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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. 28/2019 

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 8ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο 
«Εργοστάσιο γόμωσης φυσιγγίων μετά αποθηκών εκρηκτικών (άκαπνη πυρίτιδα) – 
ΔΟΡΚΑΣ ΑΒΕΕ, θέση ΧΟΥΣΜΙΖΑ – Δ.Ε. Σπάτων, Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, στην 
Περιφέρεια Αττικής». 
 
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 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, 
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Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη 
Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, 
Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, 
Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, 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. 225099/18/22-01-2019 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/2014), τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 
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143/Α/2015), τον N. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 
136/Α/2016)]. 

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

3. Το Ν. 3944/2011 (ΦΕΚ 67/Α/2011) «Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 “για την τροποποίηση της οδηγίας 
91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής 
όπλων” και άλλες διατάξεις» 

4. Το Ν. 4028/2011 (ΦΕΚ 242/Α/2011) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 
“Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς 
μηχανισμούς και άλλες διατάξεις” (147/Α) και προσαρμογή στις διατάξεις της 
οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης 
Μαΐου 2009 “για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές 
προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 
της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον 
κατάλογο προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας (ΕΕ C της 18.3.2010)”» 

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

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

7. Το Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, 
πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» 

8. 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/1999), τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), τον Ν. 
3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και τον Ν. 
4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)]. 

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

10. Την Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και 
όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε 
εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την 
τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του 
Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 
2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε 
(Β΄2259/2007)» 

11. Την Υ.Α. Οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του 
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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». 

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

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

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

15. Την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β/2006) «Λήψη μέτρων 
πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά 
εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που 
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες» 
[όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 7077/444/Φ.15/2009 (ΦΕΚ 977/Β/2009) 
και την Υ.Α. οικ. 12997/145/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 3284/Β/2014)]. 

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/2012)]. 

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

18. Την Υ.Α. Φ.28/18787/1032/2000 (ΦΕΚ 1035/Β/2000) «Τροποποίηση της κ.υ.α 
3329/89 (132/Β) “κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε 
κατανάλωση εκρηκτικών υλών”» 

19. Την Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β/1989) «Κανονισμοί για την παραγωγή, 
αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών»  

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

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

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

23. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138/1965) Υγειονομική Διάταξη «Περί διαθέσεως 
λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» [όπως τροποποιήθηκε δια των υπ’ αριθμ. 
Γ1/17831/1971 (ΦΕΚ 986/Β/1971), Γ4/1305/1974 (ΦΕΚ 801/Β/1974) και Υ.Α. 
Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/2008 (ΦΕΚ 2089/Β/2008)]. 
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24. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 62742/2015 με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία 
γνωμοδότησης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» από το Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική 
Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

25. Το υπ’ αρ. πρωτ. 84155/4969/2018 έγγραφο με θέμα «Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για το έργο “Εργοστάσιο γόμωσης φυσιγγίων μετά αποθηκών 
εκρηκτικών (άκαπνη πυρίτιδα) – ΔΟΡΚΑΣ ΑΒΕΕ, θέση ΧΟΥΣΜΙΖΑ – Δ.Ε. Σπάτων, 
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, στην Περιφέρεια Αττικής”» από το Τμήμα Α / Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση Χωρ/κης και Περ/κης 
Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

26. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 233357/2018 έγγραφο με θέμα “Αποστολή ανακοίνωσης” 
από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού 
/ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

27. Το υπ’ αρ. πρωτ. 241528/2018 έγγραφο με θέμα «ΜΠΕ Εργοστάσιο γόμωση 
φυσιγγίων μετά τριών αποθηκών εκρηκτικών» από την Δ/νση Περιβάλλοντος, 
Πρασίνου & Πολιτικής Προστάτης / Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος. 

28. Το υπ’ αρ. πρωτ. 17131/2018 έγγραφο με θέμα «Βεβαίωση χρήσεων γης για 
ακίνητο σε περιοχή με στοιχείο “Γ1” της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Σπάτων – 
Αρτεμίδος» (σύμφωνα με την οποία το γήπεδο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, 
εκτός Γ.Π.Σ. και εντός Ζ.Ο.Ε. περιοχή με στοιχείο Γ1), από το Τμ. Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού & Χωροταξίας / Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης / Δήμος Σπάτων - 
Αρτέμιδος. 

29. Την υπ’ αρ. πρωτ. 108/2001 Άδεια Λειτουργίας (Βιομηχανία γόμωσης φυσιγγίων 
με τρεις αποθήκες εκρηκτικών – πυρίτιδας), από την Δ/νση Ορυκτού Πλούτου και 
Βιομηχανίας / Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.  

30. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3804/2001 Τροποποίηση Άδειας Λειτουργίας, από την Δ/νση 
Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας / Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής 
Αττικής.  

31. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1867/2001 Τροποποίηση Άδειας Λειτουργίας, από την Δ/νση 
Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας / Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής 
Αττικής.  

32. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 989Φ.701.4/939/2018 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κρωπίας. 

33. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16334/709/15.11.1996 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων, από Δ/νση Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος / Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής 

34. Οι υπ’ αρ. 749/1977 (ανέγερση εργοστασίου γόμωσης φυσιγγίων), 1788/1982 
(ανέγερση αποθηκών πυρίτιδας) άδειες οικοδομής, από της Δ/νση Πολεοδομίας / 
Νομαρχία Ανατολικής Αττικής 

35. Οι θεωρημένες, από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ανατολικής Αττικής, Διαταγές Λειτουργίας και Ασφαλείας, σύμφωνα με το Αρ. 45 
της ΚΥΑ 3329/1989: 

• Γενική Διαταγή Λειτουργίας & Ασφαλείας (με γενικές οδηγίες για το 
σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας)  

• Γενική Διαταγή Ασφαλείας (με γενικές οδηγίες σε περίπτωση 
πυρκαγιάς, έκρηξης, καταιγίδας και διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος)  

• Γενική Διαταγή Ασφαλείας (επί της τηρητέας στάσης του 
προσωπικού σε περίπτωση πυρκαγιάς, έκρηξης, καταιγίδας και 
διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος)  

• Ειδική Διαταγή – Κανονισμός Ασφαλείας του Εργοστασίου 
Γομώσεως Φυσιγγίων Κυνηγιού  
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• Ειδική Διαταγή Ασφαλείας Αποθήκης Άκαπνης Πυρίτιδας, 
Φυσιγγίων Κυνηγιού και Σκοποβολής (για κάθε μία ξεχωριστά 
αποθήκη)  
 
 

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο “Εργοστάσιο γόμωσης φυσιγγίων μετά 
αποθηκών εκρηκτικών (άκαπνη πυρίτιδα) – ΔΟΡΚΑΣ ΑΒΕΕ, θέση ΧΟΥΣΜΙΖΑ – Δ.Ε. 
Σπάτων, Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, στην Περιφέρεια Αττικής”, Ν. Αττικής, η οποία 
διαβιβάστηκε με το (25) σχετικό, για την έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια 
υπηρεσία της Δνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. 
 
