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Συνεδρίαση 9η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 74/2021 

Σήμερα 31/3/2021, 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) των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-
2010), όπως ισχύει, 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) και Γ) της υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης & 
Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-
ΠΓΦ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 235856/24-3-2021 πρόσκλησης του Προέδρου κ. 
Χρήστου Θεοδωρόπουλου και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 239692/26-3-2021 συμπλήρωσης 
αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 24/3/2021 και στις 26/3/2021 αντίστοιχα, στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα 
από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 7ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου 
εργοστασίου ζυθοποιίας της εταιρείας «Αθηναϊκή Ζυθοποιίας Α.Ε.» στη Λ. Κηφισού 102 
Δήμου Αιγάλεω Π.Ε. Δυτικού Τομέα που αφορά ανανέωση-τροποποίηση ΑΕΠΟ.  

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα επτά 
(77) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (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 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
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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.: Βαθιώτης Αθανάσιος, Βιδάλη Μαρία 
(Μαίρη) Γιαννακόπουλος Βασίλειος, 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, Αγγουράς Κων/νος, 
Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, 
Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, 
Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, 
Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας 
Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, 
Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη 
Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), 
Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, 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, 
Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά 
Παναγιώτα, Παππάς Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος 
(Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος 
Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη 
Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ. Αθανασίου Μάριος και κ. Αποστολόπουλος Εμμανουήλ. 
 

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το 
λόγο στον Εντεταλμένο κ. Ν. Παπαδάκη ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συμβουλίου την υπ΄αριθμ. πρωτ. 204345/12-3-2021 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
& Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως 
εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 

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

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

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

5. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες 
διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και Υ.Α. 
9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)]. 

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

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

8. Την Π.Υ.Σ. 39/2020 (ΦΕΚ 185/Α/2020) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)». 

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

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

11. Την Υ.Α. οικ. 191002/2013 (ΦΕΚ 2220/Β/2013) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 
145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
(354/Β) και συναφείς διατάξεις”». 

12. Την Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) «Καθορισμός πλαισίου 
κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο 
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της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών 
εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» [όπως τροποποιήθηκε 
από την Υ.Α. Η.Π. 44105/1398/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1890/Β/2013), την Υ.Α. Η.Π. 
34062/957/Ε103/2015 (ΦΕΚ 1793/Β/2015) και την Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 
143/Α/2015)]. 

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

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

15. Την Υ.Α. οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 191002/2013 (ΦΕΚ 
2220/Β/2013) και την Υ.Α. οικ. 100079/2015 (ΦΕΚ 135/Β/2015)]. 

16. Την Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
1991 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/2007), την Υ.Α. οικ. 
146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)]. 

17. Την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β/2006) «Λήψη μέτρων 
πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά 
εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που 
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες» [όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 7077/444/Φ.15/2009 (ΦΕΚ 977/Β/2009), την Υ.Α. 
οικ. 12997/145/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 3284/Β/2014) και την Υ.Α. Α.Π. 
136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210/Β/2018)]. 

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

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

20. Την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης». 
21. Την Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια 

εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες ατμογεννήτριες, 
ελαιόθερμα, αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο». 

22. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138/1965) Υγειονομική Διάταξη «Περί διαθέσεως 
λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» [όπως τροποποιήθηκε δια των υπ’ αριθμ. 
Γ1/17831/1971 (ΦΕΚ 986/Β/1971), Γ4/1305/1974 (ΦΕΚ 801/Β/1974) και Υ.Α. 
Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/2008 (ΦΕΚ 2089/Β/2008)]. 

23. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 62742/2015 με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία 
γνωμοδότησης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» από το Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/νση 
Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 
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24. Το υπ’ αρ. πρωτ. 112111/2020 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση φακέλου Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου εργοστασίου ζυθοποιίας της 
εταιρείας «Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.» στην Λ. Κηφισου 102 Δήμου Αιγάλεω Π.Ε. 
Δυτικού Τομέα που αφορά ανανέωση – τροποποίηση ΑΕΠΟ» (ΠΕΤ: 2011407620), 
από το Τμήμα Α / Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση 
Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

25. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1008872/2020 έγγραφο με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης», από 
το Περιφερειακό Συμβούλιο / Περιφέρεια Αττικής. 

26. Το υπ’ αρ. πρωτ. 41934/2021 με θέμα «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΔΗΜΟΣ 
ΑΙΓΑΛΕΩ», από τις Τεχνικές Υπηρεσίες / Δήμος Αιγάλεω. 

27. Το υπ’ αρ. πρωτ. 9995/2018 με θέμα «Χρήσεις Γης στο Ο.Τ. 818 περιοχής Ελαιώνα 
του Δήμου Αιγάλεω» από το Τμ. Αρχείου & Αδειοδοτήσεων / Δ/νση Υπηρεσιών 
Δόμησης / Δήμος Αιγάλεω. 

28. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 181646/11.03.2013 έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
βιομηχανίας παραγωγής ζύθου (παράταση ισχύος), από την Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. / 
ΥΠΕΚΑ. 

29. Το υπ’ αρ. πρωτ. 6675/2017 έγγραφο με θέμα «Παροχή πληροφοριών – Θεώρηση 
σχεδιαγραμμάτων», από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών / 
Περιφέρεια Αττικής. 

30. Το υπ’ αρ. πρωτ. 4410/2015 έγγραφο με θέμα «Άσκηση οικοδομικής 
δραστηριότητας», από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών / 
Περιφέρεια Αττικής. 

31. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2254/2015 άδεια εγκατάστασης ζυθοποιείου μικρής κλίμακας 
Μικροζυθοποιείου και εγκατάστασης μηχανολογικού εργοστασίου ζυθοποιίας, από 
την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών / Περιφέρεια Αττικής. 

32. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8922/2015 απαλλαγή από την υποχρέωση με άδεια λειτουργίας 
εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού 
Τομέα Αθηνών / Περιφέρεια Αττικής. 

33. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4180/2009 άδεια λειτουργίας (ανανέωση) εργοστασίου 
ζυθοποιίας, από την Δ/νση Ανάπτυξης Δυτικού Τομέα / Νομαρχία Αθηνών. 

34. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3406/Φ.701.4/9343/02.09.2016 Πιστοποιητικό Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών. 

35. Οι υπ’ αριθμ. 1867/1963, 1681/1965, 3453/1966, 5086/1966, 1672/1968, 
3585/1968, 6062/1968, 978/1971, 4416/1971, 5278/1971, 14735/1972, 350/1975, 
3150/1977, 6863/1978, Χ-Ψ706/1980, 1309/1985, 126/1989, 718/1997, 855/1998, 
970/1998, 321/1999, 969/2002 και 894/2009 άδειες οικοδομής καθώς και η 22/2018 
άδεια δόμησης, από την Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης / Δήμος Αιγάλεω.  

