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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. 17/2019 

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 5ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τoυ εργαστήριου 
καλλιτεχνικών μεταλλικών κατασκευών (εργαστήριο μεταλλοτεχνίας) της εταιρείας «Α. 
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – Κ. ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ Ο.E που  βρίσκεται στην οδό Βέρδη 3Α & Πάροδος 
Μαρμάρων 13, Νέα Φιλαδέλφεια, στο Δήμο Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος της 
Περιφέρειας 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 
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Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
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, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), 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, 
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. 147369/18/18-01-2019 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. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 
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Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 
2. Τις διατάξεις της με αριθ. 273/17 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 

4251/Β/16) , με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση- επικαιροποίηση  του Π.Δ. 
145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής»  

3. 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’ ,  

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

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

6. 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» 

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

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» 

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

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» 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9397
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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:¨οικ141350/17-7-2018 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και 
Επιτροπών/ Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού/ Γεν Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας/ 
Περιφέρειας Αττικής μετά συνημμένου του με 40019/472414/6-7-2018 διαβιβαστικού 
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 που αφορά τη λήψη απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) 
τoυ εργαστήριου καλλιτεχνικών μεταλλικών κατασκευών (εργαστήριο 
μεταλλοτεχνίας) της εταιρείας «Α. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – Κ. ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ Ο.E.» που  
βρίσκεται στην οδό Βέρδη 3Α & Πάροδος Μαρμάρων 13, Νέα Φιλαδέλφεια, στο 
Δήμο Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος της Περιφέρειας Αττικής. 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Εργαστήριο καλλιτεχνικών μεταλλικών κατασκευών (εργαστήριο μεταλλοτεχνίας) της 
εταιρείας «Α. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – Κ. ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ Ο.E.» που δραστηριοποιείται στο 
χώρο των καλλιτεχνικών μεταλλικών κατασκευών στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.  
 
1.2. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Εργαστήριο καλλιτεχνικών μεταλλικών κατασκευών (εργαστήριο μεταλλοτεχνίας), το 
οποίο λειτουργεί σε ενοικιαζόμενο χώρο 287,29 m2, στον οποίο περιλαμβάνεται 
γραφείο με εμβαδό 18,5 m2, εντός βιομηχανικού κτιρίου με συνολικό εμβαδό 994 
m2. Η εγκατεστημένη ισχύς του εξοπλισμού θα ανέρχεται σε 3,6 kW κινητήρια και 40 
kW θερμική.  
 
1.3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
1.3.1.: ΘΕΣΗ  
Η δραστηριότητα της εταιρείας «Α. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – Κ. ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ Ο.E.» 
βρίσκεται στην οδό Βέρδη 3Α & Πάροδος Μαρμάρων 13, Τ.Κ. 14342, Νέα 
Φιλαδέλφεια, στο Δήμο Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος της Περιφέρειας Αττικής. Στην 
περιοχή του έργου επιτρέπονται οι χρήσεις γης που προβλέπονται για περιοχή 
ΒΙΟΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ ΦΕΚ 166Δ/6-3-1987. 
 
1.3.2.: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Η δραστηριότητα βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας, στο Δήμο 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 
στην Περιφέρεια Αττικής. 

 

1.3.3.: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ του κτιρίου εντός του οποίου λειτουργεί η 
δραστηριότητα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί (βλέπε απόσπασμα 
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του Εθνικού Κτηματολογίου στο παράρτημα): 

              

 

 
Η δραστηριότητα της εταιρείας «Α. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – Κ. ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ Ο.E.» 
βρίσκεται στην οδό Βέρδη 3Α & Πάροδος Μαρμάρων 13, Τ.Κ. 14342, Νέα 
Φιλαδέλφεια, στο Δήμο Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος της Περιφέρειας Αττικής. Στην 
περιοχή του έργου επιτρέπονται οι χρήσεις γης που προβλέπονται για περιοχή 
ΒΙΟΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ ΦΕΚ 166Δ/6-3-1987. 

