
 

 

 1 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αθήνα,       30 - 3 -  2011 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

ΓΕΝ.  ∆/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   Αριθ.  πρωτ. : 100707 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  Ε.Α.Ρ.Θ.    (σχετ. 159466, 160851, 160785, 118287, 

ΤΜΗΜΑ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ                                       121513, 121803,  121978, 122093,  142978, 

145232, 147113,  156109, 156458, 156837, 

 156751, 156899, 159537, 159942, 160248, 

160281,  160544, 160776, 161082, 161070, 

161187, 161188, 161372, 162701, 162242, 

163008, 163319) 

 

Ταχ. ∆/νση      : Πατησίων  147   ΠΡΟΣ : “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.”  

Ταχ. Κώδικας : 112 51,  Αθήνα                   20 χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών-   

TELEFAX       : 210 8647008                   Κορίνθου  

Πληροφορίες  :  Β. ∆ιαµάντη                   19200 Ελευσίνα 

Τηλέφωνο       : 210 8647008                   (συν. ΜΠΕ) 

e-mail  : v.diamanti@dearth.minenv.gr 

ΚΟΙΝ: όπως πίνακας κοινοποιήσεων 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ’ αρ. πρωτ. 142349/13.7.07 Απόφασης 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” που 

εδρεύει στο 20
ο
 χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου στην Ελευσίνα»  

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος»  

2. Το Ν. 2932/01 (ΦΕΚ 145Α) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες 

ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-

Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες και άλλες διατάξεις»  

3. Το Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285Α) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» 

4. Το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α) «Εναρµόνιση του Ν.1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 

96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για υδατορέµατα και άλλες 

Υπαγωγή στην Οδηγία IPPC (2008/1/ΕΚ) 
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διατάξεις» 

5. Το Ν. 3028/02 (ΦΕΚ 153Α) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» 

6. Το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» 

7. Το Π.∆. 187/09 (ΦΕΚ 214Α) «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών»  

8. Την υπ’ αρ. 2876/09 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2234Β) «Αλλαγή τίτλου 

Υπουργείων» 

9. Το Π.∆. 189/09 (ΦΕΚ 221Α) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των 

Υπουργείων»  

10. Την υπ’ αρ. οικ. 52167/09 (ΦΕΚ 2514Β) Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Ανάθεση αρµοδιοτήτων της Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» 

11. Το Π.∆. 89/10 (ΦΕΚ 154Α) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και  

Υφυπουργών»  

12. Την υπ’ αρ. Υ271/10 (ΦΕΚ 1595Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός 

αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη»  

13α.  Το Π.∆. 96/10 (ΦΕΚ 170Α) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 

Αλιείας, καθορισµός των αρµοδιοτήτων του και ανακατανοµή των Υπουργείων»  

13β.  Το Π.∆. 127/10 (Α’ 214) «Ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Προστασίας του 

Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας»  

14. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022Β) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 

όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/86  

µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α’ 91)» 

15. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332Β) «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160) 

όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 “Εναρµόνιση του Ν. 

1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ …. και άλλες διατάξεις” (A’ 91).   

16. Την Κ.Υ.Α. 13727/724/03 (ΦΕΚ 1087Β) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των 

βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα 

πολεοδοµικά διατάγµατα»  

17. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391Β) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και 
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συµµετοχής του κοινού κατά τη διάρκεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων 

και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 

όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002  

18. Την Κ.Υ.Α. 145799/05 (ΦΕΚ 1002Β/05) «Συµπλήρωση της υπ’ αρ. Η.Π. 

15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης, Κατάταξη 

δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύµφωνα µε το 

άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 

3010/2002 «Εναρµόνιση του ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. 

(Α΄91)  

19. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 122343/4.2.04 Εγκύκλιο της Γενικής ∆/νσης Περιβάλλοντος του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε θέµατα ορισµού, κατάταξης και διαδικασιών 

κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002»  

20. Τον Κανονισµό 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης 

Ιανουαρίου 2006 «για τη σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και µεταφοράς 

ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του 

Συµβουλίου» 

21. Την υπ’ αρ. πρωτ. 142349/13.7.07 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

(ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία της βιοµηχανίας παραγωγής χάλυβα οπλισµού 

σκυροδέµατος, χαλυβδόφυλλων θερµής και ψυχρής έλασης και δοµικού πλέγµατος της 

εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” που εδρεύει στο 20ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών-

Κορίνθου στην Ελευσίνα  

22. Το υπ’ αρ. πρωτ. 7931/2258/5.7.05 έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµίας και 

Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής (αρ. πρωτ. ∆/νσης 

ΕΑΡΘ: 158712/19.7.05) 

23. Την από 18.7.05 αίτηση της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” µε συνηµµένα 6 

αντίγραφα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για λιµενικά έργα και 

επιχώσεις επί του αιγιαλού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα Αττικής 

(αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 158649/18.7.05) 

24. Το υπ’ αρ. πρωτ. 158649/20.7.05 έγγραφο της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το 

οποίο απεστάλη αντίγραφο του υποβληθέντος φακέλου ΜΠΕ α) στην Ειδική Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε προκειµένου αυτή να ενηµερώσει τη ∆/νση 

ΕΑΡΘ για τις απόψεις της επί της πληρότητας του φακέλου καθώς και για το αν 

απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και 

Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) για τα προτεινόµενα λιµενικά έργα και β) στην Κτηµατική 

Υπηρεσία ∆υτικής Αττικής προκειµένου αυτή να ενηµερώσει τη ∆/νση ΕΑΡΘ του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε αν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 14 του Ν. 2971/01 

(ΦΕΚ 285Α)   
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25.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 146733/30.8.05 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε σύµφωνα µε το 

οποίο α) κρίθηκε απαραίτητη η τήρηση της διαδικασίας Προκαταρκτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης για τα προτεινόµενα λιµενικά έργα και 

β) ζητήθηκε η συµπλήρωση του υποβληθέντος φακέλου µε συγκεκριµένα στοιχεία (αρ. 

πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 159374/6.9.05) 

26. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2878/6.9.05 έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας ∆υτικής Αττικής µε 

συνηµµένη την υπ’ αρ. 252/2002 Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. σύµφωνα µε την οποία έργα 

εκκρεµή κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285Α) εµπεριέχοντα και 

πρόσχωση θαλάσσιου χώρου θα εξακολουθήσουν να διέπονται από τις ισχύουσες µέχρι 

την έναρξη του νόµου αυτού (2971/01) διατάξεις (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 

159466/13.9.05) 

27. Το υπ’ αρ. πρωτ. 159374/13.9.05 έγγραφο της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το 

οποίο ζητήθηκε η άποψη της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων & Λιµενικής Πολιτικής 

του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε το θεσµικό καθεστώς και τη 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που πρέπει να ακολουθηθεί για τα έργα που 

αναφέρονται στο θέµα 

28. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 160518/3.11.05 έγγραφο της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το 

οποίο διαβιβάστηκε αντίγραφο του εγγράφου που αναφέρεται στο προοίµιο της 

παρούσας Απόφασης µε α.α. (26) στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε   

29. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8216/129/05/8.11.05 έγγραφο της ∆/νσης Λιµενικών Υποδοµών της   

Γενικής Γραµµατείας Λιµένων & Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εµπορικής 

Ναυτιλίας µε το οποίο συµφωνεί µε την άποψη της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε για την 

ακολουθητέα διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των προτεινόµενων λιµενικών 

έργων (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 160688/10.11.05, 160851/18.11.05) 

30. Το υπ’ αρ. πρωτ. 160688/15.11.05 έγγραφο της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το 

οποίο ζητήθηκε από την ενδιαφερόµενη εταιρεία η υποβολή Προµελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) για τα προτεινόµενα λιµενικά έργα 

31.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 149746/9.11.05 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε σύµφωνα µε το 

οποίο κρίθηκε σκόπιµη η γνωµοδότηση της ∆/νσης Νοµοθετικού έργου του ΥΠΕΧΩ∆Ε 

για την ακολουθητέα διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των προτεινόµενων 

λιµενικών έργων (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 160785/17.11.05)   

32. Την από 23.11.05 αίτηση της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” µε συνηµµένα έξι 

(6) αντίγραφα ΠΠΕ για τα προτεινόµενα λιµενικά έργα (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 

161656/23.12.05) 

33. Την από 23.12.05 αίτηση της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” για απαλλαγή των 

προτεινόµενων λιµενικών έργων από την τήρηση της διαδικασίας Προκαταρκτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) δεδοµένου ότι κατά την άποψη 

της ενδιαφερόµενης εταιρείας τα εν λόγω έργα προβλέπονταν στην από 1974 σύµβαση 
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της  εταιρείας µε το ελληνικό δηµόσιο (ΦΕΚ 321Α), η οποία καταρτίστηκε βάσει του 

Ν.∆. 2687/1853 και αποτελεί αµετάκλητη πράξη αδειοδότησης των έργων που 

αναφέρεται σ’ αυτή (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 161657/23.12.05) 

34. Το υπ’ αρ. πρωτ. 161657/29.12.05 έγγραφο της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το 

οποίο ζητήθηκε η άποψη της ∆/νσης Νοµοθετικού Έργου του ΥΠΕΧΩ∆Ε σχετικά µε 

την απαίτηση ή µη τήρησης της διαδικασίας ΠΠΕΑ σε συνέχεια της προαναφερόµενης 

αίτησης της ενδιαφερόµενης εταιρείας 

35. Το υπ’ αρ. πρωτ. 726/3.2.06 έγγραφο της ∆/νσης Νοµοθετικού Έργου του ΥΠΕΧΩ∆Ε 

σύµφωνα µε το οποίο δεν απαιτείται ΠΠΕΑ για τα προτεινόµενα έργα (λιµενικά έργα 

και επιχώσεις επί του αιγιαλού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 

Α.Ε.” στην Ελευσίνα Αττικής) δεδοµένου ότι στην ενότητα Β της ΥΑ 21727/05 (ΦΕΚ 

627∆/13.6.05) «Τροποποίηση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆ήµου Ελευσίνας (ν. 

