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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 2η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 16/2019 

Σήμερα 24/01/2019 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. 18222/18-01-
2019 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις  
18-01-2019 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 4ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο 
“Κατασκήνωση και Ξενώνας του σωματίου «Κοινωνίας Ελεύθερων Ευαγγελικών 
Εκκλησιών Ελλάδος» στη θέση Μανώλη της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής του 
Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής”. 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εβδομήντα οκτώ (78) παρόντων επί συνόλου 
εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι 
παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων,  Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αποστολάκη Ευαγγελία, 
Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος 
Κωνσταντίνος, Βρύνα Φωτεινή, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος 
Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου 
Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ 
Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καμάρας Παύλος, 
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη 
Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη 
Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πανταζή Σταματία 
(Ματίνα), Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης 
Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά 
Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, 
Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, 
Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη 
Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Φιλίππου Πέτρος.  
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - 
Καλλιόπη, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βρούστης Αριστείδης, 
Γαβράς Παναγιώτης, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος 
(Χάρης), Δημοπούλου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καλογεράκος 
Κυριάκος, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Λαμπρίδου Μαρία, 
Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Ροκοφύλλου 
Άννα, Τζίβα Αιμιλία, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο 
στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 210227/17/18-01-2019 εισήγηση της 
Δ/νσης 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/27-12-10) 
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 
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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 με αρ. οικ.219173/6-11-2018 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας με την οποία 
ανατίθενται χρέη αναπληρωτή προϊσταμένου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 
Κλιματικής Αλλαγής στον Προϊστάμενο του  Τμήματος  Ελέγχου, Μετρήσεων και 
Υδροοικονομίας Π.Ε. ΚΤ, ΝΤ, ΒΤ, ΔΤ της Διεύθυνσης Κο. Φλώρο Κων/νο του 
Ξενοφώντος, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Μηχανικών, με βαθμό Α’ ,  

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». 

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 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6993&cat_id=925
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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)».  

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 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9397
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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:¨οικ207228/11-12-2017 εγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και 
Επιτροπών/ Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού/ Γεν Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας/ 
Περιφέρειας Αττικής μετα συνημμένου του με ΑΠ:65789/3696/17/9-10-2017 
διαβιβαστικόυ της  Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/ 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
το έργο του θέματος.  

 

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (30) σχετική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο “Κατασκήνωση και Ξενώνας του σωματίου 
«Κοινωνίας Ελεύθερων Ευαγγελικών Εκκλησιών Ελλάδος» στη θέση Μανώλη της 
Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής” 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 του Υπουργείου. 
 
1. Εισαγωγή 
1.1 Τίτλος έργου 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο “Κατασκήνωση και Ξενώνας του 
σωματίου «Κοινωνίας Ελεύθερων Ευαγγελικών Εκκλησιών Ελλάδος» στη θέση Μανώλη 
της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής”. 
 
1.2  Είδος και μέγεθος έργου  

Το υπό μελέτη έργο αφορά τις παιδικές κατασκηνώσεις και ξενώνα με διακριτικό τίτλο 
“Κατασκήνωση και ξενώνας του σωματείου της Κοινωνίας Ελεύθερων Ευαγγελικών 
Εκκλησιών Ελλάδος”, δυναμικότητας 180 ατόμων (κατασκήνωση) σε τρεις 
κατασκηνωτικές περιόδους και 60 ατόμων (ξενώνας) αντίστοιχα στη θέση Μανώλη 
Κτηματικής Περιφέρειας Σουνίου στο Λαύριο Αττικής. 
 
1.3 Γεωγραφική θέση 

 
Η θέση της κατασκήνωσης και του ξενώνα του σωματείου της «Κοινωνίας Ελεύθερων 
Ευαγγελικών Εκκλησιών Ελλάδος» βρίσκεται στη θέση Μανώλη Κτηματικής Περιφέρειας 
Σουνίου στο Λαύριο Αττικής, εντός των ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής σε απόσταση 
περίπου 8 χλμ. από τον οικισμό του Λαυρίου. 
Η θέση του έργου ορίζεται από τις παρακάτω συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87): 
 

Σημείο X Y 

19 503367,38 4168918,16 

20 503364,44 4168921,69 

23 503325,04 4168891,83 

34 503251,39 4168918,54 

44 503339,83 4168972,59 

64 503458,40 4169116,89 

74 503489,65 4169047,90 

9 503535,47 4168958,61 

12 503498,12 4168929,85 

15 503413,28 4168864,65 
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Όπως φαίνεται στο Σχέδιο 4 του παραρτήματος χαρτών της παρούσας, το υπό μελέτη 
έργο βρίσκεται εντός της περιοχής με στοιχείο Α της ΖΟΕ Λαυρεωτικής. Σύμφωνα με το 
Π.Δ. 17/27.02.1998,(ΦΕΚ 125Δ/1998) «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και 
περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 
περιοχή της χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)» για τις περιοχές με στοιχείο Α 
ισχύουν για τις κατασκηνώσεις οι εξής όροι δόμησης: 

• Μέγιστο ποσοστό κάλυψης  7% της επιφάνειας του γηπέδου 

• Συντελεστής δόμησης   0,05 

• Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 4 μ 

• Αρτιότητα    20.000 τ.μ 

• Ελάχιστο Πρόσωπο   45 μ. 

• Ελάχιστο Βάθος   50 μ. 

• Πλάγιες αποστάσεις   15 μ. 

