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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 3η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 27/2019 

Σήμερα 31/01/2019 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. 25919/25-01-
2019 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις  
25-01-2019, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 7ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης τροποποίησης ΑΕΠΟ, κατόπιν κτιριακού, 
μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και αλλαγής τρόπου διαχείρισης υγρών αποβλήτων 
του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ειδών καλλωπισμού, της εταιρείας 
«HELLENICA Α.Ε.» που λειτουργεί στην οδό Ηφαίστου 11, στη θέση Τζήμα Πόρτσι 
Κορωπίου. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα τεσσάρων (84) 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: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης 
Χρήστος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
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Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, 
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη 
Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, 
Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, 
Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γιαννακάκη Μαρία, 
Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, 
Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), 
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, 
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καραμάνος Χρήστος, 
Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης 
Στυλιανός, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος 
Νικόλαος, 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, 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, Τασούλη- Γεωργιάδου 
Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή 
(Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, 
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός 
Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα) και κ. Γαβρίλης Γεώργιος. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Ζαφειρίου 
Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καμάρας Παύλος, Κορομάντζος Βασίλειος, 
Κουκά Μαρίνα, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Μαντούβαλος 
Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Ροκοφύλλου Άννα, 
Σωτηροπούλου Ελένη, 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. 152661/18/22-01-2019 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί 
μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – 
Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 
156/Α/1.8.2014), τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014), τον Ν. 4342/2015 
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(ΦΕΚ 143/Α/9-11-2015), τον N. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016) και τον Ν. 
4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/28-7-2016)]. 

2. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος.» [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/25.11.2011), την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) και τον Ν. 
4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013)]. 

3. Το Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005 
[όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17.6.2011)]. 

4. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) [Όπως τροποποιήθηκε 
από τον Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7.10.1999), τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 
91/Α/25.4.2002), τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/23.2.2007), τον Ν. 4014/2011 
(ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) και τον Ν. 
4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/29.12.2014)]. 

5. Το Ν 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και 
άλλες διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) και 
Υ.Α. 9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)]. 

6. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

7. Το Π.Δ. 517/91 (ΦΕΚ 202/Α/1991) «Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος ιατρικός 
εξοπλισμός, διάκριση και σύνθεση προσωπικού, κλπ.». 

8. Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 
2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018)] 

9. Την Κ.Υ.Α. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/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 
(ΑΗΗΕ)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 
και άλλες διατάξεις». 

10. Την Υ.Α. Οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του 
ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 
1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 
του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

11. Την Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013, (ΦΕΚ 1450/Β/2013)«Καθορισμός πλαισίου 
κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών 
εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» [όπως 
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τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Η.Π. 34062/957/Ε103/2015 (ΦΕΚ 1793/Β/20.8.2015) 
και την Υ.Α. Η.Π. 44105/1398/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1890/Β/1.8.2013)]. 

12. Την Κ.Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011)» [Όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/8.5.2012), την Υ.Α. οικ. 
166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β/14.3.2013), την Υ.Α. Οικ: 65150/1780/2013 (ΦΕΚ 
3089/Β/4.12.2013) και την Υ.Α. οικ. 173829/2014 (ΦΕΚ 2036/Β/25.7.2014)]. 

13. Την Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012) «Αντιστοίχηση των 
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και 
δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που 
αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
Φ15/48/5/2014 (ΦΕΚ 27/Β/13.1.2014), την Υ.Α. οικ. 10432/1115/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 
2604/Β/30.9.2014), και την Υ.Α. οικ. 13234/800/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 
3251/Β/6.12.2012)]. 

14. Την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ1625/2010) «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» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 39200/2015 
(ΦΕΚ 2057/Β/18.9.2015)] 

15. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «περί καθορισμού τρόπου 
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» [Όπως τροποποιήθηκε 
από την Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/14.1.2014)]. 

16. Την Κ.Υ.Α 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)]. 

17. Την Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών 
και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» [Όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014, (ΦΕΚ 3339/Β/12.12.2014)]. 

18. Την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 
4342/2015». 

19. Την Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί 
για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 
187/Β/2.3.07), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012) και τον Ν. 
4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012)]. 

20. Το Η.Π 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 
5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση “Μέτρα όροι και 
περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.” (Β΄383) και σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 
(ΦΕΚ 187/Β/2.3.07) και την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012)]. 

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

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

23. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138/1965) Υγειονομική Διάταξη «Περί διαθέσεως 
λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε δια των υπ’αριθμ. 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2962&item_id=11182
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2962&item_id=11182
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Γ1/17831/7-12-1971 (ΦΕΚ 986Β/10-12-1971) και Γ4/1305/2-08-1974 (ΦΕΚ 
801Β/9-08-1974) Υπουργικών Αποφάσεων. 

24. Την Εγκύκλιο 103731/1278/2004 «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».  

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

26. Το υπ’ αρ. πρωτ. 62178/3715/2018 με θέμα «Διαβίβαση Μελέτης τροποποίησης 
ΑΕΠΟ, κατόπιν κτιριακού, μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και αλλαγής τρόπου 
διαχείρισης υγρών αποβλήτων του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ειδών 
καλλωπισμού, της εταιρείας «HELLENICA Α.Ε.» που λειτουργεί στην οδό 
Ηφαίστου 11, στη θέση Τζήμα Πόρτσι Κορωπίου», του Τμ. Α’ / Δ/νση 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση Χωροταξικής & 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

27. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 152976/2018 με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης», του Τμ. 
Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική 
Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

28. Το υπ’ αρ. πρωτ. 47130/3800/2016 με θέμα «Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. 
Φ.1842/3414/Περιβ.9/27-09-10 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, μέχρι 
της συμπλήρωσης δεκαετίας από την έκδοση της, του εργοστασίου παραγωγής 
ειδών καλλωπισμού, της εταιρείας “HELLENICA Α.Ε.” που βρίσκεται επί της οδού 
Ηφαίστου 11, στην θέση “Τζήμα - Πόρτσι”, εντός ΒΙ.ΠΑ., του Δήμου Κρωπίας, Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, Ν. Αττικής», του Τμ. Α’ / Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής / 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

29. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.1842/3414/Περιβ.9/2010 με θέμα «Έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων του έργου: εργοστάσιο παραγωγής ειδών καλλωπισμού, με την επωνυμίας 
“HELLENICA Α.Ε.” που βρίσκεται και λειτουργεί επί της οδού Ηφαίστου 11, στην 
θέση “Τζήμα - Πόρτσι”, εντός ΒΙ.ΠΑ., του Δήμου Κρωπίας, Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής, Ν. Αττικής», της Δ/νσης ΠΕΧΩ / Γενική Δ/νση Περιφέρειας / Περιφέρεια 
Αττικής. 

30. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2350/2002 με θέμα «Χορήγηση οριστικής άδειας διαθέσεως 
λυμάτων», του Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου / Δ/νση Υγείας & Δημ. Υγιεινής / 
Ν.Α.Α.Α. 

31. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5675/2010 άδεια λειτουργίας (ανανέωση) μετά από 
μηχανολογικό εκσυγχρονισμό της εταιρείας HELLENICA Α.Ε., από το Τμ. 
Χορήγησης Αδειών / Δ/νση Ανάπτυξης / Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακής Πολιτικής / 
Περιφέρεια Αττικής.  

32. Το υπ’ αρ. πρωτ. 634/Φ.701.4/296/2015 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κρωπίας 

33. Το υπ’ αρ. PV/A-C-4127/2017 Πιστοποιητικό Περιοδικού Ελέγχου Ατμολέβητα. 

34. Την υπ’ αριθμ. 251/1996 άδεια οικοδομής, της Πολεοδομίας Μαρκοπούλου / 
Ν.Α.Α.Α. 

35. Την από 16/04/2018 Βεβαίωση Παραλαβής μη επικινδύνων αποβλήτων, πλύσης & 
στάθμευσης από την εταιρεία ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε. (ΕΚΑ 19 02 03) 

36. Τα υπ’ αριθμ. 9912/10333/23-10-17 και 10650/31-10-17 ζυγολόγια της εταιρείας 
ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε. καθώς και η από 24-05-2017 οικονομική προσφορά της ΝΕΙΛΟΣ 
Α.Ε. (ΕΚΑ 20 03 37, 15 01 06 και 20 01 40). 

37. Η από 24/03/2017 προσφορά για κενές συσκευασίες της εταιρείας ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ. 
Ε.Π.Ε. (κενές μεταλλικές και πλαστικές συσκευασίες). 
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38. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΜ 01-1/1/24-03-17 οικονομική προσφορά της SUK Α.Ε. 
(ΕΚΑ 15 01 10*, 15 01 02 και 15 01 04). 

39. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. SP 09-117/07-04-11 ιδιωτικό συμφωνητικό εργολαβίας της 
SUK Α.Ε. (ΕΚΑ 08 01 11* και 16 03 05*). 

40. Η από 28/02/2017 εγγραφή της επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 

41. Η Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων για τα έτη 2016 και 2017. 

 
 

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη τροποποίησης 
ΑΕΠΟ, κατόπιν κτιριακού, μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και αλλαγής τρόπου 
διαχείρισης υγρών αποβλήτων του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ειδών 
καλλωπισμού, της εταιρείας «HELLENICA Α.Ε.» που λειτουργεί στην οδό Ηφαίστου 
11, στη θέση Τζήμα Πόρτσι Κορωπίου, η οποία διαβιβάστηκε με το (26) σχετικό, για 
την έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 
 
Κύριος του Έργου: 
HELLENICA Α.Ε. 
  