Αττικής) προβλέπεται ο καθορισµός οχλούσας βιοµηχανίας – βιοτεχνίας (ΒΙΠΕ) όπως 

προσδιορίζεται από το άρθρο 6 του από 23.2.87 π.δ/τος (∆’ 166) στις περιοχές όπου 

βρίσκονται µεταξύ άλλων οι εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” 

(αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 115739/15.2.06) 

36.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 101398/15.2.06 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο 

ζητήθηκε από την ενδιαφερόµενη εταιρεία συµπλήρωση του φακέλου που αναφέρεται 

στο προοίµιο της παρούσας Απόφασης µε α.α. (32) (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 

115946/24.2.06) 

37. Το υπ’ αρ. πρωτ. 115739/20.2.06 έγγραφο της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το 

οποίο διαβιβάστηκε αντίγραφο του υποβληθέντος φακέλου ΠΠΕ στον Οργανισµό 

Αθήνας µαζί µε αντίγραφο του υπ’ αρ. (35) σχετικού προκειµένου να εξεταστεί αν το 

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου Ελευσίνας όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ 

21727/05 (ΦΕΚ 627∆/13.6.05) καλύπτει το χώρο υλοποίησης των προτεινόµενων 

λιµενικών έργων    

38.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 523/27.2.06 έγγραφο του Οργανισµού Αθήνας σύµφωνα µε το οποίο 

η χερσαία περιοχή της εταιρείας καλύπτει το χώρο υλοποίησης των προτεινόµενων 

έργων   (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 116054/2.3.06) 

39. Το υπ’ αρ. πρωτ. 116054/13.3.06 έγγραφο της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το 

οποίο ζητήθηκε από την ενδιαφερόµενη εταιρεία η υποβολή φακέλου Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τύπου Ι σε συνέχεια των αναφερόµενων στα υπ’ 

αρ. (35) και (38) σχετικά 

40. Την από 19.4.06 αίτηση της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” µε συνηµµένο 

φάκελο ΜΠΕ για τα προτεινόµενα λιµενικά έργα (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 

117375/19.4.06) 

41. Το υπ’ αρ. πρωτ. 117375/2.5.06 έγγραφο της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το 

οποίο διαβιβάστηκε αντίγραφο του φακέλου ΜΠΕ για τα προτεινόµενα λιµενικά έργα 
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στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε προκειµένου να εκφράσει τις απόψεις της επί της πληρότητας 

του φακέλου και να προτείνει περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και 

λειτουργία των εν λόγω έργων 

42. Το υπ’ αρ. πρωτ. 103706/29.5.06 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο ζητήθηκε 

από την ενδιαφερόµενη εταιρεία επανασύνταξη και επανυποβολή του φακέλου ΜΠΕ 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σ’ αυτό (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 118287/5.6.06) 

43. Την από 10.10.06 αίτηση της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” µε συνηµµένο 

φάκελο ΜΠΕ για το έργο: “Συνέχιση και ολοκλήρωση των λιµενικών έργων και 

επιχώσεων επί του αιγιαλού  στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα Αττικής” 

(αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 120835/10.10.06) 

44. Το υπ’ αρ. πρωτ. 120835/19.10.06 έγγραφο της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το 

οποίο απεστάλησαν αντίγραφα του προαναφερθέντος φακέλου ΜΠΕ α) στο 

Νοµαρχιακό Συµβούλιο (Ν.Σ.) της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής 

(Ν.Α.∆.Α.) προς δηµοσιοποίηση-γνωµοδότηση σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. που 

αναφέρεται στο προοίµιο της παρούσας Απόφασης µε α.α (17), β) στις ∆/νσεις 

Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Λιµενικών Έργων & Έργων Αεροδροµίων (∆4) και 

στον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, γ) στη ∆/νση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, δ) στη ∆/νση Λιµενικών Υποδοµών του Υπουργείου 

Εµπορικής Ναυτιλίας, ε) στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 

Πολιτισµού, (στ) στο Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής προκειµένου να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις επί 

του περιεχοµένου της ΜΠΕ σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 2 της Κ.Υ.Α. που αναφέρεται 

στο προοίµιο της παρούσας Απόφασης µε α.α. (15)  

45. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ/Β2/25989/2337/3.11.06 έγγραφο της ∆/νσης Βιοµηχανικής 

Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης µε το οποίο η εν λόγω 

υπηρεσία γνωµοδότησε θετικά επί του φακέλου ΜΠΕ που αναφέρεται στο προοίµιο της 

παρούσας Απόφασης µε α.α. (43) (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 121513/10.11.06) 

46. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8221.Λ14/20/06/20.11.06 έγγραφο της ∆/νσης Λιµενικών Υποδοµών 

του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας µε το οποίο η εν λόγω υπηρεσία γνωµοδότησε 

θετικά επί του προαναφερθέντος φακέλου ΜΠΕ µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που αναφέρονται σε αυτό (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 121803/23.11.06) 

47. Το υπ’ αρ. πρωτ. 922/23.11.06 έγγραφο του Ν.Σ. της Ν.Α.∆.Α. σχετικά µε τη 

δηµοσιοποίηση του προαναφερθέντος φακέλου ΜΠΕ (αρ. πρωτ. ∆/νσης 

ΕΑΡΘ:121978/1.12.06) 

48. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ4/6/5022/28.11.06 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του 

Υπουργείου Πολιτισµού σύµφωνα µε το οποίο η εν λόγω υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση 

για την υλοποίηση των αναφερόµενων στη ΜΠΕ µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
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στο ίδιο έγγραφο (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 122093/7.12.06) 

49. Το υπ’ αρ. πρωτ. 110306/20.12.06 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο 

ζητήθηκαν από την ενδιαφερόµενη εταιρεία πρόσθετα συµπληρωµατικά στοιχεία για τα 

προτεινόµενα λιµενικά έργα προκειµένου να γνωµοδοτήσει επί της ΜΠΕ (αρ. πρωτ. 

∆/νσης ΕΑΡΘ: 140088/9.1.07) 

50. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1028/29.12.06 έγγραφο του Ν.Σ. της Ν.Α.∆.Α. µε συνηµµένα α) την 

υπ’ αρ. 922/23.11.06 εντολή δηµοσίευσης ανακοίνωσης που αφορά τη ΜΠΕ β) το από 

24.11.06 φύλλο της εφηµερίδας “ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ” στην οποία δηµοσιοποιήθηκε η ως 

άνω ανακοίνωση του Ν.Σ. ∆υτικής Αττικής γ) την από 24.11.06 ανακοίνωση στον 

πίνακα ανακοινώσεων της Ν.Α.∆.Α. για την προαναφερόµενη ΜΠΕ δ) αντίγραφο 

αποδεικτικού ανάρτησης ε) την υπ’ αρ. 174/06 Απόφαση του Ν.Σ. της Ν.Α.∆.Α.µε την 

οποία γνωµοδότησε αρνητικά επί της ΜΠΕ στ) απόσπασµα της υπ’ αρ. 437/06 πράξης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ελευσίνας µε την οποία εκφράστηκε οµόφωνα 

η αντίθεσή του στα προτεινόµενα έργα της ΜΠΕ (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 

140231/16.1.07) 

51. Το υπ’ αρ. πρωτ. 140231/18.1.07 έγγραφο της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το 

οποίο  ζητήθηκε από την εταιρεία “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” η συµπλήρωση του 

φακέλου ΜΠΕ σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στα υπ’ αρ. (49) και (50) σχετικά 

έγγραφα  

52. Το υπ’ αρ. πρωτ. ∆4/5616/Φ.41/Μ/29.1.07 έγγραφο της ∆/νσης Λιµενικών Έργων & 

Έργων Αεροδροµίων (∆4) του ΥΠΕΧΩ∆Ε σύµφωνα µε το οποίο δεν υπάρχει 

αντίρρηση για την κατασκευή των προτεινόµενων έργων και εστάλησαν απόψεις του 

Τεχνικού Συµβούλου της εν λόγω υπηρεσίας (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 

140484/30.1.07) 

53. Το υπ’ αρ. πρωτ. 140484/2.2.07 έγγραφο της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το 

οποίο απεστάλη το προαναφερόµενο έγγραφο στην εταιρεία “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” 

προκειµένου να ληφθεί υπόψη κατά τη συµπλήρωση του φακέλου της ΜΠΕ 

54. Το υπ’ αρ. πρωτ. 126105/21.5.07 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο 

κοινοποιήθηκε στη ∆/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε το γεγονός ότι ο φάκελος της 

εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” τέθηκε στο αρχείο της υπηρεσίας λόγω 

παρέλευσης µεγάλου χρονικού διαστήµατος χωρίς την υποβολή των συµπληρωµατικών 

στοιχείων (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 142978/29.5.07)   

55. Το υπ’ αρ. πρωτ. 120/13.9.07 έγγραφο της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” µε το 

οποίο γνωστοποιήθηκε στις ∆/νσεις ΕΑΡΘ και Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε η ολοκλήρωση της κατασκευής του 3ου κυττάρου αποθήκευσης της 

σκόνης σακόφιλτρων και απεστάλησαν συνηµµένα φωτογραφικό υλικό από τις φάσεις 

κατασκευής του κυττάρου καθώς επίσης χαρακτηριστικά και πιστοποιητικά ποιότητας 

των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του εν λόγω κυττάρου (αρ. 
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πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 145232/17.9.07)   

56. Την υπ’ αρ. πρωτ. 123/21.9.07 αίτηση της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” µε 

συνηµµένα 2 αντίγραφα φακέλου ΜΠΕ για τα προτεινόµενα έργα (επανυποβολή σε 

συνέχεια των εγγράφων µε τα οποία ζητήθηκε συµπλήρωσή του) (αρ. πρωτ. ∆/νσης 

ΕΑΡΘ: 145560/24.9.07) 

57. Το υπ’ αρ. πρωτ. 145560/27.9.07 έγγραφο της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το 

οποίο  διαβιβάστηκε αντίγραφο του προαναφερθέντος φακέλου ΜΠΕ στην 

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε προκειµένου να µας γνωρίσει τις απόψεις της επί της πληρότητας 

του φακέλου καθώς και να προτείνει περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και 

λειτουργία των προτεινόµενων λιµενικών έργων 

58. Την υπ’ αρ. πρωτ. 133/26.11.07 αίτηση της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” µε 

συνηµµένες µελέτες εξυγίανσης – αποκατάστασης των χώρων αποθήκευσης 

αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τους όρους  Β.4.4.13 και Β.4.4.15 της ΑΕΠΟ που 