 
1.4 Φορέας έργου 

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι: 

Σωματείο «Κοινωνία Ελεύθερων Ευαγγελικών Εκκλησιών Ελλάδος» 

Θέση «Μανώλη» Κτηματικής Περ. Σουνίου Δήμου Λαυρεωτικής 

Τηλ. 22920 39255 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Μάρκελος Περιάλης 

 
1.6. Περιβαλλοντικός μελετητής του έργου  
Η σύνταξη της μελέτης έγινε από το γραφείο Περιβαλλοντικών μελετών ENVIPOL Ε.Π.Ε. 
Ο συντονισμός της μελέτης έγινε από την Ελένη Κεχαγιά, Περιβαλλοντολόγο, κάτοχο 
μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες), τάξης Γ 
 
1.7  Κατάταξη έργου  
Το έργο σύμφωνα με την ΚΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/10.08.2016) «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της ΚΥΑ 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 4 του 
Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209 Α/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» 
εντάσσεται στην 6η ομάδα «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, 
κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής», στις κατηγορίες: 
 

• α/α 5 «Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, χώροι στάθμευσης 
τροχόσπιτων και λοιπές κατασκηνώσεις» εντός περιοχών Natura 2000: 100 
<Α≤300, με Α: Δυναμικότητα σε άτομα και κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2. 

• α/α 12 «Ξενώνες (νεότητας, ειδικών ομάδων ατόμων, γηροκομεία)» εκτός 
σχεδίων πόλεων  και ορίων οικισμού: 20 <Α≤200, με Α: Αριθμός 
εξυπηρετούμενων ατόμων και κατατάσσεται στην Κατηγορία Β. 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/ 21.9.2011) «Έργο 
ή δραστηριότητα που περιλαμβάνει επί μέρους έργα ή δραστηριότητες, κατατάσσεται 
στην υποκατηγορία του επί μέρους έργου ή δραστηριότητας με τις σημαντικότερες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς στην υψηλότερη υποκατηγορία». Κατά 
συνέπεια το έργο κατατάσσεται στην Υποκατηγορία A2.  
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Με βάση την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4014/2011 αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων στης υποκατηγορίας 
Α2 είναι η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην προκειμένη περίπτωση αρμόδια είναι η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων εκδίδεται με 
απόφαση του Συντονιστή της  Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αττικής. 

 
2. Ιστορική εξέλιξη της δραστηριότητας 

Η κατασκήνωση βρίσκεται σε έκταση 32.396,03 m2 που είναι χαρακτηρισμένη ως 
δασική, και ανήκει στον Σύνδεσμο Μελών Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας και στην 
Κοινωνία Ελεύθερων Ευαγγελικών Εκκλησιών της Ελλάδος. Αποκλειστική χρήση του 
χώρου είναι οι παιδικές κατασκηνώσεις και χρησιμοποιείται σαν τέτοιος, από το 1952. Η 
κατασκήνωση λειτουργεί σαν μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμός. 
Η κατασκήνωση του Σωματείου της  Κοινωνίας Ελεύθερων Ευαγγελικών Εκκλησιών 
Ελλάδος αποτελεί μια από τις παλαιότερες παιδικές κατασκηνώσεις του νομού Αττικής, 
αφού λειτουργεί στην εξεταζόμενη γεωγραφική θέση από το έτος 1952, βάσει της υπ΄ 
αρ. 5707/21.07.1953 άδειας λειτουργίας του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας. 
Έκτοτε η υπό μελέτη κατασκήνωση λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα και στο 
παράρτημα εγγράφων της παρούσας επισυνάπτεται η τελευταία υπ. αρ. 
2260/19.05.2017 άδεια λειτουργίας. 
Όπως φαίνεται και από τα έγγραφα που επισυνάπτονται στο παράρτημα εγγράφων της 
παρούσας, με το συμβόλαιο 2367/1968 έγινε η μεταβίβαση του οικοπέδου στο Σύνδεσμο 
Ελεύθερων Ευαγγελικών Εκκλησιών, ο οποίος στη συνέχεια με τα συμβόλαια 8283/1973 
και 8330/1973 μεταβίβασε τμήμα του οικοπέδου στην Κοινωνία Ελεύθερων Ευαγγελικών 
Εκκλησιών. Επίσης επισυνάπτεται τίτλος παραχώρησης έκτασης από το Υπ. Γεωργίας, 
καθώς και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Μελών της Ελεύθερης 
Ευαγγελικής Εκκλησίας που παραχωρεί τη χρήση της έκτασης αυτής στο σωματείο 
Κοινωνία Ελεύθερων Ευαγγελικών Εκκλησιών Ελλάδος. 
Με το με Α.Π. 1426/1.3.1975 του Δασαρχείου Πεντέλης έχει χορηγηθεί βεβαίωση για την 
ανέγερση οικοδομής επί του υπό μελέτη γηπέδου. Ενώ με την από 24.5.1976 Απόφαση 
του τμήματος Αρχαιολογικών Χώρων του Υπ. Πολιτισμού και Επιστημών εγκρίθηκε η 
χορήγηση στην «Κοινωνία Ελεύθερων Ευαγγελικών Εκκλησιών Ελλάδας» άδειας 
ανέγερσης κτιρίου στην περιοχή του Σουνίου. 
Επίσης στο παράρτημα εγγράφων της παρούσας επισυνάπτεται «Έγκριση Επέμβασης 
για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων του Σωματίου Κοινωνία Ελευθερων Ευαγγελικών 
Εκκλησιών Ελλάδος στην περιοχή του Σουνίου Αττικής και παραχώρηση κατά χρήση 
παρακείμενης ΔΔΕ για τον ίδιο σκοπό» από το Υπ. Γεωργίας με Α.π. 105.693/11.9.1986. 
 