36. Τις υπ’ αριθμ. 2079103 και 2079111 δηλώσεις υπαγωγής στις διατάξεις του 
Ν.4178/2013. 

37. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14005/2013 ανανέωση άδειας αποχέτευσης στο δίκτυο 
ακαθάρτων, από την Δ/νση Ποιότητας / ΕΥΔΑΠ. 

38. Το απόσπασμα του σελιδομετρημένου και θεωρημένου βιβλίου μετρήσεων 
βιολογικού καθαρισμού. 

39. Τα φύλλα μέτρησης – ελέγχου βιομηχανικής καύσης και μέτρησης απόδοσης 
λεβήτων. υπ’ αρ. Δ011119/012 της 07-11-2019 Έκθεση Αποτελεσμάτων Μετρήσεων 
των Επιπέδων Θορύβου στο Χώρο Παραγωγής & στα Όρια της Ιδιοκτησίας του 
Εργοστασίου ΑΝΑΛΚΟ Ε.Π.Ε., της ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

40. Το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 14001:2004 
 

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου εργοστασίου ζυθοποιίας της 
εταιρείας «Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.» στην Λ. Κηφισου 102 Δήμου Αιγάλεω Π.Ε. Δυτικού 
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Τομέα που αφορά ανανέωση – τροποποίηση ΑΕΠΟ, η οποία διαβιβάστηκε με το (24) 
σχετικό, για την έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της Δνσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. 
 
Κύριος του Έργου: 
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 
 
Συντάκτης μελέτης: 
GTEC Ι.Κ.E. / ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΘΩΜΑΪΔΗΣ - Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
 
Η μελέτη περιλαμβάνει: 
1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2.  ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
4.  ΣΤΟΧΟΣ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
5.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ 

ΧΩΡΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
6.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
7.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
8.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
9.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ    

 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
15. ΧΑΡΤΕΣ & ΣΧΕΔΙΑ 
16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Εργοστάσιο ζυθοποιίας 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ :  

53 άτομα 
από 1 έως και 3 βάρδιες ημερησίως 
 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ :  

Παραγωγικά Μηχανήματα : 
Κινητήρια ισχύς: 3.738,13KW 
Θερμική ισχύς: 102KW 
 
Μηχανήματα προστασίας περιβάλλοντος και 
κλιματισμού: 
Κινητήρια ισχύς: 482,40KW 
Θερμική ισχύς: 0 KW 
 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ :  Ζύθος  
 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 
Ζύθος: 102.688 tn/έτος (281,34tn/ημέρα) 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ :  71.610,58 τ.μ.  
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Γεωγραφική θέση της δραστηριότητας 
Το υπό εξέταση εργοστάσιο αναπτύσσεται σε γήπεδο επιφάνειας 71.610,58 
τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισού 102 & Προόδου 
του Δήμου Αιγάλεω του Νομού Αττικής.  
Χρήσεις γης 
Η θέση εγκατάστασης της εξεταζόμενης δραστηριότητας, όπως αναφέρεται και στην υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 9995/11.12.2018 βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης 
του Δήμου Αιγάλεω, βρίσκεται σε περιοχή με στοιχείο Β σύμφωνα με το ΦΕΚ 
90/Δ/13.02.2006, όπου επιτρέπονται οι νόμιμα υφιστάμενες βιομηχανικές - βιοτεχνικές 
μονάδες χαμηλής και μέσης όχλησης και μετεγκατάσταση τέτοιων μονάδων από την 
περιοχή του Ελαιώνα. 

 
Εικόνα 1: Δορυφορική απεικόνιση της θέσης της δραστηριότητας 

Περιβαλλοντική κατάταξη του έργου 
➢ Κατάταξη σε κατηγορία βάσει περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 
Υ.Α. (ΦΕΚ 3833/Β/09.09.2020) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που 
προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) 
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α 
του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)», η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται στο 
σύνολό της στην Κατηγορία Α2 της ανωτέρω Απόφασης, ως εξής : 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 
3833/Β/09.09.2020), βάσει του οποίου καθιερώνεται η εφαρμογή ενός συστήματος 
παροχής μορίων για την κατάταξη των δραστηριοτήτων στην υποκατηγορία Α2 ή στην 
κατηγορία Β, ανάλογα με τις συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος, τη θέση και τις τυχόν 
νομικές δεσμεύσεις της περιοχής εγκατάστασης, η εν λόγω δραστηριότητα συγκεντρώνει 
συνολικά 120 μόρια, ως ακολούθως: 
 

 
 
Βάσει των ανωτέρω πινάκων και για δυναμικότητα εγκατάστασης ως προς παραγόμενο 
τελικό προϊόν 281,34t/ημέρα (> 150 t/ημέρα) και αριθμό μορίων 120 (>90), προκύπτει ότι 
η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται στο σύνολό της στην Κατηγορία Α2 της υπ’ 
αριθμ. 92108/1045/Φ.15/2020 Υ.Α. 
➢ Κατάταξη σε βαθμό όχλησης 

Το εξεταζόμενο εργοστάσιο ζυθοποιίας κατατάσσεται, βάσει της Κ.Υ.Α. οικ. 
92108/1045/Φ15 (ΦΕΚ 3833/Β/09-09-2020) «Κατάταξη στις κατηγορίες παρ.1 του 
άρθρου 1 του Ν.4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων 
που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/23-3-2012 (Β΄1048) 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ.9α 
του άρθρου 20 του Ν.3982/2011 (Α΄143)», στην Κατηγορία Α2. 
Σύμφωνα με την ανωτέρω Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/09.09.2020) 
και το Άρθρο 1 αυτής, παύει να έχει εφαρμογή η ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 
1048/Β/04.04.2012) όπου γίνεται αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης και πλέον ισχύει η παράγραφος 
9 του άρθρου 20 του Ν. 3982/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 
παράγραφος 3 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019), σύμφωνα με το οποίο «9α. Από 
την έκδοση της απόφασης του επόμενου εδαφίου, κάθε αναφορά στην κείμενη 
νομοθεσία σε υψηλή, μέση και χαμηλή όχληση καταργείται και εφεξής νοείται ως 
αναφορά στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β αντίστοιχα της περιβαλλοντικής κατάταξης.» 
Συνεπώς, εφόσον η εξεταζόμενη δραστηριότητα ζυθοποιίας κατατάσσεται στην 
περιβαλλοντική υποκατηγορία Α2 της Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 
3833/Β/09.09.2020), όπως αναλύθηκε ανωτέρω, αντιστοιχεί στην παλαιά κατάταξη 
Μέσης όχλησης. 
➢ Υπαγωγή σε άλλες διατάξεις  
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Το εν λόγω εργοστάσιο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής ειδικότερων οδηγιών, όπως 
αυτές έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, καθώς: 

