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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, 
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσας 
απόφασης  
 
Άρτα, 3 Οκτωβρίου  2016 
 
Αρ. Πρωτ. : ∆.Α. 1290 
Αρ. Φακ.   : Φ14.734 

Ταχ. ∆/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
Fax 
e-mail 

: Αµβρακίας 23 
: 47100 
: Μ. Γρύλλια  
: 2681363114 
: 2681075505 
: m.grillia@peartas.gov.gr 

 
ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

   
ΘΕΜΑ: Χορήγηση στον Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Πεδινών & Ηµιορεινών περιοχών Ν. 

Άρτας, Άδειας Εγκατάστασης (Ίδρυσης) ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Π.Ε. ΆΡΤΑΣ, διάρκειας τριών (3) ετών, στη 
θέση «Χέρσον» του ∆ήµου Ν. Σκουφά,  Νοµού ΑΡΤΑΣ. 

 

Κ.Α. ΣΤΑΚΟ∆΄08  : 38.21.29.01 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ Ε.Κ.Α. : ΠΙΝΑΚΑΣ III 
Α.Φ.Μ. : 093386138        ∆.Ο.Υ.: ΑΡΤΑΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ: θέση «Χέρσον» του ∆ήµου Ν. Σκουφά,  Νοµού ΑΡΤΑΣ  

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Ο   ΑΝΤ ΙΠΕΡ ΙΦΕΡΕ ΙΑΡΧΗΣ  
ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ ΙΑΚΗΣ   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), Κ.Υ.Α. Αριθµ. οικ. 12684/92 (ΦΕΚ 3181 Β΄/2014), 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. 1290/29-8-2016 αίτηση του Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Πεδινών & 
Ηµιορεινών περιοχών Ν. Άρτας, µε την οποία ζητά την χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Π.Ε. ΆΡΤΑΣ, στη θέση 
«Χέρσον» του ∆ήµου Ν. Σκουφά,  Νοµού ΑΡΤΑΣ. 

3. Τα σχέδια, που θεωρήθηκαν µε την παρούσα Απόφασή µας, το µε αρ.πρωτ.:∆.Α. 731/12-5-2016 
συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο, και τα δικαιολογητικά στοιχεία, όπως αυτά καθορίστηκαν µε τα 
αρ.πρωτ.: ∆.Α. 731/16-5-2016 και 1094/20-7-2016 έγγραφα της Υπηρεσίας µας, και υποβλήθηκαν µε 
την αρ.πρωτ. ∆.Α.1290/29-08-2016 αίτηση του Συνδέσµου ή/και σε συνέχεια αυτής.  
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4. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 «Μέτρα και όροι για την ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» (ΦΕΚ 1909 Β΄/2003) 

5. Την ΚΥΑ 171914/3-12-2013 (ΦΕΚ 3072 Β΄) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις για έργα και 
δραστηριότητες της κατηγορίας Β΄ της οµάδας 4 : ‘Συστήµατα Περιβαλλοντικών Υποδοµών’ του 
παραρτήµατος IV της Υ.Α. 1958/2012( ΦΕΚ 21Β΄), όπως εκάστοτε ισχύει.   

6. Η αριθµ. 11/2015 Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 
Πεδινών & Ηµιορεινών περιοχών Ν. Άρτας, που αφορά την εκλογή του κ. Γιαννούλη Ευστάθιου, ως 
πρόεδρο του Συνδέσµου.   

7. Την από 25-8-2016 Υπεύθυνη ∆ήλωση του κ. Ευστάθιου Γιαννούλη ( ως νόµιµου εκπροσώπου του 
Συνδέσµου), για την πλήρη συµµόρφωση µε τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις που 
προβλέπονται για την εν λόγω δραστηριότητα. 

8. Η αριθµ. πρωτ. 67275/16-5-2016 Πράξη χαρακτηρισµού της ∆/νσης ∆ασών Άρτας, ως µη ∆άσος ή µη 
∆ασική έκταση.  

9. Το αρ.πρωτ.: Υ.∆. 89/26-5-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Αρταίων, στο οποίο 
αναφέρεται ότι στην εν λόγω περιοχή δεν έχουν ορισθεί χρήσεις γης, ότι η περιοχή αυτή βρίσκεται 
εκτός σχεδίου και εντός ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων 
Αµβρακικού Κόλπου (ΚΥΑ 11989/2008, ΦΕΚ 123∆/21-3-2008)  

10. Την Αριθµ. πρωτ. 401/13-5-2016 θετική γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης Αµβρακικού.  

11. Την αριθµ. πρωτ. 154332/93331/1590/19-5-2016 θετική γνωµοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Άρτας.  

 

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

1. Χορηγούµε στο Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Πεδινών & Ηµιορεινών περιοχών Ν. Άρτας, 
Άδεια Εγκατάστασης (Ίδρυσης) ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Π.Ε. ΆΡΤΑΣ, διάρκειας τριών (3) ετών, στη θέση «Χέρσον» του ∆ήµου Ν. Σκουφά, 
διάρκειας τριών (3) ετών, όπως εικονίζεται στα σχέδια (τοπογραφικό διάγραµµα κάλυψης, τοπογραφικό 
διάγραµµα ευρύτερης περιοχής, τοµές και κατόψεις κτιρίων), που θεωρήθηκαν µε την παρούσα Απόφασή 
µας, µε τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία: 

 
α) Θέση: θέση «Χέρσον» του ∆ήµου Ν. Σκουφά, Νοµός ΑΡΤΑΣ   

β) Κ ά τ ο χ ο ς  : Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Πεδινών & Ηµιορεινών περιοχών Ν. Άρτας 

γ)   Είδος  Εγκατάστασης : ΜΟΝΑ∆Α ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ  

                                            ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Π.Ε. ΆΡΤΑΣ 
 

δ ) Α ι τ ο ύ µ ε ν η  Ι  σ  χ  ύ  ς    Κινητήρια Θερµική Αξία  Μηχ/κού  Εξοπλ. 
 Παραγωγικών Μηχανηµάτων :   232,00 KW -- 922.992,00 ΕΥΡΩ 
 Συνολική    : : 232, 00KW -- 922.992,00 ΕΥΡΩ 

δ)  Μη χ / τ α   µ η  σ χ ε τ ι ζ ό µ ε ν α   µ ε  π α ρ α γω γ ι κ ή  δ ι α δ ι κ α σ ί α  : 27,94 KW 

ε) Κα τ η γ ο ρ ί α  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  : Β 

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

ζ) ∆υναµικότητα µονάδας : 4.200 τον./έτος, Παραγόµενο κοµπόστ : 1.335 τον./έτος   
 

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.). 
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(β) Να τηρούνται, οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.), σύµφωνα µε την Αριθ. 
171914/3-12-2013 (ΦΕΚ 3072/Β΄/3-12-2013) 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 την παρούσα Απόφαση.  