3. Συμβατότητα του έργου με θεσμοθετημένες χωρικές & πολεοδομικές δεσμέσεις 
της περιοχής 
Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται εντός της περιοχής με στοιχείο Α της ΖΟΕ Λαυρεωτικής. 
Σύμφωνα με το Π.Δ. 17/27.02.1998,(ΦΕΚ 125Δ/1998) «Καθορισμός χρήσεων γης και 
όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 
έτους 1923 περιοχή της χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)» για τις περιοχές με 
στοιχείο Α. 
Η κατασκήνωση της «Κοινωνίας Ελεύθερων Ευαγγελικών Εκκλησιών» βρίσκεται εντός 
της περιοχής του δικτύου «Natura 2000» με κωδικό  GR 3000005 "Σούνιο - Νησίδα 
Πατρόκλου και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη". 
 
4.Αναλυτική Περιγραφή του Εργου 
4.1 Περιγραφή του Εργου 
4.1.1 Κατασκήνωση 
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Η εξεταζόμενη κατασκήνωση του σωματείου της Κοινωνίας των Ελεύθερων 
Ευαγγελικών Εκκλησιών Ελλάδος είναι υφιστάμενη και εγκαταστάθηκε νόμιμα σύμφωνα 
με την υπ. αρ. 5707/21.07.1953 άδεια λειτουργίας του τότε Υπουργείου Κοινωνικής 
Πρόνοιας, η οποία επισυνάπτεται στο παράρτημα εγγράφων της παρούσης. 

Πρόκειται για παιδική κατασκήνωση δυναμικότητας 180 παιδιών με περιορισμένη 
περίοδο λειτουργίας τριών κατασκηνωτικών περιόδων που ξεκινούν τέλος Ιουνίου κάθε 
έτους (ανάλογα με τη λήξη της σχολικής χρονιάς) και λήγουν τέλος Αυγούστου. 

Όπως φαίνεται και στο Σχέδιο 5 του παραρτήματος χαρτών της παρούσας η πρόσβαση 
στη μονάδα γίνεται μέσω οδού που συνδέει την κατασκήνωση με τη λεωφόρο Λαυρίου. 

Μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης δεξιά της κεντρικής πύλης, ανηφορίζοντας προς τον 
κεντρικό κτιριακό πυρήνα της κατασκήνωσης βρίσκεται το κτίριο Νο 11, που είναι χώρος 
φιλοξενίας προσωπικού. Ακολουθώντας τον πλάτους 5 m ασφαλτοστρωμένο δρόμο, 
αριστερά βρίσκεται ένα χώρος αθλοπαιδιών (μπάσκετ) και ένα χώρος πάλι αθλοπαιδιών 
(βόλεϊ), και τα δυο γήπεδα είναι διαμορφωμένα με τελικά δάπεδα ασφαλτοτάπητα. 

Στη συνέχεια εντοπίζεται το κτίριο Νο4, το οποίο χρησιμοποιείται ως αναρρωτήριο με 
ιατρείο καθώς και με χώρο φιλοξενίας προσωπικού, είναι μονώροφο κτίριο μεικτής 
κατασκευής με φέρων οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και οπτοπλινθοδομή. 
Πάνω από την πλάκα έχει τοποθετηθεί κεραμοσκεπή για θερμομονωτικούς κυρίως 
λόγους.  

Στη συνέχεια απατώνται τα κτίσματα 8 και 9. Και τα δυο είναι μονώροφα με κεραμοσκεπή. 
Η χρήση και των δυο κτισμάτων είναι κοιτώνες. 
Το κύριο συγκρότημα της κατασκήνωσης είναι αυτό με τον αριθμό 3. Οι λειτουργίες του 
πυρήνα της κατασκηνωτικής ζωής είναι οργανωμένες με τη μορφή Π, γύρω από μια 
εσωτερική αυλή, σε ένα κεντρικό σημείο της οποίας βρίσκεται ένα πεύκο και δίπλα του 
στέκεται ο ιστός της σημαίας. Το ένα τμήμα του Π το καταλαμβάνει η αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων, κύρια χρήση της οποίας είναι η τραπεζαρία και χώρος ομιλιών και άλλων 
συναφών εκδηλώσεων. Δίπλα στην τραπεζαρία στο πίσω μέρος της βρίσκεται η κουζίνα 
η οποία εφάπτεται με τον κύριο αποθηκευτικό χώρο, για τα τρόφιμα, φρούτα και 
λαχανικά. Στα άλλα δυο τμήματα του αρχιτεκτονικού Π, βρίσκονται οι κοιτώνες της 
κατασκήνωσης. 

Σε ένα μικρό τμήμα των κοιτώνων έχει ξεχωριστεί ένας χώρος γραφείου του αρχηγού. 
Στο πίσω μέρος του συγκροτήματος 3 εντοπίζεται το μονώροφο κτίσμα που φιλοξενεί τις 
τουαλέτες και τα λουτρά της κατασκήνωσης.  

Αναλυτικότερα οι κτιριακές εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης δίνονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 

Τεμ. Περιγραφή κτιρίου 
Συνολική 
επιφάνεια 

(m2) 

Α/Α Δήλωσης 
Υπαγωγής στο Ν. 