Κύριος του Έργου: 
ΔΟΡΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
 
Συντάκτης μελέτης: 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΘΩΜΑΪΔΗΣ – Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
 
Η μελέτη περιλαμβάνει: 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2.  ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
4.  ΣΤΟΧΟΣ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – 

ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
5.  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ 

ΧΩΡΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
6.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
7.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
8.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
9.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
12.  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
13.  ΧΑΡΤΕΣ & ΣΧΕΔΙΑ 
14.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Τίτλος έργου - Θέση έργου 

Η προς αδειοδότηση δραστηριότητα αφορά τη λειτουργία του υφιστάμενου 
εργοστασίου γόμωσης φυσιγγίων μετά τριών αποθηκών εκρηκτικών (άκαπνης 
πυρίτιδας) της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», που λειτουργεί στη 
θέση «Χούσμιζα» της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος 
Αττικής, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας (εργοστάσιο και αποθήκες 
εκρηκτικών) έχουν ανεγερθεί σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας περίπου 18.375,00m2. 

Ακολούθως δίνονται κεντροβαρικές συντεταγμένες του αγροτεμαχίου, εντός του οποίου 
χωροθετούνται οι κτιριακές εγκαταστάσεις του εργοστασίου, στο Ελληνικό Γεωδαιτικό 
Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) και στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς 1984 (WGS 84): 
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Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς 1987 

(ΕΓΣΑ 87) 

Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς 1984 

(WGS 84) 

Χ Υ Β Α 

490214.43 4201818.72 37°59'59.48" 23°53'25.04" 

 

Χρήσεις γης 

Η θέση εγκατάστασης του εξεταζόμενου εργοστασίου, βρίσκεται στην εκτός σχεδίου 
πόλεως περιοχή της Δ.Ε. Σπάτων, εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, εντός Ζ.Ο.Ε. 
και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, είναι αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 
VI.2 (ΦΕΚ 199/Δ/06-03-2003) για τις περιοχές με στοιχείο Γ1 (Ζώνη ειδικής ενίσχυσης 
παραδοσιακών και βιολογικών καλλιεργειών). Σύμφωνα με το Άρθρο 3, παράγραφος 
35 του ΦΕΚ 199/Δ/06-03-2003, ισχύει : «…. Νομίμως υφιστάμενες βιομηχανίες 
μπορούν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2965/2001 (Α’ 270) και του από 31.3.1987 Π.Δ/τος (Δ’/303), όπως ισχύουν χωρίς 
δυνατότητα επέκτασης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. …..». 

Η εξεταζόμενη δραστηριότητα λειτουργεί νομίμως στην εν λόγω θέση από το 1977 και 
ως εκ τούτου, μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί και να εκσυγχρονίζεται. 

Κατάταξη έργου 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 Υ.Α. (ΦΕΚ 
2471/Β/10.08.2016) «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 και ισχύει, η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται ως εξής: 

 

Ομάδα 9η – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις 

α/α Είδος έργου 
Υποκατηγορία 

Α1 
Υποκατηγορία 

Α2 
Κατηγορία B Παρατηρήσεις 

101 

Παραγωγή 
εκρηκτικών 
και 
αντικειμένων 
με εκρηκτική 
ύλη 

Παραγωγή με 
χημική 
μετατροπή 

Παραγωγή 
χωρίς χημική 
μετατροπή 
ή/και 
αποθήκευση 
εκρηκτικών 
εφόσον 
εντάσσεται στο 
πεδίο 
εφαρμογής της 
ΚΥΑ 3329/89 
(ΦΕΚ 132 Β’), 
όπως εκάστοτε 
ισχύει 

Οι δραστηριότητες 
που δεν υπάγονται 
στην κατηγορία Α 
καθώς και η 
γόμωση φυσιγγίων 
κυνηγίου και 
σκοποβολής για 
την οποία 
εφαρμόζεται μόνο 
ο Ειδικός 
Κανονισμός 4.5 
του Παραρτήματος 
4 της ΚΥΑ 
3329/89 (ΦΕΚ 
132Β), όπως 
εκάστοτε ισχύει 

Για την 
εξεταζόμενη 

δραστηριότητα 
εφαρμόζεται ο 

Ειδικός 
Κανονισμός 4.5 του 

Παραρτήματος 4 
της ΚΥΑ 3329/89 

(ΦΕΚ 132Β), όμως 
στον χώρο 

πραγματοποιείται 
και αποθήκευση 
εκρηκτικών υλών 
(άκαπνη πυρίτιδα, 
καψύλια, κάλυκες 

& φυσίγγια) 

Κατηγορία Α2 
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Σ’ ότι αφορά στην κατάταξη της δραστηριότητας από πλευράς όχλησης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/04.04.2012) - Παράρτημα 
του άρθρου 3 - η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται στην μέση όχληση ως 
ακολούθως: 

α/α 
ΚΩΔ. 
ΕΣΥΕ 

Είδος 
δραστηριότητας 

Κριτήρια / 
μεγέθη 

όχλησης 
Κατάταξη 

98 20.51 Παραγωγή εκρηκτικών Το σύνολο 
Μέση 

όχληση 

Υπαγωγή της εγκατάστασης σε πεδίο εφαρμογής ειδικότερων οδηγιών 

- Κατάταξη βάσει της Υ.Α. 3329/1989 (Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και 
διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών)  

Δυνάμει της Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β/1989), η εν λόγω δραστηριότητα 
κατατάσσεται στην κατηγορία 1.3 (Ομάδα Επικινδυνότητας) της ως άνω Υ.Α.  

Στα πλαίσια της ανωτέρω Υ.Α. η εξεταζόμενη δραστηριότητα έχει λάβει την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 108/15.01.2001 Άδεια Λειτουργίας αορίστου χρόνου, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 3804/18.04.2001 και υπ’ αριθμ. πρωτ. 1867/22.05.2001 
Τροποποιήσεις Άδειας Λειτουργίας της Δ/νσης Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.  

Παράλληλα με την ανωτέρω άδεια λειτουργίας, η επιχείρηση έχει συντάξει και 
εφαρμόζει Γενικές και Ειδικές Διαταγές & Κανονισμούς Ασφαλείας, τα οποία έχουν 
ελεγχτεί και εγκριθεί από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ανατολικής Αττικής (νυν Περιφέρεια Αττικής). 

- Κατάταξη βάσει της Κ.Υ.Α 172058/2016 (Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για 
την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή 
μονάδες) 

Δυνάμει της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016), η εν λόγω δραστηριότητα 
εντάσσεται στις «μονάδες κατώτερης βαθμίδας» της ως άνω Κ.Υ.Α., καθώς προκύπτει 
ότι η μέγιστη αποθηκευμένη ποσότητα εκρηκτικών κατηγορίας 1.3 ανέρχεται σε 
21,694tn, ξεπερνώντας την οριακή ποσότητα των 10tn της Οδηγίας SEVEZO IΙI και της 
K.Y.A. 172058/2016 και παραμένοντας παράλληλα μικρότερη των 50tn (όριο 
εφαρμογής απαιτήσεων ανώτερης βαθμίδας). 

Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών/συνοδών 
εγκαταστάσεων και έργων/δραστηριοτήτων 

Η υπό εξέταση μονάδα λειτουργεί σε κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 
2.689m2 και έχει αποθήκες εκρηκτικών συνολικού εμβαδού 43,50m2. Το σύνολο της 
μονάδας έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας περίπου 18.375,00m2. 