 

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 (Παράρτηµα Ε, πίνακας Ε1 της ΚΥΑ 171914/3-12-2013 (ΦΕΚ 3072/Β΄/3-12-2013) 
  Β. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ∆3. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Α/
Α 

Περιγραφή 
∆ραστηριότητα 

Α. Γενικές 
∆εσµεύσεις Β.1 

Γενικά 

Β2.  
Αέριες 

εκµποµπές 

Β3.  
Υγρά & 
Στερεά 
Απόβλητα 

Γ. 
Θόρυβος 

& 
∆ονήσεις 

∆1. Αέρια 
Απόβλητα 

∆2.  
Υγρά 

απόβλητα 

∆3. 
Στερεά 
απόβλητα 

∆.4 
Υγρά 

απόβλητα 

Ε.  
Άλλες 
∆εσµεύ
σεις 

15 

Μεµονωµένες 
εγκαταστάσεις 
παρασκευής 
εδαφοβελτιωτικών – 
κοµπόστ από 
προδιαλεγµένο ή 
διαχωρισµένο 
οργανικό κλάσµα 
αστικών στερεών 
αποβλήτων σε 
βιοµηχανικά κτίρια 
ή άλλες κατάλληλες 
κατασκευές 

Α.1  
Α.2 
Α.3 
Α.4 
Α.5 
Α.6 

Β.1.1 
Έως 
Β.1.18 

Β.2.1 
Β.2.2 

Β.3.1 
Β.3.2 
Β.3.3 
Β.3.4 
Β.3.5 
Β.3.6 

Γ.1 
Γ.2 
Γ.3 
Γ.4 
Γ.5 
Γ.6 
Γ.7 
Γ.8 

∆.1.1 
∆.1.2 
∆.1.3 
∆.1.4 

∆.2.1 
∆.2.2 
∆.2.5 
∆.2.6 
∆.2.7 
∆.2.8 
∆.2.9 
∆.2.10 

∆.3.1 
∆.3.3 
∆.3.4 
∆.3.5 
∆.3.6 
∆.2.7 

∆.4.1 
∆.4.2 
∆.4.3 
∆.4.4 
∆.4.5 
∆.3.8 

 

Ε.2,  
Ε.4 έως 
Ε.18,  
Ε.27 
Ε.36  

 

(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 Σύνδεσµος 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 µονάδα οφείλει να διαχειρίζεται αποκλειστικά τα υλικά /απόβλητα που αναγράφονται στον Πίνακα 
ΙΙΙ, (κωδ. ΕΚΑ, εργασίες R,D) σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Παράρτηµα ΙΒ της 
ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/ΦΕΚ 1909Β΄/2003/ Μέτρα και όροι για την ∆.Σ.Α.). Η διάθεση όλων των υλικών 
που διαχειρίζεται πρέπει να γίνεται σε αδειοδοτηµένες µονάδες διαχείρισης και αποθήκευσης. Να τηρούνται 
τα παραστατικά διάθεσης προς τρίτους όλων των ειδών που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διαχειρίζεται η 
µονάδα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών σε φυσικούς αποδέκτες της περιοχής.   

(θ) Πριν την λήξη της παρούσας άδειας εγκατάστασης και πριν τεθεί σε λειτουργία ο µηχανολογικός 
εξοπλισµός θα πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία µας «Υπεύθυνη ∆ήλωση έναρξη λειτουργίας 
µεταποιητικής Μονάδας Χαµηλής Όχλησης» προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά ή/και εγκρίσεις, 
όπως σας καθορίστηκαν µε το αρ.πρωτ.:∆.Α. 731/16-5-2016 σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας µας, και 
αναφέρονται παρακάτω : 

• Υπεύθυνη δήλωση του φορέα µε την οποία δηλώνεται η έναρξη λειτουργίας σύµφωνα µε τους 
όρους της άδειας εγκατάστασης     
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• 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. 

• Πιστοποιητικό πυρασφάλειας  
• Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας  
• Παράβολο 120 €   

 

 (ι) 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 αδείας 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. 

 (ια) 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. 

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. 

4. 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. 

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

6.    Η άδεια αυτή θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο της µονάδας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρµόδιο 
σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

7. Η παρούσα άδεια εγκατάστασης διάρκεια ισχύει τρία (3) χρόνια από την υπογραφή της και µπορεί να 
παραταθεί για µια εξαετία µε την προϋπόθεση ότι το αίτηµα έχει υποβληθεί πριν λήξη της και έχει γίνει 
έναρξη υλοποίησης της εγκατάστασης.   

8. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, ενώπιον 
του Γενικού 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 181/2400§ΑΑΑ 
0000418/22-76-2016 

ΕΥΡΩ 400,00 

     

 
Ο    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΤΑΣ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΨΑΘΑΣ 
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Η γνωστοποίηση της παρούσας Απόφασης, θα γίνει µε ξεχωριστό έγγραφο, σε εφαρµογή της αριθµ. πρωτ. : 
14625/27.6.2012 (Α∆Α : Β4ΛΝΧ-Θ1∆) εγκυκλίου του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης  & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, στους ακόλουθους φορείς :  
 
 

 (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 Νικ. Σκουφά (µε θεωρηµένη 1 σειρά σχεδίων)                                   

(3) Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. ΑΡΤΑΣ,                                47100 ΑΡΤΑ 
(4) Περιφέρεια Ηπείρου,  

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

(5) Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Πεδινών & Ηµιορεινών περιοχών Ν. 
Άρτας, Περιφερειακή Οδός, 47100 ΑΡΤΑ  
(µε θεωρηµένη 1 σειρά σχεδίων)                                    

(6) i) Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 
ii) Γραφείο Αντιπερειφερειάρχη ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

(7) Αστυνοµικό Τµήµα Περιφέρειας Άρτας,                                   47100 ΑΡΤΑ 
(8) ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε., ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου 

Περιφερειακή Οδός                                                                   47100  ΑΡΤΑ 
(9) ∆.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ,                                                                         47100  ΑΡΤΑ 
(10) Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, Ζάρρα & Αρισταγόρα,        47100 ΑΡΤΑ 

(11) Περιφέρεια Ηπείρου 
Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµ/σµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών 
∆/νση Τεχνικών Έργων Ηπείρου 
Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων 
Πλατεία Πύρρου 1, ∆ιοικητήριο                                       45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις 
(Συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της υπ’ αρ.πρωτ.: ∆.Α. 1290/Φ14.734/3-10-2016 
Απόφασης Άδειας Εγκατάστασης) 
 
Α/Α Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις 
 
Α. Γενικές ∆εσµεύσεις 
Α1 Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων 

(ΠΠ∆) έστω και αν µέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγµατοποιούνται από 
τρίτους. 