Συντάκτης μελέτης: 
Γ.Χ. Χριστόπουλος - Βιολόγος-Περιβαλλοντολόγος MSc 
 

Η μελέτη περιλαμβάνει: 
1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2.  ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
4.  ΣΤΟΧΟΣ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
5.  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
6.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
7.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
8.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
9.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
13. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 
14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
15. ΧΑΡΤΕΣ 
16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
17. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

 
Τίτλος έργου 

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά στην τροποποίηση της ΑΕΠΟ 
υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ειδών καλλωπισμού. Η ΜΠΕ πραγματεύεται τα 
εξής στοιχεία:  

• Νέες κτιριακές προσθήκες  

• Προσθήκη νέων μηχανημάτων, μερικά εκ των οποίων θα εγκατασταθούν 
στο νέο κτίριο που θα ανεγερθεί.  

• Αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των υγρών μη επικινδύνων αποβλήτων.  
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Είδος και μέγεθος του έργου  

Το έργο ανήκει στην ομάδα έργων που χαρακτηρίζονται ως Βιομηχανικές 
δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις. Η δραστηριότητα στεγάζεται σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις επιφανείας 6.836,50m2 που βρίσκονται σε γήπεδο επιφανείας 
15.726,00m2 επί της οδού Ηφαίστου 11, θέση «Τζήμα – Πόρτση», εντός ΒΙ.ΠΑ., Δήμου 
Κρωπίας.  

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου του γηπέδου εγκατάστασης του έργου, 
δίνονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Γεωγραφικές Συντεταγμένες Υψόμετρο 

ΕΓΣΑ 87 WGS 84 

112m X Y B A 

489103.38 4192586.78 37°52'59.89" 23°52'40.00" 

 
Κατάταξη του έργου  

Σύμφωνα με την ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10.08.2016), το ήδη αδειοδοτημένο 
έργο κατατάσσεται ως εξής:  

• Ομάδα 9η Βιομηχανικές δραστηριότητες & συναφείς εγκαταστάσεις, α/α 
100: Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων 
καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού: Κατηγορία A2, για παραγωγή με χημική μετατροπή.  

• Με τις αιτούμενες τροποποιήσεις δεν μεταβάλλεται η κατάταξη του 
έργου.  

• Το έργο πολεοδομικά σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 
1048Β/04.04.2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει χαρακτηρίζεται με 
τον εξής βαθμό όχλησης:  

• α/α 97 «Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού»: η 
δραστηριότητα θα χαρακτηρίζεται ως Χαμηλής Όχλησης δεδομένου ότι η 
συνολική κινητήρια ισχύς των παραγωγικών μηχανημάτων θα είναι 
216,89kW<250kW.  

Στόχος και σκοπιμότητα πραγματοποίησης του έργου  

Η εταιρία «ΕΛΛΕΝΙΚΑ-HELLENICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε» 
ιδρύθηκε το έτος 1962 με βασικό σκοπό την εισαγωγή και εμπορία καλλυντικών 
προϊόντων ξένων οίκων, τους οποίους αντιπροσώπευε στην Ελλάδα.  

Η εμπορία καλλυντικών, παρά τη σχετικά υψηλή κερδοφορία που μπορεί κατά καιρούς 
να την χαρακτηρίζει, μόνη της ως δραστηριότητα διακρίνεται κατά πολύ από 
ρευστότητα και αβεβαιότητα. Η συνειδητοποίηση των αρνητικών αυτών 
χαρακτηριστικών από τους ιδρυτές της εταιρείας, οδήγησε το έτος 1965 στη λήψη και 
υλοποίηση της απόφασης για μετασχηματισμό της εταιρείας σε μεταποιητική-
παραγωγική με παράλληλη άσκηση, σε πολύ μικρότερο βαθμό, και της εμπορικής 
δραστηριότητας.  

Στα πλαίσια αυτά, η HELLENICA σχεδίασε και δημιούργησε τη σειρά καλλυντικών 
προϊόντων SEVENTEEN “17”, η οποία περιλαμβάνει προϊόντα περιποίησης 
προσώπου και σώματος (κρέμες, γαλακτώματα, κλπ) και προϊόντα μακιγιάζ. 

Το έτος 1990 η HELLENICA Α.Ε σχεδίασε, δημιούργησε και προώθησε στην αγορά 
την σειρά ακριβού μακιγιάζ «RADIANT». Το έτος 1994 προχώρησε στην εξαγορά της 
εταιρείας παραγωγής προϊόντων περιποίησης μαλλιών (βαφές, λακ, σαμπουάν, κλπ) 
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LORVENN, την σειρά των προϊόντων της οποίας εμπλούτισε και εξέλιξε σε τεράστιο 
βαθμό.  

Έτσι, σήμερα η HELLENICA παράγει και προωθεί στην Ελληνική και ξένη αγορά 
πλήρεις σειρές καλλυντικών προϊόντων, και συγκεκριμένα τις:  

• SEVENTEEN (προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος, 
προϊόντα μακιγιάζ)  

• RADIANT (προϊόντα ακριβού μακιγιάζ)  

• LORVENN (προϊόντα περιποίησης μαλλιών)  

Η HELLENICA Α.Ε., από την ίδρυση της έως και σήμερα, διαθέτει σοβαρούς 
εξαγωγικούς προσανατολισμούς πραγματοποιώντας σημαντικότατη παρουσία στις 
αγορές μεγάλου αριθμού ξένων χωρών ολόκληρης της υφηλίου, όπως Ρουμανία, 
Βουλγαρία, Ρωσία, Ουκρανία, Λίβανο, Κύπρο, Ιορδανία, Βενεζουέλα, κλπ  

 
Υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις  

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από τα κτίρια Α, Β, Π1, Π3 και Π4. Για την 
παραγωγή των διαφόρων ειδών καλλωπισμού έχουν κατασκευαστεί χώροι παραγωγής 
και πλήρωσης, ανάλογα με τα παραγόμενα προϊόντα, χώροι συσκευασίας, χώροι 
αποθήκευσης και ζύγισης (α΄ υλών, ημιέτοιμων και έτοιμων προϊόντων, υλικών 
συσκευασίας, αιθυλικής αλκοόλης και ευφλέκτων), εργαστηριακός χώρος για τον 
ποιοτικό έλεγχο καθώς και για το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, χώροι υγιεινής και 
εξυπηρέτησης του προσωπικού.  

Η εταιρεία προτίθεται να προβεί στην έκδοση Άδειας Δόμησης για:  

• Νομιμοποίηση τμημάτων (άρ. 23 του Ν.4178/13)  

• Τακτοποίηση τμημάτων (άρ. 9 του Ν.4178/13)  

• Νομιμοποίηση και αποπεράτωση ημιτελούς τμήματος τριώροφης 
προσθήκης κατ' επέκταση στο κτίριο Π1 (άρ. 49 του Ν.4030/11 & άρ. 27 
του Ν.4014/11)  

• Προσθήκη καθ' ύψος τμήματος κτιρίου A  

• Αναδιαμόρφωση όψεων  

• Αναδιαμόρφωση ανοιχτών θέσεων στάθμευσης  

• Νομιμοποίηση υψομέτρων τελικού διαμορφωμένου εδάφους περιμετρικά 
των κτιρίων  

Για το ακίνητο έχουν εκδοθεί συνολικά έξι Οικοδομικές Άδειες από το 1972 έως και το 
2001. Οι περισσότερες από αυτές αποτελούν αναθεωρήσεις της υπ’ αρμ. 251/96 
Αδείας, καθώς κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, η μονάδα παραγωγής του εργοστασίου 
μετεξελίσσονταν συνεχώς οδηγώντας σε τροποποιήσεις και νέες διαρρυθμίσεις, 
αναδιαμόρφωση όψεων και μελέτες ανέγερσης νέων κτιρίων – προσθηκών στα 
υφιστάμενα, κάποια από τα οποία κατασκευάζονταν πολύ αργότερα ή και καθόλου. 

Τα βασικά στοιχεία Δόμησης είναι:  

• Δόμηση (Νομίμως Υφιστάμενα): 5.129,30 m2  

• ΕΟΙΚ = 15.726,00 m2  

• Σύνολο Νομιμοποιούμενων με το Ν.4178/13 ΕΝ1 = 1.225,70 m2  

• Σύνολο Νομιμοποιούμενων με το Ν.4030/11 ΕΝ2 = 326,55m2  

• Σύνολο Τακτοποιούμενων με το Ν.4178/13 ΕΤ = 83,86m2  

• Σύνολο Νέας Δόμησης – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ ΕΠ = 96,08m2  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΠ = 6.861,50m2<11.761,80m2 
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➢ ΚΤΙΡΙΟ Α: Υφιστάμενη Κατάσταση  

Αρχικά, κατασκευάστηκε το κτίριο Α, ως εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4817/72 Άδεια Οικοδομής. Η κατασκευή του 
ολοκληρώθηκε πριν από τις 08/07/1975. Το ορθογώνιο σε κάτοψη κτίριο χωρίζεται 
κατά μήκος σε δύο τμήματα. Το κυρίως εργοστάσιο, με σκελετό από οπλισμένο 
σκυρόδεμα και δίρριχτη στέγη από μεταλλικά δικτυωτά ζευκτά και επικάλυψη από 
τραπεζοειδή λαμαρίνα. Σε όλη τη Νότια πλευρά κατασκευάζεται επίμηκες κτίριο από 
οπλισμένο σκυρόδεμα που χωρίζεται σε δύο μέρη.  

