με ρελέ 
ασφαλείας για κάθε χώρο, απουσία φθορών ηλεκτρολογικού υλικού (πχ φθαρμένα 
και γυμνά καλώδια, χαλαρές συνδέσεις, σπασμένες πρίζες (ρευματοδότες και 
ρευματολήπτες), αυθαίρετες συνδέσεις και ιδιοκατασκευές, επαρκή τρέχουσα 
γείωση, ασφάλεια τριφασικού, προειδοποιητικές πινακίδες, πινακίδες ενημέρωσης 
κοινού κλπ). Επιπρόσθετος έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και για όλες 
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τις υπαίθριες εγκαταστάσεις. Να οργανωθεί πλαίσιο τακτικού περιοδικού ελέγχου 

➢ τεχνικός ασφαλείας να βεβαιώσει για την ασφάλεια των χώρων, πχ βεβαίωση 
ασφαλείας υφιστάμενων κλιμακοστασίων, κιγκλιδωμάτων, κουπαστών, 
υαλοπινάκων, εξάλειψη προσβάσεων σε επικίνδυνες θέσεις/ ύψη, επισφαλών 
καταπακτών και φρεατίων, εσχαρών και καλυμμάτων, ολισθηρών δαπέδων και 
σκαλών, επαρκών και κατάλληλων κουπαστών σε κλιμακοστάσια, ύπαρξη 
ιατρείου στη σχολή και φαρμακείου σε κάθε χώρο κλπ. Να οργανωθεί πλαίσιο 
τακτικού περιοδικού ελέγχου 

➢ μαζί με την έγκριση σχεδίων και εξοπλισμού για την ενεργητική και παθητική 
πυρασφάλεια των χώρων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, να εκπονηθεί και να 
κατατεθεί προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστική, σχέδιο 
εκκένωσης όλων των κτιρίων, εργαστηρίων, αιθουσών, σχεδιαστηρίων, 
βιβλιοθηκών, παιδικών σταθμών, εστιών, αμφιθεάτρων κλπ από χρήστες, φοιτητές 
και μόνιμο προσωπικό για φωτιά, σεισμούς, διαφυγή τοξικών, πλημμυρισμούς ή 
άλλη έκτακτη κατάσταση. Τα εν λόγω σχέδια να επικαιροποιούνται και να 
εγκρίνονται τακτικά  

➢ να συνταχθεί πλήρης κατάλογος με το σύνολο των εργαστηρίων του ιδρύματος. 
Για κάθε εργαστήριο να συνταχθεί πίνακας ροών όλων των επικίνδυνων/ χημικών/ 
βιολογικών/ πυρηνικών ουσιών αποβλήτων. Σε κάθε εργαστήριο να ορισθεί  
υπεύθυνος διαχείρισης των επικινδύνων, όπως και για το σύνολο των αποβλήτων. 
Σε κάθε εργαστήριο να υπάρχουν διαθέσιμα τα φύλλα ασφαλούς χρήσης των 
ουσιών αυτών (MSDS) τα οποία θα πρέπει να προσκομισθούν και στην 
αδειοδοτούσα σε ηλεκτρονική μορφή.  

➢ για την υφιστάμενη και λειτουργούσα κολυμβητική δεξαμενή θα πρέπει να 
προσκομισθεί η σχετική άδεια λειτουργίας της, από τον οικείο ΟΤΑ βάσει 
της  Γ1/443/73 υγειονομικής διάταξης όπως ισχύει. Να πραγματοποιείται τακτική 
συντήρηση των δεξαμενών, του φίλτρου και του λέβητα της δεξαμενής όπως και 
να διενεργούνται συχνές δειγματοληψίες του νερού του κολυμβητηρίου. Τα σχετικά 
παραστατικά θα διατηρούνται σε αρχείο/ βιβλίο τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε 
κάθε έλεγχο. Να ληφθεί η έγκριση διάθεση των απόνερων και εκπλύσεων του 
κολυμβητηρίου στο δίκτυο ακαθάρτων από την ΕΥΔΑΠ. Αντίστοιχες βεβαιώσεις 
να ληφθούν και για κάθε εργαστηριακό χώρο στον οποίο προκύπτουν εκπλύματα 
τα οποία καταλήγουν στο εν λόγω δίκτυο 

➢ για τους υφιστάμενους και ήδη λειτουργούντες παιδικούς σταθμούς, να 
προσκομισθούν οι σχετικές άδειες από τους Οικείους Δήμους μετά τις σχετικές 
βεβαιώσεις καταλληλότητας των χώρων από αρμόδιους μηχανικούς των γραφείων 
δόμησης  

➢ να προσκομισθούν αντίγραφα των φύλλων συντήρησης των καυστήρων όλων των 
λεβητοστασίων όλων των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης, 
συμπεριλαμβανομένου του κτηρίου ενέργειας, καθώς και αντίγραφα της πρώτης 
και τελευταίας πιο πρόσφατης σελίδας συντήρησης των συνοδευτικών τους 
βιβλίων  

➢ η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση εμπίπτει στις διατάξεις της IPPC Κοινοτικής Οδηγίας 
2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος 
της ρύπανσης), ως προς την παραγόμενη συνολική θερμική ισχύ της 
δραστηριότητας. Η εγκατάσταση οφείλει να εφαρμόζει τις αναφερόμενες Βέλτιστες 
Διαθέσιμες Τεχνικές Β.Δ.Τ. κατά την λειτουργία των καυστήρων, όπως αυτές 
περιγράφονται στους σχετικούς Οδηγούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του 
ΥΠΕΝ. Οδηγία 2010/75/ΕΕ για την «Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της 
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Ρύπανσης στη Βιομηχανία (IPPC)», την Κ.Υ.Α. οικ. 36060/1155/Ε. 103/ 2013 
(Φ.Ε.Κ. 1450Β/14-06-2013), καθώς και με τα κείμενα αναφοράς του Ευρωπαϊκού 
Γραφείου για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης για τις 
εγκαταστάσεις παραγόμενης θερμικής ισχύος >50MW. Σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. 
οικ.36060/1155/Ε.103/2013, ο φορέας του έργου υποχρεούται να υποβάλει στην 
αδειοδοτούσα και την Δ/νση Περιβάλλοντος ΠΕ Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας 
Αττικής, τακτικά και τουλάχιστον ετησίως πληροφορίες βάσει αποτελεσμάτων της 
παρακολούθησης των εκπομπών κατά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο (γ) της παρ. 
1 του άρθρου 11 αυτής, καθώς και άλλων απαιτούμενων στοιχείων που 
επιτρέπουν τον έλεγχο της τήρησης των όρων αδειοδότησης και τη σύγκριση με 
τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές 