Α2 Να οριστεί από το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας υπεύθυνος µε κατάλληλη κατάρτιση για την 
παρακολούθηση της εφαρµογής των ΠΠ∆ για όλο τον κύκλο ζωής του έργου ή της δραστηριότητας 
(κατασκευή, λειτουργία, παύση λειτουργίας). 

Α3 Ο φορέας υποχρεούται κατά το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην αρµόδια 
υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ και στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) µε 
στοιχείαγια τα απόβλητα που παρήγαγε ή/ και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούµενο χρόνο.  
Η ετήσια απολογιστική έκθεση αφορά: α) στα µη επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε το άρθρο 12, παρ. 2 της 
Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β΄/03) και β) στα επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε το άρθρο 1,παρ. 
4.γ. της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β΄/06), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3, παρ. 2 της 
Κ.Υ.Α.8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β΄/07). 

Α4 Τήρηση του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α).  
Α5 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. 

Α6 Να πραγµατοποιηθούν κατάλληλα έργα διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου µε το λιγότερο παρεµβατικό 
κόστος για τη βελτίωση της αισθητικής του χώρου (π.χ. φυτεύσεις, ζώνες δενδροφύτευσης για την οπτική 
αποµόνωση του χώρου από τις παρακείµενες εκτάσεις, κλπ). 

ΑΔΑ: Ω13Χ7Λ9-ΟΓΣ



 

Σελίδα 6 α̟ό 13 

Β. ΦΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 
Β.1 Γενικά  
Β.1.1 Οι τυχόν κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις να είναι µορφολογικά, αισθητικά και λειτουργικά ενταγµένες 

στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 
Β.1.2 Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας οφείλει να ακολουθήσει τις διαδικασίες που καθορίζονται στο ν. 

3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (Α΄153) όπως 
εκάστοτε ισχύει. ∆εκαπέντε ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, ο φορέας ειδοποιεί τις 
αρµόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, ώστε να µεριµνήσουν για την επίβλεψη των εργασιών ή όπως άλλως 
ορίζεται στη γνώµη της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας. 

Β.1.3 Πριν από κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενο έργο υποδοµής (π.χ. δίκτυο ύδρευσης, 
αποχέτευσης κλπ) να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του µέσω συνεργασίας µε τους αρµόδιους 
φορείς διαχείρισης του έργου υποδοµής.  

Β.1.4 Η υδροδότηση του έργου ή της δραστηριότητας να γίνεται από νόµιµα αδειοδοτηµένο φορέα. Σε περίπτωση 
γεώτρησης, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας να εφοδιαστεί µε την απαιτούµενη άδεια χρήσης νερού 
από τη ∆/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και να τηρεί του όρους και της προϋποθέσεις 
της προαναφερθείσας άδειας, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 43504/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1784) και την ΚΥΑ 50559/2011 
(ΦΕΚ Β΄ 1440) όπως εκάστοτε ισχύουν.  

Β.1.5 Με στόχο την αποφυγή δηµιουργίας οποιουδήποτε κυκλοφοριακού κινδύνου λόγω των πραγµατοποιούµενων 
εργασιών, να ληφθεί το σύνολο των απαιτούµενων µέτρων, προκειµένου να προειδοποιούνται έγκαιρα και 
αποτελεσµατικά οι πεζοί και οι οδηγοί των διερχόµενων οχηµάτων (όπως τοποθέτηση κατάλληλης σήµανσης 
ορατής και κατά τις βραδινές ώρες, τοποθέτηση προσωπικού ως παραστάτη µε χρήση ερυθρών σηµαιών κατά 
τη διάρκεια των εργασιών, κλπ.). 

Β.1.6 Να γίνει οριοθέτηση της έκτασης επέµβασης του έργου µέσω κατάλληλης περίφραξης, ώστε να µην είναι 
δυνατή η διέλευση εντός του εργοταξίου αναρµόδιων ατόµων και να διασφαλίζεται η πραγµατοποίηση των 
εργασιών εντός του περιφραγµένου χώρου.  

Β.1.7 Να εξασφαλιστεί η αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής περιµετρικά της έκτασης ανάπτυξης του έργου ή 
της δραστηριότητας και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων και εκπλύσεων 
υλικών.  

Β.1.8 Τα τυχόν αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου ή της δραστηριότητας να 
εξασφαλίζονται από νοµίµως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών 

Β.1.9 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων χωρίς άδεια για πάσης φύσεως εργασίες, 
αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και µηχανηµάτων. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και 
απαλλαγµένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά). 

Β.1.10 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 καλύπτονται µε κατάλληλο ύφασµα για τη συγκράτηση της σκόνης. 

Β.1.11 Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασµένους χώρους. 
Β.1.12 Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου, ρέµατος ή υγροβιότοπου. 
Β.1.13 Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση 

πυρκαγιάς από την λειτουργία µηχανηµάτων, συνεργείων κλπ και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
µετάδοσής της σε παρακείµενες εκτάσεις/κτίρια. 

Β.1.14 Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του 
εργοταξίου εργασία συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού και των οχηµάτων (εργοταξιακά οχήµατα, 
οχήµατα µεταφοράς προσωπικού και υλικών) που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες 
αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτηµένων 
επιχειρήσεων.  

Β.1.15 Η τυχόν αποψίλωση βλάστησης να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούµενο βαθµό. Η αφαιρούµενη φυτική γη 
να διαφυλαχτεί κατάλληλα ώστε να χρησιµοποιηθεί στις φυτοτεχνικές εργασίες. Η τυχόν υλοτόµηση δασικών 
δένδρων και θάµνων καθώς και η τυχόν διάθεση των υλικών που θα προκύψουν, να γίνει σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της κείµενης δασικής νοµοθεσίας. 

Β.1.16 Για τις υγειονοµικές ανάγκες του προσωπικού του εργοταξίου να τοποθετηθούν χηµικές τουαλέτες.  
Β.1.17 Το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση µε τυχόν ειδικούς περιορισµούς, που έχουν 

τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή µε ειδικές διατάξεις που ενδεχοµένως θέτουν όρους ή/ και περιορισµούς 
ως προς την κατασκευή ή/και την λειτουργία του. 