4178/2013 

Κτίριο 1  Χώροι υγιεινής κατασκηνωτών 138,14 3746252 προς 
έκδοση οικ. Άδειας 

Κτίριο 2Α Υπόγεια Δεξαμενής Αποθήκευσης 
Λυμάτων 

 3746252 Ρύθμιση 

Κτίριο 2Β Υπόγεια Δεξαμενής Αποθήκευσης 
Λυμάτων 

 3746252 Ρύθμιση 

Κτίριο 3 
(Υπόγειο) 

Κοιτώνες 158,29 3746252 Ρύθμιση 

Κτίριο 3 
(Ισόγειο) 

Τραπεζαρία, Κουζίνα, Κοιτώνες, 
Γραφείο 

930,87 3746252 προς 
έκδοση οικ. Άδειας 
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Κτίριο 3 
(Πατάρι) 

Αποθήκη 113,99 3746252 προς 
έκδοση οικ. Άδειας 

Κτίριο 4 
(Υπόγειο) 

Ξενώνας Προσωπικού 140,88 3746252 Ρύθμιση 

Κτίριο 4 
(Ισόγειο) 

Αναρρωτήριο, Ιατρείο, Ξενώνας 
Προσωπικού 

129,73 3746252 προς 
έκδοση οικ. Άδειας 

Κτίριο 5 Βοηθητικοί Χώροι 54,87 3740696 Ρύθμιση 

Κτίριο 6 Βάση υδατόπυργου με οικίσκο 24,90 3746252 Ρύθμιση 

Κτίριο 7  92,59 3746252 Ρύθμιση 

Κτίριο 8 Κοιτώνες 50,02 3746252 προς 
έκδοση οικ. Άδειας 

Κτίριο 9 Κοιτώνες 44,52 3746252 προς 
έκδοση οικ. Άδειας 

Κτίριο 10 Ξύλινος οικίσκος Υπαρχηγού (ξύλινο) 30,00 3746252 Ρύθμιση 

Κτίριο 11 Κτίριο Αρχηγείου και Γραμματεία 109,67 3740696 Ρύθμιση 

Κτίριο 12 Οικίσκος (ξύλινο) 11,24 3746252 Ρύθμιση 

Κτίριο 13 Βοηθητικοί Χώροι 19,17 3740696 Ρύθμιση 

Σύνολο 2.048,88  

 
Οι υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης είναι οι εξής: 

• Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 

• Ένα γήπεδο καλαθοσφαίρισης 

• Ένα γήπεδο πετοσφαίρισης 
Εντός της κατασκήνωσης υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο δρόμων πεζοπορίας, το οποίο 
εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των εγκαταστάσεων. Επιπλέον υπάρχει περιμετρικά 
της κατασκήνωσης χωματόδρομος, ο οποίος λειτουργεί και ως αντιπυρική ζώνη σε 
περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή. 
Όλα τα κτίσματα της κατασκήνωσης έχουν υπαχθεί στον Ν.4178/2013 γιατί έχουν 
ανεγερθεί χωρίς οικοδομική άδεια, και ενώ βρίσκονται εντός δασικής έκτασης, μπορούν 
να υπαχθούν στον νόμο, όπως και να εκδοθεί για αυτά που πληρούν τις προϋποθέσεις 
οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τον Ν.4280/2014 ΦΕΚ 159/Α Άρθρο 52 παρ. 11. 
Έτσι, όσα πληρούν τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 998/1979, όπως το 
άρθρο αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του Ν.4280/2014 
υπάγονται στον Ν.4178/2013 προς έκδοση οικοδομικής άδειας, ενώ τα υπόλοιπα 
υπάγονται για ρύθμιση. 
 
4.1.2 Ξενώνας  
Νότια της κατασκήνωσης, σε γήπεδο εμβαδού 8.051,83 τ.μ. ιδιοκτησίας της Κοινωνίας 
Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών Ελλάδος βρίσκεται τριώροφο κτίριο με φέρουσα 
κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχει ανεγερθεί βάσει της 218/76 οικοδ. 
Αδείας της Νομαρχίας Αττικής και χρησιμοποιείται σαν ξενώνας, δυναμικότητας 60 
ατόμων. 
Ο ξενώνας έχει υπαχθεί στον Ν.4178/2013 με α/α Δήλωσης 3465154 γιατί έχει ανεγερθεί 
σε διαφορετική θέση από ότι προέβλεπε η 218/76 οικοδ. Άδεια, και για την ρύθμιση 
183,02 τ.μ. κύριων χώρων που χρησιμοποιούνται σαν εστιατόριο του ξενώνα. 
 
4.1.3 Χρήση νερού 
Για την ορθή λειτουργία της μονάδας απαιτείται επαρκής ποσότητα νερού, τόσο για την 
κάλυψη των αναγκών ύδρευσης, όσο και για την άρδευση των δένδρων, των φυτών, του 
γρασιδιού, αλλά και της πυρόσβεσης. Ως ειδική ημερήσια κατανάλωση ανά άτομο 
θεωρήθηκαν τα 75 lt. Έτσι για την υπό μελέτη κατασκήνωση δυναμικότητας 180 άτομα 
κατασκηνωτών και 50 προσωπικό, σύνολο 230 άτομα απαιτείται ποσότητα νερού ίση με 
17,25 m3/ημέρα. 
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Όσον αφορά τον ξενώνα δυναμικότητας 60 ατόμων και 10 προσωπικό, σύνολο 70 άτομα 
απαιτείται ποσότητα νερού ίση με 5,25 m3/ημέρα.  
Για τις ανάγκες των κατασκηνωτών, αλλά και των επισκεπτών του ξενώνα (μέγιστης 
ποσότητας 22,50 m3/ημέρα) χρησιμοποιείται νερό από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου 
Λαυρεωτικής. Η ποσότητα αυτή καλύπτεται από το δίκτυο ύδρευσης της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής. 
 
4.1.4 Αποχέτευση   
Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης, με αποτέλεσμα η περιοχή να 
εξυπηρετείται προσωρινά και μέχρι την κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού συστήματος 
από στεγανούς βόθρους. 

Τα υγρά απόβλητα της μονάδας συνίστανται από τα λύματα που προκύπτουν από τους 
χώρους υγιεινής καθώς και από το μαγειρείο της κατασκήνωσης. Τα εν λόγω απόβλητα 
χαρακτηρίζονται οικιακού τύπου. 