[Α] Γενικότερα, η δραστηριότητα της ζυθοποιίας ανήκει στις δραστηριότητες εκείνες που 
αναφέρονται στην ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (Οδηγία IPPC), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με την οποία καθορίζεται πλαίσιο κανόνων, μέτρων και 
διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, (περ. 6.4) β) ii) «επεξεργασία 
και μεταποίηση, εκτός από αποκλειστική συσκευασία, των ακόλουθων πρώτων 
υλών, ανεξάρτητα του αν έχουν υποστεί μεταποίηση για την παραγωγή τροφίμων ή 
ζωοτροφών από: ii. μόνο φυτική πρώτη ύλη, με δυναμικότητα παραγωγής τελικών 
προϊόντων άνω των 300 τόνων ημερησίως ή 600 τόνων ημερησίως, όταν η 
εγκατάσταση λειτουργεί για περίοδο όχι μεγαλύτερη των 90 συνεχόμενων ημερών 
εντός ενός έτους»). 
Ωστόσο η υπό εξέταση μονάδα δεν υπάγεται στην ως άνω ΚΥΑ, καθώς η 
δυναμικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων ανέρχεται σε 281,34t/ημέρα < 300 
t/ημέρα. 

[Β] δεν υπάγεται στην ΚΥΑ 172058/2016, με την οποία καθορίζονται κανόνες, μέτρα και 
όροι για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε 
εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών (εγκαταστάσεις 
SEVESO), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Συνοπτική περιγραφή έργου 
Η υπό εξέταση μονάδα περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες παραγωγικές μονάδες: 
➢ Παραλαβή και αποθήκευση βύνης 

Η πρώτη ύλη (βύνη) παραλαμβάνεται έτοιμη με φορτηγά οχήματα είτε από τα βυνοποιεία 
της εταιρείας τα οποία βρίσκονται στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη είτε από αντίστοιχες 
μονάδες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Τα φορτηγά προωθούνται στη χοάνη υποδοχής, 
όπου η βύνη αδειάζει. Εν συνεχεία με οριζόντιους αλυσομεταφορείς και κατακόρυφους 
μεταφορείς (αναβατόρια), η βύνη οδηγείται σε ένα εκ των δώδεκα σιλό προσωρινής 
αποθήκευσης αυτής συνολικής χωρητικότητας 769 τόνων. Αναλυτικότερα, η 
εγκατάσταση των σιλό φύλαξης περιλαμβάνει: 

o 4 σιλό των 70 τόνων 
o 3 σιλό των 76 τόνων 
o 1 σιλό των 50 τόνων 
o 1 σιλό των 80 τόνων 
o 1 σιλό των 90 τόνων 
o 1 σιλό των 32 τόνων 
o 1 σιλό των 9 τόνων 

Από την ανωτέρω διαδικασία παραλαβής και αποθήκευσης της βύνης, προκύπτουν 
υποπροϊόντα, σπασμένοι κόκκοι, φλοιοί, τα οποία απομακρύνονται με αναρρόφηση κατά 
την παραλαβή και διακίνηση και συλλέγονται σε σιλό προς πώληση και χρήση για 
ζωοτροφές. 
➢ Ζυθοβραστήριο (κατεργασία βύνης για παραγωγή ζυθογλεύκους) 

Από τα 12 σιλό αποθήκευσης, η βύνη οδηγείται στο ζυθοβραστήριο. Αρχικά μεταφέρεται 
στο μύλο, όπου αλέθεται από μία μονάδα άλεσης και το άλεσμα μαζί με το νερό 
μεταφέρεται σε μία από τις δύο μονάδες ανάμειξης. Το μείγμα παραμένει στα δοχεία 
ανάμειξης, αναδευόμενο υπό συγκεκριμένη θερμοκρασία και για ορισμένο χρονικό 
διάστημα, κατά το οποίο λαμβάνει χώρα διάσπαση του αμύλου της βύνης σε σάκχαρα 
από τα ενεργοποιημένα ένζυμα. 
Ακολούθως το μείγμα μεταφέρεται σε μία από τις δύο μονάδες φιλτραρίσματος, όπου 
διηθείται. Το μεν υπόλειμμα της διήθησης μεταφέρεται σε ένα σιλό και από εκεί διατίθεται 
για ζωοτροφή, το δε διήθημα, το οποίο αποτελεί τον ζυθόγλευκο, μεταφέρεται στα δοχεία 
βρασμού και βράζεται για καθορισμένο χρόνο με την προσθήκη λυκίσκου. 
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Ο βρασμένος ζυθόγλευκος μεταφέρεται στο δοχείο στροβιλισμού, όπου λαμβάνει χώρα 
απομάκρυνση των κροκιδωμένων πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες αυτές, οι οποίες έχουν την 
μορφή λάσπης, απομακρύνονται και οδηγούνται στα σιλό συλλογής των διαφόρων 
υποπροϊόντων (φλοιών). Εν συνεχεία διατίθενται για ζωοτροφές. Ακολουθεί η ψύξη και 
ο αερισμός του ζυθόγλευκου κατά την μεταφορά του στις δεξαμενές ζύμωσης. 
Επισημαίνεται ότι στην εγκατάσταση λειτουργούν δύο ανεξάρτητες μονάδες από την 
ανάμειξη έως και τον βρασμό. Η διαδικασία άλεσης και η πορεία από το δοχείο 
στροβιλισμού μέχρι το δοχείο ζυμώσεως είναι η ίδια και για τις δύο αυτές μονάδες. 
➢ Ζύμωση – σίτευση (μετατροπή ζυθογλεύκους σε μπύρα με την διαδικασία της 