 
1.4. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Το εργαστήριο της εταιρείας «Α. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – Κ. ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ Ο.E.» 
κατηγοριοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση με Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη 
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δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 
(ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» ως εξής:  
Ομάδα 9η – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις:  
• Α/Α 148: Τήξη - χύτευση εμπορικώς καθαρού αλουμινίου ή σκραπ αλουμινίου, με 
δυναμικότητα ≤ 10 t/ημέρα (η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό 
προϊόν).  

• Α/Α 159. Τήξη - χύτευση μη σιδηρούχων μετάλλων μ.α.κ. πλην αυτών που 
εντάσσονται στο είδος με α/α 158, με δυναμικότητα ≤ 20 t/ημέρα (η δυναμικότητα 
αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν).  

• Α/Α 173: Κατασκευή: Άλλων μεταλλικών προϊόντων μ.α.κ.  

• Α/Α 203: Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίων καυσίμων και αερίων 
χημικών προϊόντων, με αποθηκευτική ικανότητά μικρότερη από 10 m3.  
 
Το εργαστήριο της εταιρείας «Α. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – Κ. ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ Ο.E.» 
κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2. Η δραστηριότητα κατατάσσεται, σύμφωνα με 
την ΚΥΑ Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά 
διατάγματα» του έτους 2012 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), στη χαμηλή όχληση 
με:  
• Α/Α 168: Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων < 0,1 MT/ημέρα  

• Α/Α 182: Μεταλλοτεχνία με εγκατεστημένη ισχύ ≤ 500 kW.  

• Α/Α 282: Αποθήκευση αερίων καυσίμων < 10 κ.μ.  
 
Η εταιρεία «Α. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – Κ. ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ Ο.E.» έχει εγγραφεί στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υ.Π.ΕΝ. με αριθμό μητρώου 23837 και 
έχει καταχωρήσει το εργαστήριο.  
 
1.5. ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Επωνυμία Εταιρείας: Α. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – Κ. ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ Ο.E.  
Ονοματεπώνυμο Αρμοδίου: Ιορδανάκης Κωνσταντίνος  
Δ/νση: Βέρδη 3Α & Πάροδος Μαρμάρων 13, Τ.Κ. 14342, Νέα Φιλαδέλφεια  
Τηλ.: 2102585516  
Email: ak.artfoundry@yahoo.com  
Δ.Ο.Υ.: Νέας Φιλαδέλφειας  
Α.Φ.Μ.: 998096536  
 
1.6. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ  
Μελετητές του φακέλου είναι οι:  
α) Δρ. Σταύρος Μαυρουδέας (Οικονομολόγος - Περιβαλλοντολόγος)  
β) Ευαγγελινή Μπούσιου (Περιβαλλοντολόγος)  
Στοιχεία επικοινωνίας: ENVENA ΕΠΕ  
Σύμβουλοι Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών Έργων 
Υψηλάντου 4, Αγία Παρασκευή ΤΚ 153 43, Αθήνα  
Τηλ./Fax: 210 6082929, e-mail: info@envena.gr.  
Αρμόδιος: Δρ. Σταύρος Μαυρουδέας 
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2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η παρούσα ΜΠΕ αφορά το εργαστήριο μεταλλοτεχνίας της εταιρείας «Α. 
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – Κ. ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ Ο.E.» που δραστηριοποιείται στο χώρο των 
καλλιτεχνικών μεταλλικών κατασκευών στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής. Το εργαστήριο 
μεταλλοτεχνίας λειτουργεί σε ενοικιαζόμενο χώρο 287,29 m2, στον οποίο 
περιλαμβάνεται γραφείο με εμβαδό 18,5 m2, εντός βιομηχανικού κτιρίου με συνολικό 
εμβαδό 994 m2.  
Η εγκατεστημένη ισχύς του εξοπλισμού θα ανέρχεται σε 3,6 kW κινητήρια και 40 kW 
θερμική (εξαιρουμένου του εξοπλισμού προστασίας του περιβάλλοντος). Το 
εργαστήριο διαθέτει 2 δεξαμενές για την αποθήκευση υγραερίου χωρητικότητας 500 
λίτρων έκαστη και έχει λάβει έγκριση από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία για 
την εγκατάσταση άλλης μίας ίδιας χωρητικότητας. Το εργαστήριο της εταιρείας «Α. 
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – Κ. ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ Ο.E.» κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2 και 
είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης.  
Τα προϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας είναι αγαλματίδια και άλλα είδη 
διακόσμησης, τα οποία κατασκευάζονται είτε με συγκόλληση κομματιών ή με τη 
χύτευση μετάλλου. Η διαδικασία παραγωγής αγαλματιδίων (σύμφωνα με τους με 
χύτευση είναι η ακόλουθη:  
 
