
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6311b02e70128e28a8d7909a στις 
13/09/22 08:33
1

                       
             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΡΟΣ: Ηλιάδης Κ. Ηλίας
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριστοτέλους 26
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 186 48 Δραπετσώνα
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ( με αποδεικτικό επίδοσης )
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αιγάλεω 5 και Κάστορος
Τ.Κ. : 185 45  Πειραιάς
Πληρ.: Δ. Τόφαλος – Γ. Καραγεωργόπουλος 
Τηλ.: 2131602108, 2131602107
e-mail: perivpeir@patt.gov.gr

ΘΕΜΑ: Οριστική έκθεση έκτακτου, μερικού, περιβαλλοντικού ελέγχου στην δραστηριότητα 
συνεργείου επισκευής και συντήρησης βαφής  συνήθων οχημάτων με την επωνυμία ΗΛΙΑΔΗΣ Κ. 
ΗΛΙΑΣ που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 26 στο Δήμο Δραπετσώνας - Κερατσινίου

ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον 

Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε…» και τον 
Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

2. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4555/2018 
(Κλεισθένης Ι).

3. Ο  Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -.....-Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α.» .

4. Ο Ν.4843/2021  (ΦΕΚ 193Α’) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 … και άλλες επείγουσες 
διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των    
αποβλήτων...»

6. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Β/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων 
Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του 
περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» .

7. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και 
λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του 
περιβάλλοντος».

mailto:perivpeir@patt.gov.gr
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8. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την Κ.Υ.Α 13588/725/06 (Φ.Ε.Κ. 383/Β/28-3-2006) «Μέτρα  όροι και περιορισμοί για την 
διαχείριση  επικίνδυνων αποβλήτων κλπ…..».

10. Η Κ.Υ.Α. 43942/4026/2012 (ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία 
Ηλεκτρονικού   Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 
του Ν.4042/2012   (Α’ 24)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Την Κ.Υ.Α. 52891/2013 (Φ.Ε.Κ. 2446/Β/30-9-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 
(Π.Π.Δ.) για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια 
οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα 
«συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής 
απόφασης 1958/12».

12. Την ΥΑ αρθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/Β/24-2-2022) «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε  κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471)».

13. Την ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165  (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών        
Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

14. Η με αρ. πρωτ. 441585/19-5-22 έγγραφη καταγγελία της κ. Μαρτάκη Καλομοίρας που 
αφορά εκπομπές οσμών και θορύβου από το συνεργείο του κ. Ηλιάδη Ηλία.

15. Οι με αρ.πρωτ. 460106/24-05-2022 και 676561/14-7-22 ηλεκτρονικές καταγγελίες που 
αφορούν στις εκπομπές οσμών και θορύβου από το συνεργείο του κ. Ηλιάδη Ηλία.

16. Το με αριθμ.πρωτ.448176/20-05-2022 έγγραφο της  Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Π.Ε.  Πειραιώς & Νήσων με συνημμένη καταγγελία της κας Μαρτάκη Καλομοίρας.

17. Η με αριθμ. πρωτ. 26256/14-01-2021 Φ(1278) βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας συνεργείου 
επισκευής και συντήρησης βαφής συνήθων οχημάτων που έχει εκδοθεί από την Δ/ση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων αόριστης χρονικής ισχύος με 
συνημμένο κατάλογο των  Π.Π.Δ.  

18. Το με αρ. πρωτ. 735198/28-7-22 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. 
Πειραιά και Νήσων υπαγωγής σε Π.Π.Δ. .

19. Η από 21-06-2022 έκθεση αυτοψίας των ελεγκτών περιβάλλοντος της Υπηρεσίας της 
Τόφαλου Δ. και Καραγεωργόπουλου Γ.

20. Το με αρ. πρωτ. 711166/22-7-22 έγγραφο της Υπηρεσίας μας διαβίβασης της προσωρινής 
έκθεσης ελέγχου συνεργείου του κ. Ηλιάδη Ηλία.

21. Το με αρ. πρωτ. 801277/23-8-22 αποδεικτικό επίδοσης της προσωρινής έκθεσης                
ελέγχου από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με ημερομηνία επίδοσης 26/7/22.

22. Η με αρ. πρωτ. 771712/8-8-22 αίτηση του κ. Ηλιάδη Ηλία με την οποία κατέθεσε        
Υπόμνημα απόψεων επί της προσωρινής έκθεσης ελέγχου.