 
Επιπρόσθετα θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα: 

➢ θα πρέπει να αναζητηθεί και η γνωμοδότηση του φορέα διαχείρισης Υμηττού, ΣΠΑΥ, 
σύμφωνα με το νόμο 4519 (ΦΕΚ25/Α/20-02-2018), άρθρο 4, παράγραφος 1.η 

➢ να ακολουθούνται οι επιταγές του Προεδρικού Διατάγματος του 2011 (απαγόρευση 
κοπής δένδρων, απαγόρευση διάνοιξης νέων οδών και κατάτμησης του χώρου 
κλπ). Επιπρόσθετα να προωθηθεί η σύνδεση μέσω διαδρομών, ποδηλατοδρόμων 
κλπ του χώρου της Πανεπιστημιούπολης με τον ορεινό όγκο του Υμηττού 

➢ αφού συγκεκριμενοποιηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και στόχοι, να οργανώνεται 
τακτική ενημέρωση και παρακίνηση συμμετοχής του συνόλου της κοινότητας του 
ιδρύματος (σπουδαστές, διοικητικό προσωπικό, διδάσκοντες) για την επίτευξή τους 

➢ να καλλιεργηθεί στην κοινότητα του Ιδρύματος μέσω εισηγήσεων, δράσεων και 
γενικότερα ενεργειών όπως αυτή της κατάλληλης προσαρμογής του περιεχομένου 
των μαθημάτων, οι έννοιες της οικολογικής συνείδησης αλλά και της βιώσιμης 
ανάπτυξης, στοχεύοντας σε περιβαλλοντικά προσανατολισμένες αποφάσεις και 
δράσεις τόσο εντός του Ιδρύματος όσο και εκτός και μετά από αυτό   

➢ να οργανώνονται και ενισχύονται προγράμματα εξοικονόμησης πόρων, 
ανακύκλωσης, διάθεσης αποβλήτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακών 
αναβαθμίσεων και βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής αλλά και  συστημάτων υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης 

➢ για κάθε εργαστηριακό χώρο επιβάλλεται να ορισθεί υπεύθυνος ο οποίος μεταξύ 
άλλων: 

• θα εισηγηθεί για την εξασφάλιση εγκατάστασης επαρκούς περιβαλλοντικού 
συστήματος και εξοπλισμού ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εργαστηρίου του 

• πρωτίστως βέβαια θα πρέπει να εξασφαλίζει τις συνθήκες εκείνες και τους 
παράγοντες για την ασφάλεια και την υγεία όλων των παρευρισκομένων στο 
χώρο (και του εαυτού του) κάθε χρονική στιγμή (πχ τοποθέτηση ρελέ ασφαλείας, 
χρήση ωτασπίδων, προστασία από ακτινοβολία κλπ) 

• θα ελέγχει την ομαλή και την ασφαλή λειτουργία όλου του εξοπλισμού και των 
συστημάτων του χώρου  

• θα εξασφαλίζει την καθαριότητα του χώρου (απομακρύνοντας απορρίμματα και 
λοιπά επικίνδυνα υλικά και ουσίες), όπως επίσης θα εξασφαλίζει και τον επαρκή 
φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό του χώρου κατά τη λειτουργία του εργαστηρίου 

• να μην επιτρέπει τη χρήση οποιασδήποτε ουσίας/υλικού χωρίς την παρουσία στο 
χώρο των Φύλλων Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών και ασφαλούς χρήσης τους τα 
οποία θα πρέπει να έχει μελετήσει ώστε να μπορεί να ενημερώσει σχετικά τους 
χρήστες για τους υπάρχοντες κινδύνους (μόνιμου προσωπικού, σπουδαστών 
αλλά και του περιβάλλοντος) 
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• θα έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και τη σχετική ενημέρωση όλων των 
εισερχομένων για την ύπαρξη σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών 
όπως: διαρροή επικινδύνων και λοιπών τοξικών ουσιών, ατυχημάτων, πυρκαγιάς 

• να οργανώσει και να τοποθετήσει σχετικούς ενημερωτικούς πίνακες, κουτιά 
αντιμετώπισης (πρώτων βοηθειών, χειρισμού τοξικών κλπ) των ως άνω 
έκτακτων συνθηκών 

• να μην επιτρέπει τη χρήση του εξοπλισμού και των υλικών του εργαστηρίου από 
σπουδαστές χωρίς την παρουσία του ή χωρίς την ύπαρξη έμπειρου 
προσωπικού, γνώστη του συγκεκριμένου εργαστηριακού χώρου (ακόμα και στην 
περίπτωση εκπόνηση πτυχιακών) 

• θα ελέγχει και δεν θα επιτρέπει τη χρήση εξοπλισμού από άτομα τα οποία δεν 
εφαρμόζουν τις προτεινόμενες οδηγίες και δεν θα εξασφαλίζουν τις συνθήκες 
ασφαλούς χρήσης του εξοπλισμού και των υλικών 

➢ τοξικά και λοιπά επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν από τα εργαστήρια του 
Ιδρύματος μετά την ταυτοποίησή τους να τοποθετούνται σε κατάλληλους και 
ασφαλείς προς τούτο περιέκτες και να παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένες 
εταιρείες συλλογής και διάθεσής τους χωρίς να πραγματοποιείται ανάμιξη των 
διαφόρων ειδών αποβλήτων μέχρι την κατασκευή του κτηρίου προσωρινής 
αποθήκευσής τους. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του κτηρίου προσωρινής 
αποθήκευσης επικινδύνων μπορούν να εφαρμοσθούν οι όροι της με ΑΠ:144637/21-
09-09 ΚΥΑ (34), σχετικής 

➢ οι υγειονομικού ενδιαφέροντος υπηρεσίες του Ιδρύματος (μαγειρεία, εστιατόρια κλπ 
χώροι και υπηρεσίες αίτισης) να ακολουθούν πιστοποιημένο Σύστημα Ασφάλειας 
Τροφίμων, και να επιθεωρούνται τακτικά  

➢ αμιαντούχα στοιχεία στους χώρους των εγκαταστάσεων, να ελέγχονται για την 
κατάστασή τους και σε περίπτωση που απαιτηθεί η απομάκρυνσή τους να 
διαχειρίζονται μόνο από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες μετά από την έκδοση 
σχετικού σχεδίου από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
(Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής). Στο εν λόγω σχέδιο θα περιγράφονται 
με ακρίβεια οι ενέργειες που απαιτούνται για την ασφαλή αφαίρεση και 
απομάκρυνση των αμιαντούχων στοιχείων 

