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ΘΕΜΑ: Χορήγηση στην εταιρεία «Κ. ΡΟΠΟΚΗΣ & ΣΤ. ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ο.Ε.» Άδειας Εγκατάστασης για 

Κτιριακή και Μηχανολογική Επέκταση Μονάδας Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών, Ακτινιδίων & 
Σταφυλιών, διάρκειας τριών (3) ετών, στο 3ο χλµ. της Εθνικής Οδού Άρτας-Ιωαννίνων, στη 
θέση «ΤΟΠ ΑΛΤΙ (ΣΟΥΛΙΩΤΙΚΑ)» του ∆ήµου ΑΡΤΑΙΩΝ του Νοµού ΑΡΤΑΣ. 

 

Κ.Α. ΣΤΑΚΟ∆΄08 : 52.10.11 01.63.10.11               Α.Φ.Μ. : 997682066                    ∆.Ο.Υ.: ΑΡΤΑΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ:3ο χλµ. Εθνικής Οδού Άρτας-Ιωαννίνων, Θέση «Τοπ Άλτι» (Σουλιώτικα), ∆ήµος ΑΡΤΑΙΩΝ 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Ο   ΑΝΤ ΙΠΕΡ ΙΦΕΡΕ Ι ΑΡΧΗΣ  
ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ Ι ΑΚΗΣ   ΕΝΟΤΗΤΑΣ   ΑΡΤΑΣ  

Έχοντας   υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.∆. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 
207/1967, του από 15-10-22 Β.∆., του από 16-3-1950 Β.∆. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 
το από 24-11-53 και 02-08-58 Β.∆. και τα Π.∆.902/75 και 274/97, του Π.∆. 44/1987, του Π.∆. 1180/1981, 
της ΥΑ Αριθµ.1958/2012, του Παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ Η.Π.15393/2332, της ΚΥΑ 
Αριθ.οικ.3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012), Αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012), των 
Νόµων Ν.4014/2012, Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄/17-6-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του 
Ν.3325/05(ΦΕΚ 68/Α/11-3-05), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, των ΚΥΑ µε 
αρ.πρωτ.:Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012), Κ.Υ.Α. Αριθµ. οικ.14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ 
3533/Β/31-12-2012) και αριθµ. Οικ.12684/92/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3181 Β΄), των ΥΑ Αριθµ. Οικ.483/35/Φ.15 
(ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012), ΥΑ Αριθµ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012), του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», και του Π.∆.140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου». 

2. Την µε αρ.πρωτ.:∆.Α.301/11-02-2015 αίτηση της εταιρείας «Κ. ΡΟΠΟΚΗΣ & ΣΤ. ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ο.Ε.», µε 
την οποία ζητά την χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης για Μηχανολογική & Κτιριακή Επέκταση ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ, ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΩΝ & ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ, στο 3ο χιλ. της Εθνικής Οδού 
Άρτας-Ιωαννίνων, στη θέση «Τοπ-Αλτί» (Σουλιώτικα) του ∆ήµου ΑΡΤΑΙΩΝ του Νοµού ΑΡΤΑΣ, µε την 
συνηµµένη σε αυτή Υπεύθυνη ∆ήλωση περί τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων 
(Π.Π.∆.) που προβλέπονται για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

3. Τα σχεδιαγράµµατα (τοπογραφικό διάγραµµα, διάγραµµα κάλυψης, κάτοψη (κτίριο προσωπικού), 
ηλεκτροµηχανολογικά-κατόψεις, ηλεκτροµηχανολογικά-τοµές) που θεωρήθηκαν µε την παρούσα Απόφασή 
µας, το τεχνικό υπόµνηµα, το µε αρ.πρωτ.:∆.Α.1808/22-07-2014 συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο, τα 
δικαιολογητικά στοιχεία, όπως αυτά καθορίστηκαν µε το αρ.πρωτ.:∆.Α.1808/24-07-2014 έγγραφο της 
Υπηρεσίας µας, και υποβλήθηκαν µε την αρ.πρωτ.∆.Α.301/11-02-2015 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας 
ή/και σε συνέχεια αυτής. 
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4. Το αρ.πρωτ.:103/03-02-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Αρταίων, στο οποίο αναφέρεται 
ότι στην εν λόγω περιοχή δεν έχουν ορισθεί χρήσεις γης, και ότι αυτή βρίσκεται εντός της Ζώνης (Γ) 
Περιβαλλοντικού Ελέγχου σύµφωνα µε την ΚΥΑ11989/2008, ΦΕΚ 123 ∆/21-3-2008 «Χαρακτηρισµός των 
χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αµβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισµός 
χρήσεων, όρων και περιορισµών». 

5. Την από 10-02-2015 υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης – ανάληψης της εκπόνησης της µηχανολογικής µελέτης 
και της επίβλεψης εκτέλεσης των έργων της µηχανολογικής εγκατάστασης. 

