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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

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 15η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 193/2020 

Σήμερα 02/9/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), 
όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. 
Α’/11-3-2020), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 619582/27-8-2020 πρόσκλησης του 
Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 27/8/2020 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα 
από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 24ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στην 
τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της μονάδας 
παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων της εταιρίας 
“DEMO AΒΕE”, η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στο 21ο χλμ. της Εθνικής Οδού 
Αθηνών – Λαμίας, στην Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου, του Δήμου Διονύσου, 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα τριών 
(73) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι  
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
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Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου 
Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Ανδρεάκος 
Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού 
Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου 
Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), 
Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, 
Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, 
Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου 
Σπυριδούλα, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη 
(Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου 
Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης 
Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη 
Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-
Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας 
Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος 
Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας, Παναγιώτου Κων/νος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, 
Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) 
Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Αλεξίου Ελισσάβετ, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή 
Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Δημητρίου Γεώργιος, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. 
Σκληβανίτη Ελένη  και κ.  Σωτηροπούλου Ευαγγελία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το 
λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ν. Παπαδάκη, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 231302/26-3-2020 εισήγηση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί με την 
πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-10) 
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρίθμ 109290/39629/2016 απόφαση «Έγκριση της 
υπ αριθμ 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β΄/2016) 

3. Την υπ αριθμ οικ 219173/6-11-2018 Γεν Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής 
Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής Ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής στον 
Προϊστάμενο τμήματος κο Φλώρο Κων/νο (ΑΠ:221344/8-11-18 Δ/νσής μας) 

4. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, 
όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν4014/11 (ΦΕΚ 
209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 

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

6. Την ΚΥΑ με αριθμ:οικ.1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ45/Β΄/15-1-14) «Εξειδίκευση των 
διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του 
ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 
4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

7. 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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν3982/11 (ΦΕΚ143/Α΄/2011) 

8. Την με με αριθ. ΔΥΓ3α/οικ2464 (ΦΕΚ 11/τ.Β./10-01-2012) «Δημιουργία συστήματος 
συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης, διαχείρισης και καταστροφής οικιακών 
φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσης» 

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

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

11. 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 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6993&cat_id=925
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91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
1991. 

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

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

14. Το Π.Δ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2202/95 «σχετικά με τον 
περιορισμό της χρήσης επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» όπως έχει τροποποιηθεί και 
καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-
2014) για τον «Καθορισμό κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» 

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

16. Το Ν2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις» 
και την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-Ανακύκλωση». 

17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων 
αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης 
φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου 
διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». 

18. Την ΥΑ με αριθμ πρωτ οικ189533/7-11-2011 (ΦΕΚ2654/Β΄/9-11-2011) «Ρύθμιση 
θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων 
και νερού» η οποία κατήργησε την. ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993)  

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

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

21. Την με αριθμ ΥΑ ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017 (ΦΕΚ 2367/Β`/12.7.2017) Έγκριση 
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθμ. 
ΔΕΠΕΑ/οικ. 170472/2018 και η οποία αντικαθιστά και καταργεί την με αριθμ ΥΑ 
Δ6/Β/οικ.5825/2010 (ΦΕΚ 407/Β`/9.4.2010) Έγκριση Κανονισμού  
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22. Υ.Α. οικοθεν 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β΄/93)- Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις 
βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες 
νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης 

23. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (ΦΕΚ1048/Β΄/4-4-2012) περί 
«Αντιστοίχησης των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 
και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης 
που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 

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

25. Το Ν998/79 (ΦΕΚ289/Α΄/29-12-79) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών 
εν γένει εκτάσεων της χώρας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν4280/14 
«Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη 
οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»  

26. Το Ν3937/11 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης της βιοποικιλότητας και 
άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για τον 
«Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
(ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε 
με την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008) 

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

28. Τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ με αριθμ 
οικ 191002/2013 «Τροποποίηση της υπ αριθμ 145116/2011 κοινής υπουργικής 
απόφασης … και συναφείς διατάξεις. 

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

30. Την ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 (ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί «Μέτρων και όρων για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων» και την ΥΔ Ε1β221/22-1-1965 (ΦΕΚ138/Β΄/24-2-
1965) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα μετά τις με ΑΠ: ΔΥΓ2/Γ.Ρ. 22601/7.4.2014 και την 
Εγκ. οικ. 191645/3.12.2013 εγκυκλίους και τις ΥΑ Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/2008, (ΦΕΚ 
2089/Β/9.10.2008), ΥΑ Γ4/1305/1974, (ΦΕΚ 801/Β/9.8.1974) και ΥΑ Γ1/17831/1971, 
(986/Β/10.12.1971) τροποποιήσεις και το Ν4042/2012, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) περί 
της «Ποινικής προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ 
– Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 

31. Τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ με αριθμ 
οικ 191002/2013 «Τροποποίηση της υπ αριθμ 145116/2011 κοινής υπουργικής 
απόφασης … και συναφείς διατάξεις 

32. Την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/ 19.09.2016) Οργάνωση και λειτουργία 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ). 

33. Το με ΑΠ:108742/4752/6-12-2019 Τμήματος Α΄ Δ/νσης Περιβ/κού και Χωρικού 
Σχεδιασμού/ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΠ:833718/16-12-19 Δ/νσής μας) 
διαβιβαστικό μετά συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το με 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=925&item_id=8679
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ΑΠ:866065/27-12-19 Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής 
διαβιβαστικό μετά συνημμένης ΜΠΕ για το έργο του θέματος και της με 864757/27-
12-19 Τμήματος Συλλογικών Οργάνων/ Περιφέρειας Αττικής Αποστολής ανακοίνωσης 
και συνημμένης ΜΠΕ (ΑΠ:866070/27-12-19) 

34. Το συνημμένο στη (33) σχετική χάρτη με θέμα: «Χάρτης Προσανατολισμού», με αριθμ 
15.1.1 σε κλίμακα 1:200.000 με ημερομηνία Ιούλιος 2019 υπό της TERRA NOVA 
Ε.Π.Ε. 

35. Το συνημμένο στη (33) σχετική χάρτη με θέμα: «Χάρτης Περιοχής Μελέτης», με αριθμ 
15.1.2 σε κλίμακα 1:50.000 με ημερομηνία Ιούλιος 2019 υπό της TERRA NOVA 
Ε.Π.Ε. 

36. Το συνημμένο στη (33) σχετική χάρτη με θέμα: «Χάρτης Χωροτασξικών και 
Πολεοδομικών Χρήσεων Γης», με αριθμ 15.1.3 με ημερομηνία Ιούλιος 2019 υπό της 
TERRA NOVA Ε.Π.Ε. 

37. Το συνημμένο στη (33) σχετική σχέδιο με θέμα: «Προστατευόμενες Περιοχές Πόσιμου 
Ύδατος», με αριθμ ΒΠ06-Σχ7 σε κλίμακα 1:200.000 με ημερομηνία Οκτ 2012 υπό της 
TERRA NOVA Ε.Π.Ε.  

38. Το συνημμένο στη (33) σχετική σχέδιο με θέμα: «Κτίριο Α Κάτοψη Ισογείου Α», με 
αριθμ Α-1 σε κλίμακα 1:100 με ημερομηνία Σεπτ 2018 υπό του Διονυσίου Δ 
Παπαδόπουλου Διπλ Μηχανολ Μηχ ΕΜΠ 

39. Το συνημμένο στη (33) σχετική σχέδιο με θέμα: «Κτίριο Α Ισόγειο Β», με αριθμ Α-2 σε 
κλίμακα 1:100 με ημερομηνία Σεπτ 2018 υπό του Διονυσίου Δ Παπαδόπουλου Διπλ 
Μηχανολ Μηχ ΕΜΠ 

40. Το συνημμένο στη (33) σχετική σχέδιο με θέμα: «Κτίριο Α Α΄ Όροφος», με αριθμ Α-3 
σε κλίμακα 1:100 με ημερομηνία Σεπτ 2018 υπό του Διονυσίου Δ Παπαδόπουλου 
Διπλ Μηχανολ Μηχ ΕΜΠ 

41. Το συνημμένο στη (33) σχετική σχέδιο με θέμα: «Κτίριο Α Κάτοψη Β΄ Όροφου», με 
αριθμ Α-4 σε κλίμακα 1:100 με ημερομηνία Σεπτ 2018 υπό του Διονυσίου Δ 
Παπαδόπουλου Διπλ Μηχανολ Μηχ ΕΜΠ 

42. Το συνημμένο στη (33) σχετική σχέδιο με θέμα: «Κτίριο Α Δώμα», με αριθμ Α-5 σε 
κλίμακα 1:100 με ημερομηνία Σεπτ 2018 υπό του Διονυσίου Δ Παπαδόπουλου Διπλ 
Μηχανολ Μηχ ΕΜΠ 

43. Το συνημμένο στη (33) σχετική σχέδιο με θέμα: «Κτίριο Β Κάτοψη Α΄ Υπογείου», με 
αριθμ Β-2 σε κλίμακα 1:100 με ημερομηνία Σεπτ 2018 υπό του Διονυσίου Δ 
Παπαδόπουλου Διπλ Μηχανολ Μηχ ΕΜΠ 

44. Το συνημμένο στη (33) σχετική σχέδιο με θέμα: «Κτίριο Β Κάτοψη Β΄ Υπογείου», με 
αριθμ Β-1 σε κλίμακα 1:100 με ημερομηνία Σεπτ 2018 υπό του Διονυσίου Δ 
Παπαδόπουλου Διπλ Μηχανολ Μηχ ΕΜΠ 

45. Το συνημμένο στη (33) σχετική σχέδιο με θέμα: «Κτίριο Β Κάτοψη Ισογείου», με αριθμ 
Β-3 σε κλίμακα 1:100 με ημερομηνία Σεπτ 2018 υπό του Διονυσίου Δ Παπαδόπουλου 
Διπλ Μηχανολ Μηχ ΕΜΠ 

46. Το συνημμένο στη (33) σχετική σχέδιο με θέμα: «Κτίριο Β Κάτοψη Α΄ Ορόφου», με 
αριθμ Β-4 σε κλίμακα 1:100 με ημερομηνία Σεπτ 2018 υπό του Διονυσίου Δ 
Παπαδόπουλου Διπλ Μηχανολ Μηχ ΕΜΠ 

47. Το συνημμένο στη (33) σχετική σχέδιο με θέμα: «Κτίριο Β Κάτοψη Β΄ Ορόφου», με 
αριθμ Β-5 σε κλίμακα 1:100 με ημερομηνία Σεπτ 2018 υπό του Διονυσίου Δ 
Παπαδόπουλου Διπλ Μηχανολ Μηχ ΕΜΠ 

48. Το συνημμένο στη (33) σχετική σχέδιο με θέμα: «Κτίριο Β Κάτοψη Δώματος», με 
αριθμ Β-6 σε κλίμακα 1:100 με ημερομηνία Σεπτ 2018 υπό του Διονυσίου Δ 
Παπαδόπουλου Διπλ Μηχανολ Μηχ ΕΜΠ 
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49. Το συνημμένο στη (33) σχετική σχέδιο με θέμα: «Κτίριο Γ Κάτοψη Υπογείου», με 
αριθμ Γ-1 σε κλίμακα 1:100 με ημερομηνία Σεπτ 2018 υπό του Διονυσίου Δ 
Παπαδόπουλου Διπλ Μηχανολ Μηχ ΕΜΠ 

50. Το συνημμένο στη (33) σχετική σχέδιο με θέμα: «Κτίριο Γ Κάτοψη Ισογείου», με αριθμ 
Γ-2 σε κλίμακα 1:100 με ημερομηνία Σεπτ 2018 υπό του Διονυσίου Δ Παπαδόπουλου 
Διπλ Μηχανολ Μηχ ΕΜΠ 

51. Το συνημμένο στη (33) σχετική σχέδιο με θέμα: «Κτίριο Γ Κάτοψη Ημιόροφος», με 
αριθμ Γ-3 σε κλίμακα 1:100 με ημερομηνία Σεπτ 2018 υπό του Διονυσίου Δ 
Παπαδόπουλου Διπλ Μηχανολ Μηχ ΕΜΠ 

52. Το συνημμένο στη (33) σχετική σχέδιο με θέμα: «Κτίριο Γ Κάτοψη Α Ορόφου», με 
αριθμ Γ-4 σε κλίμακα 1:100 με ημερομηνία Σεπτ 2018 υπό του Διονυσίου Δ 
Παπαδόπουλου Διπλ Μηχανολ Μηχ ΕΜΠ 

53. Το συνημμένο στη (33) σχετική σχέδιο με θέμα: «Κτίριο Γ Κάτοψη Β Ορόφου», με 
αριθμ Γ-5 σε κλίμακα 1:100 με ημερομηνία Σεπτ 2018 υπό του Διονυσίου Δ 
Παπαδόπουλου Διπλ Μηχανολ Μηχ ΕΜΠ 

54. Το συνημμένο στη (33) σχετική σχέδιο με θέμα: «Κτίριο Γ Κάτοψη Δώματος», με 
αριθμ Γ-6 σε κλίμακα 1:100 με ημερομηνία Σεπτ 2018 υπό του Διονυσίου Δ 
Παπαδόπουλου Διπλ Μηχανολ Μηχ ΕΜΠ 

55. Το συνημμένο στη (33) σχετική σχέδιο με θέμα: «Τοπογραφικό», με αριθμ Γ-6 σε 
κλίμακα 1:500 με ημερομηνία Ιούλιος 2013 υπό του Δημητρίου Η Μωράλογλου Διπλ 
Πολιτικού Μηχ  

56. Τη συνημμένη στη (33) σχετική Απόφαση ΕΠΟ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής ΑΠ:Φ6414/4346/Περιβ.9/13/29-11-2013  για το έργο Βιομηχανία Φαρμάκων 
της εταιρείας DEMO ABEE, που βρίσκεται στο 21ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών – 
Λαμίας στο Κρυονέρι Αττικής  

57. Τη συνημμένη στη (33) σχετική Απόφαση ΕΠΟ της Δ/νσης ΠΕΧΩ Περιφέρειας 
Αττικής με ΑΠ: ΠΕΧΩ 677/Φ.Περιβ.9/08/25-2-2008  για το εργοστάσιο παραγωγής 
φαρμακευτικών προϊόντων της εταιρείας DEMO ABEE που βρίσκεται 21ο χλμ της 
Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στο Κρυονέρι Αττικής  

58. Τη συνημμένη στη (33) σχετική Απόφαση ΕΠΟ της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ. & Περιβάλλοντος/ 
Νομ Αυτ Αν Αττικής ΠΕΧΩ για το εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων 
και κτηνιατρικών προϊόντων και υγρών καθαρισμού φακών επαφής, επίσης 
παραγωγής παρεντερικών διαλυμάτων μεγάλου όγκου προϊόντων, παρεντερικής 
διατροφής και διαλυμάτων συντήρησης ανθρώπινων μοσχευμάτων και λοιπών 
φαρμακευτικών σκευασμάτων υπό κτιριακή και μηχανολογική επέκταση “DEMO 
ABEE” 21ο χλμ Κρυονέρι Αγ Στέφανος 

59. Τη συνημμένη στη (33) σχετική, Κοινή Υπουργική Απόφαση Χορήγησης Άδειας 
Λειτουργίας με ΑΠ: Φ 6.107/11815/832/17-7-2009 

60. Το συνημμένο στη (33) σχετική, έγγραφο Χρήσεων Γης της Δ/νσης Υπηρεσίας 
Δόμησης/ Δήμου Διονύσου ΑΠΕΕ:18250/6-7-2018 

61. Το συνημμένο στην (33) σχετική έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/ Δήμου 
Αττικής για την αποχέτευση των οικιανών λυμάτων  

62. Τη συνημμένη στην (33) σχετική με ΑΠ:1315/23-3-2009 Απόφαση Χορήγησης 
Οριστικής Άδειας Επεξεργασίας και Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων στην DEMO 
A.B.E.E.Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΝΑ Ανατολικής Αττικής 

63. Τη συνημμένη στην (33) σχετική με ΑΠ:οικ402/14-1-2003 Απόφαση Καθορισμού 
Αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων της βιομηχανίας 
παραγωγής φαρμάκων DEMO A.B.E.E. 