αναφέρεται στο προοίµιο της παρούσας Απόφασης µε α.α. (21) (αρ. πρωτ. ∆/νσης 

ΕΑΡΘ: 147113/27.11.07) 

59. Το υπ’ αρ. πρωτ. 135654/7.12.07 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο ζητήθηκε 

από την ενδιαφερόµενη εταιρεία συµπλήρωση του φακέλου ΜΠΕ που αναφέρεται στο 

προοίµιο της παρούσας Απόφασης µε α.α. (56) 

60. Την υπ’ αρ. πρωτ. 138/21.12.07 αίτηση της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” µε 

συνηµµένο φάκελο δικαιολογητικών για την προσθήκη εξοπλισµού παραγωγής χάλυβα 

οπλισµού σκυροδέµατος υπό µορφή συµπαγούς ρόλου και την αντικατάσταση 

εξοπλισµού τελικής µορφοποίησης και συσκευασίας ευθύγραµµων προϊόντων χάλυβα 

οπλισµού σκυροδέµατος (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 147802/21.12.07)  

61. Την υπ’ αρ. πρωτ. 143/10.1.08 αίτηση της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” µε 

συνηµµένο πρόγραµµα µετρήσεων της ποιότητας του θαλασσινού νερού και του 

πυθµένα στη θαλάσσια περιοχή της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” σε 

εκπλήρωση του όρου Β.4.6.6 της ΑΕΠΟ που αναφέρεται στο προοίµιο της παρούσας 

Απόφασης µε α.α. (21) (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 155128/11.1.08) 

62. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 155795/4.2.08 έγγραφο της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το 

οποίο  απευθύνθηκε ερώτηµα στην Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του ΥΠΕΧΩ∆Ε 

σχετικά µε την αδειοδότηση γεωτρήσεων, συνοδών έργων βιοµηχανικών-βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων, υφιστάµενων προ του 1989       

63. Το υπ’ αρ. πρωτ. 148/14.2.08 έγγραφο της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” µε 

συνηµµένα α) σχετική έκθεση της προµηθεύτριας εταιρείας των οργάνων µέτρησης 

σκόνης και β) τις καµπύλες βαθµονόµησης (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 156109/15.2.08) 

64. Το υπ’ αρ. πρωτ. 151/27.2.08 ερώτηµα της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” προς 

τη ∆/νση Υδάτων της Περιφέρειας Αττικής σχετικά µε την απαίτηση ή µη εφοδιασµού 

της µε άδεια χρήσης νερού για τις υφιστάµενες γεωτρήσεις της (αρ. πρωτ. ∆/νσης 
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ΕΑΡΘ: 156458/3.3.08) 

65. Το υπ’ αρ. πρωτ. 101814/3.3.08 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο 

γνωστοποιήθηκε στη ∆/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε ότι ο φάκελος ΜΠΕ για τις 

λιµενικές εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” τέθηκε στο αρχείο 

της εν λόγω υπηρεσίας λόγω παρέλευσης µεγάλου χρονικού διαστήµατος χωρίς την 

υποβολή των συµπληρωµατικών στοιχείων που ζητήθηκαν µε το υπ’ αρ. (59) σχετικό 

έγγραφο (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 156837/20.3.08) 

66. Το υπ’ αρ. πρωτ. 154/5.3.08 απαντητικό υπόµνηµα της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 

Α.Ε.”  (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 156555/6.3.08) 

67. Το υπ’ αρ. πρωτ. 138257/14.3.08 έγγραφο της ∆/νσης Υποστήριξης & Ανάπτυξης της 

Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΧΩ∆Ε σύµφωνα µε το οποίο οι φορείς 

λειτουργίας εγκαταστάσεων στις οποίες διαπιστώνεται η ύπαρξη µη αδειοδοτηµένων 

γεωτρήσεων που προϋφίστανται της εφαρµογής του Ν. 1739/87, οφείλουν να 

εφοδιαστούν µε άδεια χρήσης νερού σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 43504/05 

(ΦΕΚ 1784Β)  (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 156751/17.3.08)    

68. Το υπ’ αρ. πρωτ. 155128/18.3.08 έγγραφο της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το 

οποίο διαβιβάστηκε αντίγραφο του προγράµµατος µετρήσεων που αναφέρεται στο 

προοίµιο της παρούσας Απόφασης µε α.α. (61) στην Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 

προκειµένου να εκφράσει τυχόν απόψεις επί αυτού    

69. Το υπ’ αρ. πρωτ. 147802/18.3.08 έγγραφο της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε σύµφωνα 

µε το οποίο α) µε την προσθήκη εξοπλισµού παραγωγής χάλυβα οπλισµού 

σκυροδέµατος υπό µορφή συµπαγούς ρόλου και β) την αντικατάσταση υφιστάµενου 

εξοπλισµού τελικής µορφοποίησης και συσκευασίας ευθύγραµµων προϊόντων χάλυβα 

οπλισµού σκυροδέµατος της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.”, όπως περιγράφεται 

στην Τεχνική Έκθεση που υποβλήθηκε στη ∆/νση ΕΑΡΘ  µε το υπ’ αρ. (60) σχετικό, 

δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, 

από τη εγκατάσταση και λειτουργία αυτών, πέραν εκείνων που είχαν αντιµετωπιστεί µε 

την ΑΕΠΟ που αναφέρεται στο προοίµιο της παρούσας Απόφασης µε α.α. (21) 

70. Το υπ’ αρ. πρωτ. 160/21.3.08 έγγραφο της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” µε το 

οποίο ενηµέρωσε τη ∆/νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩ∆Ε για την εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία των συστηµάτων συνεχούς µέτρησης και ηλεκτρονικής καταγραφής SO2 

και NOx στις καµινάδες των ελασµατουργείων (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 

156899/21.3.08) 

71. Το υπ’ αρ. πρωτ. 156555/12.6.08 έγγραφο της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το 

οποίο απεστάλησαν αντίγραφα του φακέλου ΜΠΕ καθώς και των συµπληρωµατικών 

στοιχείων που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας Απόφασης µε α.α. (56) και (66) 

αντίστοιχα  α) στο Ν.Σ. της Ν.Α.∆.Α. προς δηµοσιοποίηση-γνωµοδότηση σύµφωνα µε 

την Κ.Υ.Α. που αναφέρεται στο προοίµιο της παρούσας Απόφασης µε α.α (17), β) στις 
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∆/νσεις Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Λιµενικών Έργων & Έργων Αεροδροµίων (∆4) 

και στον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, γ) στη ∆/νση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, δ) στη ∆/νση Λιµενικών Υποδοµών του Υπουργείου 

Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής ε) στην Εφορεία Εναλίων 

Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, στ) στο Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος 

της Ν.Α.∆.Α. προκειµένου να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου 

της ΜΠΕ σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 2 της Κ.Υ.Α. που αναφέρεται στο προοίµιο της 

παρούσας Απόφασης µε α.α. (15)  

72.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 483/23.6.08 έγγραφο του Ν.Σ. της Ν.Α.∆.Α. σχετικά µε τη 

δηµοσιοποίηση του φακέλου ΜΠΕ (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 159537/3.7.08) 

73. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8221.Λ14/15/08/18.07.08 έγγραφο της ∆/νσης Λιµενικών Υποδοµών 

του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής  µε το οποίο 

γνωµοδότησε θετικά επί του προαναφερθέντος φακέλου ΜΠΕ µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται σ’ αυτό (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 159942/22.7.08, 

160248/4.8.08) 

74. Το υπ’ αρ. πρωτ. 626/24.7.08 έγγραφο του Ν.Σ. της Ν.Α.∆.Α. µε συνηµµένα α) την υπ’ 

αρ. 483/23.6.08 εντολή δηµοσίευσης ανακοίνωσης που αφορά τη ΜΠΕ β) το από 

24.06.08 φύλλο της εφηµερίδας “ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ” στην οποία δηµοσιοποιήθηκε η ως 

άνω ανακοίνωση του Ν.Σ. ∆υτικής Αττικής γ) την από 24.11.06 ανακοίνωση στον 

πίνακα ανακοινώσεων της Ν.Α.∆.Α. για την προαναφερόµενη ΜΠΕ δ) αντίγραφο 

αποδεικτικού ανάρτησης ε) την υπ’ αρ. 73/08 Απόφαση του Ν.Σ. της Ν.Α.∆.Α. µε την 

οποία γνωµοδότησε αρνητικά επί της ΜΠΕ στ) το υπ’ αρ. πρωτ. 12373/21.7.08 

έγγραφο του ∆ήµου Ελευσίνας µε συνηµµένη την υπ’ αρ. 209/08 οµόφωνη αρνητική 

απόφαση του ∆ήµου Ελευσίνας για τα εν λόγω έργα (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 

160112/29.7.08) 

75. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2339/27.7.08 έγγραφο του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου & 

Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας του ΥΠΕΧΩ∆Ε σύµφωνα µε το οποίο η εν λόγω 

υπηρεσία δε διαθέτει την κατάλληλη επιστηµονική ειδικότητα ώστε να εκτιµηθούν οι 

επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και κατά συνέπεια δεν αποστέλλει γνωµοδότηση 

επί της ΜΠΕ (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 160281/5.8.08) 

76. Το υπ’ αρ. πρωτ. ∆4/2916/Φ41Μ/19.8.08 έγγραφο της ∆/νσης Λιµενικών Έργων & 

Έργων Αεροδροµίων (∆4) του ΥΠΕΧΩ∆Ε σύµφωνα µε το οποίο δεν υπάρχει 

αντίρρηση για την κατασκευή των προτεινόµενων έργων και εστάλησαν παρατηρήσεις 

της εν λόγω υπηρεσίας επί της οριστικής τεχνικής µελέτης των έργων (αρ. πρωτ. 