➢ Πραγματοποιούμενα στοιχεία  

Συνοπτικά, οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν ανεγερθεί, έχουν 
ως ακολούθως: 

Εργοστάσιο γόμωσης φυσιγγίων, σε τρία επίπεδα – ημιυπόγειο και ισόγειο εμβαδού 
1.019,00m2 έκαστο και ημιώροφο εμβαδού 651,00m2 – κατασκευασμένο από φέροντα 
οργανισμό με τοιχοποιία από οπτόπλινθους και στέγη από σκυρόδεμα. 

Στο ημιυπόγειο της εταιρείας χωροθετούνται η κατοικία του φύλακα, ο βλητικός 
σταθμός, βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι, W.C. και χώρος εστίασης. 
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Στο ισόγειο της εταιρείας βρίσκονται ο κυρίως χώρος παραγωγής – γόμωσης 
φυσιγγίων, ειδικός χώρος αποθήκευσης όπλων (εμπορική δραστηριότητα 
επιχείρησης), βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι και W.C. 

Τέλος, στον ημιώροφο της εταιρείας βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας, εκθεσιακοί 
χώροι, γραφεία, αποθηκευτικός χώρος ειδών κυνηγιού (ρουχισμός - εμπορική 
δραστηριότητα επιχείρησης) και W.C. 

Τρείς αποθήκες εκρηκτικών, οι οποίες βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του γηπέδου εντός 
περιφραγμένης και αποψιλωμένης έκτασης περίπου 8 στρεμμάτων και είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένες (επιχωματωμένες, με αντικεραυνική προστασία, συστήματα αναγγελίας 
- ειδοποίησης, πυροσβεστικό δίκτυο, κ.λπ.) και στις οποίες φυλάσσεται συσκευασμένη 
άκαπνη πυρίτιδα ή και φυσίγγια κυνηγιού. 

➢ Πρώτες και βοηθητικές ύλες  

Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες της εξεταζόμενης μονάδας συνίστανται σε:  

▪ Άκαπνη πυρίτιδα (παραλαμβάνεται και αποθηκεύεται σε βαρέλια χάρτινα των 
25kgr)  

▪ Σκάγια μολύβδου με αντιμόνιο  

▪ Κάλυκες με καψύλι  

▪ Τάπες  

Οι χρησιμοποιούμενες δευτερεύουσας ύλες είναι κυρίως:  

▪ Χάρτινα κουτιά  

▪ Χαρτοκιβώτια  

Για την παραγωγή των 20.000.000 φυσίγγια κυνηγιού / έτος εκτιμάται ότι απαιτούνται οι 
κάτωθι ποσότητες : 

α/α Υλικό Ποσότητα 

1 Πυρίτιδα  40.000 kgr 

2 Σκάγια μολύβδου με 
αντιμόνιο  

675.000 Kgr 

3 Τάπες  20.000.000 
τεμάχια 

4 Κάλυκες με καψύλι  20.000.000 
τεμάχια 

5 Χαρτοκιβώτια Νο1  800.000 τεμάχια 

6 Χαρτοκιβώτια Νο2  40.000 τεμάχια 

 
➢ Παραγόμενα Προϊόντα  

Η δυναμικότητα του εργοστάσιου (γόμωση φυσιγγίων) ανέρχεται σε 20.000.000 
φυσίγγια κυνηγιού / έτος. 

➢ Παραγωγική διαδικασία  

Η παραγωγική διαδικασία του εξεταζόμενου εργοστασίου αποτελείται από δύο 
τμήματα, την παραγωγή των κυνηγητικών φυσιγγίων και την αποθήκευση εκρηκτικών 
υλών – συγκεκριμένα άκαπνης πυρίτιδας (αλλά και των παραγόμενων φυσιγγίων). 
Αναλυτικότερα:  

- Παραγωγή κυνηγητικών φυσιγγίων  

Για την παραγωγή των φυσιγγίων, οι πρώτες ύλες (άκαπνη πυρίτιδα, σκάγια μολύβδου 
με αντιμόνιο και κάλυκες με καψύλι) τροφοδοτούν τις 6 γεμιστικές μηχανές. Η κάθε 
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γεμιστική μηχανή διαθέτει ειδικό σιλό – δοχείο το οποίο την τροφοδοτεί με άκαπνη 
πυρίτιδα δια της βαρύτητας, για την γόμωση των φυσιγγίων. Κατά την διάρκεια της 
παραγωγής εντός του εργοστασίου η συνολική προσωρινά αποθηκευόμενη ποσότητα 
άκαπνης πυρίτιδας δεν ξεπερνά τα 100kgr. Η τροφοδοσία της μονάδας, όποτε αυτό 
απαιτείται κατά την διάρκεια της βάρδιας, από τις αποθήκες εκρηκτικών γίνεται με 
φορτηγό όχημα.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την γόμωση ενός μέσου τύπου φυσιγγίου κυνηγιού 
απαιτούνται οι κάτωθι αναλογίες υλικών:  

▪ Άκαπνη πυρίτιδα : 2gr  

▪ Σκάγια μολύβδου με αντιμόνιο : 33,75gr  

▪ Κάλυκες με καψύλια : 1 τεμάχιο  

▪ Τάπες : 1 τεμάχιο  

Στο τέλος κάθε βάρδιας παραγωγής δεν υπάρχει αποθηκευόμενη πυρίτιδα εντός του 
εργοστασίου (είτε καταναλώνεται πλήρως είτε η εναπομείνασα ποσότητα επιστρέφεται 
στον χώρο των αποθηκών προς φύλαξη). Επίσης στο τέλος κάθε βάρδιας η 
αποθηκευόμενη ποσότητα ετοίμων φυσιγγίων κυνηγιού δεν ξεπερνά τα 30.000 τεμάχια 
και οι κάλυκες με καψύλι τα 80.000 τεμάχια.  

Τέλος, τα φυσίγγια συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια Νο1 (χάρτινα κουτιά) ανά 25 
τεμάχια και στην συνέχεια σε χαρτοκιβώτια Νο2 των 20 ή 10 χαρτοκιβωτίων Νο1, με 
συνολική χωρητικότητα 500 ή 250 φυσιγγίων.  

- Αποθήκευση Εκρηκτικών Υλών (άκαπνη πυρίτιδα)  

Η αποθήκευση εκρηκτικών υλών – συγκεκριμένα άκαπνης πυρίτιδας (αλλά και των 
παραγόμενων φυσιγγίων) – η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή των φυσιγγίων 
κυνηγιού, γίνεται κατά τα προβλεπόμενα της Υ.Α. 3329/1989 «Κανονισμοί για την 
παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών» (ΦΕΚ 
132/Β/89).  

Οι τρεις αποθήκες εκρηκτικών υλών βρίσκονται σε απόσταση περίπου 130m βόρεια 
του εργοστασίου, απέχουν η μια από την άλλη περίπου 30m και ο συνολικός τους 
όγκος ανέρχεται σε 114m3. Όλες οι αποθήκες φέρουν περιτοίχιση από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, επιχωμάτωση, αντικεραυνική προστασία, συστήματα αναγγελίας - 
ειδοποίησης, πυροσβεστικό δίκτυο, κ.λπ. Στους κάτωθι πίνακες παρουσιάζονται τα 
μέγιστα όρια αποθήκευσης / φύλαξης συσκευασμένης άκαπνη πυρίτιδα ή και φυσίγγια 
κυνηγιού.  