64. Το συνημμένο στην (33) σχετική Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με 
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ISO 14001: 2015 με ημερομηνία 2019-06-10 
65. Τα συνημμένα στην (33) σχετική Αποκόμματα Ημερολόγιου Λειτουργίας Ατμολεβήτων 

της DEMO με ημερομηνία 3/8/2018, 22-11-2018, 23-11-2018 και τα Φύλλα 
Συντήρησης και Ρύθμισης των Εγκαταστάσεων Σταθερών Εστιών Καύσης Ατμολ Νο1, 
Νο2, Νο3, Νο4, Λεβ Αριστ και Λεβ Δεξ με ημερομηνία 17/10/17 

66. Τη συνημμένη στην (33) σχετική Συγκεντρωτική Βεβαίωση Παραλαβής Αποβλήτων 
Έτους 2017 με ημερομηνία 22-01-2018 

67. Τη συνημμένη στην (33) σχετική Βεβαίωση Παραλαβής Αποβλήτων της SunLight με 
ημερομηνία 08/02/2017 

68. Το συνημμένο στην (33) σχετική Έντυπο Αναγνώρισης Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων με ημερομηνία παραλαβής 23/4/2018  

69. Το συνημμένο στην (33) σχετική Έντυπο Αναγνώρισης για τη Συλλογή και Μεταφορά 
Επικινδύνων Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΚΥΑ 
13588/725/2006) με ημερομηνία 23/4/2018 

70. Τις συνημμένες στην (33) σχετική Βεβαιώσεις Παραλαβής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) με ημερομηνία 30-11-2017 και 10-03-2017 

71. Την από 9-05-2020 διενεργηθείσα αυτοψία της Υπηρεσίας στους χώρους της 
δραστηριότητας του θέματος 

 
i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (33) σχετική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων 
και ιατροτεχνολογικών προϊόντων της εταιρίας “DEMO AΒΕE”, η οποία βρίσκεται 
εγκατεστημένη στο 21ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην Δημοτική 
Ενότητα Κρυονερίου, του Δήμου Διονύσου, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.  

 
Η μελέτη η οποία απεστάλη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής/ Τμήμα 
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού και αφορά το έργο του θέματος και το οποίο 
παρουσιάζεται αναλυτικά στην σχετική διαβιβασθείσα μελέτη μετά σχεδιαγραμμάτων, 
χαρτών και εγγράφων και συνοπτικότερα στη συνέχεια, διαβιβάστηκε για την έκφραση 
απόψεών μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης τροποποίησης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
 

ii. Ονομασία έργου  

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΡΓΟΥ: 
μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων και 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της εταιρίας “DEMO AΒΕE”, η οποία 
βρίσκεται εγκατεστημένη στο 21ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – 
Λαμίας, στην Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου, του Δήμου Διονύσου, 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής. 

 
Τίτλος έργου  

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην τροποποίηση της Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών 
σκευασμάτων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων της εταιρίας “DEMO AΒΕE”, η οποία 
βρίσκεται εγκατεστημένη στο 21ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην 
Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου, του Δήμου Διονύσου, Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.  
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Η Εγκατάσταση διαθέτει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.6414/4346/Περιβ.9/13/29.11.2013 Απόφαση της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αττικής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡ1Κ-Α86). Η εν λόγω ΑΕΠΟ επισυνάπτεται στο 
Παράρτημα Ι της Ενότητας 16 της διαβιβασθείσας μελέτης.  

Πιο συγκεκριμένα η τροποποίηση αφορά στα παρακάτω:  
➢ Στην τροποποίηση/εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας με 

μεταβολή της συνολικής ισχύος και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της 
μονάδας. Επιπλέον, καταργείται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση ο Σταθμός 
ΣΗΘΥΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρία δεν θα προχωρήσει στην εγκατάσταση 
του Σταθμού.  

➢ Στην προσθήκη υφιστάμενου κτιρίου που βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο γειτονικά 
του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας με αύξηση του συνολικού εμβαδού του 
γηπέδου της μονάδας. Πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο κτίριο ανήκει στην 
εταιρία και στεγάζει τα γραφεία της θυγατρικής εταιρίας BRADEX ABEE.  

Επισημαίνεται ότι στις τροποποίησεις δεν περιλαμβάνεται καμία μεταβολή στο είδος 
των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στην παραγωγική διαδικασία της μονάδας.  

 
Είδος και μέγεθος έργου  
Κύριος έργου:  DEMO Α.Ε.  
Δραστηριότητα:  Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων και 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων  
Τοποθεσία 
εγκατάστασης:  

21ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Δημοτική 
Ενότητα Κρυονερίου, Δήμος Διονύσου, Περιφερειακή Ενότητα 
Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής  

Αριθμός 
απασχολούμενου  
προσωπικού:  

Περιβαλλοντικά  
ειοδοτημένο έργο: 750 
άτομα  

Κατόπιν της προτεινόμενης 
τροποποίησης:  
900 άτομα  

Λειτουργία μονάδας:  3 βάρδιες/ημέρα  
330 ημέρες λειτουργίας/έτος  

Εμβαδό οικοπέδου 
εγκατάστασης:  

Αδειοδοτημένο έργο:  
13.646,22 m2  

Τροποποιημένο έργο:  
20.325,77 m2  

Εμβαδά κτιριακών 
εγκαταστάσεων:  

Αδειοδοτημένο έργο:  
Δόμηση - Κτίριο Α: 
7.657,00 m2  
Δόμηση - Κτίριο Β: 
12.144,54 m2  

Τροποποιημένο έργο κατόπιν 
προσθήκης Κτιρίου Γ και 
υπαγωγής στο Ν. 4178/2013:  
Δόμηση – Κτίριο Α: 9.899,55 m2  
Δόμηση – Κτίριο Β: 21.872,93 m2  
Δόμηση – Κτίριο Γ: 14.811,65 m2  
Συνολικό εμβαδό δόμησης κύριων 
και βοηθητικών χώρων: 
46.584,13 m2  

 
Μηχανολογική ισχύς εξοπλισμού:  Ισχύς βάσει της υπ΄αριθ. 

Φ.6414/4346/Περιβ.9/13/29.11.2013 
ΑΕΠΟ:  

 Κινητήρια (ΚW)  Θερμική (KW)  
Παραγωγικός εξοπλισμός:  2.344,78  962,55  
Μη παραγωγικός εξοπλισμός –βοηθητικά 
μηχανήματα:  

388,56  2,00  
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Μη παραγωγικός εξοπλισμός – περιβαλλοντικά 
μηχανήματα:  

195,83  20,00  

ΣΥΝΟΛΟ:  2.929,17  984,55  
Σταθμός συμπαραγωγής (ΣΗΘΥΑ)  Ηλεκτρική ισχύς (KWe)  

3.500  
Θερμική 
ισχύς (KWth)  
3.681  

Ισχύς κατόπιν προτεινόμενης τροποποίησης έργου:  
 Κινητήρια (ΚW)  Θερμική (KW)  
Παραγωγικός εξοπλισμός:  2.693,14  696,20  
Μη παραγωγικός εξοπλισμός –βοηθητικά 
μηχανήματα:  

3.599,60  15,20  

Μη παραγωγικός εξοπλισμός – περιβαλλοντικά 
μηχανήματα:  

195,83  20,00  

ΣΥΝΟΛΟ:  6.488,58  731,40  
 
iii. Κατάταξη του έργου 
Περιβαλλοντική κατηγοριοποίηση επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων  
Η εξεταζόμενη μονάδα, σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β’/13-01-2012), όπως 
έχει τροποποιηθεί/επικαιροποιηθεί με την ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10-08-2016) 
και την ΥΑ 64001/2029/2018 (ΦΕΚ 4420/Β’/04.10.2018), και η οποία εκδόθηκε κατ’ 
εξουσιοδότηση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21-09-2011) για την κατάταξη δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, κατατάσσεται 
στην Κατηγορία Α και Υποκατηγορία 2, καθώς αποτελεί την υψηλότερη υποκατηγορία 
των κάτωθι επιμέρους δραστηριοτήτων και συνοδών έργων που περιλαμβάνει η μονάδα 
της 9ης Ομάδας «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις»:  
- α/α 99α «Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
παρασκευασμάτων», η οποία κατατάσσεται στην Κατηγορία Α και Υποκατηγορία 2, 
καθώς η παραγωγή των προϊόντων δεν λαμβάνει χώρα με χημική ή βιολογική 
μετατροπή.  
- α/α 201 «Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και 
χημικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνεται η αποθήκευση των προϊόντων που 
εντάσσονται στο είδος με α/α 204» με αποθηκευτική ικανότητα 150 t προϊόντων (> 10 t 
και < 10.000 t), η οποία εμπίπτει στην Κατηγορία Β.  
- α/α 181 «Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών οργάνων», η 
οποία κατατάσσεται στην Κατηγορία Β ανεξαρτήτως δυναμικότητας  
 
Βαθμοί όχλησης  
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β’/04-04-2012), όπως έχει 
τροποποιηθεί από την ΚΥΑ 10432/1115/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 2604/Β’/30-09-2014) και την 
ΚΥΑ 132894/1751/Φ15/2017 (ΦΕΚ 4421/Β’/15-12-2017), η υπό εξέταση δραστηριότητα 
κατατάσσεται στην κατηγορία της χαμηλής όχλησης λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους 
δραστηριότητες του Παραρτήματος της ανωτέρω ΚΥΑ:  
- α/α 105 «Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων», η οποία είναι χαμηλής όχλησης, 
καθώς η δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς τις πρώτες ύλες θα είναι < 10 t/ημέρα.  
- α/α 280 «Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και 
χημικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνεται η αποθήκευση των προϊόντων που 
αναφέρονται στον α/α 281», η οποία είναι χαμηλής όχλησης, καθώς η αποθηκευτική 
ικανότητα προϊόντων της αποθήκης της εγκατάστασης ανέρχεται σε ~ 150 t (< 300 t).  



 11 

- α/α 253 «Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών», η οποία 
είναι χαμηλής όχλησης καθώς η ισχύς του εξοπλισμού παραγωγής ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων είναι < 250 KW.  
 
Κατάταξη οικονομικών δραστηριοτήτων  
Σύμφωνα με τη Στατιστική Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων του έτους 
2008 (ΣΤΑΚΟΔ 2008) που βασίζεται στην NACE Rev. 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
δραστηριότητα της εγκατάστασης κατατάσσεται στους κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ 21.20 
«Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων» και 32.50 «Κατασκευή ιατρικών και 
οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών».  
 
Υπαγωγή σε άλλες διατάξεις 
- Η εξεταζόμενη μονάδα δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ για τις 
βιομηχανικές εκπομπές, όσον αφορά στη χρήση οργανικών διαλυτών και πιο 
συγκεκριμένα στο Παράρτημα VIΙ του Κεφαλαίου V «ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ 
ΔΙΑΛΥΤΕΣ» της ΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β’/14.06.2013), στην 
κατηγορία με α/α 20 «Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων», εφόσον η κατανάλωση 
διαλυτών θα είναι πολύ μικρότερη από 50 t/έτος.  
- Επιπλέον, η μονάδα δεν υπάγεται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 8 της ΥΑ 
36060/1155/Ε.103/2013 που αφορά μονάδες που πρέπει να εφαρμόζουν βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές (IPPC/IED), δεδομένου ότι για την παραγωγή των προϊόντων δεν 
πραγματοποιείται χημική ή βιολογική κατεργασία.  
 
Η προτεινόμενη τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της 
μονάδας δεν επηρεάζει την περιβαλλοντική κατάταξη όπως επίσης και την αντιστοίχηση 
με τους βαθμούς όχλησης και την υπαγωγή σε άλλες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς δεν πραγματοποιείται οιαδήποτε μεταβολή στην 
παραγωγική διαδικασία και στις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα.  

 
iv. Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου  
Θέση  
Το οικόπεδο εγκατάστασης της εξεταζόμενης μονάδας της εταιρίας DEMO ABEE είναι 
ιδιόκτητο και βρίσκεται στο 21ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στη Δημοτική 
Ενότητα Κρυονερίου, του Δήμου Διονύσου, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.  
Η εξεταζόμενη μονάδα βρίσκεται εντός του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κρυονερίου 
το οποίο έχει εγκριθεί με την YA 27132/2008 (ΦΕΚ 275/ΤΑΑΠΘ/04.07.2008) και πιο 
συγκεκριμένα εντός ζώνης μη οχλουσών βιομηχανιών/βιοτεχνιών προς εξυγίανση όπου 
επιτρέπονται βιομηχανικές/βιοτεχνικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης.  
Ο πλησιέστερος οικισμός του Κρυονερίου βρίσκεται σε απόσταση ~ 1,1 Km 
βορειοδυτικά του εξεταζόμενου οικοπέδου εγκατάστασης.  
Το οικόπεδο εγκατάστασης γειτνιάζει νοτιοανατολικά με την Εθνική Οδό Αθηνών – 
Λαμίας, μέσω της οποίας διασφαλίζεται η πρόσβαση στη μονάδα και του παράδρομου 
της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας και βρίσκεται σε ευθεία απόσταση περίπου:  
- 1,1 Km νοτιοανατολικά του Κρυονερίου  
- 2,2 Κm δυτικά-νοτιοδυτικά της Άνοιξης  
- 2,8 Km βορειοδυτικά της Δροσιάς, και  
- 3,0 Km βόρεια της Εκάλης. 
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Σε απόσταση ~ 170 m νοτιοανατολικά της θέσης εγκατάστασης διέρχεται σιδηροδρομική 
γραμμή του ΟΣΕ. Τέλος, σε ευθεία απόσταση ~ 5 Km νοτιοδυτικά του οικοπέδου 
εγκατάστασης βρίσκεται η Αεροπορική Βάση Τατοΐου.  
Τέλος, η μονάδα δεν βρίσκεται εντός ή περιοχών του εθνικού συστήματος 
προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α’/31.03.2011). Επιπλέον, δεν 
βρίσκεται εντός εκτάσεων που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.  
 
Διοικητική υπαγωγή έργου 
Η εξεταζόμενη μονάδα, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», ανήκει διοικητικά στη Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου, της Δημοτικής 
Ενότητας Κρυονερίου, του Δήμου Διονύσου, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.  
 
Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου  
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του οικοπέδου της εξεταζόμενης μονάδας 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  
Πίνακας  
Συντεταγμένες (κεντροβαρικές) της εξεταζόμενης μονάδας 
της εταιρίας DEMO ABEE (σύστημα ΕΓΣΑ ’87 & WGS 
’84): ΕΓΣΑ ’87  
Χ  Υ  
485.470,51  4.219.691,12  
WGS ‘84  
φ  λ  
38o 07' 39,14''  23ο 50' 09,32''  

 
v. Φορέας του έργου 
Κύριος έργου:  DEMO ΑΒΕΕ  
Διεύθυνση:  21ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Κρυονέρι Αττικής, τ.κ. 