Λαμβάνοντας ως μέση κατανάλωση νερού τα 75 lt/ατ./ημ., τα παραγόμενα λύματα από 
τη λειτουργία της μονάδας ανέρχονται σε: 

180 άτομα κατασκηνωτών + 50 προσωπικό = 230 άτομα x 75 lt/ατ./ημ. x 0.80 =  

13.800 lt ή 13,80 m3/ημέρα 

60 άτομα που φιλοξενούνται στον ξενώνα + 10 προσωπικό = 70 άτομα x 75 
lt/ατ./ημ. x 0.80 = 4.200 lt ή 4,20 m3/ημέρα  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνολική παραγόμενη ποσότητα αστικών 
αποβλήτων στην μονάδα είναι 18 m3/ημέρα. 

Αναλυτικότερα και με βάση την μελέτη διάθεσης λυμάτων, τα λύματα της κατασκήνωσης 
οδηγούνται σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων της εταιρείας REWATEC, η 
οποία βρίσκεται στη ΝΔ πλευρά της κατασκήνωσης. 

Τα λύματα οδηγούνται μέσω σωληνώσεων σε δεξαμενές περισυλλογής (φάση 
προεπεξεργασίας), στις οποίες οι στερεές ύλες συγκεντρώνονται στο πυθμένα. Από εκεί, 
με τη βοήθεια αντλιών στερεών υλών, οδηγούνται σε διαχωριστή στον οποίο, λόγω του 
αποτελεσματικού φυσικού υποστρώματος, διαχωρίζεται η λάσπη και το νερό 
αποβάλλεται και επιστρέφει στις δεξαμενές προεπεξεργασίας. Από εκεί μεταφέρεται με 
τη βοήθεια αντλιών στον κύκλο καθαρισμού SBR των επόμενων δεξαμενών. Χάρη στη 
φυσική διαδικασία κατεργασίας των υγρών, ο όγκος της βιολογικής λάσπης μειώνεται 
σημαντικά ήδη από τη φάση του διαχωρισμού.  

Κατόπιν τα επεξεργασμένα οδηγούνται σε δεξαμενής αποθήκευσης χωρητικότητας 30 
m3 η οποία επαρκεί για τη διάθεση λυμάτων έως και 30 m3 / 13,8 m3/ημέρα = 2,2 ημέρες. 
Ο ξενώνας εξυπηρετείται από δυο στεγανούς βόθρους με τις εξής διαστάσεις: 

 Διαστάσεις (m) Χωρητικότητα 
(m3) 

Στεγανός βόθρος 
Νο1 

1,25 x 3,50 x 2,50 6,25 

Στεγανός βόθρος 
Νο2 

2,00 x 1,70 x 2,50 8,50 

Συνολική Χωρητικότητα 14,75 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι δύο βόθροι συνολικής χωρητικότητας 14,75 m3 
επαρκούν για τη διάθεση λυμάτων έως και 14,75 m3 / 4,20 m3/ημέρα = 3,5 ημέρες. 
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Τόσο τα επεξεργασμένα λύματα όσο και τα λύματα των στεγανών βόθρων εκκενώνονται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα με τη βοήθεια βυτιοφόρων οχημάτων από ιδιωτικό 
συνεργείο και με μέριμνα του υπευθύνου της κατασκήνωσης σύμφωνα με τα 
παραστατικά – τιμολόγια που επισυνάπτονται στο παράρτημα εγγράφων της παρούσας. 
Στο παράτημα εγγράφων της παρούσας επισυνάπτεται η υπ. αρ. 1836/06/2017 
«Χορήγηση Βεβαίωσης Συνεργασίας ως προς την παραλαβή μη επικίνδυνων υγρών 
αποβλήτων από την ΕΕΛ Λαυρεωτικής από την εταιρεία Μπότος Σωκράτης», καθώς και 
τιμολόγια την εταιρείας αυτής προς την Κοινωνία Ελεύθερων Ευαγγελικών Εκκλησιών 
Ελλάδας. 
 
4.1.5 Απορρίμματα 
Τα παραγόμενα στη μονάδα στερεά απορρίμματα είναι αστικού τύπου και εκτιμώνται σε 
1 Kgr/άτομο/ημέρα για τον Ελλαδικό χώρο. 
Με δεδομένη τη δυναμικότητα της μονάδας, η συνολική παραγωγή στερεών 
απορριμμάτων ανέρχεται σε ((180 άτομα κατασκηνωτών+ 50 προσωπικό) + (60 άτομα 
που φιλοξενούνται στον ξενώνα + 10 προσωπικό)) x 1 Kgr/άτομο/ημέρα=300 Kgr/ημέρα. 
Σε συνεργασία με το Δήμο Λαυρεωτικής και την εποπτεία των τοπικών υγειονομικών 
μονάδων η μονάδα προβαίνει στην αναγκαία συγκέντρωση των στερεών απορριμμάτων. 
Στη συνέχεια τα απορρίμματα συλλέγονται και διαχειρίζονται μαζί με τα υπόλοιπα αστικά 
απορρίμματα από το Δήμο Λαυρεωτικής. 
 
4.1.6 Χρήση Ενέργειας 
 
Για την κάλυψη των αναγκών της κατασκήνωσης σε ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται 
το δίκτυο της ΔΕΗ, ενώ έχει εγκατασταθεί και εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος 
31KVA (περίπου 45 αμπέρ ανά φάση) η οποία εκκινεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος και τροφοδοτεί:  πυροσβεστικό συγκρότημα, φώτα ασφαλείας και φώτα 
δρόμου, ψυγεία τηλεφωνικό κέντρο, αντλία στο πηγάδι. 
 