 

➢ ΚΤΙΡΙΟ Β: Υφιστάμενη Κατάσταση  

Το κτίριο Β, με αποκλειστική χρήση ως Αποθήκη, κατασκευάστηκε με την υπ’ αριθ. 
251/96 Άδεια Οικοδομής. Το ορθογωνικής κάτοψης κτίριο αρχικά κατασκευάστηκε 
σύμφωνα με τα σχέδια της Άδειας ανέγερσής του, χωρίς υπερβάσεις στη Δόμηση, 
Κάλυψη και το ύψος του. Ο φέρων οργανισμός του είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα 
και εξέχει ελαφρώς της τοιχοποιίας πληρώσεώς του. Η δίρριχτη στέγη κλίσεως 7% 
αποτελείται από προκατασκευασμένες τσιμεντόπλακες με επικάλυψη φύλλων 
τραπεζοειδούς λαμαρίνας. Μετά το 2004, προσαρμόστηκε στη Δυτική όψη του 
κτιρίου, σε επαφή με τον νομίμως υφιστάμενο ημιυπαίθριο χώρο μεταλλικό 
στέγαστρο.  

➢ ΚΤΙΡΙΑ Π1, Π3 & Π4: Υφιστάμενη Κατάσταση  

Για την κατασκευή των κτιρίων Π1, Π3 και Π4, ξεκίνησε το 1997 και ολοκληρώθηκε 
το 2001, μια πολύπλοκη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών και συνεχών 
αναθεωρήσεών τους μέσα στη διάρκεια ισχύος τους. Τα κτίρια Π3 και Π4 
κατασκευάστηκαν ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα σχέδια της υπ’ αριθ. 775/98 Άδειας 
Οικοδομής, για να συλλειτουργήσουν με το κυρίως εργοστάσιο, ως χώροι 
συσκευασίας και αποθήκευσης των προϊόντων. Είναι ισόγεια με φέροντα οργανισμό 
από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίες από οπτοπλινθοδομή. Τα μεταλλικά 
δικτυωτά ζευκτά στη στέγη φέρουν τραπεζοειδή μεταλλικά πανέλα πολυουρεθάνης, 
λωρίδες των οποίων ανασηκώνονται επιτρέποντας το φυσικό φωτισμό και αερισμό 
των χώρων. Η παρούσα μελέτη δεν προβλέπει καμία εργασία στα κτίρια Π3 και Π4 
που παραμένουν ως έχουν. 

➢ ΚΤΙΡΙΟ Π1: Υφιστάμενη Κατάσταση  

Η κατασκευή του κτιρίου Π1 ολοκληρώθηκε το 2011. Αρχικά, το κτίριο προορίζονταν 
να κατασκευαστεί στη θέση του 3ου τμήματος του ισογείου κτιρίου Α κατόπιν 
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κατεδαφίσεώς του, ως προσθήκη κατ’ επέκταση στο υπολειπόμενο υφιστάμενο 
κτίριο Α. Η υπ’ αριθ. 776/98 Άδεια Κατεδαφίσεως ουδέποτε υλοποιήθηκε και η υπ’ 
αριθ. 775/98 Άδεια Οικοδομής τροποποιήθηκε καταργώντας ένα τμήμα του 
αδειοδοτημένου κτιρίου Π1. Τελικά, το τριώροφο κτίριο Π1 κατασκευάστηκε 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1312/01 Άδεια Οικοδομής, με σκελετό από οπλισμένο 
σκυρόδεμα και εισέχουσες του σκελετού οπτοπλινθοδομές. Το κτίριο Π1, χωρίζεται 
κατά μήκος σε 5 ίσα μέρη. Αρχικά, το κτίριο υλοποιήθηκε μέχρι και τον άξονα 17. 
Αργότερα, το 2015, και ενώ η υπ’ αριθ. 1312/01 Άδεια Οικοδομής δεν ήταν πλέον εν 
ισχύ, σκυροδετήθηκε το υπόλοιπο μέρος του σκελετού του κτιρίου, ολοκληρώνοντας 
σε κάτοψη το κτίριο Π1. 

 
Παραγωγική διαδικασία  

Η λειτουργία του εργοστασίου είναι πενθήμερη, σε μία οκτάωρη βάρδια για συνολικά 
230 ημέρες/έτος.  

Το απασχολούμενο προσωπικό ανέρχεται σε περίπου 104 άτομα μόνιμης 
απασχόλησης.  

Ο τρόπος παραγωγής ανά κατηγορία προϊόντων δεν έχει μεταβληθεί σε σχέση με τα 
αναφερόμενα στη θεωρημένη ΜΠΕ που συνοδεύει την με Α.Π. 
Φ.1842/3414/Περιβ.9/10/27.09.2010 ΑΕΠΟ. 

➢ ΚΡΕΜΕΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ (ΑΧΡΩΜΕΣ/ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΚΡΕΜΕΣ, ΜΑΚΕ UP, ΜΑΣΚΕΣ 
ΜΑΛΛΙΩΝ, CONDITIONER κτλ).  

Η συγκεκριμένη ομάδα αφορά προϊόντα τα οποία ακολουθούν την διαδικασία της 
γαλακτωματοποίησης, όπου γίνεται ανάμιξη 2 φάσεων υδατική και λιπαρή. Τα 
προϊόντα παράγονται εν θερμώ και το προϊόν ακολουθεί ξεχωριστά μία παραγωγική 
διαδικασία όπου στις τελικές φάσεις προστίθενται τα πιο ευαίσθητα συστατικά και η 
παραγωγή ολοκληρώνεται με σταδιακή ψύξη και αργή ανάδευση. Στο μεγαλύτερο 
ποσοστό των προϊόντων εφαρμόζεται κενό κατά την παραγωγή. Τέλος η διαδικασία 
παραγωγής πραγματοποιείται σε ανοξείδωτο δοχείο με ομογενοποιητή, πλανητικά 
και αναδευτήρα αλλά συγκεκριμένες φάσεις των προϊόντων, υλοποιούνται σε 
εξωτερικά βοηθητικά ανοξείδωτα δοχεία. 

➢ ΖΕΛ  

Η συγκεκριμένη μορφή παράγεται μέσω γαλακτωματοποίησης, δηλαδή 
περιλαμβάνει λιπαρή και υδατική φάση και πάντα η διαδικασία γίνεται εν θερμώ σε 
ανοξείδωτο δοχείο. Έπειτα με σταδιακή ψύξη και αντίστοιχη ανάδευση προστίθενται 
οι λοιπές πρώτες ύλες, προς ολοκλήρωση του προϊόντος. Στις τελικές φάσεις 
προστίθενται τα πιο ευαίσθητα συστατικά και όλη η διαδικασία ολοκληρώνεται με 
χρήση κενού μέχρι ομοιομορφία και καλής υφής του τελικού ημιετοίμου.  

➢ ΒΕΡΝΙΚΙΑ  

Η παραγωγή των βερνικιών υλοποιείται σε συγκεκριμένο χώρο χαρακτηρισμένο για 
βερνίκια. Γίνεται χρήση εξωτερικού αναδευτήρα, όπου εφαρμόζονται διαφορετικοί 
έλικες ανάλογα τα κιλά της παραγωγής. Το προϊόν αυτής της κατηγορίας αποτελείται 
κυρίως από βάση με χρωστικές, που μέσω ανάδευσης δίνουν το τελικό αποτέλεσμα. 
Όλη η διαδικασία ολοκληρώνεται εν ψυχρώ.  

➢ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΕ ΑΜΜΩΝΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ  

Η παραγωγή των βαφών με αμμωνία και χωρίς, ακολουθεί την διαδικασία της 
γαλακτωματοποίησης καθώς και εδώ έχουμε λιπαρή και υδατική φάση, καθώς και το 
σημαντικό κομμάτι των χρωστικών. Η διεργασία γίνεται εν θερμώ και σε μεγάλο 
μέρος της παραγωγής εφαρμόζεται κενό. Η διαδικασία ολοκληρώνεται στο βασικό 
ανοξείδωτο δοχείο με ομογενοποιητή, αναδευτήρα, ενώ για επιμέρους φάσεις 
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χρησιμοποιούνται εξωτερικά ανοξείδωτα δοχεία. Η παραγωγή ολοκληρώνεται με 
ψύξη και αργή ανάδευση.  

➢ LOTION  

Τα προϊόντα αυτά παράγονται εν ψυχρώ και για να ολοκληρωθούν γίνεται χρήση 
εξωτερικού ομογενοποιητή και αναδευτήρα. Στην πλειονότητά τους εφαρμόζεται 
φίλτρανση.  

➢ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ  

Τα αρωματικά αφορούν διάλυση αρωμάτων σε συγκεκριμένες περιεκτικότητες 
οινοπνεύματος. Εφαρμόζεται ανάδευση και αργή προσθήκη ύδατος, μέχρι 
ομοιομορφίας του προϊόντος. Ακολουθεί διάστημα ωρίμανσης 1 μήνα και στην 
συνέχεια εφαρμόζεται ψύξη και φίλτρανση. 

➢ ΠΟΥΔΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ—ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΕΣ ΣΚΟΝΕΣ(COMPACT)  

Η ανάδευση των συστατικών γίνεται σε ειδικό μύλο (blender) για σκόνες. Η 
διαδικασία γίνεται εν ψυχρώ σε συγκεκριμένες στροφές. Πολλές σκόνες των 
πουδρών επεξεργάζονται με ειδικό μηχάνημα το MICRONIZE, πριν την χρήση τους. 
Τα συγκεκριμένα προϊόντα ακολουθούν την διαδικασία του compact, δηλαδή 
ανήκουν στην κατηγορία συμπιεσμένες σκόνες.  