∆/νσης ΕΑΡΘ: 160544/21.8.08) 

77. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ/Β1/15983/1191/27.8.08 έγγραφο της ∆/νσης Βιοµηχανικής 

Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης µε το οποίο η εν λόγω 
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υπηρεσία δεν έχει καταρχήν αντίρρηση για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων εκφράζοντας ταυτόχρονα την επιφύλαξη για το αν είναι καθ’ 

ύλην αρµόδια για να γνωµοδοτήσει για την εν λόγω ΜΠΕ (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 

160776/5.9.08)      

78. Το υπ’ αρ. πρωτ. 160112/11.8.08 έγγραφο της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το 

οποίο διαβιβάστηκε αντίγραφο του υπ’ αρ. (74) σχετικού εγγράφου στην 

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε για ενηµέρωσή της  

79. Το υπ’ αρ. πρωτ. 107807/9.9.08 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο 

ζητήθηκαν οι απόψεις της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” επί των αναφερόµενων 

στο υπ’ αρ. (74) σχετικό έγγραφο (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 161082/19.9.08) 

80. Το από 17.9.08 απαντητικό υπόµνηµα της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” επί των 

αναφερόµενων στο υπ’ αρ. (74) σχετικό έγγραφο (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 

161070/18.9.08) 

81. Το υπ’ αρ. πρωτ. 195/23.9.08 έγγραφο της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” µε το 

οποίο γνωστοποιήθηκε στη ∆/νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ότι οι απόψεις της επί της 

αρνητικής γνωµοδότησης του Ν.Σ. ∆υτικής Αττικής διατυπώθηκαν στο υπ’ αρ. (80) 

σχετικό (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 161187/24.9.08) 

82. Το υπ’ αρ. πρωτ. 196/23.9.08 έγγραφο της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” 

σχετικά µε τη διάθεση της σκόνης ηλεκτρικού κλιβάνου σε αδειοδοτηµένο αποδέκτη µε 

σκοπό τη δοκιµαστική αξιοποίηση και την ανάκτηση χρήσιµων µετάλλων (αρ. πρωτ. 

∆/νσης ΕΑΡΘ: 161188/24.9.08) 

83.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 105505/29.10.08 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο 

προτάθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για τα προτεινόµενα έργα (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 

162160/4.11.08, 162242/6.11.08)  

84. Το υπ’ αρ. πρωτ. 189765/3874/29.9.08 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε σχετικά µε την 

αξιοποίηση σκόνης ηλεκτρικού κλιβάνου (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 161372/30.9.08) 

85. Το υπ’ αρ. 60/6.11.08 υπηρεσιακό σηµείωµα του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε σχετικά µε την 

απαίτηση ή µη άδειας διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων των χαλυβουργιών 

86.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 174941/5137/21.11.08 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε σχετικά µε 

µελέτες εξυγίανσης – αποκατάστασης των χώρων αποθήκευσης αποβλήτων της 

εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 162701/24.11.08)   

87. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ4/4/4334/27.11.08 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του 

Υπουργείου Πολιτισµού µε το οποίο η εν λόγω υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση από 

πλευράς αρµοδιοτήτων της για την εκτέλεση των έργων που αναφέρονται στη ΜΠΕ 

των λιµενικών εγκαταστάσεων της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” µε τους όρους 
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που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό (163008/5.12.08)  

88. Το από 23.12.08 έγγραφο της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” σε απάντηση του 

εγγράφου που αναφέρεται στο προοίµιο της παρούσας Απόφασης µε α.α. (86) (αρ. 

πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ : 163319/30.12.08)   

89. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2425.02/28/2001/28.6.01 έγκριση σχεδίου κινητοποίησης οµάδας 

επέµβασης σε περίπτωση περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας της 

“ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” από το Κεντρικό Λιµεναρχείο Ελευσίνας 

90. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ5965/φ.περιβ.4/07/7.11.07 εγκεκριµένο από τη ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. 

της Περιφέρειας Αττικής σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και 

καταλοίπων πλοίων που προσεγγίζουν τις λιµενικές εγκαταστάσεις της 

“ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” -Ελευσίνα 

91. Την υπ’ αρ. πρωτ. 211/3.2.09 αίτηση της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” µε 

συνηµµένη τεχνική έκθεση του Ε.Μ.Π. µε δοκιµές εκχυλισιµότητας για τη σκωρία 

κάδων (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ : 100707/3.2.09)  

Αποφασίζουµε 

την τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ’ αρ. πρωτ. 142349/13.7.07 Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ως εξής : 

1. Στο µέρος Β της υπ’ αρ. πρωτ. 142349/13.7.07 ΑΕΠΟ προστίθεται το εδάφιο 4.7 ως 

εξής:  

4.7         Λιµενικές εγκαταστάσεις 

Το έργο αφορά στην κατασκευή έργων ολοκλήρωσης των λιµενικών 

εγκαταστάσεων, όπως περιγράφονται στο φάκελο ΜΠΕ (κείµενο, σχέδια), που 

συνοδεύουν την παρούσα, µε τους όρους και περιορισµούς που τίθενται µε την 

απόφαση αυτή. 

Οι υφιστάµενες λιµενικές εγκαταστάσεις αποτελούνται από τον υφιστάµενο 

προβλήτα που βρίσκεται στο νότιο όριο του γηπέδου των εγκαταστάσεων. Ο 

προβλήτας έχει µήκος 270 m και πλάτος 16 m µε δυνατότητα παραβολής πλοίων, σε 

κάθε µία από τις διαµήκεις παρειές του. Στο µέσο και κατά µήκος του προβλήτα και 

πάνω σε δύο παράλληλες ράγες κινούνται τέσσερις γερανοί, που χρησιµοποιούνται 

για φορτοεκφορτώσεις πρώτων υλών, υλικών και προϊόντων. 

             Νέα έργα 

             Περιλαµβάνουν :  

- Κατασκευή κρηπιδότοιχου στο µέτωπο Β1ΒΓ, νότιο όριο επιχώσεων µε µήκος 523 

m. 

ΑΔΑ: 4ΑΓΧ0-Κ

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight



 

 

 13 

 

- Kρηπιδότοιχο στο τµήµα 12Β1 µε µήκος 14.7 m για τη συναρµογή του µετώπου 

Β1ΒΓ µε τον υφιστάµενο προβλήτα. 

- Kρηπιδότοιχο στα πρώτα 50 m του ανατολικού ορίου των επιχώσεων Γ∆ΕΜ τµήµα 

ΓΓ1 για τη συναρµογή του µετώπου Β1ΒΓ µε το πρανές εγκιβωτισµού των 

επιχώσεων. 

- Eπιχώσεις στο τµήµα των 67.9 στρεµµάτων που υπολείπεται για την ολοκλήρωση 

των επιχώσεων στην περιοχή που παραχωρήθηκε. 

- Bυθοκορήσεις για τη διαµόρφωση της σκάφης έδρασης των κρηπιδότοιχων και της 

εξασφάλισης του απαιτούµενου βάθους στην περιοχή του µετώπου παραβολής 

- Έργα επιδοµής αποτελούµενα από τα δάπεδα κυκλοφορίας-οδοστρώµατα, το δίκτυο 

των καναλιών συλλογής οµβρίων και ελαίων, τα φρεάτια ελαιοδιαχωρισµού και τις 

σιδηροτροχιές για την κίνηση των γερανών που θα εγκατασταθούν.  

4.7.1   Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου  

              Σχετικά µε το θόρυβο που εκπέµπεται στο περιβάλλον από τον εξοπλισµό 

κατασκευής του λιµενικού έργου ισχύουν τα προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α. 

37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418Β). 

4.7.2 Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της 

υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να 

ληφθούν 

Όσον αφορά στην επίχωση των 67.9 στρεµµάτων που υπολείπεται προκειµένου να 

ολοκληρωθεί η επίχωση των 477,50 στρεµµάτων, καθώς και στην κατασκευή των 

κρηπιδότοιχων: 

4.7.2.1 Πριν από την έναρξη των εργασιών να εκπονηθούν οι απαραίτητες µελέτες 

(γεωλογική, γεωτεχνική) µε βάση τις οποίες θα γίνουν οι κατάλληλες επεµβάσεις 

κατά την κατασκευή της επίχωσης ώστε να αποφευχθούν πιθανές καθιζήσεις στην 

περιοχή της επίχωσης. 

4.7.2.2 Ως υλικό της υπολειπόµενης επίχωσης των 67.9 στρεµµάτων για τη δηµιουργία 

χερσαίας ζώνης να χρησιµοποιηθεί το σύνολο των υλικών από τις βυθοκορήσεις για 

τις ανάγκες του έργου, εφόσον αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως αδρανή σύµφωνα µε 

την Απόφαση 2003/33/ΕΚ µετά από ανάλυση των χαρακτηριστικών τους από 

πιστοποιηµένο και αναγνωρισµένο εργαστήριο.  

4.7.2.3 Τα βυθοκορήµατα που είναι ακατάλληλα για επιχώσεις λόγω των µηχανικών 

χαρακτηριστικών τους να αποτεθούν στη ζώνη των έξαλων επιχώσεων αφού 
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προηγουµένως βελτιωθούν µε δονητική αντικατάσταση π.χ. χαλικοπασσάλους.  

4.7.2.4 Κατά την επίχωση δεν θα χρησιµοποιηθούν απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας 

του εργοστασίου.   

4.7.2.5 Η επίχωση θα εγκιβωτιστεί νότια από το νέο κρηπιδότοιχο Β1ΒΓ, δυτικά από τον 

υφιστάµενο προβλήτα και το νέο κρηπιδότοιχο 12Β1 και ανατολικά από το νέο 

κρηπιδότοιχο ΓΓ1 και το υφιστάµενο πρανές. Κατά τον εγκιβωτισµό να 

εφαρµοστούν τα κατάλληλα µέτρα και τεχνικές, έτσι ώστε να αποκλείεται 

οποιαδήποτε διαφυγή του υλικού επίχωσης στη θάλασσα και να διασφαλίζεται η 

προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής. Ιδιαίτερη 

προσοχή να δοθεί κατά τον εγκιβωτισµό στις προβληµατικές περιοχές, όπως ο 

υφιστάµενος προβλήτας δυτικά και η συναρµογή του µε το νέο κρηπιδότοιχο καθώς 

και το υφιστάµενο πρανές ανατολικά. 

4.7.2.6 Οι κρηπιδότοιχοι Β1ΒΓ, 12Β1, ΓΓ1 να κατασκευαστούν από προκατασκευασµένα 

πλωτά κιβώτια caissons, τα οποία θα πληρωθούν µε υλικά λατοµείου, σύµφωνα µε 

τα αναφερόµενα στο φάκελο της ΜΠΕ.   

4.7.2.7 Η κατασκευή των περιµετρικών έργων (κρηπιδότοιχων Β1ΒΓ, 12Β1, ΓΓ1 και το 

πρανές εγκιβωτισµού) να προηγηθούν της κατασκευής της επίχωσης. 