➢ να εξασφαλίζεται τακτική λεωφορειακή σύνδεση του Ιδρύματος με σημαντικούς 
συγκοινωνιακούς κόμβους όπως αυτών του ΜΕΤΡΟ και του ΗΣΑΠ. Κατά τις ώρες 
υψηλής προσέλευσης / αποχώρησης πχ 7:45-10:30 και 12:30-15:30 ή όπως άλλως 
προκύπτει, να προγραμματίζεται η πύκνωση των διελεύσεων. Με την εφαρμογή 
αρχών τηλεματικής, οι χρήστες να ενημερώνονται για την εκτιμούμενη διέλευση των 
οχημάτων, από τις στάσεις που εξυπηρετούν το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα οφείλει να 
εφαρμόζει δέσμες μέτρων ενίσχυσης της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
από το σύνολο της κοινότητας του Ιδρύματος. Να προωθηθεί και ενισχυθεί η 
κατασκευή ποδηλατοδρόμων εντός της Πανεπιστημιούπολης και η διάθεση 
κοινόχρηστων ποδηλάτων  

 

Α2) τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην ανωτέρω 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής και έχουν ως εξής : 
 
i) Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες  διατάξεις: 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για 
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τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο 
αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). 
Οι κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν 
δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων…»  

3. Μεταχειρισμένα ελαστικά: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. 
Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4. Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών  

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 
80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>> 

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
7. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι 

και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων» 

8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων 
και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 
179182/79 Απόφαση Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 
β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και 
βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. 
Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και 
Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

9.  Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “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’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

10. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια 
εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για 
τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 
2 και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81).  
Επίσης ισχύουν τα: 

 ΚΥΑ11294/93 (ΦΕΚ264/Β/93) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα 
όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες κλπ 
που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο» 
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 ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993) ‘Ρύθμιση θεμάτων σχετικών  
με τη λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και 
νερού’ 

11. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στις αποφάσεις: 1) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78), 2) 
Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570Β/9-9-86), 3) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 
751Β/18-7-88), 4) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81Β/21-2-91). Για την λειτουργία της 
εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.  

12. Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 
α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 
β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 
γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 
δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται 

μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία καθορίζονται 
τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του 
καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών 
υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

13. Δομικά μηχανήματα: εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν.  

14. Αέριοι ρύποι οχημάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 
«περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων 
από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, 
καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης 
ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της 
Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, 
ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που 
τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της 
Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

15. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 
(ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12. 

16. Αμιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθμ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) 
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις 
εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν 
αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς 
επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου 
ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο. 

 
ii) τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται: 
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1. Γενικά μέτρα που αφορούν το έργο και την δραστηριότητα: 
1) Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η 

ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου 
με τη μέθοδο των υπεργολαβιών. 

2) Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να 
εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

3) Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του 
έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από 
την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις (πχ γραφεία δόμησης, Δ/νση 
Μεταφορών, ΕΥΔΑΠ, Αρχαιολογία, Δασαρχείο, Δ/νση Υδάτων, Δ/νση Υγείας κλπ). 

4) Υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων από τον κύριο του έργου και της 
δραστηριότητας να ορισθεί αντιπρύτανης του Ιδρύματος. 

5) Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέμβαση κατά τη κατασκευή 
ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και 
μόνο μετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και των αδειών. 

6) Να προβλεφθεί η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
(αίθουσα, αμφιθέατρα, εργαστήρια, εστιατόρια. γυμναστήρια κλπ) και των χώρων 
κοινής χρήσης (καθιστικά, καλάθια, εμπόδια πεζοδρομίου, ράμπες κλπ) και 
υγιεινής 

7) Τα οικοδομικά και τεχνικά υλικά που θα χρησιμοποιούνται, για την κατασκευή όλων 
των εν εξέλιξη και μελλοντικών έργων, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον 
απαλλαγμένα οργανικών διαλυτών και άλλων ουσιών επιβλαβών στην υγεία και 
στο περιβάλλον.   

8) Να εφαρμοσθούν οι βασικές αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής τόσο στο 
σχεδιασμό όσο και στην χρήση υλικών πχ αερισμό, δροσισμό, χωροθέτηση 
εσωτερικών – εξωτερικών χώρων, πράσινο, χρήση κυβολίθων κατά την 
πλακόστρωση κλπ 

9) Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα 
για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός 
απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το 
περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά, εμφάνιση θερμικών νησίδων 
κ.λπ. 

10) Να πραγματοποιηθεί περιμετρική φύτευση με την διαμόρφωση χώρων πρασίνου 
και συναφών εργασιών καλλωπισμού του χώρου για περιορισμό τόσο της οπτικής 
όσο και της ακουστικής όχλησης, με εκπόνηση σχετικής φυτοτεχνικής μελέτης. 

11) Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, τακτικά με ευθύνη του 
φορέα του έργου. Ειδικότερα, οι εργασίες που θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα είναι 
οι εξής: άρδευση, λίπανση, αραίωμα, επαναφύτευση όπου υπάρχουν αστοχίες, 
φυτοπροστασία.  

12) Να συνταχθεί και να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία κυκλοφοριακή μελέτη 
σύνδεσης της δραστηριότητας, μετά των εξυπηρετούντων σταθμών και δικτύων. 

13) Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισμένης ως δασικής, εντός 
ρεμάτων, αρχαιολογικών χώρων κλπ έστω και προσωρινά: μπαζών, εργαλείων, 
εξοπλισμού, δομικών υλικών, πρώτων υλών, απορριμμάτων, προσωρινών 
εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων, γραφείων, διαμόρφωσης δρόμων, έστω και απλής 
διέλευσης οχημάτων κλπ ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης του για την εξυπηρέτηση 
του έργου χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη σχετική άδεια. 

14) Οι πάσης φύσεως εργασίες που θα πραγματοποιούνται (συμπεριλαμβανομένων 
τυχόντων έργων διευθέτησης ρεμάτων κλπ εκσκαπτικών έργων) να γίνονται υπό 
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την εποπτεία της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. Γι’ αυτό πριν την έναρξη 
οποιασδήποτε εργασίας θα πρέπει να ειδοποιηθούν εγγράφως και εγκαίρως οι 
αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι 
κατάλληλες ενέργειες (πχ λήψη σχετικών εγκρίσεων και αδειών, πραγματοποίηση 
δοκιμαστικών τομών, να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κλπ). Αν κατά 
τις εργασίες βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει 
ανασκαφική έρευνα. 

15)  Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε έκταση που διέπεται από τη δασική 
Νομοθεσία.  

16) Τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας 
της δραστηριότητας συνολικά θα πρέπει: τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα 
υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια και παντός τύπου απορρίμματα 
να συλλέγονται και να απομακρύνονται από τους χώρους της δραστηριότητας 
συλλογικά, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και 
μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,  

17) Η διάθεση/διαχείριση των παλαιών ανταλλακτικών, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής 
τους κλπ που βρίσκονται εντός του χώρου της εγκατάστασης από τη προηγούμενη 
δραστηριότητα να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

18) Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους 
λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του 
εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) και στο 
ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των 
μηχανημάτων-οχημάτων να γίνεται σε εγκεκριμένα συνεργεία, τα οποία θα είναι 
επίσης εφοδιασμένα με όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις- εγκρίσεις, άδειες, και 
όλα τα μηχανήματα- οχήματα θα φέρουν πιστοποιητικά θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας 
καυσαερίων κλπ. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να 
γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία 
θα διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

19) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας. 
20) Να ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος με διαρροή τοξικών 

ουσιών τόσο εντός όσο και εκτός των εγκαταστάσεων της δραστηριότητα. 
21) Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων να περιβάλλονται με λεκάνες 

ασφαλείας, των οποίων η σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισμός να καλύπτει τις 
απαιτήσεις του Π.Δ. 44/87 (ΦΕΚ 15/Α/87) αλλά και τους σχετικούς κανόνες 
ασφαλείας σύμφωνα με τα ΠΔ922/1997(ΦΕΚ315/Α/97) και 
ΠΔ71/1988(ΦΕΚ32/Α/88) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. Τα 
τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να 
ακολουθούν τις γενικές διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 34628/85 
(ΦΕΚ 799/Β) και ΥΑ Π−7086/Φ5.2/1988 (ΦΕΚ 550/Β) όπως ισχύουν σήμερα. 

22) Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους του έργου ή της 
δραστηριότητας (πχ χλοοκοπτικές μηχανές, μηχανές ξακρίσματος χλοοτάπητα 
κλπ) για την συντήρηση φυτών και πράσινου, να φέρουν τη σήμανση CE, όπου να 
αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 
37393/2028/2003 (Β΄ 1418) και στην ΚΥΑ 9272/471/2007 (Β΄286) όπως εκάστοτε 
ισχύουν 

23) Στην περίπτωση που υγρά απόβλητα των εγκαταστάσεων διοχετεύονται απευθείας 
σε δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, να τηρούνται τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ αρ 
οικ5673/400/1997 (Β΄192) όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι όροι που 
επιβάλλονται στον Κανονισμό λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής 
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24) Ο εκπεμπόμενος θόρυβος κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου 
την περίοδο κατασκευής του έργου, θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 
αναφερομένων στο Α2i.11 κανονισμών και σχετικών διατάξεων ενώ κατά τη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων θα πρέπει ο ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός 
εξοπλισμός, στα όρια του χώρου, να μην υπερβαίνει τα 50 dB(A), σύμφωνα με το 
Π.Δ. 1180/81(ΦΕΚ 293/Α/1981). Παράλληλα θα πρέπει να ικανοποιούνται και οι 
σχετικοί περιορισμοί που αφορούν τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις όσον 
αφορά τις λοιπές ηχητικές οχλήσεις.  

25) Να εξασφαλισθεί η υδραυλική ισορροπία και η αντιπλημμυρική προστασία της 
περιοχής γύρω από την έκταση ανάπτυξης του έργου ή της δραστηριότητας και να 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων και εκπλύσεων 

26) Με την ολοκλήρωση ενός κατασκευαστικού έργου  
a) να απομακρύνεται άμεσα οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, 

συνεργεία, αποθήκες, περιφράξεις κλπ και να αποκαθίσταται πλήρως το 
σύνολο των εργοταξιακών χώρων 

b) να απομακρύνεται το σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών και να 
διαχειριστεί κατάλληλα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

27) Τα απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου να 
συλλέγονται σε κατάλληλους χώρους εντός του εργοταξίου ή/και σε κατάλληλους 
περιέκτες εφαρμόζοντας διαλογή των ειδών και υλικών στην πηγή 

2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή ενός έργου (υπό κατασκευή βιβλιοθήκη, 
κτίριο αποθήκευσης αποβλήτων , εκπαιδευτήρια ΜΙΘΕ κλπ): 

28) Η υλοποιηθείσα κατασκευή σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με 
τους όρους δόμησης της ισχύουσας νομοθεσίας και των σχετικών διαταγμάτων. 

29) Η τελική εγκατάσταση να βρίσκεται σε συμφωνία με την περιοχή στην οποία θα 
δομηθεί (επιλογή κατάλληλου χρωματισμού, κατασκευαστικές γραμμές αλλά και 
αποφυγή τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων κλπ). 

30) Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για την 
κατασκευή του έργου. 

31) Σύμφωνα με το ισχύον ΠΔ η κοπή δένδρων δεν είναι επιτρεπτή στις 
χαρακτηρισμένες περιοχές Δ, όπως αυτές της Πανεπιστημιούπολης. Εάν 
απαιτηθεί η κοπή δένδρων (εντός του χώρου της ανέγερσης), να γίνει μόνο αφού 
αυτά καταγραφούν και χαρτογραφηθούν και η κοπής τους γίνει με σχετική έγγραφη 
γνωστοποίηση και παρουσία υπαλλήλου της Δ/νσης Προστασίας Δασών και 
Φυσικού Περιβάλλοντος και μετά από γνωμοδότησή τους. 

32) Να αποφευχθεί η δημιουργία και να εμποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε επικίνδυνα 
σημεία, όπως μεγάλα βάθη, μεγάλα ύψη, μη επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά 
ή/και ψηλά σώματα, δεξαμενές νερού, λάκκους ασβέστη, επιχωματώσεις, χαλαρά 
πρανή και βράχοι, χάλυβες, πλέγματα κλπ. 

33) Κατά την διαμόρφωση όλων των εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση 
κατάλληλη αντιστήριξη  

34) Να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό της κατασκευής η τοποθέτηση των έργων εντός 
του Ιδρύματος  και να αποφευχθεί ή/και να ελέγχεται επαρκώς η διέλευση των 
φορτηγών έμπροσθεν των σημείων εισόδου και εξόδου των εκεί 
εργαζομένων/φοιτητών τοποθετώντας ή δυνατόν ελεγκτή κυκλοφορίας στα 
αντίστοιχα χρονικά διάστημα. 

35) Να προβλεφθεί ειδική κυκλοφορική ρύθμιση και να τοποθετηθεί κατάλληλη 
σήμανση για την τέλεση των έργων στην περιοχή, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
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ατυχημάτων. Οι πολίτες-οδηγοί να ενημερωθούν έγκαιρα για τις πιθανές 
σχεδιαζόμενες παρακάμψεις. 