6. Την από 04-02-2015 Υπεύθυνη ∆ήλωση ∆ιπλωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού περί στατικής επάρκειας του 
κτιρίου. 

7. Την αρ.πρωτ.:∆.Α.2960/Φ14.37/31-12-2013 θεωρηµένη «Υπεύθυνη ∆ήλωση Έναρξης Λειτουργίας 
επαγγελµατικού εργαστηρίου του άρθρου 19 παρ.3 του Ν.3982/2011» (αλλαγή φορέα από «ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ» (Α.Σ.Α.Φ.) σε «Κ. ΡΟΠΟΚΗΣ & ΣΤ. ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ο.Ε.» για 
την εν λόγω µονάδα. 

 
Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  µ  ε  

 

1. Χορηγούµε στην εταιρεία «Κ. ΡΟΠΟΚΗΣ & ΣΤ. ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ο.Ε.» Άδεια Εγκατάστασης για 
µηχανολογική και κτιριακή επέκταση ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ, ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΩΝ & 
ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ, διάρκειας τριών (3) ετών, όπως εικονίζεται στα σχεδιαγράµµατα (τοπογραφικό διάγραµµα, 
διάγραµµα κάλυψης, κάτοψη (κτίριο προσωπικού), ηλεκτροµηχανολογικά-κατόψεις, ηλεκτροµηχανολογικά-
τοµές) που θεωρήθηκαν µε την παρούσα Απόφασή µας, µε τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία: 
 

α ) Θέση: 3ο χιλ. Ε.Ο. Άρτας-Ιωαννίνων, θέση «Τοπ-Αλτί» (Σουλιώτικα), ∆ήµος ΑΡΤΑΙΩΝ 

β ) Κ ά τ ο χ ο ς  : «Κ. ΡΟΠΟΚΗΣ & ΣΤ. ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ο.Ε.» 

γ )   Είδος  Εγκατάστασης : ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ, ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΩΝ &  
       ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 
 

δ ) Ι σ χ ύ ς  (παραγ. µηχ/των)  Κινητήρια Θερµική Αξία  Μηχ/κού  Εξοπλ. 
 νόµιµα  λειτουργούσα (µε την 

αρ.πρωτ.:∆.Α.296031-12-13 Υ.∆.) 
21,26 KW -  12.590,00 € 

 Αφαιρεθείσα         : - - - 
 Αιτούµενη  139,35 KW - 125.210,00 € 
 Συνολική    : 167,85 KW -    137.800,00 € 

 

ε ) Ζητούµενη ισχύς (κινητήρια& θερµική) µη παραγωγικών µηχανηµάτων : 30KW 
      (σύστηµα πυρόσβεσης) 

στ)  Α π ο θ η κ ε υ τ ι κ ή   ι κ α ν ό τ η τ α : 5.382,33 m3, σε ψυκτικούς θαλάµους (επέκτασης) 

ζ) Πε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή  Κ α τ ά τ α ξ η  : Β 

η) Κ α τ η γ ο ρ ί α   ό χ λ η σ η ς : Χαµηλή 
 

2. Η άδεια αυτή χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των κειµένων διατάξεων που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της απόφασης αυτής και µε τους εξής όρους : 

(α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την 
υγεία των εργαζοµένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγµάτων προ των µηχανηµάτων που κινούνται 
επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισµού και αερισµού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρµακείο, κ.λπ.). 

(β) Να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.), σύµφωνα µε την 
αρ.πρωτ.:Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012) ΚΥΑ, για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, και 
ειδικότερα οι αναφερόµενες στον ΠΙΝΑΚΑ Ι που ακολουθεί, και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον 
συνηµµένο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Απόφασης. 
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Οι Π.Π.∆. αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η 
εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νοµοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα. Σε κάθε 
περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΣΤΑΚΟ∆ 
2008 

∆ραστηριότητα Γενικές 
∆εσµεύσεις 

Κανόνες υγιεινής 
και ασφάλειας 

Θόρυβος Αέρια 
Απόβλητα 

Υγρά 
απόβλητα 

Στερεά 
απόβλητα 

Ειδικές 
∆εσµεύσεις 

52 

Αποθήκευση και 
υποστηρικτικές προς 

τη µεταφορά 
δραστηριότητες  

Α1, Α2, Α3, 
Α4, Α5, Α6, 
Α7, Α8 

Β2, Β4 Γ1 ∆1, ∆2, ∆3, 
∆5 

Ε1, Ε2 Ζ1 Η11 

(γ) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα Πυρασφάλειας που προβλέπονται στη ΚΥΑ Αριθ. 
Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ90Β΄/30-1-2006) και την εκάστοτε ισχύουσα Νοµοθεσία για την εν λόγω 
δραστηριότητα. 