Επισημαίνεται ότι οι κατωτέρω ποσότητες και η λειτουργία των τριών αποθηκών έχουν 
εγκριθεί, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 108/15.01.2001 Άδειας Λειτουργίας αορίστου 
χρόνου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 3804/18.04.2001 και υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 1867/22.05.2001 Τροποποιήσεις Άδειας Λειτουργίας της Δ/νσης 
Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής 
Αττικής. 

Πίνακας 1: Αποκλειστική αποθήκευση άκαπνης πυρίτιδας 

Αποθήκη Nο 
Επιτρεπόμενη Αποθηκευόμενη 

Ποσότητα (Kg) 
Ομάδα Επικινδυνότητας - 

Συμβιβαστότητας 

1 5.694 1.3 C 

2 8.000 1.3 C 

3 8.000 1.3 C 

ΣΥΝΟΛΟ: 21.694 Kgr  
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Πίνακας 2: Συναποθήκευση άκαπνης πυρίτιδας & καψυλίων, καλύκων, φυσιγγίων  

 Είδος υλικού 
Ομάδα 

Επικινδυνότητας – 
Συμβιβαστότητας (1) 

Αποθήκες Nο(2) 

1 2 3 

Α 
Άκαπνη πυρίτιδα           
ONU 0161  

1.3 C 3.534 Kg 5.840 Kgr 5.840 Kgr 

Β 
Καψύλια κυνηγιού 
ONU 0044  

1.4 S 
5.000.000 τεμ 

(500 Kg) 
5.000.000 τεμ 

(500 Kg) 
5.000.000 τεμ 

(500 Kg) 

Γ 
Κάλυκες με καψύλια 
ONU 0055  

1.4 S 
600.000 τεμ 

(60 Kg) 
600.000 τεμ 

(60 Kg) 
600.000 τεμ 

(60 Kg) 

Δ 
Φυσίγγια (έτοιμο 
προϊόν) ONU 0012  

1.4 S 
800.000 τεμ 
(1.600 Kg) 

800.000 τεμ 
(1.600 Kg) 

800.000 τεμ 
(1.600 Kg) 

(1): Εκρηκτικά της ομάδας S επιτρέπεται να αποθηκεύονται με εκρηκτικά άλλων ομάδων, σύμφωνα με το 
Άρθρο 5, παράγραφος 5 της ΚΥΑ 3329/1989  

(2): Η ποσότητα εντός παρένθεσης αφορά την αντιστοιχία σε εκρηκτική ύλη  

Επεξηγήσεις:  

▪ Ομάδα επικινδυνότητας 1.3: Τα εκρηκτικά της ομάδας αυτής δεν εκρήγνυνται 
μαζικά. Κατακαίονται με μεγάλη ταχύτητα. Κίνδυνος δημιουργείται από φλόγες 
και εκπομπή θερμότητας. Αντικείμενα μπορεί να εκραγούν μεμονωμένα, 
καιόμενες συσκευασίες και αντικείμενα μπορεί να κινηθούν βίαια. Ο κίνδυνος του 
περιβάλλοντος από θραύσματα είναι μικρός. Οι οικοδομές στο περιβάλλον δεν 
κινδυνεύουν από τις επιπτώσεις της πίεσης.  

▪ Ομάδα επικινδυνότητας 1.4: Τα εκρηκτικά της ομάδας αυτής δεν αποτελούν 
κανένα σοβαρό κίνδυνο. Μεμονωμένα αντικείμενα μπορεί να εκραγούν. Τυχόν 
επιπτώσεις περιορίζονται κατά το πλείστον εντός της συσκευασίας. Ούτε φόβος 
μαζικής έκρηξης υπάρχει ούτε επικίνδυνα θραύσματα ή ιπτάμενα τεμάχια 
δημιουργούνται.  

▪ Ομάδα Συμβιβαστότητας C: Προωθητική εκρηκτική ουσία ή άλλη δευτερογενής 
αναφλεκτική ουσία ή είδος που περιέχει τέτοιες εκρηκτικές ουσίες (πλην μαύρης 
πυρίτιδας)  

▪ Ομάδα Συμβιβαστότητας S: Ουσία ή είδος έτσι συσκευασμένο ή μελετημένο, 
ώστε οποιοδήποτε επικίνδυνα αποτελέσματα συμπτωματικής λειτουργίας να 
περιορίζονται μέσα στο δέμα εκτός αν το δέμα καταστραφεί από φωτιά, όπου σε 
αυτή την περίπτωση όλα τα αποτελέσματα έκρηξης ή τίναξης περιορίζονται σε 
τέτοια έκταση ώστε δεν εμποδίζουν σημαντικά ή απαγορεύουν την 
καταπολέμηση πυρκαγιάς ή άλλες προσπάθειες επείγουσας αντιμετώπισης στην 
εγγύς περιοχή του δέματος.  

Η δραστηριότητα της αποθήκευσης εκρηκτικών υλών επιβλέπεται από 
εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία άτομο και περιλαμβάνει :  

Α. Επίβλεψη της εισόδου στην μονάδα των εκρηκτικών  

Β. Ορθή τοποθέτηση τους εντός των επί μέρους αποθηκών  

Γ. Έλεγχο και επαλήθευση φορτωτικών εγγράφων  

Δ. Συντήρηση κι Επιθεώρηση των Συστημάτων Ασφάλειας  

Τα προς αποθήκευση υλικά φθάνουν έχοντας ήδη υποστεί την τελική κατεργασία και 
συσκευασία από τον χώρο παραγωγής τους και όσον καιρό αποθηκεύονται στο 
συγκρότημα (μέχρι την τμηματική μεταφορά τους στην μονάδα για την παραγωγή 
φυσιγγίων) δεν βγαίνουν καθόλου από την εργοστασιακή συσκευασία τους.  

Η άκαπνη πυρίτιδα ανήκει στην κατηγορία των εκρηκτικών που δεν εκρήγνυνται 
μαζικά. Αντίθετα κατακαίονται με μεγάλη ταχύτητα. Ο όποιος κίνδυνος δημιουργείται 
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από τις φλόγες και την εκπομπή θερμότητας. Αντικείμενα μπορεί να εκραγούν 
μεμονωμένα, καιόμενες συσκευασίες και αντικείμενα μπορεί να κινηθούν βίαια. Ο 
κίνδυνος του περιβάλλοντος από θραύσματα είναι μικρός. Οι οικοδομές στο 
περιβάλλον δεν κινδυνεύουν από τις επιπτώσεις της πίεσης.  

Τα φυσίγγια είναι έτσι συσκευασμένα και μελετημένα, ώστε οιαδήποτε επικίνδυνα 
αποτελέσματα συμπτωματικής λειτουργίας να περιορίζονται μέσα στο δέμα τους εκτός 
αν το δέμα καταστραφεί από φωτιά, όπου σε αυτή την περίπτωση όλα τα 
αποτελέσματα έκρηξης ή εκτίναξης περιορίζονται σε τέτοια έκταση ώστε να μην 
εμποδίζουν σημαντικά ή απαγορεύουν την καταπολέμηση πυρκαγιάς ή άλλες 
προσπάθειες επείγουσας αντιμετώπισης στην εγγύς περιοχή του δέματος. 