36) Κατά το σχεδιασμό των εργασιών να ληφθεί μέριμνα ώστε στην περίπτωση που 
χρησιμοποιηθεί γερανοφόρο οικοδομών κλπ ο βραχίονας του μηχανήματος 
οποιαδήποτε στιγμή της λειτουργίας του αλλά και ο πύργος στήριξης σε 
ενδεχόμενο ατυχήματος να μη βρίσκονται (υπερίπτανται) ποτέ εντός των 
εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. 

37) Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως 
κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας, σύνταξη 
μελέτης διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων περιοχών κλπ. 
και να ληφθεί υπόψη το ωράριο και διάστημα λειτουργίας του Ιδρύματος, 
αποφεύγοντας την πραγματοποίηση έντονα οχλουσών δραστηριοτήτων (με 
θόρυβο, σκόνη, αέρια, υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο φορτηγών και πρώτων υλών) 
εντός του εν λόγω διαστήματος. 

38) Να ληφθεί υπόψη το ως άνω στοιχείο (γειτνίαση με υψηλό αριθμό ατόμων) και να 
εμποδισθεί η με κάθε τρόπο πρόσβαση τους στο χώρο του εργοταξίου σε όλο το 
διάστημα κατασκευής του (πριν από τη δημιουργία των πρώτων εργασιών με την 
τοποθέτηση του εκεί εξοπλισμού έως και την παράδοση της εγκατάστασης) με την 
τοποθέτηση κατάλληλης περίφραξης. 

39) Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 
36259/10 και του Ν4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Τα 
ακατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από ασφαλτοστρώσεις, 
τσιμεντοστρώσεις, μπετά, καθαιρεμένες τοιχοποιίες κλπ) μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων εξορυκτικής 
δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής Αττικής μετά από τις σχετικές άδειες και 
εγκρίσεις. 

40) Σε περίπτωση καθαίρεσης και απομάκρυνσης αμιαντούχων υλικών-κατασκευών, 
αυτά θα πρέπει να απομακρυνθούν και να διαχειριστούν μόνο από κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρεία μετά από την έκδοση σχετικού σχεδίου από την αρμόδια 
υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

41) Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται κατά προτίμηση από νομίμως λειτουργούντα 
λατομεία και εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους.   

42) Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη απόρριψη έστω και προσωρινή 
αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο του έργου. 

43) Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων (στις 
πηγές εκπομπής) με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή 
αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα: 
➢ Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται μέσω 

εγκατεστημένου συστήματος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός μεν η 
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας 
περίσσειας εκπλυμάτων. 

➢ Συνίσταται, επίσης, η συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών με μόνιμα ή 
μεταφερόμενα συστήματα διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους. Σε 
περίπτωση που το μέτρο αυτό δεν αποδώσει, προτείνεται η διαβροχή με 
κατάλληλες χημικές ουσίες. 

➢ Κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο κάλυμμα σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις.  

➢ Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιμοποιηθεί και ως 
προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται 
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εφόσον μένουν επί τόπου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Εφόσον 
παραμένουν για μικρότερα διαστήματα θα πρέπει να διαβρέχονται τουλάχιστον 
στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα της 
εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να μην αποτίθενται σε χώρους με αξιόλογη 
φυτική βλάστηση. 

➢ Να καταβρέχονται τα πλησίον του εργοταξίου δένδρα ώστε να αποφευχθεί 
πιθανή δυσμενής εξέλιξη στην ανάπτυξη τους από την εναπόθεση σκόνης στο 
φύλλωμά τους. 

44) Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές 
του έργου.  

45) Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 
109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

46) Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση 
επιχωμάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά 
τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή. 

47) Κατά τη φάση κατασκευής να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή της 
παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές. Να υπάρχει πρόβλεψη 
απαγωγής των βρόχινων νερών που θα πέφτουν στα επιχώματα μέσω 
κατάλληλου συστήματος χαλικόφιλτρου.  

48) Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαμενής καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων 
μέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και 
οποιασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εγκυμονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα 
και εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

49) Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από 
ειδικευμένο προσωπικό. Τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις 
εκπομπές θορύβου (A2i.13 διατάξεις) και αέριων ρύπων (A2i.12 και 14 διατάξεις). 

50)  Συνίσταται η εγκατάσταση συστημάτων πλύσης των τροχών όλων των οχημάτων 
που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευαστεί φρεάτιο 
συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός καθαρισμός 
του φρεατίου από την ιλύ, με διάθεσή της σε εγκεκριμένους χώρους. 

51)  Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του 
εργοταξίου να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που 
ορίζεται με την  ΚΥΑ 37393/2028(ΦΕΚ 1418/Β/2003) όπως τροποποιήθηκε με την 
ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2-3-07(ΦΕΚ286/Β/2-3-2007).  

52) Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση κατά 
την οπισθοκίνηση. 

53)  Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου με 
μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με το Δήμο. 

54)  Ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές). 
Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κλπ και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής 
της σε παρακείμενες περιοχές. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος 
να επαναφερθεί  από τον Ανάδοχο στην μορφή που έχει προβλεφθεί από τις 
εγκεκριμένες μελέτες. Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει 
και να απομακρύνει από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που 
υπάρχει, απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, 
χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, κλπ. 
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Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και 
είναι ανεξάρτητη της απόστασης από τη θέση του Έργου. 

55)  Για τη διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιμοποιηθούν 
προσωρινές χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. 

56)  Να προστατευτεί ο παρόδιος χώρος από την εγκατάσταση διαφημιστικών 
πινακίδων για να μην υποβαθμίζεται σε μεγάλο βαθμό η εικόνα του τοπίου και να 
μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. 

 
2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας: 

57)  Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής 
πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

58)  Να προβλεφθεί η τοποθέτηση ικανού αριθμού δοχείων, τα οποία θα φέρουν 
σήμανση σχετικά με την απόρριψη απορριμμάτων και επισήμανση κινδύνου 
πυρκαϊάς σε κατάλληλα σημεία του έργου και του περιβάλλοντος χώρου για την 
απόθεση των απορριμμάτων. 

59)  Να εγκατασταθεί σύστημα συλλογής και διάθεσης των αποβλήτων του Ιδρύματος 
(γραφείων, εργαστηρίων, εστίας, μαγειρείων κλπ). Απορρίμματα που μπορούν να 
ανακυκλωθούν (αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι) να συλλέγονται 
ξεχωριστά από τα υπόλοιπα και να διατίθενται για ανακύκλωση σε φορείς 
διαχείρισης που διαθέτουν τη σχετική άδεια μέσω Συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχείρισης (σύμφωνα με το Ν2939/01 (Α/179).  