➢ ΣΑΜΠΟΥΑΝ  

Η ομάδα των προϊόντων παράγεται σε ένα βασικό ανοξείδωτο δοχείο εν θερμώ, ενώ 
για επιμέρους φάσεις χρησιμοποιούνται εξωτερικά βοηθητικά ανοξείδωτα δοχεία. 
Αποτελείται από υδατική και λιπαρή φάση, και ολοκληρώνεται με ψύξη του 
προϊόντος και αργή ανάδευση. Δεν εφαρμόζεται κενό κατά την παραγωγή τους.  

➢ ΚΡΑΓΙΟΝ, ΛΙΠΓΚΛΟΣ, ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΡΑΓΙΟΝ  

Η κατηγορία αποτελείται από προϊόντα που η κύρια φάση τους είναι η λιπαρή και η 
φάση των χρωστικών. Η διαδικασία γίνεται είτε σε κεντρικό ανοξείδωτο δοχείο με 
ομογενοποιητή και αναδευτήρα είτε σε εξωτερικό ανοξείδωτο δοχείο με εξωτερικό 
μίξερ. Η παραγωγή γίνεται εν θερμώ και μόλις ολοκληρωθεί βγαίνει σε καλούπια 
όπου ψύχεται σε πάστα.  

➢ ΠΑΣΤΕΣ ( ΠΑΣΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ κτλ.)  

Η συγκεκριμένη μορφή προϊόντος παράγεται σε κεντρικό ανοξείδωτο δοχείο εν 
θερμώ. Περιλαμβάνει λιπαρή και υδατική φάση, και οι επιμέρους φάσεις γίνονται σε 
εξωτερικά δοχεία. Η πλήρωση των προϊόντων γίνεται εν θερμώ διότι όταν ψύχονται 
μορφοποιούνται αναλόγως. 

Εν συνεχεία τα παραχθέντα προϊόντα οδηγούνται στα αντίστοιχα συσκευαστήρια και 
κατόπιν στις αποθήκες υλικών προς διάθεση στην αγορά. 

Στον εργαστηριακό χώρο πραγματοποιούνται φυσικοχημικοί έλεγχοι και αναλύσεις των 
έτοιμων και ημιέτοιμων προϊόντων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα του τελικού 
προϊόντος που διατίθεται προς πώληση. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν μια σειρά 
παραμέτρων όπως pH, Ειδικό βάρος, NH3, Δείκτης διάθλασης, Αλκοολικοί βαθμοί, 
Ιξώδες, Ιόντα Fe, Σημείο σταγόνας, Περιεχόμενο H2O2, Περιεχόμενο θειογλυκολικού 
οξέος, Υφή, Εμφάνιση, Οσμή, Θιξοτροπικός δείκτης. 

Όλη η παραγωγική διαδικασία ελέγχεται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ο 
οποίος πραγματοποιεί επιθεωρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, η εταιρεία 
τηρεί τα πρότυπα ΙSO 9001 και ISO22716, με ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
για τον έλεγχο τήρησης του GMP της εταιρίας 

Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες παρατίθενται στη συνέχεια:  

• Λιπαρά: Λανολίνη και παράγωγα, στεατικό οξύ, παραφινέλαιο, βενζίνη, 
φυτικά έλαια, εστέρες απλοί και πολυοξυαιθυλιωμένοι, βούτυρο κακάου, 
λάδι jojoba, κήροι, σιλικόνες, κλπ.  
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• Τασιενεργά: εστέρες γλυκερίνης και προπυλενογλυκόζης, λιπαρές 
αλκοόλες, παράγωγα φωσφορικού οξέος, πολυοξυαιθυλιωμένοι εστέρες, 
κλπ.  

• Υδατικά: γλυκερίνη, προπυλενογλυκόζη, σορβοτόλη, Hydrobiol, αλόη, 
κολλαγόνο, μυκοπολυσακχαρίτες,κλπ.  

• Φυτικά εκχυλίσματα: χαμομηλιού, αγγουριού, καρότου, υπερικού, 
αγριοκαστανιάς, ιππουρίδας, καλωτούλας.  

• Συντηρητικά: Methylparaben, Propylparaben, Nipastat, Germall 115, 
Phenonip.  

• Πτητικά: Cabopol, Veegum, CMC, PVP, παράγωγα κυτταρίνης.  

• Οξέα: Βορικό οξύ, σορβικό οξύ, κιτρικό οξύ, γαλακτικό οξύ, φωσφορικό 
οξύ.  

• Μείγματα ευωδών ουσιών: αρώματα  

• Εξουδετερωτικά: τριαιθανολαμίνη  

• Χρωστικές: υδατοδιαλυτές, ανόργανες, ελαιοδιαλυτές, λάκκες,κλπ.  

• Οινόπνευμα.  

• Διαλύτες: collodion, ακετόνη, ethylacetate, butyl acetate  

• Βιταμίνες: παλαιτική βιταμίνη Α, λάδι φύτρων σταρινό (βιταμίνη Ε), 
βιταμίνη F, πανθινόλη (βιταμίνη Β5)  

• Φίλτρα UV: Parsol MCX, Parsol 1789, Peurohenone-3  

• Αντιοξειδωτικά: ΒΗΑ, ΒΗΤ  

• Ανόργανα: Ταλκ καολίνης, ανθρακικό μαγνήσιο, μαρμαρυγίας, άλατα 
πυριτίου κλπ.  

• Άμυλα: Καλαμποκιού, ρυζιού  

• Απορρυπαντικά: ανιονικά-κατιονικά, αμφοτερικό, μη ιονικά.  

• Τεταρτογενείς βάσεις του αμμωνίου  

Σχετικά με τις αναφερόμενες ποσότητες διαλυτών, επισημαίνεται ότι η ποσότητα των 
διαλυτών BASE 324 (25tn/έτος) χρησιμοποιείται στην παραγωγή βερνικιών, το 
οινόπνευμα (16tn/έτος) στην παραγωγή αρωμάτων, ενώ η ακετόνη (4,1tn/έτος) στην 
παραγωγή aceton. Το νερό που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία 
προέρχεται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ αφού πρώτα παρεμβάλλεται ειδική στήλη 
απιονισμού με ιοντοανταλλακτικές ρητίνες. Για τον ποιοτικό έλεγχο των έτοιμων και 
ημιέτοιμων προϊόντων που λαμβάνει χώρα στο χημείο, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω 
χημικά αντιδραστήρια. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί, αναφέρονται οι ποσότητες σε τεμάχια των παραγόμενων 
ειδών, ανά μηχάνημα για τα έτη 2013 και 2014. Παρατηρείται το γεγονός ότι παρά την 
οικονομική κρίση, το εργοστάσιο δεν επηρεάστηκε, αντιθέτως παρουσιάστηκε αύξηση 
της παραγωγής κατά 4,18%. 
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Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις – επεκτάσεις  
➢ ΚΤΙΡΙΟ Α: Νέες Κατασκευές  

Σε συνέχεια του υφιστάμενου διώροφου τμήματος (1 & 2), στη στάθμη του προς 
νομιμοποίηση ορόφου, κατασκευάζεται προσθήκη καθ΄ ύψος συνολικών διαστάσεων 
15,25 x 6,30 μ. και ύψους 3,48 μ. (όμοιο με το υφιστάμενο) για να φιλοξενήσει 
επιπλέον ερευνητικά εργαστήρια (Research & Development). Η νέα προσθήκη 
στηρίζεται σε έναν εντελώς ανεξάρτητο μεταλλικό φορέα. Νέα μεταλλικά υποστυλώματα 
τοποθετούνται ανάμεσα στα υφιστάμενα από οπλισμένο σκυρόδεμα και συνδέονται με 
μεταλλικές κύριες μεταλλικές δοκούς που φέρουν τις σύμμικτες πλάκες του δαπέδου 
και της οροφής. Η νέα προσθήκη μορφολογικά δεν ξεχωρίζει από τον υφιστάμενο 
όροφο. Η πλήρωση του μεταλλικού σκελετού γίνεται εξωτερικά των υποστυλωμάτων με 
τοιχοποιία από τσιμεντοσανίδα (έξω), θερμομόνωση (ενδιάμεσα) και γυψοσανίδα 
(μέσα). Τα κουφώματα είναι αλουμινίου, ίδιας μορφολογίας με τα υφιστάμενα. 

➢ ΚΤΙΡΙΟ B: Νέες Κατασκευές  

Εξωτερικά, τοποθετείται μεταλλική κατασκευή, σε όλο σχεδόν το ύψος του βόρειου 
τμήματος στης Δυτικής όψης του κτιρίου, από το δάπεδο μέχρι την έδραση της στέγης. 
Η κατασκευή αυτή, εξέχει κατά 40 εκ. από το υφιστάμενο κτίριο αποσκοπώντας στην 
αναδιαμόρφωση και σήμανση της όψης του εργοστασίου προς την οδό Ηφαίστου. Ο 
μεταλλικός σκελετός πληρώνεται με συμπαγείς κατακόρυφες λωρίδες λαμαρίνας, στην 
επιφάνεια των οποίων χαράσσεται διαμπερώς (laser cut) το λογότυπο της εταιρείας 
παραγωγής καλλυντικών - Hellenica.  