➢ Διάγραμμα Ροής Προϊόντων & Παραγωγικής Διαδικασίας 

 
➢ Μηχανολογικός εξοπλισμός  

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εξεταζόμενου εργοστασίου περιλαμβάνει τα 
μηχανήματα που είναι απαραίτητα για την γόμωση των κυνηγετικών φυσιγγίων. 
Αναλυτικότερα ο εξοπλισμός του εργοστασίου έχει ως εξής: 

α/α Ονομασία Μηχανήματος 
Κιν. Ισχύς 

(KW) 
Θερμ. Ισχύς 

(KW) 

1 

Γεμιστικό  1,68 - 

Σταμπαριστικό  0,75 - 

Συσκευασίας  0,37 - 

2 

Γεμιστικό  1,68 - 

Σταμπαριστικό  0,75 - 

Συσκευασίας  0,37 - 
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8 

Γεμιστικό  1,68 - 

Σταμπαριστικό  0,75 - 

Συσκευασίας  0,37 - 

9 

Γεμιστικό  1,68 - 

Σταμπαριστικό  0,75 - 

Συσκευασίας  0,37 - 

10 

Γεμιστικό  1,68 - 

Σταμπαριστικό  0,75 - 

Συσκευασίας  0,37 - 

13 Σπαστήρας  2,24 - 

14 Αναμικτήρας  1,49 - 

15 Ζυγιστικό  0,11 - 

16 Κομπρεσέρ  11,17 - 

17 Κομπρεσέρ  7,83 - 

18 Πιεστικό  0,75 - 

19 

Δονητής καλύκων  0,30 - 

Δονητής ταπών  0,52 - 

Γεμιστικό  2,01 - 

Συσκευαστικό  0,52 - 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ = 40,94 - 

 

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

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 

37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007) 

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

- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/2003 [(ΦΕΚ 1909/Β/2003), όπως τροποποιήθηκε με 
τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014)] 

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

- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/2004) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β΄/2006), όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 
(ΦΕΚ 1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), και την Υ.Α. 
8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)] 
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Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται: 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε 
ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους, σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

2. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα 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.  

3. Για τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στο Ν. 2939/01 [ΦΕΚ 179Α/01 - όπως 
τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/10 και Υ.Α. 9268/469/07 - ΦΕΚ 
286/Β/07] περί εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει συμβόλαια 
συνεργασίας με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα. 

4. Συλλογή στερεών αποβλήτων και απομάκρυνσή τους σε καθημερινή βάση.  

5. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν εν ισχύ 
άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ή και 
επικινδύνων αποβλήτων και θα πρέπει να παραδίδουν τα απόβλητα σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εγκατάσταση διάθεσης – αξιοποίησης αποβλήτων. Ειδικά για την 
παράδοση των μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων σε τρίτους πριν την τελική διάθεση, 
απαιτείται επιπλέον σύμβαση με τον υπεύθυνο φορέα του χώρου που θα 
διατεθούν.  

6. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε 
στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11535/93 
(ΦΕΚ 328Β/1993). 

7. Τα απορρίμματα εκρηκτικών υλών (άκαπνη πυρίτιδα) να υφίστανται διαχείριση 
σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο αρ. 39 της Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β/1989). 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

8. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός εσωτερικών 
χώρων) να οδηγούνται σε στεγανό (σηπτικό) βόθρο. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί 
τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, να 
διενεργεί τακτική αποκομιδή του περιεχομένου της στεγανής δεξαμενής σε 
νόμιμους χώρους διάθεσης και να τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία 
παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τους βόθρους (τιμολόγια, 
ημερομηνίες παραλαβών κλπ). 

9. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των αποβλήτων των χώρων παραγωγής 
στον στεγανό βόθρο των αστικών λυμάτων. 

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

11. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπη ροή των ομβρίων και γενικά των επιφανειακών 
υδάτων. Τα όμβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται μέσω καταλλήλων 
καναλιών με σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης και συγκέντρωσης 
στερεών, διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα εξέρχεται από 
την εγκατάσταση. 

12. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04). 
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ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

13. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και στις λοιπές 
διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 
488/Β/11). 

14. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε 
ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, 
να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 
(άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους. 

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

16. Θα πρέπει οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας να αερίζονται επαρκώς 
(είσοδος φρέσκου αέρα από τον εξωτερικό χώρο) ώστε να ανανεώνεται ο αέρας 
των κτιρίων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. 

ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

17. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων – οχημάτων σε 
αδειδοτημένα συνεργεία. 

18. Το προσωπικό να είναι επαρκώς καταρτισμένο και πλήρως ενήμερο για τις ειδικές 
ανάγκες και κινδύνους των υλικών. Επίσης να είναι εξοπλισμένο με τα κατάλληλα 
ατομικά μέσα ασφαλείας (κράνος, μάσκες, γυαλιά, γάντια, ακοοπροστατευτικά μέσα 
κλπ.) και η χρήση τους να είναι υποχρεωτική όπου και εφόσον αυτό κριθεί.  

19. Να υπάρχει συνεχής και συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού, με ευθύνη του 
φορέα του έργου, σε θέματα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών 
και να διεξάγονται περιοδικές ασκήσεις αντιμετώπισης αυτών. 

20. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει φάκελο εκπαίδευσης προσωπικού όπου θα φαίνονται 
αναλυτικά οι ώρες και το αντικείμενο εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο. Η 
εκπαίδευση θα περιλαμβάνει θέματα υγιεινής, καθαρισμού και πρώτων βοηθειών. 

21. Να υπάρχει πλήρες φαρμακείο πρώτων βοηθειών για τραύματα και εγκαύματα από 
τραυματισμούς κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας ή άλλες απρόβλεπτες 
αιτίες.  

22. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων. 

23. Οι χώροι κίνησης οχημάτων και προσωπικού εντός του γηπέδου της εγκατάστασης 
να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι, να διατηρούνται καθαροί χωρίς 
σκουπίδια και λάσπες και να καταβρέχονται (κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες) για την αποφυγή έκλυσης σκόνης. 

24. Να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο η παραλαβή υλικών και μεταφορά ετοίμων 
προϊόντων ώστε να περιοριστεί η κίνηση των φορτηγών από και προς την μονάδα, 
ειδικά στους αγροτικούς και επαρχιακούς δρόμους της περιοχής μέσω των οποίων 
η μονάδα θα εξυπηρετείται οδικά.  

25. Να προβλεφθεί εντός του γηπέδου επαρκής χώρος στάθμευσης, μακριά από τις 
αποθήκες εκρηκτικών υλών για λόγους ασφαλείας. Επίσης να υπάρχει συνεχώς 
ελεύθερος δρόμος πρόσβασης για τα πυροσβεστικά οχήματα. 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

26. Ο φορέας του έργου οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην 
δημιουργείται κίνδυνος πρόκλησης οποιουδήποτε ατυχήματος σε βάρος της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων 
από το χώρο της μονάδας.  