14568  
ΑΦΜ/ΔΟΥ:  094041553/ ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
Αρμόδιος θεμάτων μελέτης:  Ιωάννης Κονταράκης  
Τηλέφωνο:  211 1813541  
Email:  ikontarakis@demo.gr  

 
vi. Περιβαλλοντικός μελετητής 
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονήθηκε από την εταιρεία: 
TERRA NOVA Ε.Π.Ε. Περιβαλλοντική – Τεχνική - Συμβουλευτική 
Διεύθυνση: Καισαρείας 39, τκ 115 27 Αθήνα 
Τηλέφωνα: 210 7775597, 210 7472814/ Fax: 210 7775562/ Αρμόδιοι θεμάτων μελέτης: 
Η επιστημονική ομάδα της TERRA NOVA που ασχολήθηκε με την εκπόνηση της 
σχετικής Μελέτης απαρτίζεται από τους κάτωθι μελετητές: 
Σταυρούλα Μπαραφάκα Χημικός Μηχανικός, MSc Αργυρώ Λαγούδη Δρ. Χημικός 
barafaka@terranova.gr lagoudi@terranova.gr /  
Επιπλέον, στην υλοποίηση της σχετικής μελέτης συμμετείχε ο κάτωθι εξωτερικός 
συνεργάτης: 
Διονύσιος Παπαδόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ  

mailto:lagoudi@terranova.gr
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vii. Η διαβιβασθείσα στην Υπηρεσία μας μελέτη (220 σελίδων μετά συνοδευτικών 

εγγράφων και διαγραμμάτων) περιλαμβάνει: 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Εισαγωγή ......................................................................................................  1  
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Μη τεχνική περίληψη ....................................................................................  8  
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Συνοπτική περιγραφή του έργου ...................................................................  22  
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Στόχος και σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου – ευρύτερες συσχετίσεις .....  31  
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Συμβατότητα του έργου με θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές 
δεσμεύσεις της περιοχής   ..................................................................................................  34  
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Αναλυτική περιγραφή σχεδιασμού του έργου ................................................  39  
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Εναλλακτικές λύσεις ......................................................................................  127  
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος ...................................................  130  
ΕΝΟΤΗΤΑ 9 Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων........................  162  
ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων .......................................  180  
ΕΝΟΤΗΤΑ 11 Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση ..........................................  191  
ΕΝΟΤΗΤΑ 12 Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων και προτάσεων για την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων ......................................................................................................  196  
ΕΝΟΤΗΤΑ 13 Πρόσθετα στοιχεία ......................................................................................  200  
ΕΝΟΤΗΤΑ 14 Φωτογραφική τεκμηρίωση ..........................................................................  201  
ΕΝΟΤΗΤΑ 15 Χάρτες και Σχέδια .......................................................................................  204  
ΕΝΟΤΗΤΑ 16 Παραρτήματα ..............................................................................................  207  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Άδειες/Έγγραφα ........................................................................................  208  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Μετρήσεις εκπομπών ...............................................................................  209  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Παραστατικά διαχείρισης αποβλήτων .....................................................  210  
 
viii. Μη τεχνική περίληψη  
Η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά στην τροποποίηση και 
επέκταση της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων και 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της εταιρίας DEMO ABEE, η οποία βρίσκεται 
εγκατεστημένη στο 21ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην περιοχή του 
Κρυονερίου Ανατολικής Αττικής.  
Η Εγκατάσταση διαθέτει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ. Φ.6414/4346/Περιβ.9/13/29.11.2013 Απόφαση της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡ1Κ-Α86). Η εν λόγω ΑΕΠΟ επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της Ενότητας 
16 της σχετικής μελέτης.  
 
Συνοπτική περιγραφή του έργου  
Βασικά στοιχεία έργου  
Στη μονάδα της εταιρείας DEMO ABEE παράγονται φαρμακευτικά σκευάσματα και 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα με μεθόδους απλής ανάμιξης χωρίς να λαμβάνει χώρα 
χημική ή βιολογική μετατροπή. Επιπλέον, διενεργούνται ποιοτικοί έλεγχοι σε 
παραγόμενα ή υπό έρευνα φαρμακευτικά σκευάσματα.  
Η αδειοδοτημένη μονάδα βρίσκεται εγκατεστημένη σε οικόπεδο, εμβαδού 13.646,22 m2, 
στην περιοχή του Κρυονερίου Ανατολικής Αττικής. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις (χώροι 
παραγωγής, αποθήκες, γραφεία, βοηθητικοί χώροι, αποδυτήρια κλπ.) που εξυπηρετούν 
τη λειτουργία της μονάδας αποτελούνται από δύο κτίρια (Κτίριο Α και Β) με συνολικό 
εμβαδό δόμησης 19.801,54 m2.  
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Οι προτεινόμενες τροποποίησεις της μονάδας της εταιρίας DEMO ABEE 
περιλαμβάνουν:  

Την τροποποίηση/εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας με 
μεταβολή της συνολικής ισχύος και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της 
μονάδας. Επιπλέον, καταργείται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση ο Σταθμός 
ΣΗΘΥΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρία δεν θα προχωρήσει στην εγκατάσταση του 
Σταθμού.  

Στην προσθήκη υφιστάμενου κτιρίου (Κτίριο Γ) που βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 
γειτονικά του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας με αύξηση του συνολικού εμβαδού 
του γηπέδου της μονάδας. Πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο κτίριο ανήκει στην 
εταιρία και στεγάζει τα γραφεία της θυγατρικής εταιρίας BRADEX ABEE.  
 
Κατόπιν της προτεινόμενης επέκτασης το συνολικό εμβαδό του γηπέδου εγκατάστασης 
της μονάδας θα ανέρχεται συνολικά σε 20.325,77 m2. Το συνολικό εμβαδό δόμησης των 
κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας, κατόπιν της προσθήκης του Κτιρίου Γ, εμβαδού 
14.811,65 m2, και τις δηλώσεις υπαγωγής των ακινήτων Α και Β στον Ν. 4178/2013 θα 
ανέρχεται σε 46.584,13 m2. 
 
Βασικά στοιχεία των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας του έργου  
Φάση κατασκευής  
Η κτιριακή επέκταση της μονάδας θα πραγματοποιηθεί σε υφιστάμενο ιδιόκτητο κτίριο 
και δεν προβλέπονται νέες κατασκευές κτιρίων, υποδομών, δικτύων κλπ. για την 
εξυπηρέτηση των λειτουργικών δραστηριοτήτων της.  
Φάση λειτουργίας  
Η αιτούμενη τροποποίηση/εκσυγχρονισμός της μονάδας περιλαμβάνει την προσθήκη 
γραμμών παραγωγής προϊόντων στα υφιστάμενα κτίρια της μονάδας Α και Β, καθώς και 
στο υφιστάμενο Κτίριο Γ που βρίσκεται σε όμορο ιδιόκτητο γήπεδο της εταιρίας και το 
οποίο στην παρούσα φάση στεγάζει γραφεία της θυγατρικής εταιρίας BRADEX.  
Αναλυτικότερα στο Κτίριο Α θα πραγματοποιηθούν προσθήκες εξοπλισμού και 
εκσυγχρονισμός της παραγωγής κυρίως ξηρών ενέσιμων προϊόντων και στο Κτίριο Β θα 
προστεθούν γραμμές παραγωγής λυόφιλων προϊόντων που προστίθενται στα προϊόντα 
της μονάδας και πλαστικών φυσιγγών. Στο Κτίριο Γ που θα περιληφθεί στην 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της μονάδας θα εγκατασταθούν γραμμές παραγωγής 
ξηρών ενέσιμων και γυάλινων αμπουλών, εργαστήριο ελέγχου ποιότητας και 
υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (αποθήκες κλπ.).  
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα είδη και οι 
εκτιμώμενες ποσότητες των προϊόντων που θα παράγονται 
στη μονάδα κατόπιν της τροποποίησης: Είδη προϊόντων  

Μέγιστη εκτιμώμενη 
ετήσια ποσότητα  

Ενέσιμα παρεντερικά διαλύματα – ηλεκτρολύτες σε 
γυάλινες αμπούλες μεγέθους 2-10 ml  

3.900.000 τεμάχια  

Ορός (είδος ενέσιμων) σε πλαστικά μπουκάλια μεγέθους 
100-1000 ml  

8.600.000 τεμάχια  

Ορός (είδος ενέσιμων) σε πλαστικό ασκό μεγέθους έως 
3000 ml  

80.000 τεμάχια  

Ενέσιμα συσκευασμένα σε πλαστικές αμπούλες μεγέθους 
1-20 ml  

125.000.000 τεμάχια  

Αντιόξινα πόσιμα διαλύματα σε μπουκάλια των 240 ml  500.000 τεμάχια  
 
Ιωδιούχο διάλυμα σε μπουκάλια 240 – 1000 ml  600.000 τεμάχια  
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Διαλύματα αιμοκάθαρσης σε πλαστικό περιέκτη  1.500.000 l  
Ξηρό ενέσιμο σε συσκευασία 1-1,5 gr  1.500.000 τεμάχια  
Σιρόπια σε συσκευασία 200 ml  45.000 τεμάχια  
Κλύσματα  330.000 τεμάχια  
Κάψουλες σε blister των 7 δισκίων  100.000 τεμάχια  
Κολλύρια σε συσκευασία 5-10 ml  3.000.000 τεμάχια  
Γέλη - Πομάδα  16.500 τεμάχια  
 
 
Στόχος και σκοπιμότητα πραγματοποίησης του εξεταζόμενου έργου  
Η τροποποίηση της μονάδας της εταιρίας DEMO ABEE θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 
αναπτυξιακής πορείας της εταιρίας και στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγής και της 
εμπορικής διάθεσης των φαρμακευτικών προϊόντων της. Η εταιρία επενδύει σημαντικό 
ποσοστό των ετήσιων εσόδων της για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τεχνολογιών και 
υποδομών προκειμένου να διασφαλίσει βιώσιμη και με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξη 
για τα επόμενα έτη.  
Με την αύξηση του δυναμικού της, η εταιρεία, παράλληλα με την εφαρμογή διεθνών 
ποιοτικών προτύπων και την προσφορά υψηλού επιπέδου πελατειακής υποστήριξης, 
ενισχύει την εγχώρια αγορά και τις εξαγωγές προϊόντων εγκαθιδρύοντας μία σημαντική 
θέση στον χώρο της ανάπτυξης, παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών 
σκευασμάτων υψηλών προδιαγραφών.  
 
Αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια τα οποία συνηγορούν 
στην υλοποίηση του έργου  
Η εξεταζόμενη μονάδα θα συμβάλλει στην ενίσχυση και περαιτέρω οργάνωση και 
βελτίωση των βιομηχανικών υποδομών στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας, 
συμβάλλοντας στην ενίσχυση της παραγωγικότητας στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 
πολιτικής και οικονομίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  
Η εταιρία στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη με τις οργανωμένες περιβαλλοντικές υποδομές 
του χώρου εγκατάστασης και τον επιπρόσθετο έλεγχο και παρακολούθηση των 
περιβαλλοντικών παραμέτρων του συνόλου της λειτουργίας των εγκαταστάσεών της.  
 
Οφέλη που αναμένονται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 
Η εξεταζόμενη μονάδα θα συμβάλλει στην ενίσχυση και περαιτέρω οργάνωση και 
βελτίωση των βιομηχανικών υποδομών στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας, 
συμβάλλοντας στην ενίσχυση της παραγωγικότητας στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 
πολιτικής και οικονομίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  
Κατά τη φάση υλοποίησης της επένδυσης θα υπάρξει οικονομικό όφελος σε ένα μεγάλο 
εύρος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για την προμήθεια κατασκευαστικών υλικών και 
εξοπλισμού, ενώ επιπλέον θα απασχοληθεί σημαντικός αριθμός εργαζόμενων διαφόρων 
ειδικοτήτων για την εγκατάσταση του εξοπλισμού της.  
Κατά τη φάση λειτουργίας, αναμένεται να απασχολείται προσωπικό περίπου 900 
ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων προσφέροντας οικονομικό όφελος στην τοπική κοινωνία 
της περιοχής εγκατάστασης και συμβάλλοντας στη μείωση του δείκτη ανεργίας της 
περιοχής. Επιπλέον, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα αυξηθεί ο κύκλος εργασιών 
των συνεργαζόμενων προμηθευτών και εμπορικών συνεργατών.  
 
Ιστορική εξέλιξη του έργου  
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Για την εξεταζόμενη μονάδα της εταιρίας DEMO ABEE έχουν εκδοθεί οι παρακάτω 
άδειες:  
- Υπ’ αριθ. Φ.6414/4346/Περιβ.9/13/29.11.2013 Απόφαση της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: 
ΒΛ08ΟΡ1Κ-Α86).  

- Υπ’ αριθ. ΠΕΧΩ677/Φ.Περιβ.9/08/25.02.2008 Απόφαση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. της 
πρώην Περιφέρειας Αττικής για την ανανέωση – συμπλήρωση των Περιβαλλοντικών 
Όρων.  

- Υπ’ αριθ. 1594/11/07.02.2001 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΑΕΠΟ από 
τη Δ/νση Χωροταξίας & Περιβάλλοντος της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ανατολικής Αττικής.  

- Υπ’ αριθ. 1315/23.03.2009 Απόφαση χορήγησης οριστικής άδειας διαθέσεως 
βιομηχανικών αποβλήτων από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της πρώην 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.  

- Υπ’ αριθ. 402/14.01.2003 Απόφαση καθορισμού αποδέκτη διάθεσης βιομηχανικών 
αποβλήτων από τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της πρώην Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.  

- Υπ’ αριθ. Φ6.107/11815/832/17.07.2009 Άδεια Λειτουργίας από τη Γενική Διεύθυνση 
Στήριξης Βιομηχανίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης.  

- Υπ’ αριθ. 18/2011 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ για σταθμό 
ισχύος 3,5 MWe από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Πρέπει να σημειωθεί ότι η 
εταιρία δεν θα προχωρήσει σε εγκατάσταση του Σταθμού ΣΗΘΥΑ.  

- Υπ’ αριθ. 398/98 Άδεια Οικοδομής από το Πολεοδομικό Γραφείο Καπανδριτίου της 
πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.  

- Υπ’ αριθ. 3204395/15-01-2016, 3204398/15-01-2016 & 3204403/15-01-2016 
Δηλώσεις υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας.  

 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρία εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001 και Σύστημα Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και 
Σχετικών Υπηρεσιών ISO 13485. Επιπλέον, η εταιρία εφαρμόζει πιστοποιημένο 
σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 (βλ. επισυναπτόμενο πιστοποιητικό 
στο Παράρτημα Ι).  
 
Οικονομικά στοιχεία του έργου  
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης του μηχανολογικού εξοπλισμού του έργου 
προεκτιμάται σε περίπου 16 εκ. ευρώ.  
 
Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα  
Όπως τεκμηριώνεται στην Ενότητα 5 της σχετικής μελέτης η λειτουργία της 
προτεινόμενης μονάδας της εταιρίας DEMO ABEE, είναι συμβατή με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο όσον αφορά στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής 
εγκατάστασης και τις χρήσεις γης. Επιπλέον, στην περιοχή εγκατάστασης της μονάδας 
υφίστανται συναφείς ως προς τον βαθμό όχλησης εγκαταστάσεις 
βιομηχανικών/βιοτεχνικών μονάδων.  
 
Περιγραφή του εξεταζόμενου έργου  
Βασικά στοιχεία του έργου 
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Στη μονάδα της εταιρείας DEMO ABEE παράγονται φαρμακευτικά σκευάσματα και 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα με μεθόδους απλής ανάμιξης χωρίς να λαμβάνει χώρα 
χημική ή βιολογική μετατροπή. Επιπλέον, διενεργούνται ποιοτικοί έλεγχοι σε 
παραγόμενα ή υπό έρευνα φαρμακευτικά σκευάσματα.  
Η εξεταζόμενη μονάδα βρίσκεται εγκατεστημένη σε ιδιόκτητο οικόπεδο, εμβαδού 
13.646,22 m2. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις (χώροι παραγωγής, αποθήκες, γραφεία, 
βοηθητικοί χώροι, αποδυτήρια κλπ.) που εξυπηρετούν τη λειτουργία της μονάδας 
αποτελούνται από δύο κτίρια (Κτίριο Α και Β) με συνολικό εμβαδό δόμησης 19.801,54 
m2.  
Η αιτούμενη τροποποίηση/εκσυγχρονισμός της μονάδας περιλαμβάνει την προσθήκη 
γραμμών παραγωγής προϊόντων στα υφιστάμενα κτίρια της μονάδας Α και Β, καθώς και 
στο υφιστάμενο Κτίριο Γ που βρίσκεται σε όμορο ιδιόκτητο γήπεδο της εταιρίας και το 
οποίο στην παρούσα φάση στεγάζει γραφεία της θυγατρικής εταιρίας BRADEX. Κατόπιν 
της προτεινόμενης επέκτασης το συνολικό εμβαδό του γηπέδου εγκατάστασης της 
μονάδας θα ανέρχεται συνολικά σε 20.325,77 m2. Το συνολικό εμβαδό δόμησης των 
κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας, κατόπιν της προσθήκης του Κτιρίου Γ, εμβαδού 
14.811,65 m2, και τις δηλώσεις υπαγωγής των ακινήτων Α και Β στον Ν. 4178/2013 θα 
ανέρχεται σε 46.584,13 m2.  
Αναλυτικότερα στο Κτίριο Α θα πραγματοποιηθούν προσθήκες εξοπλισμού και 
εκσυγχρονισμός της παραγωγής κυρίως ξηρών ενέσιμων προϊόντων και στο Κτίριο Β θα 
προστεθούν γραμμές παραγωγής λυόφιλων προϊόντων που προστίθενται στα προϊόντα 
της εταιρίας και πλαστικών φυσιγγών. Στο Κτίριο Γ που θα περιληφθεί στην 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της μονάδας θα εγκατασταθούν γραμμές παραγωγής 
ξηρών ενέσιμων και γυάλινων αμπουλών, εργαστήριο ελέγχου ποιότητας και 
υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (αποθήκες κλπ.).  
Στη συνέχεια παρατίθενται τα κύρια χαρακτηριστικά και οι περιβαλλοντικές παράμετροι 
του έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις επιμέρους ενότητες της ΜΠΕ.  
 