4.7.2.8 Η οριστική τεχνική µελέτη του έργου να περιλαµβάνει στοιχεία για τους ελκυστήρες 

(διάταξη – αποστάσεις) σε συνδυασµό µε την πεδιλοδοκό της γερανογέφυρας και 

τυχόν χαλικοπασσάλους ή άλλα στοιχεία βελτίωσης του εδάφους. 

4.7.2.9 Οι σχετικοί υπολογισµοί, µε βάση τον ισχύοντα αντισεισµικό κανονισµό, για τον 

άκαµπτο κρηπιδότοιχο και τη θεµελίωσή του θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τον 

προτεινόµενο εύκαµπτο ελκυστήρα σε συνδυασµό και µε τη λειτουργία της 

γερανογέφυρας. 

4.7.2.10 Να ληφθούν κατά το σχεδιασµό του έργου τα κατάλληλα µέτρα ώστε να 

εξασφαλίζεται µε ικανοποιητικά περιθώρια η ελεύθερη απορροή πάνω από την 

ανώτατη στάθµη πληµµής.   

4.7.2.11 Τα απαραίτητα για την κατασκευή του έργου υλικά, όπως αυτά για την 

προαναφερόµενη επίχωση, πέραν των βυθοκορηµάτων, για τη διαµόρφωση 

λιθορριπών έδρασης και ανακουφιστικού πρίσµατος, τα υλικά οδοστρωσίας κ.α., να 

εξασφαλιστούν από λατοµεία της περιοχής, τα οποία λειτουργούν νόµιµα και 

διαθέτουν την απαιτούµενη  έγκριση περιβαλλοντικών όρων.  
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4.7.2.12 Για τη βυθοκόρηση να χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα µηχανήµατα ώστε να 

επιτυγχάνεται µειωµένη θολερότητα. 

4.7.2.13 Να γίνει χρήση σύγχρονου εξοπλισµού για τη συγκράτηση των αιωρούµενων 

στερεών υλικών (ειδικά πλωτά φράγµατα, debris containment booms κ.λ.π.), ώστε 

να αποφευχθεί η υποβάθµιση της ποιότητας του νερού και των ιζηµάτων και η 

διαταραχή των θαλάσσιων βιοκοινωνιών στην ευρύτερη περιοχή. 

4.7.2.14 Για τυχόν απόρριψη στη θάλασσα υλικών εκσκαφής - εκβάθυνσης, τυχόν απόθεσης 

επίχωσης – επιχωµάτωσης, πρόσχωσης και βυθοκορηµάτων από χερσαίους ή 

θαλάσσιους δανειοθαλάµους ή προσχώσεις / επιχώσεις αιγιαλού και παραλίας 

έµπροσθεν της µονάδας µε χώµατα/υλικά – βεβαρηµένα περιβαλλοντικά – να  

τηρηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία διαδικασιών για εργασίες 

που συνεπάγονται εκσκαφή – εκβάθυνση - απόρριψη βυθοκορηµάτων. Ειδικότερα 

σηµειώνεται ότι η απόρριψη οποιωνδήποτε υλικών/ουσιών στη θάλασσα επιτρέπεται 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από τη θετική γνωµάτευση κατάλληλου 

εργαστηρίου   (ΕΛΚΕΘΕ, Πανεπιστηµίου, κ.α.), από την οποία θα προκύπτει ότι τα 

υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και ύστερα από άδεια 

της οικείας Λιµενικής Αρχής, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική µέθοδος 

διάθεσης στην ξηρά, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.855/78, 

Ν.1147/81, Π.∆. 68/95 Π.∆. 55/98 και Υ.Α. 181051/2079/78/14.12.78). 

Βυθοκορήµατα που µετά τους προβλεπόµενους, από την ισχύουσα νοµοθεσία, 

ελέγχους για την ύπαρξη ή µη ρυπογόνων στοιχείων σε αυτά, βρεθούν ρυπασµένα να 

διατεθούν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (Κ.Υ.Α. 13588/725/06, ΦΕΚ 383Β). 

4.7.2.15 Ο χώρος προσωρινής απόθεσης των υλικών εκσκαφής, βυθοκορηµάτων και των 

αδρανών υλικών να προστατευτεί µε κατάλληλα διαµορφωµένη λιθορριπή για την 

αποφυγή παράσυρσης λόγω βροχής. Πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου τα 

υλικά  πρέπει να έχουν αποµακρυνθεί από το χώρο προσωρινής απόθεσης.  

4.7.2.16 Να µην επηρεαστεί κατ’ ουδένα τρόπο η εκβολή του Σαρανταπόταµου και να 

διατηρηθεί ως έχει στην ισχύουσα εγκεκριµένη διευθέτηση. Επίσης να διατηρηθεί ο 

χαρακτήρας του Σαρανταπόταµου.  

4.7.2.17 Να ληφθεί µέριµνα ώστε να µην προκληθούν µεταβολές στην πορεία ροής των 

επιφανειακών  υδάτων, στο ρυθµό απορρόφησης, απόπλυσης και διήθησης του 

εδάφους και στην κατεύθυνση ή στην παροχή των υπόγειων υδάτων. 

4.7.2.18 Οι επιφανειακές απορροές στο χερσαίο χώρο του λιµένα να συλλέγονται σε επαρκή 

αριθµό καναλιών και να παροχετεύονται στη θάλασσα αφού προηγουµένως διέλθουν 
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από κατάλληλα διαµορφωµένα φρεάτια συγκράτησης φερτών και διαχωρισµού 

ελαίων. Τα ελαιώδη κατάλοιπα και τα φερτά να συγκεντρώνονται και να 

αποµακρύνονται από τα φρεάτια σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Τα ελαιώδη 

κατάλοιπα να υφίστανται διαχείριση σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εδάφιο 

Β.4.4.16.2 της παρούσας Απόφασης    

4.7.2.19 Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων από κάθε είδους 

λάδια, καύσιµα κλπ. Οµοίως απαγορεύεται η απόρριψη αποβλήτων λιπαντικών 

ελαίων επί του εδάφους. Η διαχείρισή τους να γίνεται  σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 

(ΦΕΚ 64Α). 

4.7.2.20 Κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα 

µέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος 

χώρου,  µε µέριµνα του αναδόχου ή του φορέα διοίκησης, οι οποίοι υποχρεούνται 

στην αντιµετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που προκαλείται συνεπεία 

των έργων. 

              Ειδικότερα, προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, κατά τη φάση κατασκευής των 

προτεινόµενων έργων και κατά τη µελλοντική λειτουργία του συνόλου των 

λιµενικών εγκαταστάσεων, τα απαραίτητα µέτρα υποδεικνύονται από την οικεία 

Λιµενική Αρχή, σύµφωνα µε το Ν.743/77 (ΦΕΚ 319/Α) όπως κωδικοποιήθηκε µε το 

Π.∆. 55/98, το Ν. 1269/82 (ΦΕΚ 89/Α), όπως αναθεωρήθηκε µε το Π.∆. 27/07 (ΦΕΚ 

19/Α), το Ν. 2252/94 (ΦΕΚ 192/Α), το Π.∆. 11/02 (ΦΕΚ 6Α) και το Ν. 3100/03 

(ΦΕΚ 20Α). 

               Ιδιαίτερα να τηρούνται οι διατάξεις που επιβάλλουν στην εταιρεία: 

α)    Τη λειτουργία κατάλληλων και επαρκών ευκολιών υποδοχής καταλοίπων για τη 

συγκέντρωση και τελική νόµιµη διάθεση τόσο των πετρελαιοειδών 

καταλοίπων/λιπαντελαίων, καταλοίπων φορτίων, των λοιπών άχρηστων 

υλικών/απορριµµάτων, καθώς και των λυµάτων των εξυπηρετούµενων 

πλοίων/σκαφών. 

β) Την ύπαρξη και λειτουργία, τα µέτρα και τους όρους λιµενικών εγκαταστάσεων 

παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, 

καθώς και την τελική νόµιµη διάθεσή τους σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 

αριθ.  8111.1/41/09/09 (Β’ 412) Κ.Υ.Α.  

γ) Την ύπαρξη χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των εργαζοµένων στις 

λιµενικές εγκαταστάσεις καθώς και τη νόµιµη διάθεση των λυµάτων/αποβλήτων 

που προέρχονται από τις λιµενικές εγκαταστάσεις. 

δ) Την ύπαρξη εξοπλισµού πρόληψης και καταπολέµησης ρύπανσης της θάλασσας 
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από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγµατα, απορροφητικές/διασκορπιστικές ουσίες 

κλπ.) εγκεκριµένου τύπου, που υποδεικνύεται στην υπόχρεη εταιρεία από την 

αρµόδια Λιµενική Αρχή, καθώς και εγκεκριµένου (αρ. πρωτ. 

2425.02/28/2001/28.6.01), συµβατού µε το Τοπικό Σχέδιο της Λιµενικής Αρχής 

«Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης» (Contigency Plan), που θα εφαρµόζεται κατά την 

αντιµετώπιση ενδεχόµενων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας, σύµφωνα µε 

το Ν. 2252/94 και άλλες διατάξεις του Π.∆. 11/02 (ΦΕΚ 6Α). 

 ε) Τη συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία που αφορά στη διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων [Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/06, (ΦΕΚ 383Β), Κ.Υ.Α. 

24944/159/06 (ΦΕΚ 791Β) και Κ.Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 287Β)], στερεών µη 

επικινδύνων αποβλήτων [Κ.Υ.Α. 50910/2727/03, (ΦΕΚ 1909Β)], αποβλήτων 

λιπαντικών ελαίων (Π.∆. 82/04), πολυχλωριωµένων διφαινυλίων (PCBs) (Κ.Υ.Α. 

7589/731/00, ΦΕΚ 514Β και K.Y.A. 18083/1098Ε.103/03, ΦΕΚ 606Β) και στην 

εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ν. 2939/01, ΦΕΚ 

179Α). 

4.7.2.21 Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κλπ. πρέπει να 

λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυρόσβεσης σε περίπτωση πυρκαγιάς και για 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες  περιοχές.   

4.7.2.22 Η έκπλυση και ο καθαρισµός των µηχανηµάτων δε θα γίνονται στο εργοτάξιο, αλλά 

σε ειδικά συνεργεία (πλυντήρια οχηµάτων). 

4.7.2.23 Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να αποµακρυνθεί µετά την ολοκλήρωση των 

έργων και να αποκατασταθεί ο χώρος του εργοταξίου. 