(δ) Να τηρούνται οι αστυνοµικές, υγειονοµικές καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας. 

(ε) Η εκτέλεση των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων να γίνει σύµφωνα µε τους κανονισµούς Εσωτερικών 
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 

(στ) Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε οικοδοµικής εργασίας ο ενδιαφερόµενος να εφοδιαστεί µε άδεια 
οικοδοµής από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία. 

(ζ) Η παρούσα άδεια εγκατάστασης χορηγείται µε τον απαράβατο όρο, ότι η συγκεκριµένη κτιριακή 
εγκατάσταση θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Τυχόν 
κατά οποιονδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήσης της, συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες Πολεοδοµικές διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας.  

(η) Η θεώρηση των σχεδιαγραµµάτων της παρούσας απόφασης αφορά µόνο σε θέµατα σχετικά µε την 
εφαρµογή της βιοµηχανικής νοµοθεσίας και γίνεται µε την προϋπόθεση τήρησης των πολεοδοµικών διατάξεων. 

(θ) Πριν τη λήξη της παρούσας άδειας εγκατάστασης και πριν τεθεί σε λειτουργία ο µηχανολογικός 
εξοπλισµός της µονάδας, θα πρέπει να υποβάλλετε στην Υπηρεσία µας, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ.1 της 
Αριθµ. Οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012) ΥΑ, «Υπεύθυνη ∆ήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής 
Μονάδας Χαµηλής Όχλησης» για ολόκληρη την εγκατάσταση, προσκοµίζοντας µας τα παρακάτω δικαιολογητικά, 
όπως καθορίστηκαν µε το αρ.πρωτ.:∆.Α.1808/24-07-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας µας: 

• Υπεύθυνη δήλωση του φορέα στην οποία θα αναφέρει λεπτοµερώς πόσους και ποιας ειδικότητας 
τεχνικούς θα χρησιµοποιήσει κατά νόµο. 

• Υπεύθυνη δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας µηχανικών ότι τα προβλεπόµενα 
έργα εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις εγκριθείσες µελέτες. 

• Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της 
εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρµόδιο κατά νόµο τεχνικό αντίστοιχα. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση από τον αρµόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας, ότι τηρούνται οι προβλέψεις της 
ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β΄/2006) περί πυροπροστασίας για τη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα.  

• Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας. 

• Βεβαίωση καταλληλότητας από το Τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας. 

• Παράβολο ύψους 150,00 €, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. Β.i της Κ.Υ.Α. Αριθµ. 
Οικ.14684/914/Φ.15/ 2012 (ΦΕΚ 3533 Β΄), και τον προϋπολογισµό που κατατέθηκε µε την 
αρ.πρωτ.:∆Α.301/11-02-2015 αίτηση της εταιρείας. 

3. Η Υπηρεσία µας έχει το δικαίωµα επιβολής τροποποιήσεων και περιορισµών στην ανωτέρω 
εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των 
ως άνω διατάξεων. 
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4. Να ανανεώνονται εγκαίρως και να βρίσκονται πάντα σε ισχύ οι διάφορες εγκρίσεις που εµπεριέχονται ως 
όροι στην παρούσα άδεια. Η µη τήρηση των όρων της παρούσας άδειας έχει σαν αποτέλεσµα την επιβολή 
κυρώσεων, σύµφωνα µε τον Ν.3982/2011 και την Αριθµ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012) Υπουργική 
Απόφαση. 

5.    Για την απαιτούµενη σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50, 24-11-53 και 02-08-58 Β.∆. 
καθώς και των 902/75 και 274/97 Π.∆. υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως 
πρέπει να προσλαµβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη 
σχετική, προσόντα. 

6. Η άδεια αυτή µεταβιβάζεται µόνον κατόπιν προηγούµενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει στο όνοµα φυσικού ή νοµικού προσώπου 
άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνοµα του οποίου εκδόθηκε. 

7.    Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί µε άλλη άδεια, αν από 
άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

8.  Η παρούσα άδεια, καθώς και κάθε άλλη σχετική µε τη µονάδα άδεια ή έγκριση, θα πρέπει να βρίσκεται 
στο χώρο της εν λόγω µονάδας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

9. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, ενώπιον 
της Γενικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας, εντός δεκαπέντε 
(15) ηµερών από τη δηµοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου 
ελήφθη γνώση αυτής, ενώ η άσκηση της παραπάνω ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση 
για την άσκηση ένδικων βοηθηµάτων ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). 
 