o κατασκευή πρωτοτύπου,  

o  κατασκευή καλουπιού,  

o κέρινα εκμαγεία, 

o  χύτευση,  

o επεξεργασία γλυπτού.  

 
Πιο αναλυτικά:  
 
Πρωτότυπα  
Σε αυτό το στάδιο ο καλλιτέχνης κατασκευάζει το πρωτότυπο στο υλικό που τον 
διευκολύνει. Το υλικό αυτό μπορεί να είναι από πηλό ή γύψο.  
Καλούπια  
Στο στάδιο αυτό κατασκευάζεται το καλούπι (μήτρα) από το πρωτότυπο. Αφού 
χωρίστει το πρωτότυπο σε δύο ή και περισσότερα τμήματα, το καλύπτεται με γύψο 
σε πολλά μικρά κομματάκια και ύστερα τα κομμάτια αυτά καλύπτονται με ένα ενιαίο 
κομμάτι το οποίο το ονομάζεται εσάρπα. Η εσάρπα κατασκευάζεται με γύψο.  
Κέρινα εκμαγεία  
Τα κέρινα εκμαγεία προκύπτουν μέσα από το καλούπι (μήτρα) που κατασκευάστηκε 
στο προηγούμενο στάδιο. Στα κέρινα εκμαγεία, (αφού ρετουσαριστούν από τους 
αρμούς του καλουπιού και από διάφορα άλλα ψεγάδια), τοποθετούνται πάνω τους οι 
αγωγοί τροφοδοσίας του μετάλλου. Έπειτα γεμίζουν με το ειδικό πυρόχωμα 
εσωτερικά και εξωτερικά και ψήνονται στον ειδικό φούρνο.  
Χύτευση  
Αφού έχει γίνει η αποκέρωση στις φόρμες, τοποθετούνται η μία δίπλα στην άλλη και 
αφού τις σφίξουμε πολύ καλά για να μην ανοίξουν την ώρα της χύτευσης, είναι 
έτοιμες να δεχτούν το λιωμένο μέταλλο. Όταν χυτευτούν και ύστερα από ένα εύλογο 
διάστημα για να κρυώσουν, διαλύουμε το εξωτερικό πυρόχωμα και αποκαλύπτουμε 
το γλυπτό.  
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Επεξεργασία γλυπτού  
Αφού αποκαλυπτεί  πλέον το γλυπτό και το καθαριστεί από τα πυροχώματα, με  
διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία, αφαιρούνται οι  αγωγοί παροχής του μετάλλου και με 
εργαλεία χειρός (καλέμια, λίμες, ζουμπάδες και άλλα) αφαιρείται ότι ξένο σώμα έχει 
το γλυπτό (τσαπάκια, μπαλάκια και άλλα). Έπειτα συγκολλούνται  τμήματα ή τρύπες 
που έχει το εκάστοτε γλυπτό (όπου τρύπες από τις πρόκες που συγκρατούν την 
καρδιά απ' το πυρόχωμα) και το επεξεργαζόμαστε ξανά. Στο τέλος το φινίρεται με 
λεπτά γυαλόχαρτα (χειρονακτικά ή με εργαλεία χειρός) και με σκοτς μπράιτ. 
 
Η εταιρεία «Α. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – Κ. ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ Ο.E.» είχε λάβει ΑΕΠΟ (αρ.πρ. 
78493/10 από το Τμήμα Εγκρίσεων και αδειών της Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς),. Η 
εταιρεία «Α. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – Κ. ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ Ο.E.» αιτήθηκε την υπαγωγή σε 
Π.Π.Δ., αλλά έλαβε απάντηση ότι πρέπει να καταθέσει ΜΠΕ   
Η εταιρεία «Α. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – Κ. ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ Ο.E.» διαθέτει άδεια λειτουργίας 
(2191/2011) και πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τη λειτουργία της. Δεν έχει γίνει 
τροποποίηση της διαδικασίας παραγωγής των καλλιτεχνικών μεταλλικών 
κατασκευών από την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας και σε σχέση με την 
ΑΕΠΟ που είχε λάβει . 
 
3. Αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων 
 
Οι αναμενόμενες ποσότητες και το είδος αποβλήτων από την λειτουργία της 
δραστηριότητας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί    
 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 
Τα στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία ( π.χ. πηλός και γύψος από τα 
καλούπια  
 ξαφρίσματα, ρινίσματα και αποκόμματα μετάλλων) παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα και απομακρύνονται από αδειοδοτημενους φορείς διαχείρισης μη 
επικινδύνων αποβλήτων. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ Αποδέκτης  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2016 (kgr) 

χώματα και πέτρες άλλα 
από τα αναφερόμενα στο 
σημείο 17 05 03  
 

17 05 04  Εταιρεία διαχείρισης αδρανών 
υλικών  

300 

Επιπλέουσες σκωρίες & 
ξαφρίσματα εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στο 
σημείο 10 08 10  

10 08 11 Χυτήριο  25 

βιοαποικοδομήσιμα 
απόβλητα κουζίνας και 
χώρων ενδιαίτησης  
 

20 01 08  Δήμος  300 

 
ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Ο φούρνος διαθέτει 2 απορροφητήρες για την απαγωγή των πιθανών οσμών που 
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πιθανό να δημιουργηθούν κατά την παραγωγική διαδικασία. Το καμίνι λειτουργεί 
από 6 έως 8 ώρες ανά μήνα σύμφωνα με την εταιρεία, αποκλειστικά για την 
στιγμιαία τήξη των μετάλλων και όχι για την ανάμειξη υλικών ή κραμάτων. 
 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 
Από την λειτουργία της υπό εξέτασης μονάδας δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα σε 
καμία φάση της παραγωγικής διαδικασίας . Κατ' επέκταση  δεν γίνεται επεξεργασία 
υγρών  αποβλήτων. Τα μόνα υγρά απόβλητα που προκύπτουν προέρχονται από τα 
λύματα του wc, τα οποία συλλέγονται σε στεγανό βόθρο και απομακρύνονται με 
βυτιοφόρα από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες 
 
Η εταιρεία «Α. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – Κ. ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ Ο.E.» έχει εγγραφεί στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υ.Π.ΕΝ. με αριθμό μητρώου 23837 . 

 

4. Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά. έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα 
αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να 
κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται: 

Υγρά απόβλητα  

1. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων 
στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος ή αποδέκτη υγρών αποβλήτων). 

2. Τα λύματα προσωπικού να διατίθενται σε στεγανό βόθρο (κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις) ή στο δίκτυο ακαθάρτων όταν 
συνδεθεί η επιχείρηση. 

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

 

Στερεά  απόβλητα  

4. Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων νερών από 
ενδεχόμενη ρύπανση. Απαγορεύεται η διάθεση στερεών αποβλήτων σε 
επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες. 

5. Η διαχείριση - διάθεση των στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι: 
- ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β) περί 

στερεών μη τοξικών αποβλήτων και λασπών. 
- ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων». 
- Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.» και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 
εκδιδόμενα Προεδρικά Διατάγματα. 

- ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791Β/30-6-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων». 

- Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 
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Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.» 
6. Για τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία (π.χ. 

ξαφρίσματα, ρινίσματα και αποκόμματα μετάλλων, πηλό, γύψο κλπ), όσα δε 
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στη παραγωγική διαδικασία, να   
συγκεντρώνονται εντός του εργαστηριου ή σε οριοθετημένους και 
στεγανοποιημένους – σκεπασμένους εξωτερικούς χώρους και να δίνονται προς 
ανακύκλωση σε αδειοδοτημένες (για τους συγκεκριμένους κωδικούς ΕΚΑ) εταιρείες 
συλλογής – μεταφοράς.  

7. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν σε ισχύ συμβάσεις και  
σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των 
αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να 
συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά 
επικίνδυνων αποβλήτων», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 
(ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β). 

8. Τα οικιακού τύπου απορρίμματα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων 
και να απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Ο.Τ.Α. είτε από 
αδειοδοτημένο φορέα συλλογής / μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να 
διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων. 

9.  Τα μη συμμορφούμενα προϊόντα να αξιοποιούνται κατά το δυνατόν στην παραγωγή 
και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να παραδίδονται σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων ή μη αποβλήτων, ανάλογα με το 
χαρακτηρισμό του προϊόντος. 

Θόρυβος 

10. Η λειτουργία των θορυβωδών μηχανημάτων να πραγματοποιείται σε κλειστό χώρο. 
11. Να λαμβάνεται μέριμνα για τα οχήματα της εταιρείας για την αποφυγή εκπομπών 

θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς , όσο και από πλευράς λειτουργικών 
διαδικασιών. 

12. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς  να τοποθετηθούν σε 
αντικραδασμικές βάσεις. 

Αέρια Απόβλητα 

13. Τακτική συντήρηση του εγκατεστημένου εξοπλισμού όπως αυτός έχει περιγραφεί 
στη ΜΠΕ (σύστημα απαγωγών που συλλέγει τα απαέρια από τις εστίες χύτευσης 
και πριν την έξοδο τους στο περιβάλλον τα οδηγεί σε μονάδα φιλτραρίσματος) και 
παράδοση των χρησιμοποιούμενων φίλτρων σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα 
διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 

14. Να  τηρούνται τα  όρια του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') και της Υ.Α. ΗΠ 
14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488/Β/ 30.3.2011) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων 
(σκόνες) με το όριο να ανέρχεται σε 100μg/Nm³. Τακτικές μετρήσεις των 
εκπεμπόμενων αερίων αποβλήτων των φούρνων πριν την έξοδο τους στη 
ατμόσφαιρα, τουλάχιστον κατ’ εξάμηνο,  από πιστοποιημένη εταιρία. 

15. Τήρηση των ορίων εκπομπών και της διαδικασίας μετρήσεων που προβλέπονται  
για τα αέρια απόβλητα καύσης των βιομηχανικών λεβήτων που χρησιμοποιούν 
diesel (ΦΕΚ 264Β/15-4-1993)  

 
Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι 
16. Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των 

περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης. 
17. Να πραγματοποιείται συνεχής εκπαίδευση - επιμόρφωση του προσωπικού σε 
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θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας, χρήσης χημικών κ.λπ. 
18. Απαγορεύεται η χύτευση σκραπ αλουμινίου, ορείχαλκου ή σιδήρου. Οι πρώτες 

ύλες που χρησιμοποιούνται να είναι καθαρές. 
19. Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης 

φύσεως εργασίες. Οι  χώροι  αυτοί  να  διατηρούνται καθαροί  και απαλλαγμένοι 
από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά). 

20.  Οι ελεύθεροι χώροι και το οδικό δίκτυο του εργοστασίου να είναι 
ασφαλτοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι και να διατηρούνται σε μόνιμη βάση 
καθαροί. 

21. Να διεξάγονται τουλάχιστον ετησίως ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων 
περιστατικών. 

22. Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης έχουν την υποχρέωση : 

• να επιτρέπουν την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, 

• να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες 

• γενικά να διευκολύνουν τον έλεγχο και να συμμορφώνονται στις συστάσεις - 
υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της 
κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

23. Η εταιρία οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά 
έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα 
αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και 
να τα επιδεικνύει σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να 
βρίσκονται στο χώρο της μονάδας. 

24. Όλα τα μηχανήματα να βρίσκονται σε χώρο πολεοδομικά τακτοποιημένο 
σύμφωνα με τη πολεοδομική νομοθεσία. 

25. Να λειτουργεί σύστημα πυρόσβεσης  και να υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό 
πυρασφάλειας που θα καλύπτει την εγκατάσταση. 