60)  Απορρίμματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία υφίστανται αλλοίωση 
(κρεατικά, γαλακτοκομικά, φρούτα κλπ) να αποθηκεύονται σε κατάλληλο και 
αποκλειστικό προς τούτο χώρο κατάψυξης και να μην παραμένουν ποτέ σε 
ανοικτούς χώρους. 

61) Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα κατά την λειτουργία του μαγειρείου/ εστιατορίου 
ώστε στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων να μην 
δημιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης μικροοργανισμών και συγκέντρωσης 
εντόμων και τρωκτικών. Οι κάδοι να είναι πάντα κλειστοί και στεγανοί. 

62) Να αποφευχθεί η έκκληση στραγγισμάτων και οσμών στο χώρο συγκέντρωσης 
των απορριμμάτων. 

63) Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου, να αποθηκεύονται ευθύνη του υπευθύνου 
της δραστηριότητας εντός του οικοπέδου αυτού, και κατόπιν να απομακρύνονται  
σε καθημερινή βάση, από το απορριμματοφόρο του Δήμου, για λόγους Υγείας και 
Δημόσιας Υγιεινής.  

64) Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, παλαιός εξοπλισμός κλπ, να διαχειρίζονται από 
αδειοδοτημένους φορείς προς ανακύκλωση. 

65) Η διάθεση των όποιων επικινδύνων αποβλήτων που μπορούν να προκύψουν 
(στερεών, υγρών, ελαίων κλπ) και που αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 
Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118 ΕΚ) να γίνεται σύμφωνα με τις xvi.9 σχετικές ΚΥΑ 

66) Να εφαρμόζεται το Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Β/04) για τη διαχείριση των αποβλήτων  
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

67) Να προβλέπεται η διαχείριση/ διάθεση των χρησιμοποιημένων λαμπτήρων 
φθορισμού σύμφωνα με το  ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) και τις Α2i.9 σχετικές ΚΥΑ  

68) Να εφαρμόζεται η ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/28-09-2010 για τη διαχείριση των 
χρησιμοποιημένων συσσωρευτών. 

69) Η προσωρινή αποθήκευση των αστικών αποβλήτων που προσομοιάζουν με τα 
οικιακά να γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειδοτημένη εταιρεία για τη 
συλλογή και μεταφορά αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 



 50 

50910/2727/2003 (Β΄1909), το Ν2939/2001 (Α΄179) και το Ν4042/2012 (Α΄24) 
όπως εκάστοτε ισχύουν 

70) Να τηρείται χρονολογικό αρχείο με τις ποσότητες των αποβλήτων, τη φύση, την 
προέλευση και ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα 
συλλογής και τον τρόπο μεταφοράς τους και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 20 του Ν4042/12 

71) Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε 
επιφανειακούς αποδέκτες.  

72) Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται 
στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. 

73) Να γίνεται συλλογή των χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και να διατίθενται σε 
αδειοδοτημένες επιχειρήσεις με σκοπό την ενεργειακή ή άλλη αξιοποίηση τους 
εφόσον υπάρχει δίκτυο συλλογής στην περιοχή. 

74) Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από χώρους παρασκευής τροφίμων και 
χώρους κοπής κρέατος ή ψαριών να διέρχονται από φρεάτια λιποσυλλογής πριν 
την τελική διαχείριση τους μαζί μετά αστικά υγρά απόβλητα. Η λάσπη από τα 
φρεάτια λιποσυλλογής να απομακρύνεται από αδειοδοτημένο συλλέκτη ή νόμιμο 
βυτιοφόρο και να διαχειρίζεται από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης (ενδεικτικά 
Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του οικείου Δήμου, ΧΥΤΑ, αδειοδοτημένη μονάδα 
διαχείρισης ιλύος κλπ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 
1909) και το Ν4042/2012 (Α΄24) όπως εκάστοτε ισχύουν 

75) Στα μαγειρεία να τοποθετηθούν φίλτρα συγκράτησης οσμών στις καμινάδες 
απαερίων 

76) Στις περιπτώσεις μη συλλογής των αποβλήτων (πέραν των 3 ημερών τους 
καλοκαιρινούς μήνες) τα οργανικά απόβλητα να φυλάσσονται σε ψυκτικούς 
θαλάμους που θα προορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό 

77) Στην περίπτωση που δραστηριότητες χρησιμοποιούν κινητά μηχανήματα σε 
ανοιχτούς χώρους, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της 
κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από 
εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 
2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν 
αναθεωρήσεών τους. 

78) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση του ανώτατου 
επιτρεπόμενου ορίου θορύβου κατά τη λειτουργία του λοιπού εξοπλισμού των 
εγκαταστάσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/ΟΙΚ/15438/10-10-2011 (ΦΕΚ1346/Β/17-
10-2001) και λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 

79) Κλιματιστικά μηχανήματα που θα τοποθετηθούν να πληρούν τις προδιαγραφές για 
την ικανοποίηση του ορίου θορύβου σε όλους τους χώρους σύμφωνα με την ΚΥΑ 
Δ6/β/οικ.3155/ΦΕΚ 266/Β/5-3-2003 και την ΥΑ 13352/2635/ΦΕΚ 437/Β/16-7-1990 
για την εναρμόνιση με την οδηγία 86/594/ ΕΟΚ. Η τοποθέτησή τους να γίνει έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι οχλήσεις στους περίοικους.  

80) Τα μηχανήματα που προκαλούν θόρυβο (γεννήτριες, αντλίες, συμπιεστές κλπ) να 
ηχομονωθούν κατάλληλα. Θα πρέπει να επιτευχθεί σωστή κτιριακή ηχομόνωση 
για την επίτευξη των ορίων του εκπεμπόμενου θορύβου. 

81) Μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να τοποθετηθούν σε 
ειδικές αντικραδασμικές βάσεις / στηρίξεις (ελαστομερικές, ντίζες κλπ ή αν 
απαιτηθεί βάσει ειδικής μελέτης και σε αποσβεστήρες κλπ) και όχι κατευθείαν 
πάνω στον φέροντα οργανισμό της κατασκευής. 

82) Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων να μην 
χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αντικειμένων και μηχανημάτων 
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83) Ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων να διαθέτει πλήρες και ικανό αποχετευτικό 
σύστημα ( το οποίο να αποτελείται από επαρκή αριθμό κατάλληλων φρεατίων και 
σιφωνίων δαπέδου) και να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του 
αποχετευτικού δικτύου και των σωληνώσεων 

84) Στην περίπτωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων να υπάρχει 
κατάλληλο δίκτυο απορροής ομβρίων υδάτων 

85) Εντός του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων να υπάρχουν διαθέσιμα απορροφητικά 
υλικά (άμμος, πριονίδι) ώστε σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λιπαντικών ή 
λοιπών επικινδύνων ουσιών να καλύπτεται άμεσα από τα απορροφητικά υλικά. Στη 
συνέχεια το υλικό που διέρρευσε μαζί με το απορροφητικό υλικό να διατίθεται σε 
εταιρείες οι οποίες να διαθέτουν για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (Β΄ 383) όπως εκάστοτε 
ισχύει. 