Πρώτες ύλες  
Ως πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται δραστικές ουσίες και έκδοχα, τα οποία αναμιγνύονται 
σε προκαθορισμένες δόσεις. Η συνολική μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα δραστικών 
ουσιών και εκδόχων κατόπιν της προτεινόμενης τροποποίησης θα ανέρχεται σε 650 
t/έτος. Επιπλέον, η εκτιμώμενη δυναμικότητα κατανάλωσης νερού (Water For Injection) 
για την παραγωγή των προϊόντων (οροί, ενέσιμα, κλπ.) θα ανέρχεται σε 25.000 m3 
 
Προϊόντα  
Με την αιτούμενη τροποποίηση αυξάνεται η παραγωγή των προϊόντων της μονάδας και 
προστίθεται η παραγωγή λυόφιλων, τα οποία αποτελούν στείρα προϊόντα. Οι συνολικές μέγιστες 
εκτιμώμενες ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων ανά κατηγορία παρουσιάζονται παρακάτω:  
- Ενέσιμα παρεντερικά διαλύματα – ηλεκτρολύτες σε γυάλινες αμπούλες μεγέθους 2-10 ml: 
19.700.000 τεμάχια  
- Ορός (είδος ενέσιμων) σε πλαστικά μπουκάλια μεγέθους 100-1000 ml: 24.000.000 τεμάχια  
- Ορός (είδος ενέσιμων) σε πλαστικό ασκό μεγέθους έως 300 ml: 300.000 τεμάχια  
- Ενέσιμα συσκευασμένα σε πλαστικές αμπούλες μεγέθους 1-20 ml: 195.000.000 τεμάχια  
- Πόσιμα διαλύματα σε γυάλινους περιέκτες: 850.000 τεμάχια  
- Ιωδιούχο διάλυμα σε μπουκάλια 240 – 1000 ml: 220.000 τεμάχια  
- Διαλύματα αιμοκάθαρσης σε πλαστικό περιέκτη: 1.000.000 l  
- Ξηρό ενέσιμο σε συσκευασία 1-1,5 gr: 10.000.000 τεμάχια  
- Κλύσματα: 60.000 τεμάχια  
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- Κάψουλες σε blister των 7 δισκίων: 1.600.000 τεμάχια  
- Κολλύρια σε συσκευασία 5-10 ml: 160.000 τεμάχια  
- Λυόφιλα: 2.700.000 τεμάχια  
- Γέλη – Πομάδα: 16.500 τεμάχια  
 
Παραγωγική διαδικασία  
Η παραγωγική διαδικασία της μονάδας περιλαμβάνει τα εξής κύρια στάδια ανά 
κατηγορία προϊόντος:  
Α. ΜΗ ΣΤΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΚΡΕΜΕΣ, ΑΛΟΙΦΕΣ, ΠΗΚΤΩΜΑΤΑ (EMULSIONS)  
Οι πρώτες ύλες αναμιγνύονται εντός κατάλληλης ανοξείδωτης δεξαμενής που περιέχει 
την αναλογούσα ποσότητα ύδατος και οινοπνεύματος. Μετά τον ποιοτικό έλεγχο της 
παραγόμενης μάζας, ακολουθεί η πλήρωσή της στους περιέκτες (φιαλίδια, μπουκάλια, 
σωληνάρια). Οι περιέκτες συσκευάζονται σε κατάλληλη αυτόματη μηχανή και το τελικό 
προϊόν αποθηκεύεται στην αποθήκη.  
ΠΟΣΙΜΑ ΥΓΡΑ (σιρόπια, εναιωρήματα, πόσιμες σταγόνες, γαλακτώματα, 
αντιόξινα 
Οι πρώτες ύλες διαλύονται εντός κατάλληλης ανοξείδωτης δεξαμενής που περιέχει την 
αναλογούσα ποσότητα ύδατος. Μετά τον ποιοτικό έλεγχο του διαλύματος, ακολουθούν η 
διήθηση και η πλήρωση του διαλύματος σε φιαλίδια. Τα γεμάτα κλειστά φιαλίδια 
ετικετάρονται και συσκευάζονται στην κατάλληλη αυτόματη μηχανή και το τελικό προϊόν 
αποθηκεύεται στην αποθήκη.  
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (απλά φαρμακευτικά διαλύματα για 
υποκλυσμούς)  
Οι πρώτες ύλες διαλύονται εντός κατάλληλης δεξαμενής που περιέχει την αναλογούσα 
ποσότητα ύδατος. Μετά τον ποιοτικό έλεγχο του διαλύματος ακολουθούν η διήθηση και 
η πλήρωση του διαλύματος σε φιαλίδια. Τα γεμάτα κλειστά φιαλίδια ετικετοποιούνται και 
συσκευάζονται στην κατάλληλη αυτόματη μηχανή και το τελικό προϊόν αποθηκεύεται 
στην αποθήκη.  
ΚΑΨΟΥΛΕΣ (απλής, βραδείας απελευθέρωσης, αντιβιοτικές, μη πενικιλινούχες)  
Οι πρώτες ύλες σε μορφή σκόνης προστίθενται σε κατάλληλη δεξαμενή και γίνεται 
ανάμιξη/ζύμωση και ομογενοποίηση των κόνεων. Ακολουθεί ο ποιοτικός έλεγχος του 
μίγματος και η πλήρωση των κόνεων στις κάψουλες σε κατάλληλη αυτόματη μηχανή. 
Ακολουθεί η πλήρωση των δισκίων στις πρωτογενείς συσκευασίες (blisters, φιαλίδια) σε 
αυτόματη μηχανή. Τα blisters/φιαλίδια συσκευάζονται και ετικετάρονται σε κατάλληλη 
αυτόματη μηχανή και το τελικό προϊόν αποθηκεύεται στην αποθήκη.  
ΔΙΣΚΙΑ (απλά, επικαλυμμένα, σακχαρόπηκτα, βραδείας απελευθέρωσης, 
λειχόμενα, υπογλώσσια μασσώμενα, αντιόξινα κολπικά)  
Οι πρώτες ύλες ζυμώνονται με την αναλογούσα ποσότητα ύδατος εντός κατάλληλης 
δεξαμενής. Κατόπιν η μάζα ξηραίνεται εντός καταλλήλου ξηραντηρίου και στη συνέχεια 
κοκκοποιείται σε μύλο κοπής. Το κοκκοποιημένο μίγμα (γκράνουλα) οδηγείται σε 
δεξαμενή ανάμιξης όπου γίνεται ομογενοποίηση με την προσθήκη λιπαντικών πρώτων 
υλών. Μετά τον ποιοτικό έλεγχο της γκράνουλας ακολουθεί η δισκιοποίηση της σκόνης 
στην δισκιοποιητική μηχανή. Όπου απαιτείται, ακολουθεί επικάλυψη ή επιζαχάρωση των 
δισκίων. Στη συνέχεια γίνεται πλήρωση των δισκίων σε blister ή πλαστικά φιαλίδια. Τα 
blisters/φιαλίδια συσκευάζονται σε κατάλληλη αυτόματη μηχανή και το τελικό προϊόν 
αποθηκεύεται στην αποθήκη.  
ΚΟΝΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (απλές, ξηρά σιρόπια μη πενικιλινούχα) 
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Οι πρώτες ύλες κοκκοποιούνται σε μύλο κοπής και ακολούθως ξηραίνονται σε 
κατάλληλους ξηραντήρες. Το κοκκοποιημένο μίγμα οδηγείται σε δεξαμενή ανάμιξης 
όπου γίνεται ομογενοποίηση. Στη συνέχεια ακολουθεί ποιοτικός έλεγχος και η πλήρωση 
σε φιαλίδια, τα οποία συσκευάζονται και ετικετάρονται σε κατάλληλη αυτόματη μηχανή. 
Το τελικό προϊόν οδηγείται στην αποθήκη.  
ΥΓΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  
Οι πρώτες ύλες διαλύονται με την αναλογούσα ποσότητα ύδατος εντός καταλλήλων 
δεξαμενών. Μετά τον ποιοτικό έλεγχο του διαλύματος ακολουθεί η πλήρωση εντός 
καταλλήλων πλαστικών περιεκτών. Ακολουθεί η συσκευασία των περιεκτών σε 
κατάλληλη αυτόματη μηχανή και το τελικό προϊόν αποθηκεύεται στην αποθήκη. 
 
Β. ΣΤΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΞΗΡΑ  
Στις κατάλληλες πλυστικές μηχανές πλένονται τα πώματα και τα γυάλινα φιαλίδια. 
Ακολούθως αποστειρώνονται τα πώματα στον υγρό κλίβανο και στεγνώνονται στον ξηρό 
κλίβανο. Εντός του στείρου χώρου γίνεται η πλήρωση των φιαλιδίων με την αναλογούσα 
ποσότητα της στείρας σκόνης. Τα φιαλίδια πωματίζονται και κλείνονται στην κατάλληλη 
κλειστική μηχανή. Ακολουθεί ο οπτικός έλεγχος και η ετικετοποίηση των φιαλιδίων και η 
συσκευασία σε κατάλληλη αυτόματη μηχανή. Τα τελικά προϊόντα αποθηκεύονται στην 
αποθήκη και διατίθενται μετά από ποιοτικό έλεγχο.  
ΥΓΡΑ ΕΝΕΣΙΜΑ (φύσιγγες)  
Οι πρώτες ύλες διαλύονται με την αναλογούσα ποσότητα ύδατος εντός καταλλήλων 
δεξαμενών. Μετά τον ποιοτικό έλεγχο του διαλύματος, το διάλυμα διηθείται μέσω 
αποστειρωμένου φίλτρου και γεμίζεται στον στείρο χώρο στις στείρες φύσιγγες, που 
έχουν αποστειρωθεί στον ξηρό κλίβανο, μέσω αυτόματης μηχανής πληρώσεως 
φυσιγγών. Οι γεμάτες φύσιγγες αν απαιτείται αποστειρώνονται στον υγρό κλίβανο. 
Ακολούθως οι φύσιγγες ελέγχονται οπτικά και συσκευάζονται σε κουτιά μέσω 
κατάλληλης αυτόματης μηχανής. Τα τελικά προϊόντα αποθηκεύονται στην αποθήκη και 
διατίθενται μετά από ποιοτικό έλεγχο.  
ΥΓΡΑ ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ (πλαστικές φύσιγγες)  
Οι πρώτες ύλες διαλύονται με την αναλογούσα ποσότητα ενέσιμου ύδατος εντός 
καταλλήλων δεξαμενών. Μετά τον ποιοτικό έλεγχο του διαλύματος, το διάλυμα διηθείται 
μέσω αποστειρωμένων φίλτρων και γεμίζεται στον στείρο χώρο στις πλαστικές φύσιγγες 
με κατάλληλη μηχανή πληρώσεως που παράγει και διαμορφώνει ταυτόχρονα τις 
πλαστικές φύσιγγες. Μετά τον οπτικό έλεγχο οι φύσιγγες αποστειρώνονται στον υγρό 
κλίβανο, ετικετοποιούνται και συσκευάζονται. Τα τελικά προϊόντα αποθηκεύονται στην 
αποθήκη και διατίθενται μετά από ποιοτικό έλεγχο. 
ΚΟΛΛΥΡΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗΣ  
Οι πρώτες ύλες διαλύονται με την αναλογούσα ποσότητα ενέσιμου ύδατος εντός 
καταλλήλων δεξαμενών. Μετά τον ποιοτικό έλεγχο του διαλύματος, το διάλυμα διηθείται 
μέσω αποστειρωμένου φίλτρου και γεμίζεται/πωματίζεται εντός του στείρου χώρου σε 
αποστειρωμένα πλαστικά φιαλίδια. Μετά τον ποιοτικό έλεγχο τα φιαλίδια 
ετικετοποιούνται και συσκευάζονται σε κατάλληλη αυτόματη μηχανή. Τα τελικά προϊόντα 
αποθηκεύονται στην αποθήκη και διατίθενται μετά από ποιοτικό έλεγχο.  
ΥΓΡΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ (πλαστικές 
φιάλες)  
Οι πρώτες ύλες διαλύονται με την αναλογούσα ποσότητα ενέσιμου ύδατος εντός 
καταλλήλων δεξαμενών. Μετά τον ποιοτικό έλεγχο του διαλύματος, το διάλυμα διηθείται 
μέσω αποστειρωμένων φίλτρων και γεμίζεται στον στείρο χώρο στις πλαστικές φιάλες με 
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κατάλληλη μηχανή πληρώσεως που παράγει και διαμορφώνει ταυτόχρονα τις πλαστικές 
φιάλες. Μετά τον οπτικό έλεγχο οι φιάλες αποστειρώνονται στον υγρό κλίβανο, 
ετικετοποιούνται και συσκευάζονται. Τα τελικά προϊόντα αποθηκεύονται στην αποθήκη 
και διατίθενται μετά από ποιοτικό έλεγχο. Σε μια από τις γραμμές πλήρωσης υγρών 
μεγάλου όγκου παράγονται και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της εταιρείας.  
ΛΥΟΦΙΛΑ (ΣΤΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ)  
Οι πρώτες ύλες σε στερεά μορφή διαλύονται με την αναλογούσα ποσότητα ενέσιμου 
ύδατος εντός καταλλήλων δεξαμενών. Μετά τον ποιοτικό έλεγχο του διαλύματος 
ακολουθεί η πλήρωση σε γυάλινα φιαλίδια. Τα φιαλίδια οδηγούνται σε ειδικό στείρο 
θάλαμο και με υψηλό κενό και ψύξη εξατμίζεται το νερό (λυοφιλοποίηση), ενώ στον 
πυθμένα παραμένει η στερεή φάση με απόλυτη έλλειψη υγρασίας. Ακολουθεί 
συσκευασία των φιαλιδίων σε κατάλληλη αυτόματη μηχανή και το τελικό προϊόν 
αποθηκεύεται στην αποθήκη. Ακολούθως γίνεται οπτικός έλεγχος και συσκευασία σε 
κουτιά μέσω κατάλληλης αυτόματης μηχανής. Τα τελικά προϊόντα αποθηκεύονται στην 
αποθήκη και διατίθενται μετά από ποιοτικό έλεγχο.  
 
Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες 
ποσότητες αποβλήτων  
Πρώτες ύλες  
Για την παραγωγή των προϊόντων ως πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται δραστικές ουσίες 
και έκδοχα, τα οποία αναμιγνύονται σε προκαθορισμένες δόσεις.  
Η συνολική μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα δραστικών ουσιών και εκδόχων κατόπιν της 
προτεινόμενης τροποποίησης θα ανέρχεται σε 650 t/έτος. Επιπλέον, η εκτιμώμενη 
δυναμικότητα κατανάλωσης νερού (Water For Injection) για την παραγωγή των 
προϊόντων (οροί, ενέσιμα, κλπ.) θα ανέρχεται σε 25.000 m3.  
Χρήση Νερού  
Για τις λειτουργικές ανάγκες της μονάδας παρέχεται νερό από το δίκτυο ύδρευσης της 
περιοχής. Η κατανάλωση νερού λαμβάνει χώρα κυρίως για τις ανάγκες της παραγωγής 
(χρήση στα προϊόντα, πλύσεις δεξαμενών, συστήματα ψύξης κλπ.) και για αστική χρήση 
(δραστηριότητες υγιεινής του προσωπικού και καθαρισμού του νερού). Η συνολική 
ετήσια δυναμικότητα κατανάλωσης νερού στην εξεταζόμενη μονάδα κατόπιν της 
αιτούμενης τροποποίησης θα ανέρχεται σε περίπου 300.000 m3/έτος.  
 