4.7.2.24 Απαγορεύεται η καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασµένους χώρους 

(ανοιχτές εστίες καύσης) πλαστικών ή ελαστικών υλικών και οποιωνδήποτε άλλων 

στερεών υλικών που είναι σε θέση να προκαλέσουν αξιοσηµείωτη ρύπανση του 

περιβάλλοντος (Κ.Υ.Α. 11535/93, ΦΕΚ 328Β).   

4.7.2.25 Να ληφθούν µέτρα ώστε να µην δηµιουργηθούν οποιασδήποτε µορφής προβλήµατα 

της εύρυθµης λειτουργίας και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη θαλάσσια 

περιοχή.  

4.7.2.26 Να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων για τη φωτοσήµανση των έργων 

καθώς και για την υπόδειξη του κατάλληλου φωτισµού των λιµενικών 

εγκαταστάσεων µετά την αποπεράτωση των έργων προς αποφυγή δηµιουργίας 

προβληµάτων και ναυτικών ατυχηµάτων. 
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4.7.2.27 Να γίνονται δειγµατοληψίες ανά τρίµηνο σε δύο σταθερά σηµεία πλησίον των 

λιµενικών εγκαταστάσεων, όπου θα µετρώνται στην υδάτινη στήλη οι παρακάτω 

παράµετροι:   

� Θερµοκρασία 

� pH 

� ∆ιαλυµένο Οξυγόνο  

� Χρωµατισµός 

� Κολοβακτηριοειδή 

� SS (αιωρούµενα στερεά) 

� Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες 

� Μέταλλα (Pb, Sn, Zn, Cr, Fe, Ni, Cu, Cd) 

  για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών και των ιζηµάτων. Τα αποτελέσµατα 

των δειγµατοληψιών να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται από το 

φορέα του έργου. Η δειγµατοληψία και η µέτρηση των παραµέτρων αυτών θα πρέπει 

να γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό κατάλληλου εργαστηρίου. 

4.7.2.28 Να υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή και συστήµατα για την ελαχιστοποίηση των 

εκποµπών αιωρούµενων σωµατιδίων στον περιβάλλοντα χώρο κατά την 

φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των υλικών.  

4.7.2.29 Η εταιρεία υποχρεούται να εκκαθαρίζει τον πυθµένα στο χώρο φόρτωσης από τυχόν 

υλικά που απορρίπτονται στη θάλασσα κατά τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσης και να 

τον επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση µε συχνότητα τουλάχιστον µία φορά το 

χρόνο.  

4.7.2.30 Να ληφθούν όλες οι απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση 

των υπόψη έργων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

4.7.2.31 Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και 

εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς», καθώς και του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, 

παραλία και άλλες διατάξεις». 

4.7.2.32 Όλες οι εκσκαφικές εργασίες να γίνουν υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου φύλακα 

αρχαιοτήτων για την περιοχή, ο οποίος σε περίπτωση εντοπισµού αρχαίων οφείλει 

να ειδοποιήσει την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και 

Τουρισµού για τις περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της.  

4.7.2.33 Να φυτευθεί το σύνολο των χώρων σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη θεωρηµένη 

ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα, ώστε να ενισχυθούν οι δεντροφυτεύσεις στους 
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χώρους των εγκαταστάσεων της εταιρείας. 

4.7.2.34 Στην οριστική τεχνική µελέτη, η οποία ελέγχεται και εγκρίνεται από την αρµόδια 

Τεχνική Υπηρεσία να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

4.7.2.34.1 Η µελέτη να περιλαµβάνει στοιχεία για τους ελκυστήρες (διάταξη-αποστάσεις) σε 

συνδυασµό µε την πεδιλοδοκό της γερανογέφυρας και τυχόν χαλικοπασσάλους ή 

άλλα στοιχεία βελτίωσης του εδάφους. 

4.7.2.34.2 Οι σχετικοί υπολογισµοί µε βάση τον ισχύοντα αντισεισµικό κανονισµό για τον 

άκαµπτο κρηπιδότοιχο και τη θεµελίωσή του να λαµβάνουν υπόψη τον 

προτεινόµενο εύκαµπτο ελκυστήρα σε συνδυασµό και µε τη λειτουργία της 

γερανογέφυρας.  

4.7.2.34.3 Να ληφθούν υπόψη στις στάθµες και τα υλικά επιστρώσεως των τελικών δαπέδων 

του συνόλου του προς απορροή χώρου σε συνδυασµό µε τη στάθµη στέψης των 

κρηπιδότοιχων, τις επιφανειακές κλίσεις (~ 0,5%) και τα µεγάλα µήκη των 

συλλεκτήριων αγωγών, ώστε να εξασφαλίζεται µε ικανοποιητικά περιθώρια η 

ελεύθερη απορροή πάνω από την ανώτατη στάθµη πλήµµης.     

2. Στην υπ’ αρ. πρωτ. 142349/13.7.07 ΑΕΠΟ γίνονται οι εξής τροποποιήσεις : 

2.1.1 Στο κεφάλαιο Α.1 (Εγκατεστηµένη Ισχύς) γίνεται η εξής τροποποίηση : Κινητήρια 

ισχύς: 205.562 HP (153.287,65 kW) 

2.1.2 Στο κεφάλαιο Α.2 (Παραγωγική διαδικασία) γίνεται η εξής τροποποίηση όσον 

αφορά τις µονάδες του βιοµηχανικού συγκροτήµατος και συγκεκριµένα 

αντικατάσταση του 4
ου

 και 5
ου

 εδαφίου ως εξής : 

- Το Ελασµατουργείο παραγωγής Χάλυβα Οπλισµού Σκυροδέµατος (υπό µορφή 

ευθύγραµµων ράβδων, ρόλων ή εναλλακτικά συµπαγούς ρόλου) και 

µορφοσίδηρου  

- Το Ελασµατουργείο παραγωγής Χάλυβα Οπλισµού Σκυροδέµατος σε 

ευθύγραµµες ράβδους και ρόλους ή εναλλακτικά συµπαγούς ρόλου  

2.2 Στο εδάφιο Α.7 της υπ’ αρ. πρωτ. 142349/13.7.07 ΑΕΠΟ προστίθεται το ακόλουθο 

ρεύµα αποβλήτου : 

Σκωρία κάδου, κωδ. ΕΚΑ 10 02 99, ποσότητας της τάξης 6.000-8.000 tn/έτος 

2.3 Ο όρος Β.1.1. της υπ’ αρ. πρωτ. 142349/13.7.07 ΑΕΠΟ τροποποιείται ως ακολούθως : 

 Αιωρούµενα σωµατίδια: 40 mg/Νm
3
,
 
µέση ηµερήσια τιµή µε βάση τις ώρες 
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λειτουργίας. Η υπέρβαση των 40 mg/Νm
3
 επιτρέπεται για 2 ηµέρες ετησίως, κατά 

µέγιστο και έως τα 100 mg/Νm
3
.   

2.4 Ο όρος Β.4.2.12 της υπ’ αρ. πρωτ. 142349/13.7.07 ΑΕΠΟ καταργείται. 

2.5 Ο όρος Β.4.2.17 της υπ’ αρ. πρωτ. 142349/13.7.07 ΑΕΠΟ αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: 

            Να διενεργείται συνεχής µέτρηση και ηλεκτρονική καταγραφή SO2 και NOX στις 

καµινάδες των ελασµατουργείων. Τα αποτελέσµατα των συνεχών µετρήσεων  να 

καταγράφονται (σε ωριαία βάση) σε ηλεκτρονικό αρχείο και να διατηρούνται 

τουλάχιστον για πέντε (5) έτη. Αυτό να ισχύει για το σύνολο των µετρήσεων σε 

συνεχή βάση (αιωρούµενα σωµατίδια του όρου Β.4.2.13, θερµοκρασία, διαφορική 

πίεση του όρου Β.4.2.11 της υπ’ αρ. πρωτ. 142349/13.7.07 ΑΕΠΟ) µε ολιγοήµερη 

διατήρηση των στιγµιαίων µετρήσεων, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της 

εγκατάστασης και τελικά ηλεκτρονική καταχώρηση και φύλαξη επί πενταετία των 

µέσων ωριαίων και των µέσων ηµερήσιων τιµών. Να γίνεται καταγραφή των µέσων 

ηµερήσιων τιµών και των συνθηκών µέτρησης σε ηµερολόγιο θεωρηµένο από την 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. Nα διατηρείται αρχείο των 

µετρήσεων για πέντε τουλάχιστον έτη. 

2.6 Το εδάφιο Β.4.4 της υπ’ αρ. πρωτ. 142349/13.7.07 ΑΕΠΟ αντικαθίστανται από : 

4.4.1    Η διάθεση των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις  διατάξεις 

της Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β), όπως κάθε φορά ισχύει.  

4.4.2  Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β), όπως αυτές 

ισχύουν.  

4.4.3  Η σκωρία του ηλεκτρικού κλιβάνου να µεταφέρεται στον ειδικά διαµορφωµένο 

υφιστάµενο χώρο αποθήκευσης, διαστάσεων 81x161 m
2
 εντός του γηπέδου της 

εγκατάστασης. Ο χώρος να διαθέτει στρώση αποστράγγισης τελικού πάχους 20 cm και 

κλίση 1% προς τα κατάντη, να είναι περιφραγµένος και να φέρει σήµανση για το 

αποθηκευµένο υλικό. Να διαθέτει επίσης τάφρο συλλογής οµβρίων, διατοµής 0,4x0,4 m
2 

και φρεάτιο για την καθίζηση τυχόν στερεών σωµατιδίων πριν αυτά καταλήξουν στο 

δίκτυο για τη διευθέτηση των οµβρίων της εγκατάστασης. Ακολούθως, να παραδίδεται 

για επεξεργασία σε αδειοδοτηµένες εταιρείες µε σκοπό την αξιοποίηση στην οδοποιία ή 

σε άλλες κατάλληλες εφαρµογές (R5) ή να διατίθεται σε κατάλληλο εγκεκριµένο χώρο 

τελικής διάθεσης (D1).  
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 4.4.4   Εντός έξι (6) µηνών από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης να υποβληθεί τεχνική 

έκθεση για τη διαµόρφωση του προαναφερόµενου χώρου (προσωρινής) αποθήκευσης 

της σκωρίας του ηλεκτρικού κλιβάνου προς τις ∆/νσεις Ε.Α.Ρ.Θ. και Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ, καθώς και προς την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της 

Περιφέρειας Αττικής ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 

1909Β), Κ.Υ.Α. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β) και 114218/1997 (ΦΕΚ 1016B), 

όπως κάθε φορά ισχύουν για την έκδοση σχετικής άδειας. Οι βασικές απαιτήσεις 

αφορούν την κατάλληλη στεγάνωση του χώρου για την προστασία του εδάφους και 

των υδάτων, τον έλεγχο της εισροής οµβρίων, επιφανειακών ή/και υπόγειων νερών 

στα αποτιθέµενα απόβλητα, τη συλλογή στραγγισµάτων και τις διαδικασίες ελέγχου 

και παρακολούθησης του χώρου. Επιπλέον η τεχνική έκθεση να περιλαµβάνει: 

4.4.4.1 Πρόγραµµα παρακολούθησης (δειγµατοληψιών και αναλύσεων) της ποιότητας 

των υδάτων που τυχόν συλλέγονται στην περιµετρική τάφρο συλλογής των 

οµβρίων.  