4.1.7 Πυρόσβεση 

Στην μονάδα υπάρχει μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο με υπεραυτόματο 
πυροσβεστικό συγκρότημα (2 αντλίες 29hp ντίζελ και μία jokey), 23 πυροσβεστικές 
φωλίες , 5 κρουνούς επιπλέον με αποθηκευμένη ποσότητα νερού 71 κυβικά μέτρα νερού  
 
5. 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 
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 
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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>> όπως έχει 
τροποποιηθεί και καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 
(ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ 
«σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες 
διατάξεις» 

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: 
α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 
β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 
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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. 

στ) ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), μέτρα κατά εκπομπών αερίων από 
πετρέλαιο-κινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων  

ζ) ΠΥΣ 11/14.2.1997 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
από το όζον» 

13. Δομικά μηχανήματα: εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/2028 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν όπως 
τροποιήθηκε με την Υ.Α. Η.Π. 9272/471/2007, (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007) και ισχύει 

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. 

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

παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα μέτρα που η δραστηριότητα θα πρέπει να 
ακολουθεί: 

1. Το έργο να διαθέτει τις κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης οχημάτων 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

2. Να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας (πρόληψη και 
πυρόσβεση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές 
και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

3. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του έργου εργασία συντήρησης 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6996&cat_id=814
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οχημάτων, εκτός εάν το έργο διαθέτει κατάλληλη αδειοδότηση για τον σκοπό αυτό. Οι 
εργασίες αυτές να πραγματοποιούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.  

4. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και 
ειδικότερα των όμβριων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, 
ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών. 

5. Τα φυτικά είδη τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου και των χώρων πρασίνου να είναι προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές 
συνθήκες της περιοχής και κατά το δυνατόν να χρησιμοποιηθούν είδη της αυτοφυούς 
χλωρίδας. 

6. Η επιλογή των φυτικών ειδών και η διάταξή τους στον περιβάλλοντα χώρο των 
κτηριακών εγκαταστάσεων να είναι τέτοια ώστε: 

i) Να μην παρεμποδίζει τον άμεσο φυσικό φωτισμό των κτιρίων 

ii) Να συμβάλει στη μείωση θορύβου και να ενισχύει την οπτική απομόνωση των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, των χώρων στάθμευσης κλπ. 

iii) Να συντηρηθεί ζώνη υψηλού – χαμηλού πρασίνου στην περίμετρο του γηπέδου 
για την οπτική απομόνωση του από τις όμορες ιδιοκτησίες 

7. Από τη λειτουργία του έργου να μην προκαλείται επιβάρυνση της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις οριακές τιμές που δίνονται στις υπ’ 
αριθμ. ΗΠ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ Β΄ 488) και ΗΠ 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 
Β΄ 920) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

8. Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του έργου και να 
επιδιορθώνεται άμεσα οιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή απωλειών νερού.  

9. Να τοποθετηθούν καζανάκια διπλής εκκίνησης (μισό – ολόκληρο) ή ένδειξης 
χειροκίνητης λειτουργίας της ροής (stop) για μικρότερο καταναλωμένο όγκο νερού. 

10. 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, κ.λπ..  
11. Όλες οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και λειτουργίες (πχ αντλιοστάσια, 
εξαεριστήρες) σύμφωνα με την παράγραφο Ζ2 του άρθρου 1 του από 20.01.88 Π. Δ.  
(ΦΕΚ Δ’ 61), όπως εκάστοτε ισχύει, να είναι ηχητικά μονωμένες και τοποθετημένες σε 
ικανή απόσταση από τους χώρους ανάπαυσης των φιλοξενουμένων ώστε η στάθμη 
θορύβου μέσα σε αυτούς τους χώρους (με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα) ή στις 
σκηνές των κατασκηνώσεων παραθερισμού (κάμπινγκ) να μην ξεπερνά τα 35 dB(Α). 
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο της στάθμης θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον 
από τις Τουριστικές Εγκαταστάσεις μετρούμενο στα όρια της ιδιοκτησίας του έργου 
είναι τα 50dB(Α).  

12. Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος των μηχανημάτων για την όσο το 
δυνατόν πιο αθόρυβη λειτουργία τους. Τα μηχανήματα που κατά την λειτουργία τους 
δύναται να προκαλέσουν δονήσεις να εδράζονται σε αντικραδασμική βάση, 
κατάλληλα πιστοποιημένη.  

13. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους του έργου (πχ 
χλοοκοπτικές μηχανές, μηχανές ξακρίσματος χλοοτάπητα, κ.λπ.) για την συντήρηση 
φυτών και πρασίνου, να φέρουν τη σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη 
στάθμη ηχητικής ισχύος όπως προβλέπεται στις υπ’ αριθμ. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 
Β΄ 1418) και 9272/471/2007 (ΦEK Β΄286) κοινές υπουργικές αποφάσεις όπως 
εκάστοτε ισχύουν.  
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14. Να διατίθενται ενημερωτικά φυλλάδια στους κατασκηνωτές για τις περιοχές του 
ευρύτερου περιβάλλοντος (φυσικού, αστικού & ιστορικού) που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
15. Να προτιμούνται οι μαζικές προμήθειες με στόχο τη μείωση των υλικών 
συσκευασίας. 

16. Η προσωρινή αποθήκευση αστικών αποβλήτων του έργου να γίνεται κατά τρόπο 
υγειονομικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριμμάτων να διατηρούνται σε άριστη 
κατάσταση.  

17. Η συλλογή των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που προσομοιάζουν με τα 
οικιακά να γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία για την 
συλλογή και μεταφορά αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 
50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909) κοινή υπουργική απόφαση, το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 
Α΄ 179) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

18. Τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση 
(λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων, ελαστικά, οχήματα 
τέλους κύκλου ζωής) να συλλέγονται και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους 
συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 
2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 
εξουσιοδότηση του.  