Β.1.18 Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου ή της δραστηριότητας: 
(α) να αποµακρυνθούν άµεσα οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, 
περιφράξεις κλπ) και να αποκατασταθεί πλήρως το σύνολο των εργοταξιακών χώρων. 
(β) να αποµακρυνθεί το σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών και να διαχειριστεί κατάλληλα σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία. 
(γ) να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώροςτου εργοταξίου. 
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Β.2 Αέριες εκµποµπές  
Β.2.1 Για τη µείωση των αιωρούµενων σωµατιδίων λόγω των εργασιών, κατ΄ ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα: 

• Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευµένων αδρανών και γενικότερα οι χώροι του 
εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους. 
• Τα φορτηγά µεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυµµένα µε 
κατάλληλα µέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. 
• Το ύψος πτώσης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση χαλαρών δοµικών υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό.  

Β2.2 Στην κατασκευή του έργου ή της δραστηριότητας να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά οχήµατα που διαθέτουν 
πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα όρια εκποµπών αέριων ρύπων. 

 
Β.3 Υγρά & Στερεά Απόβλητα  
Β.3.1 Τα τυχόν απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου ή της δραστηριότητας να 

συλλέγονται σε κατάλληλους χώρους εντός του εργοταξίου ή/και σε κατάλληλους περιέκτες, εφαρµόζοντας 
διαλογή των ειδών και υλικών στην πηγή.  

Β.3.2 Τα τυχόν προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου ή της 
δραστηριότητας, κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, 
όπως π.χ. γεωµορφολογική εξοµάλυνση επιµέρους χώρων/τµηµάτων του γηπέδου, στήριξη πρανών κλπ, 
λαµβάνοντας κάθε δυνατή µέριµνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάµενης µορφολογίας του 
εδάφους της περιοχής. 

Β.3.3 Tυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα µη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων να 
διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της κ.υ.α. 36259/2010 (Β΄ 1312) όπως εκάστοτε 
ισχύει. 

Β.3.4 Η διαχείριση των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
κ.υ.α. 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) και στο ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. Η διαχείριση των 
αποβλήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του ν. 2939/2001 (Α΄ 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2939/2001 και τις 
κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και 
προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριµένων από το ΥΠΕΚΑ συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

Β.3.5 Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή των αστικού τύπου στερεών 
απορριµµάτων. Τα απόβλητα αυτά είτε θα παραλαµβάνονται από απορριµµατοφόρα οχήµατα του οικείου 
ΟΤΑ, εφόσον εξυπηρετείται η περιοχή του έργου, είτε θα µεταφέρονται στο πλησιέστερο σηµείο συλλογής 
απορριµµάτων του οικείου ΟΤΑ. 

Β.3.6 Η τυχόν διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να 
παραδίδονται σε αδειοδοτηµένες εταιρείες συλλογής και µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Στην περίπτωση 
που πραγµατοποιείται συγκέντρωση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της προκαταρκτικής διαλογής και της 
προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων µε σκοπό τη µεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας των 
αποβλήτων αυτών, να φυλάσσονται κατάλληλα συσκευασµένα σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο εντός του 
εργοταξίου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της κ.υ.α. 24944/2006 (Β΄ 
791) όπως εκάστοτε ισχύει. 

  
Γ. Θόρυβος & ∆ονήσεις  
Γ.1 
 

Να τηρούνται στα όρια της έκτασης επέµβασης του έργου ή δραστηριότητας, οι ειδικές οριακές στάθµες 
θορύβου, όπως ορίζονται στο Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ Α΄ 293), όπως ισχύει καθώς και οι λοιπές διατάξεις περί 
θορύβου. 

Γ.2 Να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη µείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκποµπών. Κατ’ 
ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα:  
α) Τα µηχανήµατα που τυχόν χρησιµοποιούνται εξωτερικά κατά την διάρκεια της λειτουργίας του έργου και 
οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιµοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν 
σήµανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυηµένη στάθµη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθµ. 
37393/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1418) Κοινή Υπουργική Απόφαση και στην υπ’ αριθµ. 9272/2007 (ΦEK Β΄ 286) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
β) Να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των µηχανηµάτων του εργοταξίου µε σκοπό την µείωση του 
εκπεµπόµενου θορύβου προς ευαίσθητες χρήσεις. Για περαιτέρω ηχοπροστασία από θορυβώδη µηχανήµατα ή 
εργασίες να χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση κατάλληλες ηχοπροστατευτικές διατάξεις (ηχοπετάσµατα 
κλπ.). 

Γ.3 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές µηχανολογικές εγκαταστάσεις που λόγω λειτουργικών 
χαρακτηριστικών προξενούν κραδασµούς ή δονήσεις, τότε τα µηχανήµατα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε 
αντικραδασµικά πέλµατα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και 
διάδοσης εδαφοµεταφερόµενου θορύβου. 

Γ.4 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιµοποιεί κινητά µηχανήµατα σε ανοιχτούς χώρους εντός της 
επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας, σχετικά 
µε την εκποµπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και 
συγκεκριµένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισµού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν 
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αναθεωρήσεών τους. 
Γ.5 Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της Υ.Α. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β΄/9−9−86) όπως εκάστοτε 

ισχύει (Προσδιορισµός της ηχητικής εκποµπής των µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση 
προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 1978, 
της 7ης ∆εκεµβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985). 

Γ.6 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιµοποιεί οχήµατα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της 
επιχείρησης, πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή εκποµπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς 
(π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήµατα σιγαστήρα εξάτµισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς 
λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιµετώπιση θορύβου τότε θα 
πρέπει να εφαρµόζονται οι διατάξεις της επόµενης παραγράφου Γ.7. 

Γ.7 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της 
επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δηµιουργούν συριγµούς, ήχου µε τονικότητα, κτυπογενείς 
θορύβους, κ.λπ. στάθµες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε µεγάλη απόσταση χωρίς να 
µπορούν να ληφθούν ουσιαστικά µέτρα αντιµετώπισης, τότε παρόµοιες εργασίες ή διαδικασίες θα 
απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας. 