86) Η στάση και στάθμευση των εξυπηρετούμενων οχημάτων να γίνεται αποκλειστικά 
εντός του χώρου της δραστηριότητας και όχι σε δημόσιο οδικό δίκτυο. 

87) Ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα εντός του υπογείου σταθμού αυτ/των να είναι 
τουλάχιστον 4 φορές την ώρα και να λειτουργούν αισθητήρες μέτρησης 
μονοξειδίου του άνθρακα. 

88)  Να γίνει προσεκτική επιλογή των θέσεων και του ύψους των στομίων των 
αεραγωγών εξαερισμού του χώρου ώστε να αποφευχθεί η όχληση των περιοίκων.  

89) Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, 
καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή. 

90)  Η συντήρηση και ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα-λέβητα-
καπνοδόχου να γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια και μέσα στα 
πλαίσια των προδιαγραφών της ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ369Β/24-05-93) και Y.A. οικ. 
189533/07-11-2011. Για κάθε εργασία συντήρησης-ρύθμισης του συστήματος 
θέρμανσης των χώρων να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή 
εις διπλούν το προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης - ρύθμισης και να κρατείται σε 
αρχείο. 

91)  Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., 
όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλοντα 
χώρο. 

92)  Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, 
ατμογεννητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ, ντήζελ ή αέριο 
να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα 
απαραίτητα αρχεία συντήρησης. 

93)  Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α’) για τις εκπομπές αερίων 
αποβλήτων σε συμφωνία με τις A2i.12 απαιτήσεις. 

94)  Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων από ειδικευμένο 
προσωπικό. Τα μηχανήματα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές θορύβου 
(αποφάσεις A2i.11) και αέριων ρύπων (A2i.10). 

95)  Οι εγκαταστάσεις εκπαίδευσης (αίθουσες, θρανία, γραφεία, εξοπλισμός 
εργαστηρίων, δάπεδα, καθίσματα, προστατευτικά κιγκλιδώματα, στεγανοποίηση 
χώρου, περίφραξη, φωτισμός, χώροι προσωπικής υγιεινής, Η/Μ εγκαταστάσεις 
και συστήματα ασφαλείας, αντικεραυνική προστασία, αντιολισθητικά δάπεδα, 
συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, χρωματισμοί, διάδρομοι, σκυρόδετες 
και μεταλλικές κατασκευές, φυτεύσεις κλπ) πρέπει να διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση, να συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και 
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υγιεινής. Τυχόν επισφαλή στοιχεία θα πρέπει να εντοπίζονται και να 
αντικαθίστανται άμεσα. 

96)  Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων μόνιμων ή περιοδικών στο 
χώρο της δραστηριότητας οι οποίες αποσπούν την προσοχή κατά την οδήγηση 
ή/και περιορίζουν την ορατότητα κατά την κυκλοφορία πεζών/οχημάτων. 

97)  Από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας να μην προκαλείται 
επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις 
οριακές τιμές που δίνονται στις ΚΥΑ ΗΠ14122/549/Ε103/2011 (Β΄488) και ΗΠ 
22306/1075/Ε103/2007 (Β΄920) όπως εκάστοτε ισχύουν 

98) Στην περίπτωση που υπάρχουν εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως ή 
κλιματισμού οι οποίες περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού 
άνω των τριών κιλών, ελέγχονται ετησίως σύμφωνα με την ΚΥΑ 
37411/1829/Ε103/2007 (Β΄ 1827) όπως εκάστοτε ισχύει, και να υποβάλλεται στο 
ΥΠΕΚΑ το Δελτίο Ψυκτικής Εγκατάστασης 

99) Στις περιπτώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων, να εφαρμόζονται κατά το δυνατό 
πρακτικές για την βελτίωση των εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών στο 
κτίριο, όπως ενδεικτικά: 
➢ Στην περίπτωση ύπαρξης κεντρικής μονάδας αερισμού/κλιματισμού, να 

πραγματοποιηθεί κατάλληλος σχεδιασμός και λειτουργία του συστήματος 
αερισμού/ εισαγωγής νωπού αέρα στο κτίριο λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια, 
τον αριθμό ατόμων σε κάθε χώρο, όπως και τις διάφορες πηγές ρύπων. 
Οργάνωση προγράμματος τακτικής συντήρησης και καθαρισμού των φίλτρων 
της κεντρικής μονάδας αερισμού όπως και των τοπικών στομίων και 
προγράμματος ελέγχου καλής λειτουργίας του συστήματος 

➢ Εγκατάσταση ξεχωριστού συστήματος αερισμού σε χώρους με ρυπαντικό φορτίο 
ή οσμές (για παράδειγμα χώροι στάθμευσης, κουζίνα, πλυντήριο, καπνιστήριο, 
κλπ) 

➢ Οργάνωση ετήσιας επιθεώρησης, συντήρησης και καθαρισμού των τοπικών 
κλιματιστικών συσκευών και των fan coils, εφόσον υπάρχουν 

➢ Χρήση κατασκευαστικών υλικών, προϊόντων επίχρισης και καθαριστικών 
προϊόντων που παρουσιάζουν χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών 
Ενώσεων (ΠΟΕ) 

100) Να προτιμηθούν φυτά προσαρμοσμένα στο ελληνικό τοπίο και τις τοπικές 
μικροκλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες όπως και τις τοπικές συνθήκες 
διαθεσιμότητας νερού 

101) Να εφαρμόζονται πρακτικές χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων σύμφωνα με 
τους εγκεκριμένους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής (ΥΑ 85167/820/2000 
Β΄/477) ΥΑ 125347/568/2004 (Β΄142) όπως εκάστοτε ισχύουν 

102) Η χρήση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων να περιοριστεί στις απολύτων 
απαραίτητες και να γίνεται υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες (Πχ να αποφεύγεται 
κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων ή όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι) 

103) Η λίπανση των χώρων πρασίνου να γίνεται όσο το δυνατό με οργανικά λιπάσματα 
104) Ο περιορισμός των ζιζανίων όπου αυτό απαιτείται στους χώρους του έργου, να 

γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα ή με τη χρήση εγκεκριμένων βιολογικών 
βιοαποδομήσιμων ουσιών. Απαγορεύεται η χρήση ζιζανιοκτόνων χημικών 
παρασκευασμάτων 