27. Στην εγκατάσταση να τηρηθούν γενικά οι διατάξεις της ΚΥΑ 3329/1989 και 
ειδικότερα του «Ειδικού Κανονισμού για την γόμωση φυσιγγίων κυνηγίου και 
σκοποβολής»  

28. Το γήπεδο της μονάδας πρέπει να είναι περιφραγμένο με μόνιμο δικτυωτό πλέγμα 
ή με τοιχοποιία σε ύψος τουλάχιστον 2,80 m.  

29. Εσωτερικά της περίφραξης θα υπάρχει μία ελεύθερη ζώνη πλάτους τουλάχιστον 
4,5 m. Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η ύπαρξη υδρόφιλων δένδρων που εμποδίζουν 
τη διάδοση εκρήξεων και πυρκαγιών. 

30. Στην περίφραξη, από την πλευρά του δρόμου, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 
δύο έξοδοι, πλάτους ικανού να επιτρέπει την άνετη είσοδο και έξοδο 
πυροσβεστικών οχημάτων.  

31. Να τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία (ΚΥΑ 3329/1989) αποστάσεις 
ασφαλείας μεταξύ των κτηρίων εντός του γηπέδου της μονάδας και οι αποστάσεις 
ασφαλείας των «επικίνδυνων» κτηρίων από πιθανούς εξωτερικούς δέκτες.  

32. Το κτήριο του γομωτηρίου και οι αποθήκες εκρηκτικών υλών (άκαπνης πυρίτιδας) 
και ετοίμων προϊόντων, να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
που ορίζονται στην ΚΥΑ 3329/1989 και ειδικότερα στον «Ειδικό Κανονισμό για την 
γόμωση φυσιγγίων κυνηγίου και σκοποβολής». Τα ανοίγματα του κτηρίου με 
υαλοπίνακες να διαθέτουν εξωτερικό προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα. Επίσης οι 
τοίχοι και τα πατώματα να μην έχουν ρωγμές ή οπές όπου θα μπορούσε να 
συγκεντρωθεί πυρίτιδα.  

33. Ο πάγκος εργασίας (γόμωσης) να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε να μη 
δημιουργούνται κίνδυνοι ανάφλεξης λόγω τριβής, κρούσης ή άλλης αιτίας, π.χ. 
στατικός ηλεκτρισμός. 

34. Η συνολική ποσότητα πυρίτιδας στο μηχάνημα γομώσεως φυσιγγίων δεν πρέπει 
σε καμία χρονική στιγμή να ξεπερνάει το 1 kg. Το μηχάνημα γόμωσης και ο χώρος 
του γομωτηρίου να καθαρίζεται επιμελώς μετά το πέρας της καθημερινής εργασίας.  

35. Η αποθήκευση καψυλίων, φυσιγγίων και άκαπνης πυρίτιδας να γίνεται σε 
ξεχωριστές θέσεις στην αποθήκη πρώτων υλών του εργαστηρίου γόμωσης όπου 
θα υπάρχουν μόνιμες προειδοποιητικές πινακίδες, σε καλή κατάσταση.  

36. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση 
μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού και κοινού στους χώρους αποθήκευσης των 
εκρηκτικών πρώτων υλών (άκαπνη πυρίτιδα) ή των ετοίμων προϊόντων. Να είναι 
αναρτημένες κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες.  

37. Οι φορτοεκφορτώσεις των εκρηκτικών υλών (άκαπνης πυρίτιδας) αλλά και των 
ετοίμων προϊόντων να πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

38. Τα μηχανήματα, που λειτουργούν εντός της μονάδας να είναι εφοδιασμένα με όλες 
τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από την ελληνική και κοινοτική 
νομοθεσία και να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας.  

39. Σχετικά με την προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα να υπάρχει πλήρης 
αντιηλεκτροπληξιακή προστασία σε όλα τα μηχανήματα, ρευματοδότες, φωτισμό, 
κλπ., μέσω διακοπτών διαφυγής έντασης. Το μηχάνημα γομώσεως πρέπει να είναι 
κατάλληλα γειωμένο.  
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40. Οι συνδέσεις των μηχανημάτων με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο τμήμα 
γόμωσης πρέπει να είναι μόνιμη και σύμφωνα με τον κανονισμό εγκατάστασης 
ηλεκτρολογικού υλικού σε εκρηκτική ατμόσφαιρα (ηλεκτρικό υλικό αντιεκρηκτικού 
τύπου).  

41. Να λειτουργεί σύστημα απαγωγής κεραυνών.  

42. Η μονάδα οφείλει να τηρεί τους όρους πυρασφάλειας, σύμφωνα με εγκεκριμένη 
μελέτη πυροπροστασίας από την Δ/νση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και να υπάρχει 
συνεχώς σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της μονάδας. Να 
λειτουργεί πλήρως ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο σύστημα πυρανίχνευσης, 
το οποίο να θέτει, σε λειτουργία σύστημα συναγερμού. Να ελέγχεται συνεχώς η 
σωστή λειτουργία του δικτύου πυρόσβεσης και να συντηρείται επιμελώς ώστε να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.  

43. Επισκευές σε κτήρια ή εγκαταστάσεις γίνονται αφού πρώτα απομακρυνθούν όλες 
οι ποσότητες εκρηκτικών (άκαπνης πυρίτιδας) που υπάρχουν εκεί.  

44. Να υπάρχει 24ωρη φύλαξη της μονάδας καθώς και εγκατεστημένα συστήματα 
ελέγχου ασφαλείας. Να υπάρχει επαρκής περιμετρικός φωτισμός και φωτισμός 
εξωτερικά των κτηρίων ειδικά των αποθηκών, ώστε να είναι εύκολη η επιτήρηση 
της μονάδας κατά τις νυκτερινές ώρες. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

45. Η γόμωση κυνηγετικών φυσιγγίων για εμπορία επιτρέπεται µε άδεια του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από 
άλλες διατάξεις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των συναφών 
επιχειρήσεων. Η αναγόμωση κυνηγετικών φυσιγγίων απαγορεύεται.  

46. Να τηρείται από την εταιρία αρχείο (είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή) στο 
οποίο να αναφέρονται οι αποθηκευμένες ποσότητες εντός των εγκαταστάσεων της 
εταιρίας όλων των υλικών που υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 3329/1989 (ΦΕΚ 
132Β/89). Στο εν λόγω αρχείο να καταγράφονται το είδος του υλικού, η ομάδα 
συμβατότητας και επικινδυνότητας, η ποσότητα του αποθηκευμένου υλικού και ο 
χώρος αποθήκευσής του και να είναι στη διάθεση των αρμόδιων αρχών. Το 
προαναφερθέν αρχείο να βρίσκεται στο αρχείο της επιχείρησης και να κρατείται για 
τρία (3) τουλάχιστον χρόνια 

47. Για όλες τις α΄ ύλες και τα προϊόντα και γενικά όλες τις εκρηκτικές ύλες που 
αποθηκεύονται να υπάρχουν αρχειοθετημένα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των 
Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον ενημερωμένη έκδοσή τους και 
να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται σε αυτά σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας 
και την προστασία του προσωπικού και του περιβάλλοντος. 