Γ.8 Σε περίπτωση που τα έργα ή δραστηριότητες διαθέτουν κλειστού τύπου εγκαταστάσεις είναι απαραίτητο να 
περιλαµβάνουν συστήµατα ελέγχου θορύβου (ηχοµόνωσης), ώστε τα επίπεδα θορύβου τόσο εντός των χωρών 
εργασίας όσο και στα όρια του γηπέδου να είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
∆. Φάση λειτουργίας  
 
∆.1 Γενικά   
∆.1.1 Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούµενων µέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και πυρόσβεση) καθώς 

και αποφυγής µετάδοσης της φωτιάς σε παρακείµενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από την αρµόδια 
πυροσβεστική υπηρεσία, όπου απαιτείται. 

∆.1.2 Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των όµβριων) 
µε την κατασκευή όλων των απαιτούµενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόµενα πληµµυρών. 

∆.1.3 Απαγορεύεται η διάθεση των τυχόν πλεοναζόντων υλικών σε σηµεία του υδρογραφικού δικτύου, σε θάλασσα 
ή στην παράκτια ζώνη και στους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριµµάτων των παρακείµενων 
περιοχών.  

∆.1.4 Κατά την λειτουργία του έργου ή δραστηριότητας, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου εργασία 

συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού και των οχηµάτων. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να 

πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων. 

 
∆.2 Αέρια απόβλητα  
∆2.1 Να τηρούνται τα όρια του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α΄) για τις εκποµπές αερίων αποβλήτων. 
∆2.2 Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσµών.  
∆2.5 Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης.  
∆2.6 Εφόσον η εγκατάσταση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 11641/1942 (ΦΕΚ 832/Β΄/2002) όπως 

ισχύει, περί εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατµόσφαιρα, οφείλει να συµµορφώνεται µε 
τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει µέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συµµόρφωσης. Οι 
παραγόµενοι ατµοί πτητικών προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαµενών διαλυτών να απάγονται µε 
σύστηµα ανάκτησης ή εξισορρόπησης ατµών ή άλλη κατάλληλη διάταξη αντιρρύπανσης.  

∆2.7 Να τηρούνται οι διατάξεις της Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β΄/30−03−2011) − Μέτρα για τη 

βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την 

ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».  

∆2.8 Στην περίπτωση που αναπτυχθούν αναερόβιες συνθήκες αναµένεται να εκλυθούν δύσοσµα αέρια όπως NH3, 

N2Ο και CH4. Η αντιµετώπιση τέτοιων συνθηκών θα πρέπει να γίνεται µε την άµεση διόρθωση των 

παραµέτρων που ρυθµίζουν την εξέλιξη της βιολογικής διεργασίας.  

∆2.9 Σε περίπτωση τοποθέτησης του έργου ή της δραστηριότητας εντός κτιριακών εγκαταστάσεων θα τοποθετηθεί 

σύστηµα εξαερισµού και απόσµησης. 

∆2.10 Να γίνεται τακτική συντήρηση του εξοπλισµού του έργου ή της δραστηριότητας και αντικατάσταση του 
προβληµατικού εξοπλισµού ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του και η µικρότερη δυνατή εκποµπή 
ρύπων. 

 
∆.3 Υγρά απόβλητα  
∆.3.1 Η διαχείριση των λυµάτων και υγρών αποβλήτων που προσοµοιάζουν µε αστικά λύµατα να πραγµατοποιείται 

µε βάση τα ακόλουθα: 
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∆.3.1.1 Στην περίπτωση που τα αστικά υγρά απόβλητα διοχετεύονται σε στεγανή σηπτική δεξαµενή: 

∆.3.1.1.1 Να τηρούνται τα οριζόµενα στο άρθρο 369 του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας 1999 

(∆’ 580) όπως εκάστοτε ισχύει και να έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε µονάδα επεξεργασίας 

υγρών αστικών αποβλήτων. 

∆.3.1.1.2 Οι ωφέλιµες διαστάσεις της σηπτικής δεξαµενής (ή των σηπτικών δεξαµενών), να επαρκούν για τις 

ανάγκες του έργου. 

∆.3.1.1.3 Να πραγµατοποιείται τακτική εκκένωση ανάλογα µε τις ποσότητες των παραγόµενων αστικών 

υγρών αποβλήτων και να τηρείται αρχείο µε τις ποσότητες και τα παραστατικά που αποστέλλονται σε 

νοµίµως υφισταµένη µονάδα επεξεργασίας λυµάτων. 

∆.3.1.2 Στην περίπτωση που τα παραγόµενα υγρά απόβλητα του έργου ή της δραστηριότητας διοχετεύονται 

απευθείας σε δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, να τηρούνται τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β΄ 192) 

όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι όροι που επιβάλλονται στον Κανονισµό λειτουργίας του αποχετευτικού 

δικτύου της περιοχής. Η σύνδεση του έργου µε το δίκτυο αποχέτευσης να είναι νόµιµη σύµφωνα µε την 

εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

∆.3.1.3 Στην περίπτωση επαναχρησιµοποίησης των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων µε κάποια εκ των 

µεθόδων που ορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 της ΚΥΑ 145116/2011 (Β΄ 354), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, να εφαρµόζονται οι ακόλουθες δεσµεύσεις: 

∆.3.1.3.1 Τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η ΚΥΑ 

145116/2011 (Β΄ 354), όπως εκάστοτε ισχύει. 

∆.3.1.3.2 Να γίνεται συστηµατικός έλεγχος της καλής λειτουργίας της µονάδας επεξεργασίας των υγρών 

αποβλήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα εκροής των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων. Οι έλεγχοι 

πρέπει να περιλαµβάνουν µακροσκοπικούς ελέγχους σε τακτική βάση (οπτικό έλεγχο, έλεγχο οσµής, 

λειτουργίας ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, ροής λυµάτων, στάθµης δεξαµενών, κατάστασης σχάρας, 

κ.λπ.) και ετήσιους ελέγχους συντήρησης. 

∆.3.1.3.3 Για τον έλεγχο της ποιότητας των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων, να υπάρχει φρεάτιο 

δειγµατοληψίας στην έξοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας. 

∆.3.1.3.4 Η εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να διαθέτει εφεδρικό µηχανολογικό εξοπλισµό και 

δεξαµενές κατάλληλου όγκου για την συγκέντρωση των υγρών αποβλήτων σε περίπτωση βλάβης της 

µονάδας για µία ηµέρα τουλάχιστον και να εξασφαλίζει µέχρι την επισκευή της, τη µεταφορά τους µε 

βυτιοφόρο σε νοµίµως υφισταµένη εγκατάσταση επεξεργασία λυµάτων της περιοχής.  