Χρήση ενέργειας 
Η συνολική μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην τροποποιημένη μονάδα για 
τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, την ηλεκτροδότηση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, τα ηλεκτροκίνητα περονοφόρα και τις ανάγκες θέρμανσης/ψύξης των 
χώρων γραφείων εκτιμάται σε περίπου 35.000 MWh.  
Η μονάδα έχει συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου, το οποίο χρησιμοποιεί για την 
λειτουργία των λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού και των ατμολεβήτων. Η μέγιστη 
ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου κατόπιν της προτεινόμενης τροποποίησης εκτιμάται 
ότι θα ανέρχεται σε 3.500.000 Nm3.  
Η μέγιστη κατανάλωση πετρελαίου κίνησης για τον μηχανοκίνητο εξοπλισμό κατόπιν της 
τροποποίησης της μονάδας εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε ~ 35 m3/έτος.  
Αέριες εκπομπές  
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια παραγωγή της μονάδας είναι η παραγωγή ορών και 
ενέσιμων προϊόντων, σκόνη στον εσωτερικό χώρο είναι πιθανο να παραχθεί μόνο κατά 
τη ζύγιση ή προσθήκη μικροποσοτήτων πρώτων υλών σε στερεά μορφή και πιο 
συγκεκριμένα στους χώρους του ζυγιστηρίου και της ανάμιξης των στερεών δραστικών 
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ουσιών και εκδόχων. Οι συγκεντρώσεις στον εσωτερικό αέρα αναμένεται να είναι πολύ 
χαμηλές ώστε να μην υπάρχει εκπομπή σκόνης στην ατμόσφαιρα.  
Οι εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) αναμένεται να είναι ιδιαίτερα 
χαμηλές λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση διαλυτών στην παραγωγική διαδικασία 
δισκίων, κυρίως ισοπροπυλικής αλκοόλης, είναι πολύ μικρή (~ 1 t/έτος).  
Οι ατμογεννήτριες και οι βιομηχανικοί λέβητες της μονάδας παρουσιάζουν χαμηλές 
εκπομπές, καθώς χρησιμοποιούν ως καύσιμο φυσικό αέριο, ενώ επιπλέον ελέγχονται οι 
οριακές τιμές εκπομπών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας.  
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή κατανάλωση πετρελαίου για τη λειτουργία του 
μηχανοκίνητου εξοπλισμού της μονάδας και το γεγονός ότι ο εξοπλισμός αυτός 
λειτουργεί αποσπασματικά και πληροί όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές 
λειτουργίας και συντήρησης, οι εκπομπές καυσαερίων είναι ιδιαίτερα περιορισμένες.  
Υγρά απόβλητα  
Τα υγρά απόβλητα από την λειτουργία της μονάδας περιλαμβάνουν: 
- Υγρά υδατικά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία και κυρίως 
από τις πλύσεις του εξοπλισμού (δεξαμενές κλπ.) που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή των προϊόντων. Τα απόβλητα αυτά οδηγούνται σε επιφανειακό αποδέκτη και 
πιο συγκεκριμένα στο παρακείμενο ρέμα Φασίδερη που εκβάλλει στον ποταμό Κηφισό, 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 402/14-01-2003 Απόφασης 
καθορισμού αποδέκτη και της υπ’ αριθ. 1315/23-03-2009 οριστικής άδειας διάθεσης 
βιομηχανικών αποβλήτων που έχουν χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία της πρώην 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
πραγματοποιούνται αναλύσεις στην εκροή των αποβλήτων δύο φορές ανά μήνα και 
τηρείται βιβλίο όπου καταγράφονται οι παραπάνω αναλύσεις για τον έλεγχο της 
ποιότητας των υδατικών υγρών αποβλήτων.  
Κατόπιν της αιτούμενης τροποποίησης τα υγρά απόβλητα πλύσεων θα ανέρχονται κατά 
μέγιστο σε 80.000 m3/έτος.  
- Υγρά απόβλητα από τις εγκαταστάσεις υγιεινής των κτιριακών εγκαταστάσεων της 
μονάδας, η οποία θα απασχολεί περίπου 900 άτομα, από τον καθαρισμό του νερού, από 
τα συστήματα ψύξης, κλπ. Η μέγιστη ποσότητα των αποβλήτων αυτών εκτιμάται σε 
150.000 m3/έτος.  
 
Στερεά απόβλητα  
Από τη λειτουργία της μονάδας προκύπτουν εκροές αποβλήτων προς περαιτέρω 
διαχείριση/αξιοποίηση από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς εκτός της εγκατάστασης. 
Πιο συγκεκριμένα τα απόβλητα αυτά, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 
4042/2012 περιλαμβάνουν κυρίως τα παρακάτω:  

 Φαρμακευτικά σκευάσματα και πρώτες ύλες εκτός προδιαγραφών  
 Εργαστηριακά απόβλητα  
 Αποκόμματα πλαστικού από τις γραμμές παραγωγής και εμφιάλωσης πλαστικών 

φιαλιδίων και φιαλών  
 Υλικά συσκευασίας, όπως πλαστικά δοχεία, γυάλινα φιαλίδια, ξύλινες παλέτες, 
πλαστικό φιλμ (stretch film), χάρτινες συσκευασίες κλπ.  

 Λοιπές κατηγορίες αποβλήτων από τους χώρους των γραφείων, από συντηρήσεις 
κλπ.:  

o Αστικά ανακυκλώσιμα  
o Ρυπασμένα υλικά (π.χ. άμμος) που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση 
διαρροών επικίνδυνων ουσιών (έλαια κλπ)  
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o Απόβλητα λιπαντικών ελαίων που προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του 
εξοπλισμού της μονάδας  
o Χρησιμοποιημένα τόνερ εκτυπωτών  
o Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
o Χρησιμοποιημένες μπαταρίες  
o Χρησιμοποιημένοι λαμπτήρες  
o Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής  
o Χρησιμοποιημένα ελαστικά  
o Απόβλητα κατασκευών και συντηρήσεων  
o Αστικά απορρίμματα.  

 
Εκπομπές θορύβου  
Στην εξεταζόμενη μονάδα προκαλείται θόρυβος κυρίως από τη λειτουργία του 
μηχανολογικού εξοπλισμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός της 
μονάδας τόσο ο υφιστάμενος όσο και ο εξοπλισμός που θα προστεθεί θα βρίσκεται εντός 
των κτιριακών εγκαταστάσεων. Προκειμένου να εξασφαλίζονται χαμηλά επίπεδα 
θορύβου στους χώρους περιμετρικά της μονάδας, εφαρμόζεται πρόγραμμα περιοδικών 
ελέγχων και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές τους.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα επίπεδα θορύβου δεν αναμένεται να υπερβούν 
το μέγιστο επιτρεπτό όριο που τίθεται σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 
293/Α’/06.10.1981) για βιομηχανικές περιοχές (70 dBΑ). 
 
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων  
Από τη συνολική τεκμηρίωση της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
λόγω του ότι έχουν προβλεφθεί όλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα προκύπτει ότι η 
μονάδα δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον τόσο στην εγγύς όσο και στην ευρύτερη περιοχή 
εγκατάστασης.  
Στη συνέχεια παρατίθενται σε μορφή πίνακα (μήτρα) οι εκτιμώμενες επιπτώσεις στις 
περιβαλλοντικές παραμέτρους και μέσα που εξετάστηκαν στις επιμέρους ενότητες της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. 
 
Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος  
Τα κύρια μέτρα που προβλέπονται για την προστασία του περιβάλλοντος 

παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια:  
Το σύνολο των διαχειριζόμενων υλικών και παραγόμενων αποβλήτων υποβάλλεται στην 

κατάλληλη και ενδεδειγμένη ανάλογα με την περίπτωση διαχείριση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.  

➢ Τα υγρά απόβλητα από την πλύση εξοπλισμού τα οποία διατίθενται στο ρέμα 
Φασίδερη, ελέγχονται ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους με συχνότητα 2 
φορές/μήνα ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του εν λόγω επιφανειακού αποδέκτη, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 402/14-01-2003 Απόφασης καθορισμού 
αποδέκτη και της υπ’ αριθ. 1315/23-03-2009 οριστικής άδειας διάθεσης βιομηχανικών 
αποβλήτων.  

➢ Τα υγρά απόβλητα αστικού τύπου διατίθενται στο αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής 
με το οποίο έχει συνδεθεί η μονάδα.  

➢ Προκειμένου να μην υπάρχουν διαρροές υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον, ο 
φορέας διαχείρισης έχει τη μέριμνα για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των 
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εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων εντός του οικοπέδου εγκατάστασης, ώστε να 
διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία αυτού.  

➢ Για τη μείωση των εκπομπών καυσαερίων από την λειτουργία των λεβήτων 
παραγωγής ζεστού νερού που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδιασκία και των 
ατμογεννητριών τηρούνται όλες οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας 
και συντήρησης και πραγματοποιούνται μετρήσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
ισχύουσας νομοθεσίας.  

➢ Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις θα πληροί τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σχετικά με τον παραγόμενο θόρυβο από 
μηχανήματα.  

➢ Θα υπάρχει Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας για το σύνολο των κτιριακών 
εγκαταστάσεων κατόπιν της επέκτασης της μονάδας.  

➢ Μετά την παύση λειτουργίας της μονάδας, τα αξιοποιήσιμα υλικά και απόβλητα που 
θα βρίσκονται εντός της μονάδας θα απομακρυνθούν πλήρως εντός μέγιστου 
προτεινόμενου χρονικού διαστήματος 12 μηνών, εφόσον δεν θα υπάρχει κάποιος 
αυστηρότερος περιορισμός βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.  

 
Οφέλη από την λειτουργία του έργου  
Η εξεταζόμενη μονάδα θα συμβάλλει στην ενίσχυση και περαιτέρω οργάνωση και 
βελτίωση των βιομηχανικών υποδομών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της 
παραγωγικότητας στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής και οικονομίας σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 
Κατά τη φάση λειτουργίας της μονάδας κατόπιν της προτεινόμενης 
τροποποίησης/επέκτασης, αναμένεται να απασχολείται προσωπικό έως 900 ατόμων, 
διαφόρων ειδικοτήτων προσφέροντας οικονομικό όφελος στην τοπική κοινωνία της 
περιοχής εγκατάστασης και συμβάλλοντας στη μείωση του δείκτη ανεργίας της 
περιοχής. Επιπλέον, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα αυξηθεί ο κύκλος εργασιών 
των συνεργαζόμενων προμηθευτών και εμπορικών συνεργατών.  
 
Εναλλακτικές λύσεις του έργου  
Η εξέταση των εναλλακτικών λύσεων της μονάδας στόχο έχει την επιλογή της βέλτιστης 
λύσης ώστε να ικανοποιείται μια σειρά κριτηρίων τα οποία εξασφαλίζουν την τεχνική 
αρτιότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη της εγκατάστασης. Στη συνέχεια αιτιολογούνται οι 
κύριες επιλογές που έχουν πραγματοποιηθεί ως προς τα χαρακτηριστικά του έργου.  
➢ Η επιλογή της επέκτασης του γηπέδου της μονάδας σε όμορο ιδιόκτητο γήπεδο με 

υφιστάμενο κτίριο επιλέχθηκε με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από την αύξηση των επεμβάσεων κατασκευής νέων βιομηχανικών 
υποδομών σε ελεύθερες μη δομημένες εκτάσεις.  

➢ H κλίμακα του έργου έχει σχεδιαστεί με κριτήριο την βέλτιστη και εύρυθμη λειτουργία 
της μονάδας.  

➢ Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται θα είναι σύγχρονος και θα διαθέτει ευέλικτες 
λειτουργίες ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.  

➢ Η παραγωγική διαδικασία της μονάδας στοχεύει στην παραγωγή των προϊόντων 
σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε. σχετικά με τις «Αρχές και τους 
Κανόνες Καλής Παραγωγής για τα Φάρμακα και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα 
ανθρώπινης χρήσης».  

 
Η μηδενική λύση, η οποία αφορά στη μη υλοποίηση της προτεινόμενης 
τροποποίησης/επέκτασης της μονάδας δεν θα επιφέρει καμία περαιτέρω προστασία στο 
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φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, καθώς όπως αναλύεται στην 
σχετική μελέτη το εξεταζόμενο έργο δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. 
 
xiii. Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις: 
1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο 
αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι 
κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάμει 
επικίνδυνα απόβλητα. 

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

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

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

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) 
<<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>> όπως έχει τροποποιηθεί και καταργηθεί 
σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) 
«Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» 

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

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 
8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και 

διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) όπως τροποποιήθηκε με την με ΑΠ: 
191002/5-9-2013 (ΦΕΚ2220/Β΄/9-9-2013) «Τροποποίηση της υπ’αριθμ 
145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
(Β΄354) και συναφείς διατάξεις» και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νομαρχών 
Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη 
περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με 
τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και 
Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089). Την ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 
(ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί «Μέτρων και όρων για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων» 
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9. Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 
“για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για 
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

10. Διαχείριση και προστασία των υδάτων:  
α)  Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των 

υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 

β)  ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και Διαδικασιών 
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

γ)  ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης 
ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)» 

δ)  ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης» 

στ) Υ.Α. 1420/82031/2015 (ΦΕΚ1709/Β/15)- Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής 
για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης 

ζ) Την Υ.Α. 39626/2208/Ε130/2009 - Καθορισμός μέτρων για την προστασία των 
υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων 
υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει 

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

12. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στις αποφάσεις: 

α) Υπ. Απ. Α5/2375 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων 
αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570Β/9-9-86) «Προσδιορισμός της ηχητικής 
εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις 
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 

γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751Β/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή 
τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 
ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών» 
όπως έχει συμπληρωθεί απόπ την ΥΑ 10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81Β/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης 
θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών 
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί 
με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). 
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ε) Υπ. Απ. 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β/28-3-2006) Καθορισμός μέτρων, όρων και 
μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά με την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου».  

στ) Υπ. Απ. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β/2.3.2007) Τροποποίηση του άρθρου 8 της 
υπ’αριθμόν 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003)  περί Μέτρων και όρων 
για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 
εξωτερικούς χώρου. 

Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 
293 Α/1981.  

13. Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν όπως έχει 
τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 9272/471/07 (ΦΕΚ286/Β/2-3-07).  

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

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

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

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

στ) ΚΥΑ 38638/2016 (ΦΕΚ 1334/Β/21-9-2005), με την οποία καθορίζονται οριακές 
και κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ 

ζ) ΚΥΑ 9238/332 (ΦΕΚ 405/Β/27-2-2004), με την οποία καθορίζονται οριακές και 
κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του 
άνθρακα. 

η) ΚΥΑ οικ.6164/16-03-2018 (ΦΕΚ1107/Β) ''Περιορισμός των εκπομπών 
ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης – 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαικού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL313/1/28.11.2015)'' 

θ) ΥΑ 28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25.8.92), «μέτρα για τον περιορισμό της 
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εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντίζελ». 
ι) ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), «μέτρα κατά εκπομπών αερίων από 

πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων». 
ια) ΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91), «καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την 

πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές 
αμιάντου». 

ιβ) ΠΥΣ 98/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87), «οριακή τιμή της ατμόσφαιρας σε 
μόλυβδο». 

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

17. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: ΚΥΑ 3060(ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ512/Β/25-04-2002) 
περί «Μέτρων προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων». 

18. Ειδικά έλαια μετασχηματιστών: ΚΥΑ 7589/731/29-03-2000 (ΦΕΚ514/Β/11-04-
2000) περί «Καθορισμού μέτρων και όρων για τη διαχείριση των 
πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)” και ΚΥΑ 
18083/1098 Ε.103/8-03-2003 (ΦΕΚ606/Β/15-5-2003) περί «Σχεδίων 
διάθεσης/απολύμανσης συσκευών που περιέχουν PCB κλπ» 

 
 

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

Γενικοί Όροι 
➢ Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη 

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

➢ 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.  

➢ Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής των 
περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης. 

➢ Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του 
έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από 
την κείμενη νομοθεσία άδειες, εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις (πχ γραφεία δόμησης, Δ/νση 
Μεταφορών, Εταιρεία Ύδρευσης κλπ). 

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

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

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

➢ Η κτιριακή εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους 
όρους δόμησης της ισχύουσας νομοθεσίας και των σχετικών διαταγμάτων. 

➢ Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κλπ 
κατά  παράβαση του Γ.Ο.Κ. και χρωματισμός αποδεκτής αντικειμενικά αισθητικής του 
κτιρίου, για την αποφυγή υποβάθμισης του τοπίου και περιορισμού της κυκλοφορίας 
πεζών και οχημάτων.. 

➢ Περιμετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, 
πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σημεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου 
και του πεζοδρομίου. 