26. Ο φορέας υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων κατά 
και να καταχωρεί Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) µε στοιχεία για 
τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε   κατά   τον   προηγούμενο   
χρόνο.   Η   έκθεση   πρέπει   να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα µη 
επικίνδυνα απόβλητα.  

27. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται καύση οποιουδήποτε είδους στερεού 
αποβλήτου ή οποιωνδήποτε άλλων υλικών που προκαλούν ρύπανση στο 
περιβάλλον. 

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

29. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του εργοστασίου, ο κάτοχος των 
εγκαταστάσεων οφείλει να απομακρύνει τυχόν αποθηκευμένες / συσσωρευμένες 
πρώτες ύλες, προϊόντα και απόβλητα και να προβεί σε έργα αποκατάστασης του 
χώρου της μονάδας. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το 
δυνατόν, συνολικά ή τμηματικά, ανακυκλωμένος και σε κάθε περίπτωση 
διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

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

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 και λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
ΦΕΚ 2693/Β‘/6-7-2018 και ειδικότερα τη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 
«Λεκάνη π. Κηφισού» (GR06RAK0011) 
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 ομόφωνα 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τoυ 
εργαστήριου καλλιτεχνικών μεταλλικών κατασκευών (εργαστήριο μεταλλοτεχνίας) της 
εταιρείας «Α. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – Κ. ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ Ο.E που  βρίσκεται στην οδό Βέρδη 
3Α & Πάροδος Μαρμάρων 13, Νέα Φιλαδέλφεια, στο Δήμο Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
της Περιφέρειας 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 : 

Υγρά απόβλητα  

1. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων 
στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος ή αποδέκτη υγρών αποβλήτων). 

2. Τα λύματα προσωπικού να διατίθενται σε στεγανό βόθρο (κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις) ή στο δίκτυο ακαθάρτων όταν 
συνδεθεί η επιχείρηση. 

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

 

Στερεά  απόβλητα  

4. Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων νερών 
από ενδεχόμενη ρύπανση. Απαγορεύεται η διάθεση στερεών αποβλήτων σε 
επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες. 

5. Η διαχείριση - διάθεση των στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι: 
- ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β) περί 

στερεών μη τοξικών αποβλήτων και λασπών. 
- ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων». 
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- Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.» και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 
εκδιδόμενα Προεδρικά Διατάγματα. 

- ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791Β/30-6-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων». 

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

6. Για τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία (π.χ. 
ξαφρίσματα, ρινίσματα και αποκόμματα μετάλλων, πηλό, γύψο κλπ), όσα δε 
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στη παραγωγική διαδικασία, να   
συγκεντρώνονται εντός του εργαστηριου ή σε οριοθετημένους και 
στεγανοποιημένους – σκεπασμένους εξωτερικούς χώρους και να δίνονται προς 
ανακύκλωση σε αδειοδοτημένες (για τους συγκεκριμένους κωδικούς ΕΚΑ) εταιρείες 
συλλογής – μεταφοράς.  

7. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν σε ισχύ συμβάσεις και  
σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των 
αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να 
συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά 
επικίνδυνων αποβλήτων», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β). 

8. Τα οικιακού τύπου απορρίμματα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων 
και να απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Ο.Τ.Α. είτε από 
αδειοδοτημένο φορέα συλλογής / μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να 
διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων. 

9.  Τα μη συμμορφούμενα προϊόντα να αξιοποιούνται κατά το δυνατόν στην 
παραγωγή και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να παραδίδονται σε 
κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων ή μη αποβλήτων, 
ανάλογα με το χαρακτηρισμό του προϊόντος. 

Θόρυβος 

10. Η λειτουργία των θορυβωδών μηχανημάτων να πραγματοποιείται σε κλειστό 
χώρο. 

11. Να λαμβάνεται μέριμνα για τα οχήματα της εταιρείας για την αποφυγή εκπομπών 
θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς , όσο και από πλευράς λειτουργικών 
διαδικασιών. 

12. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς  να τοποθετηθούν σε 
αντικραδασμικές βάσεις. 