∆.3.1.3.5 Τα στερεά, η άµµος και τα λίπη που συλλέγονται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να αποµακρύνονται καταλλήλως είτε από τον οικείο ∆ήµο είτε από 

αδειοδοτηµένη εταιρεία συλλογής αποβλήτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 

1909) και στο Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

∆.3.1.3.6 Η παραγόµενη ιλύς από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, εφόσον δεν υπόκειται σε 

περαιτέρω επεξεργασία εντός του έργου ή της δραστηριότητας, προκειµένου να διατεθεί κατάλληλα, να 

αποµακρύνεται από αδειοδοτηµένο συλλέκτη ή νόµιµο βυτιοφόρο και να διατίθεται σε αδειοδοτηµένη 

εταιρεία διαχείρισης (ενδεικτικά: σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων του ∆ήµου, σε ΧΥΤΑ (εφόσον 

έχει µέγιστη υγρασία 40%), σε αδειοδοτηµένη µονάδα διαχείρισης ιλύος κ.λπ.) σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) και στο Ν. 4042/2012 (Α΄ 24) όπως εκάστοτε ισχύουν. 

∆.3.1.4 Στην περίπτωση επεξεργασίας των υγρών απόβλήτων και διάθεσης της επεξεργασµένης εκροής τους 

σε υδάτινο αποδέκτη (επιφανειακός υδάτινος αποδέκτης ή θάλασσα), σύµφωνα µε την ΚΥΑ 5673/400/1997 

(Β΄ 192), να εφαρµόζονται οι ακόλουθες δεσµεύσεις: 

∆.3.1.4.1 Τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η ΚΥΑ 

5673/400/1997 (Β΄ 192), καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση περί καθορισµού αποδέκτη και όρων 

διάθεσης σε αυτόν. 

∆.3.1.4.2 Να γίνεται συστηµατικός έλεγχος της καλής λειτουργίας της µονάδας επεξεργασίας των υγρών 
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αποβλήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη ποιότητα εκροής των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων, 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Οι έλεγχοι πρέπει να περιλαµβάνουν µακροσκοπικούς ελέγχους σε 

τακτική βάση (οπτικό έλεγχο, έλεγχο οσµής, λειτουργίας ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, ύπαρξης ροής 

των λυµάτων, στάθµης δεξαµενών, κατάστασης σχάρας, κ.λπ.) και ετήσιους ελέγχους συντήρησης. 

∆.3.1.4.3 Να πραγµατοποιούνται µετρήσεις στα χαρακτηριστικά των προς διάθεση υγρών αποβλήτων 

σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ’ αρ. οικ.5673/400/1997 (Β΄ 192), ή την σχετική απόφαση καθορισµού υδάτινου 

αποδέκτη. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει απόφαση καθορισµού υδάτινου αποδέκτη ή δεν προσδιορίζεται 

στην απόφαση αυτή ο αριθµός και το είδος των αναλύσεων που πρέπει να πραγµατοποιούντα στα προς 

διάθεση υγρά απόβλητα, να διενεργούνται κατ΄ ελάχιστον αναλύσεις των παραµέτρων pH, BOD, COD, SS, 

Ν, P και κολοβακτηρίδια µε συχνότητα για τον πρώτο χρόνο 1 δείγµα ανά µήνα και για τα επόµενο χρόνια, 1 

δείγµα ανά τρίµηνο. Επιπλέον στην περίπτωση που εφαρµόζεται χλωρίωση, να µετράται συνεχώς το 

υπολειµµατικό χλώριο. 

∆.3.1.4.4 Η µονάδα επεξεργασίας αποβλήτων να διαθέτει εφεδρικό µηχανολογικό εξοπλισµό και να διαθέτει 

δεξαµενές κατάλληλου όγκου για την συγκέντρωση των υγρών αποβλήτων σε περίπτωση βλάβης της 

µονάδας για µία ηµέρα τουλάχιστον και την µεταφορά τους προς τελική διάθεση µε βυτιοφόρο µέχρι την 

επισκευή της. 

∆.3.1.4.5 Τα στερεά, η άµµος και τα λίπη που συλλέγονται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να συλλέγονται, αποµακρύνονται και υπόκεινται σε κατάλληλη διαχείριση 

είτε από τον οικείο ∆ήµο είτε από αδειοδοτηµένη εταιρεία συλλογής αποβλήτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην κ.υ.α. 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) και στο ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

∆.3.1.4.6 Η παραγόµενη ιλύς από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων εφόσον δεν επεξεργάζεται 

περαιτέρω εντός του έργου ή της δραστηριότητας, προκειµένου να διατεθεί κατάλληλα, να αποµακρύνεται 

από αδειοδοτηµένο συλλέκτη ή νόµιµο βυτιοφόρο και να υπόκειται σε κατάλληλη διαχείριση από άλλη 

αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης (ενδεικτικά: σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων του ∆ήµου, σε 

ΧΥΤΑ (εφόσον έχει µέγιστη υγρασία 40%), σε αδειοδοτηµένη µονάδα διαχείρισης ιλύος κλπ.) σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) και στο Ν. 4042/2012 (Α΄ 24) όπως εκάστοτε ισχύουν. 

∆.3.3 Να τηρούνται κατ’ ελάχιστον οι τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων για τη διάθεση υγρών αποβλήτων στο 

έδαφος, όπως καθορίζονται από το άρθρο 7 της Υγειονοµικής ∆ιάταξης Υ1Β/2000/95 (ΦΕΚ Β΄ 343) «Περί 

όρων ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων», όπως ισχύει. (BOD5<1200mg/l, 

COD<4600mg/l, περιεκτικότητα σε υλικά στερεά <0,45% κ.β.). 

∆.3.4 Να εφαρµόζονται οι διατάξεις της Οδηγίας 91/676/ΕΚ για τη νιτρορύπανση (που έχει µεταφερθεί στην 

Ελληνική Νοµοθεσία µε την Κ.Υ.Α. οικ. 16190/1335/1997, ΦΕΚ Β΄ 519), καθώς και οι διατάξεις των 

κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 125347/268/20.1.2004 (ΦΕΚ 

Β΄ 142Β), όπως ισχύει, σε ότι αφορά τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας. 

∆.3.5 Οι εγκαταστάσεις κοµποστοποίησης θα πρέπει να διαθέτουν µία αδιαπέρατη επιφάνεια από κατάλληλο υλικό 

(σκυρόδεµα, άσφαλτο και λοιπά υλικά) πάνω στην οποία θα εκτελείται η κοµποστοποίηση.  

∆.3.6 Περιµετρικά των δαπέδων κοµποστοποίησης να κατασκευαστεί σύστηµα συγκέντρωσης στραγγιδίων, 

αποτελούµενο από περιµετρική τάφρο, η οποία θα διοχετεύει τα παραγόµενα στραγγίδια σε υπόγεια δεξαµενή 

συγκέντρωσης αυτών. 