48. Να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση σε υπαλλήλους αρμοδίων αρχών, να 
προβαίνουν σε εξέταση και έλεγχο ώστε να συγκεντρώνονται οι αναγκαίες 
πληροφορίες για την εκπλήρωση του έργου τους. 

49. 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.  

50. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν αναφέρεται στην 
υποβληθείσα μελέτη. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην 
υποβληθείσα ΜΠΕ. 

51. Να γίνεται τακτικός μηνιαίος έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της 
προληπτικής συντήρησης. 
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52. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος 
πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες,  

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

53. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής να 
αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το 
δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

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

55. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στο 
άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/2006 και στο Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της Κ.Υ.Α. 
ΗΠ 24944/1159/2006. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση με τα 
οριζόμενα στη παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006. 

 

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

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

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο 
«Εργοστάσιο γόμωσης φυσιγγίων μετά αποθηκών εκρηκτικών (άκαπνη πυρίτιδα) – 
ΔΟΡΚΑΣ ΑΒΕΕ, θέση ΧΟΥΣΜΙΖΑ – Δ.Ε. Σπάτων, Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, στην 
Περιφέρεια Αττικής», σύμφωνα με  τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που 
αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής : 

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

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 

37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007) 

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

- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/2003 [(ΦΕΚ 1909/Β/2003), όπως τροποποιήθηκε με 
τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014)] 

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

- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/2004) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β΄/2006), όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 
(ΦΕΚ 1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), και την Υ.Α. 
8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)] 
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Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται: 

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

ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους, σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 
2. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα 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.  

3. Για τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στο Ν. 2939/01 [ΦΕΚ 179Α/01 - όπως 
τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/10 και Υ.Α. 9268/469/07 - ΦΕΚ 
286/Β/07] περί εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει συμβόλαια 
συνεργασίας με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα. 

4. Συλλογή στερεών αποβλήτων και απομάκρυνσή τους σε καθημερινή βάση.  

5. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν εν ισχύ 
άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ή και 
επικινδύνων αποβλήτων και θα πρέπει να παραδίδουν τα απόβλητα σε 
κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση διάθεσης – αξιοποίησης αποβλήτων. 
Ειδικά για την παράδοση των μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων σε τρίτους πριν την 
τελική διάθεση, απαιτείται επιπλέον σύμβαση με τον υπεύθυνο φορέα του χώρου 
που θα διατεθούν.  

6. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε 
στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11535/93 
(ΦΕΚ 328Β/1993). 

7. Τα απορρίμματα εκρηκτικών υλών (άκαπνη πυρίτιδα) να υφίστανται διαχείριση 
σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο αρ. 39 της Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 
132/Β/1989). 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

8. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός εσωτερικών 
χώρων) να οδηγούνται σε στεγανό (σηπτικό) βόθρο. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί 
τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, να 
διενεργεί τακτική αποκομιδή του περιεχομένου της στεγανής δεξαμενής σε 
νόμιμους χώρους διάθεσης και να τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία 
παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τους βόθρους (τιμολόγια, 
ημερομηνίες παραλαβών κλπ). 

9. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των αποβλήτων των χώρων παραγωγής 
στο στεγανό βόθρο των αστικών λυμάτων. 

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

11. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων και γενικά των επιφανειακών 
υδάτων. Τα όμβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται μέσω 
καταλλήλων καναλιών με σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης και 
συγκέντρωσης στερεών, διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα 
εξέρχεται από την εγκατάσταση. 
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12. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04). 

ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

13. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και στις λοιπές 
διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 
488/Β/11). 

14. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε 
ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή 
οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 
1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους. 

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

16. Θα πρέπει οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας να αερίζονται επαρκώς 
(είσοδος φρέσκου αέρα από τον εξωτερικό χώρο) ώστε να ανανεώνεται ο αέρας 
των κτιρίων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. 

ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

17. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων – οχημάτων σε 
αδειoδοτημένα συνεργεία. 

18. Το προσωπικό να είναι επαρκώς καταρτισμένο και πλήρως ενήμερο για τις ειδικές 
ανάγκες και κινδύνους των υλικών. Επίσης να είναι εξοπλισμένο με τα κατάλληλα 
ατομικά μέσα ασφαλείας (κράνος, μάσκες, γυαλιά, γάντια, ακοοπροστατευτικά 
μέσα κλπ.) και η χρήση τους να είναι υποχρεωτική όπου και εφόσον αυτό κριθεί.  

19. Να υπάρχει συνεχής και συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού, με ευθύνη του 
φορέα του έργου, σε θέματα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών 
και να διεξάγονται περιοδικές ασκήσεις αντιμετώπισης αυτών. 

20. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει φάκελο εκπαίδευσης προσωπικού όπου θα 
φαίνονται αναλυτικά οι ώρες και το αντικείμενο εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο. 
Η εκπαίδευση να περιλαμβάνει θέματα υγιεινής, καθαρισμού και πρώτων 
βοηθειών. 

21. Να υπάρχει πλήρες φαρμακείο πρώτων βοηθειών για τραύματα και εγκαύματα 
από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας ή άλλες 
απρόβλεπτες αιτίες.  

22. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων. 

23. Οι χώροι κίνησης οχημάτων και προσωπικού εντός του γηπέδου της 
εγκατάστασης να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι, να διατηρούνται 
καθαροί χωρίς σκουπίδια και λάσπες και να καταβρέχονται (κυρίως κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες) για την αποφυγή έκλυσης σκόνης. 

24. Να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο η παραλαβή υλικών και μεταφορά ετοίμων 
προϊόντων ώστε να περιοριστεί η κίνηση των φορτηγών από και προς την μονάδα, 
ειδικά στους αγροτικούς και επαρχιακούς δρόμους της περιοχής μέσω των οποίων 
η μονάδα θα εξυπηρετείται οδικά.  
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25. Να προβλεφθεί εντός του γηπέδου επαρκής χώρος στάθμευσης, μακριά από τις 
αποθήκες εκρηκτικών υλών για λόγους ασφαλείας. Επίσης να υπάρχει συνεχώς 
ελεύθερος δρόμος πρόσβασης για τα πυροσβεστικά οχήματα. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

26. Ο φορέας του έργου οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην 
δημιουργείται κίνδυνος πρόκλησης οποιουδήποτε ατυχήματος σε βάρος της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων 
από το χώρο της μονάδας.  

27. Στην εγκατάσταση να τηρηθούν γενικά οι διατάξεις της ΚΥΑ 3329/1989 και 
ειδικότερα του «Ειδικού Κανονισμού για την γόμωση φυσιγγίων κυνηγίου και 
σκοποβολής»  

28. Το γήπεδο της μονάδας πρέπει να είναι περιφραγμένο με μόνιμο δικτυωτό πλέγμα 
ή με τοιχοποιία σε ύψος τουλάχιστον 2,80 m.  

29. Εσωτερικά της περίφραξης να υπάρχει μία ελεύθερη ζώνη πλάτους τουλάχιστον 
4,5 m. Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η ύπαρξη υδρόφιλων δένδρων που εμποδίζουν 
τη διάδοση εκρήξεων και πυρκαγιών. 