➢ 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. 
 

Παραγωγική διαδικασία - Διαχείριση α΄ υλών - προϊόντων 
➢ Οι βοηθητικές ύλες και οι χημικές ύλες να αποθηκεύονται σε κλειστό και στεγασμένο 

χώρο μακριά από πηγές θερμότητας και ανάφλεξης. 
➢ Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής στην αποθήκη. Σωστή διαχείριση των προς 

αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων 
και του περιβάλλοντος. 

➢ Να γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας στους χώρους αποθήκευσης χημικών - 
φαρμάκων (τοποθέτηση κλιματιστικών).   

➢ 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.  

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

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

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

➢ Σύναψη συμβάσεων με όλες τις απαραίτητες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων (και 
μη) αποβλήτων και υποβολή αυτών στις αρμόδιες αρχές.   

➢ Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων. 
➢ Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση κατά την 

οπισθοκίνηση. 
➢ Στο χώρο της δραστηριότητας να διατίθενται σε πρώτη ζήτηση τα δελτία ασφαλούς 

χρήσης (MSDS) όλων των πρώτων υλών και να τηρούνται όλα τα αναγραφόμενα 
μέτρα προφύλαξης ατομικής ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος 
αποφεύγοντας υλικά εξαιρετικά επιβαρυντικά για την υγεία και το περιβάλλον (όπως: 
τοξικά, δραστικά, αλογονούχα, με βαρέα μέταλλα, με αρωματικούς υδρογονάνθρακες 
κλπ).\ 

➢ Υπεράνω κάθε θέσης εργασίας να τοποθετηθεί θύρα απαγωγής των εκλυομένων 
αερίων μετά συστήματος απόσμισης και εξουδετέρωσής τους.  
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➢ Τα εκλυόμενα απαέρια και οι σκόνες από τους χώρους της παραγωγικής διαδικασίας 
πρέπει να μεταφέρονται με απαγωγούς σε κατάλληλα συστήματα συγκράτησης 
(σακκόφιλτρα). Η συγκέντρωση στην έξοδο του συστήματος να είναι μικρότερη από το 
όριο που προβλέπεται από τη νομοθεσία (100 mg/Nm3). Να γίνονται μετρήσεις στην 
έξοδο τουλάχιστον μία φορά ανά έτος και κατά τη διάρκεια πλήρους λειτουργίας της 
μονάδας. Η σκόνη που συλλέγεται από τα σακκόφιλτρα να διατίθεται προς 
ανακύκλωση. 

➢ Η έξοδος του απαγωγικού συστήματος του εξαερισμού να τοποθετηθεί μακριά από 
παράθυρα ή από εξώστες παρακείμενων χώρων συνάθροισης κοινού κλπ και γενικά 
να εξασφαλισθεί η μη όχληση των περιοίκων τόσο από τον διαχεόμενο εξερχόμενο 
αέρα όσο και από τη μετάδοση των δονήσεων και του προκαλούμενου θορύβου.  

 
Διαχείριση Αποβλήτων 
➢ Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 
2992/ 19.09.2016) Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 
(ΗΜΑ). 
 

➢ Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη απόρριψη έστω και προσωρινή 
αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο της δραστηριότητας . 

➢ Δεν επιτρέπεται ανάμιξη διαφορετικών κατηγοριών αποβλήτων 
➢ Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 
2992/ 19.09.2016) Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 
(ΗΜΑ). 

➢ Η αποθήκευση των μη επικίνδυνων αποβλήτων δύναται να λαμβάνει χώρα σε 
υπαίθριους χώρους της μονάδας εντός κατάλληλων περιεκτών. 

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

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

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

➢ Η αποκομιδή των οικιακών στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης να γίνεται με 
ευθύνη του φορέα του έργου και σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες ΟΤΑ και να 
διατίθενται σε νόμιμα λειτουργούντα χώρο διάθεσης απορριμμάτων  

➢  Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, παλαιός εξοπλισμός κλπ, να διαχειρίζονται από 
αδειοδοτημένους φορείς προς ανακύκλωση. Η διάθεση/διαχείριση των παλαιών 
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ανταλλακτικών, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής τους κλπ να γίνει σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

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

➢ Τα οχήματα μεταφοράς των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων καθώς και των 
επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σχετικές άδειες 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 και των ΚΥΑ 13588/725/06 
και 24944/1159/06, αντίστοιχα, να είναι εξοπλισμένα με όλα τα κατάλληλα μέσα 
αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα 
πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών από τυχόν εύφλεκτα 
μεταφερόμενα υλικά, να διαθέτουν δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Οι εκπομπές καυσαερίων δεν θα υπερβαίνουν τα 
εκάστοτε ισχύοντα όρια 

➢ Να υπάρχουν πάντα σε ισχύ συμβάσεις μεταξύ του φορέα της δραστηριότητας του 
θέματος με τα εγκεκριμένα από το ΥΠΕΝ συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των 
διαφόρων τύπων αποβλήτων (συσσωρευτές, ορυκτέλαια κ.α.) ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση τους μέχρι την τελική αξιοποίηση / διάθεση των 
αποβλήτων. Όλες οι ως άνω συμβάσεις θα πρέπει να προσκομιστούν στη Δ/νση 
Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αμέσως μετά την υπογραφή 
τους καθώς και να είναι διαθέσιμες για κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

➢ Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί μητρώο (συνοδευόμενο από αρχείο των αντίστοιχων 
παραστατικών στοιχείων) των πάσης φύσεως αποβλήτων, στο οποίο να 
σημειώνεται: η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά 
χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισμός, η 
συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς καθώς και η μέθοδος και ο χώρος 
επεξεργασίας των αποβλήτων. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να 
συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά 
επικινδύνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ13588/725/06 
(ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β). 

➢ Η εταιρεία οφείλει κατά την αποστολή των αποθηκευμένων αποβλήτων προς 
περαιτέρω διαχείριση, ως κάτοχος αυτών, να συμπληρώνει κατάλληλα το αντίστοιχο 
πρωτότυπο Έντυπο Αναγνώρισης που παρέχεται από τον υπεύθυνο για τη 
μεταφορά των αποβλήτων και να διατηρεί αντίγραφο αυτού για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον τρία (3) έτη. 

➢ Η χρονική διάρκεια παραμονής των επικίνδυνων αποβλήτων στην εγκατάσταση να 
μην ξεπερνά τα τρία (3) έτη ή ένα (1) έτος, ανάλογα με το εάν ο τελικός προορισμός 
των αποβλήτων είναι εγκατάσταση αξιοποίησης ή διάθεσης, αντίστοιχα 

➢ Θα πρέπει να αποφεύγεται η γειτνίαση των αποθηκευμένων αποβλήτων με δίκτυα 
υποδομών που ενδέχεται να επηρεαστούν 

➢ Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης αποβλήτων ή άλλων τοξικών ουσιών θα πρέπει να 
είναι πλήρως στεγανοποιημένες 

➢ Να διασφαλίζεται η συλλογή τυχόν διαρροών από όλα τα αποθηκευμένα απόβλητα ή 
άλλες τοξικές ουσίες. Τονίζεται ότι, τα υγρά των διαρροών θα πρέπει να συλλέγονται 
και να οδηγούνται στις δεξαμενές αποθήκευσης ή σε κατάλληλους περιέκτες 
αποβλήτων και να διαχειρίζονται κατάλληλα. Σε περίπτωση διαρροής, οι διαδικασίες 
κένωσης ή πλήρωσης να διακόπτονται άμεσα 
 
Επικίνδυνα Απόβλητα 
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➢ Η αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων να λαμβάνει χώρα εντός στεγασμένου 
χώρου σε παλέτες ή κατάλληλη συσκευασία (βαρέλια, κιβώτια, κλπ.). 

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

➢ Τα εργαστηριακά απόβλητα, τα ληγμένα και εκτός προδιαγραφών φαρμακευτικά 
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. 13588/725/2006 
[ΦΕΚ Β383/28-3-06 , όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 
187/Β/2.3.07)]. 

➢ Τα βιομηχανικά απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισμό του μηχανολογικού 
εξοπλισμού παραγωγής τυχών επικίνδυνων φαρμακευτικών 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.  

➢ Τα υποβαθμισμένα φαρμακευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες σε υγρή κατάσταση 
(ληγμένα και εκτός προδιαγραφών) θα πρέπει να διαχειρίζονται από ειδικά 
αδειοδοτημένη εταιρεία. 

➢ Η συλλεγόμενη σκόνη από τα φίλτρα κατακράτησης των συστημάτων εξαερισμού να 
διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο. 

➢ 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), ειδάλλως θα πρέπει να διαχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο η συλλεγόμενη 
από αυτά σκόνη. 

➢ 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 ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64Α/2-
3-2004) και το Ν2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06.08.01) κρατώντας τα σχετικά 
παραστατικά.  

➢ Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) να διαχειρίζονται 
σύμφωνα με το ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/05-03-04).  

➢ Φύλαξη εύφλεκτων υλών (οινόπνευμα κλπ.) εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου με 
εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, λαμβάνοντας υπόψη και τα 
αντίστοιχα φύλλα ασφαλείας μετά από έγκριση της πυροσβεστικής εφόσον απαιτείται 

➢ Κάθε παράδοση – παραλαβή επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να συνοδεύεται 
από την έκδοση κατάλληλα συμπληρωμένων έντυπων αναγνώρισης, όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

➢ Τα προς αποθήκευση επικίνδυνα απόβλητα να τοποθετούνται σε χωριστά 
διαμερίσματα ανάλογα με την επικινδυνότητά τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους για λόγους ασφαλείας. Για την κατασκευή, διαμόρφωση και διαχωρισμό των 
διαμερισμάτων να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα υλικά, ανθεκτικά σε πυρκαγιά κ.α 

➢ Η τελική διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων, με τις οποίες ο φορέας της υπόψη 
δραστηριότητας θα πρέπει να διαθέτει συμβάσεις βάσει της ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/06 
(ΦΕΚ 383/Β/28.3.06).. Όλες οι ως άνω συμβάσεις καθώς και τυχόν ανανεώσεις / 
τροποποιήσεις αυτών θα πρέπει να προσκομιστούν στη Δ/νση Περιβάλλοντος της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αμέσως μετά την υπογραφή τους καθώς και να 
είναι διαθέσιμες για κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες 



 32 

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

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

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

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

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

➢ Τα υδατικά υγρά βιομηχανικά απόβλητα να οδηγούνται στην μονάδα διαχωρισμού 
επεξεργασίας από όπου στη συνέχεια θα διατίθενται στον καθορισμένο αποδέκτη  

➢ Τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της 
εταιρείας να διαχειρίζονται, όπως περιγράφονται στην σχετική άδεια επεξεργασίας 
και διάθεσης υγρών βιομηχανικών απόβλητων  και στην απόφαση καθορισμού 
αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων της βιομηχανίας 
παραγωγής φαρμάκων DEMO A.B.E.E. Να γίνεται τακτική συντήρηση του 
βιολογικού ή του σχετικού συστήματος επεξεργασίας και τακτικές μετρήσεις των 
φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων τόσο στην είσοδο όσο και 
στην έξοδο οι οποίες να τηρούνται σε κατάλληλο βιβλίο. 

➢ Διαφοροποίηση (κυρίως υπερβάσεις) των πραγματικών ποιοτικών και 
ποσοτικών χαρακτηριστικών των προς διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων 
στον καθορισμένο αποδέκτη, είναι επιτρεπτή μόνο ύστερα από σχετική 
γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών Υγείας ΠΕ Ανατολικής Αττικής και 
Δ/νσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 
145116/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

➢ Στα όρια της δραστηριότητας και προσβάσιμο για κάθε έλεγχο να υφίσταται φρεάτιο 
δειγματοληψίας των προς διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων 

➢ Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε 
επιφανειακούς αποδέκτες.  

➢ Τα αστικά υγρά απόβλητα να οδηγούνται στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ . 
➢ Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, υγρών 

αποβλήτων τα οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και μολυσματικούς παράγοντες. 
➢ Τα διάφορα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένα και 

καταχωρημένα σε διεθνείς λίστες υγιεινής και να μην περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
όπως φορμαλδεΰδη, γλουταραλδεΰδη. 

➢ 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. 

➢ Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους 
λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του 
εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) και στο 
ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των 



 33 

μηχανημάτων-οχημάτων να γίνεται από και σε εγκεκριμένα συνεργεία, τα οποία θα 
είναι επίσης εφοδιασμένα με όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις- εγκρίσεις, άδειες, και 
όλα τα μηχανήματα- οχήματα θα φέρουν πιστοποιητικά θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας 
καυσαερίων κλπ. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να 
γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία 
θα διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

➢ Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο ΠΔ 82/04 περί χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων.  
 
Αέρια Απόβλητα 

➢ Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων από ειδικευμένο 
προσωπικό. Τα μηχανήματα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται 
στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές θορύβου και αέριων 
ρύπων αλλά και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 

➢ Να διενεργούνται μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην καμινάδα απαγωγής 
αέρα μετά τα σακόφιλτρα 1 φορά ανά τρία έτη, εφόσον οι εκπομπές είναι πολύ 
χαμηλότερες από την οριακή τιμή.  

➢ Να συντηρούνται τακτικά τα σακκόφιλτρα και σε περίπτωση εξαντλήσεώς τους να 
παραδίνονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης.  

➢ Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο σημείο εκπομπής όχι 
μεγαλύτερη των 100mg/Nm3 (Π.Δ.1180, άρθρο2, παρ.1). 

➢ Εκπομπές καυσαερίων από την λειτουργία του λέβητα. Τα μόνα επιτρεπόμενα 
καύσιμα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης και τα αέρια καύσιμα. 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.  

➢ Η συντήρηση και ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα –λέβητα-
καπνοδόχου να γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια και μέσα στα πλαίσια 
των προδιαγραφών της ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ369Β/24-05-93) και Y.A. οικ. 189533 / 
07.11.2011. Για κάθε εργασία συντήρησης-ρύθμισης του συστήματος θέρμανσης 
των χώρων να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή εις διπλούν 
το προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης - ρύθμισης και να κρατείται σε αρχείο. 

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

➢ Καλός εξαερισμός του χώρου με χρήση φίλτρων για την κατακράτηση σωματιδίων 
κόνεως και τοπικά φίλτρα στους χώρους που επεξεργάζονται και συσκευάζουν 
κόνεις υπό τη μορφή δισκίων ή καψουλών. 

➢ Γενικά τα αέρια απόβλητα που παράγονται στην επιχείρηση να διοχετεύονται μέσω 
αεραγωγού στον εξωτερικό χώρο σε κατάλληλο ύψος διάθεσης σύμφωνα με το 
ΓΟΚ/85. 

➢ Να υπάρχουν κατάλληλα συστήματα εξαερισμού και αποκονίωσης (κλιματιστικές 
μονάδες, δίκτυα αεραγωγών, στόμια, κλπ). Να χρησιμοποιούνται μονάδες 
προσαγωγής και απαγωγής – απόρριψης αέρα ανά ομάδα χώρων ώστε να 
επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος αριθμός ανανεώσεων.  

➢ Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων (λέβητες, 
καυστήρες, γεννήτριες, κλιματιστικά, κλπ.) και του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού, και να τηρείται αρχείο των φύλλων συντήρησης αυτών, και βιβλίο 
καταγραφής των μετρήσεων αέριων ρύπων από καυστήρες – λέβητες. 
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➢ Σε περίπτωση που οι μετρούμενοι ρύποι που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα είναι 
μεγαλύτερη από τα προβλεπόμενα όρια, υποβληθεί τροποιητική ΜΠΕ για την 
εγκατάσταση κατάλληλης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

➢ Οι συνθήκες και οι παράμετροι καλής λειτουργίας των καυστήρων των λεβήτων 
(απώλειες θερμότητας – περιεκτικότητα σε οξυγόνο – διοξείδιο του άνθρακα – 
οξείδια του αζώτου – θερμοκρασία καυσαερίων – δείκτης αιθάλης), καθώς και τα 
όργανα μέτρησης των παραμέτρων και η συχνότητα ελέγχου των συνθηκών αυτών 
να πληρούν τις προδιαγραφές της Υ.Α. οικ. 189533/7-11-11 (ΦΕΚ 2654/Β/9-11-11). 
Για κάθε εργασία συντήρησης – ρύθμισης να συμπληρώνεται και να υπογράφεται 
από τον υπεύθυνο συντηρητή το προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης ρύθμισης και να 
τηρείται σχετικό αρχείο για δυο έτη. 

