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«ΥΙΟΙ Σ.ΜΠΑΦΑ Α.Β.Ε.Ε.» 
 
 
 Πίνακας Κοινοποιήσεων 

 
Θ Ε Μ Α  : «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας 

«Τυροκομείο» φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΥΙΟΙ Σ.ΜΠΑΦΑ Α.Β.Ε.Ε.», 
που βρίσκεται στη θέση «Ντιβίστα» Πολυδρόσου στο 12ο χλμ. της επαρχιακής Οδού 
Άρτας-Κορωνησίας του Δήμου Αρταίων της Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΤΑΣ». 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
Ο   Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ  

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η Σ   Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ   Α Ρ Τ Α Σ  

Έχοντας   υπόψη : 
1. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

2. Την Αριθμ. ΔΙΠΑ /οικ. 37674 (ΦΕΚ 21 Β΄/2016) Υ.Α. «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 
υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/21.9.2011(ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

3. Την αριθ. Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275 Β΄) ΚΥΑ «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών 
Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια-Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β 
Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Την αριθμ.οικ.145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β΄) ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για 
την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Την αριθ.οικ.5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β΄) ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών 
λυμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

6. Τον Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143Α΄/17-6-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών 
και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Τον Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α΄) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Την αριθμ.οικ.43942/4026 (ΦΕΚ 2992Β΄/2016) ΚΥΑ «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012(ΦΕΚ 24 
Α΄)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.6277/146706 (ΦΕΚ 1 Β΄/2017) ΚΥΑ και ισχύει. 

9. Το με αρ.πρωτ.:Δ.Α.309/10-04-2020 συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο του Μπάφα Αναστάσιου 
του Σπυρίδωνα, ως νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας «ΥΙΟΙ Σ.ΜΠΑΦΑ Α.Β.Ε.Ε.» και τον 
σχετικό πίνακα μοριοδότησης που απεστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 17-04-2020, καθώς 
και το με αρ.πρωτ.:Δ.Α.309/24-04-2020 έγγραφο-προσδιορισμός δικαιολογητικών της Υπηρεσίας 
μας. 

10. Τη Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη Μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής υγρών 
αποβλήτων για το εν λόγω τυροκομείο, που υποβλήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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11. Την αρ.πρωτ.:61834/05-06-2020 Γνωμοδότηση για τη μελέτη επαναχρησιμοποίησης υγρών 
αποβλήτων του εν λόγω τυροκομείου από τη Δ/νση Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

12. Την με αρ.πρωτ.:Δ.Α.143/21-01-2014 «Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής 
Μονάδας Χαμηλής Όχλησης» για το εν λόγω Τυροκομείο. 

13. Την με αρ.πρωτ.:Εξ:178245/17-11-2016 (ΑΔΑ:7272ΟΡ1Γ-Υ7Ο) Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2, παρ.γ του 
Ν.4014/2011 στην με αρ.ΔΑ1464/2009/12-2-2010 Απόφαση Νομάρχη Άρτας περί έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του εν λόγω τυροκομείου. 

14. Την από 04-06-2020 έκθεση αυτοψίας – εισήγηση της Υπηρεσίας μας. 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε  

1. Καθορίζουμε τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), που οφείλει να τηρεί κατά 
τη λειτουργία του το «Τυροκομείο» φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΥΙΟΙ Σ.ΜΠΑΦΑ 
Α.Β.Ε.Ε.», που βρίσκεται και λειτουργεί στη θέση «Ντιβίστα» Πολυδρόσου στο 12ο χλμ. της 
Επαρχιακής Οδού Άρτας-Κορωνησίας του Δήμου Αρταίων της Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΤΑΣ». 

 
Ι. Στοιχεία της δραστηριότητας 

α. Ε ί δ ο ς  Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς : «Τυροκομείο»  

β .  Θ έ σ η  :  «Ντιβίστα» Πολυδρόσου, 12ο χλμ. Επαρχιακής Οδού Άρτας-Κορωνησίας, 
                       Δήμος Αρταίων, Π.Ε. ΑΡΤΑΣ. 

γ .  Φ ο ρ έ α ς  :  «ΥΙΟΙ Σ.ΜΠΑΦΑ Α.Β.Ε.Ε.» 