30. Στην περίφραξη, από την πλευρά του δρόμου, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 
δύο έξοδοι, πλάτους ικανού να επιτρέπει την άνετη είσοδο και έξοδο 
πυροσβεστικών οχημάτων.  

31. Να τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία (ΚΥΑ 3329/1989) αποστάσεις 
ασφαλείας μεταξύ των κτηρίων εντός του γηπέδου της μονάδας και οι αποστάσεις 
ασφαλείας των «επικίνδυνων» κτηρίων από πιθανούς εξωτερικούς δέκτες.  

32. Το κτήριο του γομωτηρίου και οι αποθήκες εκρηκτικών υλών (άκαπνης πυρίτιδας) 
και ετοίμων προϊόντων, να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
που ορίζονται στην ΚΥΑ 3329/1989 και ειδικότερα στον «Ειδικό Κανονισμό για την 
γόμωση φυσιγγίων κυνηγίου και σκοποβολής». Τα ανοίγματα του κτηρίου με 
υαλοπίνακες να διαθέτουν εξωτερικό προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα. Επίσης οι 
τοίχοι και τα πατώματα να μην έχουν ρωγμές ή οπές όπου θα μπορούσε να 
συγκεντρωθεί πυρίτιδα.  

33. Ο πάγκος εργασίας (γόμωσης) να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε να μη 
δημιουργούνται κίνδυνοι ανάφλεξης λόγω τριβής, κρούσης ή άλλης αιτίας, π.χ. 
στατικός ηλεκτρισμός. 

34. Η συνολική ποσότητα πυρίτιδας στο μηχάνημα γομώσεως φυσιγγίων δεν πρέπει 
σε καμία χρονική στιγμή να ξεπερνάει το 1 kg. Το μηχάνημα γόμωσης και ο χώρος 
του γομωτηρίου να καθαρίζεται επιμελώς μετά το πέρας της καθημερινής 
εργασίας.  

35. Η αποθήκευση καψυλίων, φυσιγγίων και άκαπνης πυρίτιδας να γίνεται σε 
ξεχωριστές θέσεις στην αποθήκη πρώτων υλών του εργαστηρίου γόμωσης όπου 
θα υπάρχουν μόνιμες προειδοποιητικές πινακίδες, σε καλή κατάσταση.  

36. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση 
μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού και κοινού στους χώρους αποθήκευσης των 
εκρηκτικών πρώτων υλών (άκαπνη πυρίτιδα) ή των ετοίμων προϊόντων. Να είναι 
αναρτημένες κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες.  

37. Οι φορτοεκφορτώσεις των εκρηκτικών υλών (άκαπνης πυρίτιδας) αλλά και των 
ετοίμων προϊόντων να πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

38. Τα μηχανήματα, που λειτουργούν εντός της μονάδας να είναι εφοδιασμένα με όλες 
τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από την ελληνική και κοινοτική 
νομοθεσία και να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας.  
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39. Σχετικά με την προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα να υπάρχει πλήρης 
αντιηλεκτροπληξιακή προστασία σε όλα τα μηχανήματα, ρευματοδότες, φωτισμό, 
κ.λ.π., μέσω διακοπτών διαφυγής έντασης. Το μηχάνημα γομώσεως πρέπει να 
είναι κατάλληλα γειωμένο.  

40. Οι συνδέσεις των μηχανημάτων με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο τμήμα 
γόμωσης πρέπει να είναι μόνιμη και σύμφωνα με τον κανονισμό εγκατάστασης 
ηλεκτρολογικού υλικού σε εκρηκτική ατμόσφαιρα (ηλεκτρικό υλικό αντιεκρηκτικού 
τύπου).  

41. Να λειτουργεί σύστημα απαγωγής κεραυνών.  

42. Η μονάδα οφείλει να τηρεί τους όρους πυρασφάλειας, σύμφωνα με εγκεκριμένη 
μελέτη πυροπροστασίας από την Δ/νση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και να 
υπάρχει συνεχώς σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της 
μονάδας. Να λειτουργεί πλήρως ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο σύστημα 
πυρανίχνευσης, το οποίο να θέτει, σε λειτουργία σύστημα συναγερμού. Να 
ελέγχεται συνεχώς η σωστή λειτουργία του δικτύου πυρόσβεσης και να 
συντηρείται επιμελώς ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.  

43. Επισκευές σε κτήρια ή εγκαταστάσεις γίνονται αφού πρώτα απομακρυνθούν όλες 
οι ποσότητες εκρηκτικών (άκαπνης πυρίτιδας) που υπάρχουν εκεί.  

44. Να υπάρχει 24ωρη φύλαξη της μονάδας καθώς και εγκατεστημένα συστήματα 
ελέγχου ασφαλείας. Να υπάρχει επαρκής περιμετρικός φωτισμός και φωτισμός 
εξωτερικά των κτηρίων ειδικά των αποθηκών, ώστε να είναι εύκολη η επιτήρηση 
της μονάδας κατά τις νυκτερινές ώρες. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

45. Η γόμωση κυνηγετικών φυσιγγίων για εμπορία επιτρέπεται µε άδεια του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από 
άλλες διατάξεις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των συναφών 
επιχειρήσεων. Η αναγόμωση κυνηγετικών φυσιγγίων απαγορεύεται.  

46. Να τηρείται από την εταιρία αρχείο (είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή) στο 
οποίο να αναφέρονται οι αποθηκευμένες ποσότητες εντός των εγκαταστάσεων της 
εταιρίας όλων των υλικών που υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 3329/1989 (ΦΕΚ 
132Β/89). Στο εν λόγω αρχείο να καταγράφονται το είδος του υλικού, η ομάδα 
συμβατότητας και επικινδυνότητας, η ποσότητα του αποθηκευμένου υλικού και ο 
χώρος αποθήκευσής του και να είναι στη διάθεση των αρμόδιων αρχών. Το 
προαναφερθέν αρχείο να βρίσκεται στο αρχείο της επιχείρησης και να κρατείται 
για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια 

47. Για όλες τις α΄ ύλες και τα προϊόντα και γενικά όλες τις εκρηκτικές ύλες που 
αποθηκεύονται να υπάρχουν αρχειοθετημένα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας 
των Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον ενημερωμένη έκδοσή τους 
και να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται σε αυτά σχετικά με τα μέτρα 
ασφαλείας και την προστασία του προσωπικού και του περιβάλλοντος. 

48. Να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση σε υπαλλήλους αρμοδίων αρχών, να 
προβαίνουν σε εξέταση και έλεγχο ώστε να συγκεντρώνονται οι αναγκαίες 
πληροφορίες για την εκπλήρωση του έργου τους. 

49. 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.  

50. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν αναφέρεται στην 
υποβληθείσα μελέτη. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην 
υποβληθείσα ΜΠΕ. 
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51. Να γίνεται τακτικός μηνιαίος έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της 
προληπτικής συντήρησης. 

52. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος 
πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες κ.λ.π).  

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

53. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής να 
αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το 
δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

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

55. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στο 
άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/2006 και στο Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της Κ.Υ.Α. 
ΗΠ 24944/1159/2006. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση με τα 
οριζόμενα στη παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006. 

 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. 
Αγγελονίδη, Ι. Πρωτούλης, 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 