αλκοολικής ζύμωσης) 
Στο τέλος της μεταφοράς του από το ζυθοβραστήριο, δοσομετρείται ποσότητα μαγιάς η 
οποία προστίθεται στο ζυθόγλευκο, ο οποίος εισέρχεται στο δοχείο ζύμωσης. Η ζύμωση 
λαμβάνει χώρα κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας με παράλληλη συλλογή 
του εκλυόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Συγκεκριμένα, το διοξείδιο του άνθρακα 
(CO2) συμπιέζεται, ψύχεται και επαναχρησιμοποιείται. 
Στο τέλος της διαδικασίας της ζύμωσης, η μπύρα που προέκυψε από το γλεύκος 
ψύχεται και παραμένει για σίτευση είτε στο ίδιο δοχείο είτε μεταφέρεται σε άλλο. 
Μετά την σίτευση η μπύρα είναι έτοιμη για φιλτράρισμα, διαδικασία που επιτελείται στο 
τμήμα των φίλτρων (βλ. ακόλουθη διαδικασία). 
Συλλογή, επεξεργασία & επαναχρησιμοποίηση CO2 
H εγκατάσταση συλλογής και επεξεργασίας του CO2 που προέρχεται από την διαδικασία 
της ζύμωσης έχει ως σκοπό να πλύνει, να συμπιέσει, να καθαρίσει, να ξηράνει και να 
υγροποιήσει το αέριο CO2. 
Το διοξείδιο του άνθρακα αρχικά συλλέγεται και οδηγείται στον διαχωριστή αφρού όπου 
συγκρατείται το νερό και ο αφρός και απομακρύνονται ακαθαρσίες που είναι διαλυτές 
στο νερό. Ακολούθως το CO2 μπαίνει σε κομπρεσέρ όπου συμπιέζεται σε πίεση που 
φτάνει τα 17,5 bar και θερμοκρασία έως 130οC και στην συνέχεια οδηγείται σε ψυγείο 
από όπου εξέρχεται περίπου σε θερμοκρασία 25-30οC προς τους απoσμητές. 
Οι αποσμητες είναι το στάδιο όπου το συμπιεσμένο CO2 απαλλάσσεται από δυσάρεστες 
οσμές και ακαθαρσίες που δεν μπόρεσαν να αφαιρεθούν στο πλυντήριο και ακολουθεί η 
ξήρανση του (αφαίρεση υγρασίας). Τέλος το αέριο CO2 εισέρχεται στον συμπυκνωτή 
όπου υγροποιείται και αποθηκεύεται σε θερμοκρασία -20,-23οC και πίεση 17,5 bar. 
Το CO2 χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία τόσο στο τμήμα του 
Ζυθοβραστηρίου όσο και στο τμήμα του Συσκευαστηρίου. Στο Ζυθοβραστήριο 
χρησιμοποιείται καθώς όλα τα δοχεία είναι υπό πίεση σε περιβάλλον CO2. Επίσης CO2 
προστίθεται, όταν μεταφέρεται μπύρα σε κάποιο βυτίο καθώς και κατά τη διαδικασία 
αραίωσης της μπύρας ώστε να είναι έτοιμη προς εμφιάλωση. Στο Συσκευαστήριο 
χρησιμοποιείται κατά το γέμισμα κάθε φιάλης. 
➢ Φίλτρανση 

Η μπύρα, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, μεταφέρεται από το δοχείο ζύμωσης -
σίτευσης και εισέρχεται πρώτα στο φίλτρο διαύγασης όπου διηθείται με αδρανή σκόνη 
γης διατόμων. Μετά τη διαύγαση αυτής, η μπύρα διέρχεται από το φίλτρο 
σταθεροποίησης όπου και σταθεροποιείται με αδρανές πολυμερές υλικό (PVPP). 
Μετά την έξοδό της από τα φίλτρα, η μπύρα οδηγείται για προσωρινή βραχυχρόνια 
αποθήκευση στα δοχεία διαυγούς ζύθου, όπου και παραμένει μέχρι την ολοκλήρωση 
όλων των ελέγχων. 
➢ Συσκευασία – εμπόριο 

Η έτοιμη μπύρα από το τμήμα των φίλτρων, οδηγείται στο συσκευαστήριο όπου και 
συσκευάζεται ανάλογα με τις ανάγκες σε γυάλινες φιάλες - μπουκάλια. 
Επισημαίνεται ότι στην εγκατάσταση λειτουργεί μια γραμμή συσκευασίας δυναμικότητας 
80.000 φιαλών την ώρα. 
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Η συσκευασμένη σε μπουκάλια μπύρα προωθείται προς την αποθήκη ετοίμων 
προϊόντων και τέλος τη διακίνηση αυτής προς το εμπόριο. 
Χρήση νερού & ενέργειας 
➢ Χρήση Νερού 

Κατά τη λειτουργία της εν λόγω δραστηριότητας, νερό χρησιμοποιείται: 
[Α] ως πρώτη ύλη κατά τη διαδικασία παραγωγής 
[Β] για τη διαδικασία πλύσης των διαφόρων δοχείων, κάδων, κλπ. κατά τη 

διαδικασία παραγωγής των προϊόντων νερού 
[Γ] για την κάλυψη των αναγκών στους χώρους υγιεινής των εργαζόμενων 
[Δ] για πότισμα των χώρων πρασίνου του γηπέδου της μονάδας 

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς της ΕΥΔΑΠ οι απαιτήσεις σε νερό του εργοστασίου 
ανήλθαν περίπου σε 360.000 m3 (λόγω της μειωμένης παραγωγής). 
Οι ανωτέρω ανάγκες σε νερό καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. 
Επισημαίνεται ότι το νερό που χρησιμοποιείτε στη διαδικασία παραγωγής καθώς και στο 
συσκευαστήριο απαιτείται να διέλθει πρώτα από σύστημα αποσκλήρυνσης. 
Συγκεκριμένα, αρχικά το νερό που πρόκειται να επεξεργαστεί από το δίκτυο 
αποθηκεύεται σε μια δεξαμενή χωρητικότητας 250m3. Εν συνεχεία, διέρχεται από δύο 
μονάδες επεξεργασίας νερού, μία με ρητίνες ανταλλαγής ιόντων εικοσιπέντε (25) m3/hr 
απιονισμού και μία εκατόν πενήντα (150) m3/hr αποσκλήρυνσης, στις οποίες το νερό 
κατεργάζεται περαιτέρω για μείωση της σκληρότητάς του. Το αποσκληρυμένο νερό 
αποθηκεύεται σε μία (1) δεξαμενή χωρητικότητας 500 m3 και τέλος διανέμεται από τη 
δεξαμενή προς την εγκατάσταση. 
Για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις, δεν απαιτείται κατεργασία του νερού και οδηγείται 
απευθείας από το δίκτυο προς την εγκατάσταση. 
➢ Χρήση καυσίμων 

Για τη λειτουργία της εν λόγω δραστηριότητας γίνεται χρήση πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. 

[Α] Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του ατμολέβητα τριών διαδρόμων 
καυσαερίων. Οι απαιτήσεις για την λειτουργία του εργοστασίου ανέρχονται περίπου 
2.600.000Nm3/ετησίως.  