Αέρια Απόβλητα 

13. Τακτική συντήρηση του εγκατεστημένου εξοπλισμού όπως αυτός έχει περιγραφεί 
στη ΜΠΕ (σύστημα απαγωγών που συλλέγει τα απαέρια από τις εστίες χύτευσης 
και πριν την έξοδο τους στο περιβάλλον τα οδηγεί σε μονάδα φιλτραρίσματος) και 
παράδοση των χρησιμοποιούμενων φίλτρων σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα 
διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 

14. Να  τηρούνται τα  όρια του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') και της Υ.Α. ΗΠ 
14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488/Β/ 30.3.2011) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων 
(σκόνες) με το όριο να ανέρχεται σε 100μg/Nm³. Τακτικές μετρήσεις των 
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εκπεμπόμενων αερίων αποβλήτων των φούρνων πριν την έξοδο τους στη 
ατμόσφαιρα, τουλάχιστον κατ’ εξάμηνο,  από πιστοποιημένη εταιρία. 

15. Τήρηση των ορίων εκπομπών και της διαδικασίας μετρήσεων που προβλέπονται  
για τα αέρια απόβλητα καύσης των βιομηχανικών λεβήτων που χρησιμοποιούν 
diesel (ΦΕΚ 264Β/15-4-1993)  

 
Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι 
16. Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των 

περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης. 
17. Να πραγματοποιείται συνεχής εκπαίδευση - επιμόρφωση του προσωπικού σε 

θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας, χρήσης χημικών κ.λπ. 
18. Απαγορεύεται η χύτευση σκραπ αλουμινίου, ορείχαλκου ή σιδήρου. Οι πρώτες 

ύλες που χρησιμοποιούνται να είναι καθαρές. 
19. Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης 

φύσεως εργασίες. Οι  χώροι  αυτοί  να  διατηρούνται καθαροί  και απαλλαγμένοι 
από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά). 

20.  Οι ελεύθεροι χώροι και το οδικό δίκτυο του εργοστασίου να είναι 
ασφαλτοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι και να διατηρούνται σε μόνιμη βάση 
καθαροί. 

21. Να διεξάγονται τουλάχιστον ετησίως ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων 
περιστατικών. 

22. Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης έχουν την υποχρέωση : 

• να επιτρέπουν την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, 

• να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες 

• γενικά να διευκολύνουν τον έλεγχο και να συμμορφώνονται στις συστάσεις - 
υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της 
κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

23. Η εταιρία οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά 
έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα 
αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και 
να τα επιδεικνύει σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να 
βρίσκονται στο χώρο της μονάδας. 

24. Όλα τα μηχανήματα να βρίσκονται σε χώρο πολεοδομικά τακτοποιημένο 
σύμφωνα με τη πολεοδομική νομοθεσία. 

25. Να λειτουργεί σύστημα πυρόσβεσης  και να υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό 
πυρασφάλειας που θα καλύπτει την εγκατάσταση. 

26. Ο φορέας υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων κατά 
και να καταχωρεί Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) µε στοιχεία 
για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε   κατά   τον   προηγούμενο   
χρόνο.   Η   έκθεση   πρέπει   να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα µη 
επικίνδυνα απόβλητα.  

27. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται καύση οποιουδήποτε είδους στερεού 
αποβλήτου ή οποιωνδήποτε άλλων υλικών που προκαλούν ρύπανση στο 
περιβάλλον. 

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

29. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του εργοστασίου, ο κάτοχος των 
εγκαταστάσεων οφείλει να απομακρύνει τυχόν αποθηκευμένες / συσσωρευμένες 
πρώτες ύλες, προϊόντα και απόβλητα και να προβεί σε έργα αποκατάστασης του 
χώρου της μονάδας. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το 
δυνατόν, συνολικά ή τμηματικά, ανακυκλωμένος και σε κάθε περίπτωση 
διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
B) την επιπρόσθετη παρατήρηση :  

 
Επιπλέον των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής 
(EL06) ΦΕΚ 2693/Β‘/6-7-2018 και ειδικότερα τη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας «Λεκάνη π. Κηφισού» (GR06RAK0011), 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. 

 
 

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

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