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκε παράβολο : 

Τράπεζα Πειραιώς 658324185/12-2-15 ΕΥΡΩ 500,00 

     

 
Ο    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΤΑΣ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΨΑΘΑΣ 
  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ (για ενέργειες όπου απαιτούνται) : 
(1) Υπουργείο Οικονοµικών 

Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος 
∆ιεύθυνση Στατιστικών ∆ευτερογενούς Τοµέα 
Τµήµα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας 
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Θ. 80847 

(2) Υπηρεσία ∆όµησης ∆ήµου Αρταίων,                                           47100  ΑΡΤΑ 
          (µε θεωρηµένα 5 σχέδια και ένα (1) τεχνικό υπόµνηµα) 

(3) Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Άρτας,              47100 ΑΡΤΑ 
(4) Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. ΑΡΤΑΣ,                                   47100 ΑΡΤΑ 
(5) Περιφέρεια Ηπείρου 

Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών 
∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
Τµήµα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Πλατεία Πύρρου 1, ∆ιοικητήριο                                          45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

(6) «Κ. ΡΟΠΟΚΗΣ & ΣΤ. ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ο.Ε.»  
      (µε θεωρηµένα 5 σχέδια και ένα (1) τεχνικό υπόµνηµα)         47100 ΑΡΤΑ 

(7) Αστυνοµικό Τµήµα Περιφέρειας Άρτας,                                       47100 ΑΡΤΑ 
(8) Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, Ζάρρα & Αρισταγόρα,            47100 ΑΡΤΑ 
(9) ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε., ∆/νση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου,      47100  ΑΡΤΑ 

(10) ∆.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ,                                                                         47100  ΑΡΤΑ 
(11) ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας, 

Τµήµα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου, Φλέµινγκ 6,   47100 ΑΡΤΑ 
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Σελίδα 5 α̟ό 5 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις 

(Συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της υπ’ αρ.πρωτ.: ∆.Α.301/Φ14.37/19-02-2015 Απόφασης 
Άδειας Εγκατάστασης για Κτιριακή και Μηχανολογική Επέκταση, και έχουν διάρκεια ισχύος ίση µε αυτήν). 
 

Α/Α Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις 
Γενικές ∆εσµεύσεις 
Α1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόµιµα αδειοδοτηµένο 

φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες. 
Α2 Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση 

των αυτοκινήτων ώστε να µην αλλοιωθεί ο ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και να αποφευχθεί η 
πρόκληση δυσµενών για το περιβάλλον φαινόµενων, όπως λιµνάζοντα νερά κ.λπ. 

Α3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για 
την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και µηχανηµάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να 
διατηρούνται καθαροί και απαλλαγµένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά). 

Α4 Τήρηση των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις 
εγκεκριµένες µελέτες. 

Α5 Οι διάδροµοι κίνησης των οχηµάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, κυρίως κατά 
τους καλοκαιρινούς µήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήµατα βαρέως τύπου που 
µεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν µε κατάλληλο ύφασµα για τη συγκράτηση της σκόνης. 

Α6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασµένους χώρους 
Α7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην 

Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) µε στοιχεία για τα απόβλητα 
που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούµενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται 
τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα µη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συµπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο 
φορέας µπορεί να το προµηθευτεί  είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.ypeka.gr µε βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), ΚΥΑ 24944/1159/2006 
(791/Β) και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Α8 Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου, ρέµατος ή υγροβιότοπου. 
Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων 
Β2 Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων για την προστασία 

τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 
Β4 Εκπαίδευση εργαζοµένων στην εφαρµογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 
Θόρυβος 
Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.∆. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί 

θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dBΑ. 
Αέρια Απόβλητα 
∆1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρµανση χώρων και νερού να λειτουργούν µε τα καύσιµα και τις 

προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρηµένο βιβλίο-µητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις 
του καυστήρα. 

∆2 Τακτικός καθαρισµός και ρύθµιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε 
συνδυασµό µε τακτικές µετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύµφωνα µε την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 
2654/Β/2011). 

∆3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε 
ύψος που να µην δηµιουργεί προβλήµατα στο περιβάλλον. 

∆5 Να τηρούνται τα όρια του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκποµπές αερίων αποβλήτων 
Υγρά Απόβλητα 
E1-2 Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστηµα 

σηπτικής δεξαµενής - απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύµφωνα µε την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 
354/Β/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ε2-2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών 
µηχανηµάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης µετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε 
στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νοµίµως λειτουργούντα φορέα. 

Στερεά Απόβλητα  
Ζ1 Τα αστικά απορρίµµατα που παράγονται να συλλέγονται καθηµερινά και να αποµακρύνονται σε 

τακτά διαστήµατα από τους κατάλληλους φορείς 
Ειδικές ∆εσµεύσεις 
Η11 Οι δεξαµενές αποθήκευσης χηµικών και καυσίµων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας 

ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασµένες για να συγκρατούν ατυχηµατικές διαρροές, ώστε 
να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή / και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που 
συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να αποµακρύνονται µε την κατάλληλη κάθε φορά 
διαδικασία. 
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