[Β] Το πετρέλαιο diesel χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους (Η/Ζ), το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία σε περίπτωση διακοπής της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για έναν εφεδρικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής 
ισχύος 800KVA για το οποίο έχει χορηγηθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8922/20.11.2015 
απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργιάς της Δ/σνης 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

[Γ] Επιπλέον φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των κτιρίων διοίκησης. Οι 
απαιτήσεις για την θέρμανση των κτιρίων διοίκησης ανέρχονται περίπου 
1.800.000Nm3/ετησίως. 

➢ Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας 
Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας 
προέρχεται από το δίκτυο διανομής μέσης τάσης. Η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια 
χρησιμοποιείται για την κίνηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τον φωτισμό 
των εγκαταστάσεων. 
Σύμφωνα με τους συνημμένους λογαριασμούς της ΔΕΗ, η κατανάλωση ανήλθε σε 
περίπου 8.000.000 kWh, λόγω της μειωμένης παραγωγής. 
Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 

37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007) 
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- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121 (ΦΕΚ 53/Β/2007), Κ.Υ.Α. 
Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β΄/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/2011 (ΦΕΚ 
741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/2014 
(ΦΕΚ 218/Β/2014), K.Y.A. 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) 

- Στερεά απόβλητα: Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε 

με τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), τον Ν. 
3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και την Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)] 

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

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 
(ΦΕΚ 1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), και την Υ.Α. 
8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)] 

 
Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται: 
ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

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

2. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα θερμομονωτικά και ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η 
στάθμη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να 
μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 και από τις 
λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό 
περιβάλλον της περιοχής. 

3. Να υπάρχει κατάλληλο και ικανό σύστημα εξαερισμού του σε όλους τους χώρους 
του εργοστασίου. 

4. Τα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από τη λειτουργία των βιομηχανικών 
λεβήτων και των καυστήρων βάσει της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/93) ορίζονται ως 
εξής: α) Συγκέντρωση CO2 στα καυσαέρια ≥ 10% κ.ο. ή εναλλακτικά η συγκέντρωση 
Ο2 στα καυσαέρια ≤ 7,5% κ.ο. κατά τη λειτουργία των λεβήτων με 50-100% της 
ονομαστικής τους ισχύος β) Τιμή δείκτη αιθάλης ≤ 1 της κλίμακας Bacharach (για 
πετρέλαιο ντίζελ ή αέριο).  

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

6. Οι καυστήρες των λεβήτων θέρμανσης να ελέγχονται και να συντηρούνται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. 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 πέντε έτη. 

7. Για τους βιομηχανικούς λέβητες να υπάρχουν και να λειτουργούν θερμόμετρα για τη 
μέτρηση των θερμοκρασιών των καυσαερίων στην έξοδο, συσκευή μέτρησης της 
περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα ή οξυγόνο κατ' όγκο και 
συσκευή για τη μέτρηση του δείκτη αιθάλης κατά Bacharach. Να τηρείται θεωρημένο 
βιβλίο καταγραφής των μετρήσεων λέβητα από την αρμόδια, όπου θα 
καταγράφονται τα διαστήματα λειτουργίας της μονάδας, οι θερμοκρασίες του 
θαλάμου καύσης και των καυσαερίων στην έξοδο, οι αποδόσεις των φούρνων, και ο 
δείκτης αιθάλης και να υπογράφονται από τον υπεύθυνο εργαζόμενο. 
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ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
8. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον 

κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων [Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 
4326/Β/2016)] να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και 
μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα 
αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, μέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε 
ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από 
συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, είτε σε εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική 
άδεια. 

9. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις 
διατάξεις του Ν.2339/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001). Για τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν 
στον ανωτέρω νόμο περί εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει 
συμβόλαια συνεργασίας με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα. 

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

11. Να συλλέγονται και να διατίθενται για ζωοτροφή σε αδειοδοτημένες μονάδες: 

• Η σκόνη που προκύπτει στο στάδιο παραλαβής της βύνης 

• Οι φλοιοί βύνης και τα υπολείμματα που προκύπτουν στο 
στάδιο διήθησης και φυγοκέντρησης γλεύκους 

• Η μαγιά που προκύπτει στο στάδιο ζύμωσης του γλεύκους. 
Οι φλοιοί βύνης, οι σπασμένοι κόκκοι κλπ που προκύπτουν στο στάδιο διαλογής της 
να αποθηκεύονται προσωρινά σε σιλό. Η σκόνη που προκύπτει στο στάδιο 
παραλαβής βύνης να αποθηκεύεται προσωρινά σε πλαστικές σακούλες. Η μαγιά 
που προκύπτει στο στάδιο ζύμωσης του γλεύκους να αποθηκεύεται προσωρινά σε 
ειδικό δοχείο. Η παραμονή τους στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης να είναι η 
ελάχιστη δυνατή έτσι ώστε να μην υποβαθμίζεται το προς διάθεση προϊόν. 

12. Η ιλύς που παράγεται στην Μονάδα βιολογικού καθαρισμού της βιομηχανίας να 
συλλέγεται σε κατάλληλη δεξαμενή και οδηγείται προς κομποστοποίηση σε 
αδειοδοτημένες εταιρείες. Η χρήση της στην γεωργία είναι δυνατή με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β/1991). 

13. Το χρησιμοποιημένο φίλτρο (γη διατόμων) που προκύπτει στο στάδιο διαύγασης της 
μπύρας να συμπιέζεται και να διατίθεται ως πρώτη ύλη σε άλλη αδειοδοτημένη 
επιχείρηση (π.χ κεραμοποιείο). Η προσωρινή αποθήκευση του χρησιμοποιημένου 
φίλτρου να γίνεται σε μεταλλικούς κλάδους.  

14. Οι επιστρεφόμενες φιάλες να επαναχρησιμοποιούνται. Οι φιάλες οι οποίες είναι 
εκτός προδιαγραφών (φθαρμένες) να οδηγούνται αρχικά προς θραύση στον 
σπαστήρα φιαλών (για την μείωση του όγκου τους), να αποθηκεύονται σε ειδικό 
container και να οδηγούνται προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένες εταιρείες 
διαχείρισης αποβλήτων. 

15. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά του (1) σχετικού νόμου για την συλλογή και μεταφορά 
μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ή εν ισχύ άδεια συλλογής και μεταφοράς 
επικινδύνων αποβλήτων και θα πρέπει να παραδίδουν τα απόβλητα σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εγκατάσταση διάθεσης – αξιοποίησης αποβλήτων. Ειδικά για την 
παράδοση των μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων σε τρίτους πριν την τελική διάθεση, 
απαιτείται επιπλέον σύμβαση με τον υπεύθυνο φορέα του χώρου που θα διατεθούν.  

16. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που πιθανόν προκύπτει μετά από 
επισκευές βλαβών, αντικαταστάσεις, κλπ. στο τέλος του κύκλου ζωής του, να 
διαχειρίζεται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 
(ΦΕΚ1184/Β/2014). 
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17. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε 
στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11535/1993 
(ΦΕΚ 328/Β/1993). 

18. Να τηρείται αρχείο παραστατικών εισαγωγής α’ υλών και προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης νερού και ενέργειας. 

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

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
20. Τα μεταχειρισμένα έλαια που προκύπτουν από την λειτουργία και συντήρηση του 

μηχανολογικού εξοπλισμού να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004). Να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε 
ειδικά στεγανά δοχεία, που θα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο 
χώρο, και να δίνονται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής οι οποίες θα 
πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια για την διαχείριση των εν λόγω 
αποβλήτων. Για την παράδοση των παραπάνω αποβλήτων να συμπληρώνονται και 
να αρχειοθετούνται τα έντυπα αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. 
Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λιπαντικών στο 
έδαφος, στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά ή στο σύστημα αποχέτευσης.  

21. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων να γίνεται στην Μονάδα επεξεργασίας αγρών 
αποβλήτων της βιομηχανίας και στην συνέχεια τα απόβλητα· να διοχετεύονται για 
διάθεση στο δίκτυα ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζει η Κ.Υ.Α. 5676/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997), η Απόφαση 
ΥΓ 179182/656/1979 (ΦΕΚ 582/Β/1979) και Υ.Α. Δ16γ/381/5/44/Γ/2012 (ΦΕΚ 
286/Β/2012).  

22. Να γίνεται δύο φορές την εβδομάδα έλεγχος της ποσότητας και των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων ως προς BOD5 ,COD, Αιωρούμενα 
στερεά, pH και να τηρείται αρχείο θεωρημένο υπηρεσία. της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αθηνών. 

23. Να είναι τοποθετημένες παγίδες στερεών σωματιδίων στα σιφώνια του δικτύου, 
υγρών αποβλήτων προς αποφυγή της επιβάρυνσης τον αντίστοιχου ρεύματος 
αποβλήτων.  

24. Να επιλέγονται απορρυπαντικά και απολυμαντικά που να προκαλούν την ελάχιστη 
δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον. Να γίνεται τακτική επαναχρησιμοποίηση των 
χημικών καθαριστικών με την προϋπόθεση ότι αυτά θα έχουν διατηρήσει την ισχύ 
τους και δεν θα είναι επιβαρυμένα με στερεά. 

25. Να οριστεί εγγράφως ο χειριστής της μονάδας φυσικοχημικής επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων. 

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

27. Τα όμβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται μέσω καταλλήλων καναλιών 
με σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης και συγκέντρωσης στερεών, 
διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα εξέρχεται από την 
εγκατάσταση. 

28. Οι επιφανειακές απορροές όμβριων των ανοιχτών χώρων να είναι απαλλαγμένες 
από σκουπίδια και λοιπά απόβλητα μέσω καθημερινής καθαριότητας του εξωτερικού 
– περιβάλλοντα χώρου.  

29. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών, χημικών ουσιών, κλπ. να γίνεται 
χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα 
διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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30. Το πλύσιμο του εξοπλισμού να γίνεται με το αυτόματα συστήματα καθαρισμού C.I.P. 
τα οποία να είναι κατάλληλα χωροθετημένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες της 
μονάδας. Να χρησιμοποιείται ξεχωριστό σύστημα για εγκαταστάσεις εξοπλισμού, 
μικρές ή σπάνια χρησιμοποιούμενες ή όπου το πλύσιμο τους επιβαρύνει ιδιαίτερα τα 
υγρά απόβλητα. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
31. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του 

προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, σε 
θέματα ασφάλειας, υγιεινής και χειρισμού πρώτων υλών και αποβλήτων για την 
αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το απασχολούμενο 
στην εγκατάσταση προσωπικό να φέρει στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό 
(γάντια, μπότες ασφαλείας, φόρμες, μάσκες, ωτοασπίδες, κράνος, αντανακλαστικό 
γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας. Όλα τα Μ.Α.Π. θα φέρουν 
την έγκριση CE. 

32. Να δοθεί έμφαση και στον έλεγχο της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας στο 
αλλοδαπό προσωπικό με σκοπό την μείωση του κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων 
από έλλειψη κατανόησης της παραγωγικής διαδικασίας και έλλειψης, δυσχέρειας και 
δυσκολίας συνεννόησης. 

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

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

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
35. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης 

ενέργειας κατά τη παραγωγική διαδικασία. 
36. 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.  

37. Να γίνεται σε συνεχή βάση ανάλυση των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας 
παραγωγής και εντοπισμός εκείνων στα οποία καταγράφεται υψηλή κατανάλωση 
ενέργειας, νερού και παραγωγή αποβλήτων. Στη συνέχεια να διερευνηθούν οι 
δυαντότητες ελαχιστοποίησης των παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις 
σε ποιότητα νερού της κάθε εφαρμογής. την υγιεινή και την ασφάλεια του 
παραγόμενου προϊόντος.  

38. Να τηρούνται ημερολόγια – μητρώα και αρχεία παραστατικών, στα πλαίσια της 
παρακολούθησης της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και 
εφαρμογής των επιβαλλόμενων μέτρων: 

• Αρχείο παραστατικών παραλαβής α΄ υλών 

• Αρχείο καταναλώσεων νερού 

• Πρόγραμμα επιθεωρήσεων καλής λειτουργίας 

• Ημερολόγιο συντήρησης αντιρρυπαντικού εξοπλισμού 

• Ημερολόγιο μετρήσεων εκπομπών ρύπων. 

• Αρχείο παραστατικών διάθεσης αποβλήτων  
39. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί για όλα τα παραπάνω στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, 

διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων, ημερολόγια κλπ), 
βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω 
περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Τα 
στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εγκατάστασης. 

40. Η διατήρηση όλων των παραπάνω στοιχείων (είτε είναι σε έντυπη είτε σε 
ηλεκτρονική μορφή) να γίνεται για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. 
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41. Να συμπληρώνεται η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων με τις διαχειριζόμενες 
και διακινούμενες ποσότητες ανά έτος μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 
2992/Β/2016). 

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

43. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη πρόκλησης 
οχλήσεων στους περιοίκους. 

44. Να γίνεται συστηματική συντήρηση του πρασίνου που βρίσκεται περιμετρικά της 
μονάδας και άμεση αποκατάσταση των δέντρων που τυχών ξεραίνονται. 