➢ ΚΤΙΡΙΟ Π1: Νέες Κατασκευές  

Το ημιτελές τμήμα του κτιρίου Π1 ολοκληρώνεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα με την 
υπ’ αριθ. 1312/01 Άδεια Οικοδομής σχέδια, σε συνέχεια του υφιστάμενου τμήματος. Ο 
μπετονένιος σκελετός παραμένει εξωτερικά εμφανής και συμπληρώνεται από διπλούς 
δρομικούς τοίχους με ενδιάμεση μόνωση. Στη θέση των ανοιγμάτων τοποθετούνται 
κουφώματα αλουμινίου σε ίδια μορφολογία και απόχρωση με τα παραπλεύρως 
υφιστάμενα. 

Το νέο τμήμα πρόκειται να λειτουργήσει σε απόλυτη συνέχεια με το παραπλεύρως 
υφιστάμενο κτίριο. Στα πλαίσια της λειτουργικής συνένωσης του υφιστάμενου κτιρίου 
με το νέο τμήμα. Στο ισόγειο του κτιρίου Π1 στεγάζονται οι επεκτάσεις της αίθουσας 
συσκευασίας και της αίθουσας παραγωγής εγχρώμων. Στον πρώτο όροφο, τα γραφεία 
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και η επέκταση της αίθουσας συσκευασίας πουδρών, ενώ στον δεύτερο όροφο 
τοποθετείται η αποθήκη πρώτων υλών. 

Υφιστάμενος Η/Μ εξοπλισμός  

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός όπως έχει διαμορφωθεί μετά την με Α.Π. 
Φ.1842/3414/Περιβ.9/10/27.09.2010 ΑΕΠΟ και την με Α.Π. 5675/10.12.2010 Άδεια 
Λειτουργίας Ν.Α. Ανατολικής Αττικής παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ
Α 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ 

ΙΣΧΥΣ 
HP 

ΘΕΡ. 
ΙΣΧΥΣ KW 

ΙΣΧΥΣ HP 

Σύμφωνα με την υφιστάμενη άδεια 
3043/11-09-2001 

96,40 65,10 19,40 481.673,05 

Μείον τα αποσυρθέντα 17,30 - - 69.905,00 

Σύνολο λειτουργούντα με 
υφιστάμενη άδεια 

79,10 65,10 19,40 411.768,05 

Νέος εκσυγχρονισμός παραγωγής 120,13 17,70 - 1.051.236,00 

Νέα μηχανήματα προστασία 
περιβάλλοντος – εργαζομένων 

- - 119,00 36.200,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 199,23 82,80 138,40 1.499.204,05 

➢ Προσθήκη νέων μηχανημάτων  

Η αιτούμενη τροποποίηση αφορά τον εκσυγχρονισμό – προσθήκη νέων 
μηχανημάτων παραγωγής για τους παρακάτω λόγους :  

1. Βελτιστοποίηση των παραγωγικών διεργασιών του εργοστασίου.  

2. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, 
προστασίας των εργαζομένων και φιλικότερα στο περιβάλλον.  

Ο νέος παραγωγικός Η/Μ εξοπλισμός δεν πρόκειται να μεταβάλλει τις παραγωγικές 
διαδικασίες, καθώς δεν πρόκειται για δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής, αλλά για 
αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με μη οριστικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί από τον 
φορέα του έργου, ενδέχεται να απαιτηθεί η προσθήκη επιπλέον μηχανημάτων 
βελτίωσης συνθηκών (μη παραγωγικά), συνολικής ισχύος 75kW, ως εξής: 

- Ισόγειο 7.50KW  

- 1ος όροφος 1.00KW  

- 2ος όροφος 2.50KW  

- Δώμα 64.00KW  

Εφόσον οριστικοποιηθούν αυτές οι μελέτες, τότε η συνολική ισχύς των νέων 
μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος και βελτίωσης συνθηκών, θα ανέλθει σε 
206,2kW. Η συνολική ισχύς του παραγωγικού εξοπλισμού θα είναι 216,89kW. 

Νέος τρόπος διαχείρισης αποβλήτων  

Tα υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα της δραστηριότητας έχει αναγνωρισθεί ότι είναι:  

1. Υγρά Αστικά Απόβλητα του προσωπικού. Όπως προκύπτει από την 
εγκεκριμένη μελέτη του Βιολογικού Καθαρισμού της εγκατάστασης 
λαμβάνοντας υπόψη μια ημερήσια παροχή λυμάτων 50lit/άτομο, προκύπτει 
μια ημερήσια παροχή λυμάτων 5,2m3.  

2. Εκπλύματα από την πλύση με νερό μηχανημάτων και σκευών της 
παραγωγής. Περίπου 9m3/ημέρα.  

Τόσο τα υγρά αστικά απόβλητα του προσωπικού όσο και τα εκπλύματα οδηγούνται 
στον Βιολογικό Καθαρισμό που βρίσκεται εντός της εγκατάστασης και υφίστανται 
επεξεργασία με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού (με ενεργό ιλύ) και 
απολύμανση με υποχλωριώδες Νάτριο. Η επεξεργασμένη εκροή οδηγείται σε 
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επιφάνεια 697m2 και χρησιμοποιείται για άρδευση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
υπ΄ αριθμό 2350/14.06.2002 Άδεια Διαθέσεως Λυμάτων και τη συνοδή θεωρημένη 
Μελέτη.  

Με την αιτούμενη τροποποίηση η εταιρεία ζητεί την διακοπή της χρήσης της 
επεξεργασμένης εκροής για άρδευση και αντ΄ αυτού την αποστολή τόσο της 
επεξεργασμένης υγρής εκροής όσο και των ιλύων σε άλλες αδειοδοτημένες 
εγκαταστάσεις για περαιτέρω επεξεργασία. Η μεταφορά θα γίνεται από 
αδειοδοτημένους συλλέκτες. 

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

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) [όπως τροποποιήθηκε από 

τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)] 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) [όπως τροποποιήθηκε από 

τον Ν. 3854/10, (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) & την Υ.Α. 9268/469/07, (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)] 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) [όπως 

τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016), τον Ν. 
4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12), την Υ.Α. οικ. 146163/12, (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12) & την 
Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07)] 

- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 488Α/30-03-
2011) & ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 920Α/08-06-2007) 

- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) [όπως τροποποιήθηκε από 
την Υ.Α 186921/1876/2016 (ΦΕΚ 3846/Β/30.11.2016), την Υ.Α. 
42666/1345/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1879/Β/1.8.2013), την Υ.Α. 15540/548/Ε103/12 (ΦΕΚ 
945/Β/27.3.12)] 
 
Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να 
επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη 
φάση λειτουργίας του έργου, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων: 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να χορηγηθούν όλες οι 

προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη 
νομοθεσία (Πολεοδομία, Εφορείες Αρχαιοτήτων, κ.λπ.).  

2. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης, παραλαβής να λάβει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων από την Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν και η 
δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών 
καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά 
παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

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

4. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως 
κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εκτός ωρών κοινής ησυχίας, 
απαγόρευση διελεύσεων των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων περιοχών, 
κ.λπ. 

5. Για τον περιορισμό της σκόνης να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα (καλυμμένα 
φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, κ.λπ.). 
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6. Απαιτείται προγραμματισμός της άμεσης απομάκρυνσης των υλικών εκσκαφής από 
την περιοχή του έργου. Η παραμονή υλικών εκσκαφής σε προσωρινούς 
αποθεσιοθαλάμους επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται η 
χρησιμοποίησή τους για τις ανάγκες του έργου. Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών 
που δε θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή των έργων και των έργων 
ανάπλασης, να διατίθενται σε προς αποκατάσταση χώρους λατομείων ή σε 
νόμιμους χώρους διάθεσής τους. Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε 
ποταμού, χειμάρρου ή μισγάγγειας. 

7. Δεν θα πρέπει να δημιουργούνται σωροί υλικών-µπάζων μέσα ή κοντά σε 
χείμαρρους (απόσταση τουλάχιστον 100 m) για να αποφεύγεται η μεταφορά 
εκπλυμάτων στους χείμαρρους κατά τη διαβροχή τους. Για την αποφυγή 
εκπλύσεων που είναι δυνατό να προκύψουν (κυρίως έκπλυση επιχωμάτων) θα 
πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια 
υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή. 

8. Η απόθεση της περίσσειας των γαιωδών υλικών να γίνεται με τεχνικές και τρόπους 
που στόχο θα έχουν την εναρμόνιση του όγκου αποθέσεων με τη μορφολογία της 
ευρύτερης περιοχής. 

9. Απαγορεύεται έστω και προσωρινά η εναπόθεση πλεοναζόντων προϊόντων 
εκσκαφής σε ρέματα, χείμαρρους, αρδευτικές τάφρους και σε εκτάσεις δασικού 
χαρακτήρα για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων τους. 

10. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης για την αποφυγή 
διαβρώσεων των εδαφών. 

11. Τυχόν επιστρώσεις με σκυρόδεμα/πρόσμικτο σκυροδέματος να περιοριστεί μόνο 
στην ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια.  

12. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις: Y.Α.2640/270/78 (ΦΕΚ689/Β/78), Υ.Α.56206/1613/86 (ΦΕΚ570/Β/86), 
Υ.Α.69001/1921/88 (ΦΕΚ751/Β/88) [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
10399Φ5.3/361/91, (ΦΕΚ 359/Β/91)] και Υ.Α. 765/91 (ΦΕΚ81/Β/91) [όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. Β 11481/523/97, (ΦΕΚ 295/Β/97)]. 

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υ.Α.17252/92 
[(ΦΕΚ395/Β/92), όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 210474/12, 
(204/Β/12)]. Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία των εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 
293/Α/81). 