➢ Η χρήση ψυκτικών μέσων που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες υπόκειται στις 
απαγορεύσεις και περιορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2009 για ουσίες που 
καταστρέφουν την στοιβάδα του όζοντος. 

➢ Για τα συστήματα ψύξης που λειτουργούν με ψυκτικά μέσα όπως το R407C  και 
R410A όπου περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (υδροφθοράνθρακες), να 
τηρείται ο Κανονισμός (ΕΚ) 85/2006, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη διαρροών, 
τον έλεγχο του εξοπλισμού για διαρροές, την ανάκτηση φθοριούχων αερίων και την 
τήρηση αρχείων, εφόσον απαιτείται. 
 

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

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

➢ Ο εκπεμπόμενος θόρυβος κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου την 
περίοδο κατασκευής του έργου, θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 
αναφερομένων xiii12-13 κανονισμών και σχετικών διατάξεων ενώ κατά τη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων θα πρέπει ο ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, στα 
όρια του χώρου, να μην υπερβαίνει τα 70 dB(A), σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81(ΦΕΚ 
293/Α/1981). Παράλληλα θα πρέπει να ικανοποιούνται και οι σχετικοί περιορισμοί 
που αφορούν τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις όσον αφορά τις λοιπές ηχητικές 
οχλήσεις.  
 

➢ Στην περίπτωση που δραστηριότητες χρησιμοποιούν κινητά μηχανήματα σε 
ανοιχτούς χώρους, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της 
κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από 
εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 
2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν 
αναθεωρήσεών τους. 
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➢ Τα μηχανήματα που προκαλούν θόρυβο (γεννήτριες, αντλίες, συμπιεστές κλπ) να 
ηχομονωθούν κατάλληλα. Θα πρέπει να επιτευχθεί σωστή κτιριακή ηχομόνωση για 
την επίτευξη των ορίων του εκπεμπόμενου θορύβου. 

➢ Μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να τοποθετηθούν σε 
ειδικές αντικραδασμικές βάσεις / στηρίξεις (ελαστομερικές, ντίζες κλπ ή αν απαιτηθεί 
βάσει ειδικής μελέτης και σε αποσβεστήρες κλπ). 

➢ Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, μετρούμενο στα όρια της ιδιοκτησίας είναι 
65 db(Α) (Π.Δ. 1180/81 ΦΕΚ 293Α/6-10-81). 
 
Υποσταθμοί 

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

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

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

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

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

➢ Οι ακάλυπτοι χώροι του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων να μην χρησιμοποιούνται 
για την αποθήκευση επικινδύνων υλικών 

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

➢ Οι εγκαταστάσεις (εσωτερικοί χώροι, προστατευτικά κιγκλιδώματα, στεγανοποίηση 
χώρου, περίφραξη, φωτισμός, χώροι προσωπικής υγιεινής, Η/Μ εγκαταστάσεις και 
συστήματα ασφαλείας, αντικεραυνική προστασία, αντιολισθητικά δάπεδα, συστήματα 
πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, χρωματισμοί, διάδρομοι, σκυρόδετες και 
μεταλλικές κατασκευές, φυτεύσεις κλπ) πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, 
να συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Τυχόν 
επισφαλή στοιχεία θα πρέπει να εντοπίζονται και να αντικαθίστανται άμεσα. 
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➢ Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων μόνιμων ή περιοδικών στο 
χώρο της δραστηριότητας οι οποίες αποσπούν την προσοχή κατά την οδήγηση 
ή/και περιορίζουν την ορατότητα κατά την κυκλοφορία πεζών/οχημάτων. 
 

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

➢ Να λαμβάνεται μέριμνα για την απομόνωση των εύφλεκτων υλικών και την 
τοποθέτησή τους σε ασφαλές μέρος 

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

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

➢ 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. Να υπάρχουν αποθηκευμένα σε 
εύκολα προσπελάσιμα σημεία της εγκατάστασης διάφορα υλικά σε επάρκεια (για 
παράδειγμα, πριονίδι, προσροφητικά υλικά κ.α.) μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται 
η εξουδετέρωση ή / και η προσρόφηση και κατά συνέπεια η συγκράτηση τυχόν 
διαρρεόντων καυσίμων, λιπαντικών, διαρρεόντων ηλεκτρολυτών κ.α.. Τα μίγματα θα 
πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα πιστοποιημένες συσκευασίες μέχρι τη 
διάθεσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διάθεσης και 
επεξεργασίας επικινδύνων. Ειδικότερα, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία από τη διαρροή υγρών αποβλήτων κατά τις διαδικασίες αποθήκευσης 

➢ Να εγκατασταθεί κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας διαρροών / 
διαφυγών και εκδήλωσης πυρκαγιάς. Να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα 
πυρόσβεσης σε κάθε παραγωγικό  χώρο και αποθήκευσης υλικών (έτοιμων 
προϊόντων και α΄ υλών)  

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

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

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

➢ Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος 
εγκατάστασης. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν 
όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. Ο φορέας λειτουργίας της θα πρέπει να προβεί σε 
συγκεκριμένες δράσεις ώστε να εξυγιάνει και να αποκαταστήσει το χώρο 
 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και 
προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 
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προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας 
υπόψη όλα τα ως άνω αναφερόμενα, εισηγείται θετικά για την αναφερόμενη στη μελέτη 
δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι τυχόν τροποποιήσεις (ποσοτικών και ποιοτικών) στα 
χαρακτηριστικά των προς διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων προς τον καθορισμένο 
αποδέκτη, θα απαιτήσουν την λήψη σχετικών γνωμοδοτήσεων της Δ/νσης Υγείας ΠΕ 
Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής και της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στην 
τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της μονάδας 
παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
εταιρίας “DEMO AΒΕE”, η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στο 21ο χλμ. της Εθνικής 
Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου, του Δήμου Διονύσου, 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής,  
α) με την επισήμανση ότι τυχόν τροποποιήσεις (ποσοτικών και ποιοτικών) στα 
χαρακτηριστικά των προς διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων προς τον καθορισμένο 
αποδέκτη, θα απαιτήσουν την λήψη σχετικών γνωμοδοτήσεων της Δ/νσης Υγείας ΠΕ 
Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής και της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής και  
β) σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους, τα τεχνικά έργα και τα μέτρα 
αντιρρύπανσης που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής: 

 
 i) Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις: 
1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο 
αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι 
κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάμει 
επικίνδυνα απόβλητα. 

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

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

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

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) 
<<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>> όπως έχει τροποποιηθεί και καταργηθεί 
σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) 
«Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» 

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 



 40 

7. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 

8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) όπως τροποποιήθηκε με την με ΑΠ: 
191002/5-9-2013 (ΦΕΚ2220/Β΄/9-9-2013) «Τροποποίηση της υπ’αριθμ 
145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
(Β΄354) και συναφείς διατάξεις» και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νομαρχών 
Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη 
περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με 
τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και 
Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089). Την ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 
(ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί «Μέτρων και όρων για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων» 

9. Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 
“για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για 
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

10. Διαχείριση και προστασία των υδάτων:  
α)  Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των 

υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 

β)  ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και Διαδικασιών 
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

γ)  ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης 
ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)» 

δ)  ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης» 

στ) Υ.Α. 1420/82031/2015 (ΦΕΚ1709/Β/15)- Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής 
για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης 

ζ) Την Υ.Α. 39626/2208/Ε130/2009 - Καθορισμός μέτρων για την προστασία των 
υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων 
υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει 

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

12. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα 
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στις αποφάσεις: 
α) Υπ. Απ. Α5/2375 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων 

αεροσφυρών», 
β) Υπ. Απ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570Β/9-9-86) «Προσδιορισμός της ηχητικής 

εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις 
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 

γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751Β/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή 
τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, 
των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και 
αεροσφυρών» όπως έχει συμπληρωθεί απόπ την ΥΑ 10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81Β/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης 
θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών 
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί 
με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). 

ε) Υπ. Απ. 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β/28-3-2006) Καθορισμός μέτρων, όρων 
και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά με την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου».  

στ) Υπ. Απ. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β/2.3.2007) Τροποποίηση του άρθρου 8 της 
υπ’αριθμόν 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003)  περί Μέτρων και όρων 
για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 
εξωτερικούς χώρου. 

Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 
293 Α/1981.  

13. Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν όπως έχει 
τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 9272/471/07 (ΦΕΚ286/Β/2-3-07).  

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

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

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

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

στ) ΚΥΑ 38638/2016 (ΦΕΚ 1334/Β/21-9-2005), με την οποία καθορίζονται οριακές 
και κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό 
αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ 

ζ) ΚΥΑ 9238/332 (ΦΕΚ 405/Β/27-2-2004), με την οποία καθορίζονται οριακές και 
κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του 
άνθρακα. 

η) ΚΥΑ οικ.6164/16-03-2018 (ΦΕΚ1107/Β) ''Περιορισμός των εκπομπών 
ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης – 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαικού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL313/1/28.11.2015)'' 

θ) ΥΑ 28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25.8.92), «μέτρα για τον περιορισμό της 
εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντίζελ». 

ι) ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), «μέτρα κατά εκπομπών αερίων από 
πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων». 

ια) ΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91), «καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την 
πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές 
αμιάντου». 

ιβ) ΠΥΣ 98/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87), «οριακή τιμή της ατμόσφαιρας σε 
μόλυβδο». 

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

17. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: ΚΥΑ 3060(ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ512/Β/25-04-2002) 
περί «Μέτρων προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων». 

18. Ειδικά έλαια μετασχηματιστών: ΚΥΑ 7589/731/29-03-2000 (ΦΕΚ514/Β/11-04-
2000) περί «Καθορισμού μέτρων και όρων για τη διαχείριση των 
πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)” και ΚΥΑ 
18083/1098 Ε.103/8-03-2003 (ΦΕΚ606/Β/15-5-2003) περί «Σχεδίων 
διάθεσης/απολύμανσης συσκευών που περιέχουν PCB κλπ» 

 
 

ii) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται: 
Γενικοί Όροι 
➢ Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη 

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

➢ 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.  

➢ Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής των 
περιβαλλοντικών όρων της προς έκδοση ΑΕΠΟ. 
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➢ Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του 
έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από 
την κείμενη νομοθεσία άδειες, εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις (πχ γραφεία δόμησης, Δ/νση 
Μεταφορών, Εταιρεία Ύδρευσης κλπ). 

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

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

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

➢ Η κτιριακή εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους 
όρους δόμησης της ισχύουσας νομοθεσίας και των σχετικών διαταγμάτων. 

➢ Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κλπ 
κατά  παράβαση του Γ.Ο.Κ. και χρωματισμός αποδεκτής αντικειμενικά αισθητικής του 
κτιρίου, για την αποφυγή υποβάθμισης του τοπίου και περιορισμού της κυκλοφορίας 
πεζών και οχημάτων. 

➢ Περιμετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, 
πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σημεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου 
και του πεζοδρομίου. 

➢ 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. 
 

Παραγωγική διαδικασία - Διαχείριση α΄ υλών - προϊόντων 
➢ Οι βοηθητικές ύλες και οι χημικές ύλες να αποθηκεύονται σε κλειστό και στεγασμένο 

χώρο μακριά από πηγές θερμότητας και ανάφλεξης. 
➢ Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής στην αποθήκη. Σωστή διαχείριση των προς 

αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων 
και του περιβάλλοντος. 

➢ Να γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας στους χώρους αποθήκευσης χημικών - 
φαρμάκων (τοποθέτηση κλιματιστικών).   

➢ 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.  

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

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

➢ 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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➢ Σύναψη συμβάσεων με όλες τις απαραίτητες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων (και 
μη) αποβλήτων και υποβολή αυτών στις αρμόδιες αρχές.   

➢ Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων. 
➢ Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση κατά 

την οπισθοκίνηση. 
➢ Στο χώρο της δραστηριότητας να διατίθενται σε πρώτη ζήτηση τα δελτία ασφαλούς 

χρήσης (MSDS) όλων των πρώτων υλών και να τηρούνται όλα τα αναγραφόμενα 
μέτρα προφύλαξης ατομικής ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος 
αποφεύγοντας υλικά εξαιρετικά επιβαρυντικά για την υγεία και το περιβάλλον (όπως: 
τοξικά, δραστικά, αλογονούχα, με βαρέα μέταλλα, με αρωματικούς υδρογονάνθρακες 
κλπ). 

➢ Υπεράνω κάθε θέσης εργασίας να τοποθετηθεί θύρα απαγωγής των εκλυομένων 
αερίων μετά συστήματος απόσμησης και εξουδετέρωσής τους.  

➢ Τα εκλυόμενα απαέρια και οι σκόνες από τους χώρους της παραγωγικής διαδικασίας 
πρέπει να μεταφέρονται με απαγωγούς σε κατάλληλα συστήματα συγκράτησης 
(σακκόφιλτρα). Η συγκέντρωση στην έξοδο του συστήματος να είναι μικρότερη από 
το όριο που προβλέπεται από τη νομοθεσία (100 mg/Nm3). Να γίνονται μετρήσεις 
στην έξοδο τουλάχιστον μία φορά ανά έτος και κατά τη διάρκεια πλήρους λειτουργίας 
της μονάδας. Η σκόνη που συλλέγεται από τα σακκόφιλτρα να διατίθεται προς 
ανακύκλωση. 

➢ Η έξοδος του απαγωγικού συστήματος του εξαερισμού να τοποθετηθεί μακριά από 
παράθυρα ή από εξώστες παρακείμενων χώρων συνάθροισης κοινού κλπ και γενικά 
να εξασφαλισθεί η μη όχληση των περιοίκων τόσο από τον διαχεόμενο εξερχόμενο 
αέρα όσο και από τη μετάδοση των δονήσεων και του προκαλούμενου θορύβου.  

 
Διαχείριση Αποβλήτων 
➢ Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 
2992/ 19.09.2016) Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 
(ΗΜΑ). 

➢ Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη απόρριψη έστω και προσωρινή 
αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο της δραστηριότητας. 

➢ Δεν επιτρέπεται ανάμιξη διαφορετικών κατηγοριών αποβλήτων 
➢ Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 
2992/ 19.09.2016) Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 
(ΗΜΑ). 

➢ Η αποθήκευση των μη επικίνδυνων αποβλήτων δύναται να λαμβάνει χώρα σε 
υπαίθριους χώρους της μονάδας εντός κατάλληλων περιεκτών. 

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

➢ Να εγκατασταθεί σύστημα συλλογής και διάθεσης των παραγομένων αποβλήτων. 
Απορρίμματα που μπορούν να ανακυκλωθούν (αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί, 
χαρτόνι) να συλλέγονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα και να διατίθενται για 
ανακύκλωση σε φορείς διαχείρισης που διαθέτουν τη σχετική άδεια μέσω 
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (σύμφωνα με το Ν2939/01 (Α/179).  
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➢ Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (κάδων, container κ.α.), των οχημάτων 
μεταφοράς, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού διαχείρισης των μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην 
ΚΥΑ 114218/1997. Αντίστοιχα, όσον αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα οι ως άνω 
προδιαγραφές θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 
24944/1159/06         

➢ Η αποκομιδή των οικιακών στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης να γίνεται με 
ευθύνη του φορέα του έργου και σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες ΟΤΑ και να 
διατίθενται σε νόμιμα λειτουργούντα χώρο διάθεσης απορριμμάτων.  