19. Τα επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται και να αποθηκεύονται χωριστά σε 
ειδικούς χώρους κατάλληλα συσκευασμένα και να παραδίδονται σε εταιρείες οι οποίες 
διαθέτουν σχετική άδεια για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β΄ 383) κοινή 
υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει.  

20. Να γίνεται προσωρινή αποθήκευση του τηγανέλαιου που προκύπτει από την 
κουζίνα του εστιατορίου σε κλειστούς πλαστικούς κάδους και δοχεία και στη συνέχεια 
να διατίθεται σε εταιρεία ανάκτησης τέτοιων υλικών. 

21. Οι έξοδοι των αγωγών απαγωγής αέριων οσμών (από μαγειρεία, W.C., κλπ.) να 
τοποθετηθούν σε σημεία απομακρυσμένα από περιοχές ανθρώπινης παρουσίας.  

22.Τα υγρά απόβλητα των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης να οδηγούνται είτε σε 
στεγανό βόθρο είτε σε σταθμό βιολογικής επεξεργασίας  

23.Σε περίπτωση επεξεργασίας των λυμάτων, η επαναχρησιμοποίηση των 
επεξεργασμένων να πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 6 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β΄/8.3.2011), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

24. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε 
επιφανειακούς αποδέκτες.  

25. Χρήση των «πράσινων» αποβλήτων (απόβλητα κήπου, φύλλα, κλαδιά, καρποί, 
κ.ά.) για αερόβια κομποστοποίηση, με χρήση του κομπόστ σαν λίπασμα για τους 
κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου. 

26. 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 (Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας 
Αττικής). Στον εν λόγω σχέδιο θα περιγράφονται με ακρίβεια οι ενέργειες που 
απαιτούνται για την ασφαλή αφαίρεση και απομάκρυνση των αμιαντούχων στοιχείων  
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27.Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του έργου, η διαχείριση υλικών και 
εξοπλισμού που κατά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου αποτελούν 
απόβλητα, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. 
50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909), 13588/2006 (ΦΕΚ Β΄ 383), 8668/2007 (ΦΕΚ 
Β΄287) κοινές υπουργικές αποφάσεις, στον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και στον Ν. 
4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) όπως εκάστοτε ισχύουν.  

28. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών όρων.  
 

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.  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

➢ Η Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας ΜΠΕ,  

 

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναγνωστόπουλος προτείνει στο Σώμα τη 
θετική ψήφο επί της αναφερομένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την 
επιπρόσθετη παρατήρηση ότι :   
«Επιπλέον των παραπάνω να συνταχθεί από τον υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας των 
εγκαταστάσεων καθώς και τον υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων, 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 το έργο 
“Κατασκήνωση και Ξενώνας του σωματίου «Κοινωνίας Ελεύθερων Ευαγγελικών 
Εκκλησιών Ελλάδος» στη θέση Μανώλη της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής του 
Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής”, σύμφωνα με :  

 
Α) τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην ανωτέρω 

εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και 
έχουν ως εξής : 

 
Ι) 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 
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. 
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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>> όπως έχει 
τροποποιηθεί και καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 
(ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ 
«σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες 
διατάξεις» 

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: 



 18 

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. 

στ) ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), μέτρα κατά εκπομπών αερίων από 
πετρέλαιο-κινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων  

ζ) ΠΥΣ 11/14.2.1997 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης από το όζον» 

13. Δομικά μηχανήματα: εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/2028 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν όπως 
τροποιήθηκε με την Υ.Α. Η.Π. 9272/471/2007, (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007) και ισχύει 

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. 

 
ΙΙ) Μέτρα που η δραστηριότητα θα πρέπει να ακολουθεί: 

1. Το έργο να διαθέτει τις κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης οχημάτων 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

2. Να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας (πρόληψη και 
πυρόσβεση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές 
και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

3. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του έργου εργασία συντήρησης 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6996&cat_id=814
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οχημάτων, εκτός εάν το έργο διαθέτει κατάλληλη αδειοδότηση για τον σκοπό αυτό. 
Οι εργασίες αυτές να πραγματοποιούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.  

4. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και 
ειδικότερα των όμβριων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, 
ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών. 

5. Τα φυτικά είδη τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου και των χώρων πρασίνου να είναι προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές 
συνθήκες της περιοχής και κατά το δυνατόν να χρησιμοποιηθούν είδη της αυτοφυούς 
χλωρίδας. 

6. Η επιλογή των φυτικών ειδών και η διάταξή τους στον περιβάλλοντα χώρο των 
κτηριακών εγκαταστάσεων να είναι τέτοια ώστε: 

i) Να μην παρεμποδίζει τον άμεσο φυσικό φωτισμό των κτιρίων 

ii) Να συμβάλει στη μείωση θορύβου και να ενισχύει την οπτική απομόνωση των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, των χώρων στάθμευσης κλπ. 

iii) Να συντηρηθεί ζώνη υψηλού – χαμηλού πρασίνου στην περίμετρο του γηπέδου 
για την οπτική απομόνωση του από τις όμορες ιδιοκτησίες 

7. Από τη λειτουργία του έργου να μην προκαλείται επιβάρυνση της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις οριακές τιμές που δίνονται στις υπ’ 
αριθμ. ΗΠ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ Β΄ 488) και ΗΠ 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 
Β΄ 920) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

8. Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του έργου και να 
επιδιορθώνεται άμεσα οιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή απωλειών νερού.  

9. Να τοποθετηθούν καζανάκια διπλής εκκίνησης (μισό – ολόκληρο) ή ένδειξης 
χειροκίνητης λειτουργίας της ροής (stop) για μικρότερο καταναλωμένο όγκο νερού. 