13. Η ρύθμιση των κινητήρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και 
σωματιδιακών ρύπων να μην υπερβαίνει τις οριακές τιμές της ΥΑ 28342/2447 (4 
grCO/kwh, 1,1 grVOC/kwh, 7 grNOx/kwh, 0,15 gr σωματιδίων/kwh) που αφορά 
μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από 
κινητήρες Diesel προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα σε συμμόρφωση 
με την Οδηγία 88/77/ΕΟΚ και 91/542/ΕΟΚ (εναρμονισμένη με ΦΕΚ 536/92), 
όπως ισχύουν. 

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

15. Να υπάρξει κατάλληλη σήμανση για την κατασκευή του έργου και να υπάρχουν 
ειδικά άτομα για την εκτροπή της κυκλοφορίας. 

16. Κατάλληλη σήμανση σε όλα τα μέτωπα εργασίας, στα εργοτάξια και στους χώρους 
από όπου διέρχονται κατασκευαστικά μηχανήματα. 

17. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω και 
γύρω από το χώρο του εργοταξίου. 

18. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και μηχανημάτων. 
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19. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές 
καυσαερίων μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου. 

20. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και μηχανήματα θα συλλέγονται και θα 
απομακρύνονται από τους χώρους του έργου και θα διατίθενται μέσω Συστημάτων 
Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 [(ΦΕΚ 
81/04), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 15540/548/Ε103/12, (ΦΕΚ 945/Β/12)]. 

21. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 109/04 
(ΦΕΚ Α 75/04). 

22. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κ.λπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής 
της σε παρακείμενες περιοχές. 

23. Για την αποφυγή παρεμπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της περιοχής 
από τη συχνή μετακίνηση φορτηγών στην περιοχή του έργου και των 
περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές συνεπάγονται (θόρυβος, σκόνη 
κ.λπ.), θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ή καλύτερα λειτουργικοί κανόνες, όπως 
αποφυγή μετακινήσεων των φορτηγών και των μηχανημάτων κατασκευής κατά τις 
ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, επιλογή μετακινήσεων σε μεγάλες οδικές 
αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται να διανύονται μεγαλύτερες αποστάσεις κ.λπ. 

24. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών. 

25. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίμων στο έδαφος. Η αλλαγή των 
λαδιών των οχημάτων και των μηχανημάτων, εφόσον γίνονται στο εργοτάξιο, να 
γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να συλλέγονται σε στεγανές δεξαμενές και να 
διατίθενται σε μονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων σύμφωνα με το Π.Δ. 82/04 
(ΦEK64A/04). 

26. Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών καυσίμων ή πίσσας 
με άμεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών νερών, του εδάφους κ.λπ. ιδιαίτερα 
όταν η διαρροή είναι σε μεγάλες ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού 
γεωϋφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα πρέπει να υπάρχουν στα 
εργοτάξια για τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων. 

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

28. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατομική υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζομένων (κράνη, μπότες, γάντια, μάσκες, ωτοασπίδες, στολές, 
χημικές τουαλέτες, κ.λπ.) για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της 
παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία. Πιστή 
τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των Υγειονομικών Διατάξεων για 
την εν λόγω δραστηριότητα. 

29. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής της 
πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

30. Η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων. 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
31. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε 

ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. 
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32. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο και σε 
στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 
328Β/93). 

33. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, κλπ.) να 
συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύμφωνα με το Ν. 
2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο με τα σχετικά δελτία αποστολής.  

34. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν 
στον κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων να συλλέγονται και να 
διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά 
σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα 
αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί, κλπ.) να δίνονται για 
ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του συστήματος 
αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή 
διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.  

35. Συλλογή στερεών αποβλήτων και απομάκρυνσή τους σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. 

36. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο 
(ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ328/Β/93). 

37. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές μολύβδου-οξέος να αποθηκεύονται προσωρινά 
σε ασφαλείς χώρους και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες 
διαχείρισης, σύμφωνα με το Π.Δ. 115/04 (ΦΕΚ 80/04). Να τηρείται βιβλίο 
διακίνησης συσσωρευτών. 

38. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) να διαχειρίζονται 
σύμφωνα με το Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82Α/04).  

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
39. Τα επικίνδυνα υγρά της παραγωγικής δραστηριότητας, τα ληγμένα και εκτός 

προδιαγραφών προϊόντα και πρώτες ύλες με τις συσκευασίες τους και εν γένει όλα 
τα επικίνδυνα και εν δυνάμει επικίνδυνα να διαχειρίζονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 
13588/725/06 [ΦΕΚ Β383/06, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 
(ΦΕΚ 187/Β/07), τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/12) και την Υ.Α. οικ. 146163/12 
(ΦΕΚ 1537/Β/12)]. 

40. Τα βιομηχανικά απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισμό του 
μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής τυχών “επικίνδυνων” προϊόντων, θα 
πρέπει να συγκεντρώνονται και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρίες 
διαχείρισης. Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά παραλαβής, καθώς και 
αποδείξεις αποδοχής από το φορέα διαχείρισης.  

41. Χρήση τοπικών φίλτρων στους χώρους επεξεργασίας και συσκευασίας για την 
απαγωγή και συγκράτηση των σωματιδίων σκόνης και οσμών. 

42. Τα φίλτρα των συστημάτων αποκονίωσης των χώρων παραγωγής να 
διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα εφόσον αντικαθίστανται με νέα 
(συσκευασία σε κατάλληλους περιέκτες και αποστολή προς διαχείριση σε 
αδειοδοτημένη εγκατάσταση), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 13588/725/06 [ΦΕΚ 
Β383/06, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/07), τον Ν. 
4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/12) & την Υ.Α. οικ. 146163/12 (ΦΕΚ 1537/Β/12)], ειδάλλως 
θα πρέπει να διαχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο η συλλεγόμενη από αυτά σκόνη. 

43. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) να συλλέγονται σε ειδικά σχεδιασμένη 
δεξαμενή και οι συσκευασίες τους σε ειδικό κάδο συλλογής και να παραδίδονται σε 
νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης, σύμφωνα με το Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 
64Α/04) και το Ν. 2939/01 [(ΦΕΚ 179Α/01), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 
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3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/10) & την Υ.Α. 9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/07)] κρατώντας τα 
σχετικά παραστατικά.  

44. Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την πλύση των δεξαμενών 
ανάδευσης, κλπ. να συλλέγονται σε κατάλληλους κλειστούς περιέκτες και να 
παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, 
κρατώντας σχετικά παραστατικά σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 13588/725/06 [ΦΕΚ 
Β383/06, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/07), τον Ν. 
4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/12) και την Υ.Α. οικ. 146163/12 (ΦΕΚ 1537/Β/12)]. 

45. Φύλαξη εύφλεκτων υλών εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου με εγκαταστάσεις 
πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, λαμβάνοντας υπόψη και τα αντίστοιχα φύλλα 
ασφαλείας. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
46. Τα όμβρια ύδατα να μη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα ή άλλους δημόσιους 

χώρους, αλλά να διοχετεύονται στο σύστημα φρεατίων απορροής όμβριων. 
Πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης των υδάτων. Ο καθαρισμός φρεατίων και 
εσχαρών να πραγματοποιείται σε συχνά διαστήματα. 

47. Τα διάφορα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένα και 
καταχωρημένα σε διεθνείς λίστες υγιεινής και να μην περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. 

48. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών αποβλήτων τα 
οποία περιέχουν επικίνδυνους παράγοντες. Τα αστικά λύματα του προσωπικού και 
τα εκπλύματα από την πλύση με νερό μηχανημάτων και σκευών παραγωγής (τα 
οποία δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες), να μεταφέρονται (με ξεχωριστό δίκτυο) 
απευθείας στην μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Τα επεξεργασμένα υγρά 
πριν την απομάκρυνση τους προς νόμιμα αδειοδοτημένη μονάδα, να οδηγούνται 
σε στεγανό βόθρο. Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά απομάκρυνσης των 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. 

49. Στην μονάδα επεξεργασίας λυμάτων να τηρείται βιβλίο μετρήσεων, στο οποίο θα 
καταγράφονται όλοι οι απαραίτητοι δείκτες παρακολούθησης την μονάδας 
επεξεργασίας με συχνότητα καταγραφής αυτών σύμφωνα με το προβλεπόμενο 
εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή της μονάδας επεξεργασίας. 

50. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα 
ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
51. Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο σημείο εκπομπής όχι 

μεγαλύτερη των 100mg/Nm3 (Π.Δ.1180, άρθρο2, παρ.1). 

52. Εκπομπές καυσαερίων από την λειτουργία των λεβήτων θέρμανσης του κτιρίου. 
Θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/15-4-93) 
και να τηρείται βιβλίο καταγραφής των ρύπων σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτής.  

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

54. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού σε όλους τους χώρους της μονάδας 
και η έξοδος των αεραγωγών να βρίσκεται σε υψηλότερη στάθμη από τα άμεσα 
γειτνιάζοντα κτίρια. Γενικά τα αέρια απόβλητα που παράγονται στην επιχείρηση να 
διοχετεύονται μέσω αεραγωγού στον εξωτερικό χώρο σε κατάλληλο ύψος 
διάθεσης σύμφωνα με το ΓΟΚ/85. 
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ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
55. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και στις λοιπές 

διατάξεις περί θορύβου. 

56. Έδραση των μηχανημάτων σε ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις όπου χρειάζεται 
και κατάλληλη μόνωση.  

57. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου 
από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, 
να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 
2, πιν. 1), και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

 
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
58. Επαρκής σήμανση των συσκευασιών επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.  
59. Η αποθήκευση των Α΄ υλών (τόσο των επικίνδυνων όσο και των μη επικίνδυνων) 

θα πρέπει να γίνεται σε διαχωρισμένο χώρο από τα μη επικίνδυνα υλικά. 
60. Στους χώρους αποθήκευσης των επικίνδυνων Α΄ υλών και λοιπών υλών να 

τηρούνται τα απαιτούμενων μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος 
πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο 
σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

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

62. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής. Σωστή διαχείριση των προς 
αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των 
εργαζομένων και του περιβάλλοντος. 

63. Να γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας στους χώρους αποθήκευσης. 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
64. Η επιχείρηση οφείλει να συντάσσει Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο 

μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 
οικ. 43942/4026/16 (ΦΕΚ 2992/Β/16). 

65. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό.  

66. Να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης 
(πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα 
καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

67. Τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται 
κατόπιν έγκρισης τους από την πυροσβεστική Υπηρεσία. 

68. Λήψη μέτρων ατομικής ασφάλειας των εργαζομένων (φόρμες εργασίας, μάσκες, 
γάντια, κλπ.) για τη προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 
διαδικασίας. 

69. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις κείμενες 
διατάξεις. 

70. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών, 
κλπ. κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ. και χρωματισμός αποδεκτής αντικειμενικά 
αισθητικής του κτιρίου. 

71. Να πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης των ελεύθερων χώρων του 
γηπέδου και δημιουργίας φυτοφράχτη περιμετρικά του γηπέδου με κατάλληλες 
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φυτεύσεις. Να γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες (πότισμα, λίπανση κλπ) για 
την συντήρηση και ανάπτυξη των φυτών που θα φυτευτούν στα πλαίσια των 
εργασιών διαμόρφωσης και φυτεύσεων. 

72. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για 
την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης 
των όμβριων και η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων όπως 
λιμνάζοντα νερά, κλπ. 

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

74. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων. 

 
Η Δ/νση Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται 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 
«Περιοχή των Μεσογείων» (GR06RAK0003),  
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.» 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης τροποποίησης ΑΕΠΟ, κατόπιν κτιριακού, 
μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και αλλαγής τρόπου διαχείρισης υγρών αποβλήτων 
του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ειδών καλλωπισμού, της εταιρείας 
«HELLENICA Α.Ε.» που λειτουργεί στην οδό Ηφαίστου 11, στη θέση Τζήμα Πόρτσι 
Κορωπίου, 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: 

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) [όπως τροποποιήθηκε από 

τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)] 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) [όπως τροποποιήθηκε από 

τον Ν. 3854/10, (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) & την Υ.Α. 9268/469/07, (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)] 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) [όπως 

τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016), τον Ν. 
4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12), την Υ.Α. οικ. 146163/12, (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12) & την 
Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07)] 

- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 488Α/30-03-
2011) & ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 920Α/08-06-2007) 

- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) [όπως τροποποιήθηκε από 
την Υ.Α 186921/1876/2016 (ΦΕΚ 3846/Β/30.11.2016), την Υ.Α. 
42666/1345/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1879/Β/1.8.2013), την Υ.Α. 15540/548/Ε103/12 (ΦΕΚ 
945/Β/27.3.12)] 
 
ΙΙ) Μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι 
δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, 
κατά τη φάση λειτουργίας του έργου: 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να χορηγηθούν όλες οι 

προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη 
νομοθεσία (Πολεοδομία, Εφορείες Αρχαιοτήτων, κ.λπ.).  

2. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης, παραλαβής να λάβει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων από την Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν και η 
δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών 
καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά 
παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

3. Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να 
εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως 
κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εκτός ωρών κοινής ησυχίας, 
απαγόρευση διελεύσεων των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων 
περιοχών, κ.λπ. 

5. Για τον περιορισμό της σκόνης να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα (καλυμμένα 
φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, κ.λπ.). 

6. Απαιτείται προγραμματισμός της άμεσης απομάκρυνσης των υλικών εκσκαφής 
από την περιοχή του έργου. Η παραμονή υλικών εκσκαφής σε προσωρινούς 
αποθεσιοθαλάμους επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται η 
χρησιμοποίησή τους για τις ανάγκες του έργου. Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών 
που δε θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή των έργων και των έργων 
ανάπλασης, να διατίθενται σε προς αποκατάσταση χώρους λατομείων ή σε 
νόμιμους χώρους διάθεσής τους. Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε 
ποταμού, χειμάρρου ή μισγάγγειας. 

7. Δεν θα πρέπει να δημιουργούνται σωροί υλικών-µπάζων μέσα ή κοντά σε 
χείμαρρους (απόσταση τουλάχιστον 100m) για να αποφεύγεται η μεταφορά 
εκπλυμάτων στους χείμαρρους κατά τη διαβροχή τους. Για την αποφυγή 
εκπλύσεων που είναι δυνατό να προκύψουν (κυρίως έκπλυση επιχωμάτων) θα 
πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια 
υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή. 

8. Η απόθεση της περίσσειας των γαιωδών υλικών να γίνεται με τεχνικές και 
τρόπους που στόχο θα έχουν την εναρμόνιση του όγκου αποθέσεων με τη 
μορφολογία της ευρύτερης περιοχής. 

9. Απαγορεύεται έστω και προσωρινά η εναπόθεση πλεοναζόντων προϊόντων 
εκσκαφής σε ρέματα, χείμαρρους, αρδευτικές τάφρους και σε εκτάσεις δασικού 
χαρακτήρα για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων τους. 

10. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης για την αποφυγή 
διαβρώσεων των εδαφών. 

11. Τυχόν επιστρώσεις με σκυρόδεμα/πρόσμικτο σκυροδέματος να περιοριστούν 
μόνο στην ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια.  

12. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις: Y.Α.2640/270/78 (ΦΕΚ689/Β/78), Υ.Α.56206/1613/86 (ΦΕΚ570/Β/86), 
Υ.Α.69001/1921/88 (ΦΕΚ751/Β/88) [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
10399Φ5.3/361/91, (ΦΕΚ 359/Β/91)] και Υ.Α. 765/91 (ΦΕΚ81/Β/91) [όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. Β 11481/523/97, (ΦΕΚ 295/Β/97)]. 

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υ.Α.17252/92 
[(ΦΕΚ395/Β/92), όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 210474/12, 
(204/Β/12)]. Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία των εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 
293/Α/81). 

13. Η ρύθμιση των κινητήρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και 
σωματιδιακών ρύπων να μην υπερβαίνει τις οριακές τιμές της ΥΑ 28342/2447 (4 
grCO/kwh, 1,1 grVOC/kwh, 7 grNOx/kwh, 0,15 gr σωματιδίων/kwh) που αφορά 
μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από 
κινητήρες Diesel προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα σε συμμόρφωση 
με την Οδηγία 88/77/ΕΟΚ και 91/542/ΕΟΚ (εναρμονισμένη με ΦΕΚ 536/92), 
όπως ισχύουν. 

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

15. Να υπάρξει κατάλληλη σήμανση για την κατασκευή του έργου και να υπάρχουν 
ειδικά άτομα για την εκτροπή της κυκλοφορίας. 
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16. Κατάλληλη σήμανση σε όλα τα μέτωπα εργασίας, στα εργοτάξια και στους χώρους 
από όπου διέρχονται κατασκευαστικά μηχανήματα. 

17. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω και 
γύρω από το χώρο του εργοταξίου. 

18. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και μηχανημάτων. 

19. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές 
καυσαερίων μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου. 

20. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και μηχανήματα να συλλέγονται και να 
απομακρύνονται από τους χώρους του έργου και να διατίθενται μέσω Συστημάτων 
Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 [(ΦΕΚ 
81/04), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 15540/548/Ε103/12, (ΦΕΚ 
945/Β/12)]. 

21. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 
109/04 (ΦΕΚ Α 75/04). 

22. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κ.λπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής 
της σε παρακείμενες περιοχές. 

23. Για την αποφυγή παρεμπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της περιοχής 
από τη συχνή μετακίνηση φορτηγών στην περιοχή του έργου και των 
περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές συνεπάγονται (θόρυβος, σκόνη 
κ.λπ.), θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ή καλύτερα λειτουργικοί κανόνες, όπως 
αποφυγή μετακινήσεων των φορτηγών και των μηχανημάτων κατασκευής κατά τις 
ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, επιλογή μετακινήσεων σε μεγάλες οδικές 
αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται να διανύονται μεγαλύτερες αποστάσεις κ.λπ. 

24. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών. 

25. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίμων στο έδαφος. Η αλλαγή των 
λαδιών των οχημάτων και των μηχανημάτων, εφόσον γίνονται στο εργοτάξιο, να 
γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να συλλέγονται σε στεγανές δεξαμενές και να 
διατίθενται σε μονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων σύμφωνα με το Π.Δ. 82/04 
(ΦEK64A/04). 

26. Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών καυσίμων ή 
πίσσας με άμεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών νερών, του εδάφους κ.λπ. 
ιδιαίτερα όταν η διαρροή είναι σε μεγάλες ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή χρήση 
ειδικού γεωϋφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα πρέπει να 
υπάρχουν στα εργοτάξια για τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Η διάθεση αυτών 
να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων. 