∆.3.7 Να δοθεί µέριµνα ώστε να συλλεγόµενα στραγγίδια στη δεξαµενή συγκέντρωσης στραγγιδίων να 

επαναχρησιµοποιούνται για τη ρύθµιση των επιθυµητών επιπέδων υγρασίας στα σειράδια.  

∆.4  Στερεά απόβλητα  

∆.4.1 Τα αστικά απορρίµµατα που παράγονται να συλλέγονται καθηµερινά και να αποµακρύνονται σε τακτά 

διαστήµατα από τους κατάλληλους φορείς.  

∆.4.2 Η διαχείριση των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κοινή 

Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β΄/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 

24/Α΄/2012).  
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∆.4.3 Η διαχείριση των τυχόν ρευµάτων αποβλήτων, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2939/01 

(ΦΕΚ 179/Α΄/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας. Ειδικότερα: 

• Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιµοποιούνται κατά τη λειτουργία της µονάδας, να παραδί δονται 

σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριµένη εγκατάσταση.  

Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών 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.  

• Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, των χρησιµοποιηµένων 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων να γίνεται µέσω 

εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.∆. 117/04 

(ΦΕΚ 82 Α΄) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 15/06 (ΦΕΚ 12 Α΄) και Π.∆. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α΄) καθώς και 

της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625 Β΄) όπως ισχύουν. 

• Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισµού του 

εργοστασίου ή και των οχηµάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών 

γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία µε καπάκι ασφαλείας, τα 

οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Κοινή 

Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β΄) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, µέσω 

κατάλληλα αδειοδοτηµένου συλλέκτη, σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω 

επεξεργασία, µε προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 

82/2004 (ΦΕΚ 64 Α΄) όπως ισχύει.  

• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81 Α΄). 

• Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύµφωνα µε 

όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312 Β΄) όπως ισχύει. 

∆.4.4 Η διαχείριση των τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των ΚΥΑ 

13588/725/28.3.06 (ΦΕΚ 383 Β΄), 24944/1159/30.6.06 (ΦΕΚ 791 Β΄), 8668/2.3.07 (ΦΕΚ 287 Β΄) και τον Ν. 

4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας. Ως 

διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων στη συγκεκριµένη περίπτωση νοείται µόνο η συγκέντρωση 

αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης 

αποβλήτων µε σκοπό τη µεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων. 

∆.4.5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της 

περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειµένου για επικίνδυνα 

απόβλητα, να συµπληρώνεται κατάλληλα το “Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και µεταφορά 

επικίνδυνων αποβλήτων” σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 

(ΦΕΚ 383 Β΄) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β΄) όπως ισχύουν.  

∆.4.8 Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην ΚΥΑ 

114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β΄/17−11−1997). 

 
Ε. Άλλες  ∆εσµεύσεις  
Ε.2 Η εγκατάσταση θα διαχειρίζεται αποκλειστικά προδιαλεγµένο ή διαχωρισµένο οργανικό κλάσµα αστικών 

στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων  
Ε.4 Σε περίπτωση ύπαρξης πεδίου υπαίθριας κοµποστοποίησης σε σειράδια, να χρησιµοποιούνται ειδικού τύπου 

υφάσµατα για την κάλυψη των σειραδιών, ενίοτε και των σωρών ωρίµανσης, τα οποία θα έχουν τη 
δυνατότητα να επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα (οξυγόνου) αλλά θα αποτρέπουν την έξοδο των οσµών από 
τα σειράδια προς το εξωτερικό περιβάλλον. 

Ε.5 Οι εισερχόµενες πρώτες ύλες, που αποτελούν οργανικά απόβλητα µε µικροβιακό φορτίο, θα πρέπει να 
αναµειγνύονται εντός το πολύ τριών (3) ηµερών από την παραλαβή τους.  

Ε.6 Εφόσον στις πρώτες ύλες προς κοµποστοποίηση περιλαµβάνεται κόπρος και περιεχόµενο πεπτικού 
συστήµατος που έχει αποχωριστεί από τον πεπτικό σωλήνα καθώς και απόβλητα ζωικής προέλευσης (ΕΚΑ 
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02 02 01) επιβάλλεται η ελάχιστη θερµική επεξεργασία (70ο C επί 60 λεπτά της ώρας) κατά την 
λιπασµατοποίηση−κοµποστοποίηση. 

Ε.7 Εφόσον οι πρώτες ύλες προέρχονται από απόβλητα ιστών ζώων (ΕΚΑ 02 01 02 και 02 02 02) και 
γαλακτοκοµικά προϊόντα ακατάλληλα για χρήση (ΕΚΑ 020501) της κατηγορίας 2 και 3 του Κανονισµού 
1069/2009/ΕΚ, να εγκατασταθεί αποστειρωτής−κλίβανος για την απαιτούµενη αποστείρωση.  

Ε.8 Η συνολική λειτουργία της µονάδος (χώροι, διεργασία, µέθοδοι παρακολούθησης και ελέγχου των κρίσιµων 
σηµείων έλεγχου, προδιαγραφές προϊόντος παραστατικά διακίνησης, τήρηση Μητρώου αποστολών, 
παραλήπτη ζωικών υποπροϊόντων κλπ) πρέπει να είναι σύµφωνη µε τον Κανονισµό 1069/2009/ΕΚ (µονάδα 
λιπασµατοποίησης ή τεχνική µονάδα παραγωγής λιπασµάτων) και τις απαιτήσεις των σχετικών 
Παραρτηµάτων του Κανονισµού όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.  

Ε.9 Η επιχείρηση ως παραγωγός οργανικών λιπασµάτων πρέπει να εξασφαλίζει ότι η απολύµανση από 
παθογόνους παράγοντες διενεργείτε πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά (Κανονισµός (ΕΕ) 142/2011, 
Παράρτηµα ΧΙ, Κεφάλαιο ΙΙ. Τµήµα 1, παράγραφος 5). Τα προϊόντα της να συµµορφώνονται µε τα πρότυπα 
που αναφέρονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 142/2011, Παράρτηµα V, Κεφάλαιο ΙΙΙ, Τµήµα 3, παράγραφοι 1.α 
και 1.β, για την παρουσία των µικροοργανισµών Escherichia coli, enterococcaceae και σαλµονέλα. Σε 
περίπτωση που δεν συµµορφώνονται µε τις παραπάνω απαιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε χειρισµούς 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, του ως άνω αναφερόµενου τµήµατος του Κανονισµού (ΕΕ) 142/2011.  