4.4.4.2 Υπόµνηµα όπου να προσδιορίζεται η περαιτέρω διαχείριση της σκωρίας, µε 

αναφορά στον ανάλογο κωδικό R ή D, µετά την εκάστοτε συλλογή της για 

µεταφορά εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης, καθώς και τα σχετικά 

χρονοδιαγράµµατα.   

Επίσης η τεχνική έκθεση, αφού εγκριθεί από την αρµόδια σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 

50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β) υπηρεσία, να ενσωµατωθεί στη ΜΠΕ της εταιρείας.  

4.4.5  Τα αποκόµµατα µετάλλου από το Χαλυβουργείο, τα Ελασµατουργεία και τη Μονάδα 

∆οµικού Πλέγµατος να µεταφέρονται µε φορτηγά στην αποθήκη παλαιοσίδερων του 

Χαλυβουργείου προκειµένου να υποστούν εκ νέου τήξη (ανακύκλωση στην παραγωγική 

διαδικασία, R4). 

4.4.6  Η καλαµίνα που παράγεται από τις µονάδες συνεχούς χύτευσης, ελάστρων και δοµικών 

πλεγµάτων να µεταφέρεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο αποθήκευσης,  διαστάσεων 

41x76 m
2
 εντός του εργοστασίου, του οποίου τόσο το δάπεδο όσο και το προστατευτικό 

τοιχίο να είναι κατασκευασµένα από οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα όµβρια ύδατα να 

συλλέγονται σε περιµετρική τάφρο, διατοµής 0,4x0,4 m
2
, µέσω της οποίας τα καθαρά 

όµβρια να οδηγούνται στο δίκτυο απορροής οµβρίων της εγκατάστασης. Ο χώρος να 

διαθέτει περιµετρική περίφραξη και κατάλληλη σήµανση. Ακολούθως, η καλαµίνα να 

προωθείται για αξιοποίηση στην παραγωγική διαδικασία τσιµεντοβιοµηχανιών 

σύµφωνα µε τις σχετικές συµβάσεις ή άλλες κατάλληλες εφαρµογές. Ο φάκελος της 

ΜΠΕ να ενηµερώνεται µε τις ως άνω, εκάστοτε ισχύουσες συµβάσεις.  

4.4.7  Τα εξαντληµένα πυρίµαχα να αποθηκεύονται προσωρινά εντός της εγκατάστασης σε 
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ειδικά διαµορφωµένο χώρο, διαστάσεων 50x50 m
2 
και ακολούθως να υφίστανται 

διαχείριση σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εδάφιο 4.4.8. Τα ανθρακοµαγνησιακά 

πυρίµαχα να αξιοποιούνται στον ηλεκτρικό κλίβανο αντικαθιστώντας ανάλογες 

ποσότητες βοηθητικών υλών ασβέστη και ανθρακίτη.   

4.4.8  Η σκωρία κάδου να προωθείται για αξιοποίηση (R5) στην παραγωγική διαδικασία 

τσιµεντοβιοµηχανιών σύµφωνα µε σχετικές συµβάσεις ή να επαναχρησιµοποιείται 

στον ηλεκτρικό κλίβανο. 

4.4.9 Η ιλύς του βιολογικού καθαρισµού να αποκοµίζεται περιοδικά από κατάλληλα 

αδειοδοτηµένο / αρµόδιο φορέα προκειµένου να οδηγηθεί στο Κέντρο Επεξεργασίας 

Λυµάτων της Μεταµόρφωσης. Να είναι διαθέσιµα τα σχετικά παραστατικά για την 

παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. 

4.4.10  Η ιλύς από την επεξεργασία του νερού ψύξης να υφίσταται διαχείριση σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στο εδάφιο 4.4.6. 

4.4.11 Τα αστικού τύπου στερεά απόβλητα να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και να 

αποκοµίζονται περιοδικά από κατάλληλα αδειοδοτηµένο / αρµόδιο φορέα προκειµένου 

να οδηγηθούν σε εγκεκριµένο χώρο / εγκατάσταση υγειονοµικής ταφής ή άλλης 

κατάλληλης διαχείρισης. Η διαχείριση των προαναφερόµενων αποβλήτων να 

ακολουθεί τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β), όπως κάθε φορά 

ισχύει.  

4.4.12 Γενικά τα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα να συγκεντρώνονται προσωρινά σε 

κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους  και στη συνέχεια να παραδίδονται σε φορέα/ 

εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων 

αποβλήτων και σύµβαση µε τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα 

απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασίες  D ή R) εντός της 

χώρας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να 

επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Η 

“ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” να ενηµερώνει το φάκελο της ΜΠΕ που τηρείται στο 

αρχείο ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ µε τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά.  

4.4.13 Η σκόνη που παράγεται κατά τον καθαρισµό των καυσαερίων της µονάδας του 

χαλυβουργείου αφού µορφοποιηθεί σε συσσωµατώµατα (pellets) να αποθηκεύεται 

(προσωρινά) σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο εντός του γηπέδου της εγκατάστασης.   

Ο νέος χώρος αποθήκευσης σκόνης σακκοφίλτρων, έκτασης 4.750 m
2
 να καλύπτει 

πλήρως τις σχετικές προβλέψεις των Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ  383/Β) και Η.Π. 

24944/1159/06 (ΦΕΚ  791/Β) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υποβληθείσα 
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Τεχνική Περιγραφή. 

       Ο εν λόγω χώρος δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µόνιµη διάθεση της σκόνης. Τα 

απόβλητα θα πρέπει να  αποµακρύνονται, προς περαιτέρω διαχείριση (αξιοποίηση) 

εκτός του οικοπέδου της εγκατάστασης, εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται 

στο άρθρο 2 σηµ. 12 της Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β). Εντός έξι (6) µηνών από 

την υπογραφή της παρούσας Απόφασης να υποβληθεί στη ∆/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ 

τεχνική έκθεση για τη διαµόρφωση των 1
ου

 και 2
ου

 κυττάρων των χώρων  προσωρινής 

αποθήκευσης της σκόνης, όπως αυτά αναφέρονται στη µελέτη εξυγίανσης-

αποκατάστασης του υπ’ αρ. (58) σχετικού του προοιµίου της παρούσας. Επίσης, να 

περιλαµβάνεται σχέδιο περιβαλλοντικού ελέγχου εδάφους / υπεδάφους και υπογείων 

υδάτων ανάντη και κατάντη των χώρων προσωρινής αποθήκευσης της σκωρίας 

ηλεκτρικού κλιβάνου και της σκόνης ηλεκτρικού κλιβάνου µε εντοπισµό επί σχεδίου 

κάτοψης των σηµείων δειγµατοληψίας και κοινοποίηση των αποτελεσµάτων των 

σχετικών εργαστηριακών αναλύσεων στη ∆/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ. 

4.4.14 Γενικά όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. ΑΛΕ, έλαια που 

προκύπτουν από το διαχωριστή ελαίου/νερού, σκόνη σακόφιλτρων) να αποθηκεύονται 

σε χώρους οι οποίοι να πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 του Παραρτήµατος 

της Κ.Υ.Α. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β) και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο 

από το προβλεπόµενο από το άρθρο 2 σηµ. 12 της Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β). 

Ακολούθως τα εν λόγω απόβλητα να παραδίδονται σε φορέα / εργολάβο, ο οποίος 

πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και 

σύµβαση µε τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται 

προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η ΑΕΠΟ του τελικού 

αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. 

Η “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ A.E.” να ενηµερώνει το φάκελο της ΜΠΕ που τηρείται στην 

εγκατάσταση και στο αρχείο της αρµόδιας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της 

επιχείρησης υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ µε τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά.  

4.4.15  Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για 

την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της 

εγκατάστασης. Προκειµένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συµπληρώνεται κατάλληλα το 

“Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων” σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και  24944/1159/06 

(ΦΕΚ  791Β), όπως ισχύουν. 

4.4.16  Η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 

Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόµου 

(π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύµα Π.∆., που έχει 
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εκδοθεί σε εφαρµογή του ίδιου νόµου. Ειδικότερα:    

4.4.16.1 Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιµοποιούνται κατά τη λειτουργία 

της µονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο συλλέκτη προς 

περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριµένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που η 

“ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ A.E.” εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή 

βοηθητικών υλών, σύµφωνα µε το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) είναι υπόχρεος 

διαχειριστής αναφορικά µε τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να 

συµβληθεί µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια 

υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην 

αγορά.  

4.4.16.2   Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού,  των χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών,  

των µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων και των ΑΛΕ να γίνεται µέσω 

εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις αντίστοιχα των Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ 82Α), όπως τροποποιήθηκε µε το 

Π.∆. 15/06 (ΦΕΚ 12Α), 115/04 (ΦΕΚ 80Α), 109/04 (ΦΕΚ 75Α) και 82/2004 

(ΦΕΚ 64 Α). Ειδικότερα για τα παραπάνω απόβλητα που προκύπτουν από τις 

δραστηριότητες της µονάδας και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 

2939/01 (ΦΕΚ 179Α), η “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ A.E.” πρέπει να συνεργάζεται 

µε αδειοδοτηµένους συλλέκτες, οι οποίοι να διαθέτουν νοµική δέσµευση 

συνεργασίας µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης.    