10. 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, κ.λπ..  
11. Όλες οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και λειτουργίες (πχ αντλιοστάσια, 
εξαεριστήρες) σύμφωνα με την παράγραφο Ζ2 του άρθρου 1 του από 20.01.88 Π. Δ.  
(ΦΕΚ Δ’ 61), όπως εκάστοτε ισχύει, να είναι ηχητικά μονωμένες και τοποθετημένες 
σε ικανή απόσταση από τους χώρους ανάπαυσης των φιλοξενουμένων ώστε η 
στάθμη θορύβου μέσα σε αυτούς τους χώρους (με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα) ή 
στις σκηνές των κατασκηνώσεων παραθερισμού (κάμπινγκ) να μην ξεπερνά τα 35 
dB(Α). Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο της στάθμης θορύβου που εκπέμπεται στο 
περιβάλλον από τις Τουριστικές Εγκαταστάσεις μετρούμενο στα όρια της ιδιοκτησίας 
του έργου είναι τα 50dB(Α).  

12. Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος των μηχανημάτων για την όσο το 
δυνατόν πιο αθόρυβη λειτουργία τους. Τα μηχανήματα που κατά την λειτουργία τους 
δύναται να προκαλέσουν δονήσεις να εδράζονται σε αντικραδασμική βάση, 
κατάλληλα πιστοποιημένη.  

13. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους του έργου (πχ 
χλοοκοπτικές μηχανές, μηχανές ξακρίσματος χλοοτάπητα, κ.λπ.) για την συντήρηση 
φυτών και πρασίνου, να φέρουν τη σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη 
στάθμη ηχητικής ισχύος όπως προβλέπεται στις υπ’ αριθμ. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 
Β΄ 1418) και 9272/471/2007 (ΦEK Β΄286) κοινές υπουργικές αποφάσεις όπως 
εκάστοτε ισχύουν.  
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14. Να διατίθενται ενημερωτικά φυλλάδια στους κατασκηνωτές για τις περιοχές του 
ευρύτερου περιβάλλοντος (φυσικού, αστικού & ιστορικού) που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
15. Να προτιμούνται οι μαζικές προμήθειες με στόχο τη μείωση των υλικών 
συσκευασίας. 

16. Η προσωρινή αποθήκευση αστικών αποβλήτων του έργου να γίνεται κατά τρόπο 
υγειονομικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριμμάτων να διατηρούνται σε άριστη 
κατάσταση.  

17. Η συλλογή των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που προσομοιάζουν με τα 
οικιακά να γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία για την 
συλλογή και μεταφορά αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 
50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909) κοινή υπουργική απόφαση, το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 
Α΄ 179) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

18. Τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση 
(λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων, ελαστικά, 
οχήματα τέλους κύκλου ζωής) να συλλέγονται και να παραδίδονται σε 
αδειοδοτημένους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, 
σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν 
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του.  

19. Τα επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται και να αποθηκεύονται χωριστά σε 
ειδικούς χώρους κατάλληλα συσκευασμένα και να παραδίδονται σε εταιρείες οι 
οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β΄ 383) κοινή 
υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει.  

20. Να γίνεται προσωρινή αποθήκευση του τηγανέλαιου που προκύπτει από την 
κουζίνα του εστιατορίου σε κλειστούς πλαστικούς κάδους και δοχεία και στη συνέχεια 
να διατίθεται σε εταιρεία ανάκτησης τέτοιων υλικών. 

21. Οι έξοδοι των αγωγών απαγωγής αέριων οσμών (από μαγειρεία, W.C., κλπ.) να 
τοποθετηθούν σε σημεία απομακρυσμένα από περιοχές ανθρώπινης παρουσίας.  

22.Τα υγρά απόβλητα των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης να οδηγούνται είτε σε 
στεγανό βόθρο είτε σε σταθμό βιολογικής επεξεργασίας  

23.Σε περίπτωση επεξεργασίας των λυμάτων, η επαναχρησιμοποίηση των 
επεξεργασμένων να πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 6 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β΄/8.3.2011), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

24. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε 
επιφανειακούς αποδέκτες.  

25. Χρήση των «πράσινων» αποβλήτων (απόβλητα κήπου, φύλλα, κλαδιά, καρποί, 
κ.ά.) για αερόβια κομποστοποίηση, με χρήση του κομπόστ σαν λίπασμα για τους 
κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου. 

26. 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 (Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας 
Αττικής). Στον εν λόγω σχέδιο θα περιγράφονται με ακρίβεια οι ενέργειες που 
απαιτούνται για την ασφαλή αφαίρεση και απομάκρυνση των αμιαντούχων στοιχείων  
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27.Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του έργου, η διαχείριση υλικών και 
εξοπλισμού που κατά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου αποτελούν 
απόβλητα, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. 
50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909), 13588/2006 (ΦΕΚ Β΄ 383), 8668/2007 (ΦΕΚ 
Β΄287) κοινές υπουργικές αποφάσεις, στον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και στον Ν. 
4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) όπως εκάστοτε ισχύουν.  

28. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών όρων.  
 

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.  

 
B) την επιπρόσθετη παρατήρηση :  

 
Επιπλέον των παραπάνω να συνταχθεί από τον υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας των 
εγκαταστάσεων καθώς και τον υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων, σχέδιο 
αντιμετώπισης έκτακτων φαινομένων, προερχόμενων από ακραία φυσικά φαινόμενα. 
 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, 
Ε. Ζαφειρίου, Ι. Πρωτούλης, Ν. Αδαμόπουλος, Α. Βασιλάκη, Μ. Κουκά, Φ. Νικολιδάκη, 
Ι. Πρωτονοτάριος,  Ζ. Ράικου. 
 
 
 

 

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

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