Σε συνέχεια των παραπάνω (14), (15) και (16) σχετικών καταγγελιών, κλιμάκιο υπαλλήλων της 
Υπηρεσίας μας αποτελούμενο από τους Τόφαλο Διονύσιο και Καραγεωργόπουλο Γεώργιο 
πραγματοποίησε έκτακτο, μερικό, περιβαλλοντικό έλεγχο στις 21-6-2022 στην δραστηριότητα 
συνεργείο επισκευής και συντήρησης βαφής συνήθων οχημάτων μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων ή 
μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνων» ιδιοκτησίας του κ. Ηλιάδη Ηλία.

Η παραπάνω δραστηριότητα κατατάσσεται στην Β κατηγορία 9η ομάδα με α/α 9 (σχετ. 12) 
για την οποία έχει εκδοθεί η (17) σχετ. βεβαίωση νομίμου λειτουργίας από την Διεύθυνση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιά και Νήσων και το (18) σχετικό έγγραφο υπαγωγής σε 
Π.Π.Δ..
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Η δραστηριότητα βρίσκεται στο ισόγειο της πολυκατοικίας στην οδό Αριστοτέλους 26, Τ.Κ. 186 
48, στον Δήμο Δραπετσώνας – Κερατσινίου.

Κατά την αυτοψία που έγινε παρουσία του ιδιοκτήτη κ. Ηλία Ηλιάδη διαπιστώθηκαν οι παρακάτω 
ελλείψεις συμμόρφωσης με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) (11 σχετ.) :
 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
1. Στον χώρο της δραστηριότητας βρέθηκε εξοπλισμός για πλύση οχημάτων χωρίς την    
προβλεπόμενη διάταξη συλλογής των υγρών αποβλήτων που αποτελεί έλλειψη συμμόρφωσης   
με τον όρο  3.1.6 του καταλόγου εφαρμοζόμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων 
(Π.Π.Δ.) (11) σχετ. 
2. Κατά τον έλεγχο ζητήθηκε και δεν επιδείχτηκε αποδεικτικό εγγραφής και καταχώρησης  
αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) που αποτελεί έλλειψη συμμόρφωσης   
με τον όρο 3.6.10 του καταλόγου εφαρμοζόμενων (Π.Π.Δ.) (11) σχετ..
 
 Β. ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
3. Στον χώρο της δραστηριότητας δεν βρέθηκε σύστημα εξαερισμού που αποτελεί έλλειψη 
συμμόρφωσης με τον όρο 3.2.1 του καταλόγου εφαρμοζόμενων (Π.Π.Δ.) (11) σχετ. 
4. Κατά τον έλεγχο δεν μας επιδείχθηκε φύλλο συντήρησης ρύθμισης του καυστήρα του φούρνου   
βαφής. 
Η έξοδος του αγωγού αερίων του φούρνου βαφής δεν έχει τις προβλεπόμενες  αποστάσεις από 
παράθυρα ή πόρτες γειτονικών κτιρίων που αποτελεί έλλειψη συμμόρφωσης   με τον όρο  3.2.4 
(β) του καταλόγου εφαρμοζόμενων (Π.Π.Δ.) (11) σχετ.  .
 
Γ. ΘΟΡΥΒΟΣ
5. Κατά τον έλεγχο γίνονταν εργασίες ( τριβής ) με ανοιχτές τις πόρτες της δραστηριότητας που 
αποτελεί έλλειψη συμμόρφωσης   με τον όρο  3.4.4 του καταλόγου εφαρμοζόμενων Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών  Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) (11) σχετ. ΚΥΑ. 

6. Κατά τον έλεγχο δεν υπήρχε ηχομονωμένος θάλαμος σφυρηλάτησης που αποτελεί έλλειψη 
συμμόρφωσης   με τον όρο 3.4.3 του καταλόγου εφαρμοζόμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών 
Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) (11) σχετ. ΚΥΑ. 

7. Μετρήσεις θορύβου έγιναν σε δύο σημεία. 
Σημείο μέτρησης Α
Το σημείο μέτρησης Α βρίσκεται στην οροφή του κτηρίου, και στο όριο ιδιοκτησίας με το 
γειτονικό κτήριο όπου υπάρχουν πόρτες μπαλκονιού.
Στο σημείο αυτό ήταν εγκατεστημένος αγωγός αερίων της δραστηριότητας και από τις μετρήσεις 
δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση του ορίου των 50 dB(A) από την λειτουργία του απαγωγικού 
συστήματος του φούρνου βαφής  όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 1180/81 (σχετ.7).
 