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

28. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατομική υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζομένων (κράνη, μπότες, γάντια, μάσκες, ωτοασπίδες, στολές, 
χημικές τουαλέτες, κ.λπ.) για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της 
παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία. Πιστή 
τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των Υγειονομικών Διατάξεων για 
την εν λόγω δραστηριότητα. 

29. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής της 
πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

30. Η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων. 
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ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 
 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
31. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε 

ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. 
32. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο και σε 

στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 
328Β/93). 

33. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, κλπ.) να 
συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύμφωνα με το Ν. 
2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο με τα σχετικά δελτία αποστολής.  

34. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν 
στον κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων να συλλέγονται και να 
διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές 
συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί, κλπ.) να δίνονται 
για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του 
συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη 
απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.  

35. Συλλογή στερεών αποβλήτων και απομάκρυνσή τους σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. 

36. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο 
(ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ328/Β/93). 

37. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές μολύβδου-οξέος να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ασφαλείς χώρους και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες 
εταιρείες διαχείρισης, σύμφωνα με το Π.Δ. 115/04 (ΦΕΚ 80/04). Να τηρείται βιβλίο 
διακίνησης συσσωρευτών. 

38. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) να 
διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82Α/04).  

 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
39. Τα επικίνδυνα υγρά της παραγωγικής δραστηριότητας, τα ληγμένα και εκτός 

προδιαγραφών προϊόντα και πρώτες ύλες με τις συσκευασίες τους και εν γένει όλα 
τα επικίνδυνα και εν δυνάμει επικίνδυνα να διαχειρίζονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 
13588/725/06 [ΦΕΚ Β383/06, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 
(ΦΕΚ 187/Β/07), τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/12) και την Υ.Α. οικ. 146163/12 
(ΦΕΚ 1537/Β/12)]. 

40. Τα βιομηχανικά απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισμό του 
μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής τυχών “επικίνδυνων” προϊόντων, θα 
πρέπει να συγκεντρώνονται και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες 
εταιρίες διαχείρισης. Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά παραλαβής, καθώς και 
αποδείξεις αποδοχής από το φορέα διαχείρισης.  

41. Χρήση τοπικών φίλτρων στους χώρους επεξεργασίας και συσκευασίας για την 
απαγωγή και συγκράτηση των σωματιδίων σκόνης και οσμών. 

42. Τα φίλτρα των συστημάτων αποκονίωσης των χώρων παραγωγής να 
διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα εφόσον αντικαθίστανται με νέα 
(συσκευασία σε κατάλληλους περιέκτες και αποστολή προς διαχείριση σε 
αδειοδοτημένη εγκατάσταση), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 13588/725/06 [ΦΕΚ 
Β383/06, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/07), το Ν. 
4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/12) & την Υ.Α. οικ. 146163/12 (ΦΕΚ 1537/Β/12)], ειδάλλως 
θα πρέπει να διαχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο η συλλεγόμενη από αυτά σκόνη. 



 26 

43. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) να συλλέγονται σε ειδικά σχεδιασμένη 
δεξαμενή και οι συσκευασίες τους σε ειδικό κάδο συλλογής και να παραδίδονται 
σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης, σύμφωνα με το Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 
64Α/04) και το Ν. 2939/01 [(ΦΕΚ 179Α/01), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 
3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/10) & την Υ.Α. 9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/07)] κρατώντας τα 
σχετικά παραστατικά.  

44. Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την πλύση των δεξαμενών 
ανάδευσης, κλπ. να συλλέγονται σε κατάλληλους κλειστούς περιέκτες και να 
παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, 
κρατώντας σχετικά παραστατικά σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 13588/725/06 [ΦΕΚ 
Β383/06, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/07), τον Ν. 
4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/12) και την Υ.Α. οικ. 146163/12 (ΦΕΚ 1537/Β/12)]. 

45. Φύλαξη εύφλεκτων υλών εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου με εγκαταστάσεις 
πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, λαμβάνοντας υπόψη και τα αντίστοιχα φύλλα 
ασφαλείας. 

 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
46. Τα όμβρια ύδατα να μη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα ή άλλους δημόσιους 

χώρους, αλλά να διοχετεύονται στο σύστημα φρεατίων απορροής όμβριων. 
Πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης των υδάτων. Ο καθαρισμός φρεατίων και 
εσχαρών να πραγματοποιείται σε συχνά διαστήματα. 

47. Τα διάφορα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένα και 
καταχωρημένα σε διεθνείς λίστες υγιεινής και να μην περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες. 

48. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών αποβλήτων τα 
οποία περιέχουν επικίνδυνους παράγοντες. Τα αστικά λύματα του προσωπικού 
και τα εκπλύματα από την πλύση με νερό μηχανημάτων και σκευών παραγωγής 
(τα οποία δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες), να μεταφέρονται (με ξεχωριστό 
δίκτυο) απευθείας στην μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Τα 
επεξεργασμένα υγρά πριν την απομάκρυνση τους προς νόμιμα αδειοδοτημένη 
μονάδα, να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο. Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά 
απομάκρυνσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. 

49. Στην μονάδα επεξεργασίας λυμάτων να τηρείται βιβλίο μετρήσεων, στο οποίο θα 
καταγράφονται όλοι οι απαραίτητοι δείκτες παρακολούθησης την μονάδας 
επεξεργασίας με συχνότητα καταγραφής αυτών σύμφωνα με το προβλεπόμενο 
εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή της μονάδας επεξεργασίας. 

50. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε 
ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

 
ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
51. Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο σημείο εκπομπής όχι 

μεγαλύτερη των 100mg/Nm3 (Π.Δ.1180, άρθρο2, παρ.1). 
52. Εκπομπές καυσαερίων από την λειτουργία των λεβήτων θέρμανσης του κτιρίου. 

Θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/15-4-93) 
και να τηρείται βιβλίο καταγραφής των ρύπων σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτής.  

53. Η συντήρηση και ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα – λέβητα 
– καπνοδόχου να γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια και μέσα στα 
πλαίσια των προδιαγραφών της ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ369Β/93) και Y.A. οικ. 
189533/11. Για κάθε εργασία συντήρησης-ρύθμισης των καυστήρων – λεβήτων να 
συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή εις διπλούν το 
προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης - ρύθμισης και να κρατείται σε αρχείο. 
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54. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού σε όλους τους χώρους της μονάδας 
και η έξοδος των αεραγωγών να βρίσκεται σε υψηλότερη στάθμη από τα άμεσα 
γειτνιάζοντα κτίρια. Γενικά τα αέρια απόβλητα που παράγονται στην επιχείρηση να 
διοχετεύονται μέσω αεραγωγού στον εξωτερικό χώρο σε κατάλληλο ύψος 
διάθεσης σύμφωνα με το ΓΟΚ/85. 

 
ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
55. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και στις λοιπές 

διατάξεις περί θορύβου. 
56. Έδραση των μηχανημάτων σε ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις όπου χρειάζεται 

και κατάλληλη μόνωση.  
57. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου 

από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, 
να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 
2, πιν. 1), και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της 
περιοχής. 

 
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
58. Επαρκής σήμανση των συσκευασιών επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.  
59. Η αποθήκευση των Α΄ υλών (τόσο των επικίνδυνων όσο και των μη επικίνδυνων) 

θα πρέπει να γίνεται σε διαχωρισμένο χώρο από τα μη επικίνδυνα υλικά. 
60. Στους χώρους αποθήκευσης των επικίνδυνων Α΄ υλών και λοιπών υλών να 

τηρούνται τα απαιτούμενων μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος 
πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο 
σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

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

62. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής. Σωστή διαχείριση των προς 
αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των 
εργαζομένων και του περιβάλλοντος. 

63. Να γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας στους χώρους αποθήκευσης. 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
64. Η επιχείρηση οφείλει να συντάσσει Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο 

μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 
οικ. 43942/4026/16 (ΦΕΚ 2992/Β/16). 

65. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό.  

66. Να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης 
(πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα 
καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

67. Τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται 
κατόπιν έγκρισης τους από την πυροσβεστική Υπηρεσία. 

68. Λήψη μέτρων ατομικής ασφάλειας των εργαζομένων (φόρμες εργασίας, μάσκες, 
γάντια, κλπ.) για τη προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 
διαδικασίας. 
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69. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις κείμενες 
διατάξεις. 

70. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών, 
κλπ. κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ. και χρωματισμός αποδεκτής αντικειμενικά 
αισθητικής του κτιρίου. 

71. Να πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης των ελεύθερων χώρων του 
γηπέδου και δημιουργίας φυτοφράχτη περιμετρικά του γηπέδου με κατάλληλες 
φυτεύσεις. Να γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες (πότισμα, λίπανση κλπ) για 
την συντήρηση και ανάπτυξη των φυτών που θα φυτευτούν στα πλαίσια των 
εργασιών διαμόρφωσης και φυτεύσεων. 

72. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα 
για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός 
απορρόφησης των όμβριων και η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον 
φαινομένων όπως λιμνάζοντα νερά, κλπ. 

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

74. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων. 
 

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/τ.Β‘/6-7-2018) και ειδικότερα τη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας «Περιοχή των Μεσογείων» (GR06RAK0003), 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. 

 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ι. Πρωτούλης. 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ν. Αδαμόπουλος, Α. Βασιλάκη, Αικ. 
Θανοπούλου, Α. Μαντάς, Ι. Πρωτονοτάριος, Ζ. Ράικου. 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