Ε.10 Η µεταφορά των α΄ υλών που εµπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 (ζωικά 
υποπροϊόντα), προς τη µονάδα παραγωγής λιπασµατοποίησης, υπόκεινται σε ότι αφορά τα θέµατα συλλογής, 
µεταφοράς και ιχνηλασιµότητας στις απαιτήσεις του Παραρτήµατος VIII, του Κανονισµού (ΕΕ) 142/2011.  

Ε.11 Τα φορτηγά αυτοκίνητα που µεταφέρουν κτηνιατρικά υπολείµµατα, µετά την αποφόρτωσή τους θα τυγχάνουν 
υγειονοµικού καθαρισµού µε σύστηµα ζεστού νερού.  

Ε.12 Να γίνονται αναλύσεις, κάθε παρτίδας τελικού προϊόντος, βαρέων µετάλλων, οργανικής ουσίας και 
ιχνοστοιχείων όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία για τα λιπάσµατα. 

Ε.13 Τα προϊόντα λιπασµατοποίησης εκτός από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο θα 
πρέπει να πληρούν και τις απαιτήσεις της Απόφασης µε αριθµό Ε (2006) 5369: ως προς την περιεκτικότητα 
ορισµένων επικινδύνων ουσιών, (Παράρτηµα − Εδάφιο 2). Ως προς την περιεκτικότητα σε άζωτο 
(Παράρτηµα − Εδάφιο 4) Ως προς τις προσµίξεις (Παράρτηµα – εδάφιο 3) Ως προς τις επιδόσεις (Παράρτηµα 
− Εδάφιο 5). 

Ε.14 Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα 
πρέπει να είναι τσιµεντοστρωµένοι ή ασφαλτοστρωµένοι για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης κατά την 
κίνηση των οχηµάτων µεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών 
υλικών.  

Ε.15 Σε περίπτωση ύπαρξης πεδίου υπαίθριας κοµποστοποίησης σε σειράδια, ο χώρος αποθήκευσης πρώτων υλών 
και ο χώρος πρώτης µίξης να επιστρωθούν µε ειδικού τύπου ασφαλτοτάπητα, έτσι ώστε να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε διαρροή υγρών προς τον υδροφόρο ορίζοντα.  

Ε.16 Στον υπαίθριο χώρο να καθοριστεί και οριοθετηθεί χώρος αποµόνωσης ακατάλληλων προς κοµποστοποίηση 
αποβλήτων που θα είναι διαστρωµένος µε αδιαπέρατο δάπεδο και να διαχειρίζονται κατάλληλα σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις. 
 

Ε.17 Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα κατά των τρωκτικών, εντόµων και 
άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρµόζεται πρόγραµµα καταπολέµησης παρασίτων.Το 
υιοθετούµενο πρόγραµµα να διαθέτει την έγγραφη έγκριση της ∆ιεύθυνσης Υγείας και ∆ηµόσιας Υγιεινής 
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.  

Ε.18 Η µονάδα θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό µέτρησης θερµοκρασιών (συνεχούς καταγραφής) pH και 
υγρασίας, θα τηρείται αρχείο ώστε να υποδεικνύεται η παραµονή του υλικού στις κατάλληλες συνθήκες για 
την εξουδετέρωση του µολυσµατικού φορτίου και την επικράτηση αερόβιων συνθηκών. 

Ε.27 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του έργου ή δραστηριότητας να αποκατασταθεί ο χώρος 
εγκατάστασής της.  

Ε.36 Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να ειδοποιεί άµεσα την αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στον αποδέκτη των επεξεργασµένων 
λυµάτων ή υγρών αποβλήτων. Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της µονάδας, ο 
φορέας λειτουργίας οφείλει να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία αυτή τα επανορθωτικά µέτρα που προτίθεται να 
λάβει και το συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση τους.  
Τα µέτρα αυτά και το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής τους να εγκρίνονται µε Απόφαση του Περιφερειάρχη της 
οικείας Περιφέρειας, εφόσον η διάρκεια ολοκλήρωσής τους υπερβαίνει τον ένα µήνα. Η τήρηση των µέτρων 
και του χρονοδιαγράµµατος είναι ευθύνη του φορέα του έργου, που συντάσσει και σχετική έκθεση µετά την 
ολοκλήρωση των µέτρων. Οι σχετικές εκθέσεις κρατούνται στο αρχείο της εγκατάστασης και αποτελούν, µαζί 
µε όλα τα άλλα στοιχεία, το ιστορικό λειτουργίας της. Το αρχείο αυτό να είναι στη διάθεση των συναρµόδιων 
Υπηρεσιών της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και της οικείας Περιφέρειας, καθώς και των ∆/νσεων των 
συναρµόδιων Υπουργείων. 

 
 
 

ΑΔΑ: Ω13Χ7Λ9-ΟΓΣ



 

Σελίδα 13 α̟ό 13 

ΠΙΝΑΚΑΣ IΙΙ : EΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
 
6………. ΨΗΦΙΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

02 01 08 Βιοαποκοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης  
02 01 38 Ξύλο (εκτός έπιπλα και ογκώδη οικ. απόβλητα)  
02 02 01 Βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα  
02 03 02 Απόβλητα από αγορές  
02 01 03 Απόβλητα ιστών φυτών  
02 01 07 Απόβλητα από δασοκοµία 
02 03 04 Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία  
02 07 02 Απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης  
02 07 04 Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 
03 01 01  Απόβλητα φλοιών και φελλών  
03 01 05  Πριονίδι, ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, κατάλοιπα ξυλείας, 

µοριοσανίδες, καπλαµάδες.   
03 03 01  Απόβλητα φλοιού και ξύλου 

Εργασίες διάθεσης  
D13 Ανάµειξη πριν από τις εργασίες που αναφέρονται στο παρόν 

παράρτηµα  
D15 Αποθήκευση ενώ διαρκεί µία από τις εργασίες που 

αναγράφονται στο παρόν παράρτηµα εκτός από την προσωρινή 
αποθήκευση κατά την διάρκεια της συλλογής στο χώρο που 
παράγονται τα απόβλητα    

Εργασίες αξιοποίησης  
R12 Ανταλλαγή αποβλήτων προκειµένου να υποβληθούν σε µία από 

τις εργασίες R1 έως R11  
R13 Αποθήκευση υλικών προκειµένου να υποβληθούν σε µία από τιε 

εργασίες που αναγράφονται στον παρόντα πίνακα, εκτός από την 
προσωρινή αποθήκευση στο χώρο που παράγονται.  
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