Σημείο μέτρησης Β
Το σημείο μέτρησης Β βρίσκεται στο πεζοδρόμιο και στο όριο ιδιοκτησίας της δραστηριότητας.
Στο σημείο αυτό μετρήθηκε ο θόρυβος από τη λειτουργία του τριβείου με ανοιχτές και κλειστές 
πόρτες της δραστηριότητας. 
Από τις μετρήσεις διαπιστώθηκε υπέρβαση του ορίου 50 dB(A) κατά 26 dB(A) με ανοιχτές τις 
πόρτες της  δραστηριότητας και κατά 11 dB(A) με κλειστές τις πόρτες της δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώνεται έλλειψη συμμόρφωσης με τον όρο 3.4.1 του    
καταλόγου των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ).
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Δ. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
8. Κατά τον έλεγχο δεν βρέθηκε πλυντήριο κλειστού κυκλώματος για την πλύση των πιστολιών 
και των εξαρτημάτων βαφής που αποτελεί έλλειψη συμμόρφωσης με τον όρο 3.2.4 (ε) του 
καταλόγου εφαρμοζόμενων   Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) (11) σχετ. 
9. Κατά τον έλεγχο δεν βρέθηκαν στεγανά δοχεία συλλογής υγρών αποβλήτων που αποτελεί 
έλλειψη συμμόρφωσης με τον όρο 3.5.3 του καταλόγου εφαρμοζόμενων Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων  (Π.Π.Δ.) (11) σχετ.
   
Ε. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
10. Κατά τον έλεγχο δεν βρέθηκαν στεγανά δοχεία συλλογής επικίνδυνων στερεών αποβλήτων  
που αποτελεί έλλειψη συμμόρφωσης με τον όρο 3.6.3 του καταλόγου εφαρμοζόμενων     
Πρότυπων Περιβαλλοντικών   Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) (11) σχετ.  

Μετά την παραλαβή της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου ο υπεύθυνος της δραστηριότητας κ. 
Ηλιάδης Ηλίας κατέθεσε εμπρόθεσμα υπόμνημα απόψεων (σχετ. 22) με συνημμένα τα 
παρακάτω:

• αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) με Αριθμό Μητρώου 
37333 και ημερομηνία εγγραφής 4-8-2022

• ιδιωτικό συμφωνητικό της δραστηριότητας του κ.Ηλιάδη Ηλία με την εταιρεία συλλογής 
και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων STRATOS RECYCLING

• ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας συλλογής και μεταφοράς               
Αποβλήτων STRATOS RECYCLING MIKE στην δραστηριότητα του κ. Ηλιάδη Ηλία

• φύλλο Συντήρησης και ρύθμισης του καυστήρα του φούρνου βαφής από τον τεχνίτη  
             καυστήρων κ. Φυτράκη Σπυρίδων με αρ. αδείας Π4-15.

Με βάση τα στοιχεία που πρόεκυψαν κατά την αυτοψία και τον έλεγχο και λαμβάνοντας υπ’οψη 
το απολογητικό υπόμνημα του ελεγχόμενου προκύπτουν οι παρακάτω παραβάσεις:

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ως προς τον όρο 3.1.6 περί πλύσης οχημάτων ο ισχυρισμός του υπεύθυνου ότι δεν γίνεται  
πλύση του αμαξώματος παρά μόνο τοπικά δεν είναι αποδεκτός διότι βρέθηκε εξοπλισμός για την 
πλύση των αμαξωμάτων με χρήση νερού  χωρίς να υπάρχει κατάλληλα αδειοδοτημένος χώρος 
και η σχετική άδεια – παράβαση 1.
Η παράβαση αυτή αξιολογείται ως χαμηλή σύμφωνα με την  (13) σχετική ΥΑ.

 2. Ως προς  τον όρο 3.6.10 δηλαδή την εγγραφή και καταχώρηση των αποβλήτων στο Η.Μ.Α. ο 
υπεύθυνος κατέθεσε αποδεικτικό εγγραφής στο ΗΜΑ με ημερομηνία 4-8-2022 (αρ. μητρώου 
37333) μεταγενέστερη της αυτοψίας. 
Επισημαίνεται η υποχρέωση καταχώρησης των αποβλήτων που προκύπτουν εντός του έκαστου 
έτους στο Η.Μ.Α  σύμφωνα με τον όρο 3.6.10 των Π.Π.Δ. και τήρησης χρονολογικού αρχείου 
διαχείρισης αποβλήτων  σύμφωνα με τον όρο 3.6.9 Π.Π.Δ. .