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

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
46. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής να 

αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το 
δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

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

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

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

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

και 
έχοντας υπόψη: 
▪ την υπ’ αριθμ. 23/2021 (ΑΔΑ: 96ΡΗΩ6Ν – 910) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγάλεω. 
▪ την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάμενου εργοστασίου ζυθοποιίας της εταιρείας «Αθηναϊκή Ζυθοποιίας Α.Ε.» στη Λ. 
Κηφισού 102 Δήμου Αιγάλεω Π.Ε. Δυτικού Τομέα που αφορά ανανέωση-τροποποίηση 
ΑΕΠΟ, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και τα μέτρα που 
αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 
της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής: 

 
Ι) Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1) 
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- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 
37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007) 

- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121 (ΦΕΚ 53/Β/2007), Κ.Υ.Α. 
Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β΄/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/2011 (ΦΕΚ 
741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/2014 
(ΦΕΚ 218/Β/2014), K.Y.A. 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) 

- Στερεά απόβλητα: Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε 

με τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), τον Ν. 
3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και την Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)] 

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

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 
(ΦΕΚ 1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), και την Υ.Α. 
8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)] 

 
ΙΙ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται: 
ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
1. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε 

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

2. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα θερμομονωτικά και ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε 
η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 και από 
τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό 
περιβάλλον της περιοχής. 

3. Να υπάρχει κατάλληλο και ικανό σύστημα εξαερισμού του σε όλους τους χώρους 
του εργοστασίου. 

4. Τα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από τη λειτουργία των βιομηχανικών 
λεβήτων και των καυστήρων βάσει της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/93) ορίζονται ως 
εξής: α) Συγκέντρωση CO2 στα καυσαέρια ≥ 10% κ.ο. ή εναλλακτικά η συγκέντρωση 
Ο2 στα καυσαέρια ≤ 7,5% κ.ο. κατά τη λειτουργία των λεβήτων με 50-100% της 
ονομαστικής τους ισχύος β) Τιμή δείκτη αιθάλης ≤ 1 της κλίμακας Bacharach (για 
πετρέλαιο ντίζελ ή αέριο).  

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

6. Οι καυστήρες των λεβήτων θέρμανσης να ελέγχονται και να συντηρούνται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. 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 πέντε έτη. 

7. Για τους βιομηχανικούς λέβητες να υπάρχουν και να λειτουργούν θερμόμετρα για τη 
μέτρηση των θερμοκρασιών των καυσαερίων στην έξοδο, συσκευή μέτρησης της 
περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα ή οξυγόνο κατ' όγκο και 
συσκευή για τη μέτρηση του δείκτη αιθάλης κατά Bacharach. Να τηρείται 
θεωρημένο βιβλίο καταγραφής των μετρήσεων λέβητα από την αρμόδια, όπου θα 



18 

 

καταγράφονται τα διαστήματα λειτουργίας της μονάδας, οι θερμοκρασίες του 
θαλάμου καύσης και των καυσαερίων στην έξοδο, οι αποδόσεις των φούρνων, και ο 
δείκτης αιθάλης και να υπογράφονται από τον υπεύθυνο εργαζόμενο. 

 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
8. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον 

κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων [Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 
4326/Β/2016)] να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και 
μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα 
αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, μέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε 
ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από 
συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, είτε σε εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική 
άδεια. 

9. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις 
διατάξεις του Ν.2339/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001). Για τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν 
στον ανωτέρω νόμο περί εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει 
συμβόλαια συνεργασίας με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα. 

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

11. Να συλλέγονται και να διατίθενται για ζωοτροφή σε αδειοδοτημένες μονάδες: 

• Η σκόνη που προκύπτει στο στάδιο παραλαβής της βύνης 

• Οι φλοιοί βύνης και τα υπολείμματα που προκύπτουν στο στάδιο διήθησης 
και φυγοκέντρησης γλεύκους 

• Η μαγιά που προκύπτει στο στάδιο ζύμωσης του γλεύκους. 
Οι φλοιοί βύνης, οι σπασμένοι κόκκοι κλπ που προκύπτουν στο στάδιο διαλογής 
της να αποθηκεύονται προσωρινά σε σιλό. Η σκόνη που προκύπτει στο στάδιο 
παραλαβής βύνης να αποθηκεύεται προσωρινά σε πλαστικές σακούλες. Η μαγιά 
που προκύπτει στο στάδιο ζύμωσης του γλεύκους να αποθηκεύεται προσωρινά σε 
ειδικό δοχείο. Η παραμονή τους στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης να είναι 
η ελάχιστη δυνατή έτσι ώστε να μην υποβαθμίζεται το προς διάθεση προϊόν. 

12. Η ιλύς που παράγεται στην Μονάδα βιολογικού καθαρισμού της βιομηχανίας να 
συλλέγεται σε κατάλληλη δεξαμενή και οδηγείται προς κομποστοποίηση σε 
αδειοδοτημένες εταιρείες. Η χρήση της στην γεωργία είναι δυνατή με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β/1991). 

13. Το χρησιμοποιημένο φίλτρο (γη διατόμων) που προκύπτει στο στάδιο διαύγασης 
της μπύρας να συμπιέζεται και να διατίθεται ως πρώτη ύλη σε άλλη αδειοδοτημένη 
επιχείρηση (π.χ κεραμοποιείο). Η προσωρινή αποθήκευση του χρησιμοποιημένου 
φίλτρου να γίνεται σε μεταλλικούς κλάδους.  

14. Οι επιστρεφόμενες φιάλες να επαναχρησιμοποιούνται. Οι φιάλες οι οποίες είναι 
εκτός προδιαγραφών (φθαρμένες) να οδηγούνται αρχικά προς θραύση στον 
σπαστήρα φιαλών (για την μείωση του όγκου τους), να αποθηκεύονται σε ειδικό 
container και να οδηγούνται προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένες εταιρείες 
διαχείρισης αποβλήτων. 

15. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά του (1) σχετικού νόμου για την συλλογή και 
μεταφορά μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ή εν ισχύ άδεια συλλογής και 
μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων και θα πρέπει να παραδίδουν τα απόβλητα σε 
κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση διάθεσης – αξιοποίησης αποβλήτων. Ειδικά 
για την παράδοση των μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων σε τρίτους πριν την τελική 
διάθεση, απαιτείται επιπλέον σύμβαση με τον υπεύθυνο φορέα του χώρου που θα 
διατεθούν.  



19 

 

16. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που πιθανόν προκύπτει μετά από 
επισκευές βλαβών, αντικαταστάσεις, κλπ. στο τέλος του κύκλου ζωής του, να 
διαχειρίζεται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 
(ΦΕΚ1184/Β/2014). 