105) Να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη μείωση 
κατά το δυνατό των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος κατά την άρδευση με 
εφαρμογή κατάλληλων μέτρων όπως: 
➢ Πραγματοποίηση άρδευσης με σταλακτοφόρους σωλήνες 
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➢ Ορθολογικός προγραμματισμός αρδεύσεων (πχ η άρδευση του πράσινου να 
πραγματοποιείται αργά το απόγευμα ή τη νύχτα ώστε να ελαχιστοποιούνται 
οι απώλειες της εξάτμισης κλπ 

➢ Αξιοποίηση δικτύου ομβρίων υδάτων και ανακύκλωση του νερού των 
ελεύθερων υδάτινων επιφανειών για άρδευση, όπου αυτό είναι τεχνικά 
δυνατό 

106) Στις εγκαταστάσεις του έργου να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων 
μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και κατάσβεση) καθώς και αποφυγής 
μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές, τα οποία να διαθέτουν την 
σχετική Έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

107) Να καθαρίζονται τόσο εντός όσο και εκτός και περιμετρικά του χώρου οι 
εγκαταστάσεις από σκουπίδια και ξερά χόρτα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή κατά 
την καλοκαιρινή περίοδο.  

108) Να υπάρχει οργανωμένο σύστημα πυρασφάλειας για την αντιμετώπιση τυχόν 
περιπτώσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

109) Να ληφθεί μέριμνα για την εφαρμογή προγράμματος εξοικονόμησης νερού (π.χ. 
ελεγχόμενη ροή νερού στις εγκαταστάσεις υγιεινής, εφαρμογή συστημάτων 
στάγδην άρδευσης των περιοχών πρασίνου, ανακύκλωση νερού όπου είναι εφικτό 
κλπ) 

110) Να ληφθεί μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία των Η/Μ 
εγκαταστάσεων με συστήματα αύξησης του βαθμού απόδοσης και μείωσης 
ενεργειακής κατανάλωσης, γενική χρήση λαμπτήρων υψηλής αποδοτικότητας και 
μεγάλης διάρκειας ζωής,  κλπ. 

111) Εφόσον γίνεται υδροληψία από γεώτρηση, ο φορέας του έργου ή της 
δραστηριότητας ο φορέας οφείλει να εφοδιασθεί με την απαιτούμενη άδεια χρήσης 
νερού από τη Δ/νση υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να τηρεί 
του όρους και της προϋποθέσεις της προαναφερθείσας άδειας, σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 43504/2005 (Β΄1784) όπως εκάστοτε ισχύει 

112) Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του έργου ή της 
δραστηριότητας και να επιδιορθώνεται άμεσα οιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς την 
αποφυγή απωλειών νερού 

113) Ο σχεδιασμός η κατασκευή και η λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
έργου να πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη κατ’ ελάχιστο τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) σύμφωνα με την ΚΥΑ 
Δ6/Β/οικ5825/2010 (Β΄ 407) και τις σχετικές τροποποιήσεις και εγκυκλίους 
εφαρμογής όπως εκάστοτε ισχύουν, ο οποίος στοχεύει στην μείωση της 
κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό κλπ 
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με την ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών 
άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται 
μέσω του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού του κελύφους, της χρήσης 
ενεργειακά αποδοτικών δομικών υλικών και ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας. Στο σχεδιασμό του κτιρίου θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατ’ ελάχιστο οι κάτωθι παράμετροι: 
➢ Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός του κτιρίου για τη μέγιστη 

αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών 
➢ Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος 
➢ Κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά 

προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικό φωτισμού και 
αερισμού 
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➢ Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός εκ των Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων 
όπως νότια ανοίγματα, τοίχος μάζας , θερμοκήπιο κλπ. 

➢ Ηλιοπροστασία 
➢ Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και συστημάτων φυσικού 

φωτισμού. 
➢ Να εφαρμόζονται κατά το δυνατό πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας όπως 

ενδεικτικά χρήση ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη των αναγκών σε θερμό 
νερό, χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας κλπ. 

114) Ο φωτισμός του χώρου να είναι ειδικά προσανατολισμένος ώστε να περιορίζεται 
η διάχυση του εντός του. 

115) Οι κάθε τύπου μετασχηματιστές να είναι εγκατεστημένοι εντός κατάλληλης 
ελαιολεκάνης (λεκάνης ασφαλείας) ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή 
ολικής διάρρηξης των τοιχωμάτων τους το περιεχόμενο διηλεκτρικό έλαια να 
συγκρατηθούν εντός της λεκάνης ασφαλείας και μην διαφύγουν στο περιβάλλον 
της περιοχής. Ο ενεργός όγκος της λεκάνης ασφαλείας έκαστου Μετασχηματιστή 
να είναι ίσος με τον όγκο των περιεχομένων σε αυτόν δηλεκτρικών ελαίων 
προσαυξημένος κατά 15% 

116) Στους μετασχηματιστές, πυκνωτές-συσκευές συνφ κλπ απαγορεύεται η χρήση 
διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) και 
πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (PCTs) 

117) Ο Υποσταθμός ανύψωσης Τάσης (ή οι Υποσταθμοί, ανάλογα με την περίπτωση) 
του έργου να διαθέτει κατάλληλου ύψους περιμετρική περίφραξη, με ασφαλιζόμενη 
είσοδο, προκειμένου να αποτρέπεται η πρόσβαση αναρμόδιων ατόμων καθώς και 
ζώων στον χώρο αυτό 

118) Όσον αφορά στα επίπεδα εκπομπής ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων από τον 
Υποσταθμό ανύψωσης τάσης (ή τους Υποσταθμούς, ανάλογα με την περίπτωση) 
του έργου να τηρούνται τα οριζόμενα την ΚΥΑ 3060(ΦΟΡ)238/2002 (Β΄512) όπως 
εκάστοτε ισχύει 

119) Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο 
στο ΥΠΕΝ/ Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων σύμφωνα με την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α./ Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και 
προτείνονται από τη Περιβαλλοντική Έκθεση εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 
προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους.  

 
Β) την παρατήρηση ότι : 

Επιπλέον των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
ΦΕΚ2693/τεύχος Β' 06 Ιουλίου 2018  

και ειδικότερα: 
 Τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας της Λεκάνης του π. 

Κηφισού 

Να συνταχθεί από τον αρμόδιο φορέα των εγκαταστάσεων, σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων φαινομένων, προερχόμενων από ακραία φυσικά φαινόμενα. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού. 
 
Λευκό δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Αδαμόπουλος. 
 

 
 
 

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