➢  Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, παλαιός εξοπλισμός κλπ, να διαχειρίζονται από 
αδειοδοτημένους φορείς προς ανακύκλωση. Η διάθεση/διαχείριση των παλαιών 
ανταλλακτικών, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής τους κλπ να γίνει σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

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

➢ Τα οχήματα μεταφοράς των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων καθώς και των 
επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σχετικές άδειες 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 και των ΚΥΑ 13588/725/06 
και 24944/1159/06, αντίστοιχα, να είναι εξοπλισμένα με όλα τα κατάλληλα μέσα 
αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα 
πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών από τυχόν εύφλεκτα 
μεταφερόμενα υλικά, να διαθέτουν δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Οι εκπομπές καυσαερίων δεν θα υπερβαίνουν τα 
εκάστοτε ισχύοντα όρια 

➢ Να υπάρχουν πάντα σε ισχύ συμβάσεις μεταξύ του φορέα της δραστηριότητας του 
θέματος με τα εγκεκριμένα από το ΥΠΕΝ συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των 
διαφόρων τύπων αποβλήτων (συσσωρευτές, ορυκτέλαια κ.α.) ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση τους μέχρι την τελική αξιοποίηση / διάθεση των 
αποβλήτων. Όλες οι ως άνω συμβάσεις θα πρέπει να προσκομιστούν στη Δ/νση 
Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αμέσως μετά την υπογραφή 
τους καθώς και να είναι διαθέσιμες για κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

➢ Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί μητρώο (συνοδευόμενο από αρχείο των αντίστοιχων 
παραστατικών στοιχείων) των πάσης φύσεως αποβλήτων, στο οποίο να 
σημειώνεται: η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά 
χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισμός, η 
συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς καθώς και η μέθοδος και ο χώρος 
επεξεργασίας των αποβλήτων. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να 
συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά 
επικινδύνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ13588/725/06 
(ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β). 

➢ Η εταιρεία οφείλει κατά την αποστολή των αποθηκευμένων αποβλήτων προς 
περαιτέρω διαχείριση, ως κάτοχος αυτών, να συμπληρώνει κατάλληλα το αντίστοιχο 
πρωτότυπο Έντυπο Αναγνώρισης που παρέχεται από τον υπεύθυνο για τη 
μεταφορά των αποβλήτων και να διατηρεί αντίγραφο αυτού για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον τρία (3) έτη. 

➢ Η χρονική διάρκεια παραμονής των επικίνδυνων αποβλήτων στην εγκατάσταση να 
μην ξεπερνά τα τρία (3) έτη ή ένα (1) έτος, ανάλογα με το εάν ο τελικός προορισμός 
των αποβλήτων είναι εγκατάσταση αξιοποίησης ή διάθεσης, αντίστοιχα. 
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➢ Θα πρέπει να αποφεύγεται η γειτνίαση των αποθηκευμένων αποβλήτων με δίκτυα 
υποδομών που ενδέχεται να επηρεαστούν. 

➢ Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης αποβλήτων ή άλλων τοξικών ουσιών θα πρέπει να 
είναι πλήρως στεγανοποιημένες. 

➢ Να διασφαλίζεται η συλλογή τυχόν διαρροών από όλα τα αποθηκευμένα απόβλητα 
ή άλλες τοξικές ουσίες. Τονίζεται ότι, τα υγρά των διαρροών θα πρέπει να 
συλλέγονται και να οδηγούνται στις δεξαμενές αποθήκευσης ή σε κατάλληλους 
περιέκτες αποβλήτων και να διαχειρίζονται κατάλληλα. Σε περίπτωση διαρροής, οι 
διαδικασίες κένωσης ή πλήρωσης να διακόπτονται άμεσα. 
 
Επικίνδυνα Απόβλητα 

➢ Η αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων να λαμβάνει χώρα εντός στεγασμένου 
χώρου σε παλέτες ή κατάλληλη συσκευασία (βαρέλια, κιβώτια, κλπ.). 

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

➢ Τα εργαστηριακά απόβλητα, τα ληγμένα και εκτός προδιαγραφών φαρμακευτικά 
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. 
13588/725/2006 [ΦΕΚ Β383/28-3-06, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07)]. 

➢ Τα βιομηχανικά απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισμό του μηχανολογικού 
εξοπλισμού παραγωγής τυχών επικίνδυνων φαρμακευτικών 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.  

➢ Τα υποβαθμισμένα φαρμακευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες σε υγρή κατάσταση 
(ληγμένα και εκτός προδιαγραφών) θα πρέπει να διαχειρίζονται από ειδικά 
αδειοδοτημένη εταιρεία. 

➢ Η συλλεγόμενη σκόνη από τα φίλτρα κατακράτησης των συστημάτων εξαερισμού 
να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο. 

➢ 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), ειδάλλως θα πρέπει να διαχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο η 
συλλεγόμενη από αυτά σκόνη. 

➢ 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 ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64Α/2-
3-2004) και το Ν2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06.08.01) κρατώντας τα σχετικά 
παραστατικά.  

➢ Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) να διαχειρίζονται 
σύμφωνα με το ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/05-03-04).  

➢ Φύλαξη εύφλεκτων υλών (οινόπνευμα κλπ.) εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου με 
εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, λαμβάνοντας υπόψη και τα 
αντίστοιχα φύλλα ασφαλείας μετά από έγκριση της πυροσβεστικής εφόσον 
απαιτείται. 
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➢ Κάθε παράδοση – παραλαβή επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να συνοδεύεται 
από την έκδοση κατάλληλα συμπληρωμένων έντυπων αναγνώρισης, όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

➢ Τα προς αποθήκευση επικίνδυνα απόβλητα να τοποθετούνται σε χωριστά 
διαμερίσματα ανάλογα με την επικινδυνότητά τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους για λόγους ασφαλείας. Για την κατασκευή, διαμόρφωση και διαχωρισμό των 
διαμερισμάτων να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα υλικά, ανθεκτικά σε πυρκαγιά κ.α 

➢ Η τελική διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων, με τις οποίες ο φορέας της υπόψη 
δραστηριότητας θα πρέπει να διαθέτει συμβάσεις βάσει της ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/06 
(ΦΕΚ 383/Β/28.3.06). Όλες οι ως άνω συμβάσεις καθώς και τυχόν ανανεώσεις / 
τροποποιήσεις αυτών θα πρέπει να προσκομιστούν στη Δ/νση Περιβάλλοντος της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αμέσως μετά την υπογραφή τους καθώς και να 
είναι διαθέσιμες για κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

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

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

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

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

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

➢ Τα υδατικά υγρά βιομηχανικά απόβλητα να οδηγούνται στην μονάδα διαχωρισμού 
επεξεργασίας από όπου στη συνέχεια θα διατίθενται στον καθορισμένο αποδέκτη  

➢   Τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της 
εταιρείας να διαχειρίζονται, όπως περιγράφονται στην σχετική άδεια επεξεργασίας 
και διάθεσης υγρών βιομηχανικών απόβλητων και στην απόφαση καθορισμού 
αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων της βιομηχανίας 
παραγωγής φαρμάκων DEMO A.B.E.E. Να γίνεται τακτική συντήρηση του 
βιολογικού ή του σχετικού συστήματος επεξεργασίας και τακτικές μετρήσεις των 
φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων τόσο στην είσοδο όσο και 
στην έξοδο οι οποίες να τηρούνται σε κατάλληλο βιβλίο. 

➢   Διαφοροποίηση (κυρίως υπερβάσεις) των πραγματικών ποιοτικών και 
ποσοτικών χαρακτηριστικών των προς διάθεση επεξεργασμένων 
αποβλήτων στον καθορισμένο αποδέκτη, είναι επιτρεπτή μόνο ύστερα από 
σχετική γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών Υγείας ΠΕ Ανατολικής 
Αττικής και Δ/νσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σύμφωνα με 
την ΚΥΑ οικ. 145116/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

➢ Στα όρια της δραστηριότητας και προσβάσιμο για κάθε έλεγχο να υφίσταται φρεάτιο 
δειγματοληψίας των προς διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων 

➢ Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε 
επιφανειακούς αποδέκτες.  

➢ Τα αστικά υγρά απόβλητα να οδηγούνται στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ . 
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➢ Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, υγρών 
αποβλήτων τα οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και μολυσματικούς παράγοντες. 

➢ Τα διάφορα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένα και 
καταχωρημένα σε διεθνείς λίστες υγιεινής και να μην περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
όπως φορμαλδεΰδη, γλουταραλδεΰδη. 

➢ 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. 

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

➢ Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο ΠΔ 82/04 περί χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων.  
 
Αέρια Απόβλητα 

➢ Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων από ειδικευμένο 
προσωπικό. Τα μηχανήματα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές θορύβου 
και αέριων ρύπων αλλά και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 

➢ Να διενεργούνται μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην καμινάδα απαγωγής 
αέρα μετά τα σακκόφιλτρα 1 φορά ανά τρία έτη, εφόσον οι εκπομπές είναι πολύ 
χαμηλότερες από την οριακή τιμή.  

➢ Να συντηρούνται τακτικά τα σακκόφιλτρα και σε περίπτωση εξαντλήσεώς τους να 
παραδίνονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης.  

➢ Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο σημείο εκπομπής όχι 
μεγαλύτερη των 100mg/Nm3 (Π.Δ.1180, άρθρο2, παρ.1). 

➢ Εκπομπές καυσαερίων από την λειτουργία του λέβητα. Τα μόνα επιτρεπόμενα 
καύσιμα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης και τα αέρια καύσιμα. 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.  

➢ Η συντήρηση και ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα –λέβητα-
καπνοδόχου να γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια και μέσα στα 
πλαίσια των προδιαγραφών της ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ369Β/24-05-93) και Y.A. οικ. 
189533 / 07.11.2011. Για κάθε εργασία συντήρησης-ρύθμισης του συστήματος 
θέρμανσης των χώρων να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή 
εις διπλούν το προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης - ρύθμισης και να κρατείται σε 
αρχείο. 

➢ Χρήση τοπικών φίλτρων στους χώρους επεξεργασίας και συσκευασίας κόνεων για 
την απαγωγή και συγκράτηση των σωματιδίων σκόνης. 
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➢ Καλός εξαερισμός του χώρου με χρήση φίλτρων για την κατακράτηση σωματιδίων 
κόνεως και τοπικά φίλτρα στους χώρους που επεξεργάζονται και συσκευάζουν 
κόνεις υπό τη μορφή δισκίων ή καψουλών. 

➢ Γενικά τα αέρια απόβλητα που παράγονται στην επιχείρηση να διοχετεύονται μέσω 
αεραγωγού στον εξωτερικό χώρο σε κατάλληλο ύψος διάθεσης σύμφωνα με το 
ΓΟΚ/85. 

➢ Να υπάρχουν κατάλληλα συστήματα εξαερισμού και αποκονίωσης (κλιματιστικές 
μονάδες, δίκτυα αεραγωγών, στόμια, κλπ). Να χρησιμοποιούνται μονάδες 
προσαγωγής και απαγωγής – απόρριψης αέρα ανά ομάδα χώρων ώστε να 
επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος αριθμός ανανεώσεων.  

➢ Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων (λέβητες, 
καυστήρες, γεννήτριες, κλιματιστικά, κλπ.) και του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού, και να τηρείται αρχείο των φύλλων συντήρησης αυτών, και βιβλίο 
καταγραφής των μετρήσεων αέριων ρύπων από καυστήρες – λέβητες. 

➢ Σε περίπτωση που οι μετρούμενοι ρύποι που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα είναι 
μεγαλύτερη από τα προβλεπόμενα όρια, υποβληθεί τροποιητική ΜΠΕ για την 
εγκατάσταση κατάλληλης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

➢ Οι συνθήκες και οι παράμετροι καλής λειτουργίας των καυστήρων των λεβήτων 
(απώλειες θερμότητας – περιεκτικότητα σε οξυγόνο – διοξείδιο του άνθρακα – 
οξείδια του αζώτου – θερμοκρασία καυσαερίων – δείκτης αιθάλης), καθώς και τα 
όργανα μέτρησης των παραμέτρων και η συχνότητα ελέγχου των συνθηκών αυτών 
να πληρούν τις προδιαγραφές της Υ.Α. οικ. 189533/7-11-11 (ΦΕΚ 2654/Β/9-11-11). 
Για κάθε εργασία συντήρησης – ρύθμισης να συμπληρώνεται και να υπογράφεται 
από τον υπεύθυνο συντηρητή το προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης ρύθμισης και 
να τηρείται σχετικό αρχείο για δυο έτη. 

➢ Η χρήση ψυκτικών μέσων που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες υπόκειται στις 
απαγορεύσεις και περιορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2009 για ουσίες που 
καταστρέφουν την στοιβάδα του όζοντος. 

➢ Για τα συστήματα ψύξης που λειτουργούν με ψυκτικά μέσα όπως το R407C  και 
R410A όπου περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (υδροφθοράνθρακες), να 
τηρείται ο Κανονισμός (ΕΚ) 85/2006, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη διαρροών, 
τον έλεγχο του εξοπλισμού για διαρροές, την ανάκτηση φθοριούχων αερίων και την 
τήρηση αρχείων, εφόσον απαιτείται. 

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

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

➢ Ο εκπεμπόμενος θόρυβος κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου την 
περίοδο κατασκευής του έργου, θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 
αναφερομένων βi)12-13 κανονισμών και σχετικών διατάξεων ενώ κατά τη 
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λειτουργία των εγκαταστάσεων θα πρέπει ο ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός 
εξοπλισμός, στα όρια του χώρου, να μην υπερβαίνει τα 70 dB(A), σύμφωνα με το 
Π.Δ. 1180/81(ΦΕΚ 293/Α/1981). Παράλληλα θα πρέπει να ικανοποιούνται και οι 
σχετικοί περιορισμοί που αφορούν τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις όσον 
αφορά τις λοιπές ηχητικές οχλήσεις.  

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

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

➢ Μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να τοποθετηθούν σε 
ειδικές αντικραδασμικές βάσεις / στηρίξεις (ελαστομερικές, ντίζες κλπ ή αν απαιτηθεί 
βάσει ειδικής μελέτης και σε αποσβεστήρες κλπ). 

➢ Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, μετρούμενο στα όρια της ιδιοκτησίας είναι 
65 db(Α) (Π.Δ. 1180/81 ΦΕΚ 293Α/6-10-81). 
 
Υποσταθμοί 

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

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

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

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

➢ Στην περίπτωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων να υπάρχει κατάλληλο 
δίκτυο απορροής ομβρίων υδάτων. 

➢ Οι ακάλυπτοι χώροι του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων να μην χρησιμοποιούνται 
για την αποθήκευση επικινδύνων υλικών. 

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

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

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

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

➢ Να λαμβάνεται μέριμνα για την απομόνωση των εύφλεκτων υλικών και την 
τοποθέτησή τους σε ασφαλές μέρος. 

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

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

➢ 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. Να υπάρχουν αποθηκευμένα 
σε εύκολα προσπελάσιμα σημεία της εγκατάστασης διάφορα υλικά σε επάρκεια (για 
παράδειγμα, πριονίδι, προσροφητικά υλικά κ.α.) μέσω των οποίων θα 
επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση ή / και η προσρόφηση και κατά συνέπεια η 
συγκράτηση τυχόν διαρρεόντων καυσίμων, λιπαντικών, διαρρεόντων ηλεκτρολυτών 
κ.α.. Τα μίγματα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα πιστοποιημένες 
συσκευασίες μέχρι τη διάθεσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 
διάθεσης και επεξεργασίας επικινδύνων. Ειδικότερα, να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την προστασία από τη διαρροή υγρών αποβλήτων κατά τις 
διαδικασίες αποθήκευσης. 

➢ Να εγκατασταθεί κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας διαρροών / 
διαφυγών και εκδήλωσης πυρκαγιάς. Να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα 
πυρόσβεσης σε κάθε παραγωγικό  χώρο και αποθήκευσης υλικών (έτοιμων 
προϊόντων και α΄ υλών)  

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

➢ Να ληφθεί μέριμνα για την εφαρμογή προγράμματος εξοικονόμησης νερού (π.χ. 
ελεγχόμενη ροή νερού στις εγκαταστάσεις υγιεινής, εφαρμογή συστημάτων στάγδην 
άρδευσης των περιοχών πρασίνου, ανακύκλωση νερού όπου είναι εφικτό κλπ). 
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➢ Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του έργου ή της 
δραστηριότητας και να επιδιορθώνεται άμεσα οιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς την 
αποφυγή απωλειών νερού 

➢ Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος 
εγκατάστασης. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν 
όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. Ο φορέας λειτουργίας της θα πρέπει να προβεί σε 
συγκεκριμένες δράσεις ώστε να εξυγιάνει και να αποκαταστήσει το χώρο 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και 
προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 
προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους.  
 
 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. 
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,  
- ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη.  
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την 
Αττική» κ.κ. Η. Παναγιώταρος, Δ. Ανδρεάκος, Π. Ασημακόπουλος, Γ. 
Γιαννακουλοπούλου. 
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