Β. ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
3. Ως προς τον όρο 3.2.1 που αφορά το σύστημα εξαερισμού ο οποίος κατά την αυτοψία δεν 
βρέθηκε σύστημα εξαερισμού, ο υπεύθυνος της δραστηριότητας δεν υπέβαλε απόψεις – 
παράβαση 2.
Η παράβαση αυτή αξιολογείται ως χαμηλή σύμφωνα με την  (13) σχετική ΥΑ.
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4. Ως προς τον όρο 3.2.4 (β) που αφορά τον αγωγό αερίων του φούρνου βαφής ο οποίος δεν είχε 
τις προβλεπόμενες αποστάσεις από παράθυρα ή πόρτες γειτονικών κτιρίων, ο υπεύθυνος 
δεσμεύεται να πραγματοποιήσει εργασίες συμμόρφωσης – παράβαση 3.
Η παράβαση αυτή αξιολογείται ως χαμηλή σύμφωνα με την  (13) σχετική ΥΑ.
 
Γ. ΘΟΡΥΒΟΣ
5. Ως προς τον όρο 3.4.4 και 3.4.1 που αφορά την υπέρβαση θορύβου, από τις εργασίες ( τριβής ) 
που γίνονταν με ανοιχτές τις πόρτες της δραστηριότητας κατά 26 dB και με κλειστές κατά 11 dB, ο 
υπεύθυνος δεν υπέβαλλε απόψεις – παράβαση 4.
Η παράβαση αυτή αξιολογείται ως χαμηλή σύμφωνα με την  (13) σχετική ΥΑ.

6. Ως προς τον όρο 3.4.3 που αφορά τον ηχομονωμένο θάλαμο σφυρηλάτησης, η Υπηρεσία μας 
κάνει αποδεκτό το ότι η γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας αφορά μόνο συντήρηση 
και επισκευή της βαφής των αμαξωμάτων και κατά συνέπεια δεν απαιτείται θάλαμος 
σφυρηλάτησης.
Πλην όμως στον χώρο του συνεργείου βρέθηκαν τμήματα από αμαξώματα αυτοκινήτων (καπό 
μηχανής, πλαϊνό τμήμα αμαξώματος) και μία μοτοσικλέτα, τα οποία παραπέμπουν σε εργασίες 
επισκευής αμαξωμάτων (φανοποιεία) τα οποία θα πρέπει να απομακρύνουν.   

Δ. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
8. Ως προς τον όρο 3.2.4(ε) που αφορά το πλυντήριο κλειστού κυκλώματος για την πλύση των 
πιστολιών και των εξαρτημάτων βαφής ο υπεύθυνος της δραστηριότητας δεσμεύτηκε να το 
τοποθετήσει – παράβαση 5.
Η παράβαση αυτή αξιολογείται ως χαμηλή σύμφωνα με την  (13) σχετική ΥΑ.

9. Ως προς τον όρο 3.5.3 που αφορά στην έλλειψη στεγανών δοχείων συλλογής επικίνδυνων 
υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες που πραγματοποιούνται εντός του 
συνεργείου (υγρά πλύσης εργαλείων βαφής, κ.α.)  ο υπεύθυνος μας κατέθεσε σύμβαση με την 
εταιρεία συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων  STRATOS RECYCLING MIKE με αριθμό 
μητρώου ΗΜΑ 17974 και ημερομηνία υπογραφής 28-7-2022 – παράβαση 6.
Η παράβαση αυτή αξιολογείται ως χαμηλή σύμφωνα με την  (13) σχετική ΥΑ.

Ε. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
10. Ως προς τον όρο 3.6.3 που αφορά την έλλειψη στεγανών δοχείων συλλογής επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων (δοχεία χρωμάτων, φίλτρα φούρνου βαφής κ.α.) ο υπεύθυνος μας κατέθεσε 
σύμβαση με την εταιρεία συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων  STRATOS RECYCLING 
MIKE με αριθμό μητρώου ΗΜΑ 17974 και ημερομηνία υπογραφής 28-7-2022 – παράβαση 7
Η παράβαση αυτή αξιολογείται ως χαμηλή σύμφωνα με την  (13) σχετική ΥΑ.

Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με το κεφάλαιο (Ζ) του Παραρτήματος της (13) σχετ. Υ.Α.,  το 
συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας αξιολογείται ως μεσαίο.

Προσαρτάται Πίνακας του Π.Δ.Ε. της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4843/2021, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να 
εφαρμόσει εντός 30 (τριάντα) εργάσιμων ημερών μετά από την παραλαβή του παρόντος 
εγγράφου .
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Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)

Α.α. Διαπιστωθείσα 
παράβαση

Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες Αξιολόγηση 
σοβαρότητας

1 Παράβαση 1 Για οποιαδήποτε εργασία πλύσης οχημάτων να 
υπάρχει κατάλληλα αδειοδοτημένος χώρος για τον 
σκοπό αυτό σε συμμόρφωση με τον όρο 3.1.6 των 
Π.Π.Δ. διαφορετικά να απομακρυνθεί από το 
συνεργείο ο εξοπλισμός πλύσης και να μην γίνεται 
χρήση νερού για οποιαδήποτε εργασία..

χαμηλή

2 Παράβαση 2 Να κατασκευαστεί κατάλληλο σύστημα εξαερισμού 
σύμφωνα με τον όρο 3.2.1 των Π.Π.Δ.

χαμηλή

3 Παράβαση 3 Η έξοδος του αγωγού των απαερίων του φούρνου 
βαφής να τοποθετηθεί σε σημείο που να 
εξασφαλίζονται οι αποστάσεις σύμφωνα με τον όρο 
3.2.4β των Π.Π.Δ.

χαμηλή

4 Παράβαση 4 Να πραγματοποιηθούν  εργασίες  για την άρση της 
υπέρβασης του επιτρεπόμενου ορίου  θορύβου σε 
συμμόρφωση με τον όρο 3.4.1. καθώς να τηρείται ο 
όρος 3.4.4 των Π.Π.Δ.

χαμηλή

5 Παράβαση 5 Να εγκατασταθεί πλυντήριο κλειστού κυκλώματος 
για την πλύση των πιστολιών και των εξαρτημάτων 
βαφής σε συμμόρφωση με τον όρο 3.2.4(ε) των 
Π.Π.Δ.

χαμηλή

6 Παράβαση 6 Να τοποθετηθούν στεγανά δοχεία κατάλληλων 
προδιαγραφών για την συλλογή επικίνδυνων υγρών 
αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες που 
πραγματοποιούνται εντός του συνεργείου (υγρά 
πλύσης εργαλείων βαφής κ.α.) και να παραδίδονται 
σε εταιρείες αδειοδοτημένες για την συλλογή και 
μεταφορά των συγκεκριμένων επικινδύνων 
αποβλήτων σε συμμόρφωση με τον όρο 3.5.3 των 
Π.Π.Δ..

χαμηλή

7 Παράβαση 7 Να τοποθετηθούν στεγανά δοχεία συλλογής 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (δοχεία χρωμάτων, 
κορεσμένα φίλτρα φούρνου βαφής κ.α.) και να 
παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες για την 
συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων 
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τον όρο 
3.6.3 των Π.Π.Δ.

χαμηλή

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το παραπάνω Πλάνο Διορθωτικών 
Ενεργειών (Π.Δ.Ε.)  σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (σχετ.4) και το 
Παράρτημα (Ι) της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ.13) και με την πάροδο της 
παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης .
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Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα 
αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με τη σχετική Δήλωση 
Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση 
εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων που θα περιέχονται 
στην Δήλωση Συμμόρφωσης για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, αντί αυτοψίας, υπό την 
προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια αρχή  σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του 
άρθρου 50 Ν.4843/2021 (4 σχετ.).
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το 
Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, 
συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του 
(4) σχετ. νόμου και (ΣΤ) της (13) σχετ. ΥΑ.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής 
Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

ΕΔ                                                                                       
ΧΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

1.   Περιφέρεια Αττικής
• Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά
• Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Πειραιά και Νήσων
• Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης 
       (για ανάρτηση)

2.  ΥΠΕΝ 
     Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα

• Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
• Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

3. Μαρτάκη Καλομοίρα 
    kalomoiramartakh@gmail.com

         Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ
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