4.4.17 Να µη χρησιµοποιούνται έλαια που περιέχουν πολυχλωριωµένα διφαινύλια ή 

τριφαινύλια (PCBs ή PCTs).  

4.4.18 Η “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” να υποβάλλει στο ΥΠΕΚΑ (Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού και Τµήµα Βιοµηχανιών της 

∆/νσης ΕΑΡΘ)  και στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής 

κατά το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων 

(επικίνδυνων και µη) σύµφωνα µε το άρθρο 11, παρ. 4.γ της Κ.Υ.Α. 13588/725/06 

(ΦΕΚ  383Β) σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 

791Β). 

4.4.19  Η “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” να τηρεί µητρώο σύµφωνα µε το άρθρο 12, παρ. 1.β της 

Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και το άρθρο 11, παρ. 4.α της Κ.Υ.Α. 

13588/725/06 (ΦΕΚ  383/Β) σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. 

24944/1159/06 (ΦΕΚ  791/Β) προκειµένου για επικίνδυνα απόβλητα. 
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2.7 Ο όρος Β.4.6.1 της υπ’ αρ. πρωτ. 142349/13.7.07 ΑΕΠΟ τροποποιείται ως ακολούθως: 

            Εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης η 

“ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” να υποβάλει αίτηµα στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας 

Αττικής για την αδειοδότηση  των υφιστάµενων γεωτρήσεων, εφόσον αυτή απαιτείται. 

Nα λειτουργεί σύστηµα µέτρησης και καταγραφής της συνολικής παροχής των 

υδροληψιών, άµεσα επισκέψιµο από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές. 

2.8 Ο όρος Β.4.6.6 της υπ’ αρ. πρωτ. 142349/13.7.07 ΑΕΠΟ τροποποιείται ως ακολούθως: 

            Να παρακολουθείται η ποιότητα του θαλασσινού νερού καθώς και του βυθού µε λήψη 

δειγµάτων δύο φορές το έτος (Ιανουάριο και Ιούλιο) στο θαλάσσιο επιφανειακό στρώµα 

βάθους 0 έως 6 m και στο άνω στρώµα βυθού, πάχους 0-20 cm αντίστοιχα και 

διενέργεια αναλύσεων σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο πρόγραµµα παρακολούθησης 

που αναφέρεται στο προοίµιο της παρούσας Απόφασης µε α.α. (61). Τα αποτελέσµατα 

θα γνωστοποιούνται στη ∆ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ, µετά από αξιολόγησή τους από 

κατάλληλο εργαστήριο (ΕΛΚΕΘΕ, Πανεπιστήµιο κ.α.).     

2.9 Ο όρος Β.4.6.13 της υπ’ αρ. πρωτ. 142349/13.7.07 ΑΕΠΟ τροποποιείται ως ακολούθως: 

            Ο έλεγχος καλής λειτουργίας (βαθµονόµηση) των οργάνων µέτρησης να 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας και 

κατ’ ελάχιστο µία φορά το έτος. Εντός τριών µηνών από την υπογραφή της παρούσας να 

καταρτιστεί σύστηµα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, το οποίο να προβλέπει 

τακτικές εργασίες συντήρησης και βαθµονόµησης µε σκοπό την εξασφάλιση της 

ακρίβειας των µετρήσεων. Το εν λόγω σύστηµα να τίθεται στη διάθεση των ελεγχουσών 

υπηρεσιών όποτε αυτό ζητηθεί   

2.10 Ο όρος Β.4.6.14 της υπ’ αρ. πρωτ. 142349/13.7.07 ΑΕΠΟ τροποποιείται ως ακολούθως :  

 Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέµατα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι 

ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε 

απαλλάσσει την εταιρεία από την υποχρέωση εφοδιασµού της µε άλλες άδειες, που 

τυχόν προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι 

ιδιοκτησίας και οι όροι και περιορισµοί δόµησης του γηπέδου και δε συνεπάγεται 

νοµιµοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάµενων κατασκευών. Επίσης, δεν 

καλύπτει θέµατα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου, τα οποία 

ρυθµίζονται από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931Β).  

2.11 Στο εδάφιο Β.4.6 της υπ’ αρ. πρωτ. 142349/13.7.07 ΑΕΠΟ προστίθενται οι ακόλουθοι 
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όροι:  

4.6.15 Οι χώροι αποθήκευσης του σκραπ να είναι τσιµεντοστρωµένοι.  

4.6.16 Απαγορεύεται η απόρριψη δυνάµει επιβαρηµένων οµβρίων υδάτων σε αποδέκτη υγρών 

αποβλήτων. Εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή της παρούσας να υποβληθεί στην 

∆/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ, µελέτη για την συλλογή και διαχείριση των δυνάµει 

επιβαρηµένων οµβρίων υδάτων από τον χώρο αποθήκευσης του σκραπ.  

4.6.17 Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους η “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” να υποβάλλει στο 

ΥΠΕΚΑ, στη ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Αττικής έκθεση, η οποία να περιλαµβάνει 

επεξεργασµένα στοιχεία των µετρήσεων/αναλύσεων εκποµπών (αέριων και υγρών), 

συγκρίσεις των στοιχείων αυτών µε τις αναφερόµενες στην υπ’ αρ. πρωτ. 

142349/13.7.07 ΑΕΠΟ οριακές τιµές ή τυχόν άλλες (π.χ. της διεθνούς βιβλιογραφίας) 

για τις παραµέτρους, για τις οποίες δεν αναφέρονται οριακές τιµές στην παρούσα 

Απόφαση, καθώς και τυχόν προτάσεις για βελτίωση των συστηµάτων αντιρρύπανσης, 

παρακολούθησης και επεξεργασίας των επικίνδυνων αποβλήτων. Συγκεκριµένα, τα 

στοιχεία να αφορούν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

- Τις µετρήσεις των εκποµπών των ατµοσφαιρικών ρύπων και τις αναλύσεις των 

επεξεργασµένων λυµάτων   

- Τις τυχόν υπερβάσεις των ορίων εκποµπών (αερίων και υγρών), καθώς και τις 

ηµεροµηνίες καταγραφής των υπερβάσεων, τις ενδεχόµενες αιτίες και τα τυχόν 

επανορθωτικά µέτρα 

- Στοιχεία χρήσης νερού 

- Την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων του εδαφίου Β.4.4.18 της παρούσας 

Απόφασης 

- Έκθεση e-PRTR 

Οι ετήσιες εκθέσεις να φυλάσσονται στην εταιρεία επί µία πενταετία. 

4.6.18  Να τηρούνται τα εξής ηµερολόγια: 

4.6.18.1 Ηµερολόγιο καταγραφής των εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων στο οποίο να 

καταγράφονται οι µέσες ηµερήσιες τιµές των συνεχών µετρήσεων, τα 

αποτελέσµατα των περιοδικών µετρήσεων των ατµοσφαιρικών εκποµπών, η 

ηµεροµηνία διενέργειας των µετρήσεων, το είδος των µετρήσεων, τυχόν 

παρατηρήσεις και το ονοµατεπώνυµο του ελέγξαντος. 

4.6.18.2 Ηµερολόγιο καταγραφής του νερού για βιοµηχανική χρήση, στο οποίο να 

καταγράφονται σε µηνιαία βάση οι εισερχόµενες ποσότητες του νερού.   

4.6.19 Τα προαναφερόµενα ηµερολόγια να διαθέτουν αριθµηµένες σελίδες, να είναι 
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προσφραγισµένα από την αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής 

και να φυλάσσονται στο χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 

Α.Ε.” για πέντε έτη.  

4.6.20 Το σύνολο των προαναφερόµενων ηµερολογίων και τα τυχόν υπό ηλεκτρονική µορφή 

φυλασσόµενα στοιχεία να τίθενται στη διάθεση των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων, 

όποτε ζητηθούν. 

2.12 Η παρούσα και η υπ’ αρ. πρωτ. 142349/13.7.07 ΑΕΠΟ ισχύουν µέχρι τις 31.12.15 µε 

την επιφύλαξη του άρθρου 12, παρ. 2, της Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332Β) 

και µε την προϋπόθεση ότι δε θα έχει επέλθει εν τω µεταξύ µεταβολή των δεδοµένων 

βάσει των οποίων εκδόθηκαν αυτές. Εγκαίρως πριν από τη λήξη της προθεσµίας αυτής, 

η επιχείρηση οφείλει να επανέλθει µε νεότερη αίτησή της προς την εγκρίνουσα τους 

περιβαλλοντικούς όρους υπηρεσία, προκειµένου να εξετασθεί αν απαιτείται 

αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας καθώς και της υπ’ αρ. πρωτ. 

142349/13.7.07 ΑΕΠΟ σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 13 της προαναφερόµενης 

Κ.Υ.Α..  

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. πρωτ. 142349/13.7.07 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (ΑΕΠΟ).    

   

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

        

ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ 

 

Ι. ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ  
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1.    Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

1.1   Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 

        Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα 

1.2  Οργανισµός Αθήνας 

       Πανόρµου 2, 11523 Αθήνα 

2.    Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Ενέργειας  

        ∆/νση Λιµενικών Έργων & Έργων Αεροδροµίων (∆4) 

        Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου, 11526 Αθήνα   

 

2.    Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

2.1  Γενική Γραµµατεία   Βιοµηχανίας,   Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Στήριξης Βιοµηχανίας  

Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα         

2.2  ∆/νση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος 

        Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα 

2.3 Γενική Γραµµατεία Λιµένων & Λιµενικής Πολιτικής, ∆/νση Λιµενικών Υποδοµών   

       Ακτή Βασιλειάδη - Πύλη Ε1,18510 Πειραιάς 

          

3.    Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 

        Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων  

        Καλλισπέρη 30, 11742 Αθήνα 

 

4 .    Περιφέρεια Αττικής       

4.1   Περιφερειακό Συµβούλιο, Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11743 Αθήνα                 

4.2   ∆/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, Εθνικής Αντιστάσεως & 

Σ.         Τσόκα 19200 Ελευσίνα 

4.3   ∆/νση Υγείας & ∆ηµ. Υγιεινής, Ερµού & Αθηνάς 1, 19200 Ελευσίνα 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

3. ∆/νση ΕΑΡΘ 

4. Τµήµα Βιοµηχανιών 

5. Β. ∆ιαµάντη 
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