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

18. Να τηρείται αρχείο παραστατικών εισαγωγής α’ υλών και προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης νερού και ενέργειας. 

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

 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
20. Τα μεταχειρισμένα έλαια που προκύπτουν από την λειτουργία και συντήρηση του 

μηχανολογικού εξοπλισμού να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004). Να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε 
ειδικά στεγανά δοχεία, που θα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο χώρο, και να δίνονται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής 
οι οποίες θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια για την διαχείριση των εν 
λόγω αποβλήτων. Για την παράδοση των παραπάνω αποβλήτων να 
συμπληρώνονται και να αρχειοθετούνται τα έντυπα αναγνώρισης αποβλήτων 
λιπαντικών ελαίων. Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και 
λιπαντικών στο έδαφος, στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά ή στο σύστημα 
αποχέτευσης.  

21. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων να γίνεται στην Μονάδα επεξεργασίας 
αγρών αποβλήτων της βιομηχανίας και στην συνέχεια τα απόβλητα· να 
διοχετεύονται για διάθεση στο δίκτυα ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η Κ.Υ.Α. 5676/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997), 
η Απόφαση ΥΓ 179182/656/1979 (ΦΕΚ 582/Β/1979) και Υ.Α. 
Δ16γ/381/5/44/Γ/2012 (ΦΕΚ 286/Β/2012).  

22. Να γίνεται δύο φορές την εβδομάδα έλεγχος της ποσότητας και των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων ως προς BOD5, COD, αιωρούμενα 
στερεά, pH και να τηρείται αρχείο θεωρημένο από υπηρεσία της Περιφέρειας 
Αττικής. 

23. Να είναι τοποθετημένες παγίδες στερεών σωματιδίων στα σιφώνια του δικτύου, 
υγρών αποβλήτων προς αποφυγή της επιβάρυνσης τον αντίστοιχου ρεύματος 
αποβλήτων.  

24. Να επιλέγονται απορρυπαντικά και απολυμαντικά που να προκαλούν την ελάχιστη 
δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον. Να γίνεται τακτική επαναχρησιμοποίηση των 
χημικών καθαριστικών με την προϋπόθεση ότι αυτά θα έχουν διατηρήσει την ισχύ 
τους και δεν θα είναι επιβαρυμένα με στερεά. 

25. Να οριστεί εγγράφως ο χειριστής της μονάδας φυσικοχημικής επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων. 

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

27. Τα όμβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται μέσω καταλλήλων καναλιών 
με σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης και συγκέντρωσης στερεών, 
διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα εξέρχεται από την 
εγκατάσταση. 
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28. Οι επιφανειακές απορροές όμβριων των ανοιχτών χώρων να είναι απαλλαγμένες 
από σκουπίδια και λοιπά απόβλητα μέσω καθημερινής καθαριότητας του 
εξωτερικού – περιβάλλοντα χώρου.  

29. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών, χημικών ουσιών, κλπ. να γίνεται 
χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία να 
διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

30. Το πλύσιμο του εξοπλισμού να γίνεται με το αυτόματα συστήματα καθαρισμού 
C.I.P. τα οποία να είναι κατάλληλα χωροθετημένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
της μονάδας. Να χρησιμοποιείται ξεχωριστό σύστημα για εγκαταστάσεις 
εξοπλισμού, μικρές ή σπάνια χρησιμοποιούμενες ή όπου το πλύσιμο τους 
επιβαρύνει ιδιαίτερα τα υγρά απόβλητα. 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
31. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του 

προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, σε 
θέματα ασφάλειας, υγιεινής και χειρισμού πρώτων υλών και αποβλήτων για την 
αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το απασχολούμενο 
στην εγκατάσταση προσωπικό να φέρει στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό 
(γάντια, μπότες ασφαλείας, φόρμες, μάσκες, ωτοασπίδες, κράνος, αντανακλαστικό 
γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας. Όλα τα Μ.Α.Π. θα φέρουν 
την έγκριση CE. 

32. Να δοθεί έμφαση και στον έλεγχο της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας 
στο αλλοδαπό προσωπικό με σκοπό την μείωση του κινδύνου πρόκλησης 
ατυχημάτων από έλλειψη κατανόησης της παραγωγικής διαδικασίας και έλλειψης, 
δυσχέρειας και δυσκολίας συνεννόησης. 

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

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

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
35. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της 

κατανάλωσης ενέργειας κατά τη παραγωγική διαδικασία. 
36. 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.  

37. Να γίνεται σε συνεχή βάση ανάλυση των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας 
παραγωγής και εντοπισμός εκείνων στα οποία καταγράφεται υψηλή κατανάλωση 
ενέργειας, νερού και παραγωγή αποβλήτων. Στη συνέχεια να διερευνηθούν οι 
δυνατότητες ελαχιστοποίησης των παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις 
σε ποιότητα νερού της κάθε εφαρμογής καθώς και την υγιεινή και την ασφάλεια του 
παραγόμενου προϊόντος.  

38. Να τηρούνται ημερολόγια – μητρώα και αρχεία παραστατικών, στα πλαίσια της 
παρακολούθησης της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και 
εφαρμογής των επιβαλλόμενων μέτρων: 

• Αρχείο παραστατικών παραλαβής α΄ υλών 

• Αρχείο καταναλώσεων νερού 

• Πρόγραμμα επιθεωρήσεων καλής λειτουργίας 

• Ημερολόγιο συντήρησης αντιρρυπαντικού εξοπλισμού 

• Ημερολόγιο μετρήσεων εκπομπών ρύπων. 

• Αρχείο παραστατικών διάθεσης αποβλήτων  
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39. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί για όλα τα παραπάνω στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, 
διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων, ημερολόγια κλπ), 
βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω 
περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Τα 
στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εγκατάστασης. 

40. Η διατήρηση όλων των παραπάνω στοιχείων (είτε είναι σε έντυπη είτε σε 
ηλεκτρονική μορφή) να γίνεται για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. 

41. Να συμπληρώνεται η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων με τις διαχειριζόμενες 
και διακινούμενες ποσότητες ανά έτος μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 
2992/Β/2016). 

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

43. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη 
πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

44. Να γίνεται συστηματική συντήρηση του πρασίνου που βρίσκεται περιμετρικά της 
μονάδας και άμεση αποκατάσταση των δέντρων που τυχών ξεραίνονται. 

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

 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
46. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής να 

αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το 
δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

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

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

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης και κ. Ε. Αλεξίου, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη. 

 
 

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

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