δ .  Κ ω δ ι κ ό ς  Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  κ α τ ά  N A C E  :  10.51 

ε .  Δ υ ν α μ ι κ ό τ η τ α  : 20 τόνοι γάλακτος ανά ημέρα 

σ τ .  Κ α τ η γ ο ρ ί α   ό χ λ η σ η ς :  ΧΑΜΗΛΗ  

 
II. Κατάταξη Δραστηριότητας 

Η δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο Ι της παρούσας, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν υπευθύνως από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «ΥΙΟΙ Σ.ΜΠΑΦΑ Α.Β.Ε.Ε.» με τo 
αρ.πρωτ.:Δ.Α.309/10-04-2020 συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο και τον από 17-04-2020 σχετικό 
πίνακα μοριοδότησης: 

 Κατατάσσεται στην Περιβαλλοντική Κατηγορία Β, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ της Υ.Α. 
Αριθμ. ΔΙΠΑ /οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β΄) Πίνακας 1 α/α:15 και α/α:16 για 
δυναμικότητα εγκατάστασης σε πρώτη ύλη 20 τόνους γάλακτος ανά ημέρα και 90 μόρια).  

 Υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις όπως αυτές καθορίζονται, με την 
Αριθμ. Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275 Β΄) ΚΥΑ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
και ειδικότερα στο Παράρτημα 1, Πίνακα 2 αυτής, για ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 10.5 «Παραγωγή 
γαλακτοκομικών προϊόντων».  

III. Περιγραφή Δραστηριότητας- Παραγωγική διαδικασία 

Πρόκειται για τυροκομική μονάδα. 

Η ετήσια απαίτηση της μονάδας σε γάλα υπολογίζεται σε: 
 Γάλα πρόβειο =3.700 τόνοι 
 Γάλα γίδινο = 530 τόνοι 
 Γάλα αγελάδας = 55 τόνοι 

Τα παραγόμενα προϊόντα σε ετήσια βάση είναι: 

 Τυριά σκληρά πρόβειου και γίδινου γάλακτος = 455 τόνοι 

 Τυριά μαλακά πρόβειου και γίδινου γάλακτος = 185 τόνοι 

 Μυζήθρες σκληρές και μαλακές-γιαούρτια =320 τόνοι 

 Κρέμες κ.λ.π. = 2,25 τόνοι 

 Γαλοτύρι = 30 τόνοι 

 Γιαουρτάκια = 12.000 κεσεδάκια 
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Το τυροκομείο περιλαμβάνει τα εξής θεωρητικά τμήματα: 

 Τμήμα Α : Επεξεργασία γάλακτος 

 Παραλαβή και παστερίωση 

 Αποθήκευση-προωρίμανση 

 Τμήμα Β : Τυροκόμηση 

 Τμήμα Γ : Ωρίμανση-συντήρηση τυριών 

 Ωρίμανση 

 Ξηραντήριο 

 Συντήρηση  

 Συσκευασία 

 
IV. Απόβλητα (υγρά-στερεά) 

Τα υγρά απόβλητα της μονάδας αποτελούνται από τα ανθρωπογενή αστικά λύματα και τα υγρά 
βιομηχανικά απόβλητα (από την παραγωγική διαδικασία και τις πλύσεις των σκευών και χώρων) τα 
οποία ανέρχονται συνολικά σε 50m3/ημέρα. 

Το σύνολο των υγρών αποβλήτων υφίσταται βιολογική επεξεργασία με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος 
με παρατεταμένο αερισμό. Το σύστημα του βιολογικού καθαρισμού αποτελείται από τα εξής: 

Αντλιοστάσιο εισόδου ενεργού όγκου 1,4m3 

Δεξαμενή εξισορρόπησης Διαστάσεων 6,0mx2,8mx2,5m συνολικού όγκου 42,0m3 

Δεξαμενή επίπλευσης (DAF) ενεργού όγκου 6,5m3 

Δεξαμενή αερισμού διαστάσεων 8,0mx6,0m3,0m και ενεργού όγκου 144m3 

Δεξαμενή καθίζησης ενεργού όγκου 17,0m3 

Δεξαμενή χλωρίωσης διαστάσεων 2,0mx1,0mx2,5m και ενεργού όγκου 5,0m3 

Δεξαμενή σταθεροποίησης ιλύος διαστάσεων 4,2mx2,8mx2,5m και ενεργού όγκου 29m3 

Κλίνη ξήρανσης ιλύος επιφάνειας 49,1m3 

Ένα μέρος των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (25m3/ημέρα) οδηγείται σε υφιστάμενη 
απορροφητική χωμάτινη τάφρο διαστάσεων 90,0mx2,5mx1,5m που έχει πληρωθεί με ευμεγέθη 
λιθοσυντρίμματα και κροκάλα, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.:2895/23-09-2002 οριστική άδεια διάθεσης 
υγρών αποβλήτων από τη Δ/νση Πολεοδομίας Ν.Α. Άρτας. 

Η υπόλοιπη ποσότητα (25m3/ημέρα) οδηγείται προς διάθεση στο υπεδάφιο σύστημα διάθεσης το οποίο 
αποτελείται από διάτρητους σωλήνες Φ10, εντός απορροφητικών τάφρων (7 τάφροι μήκους 55m και 
4 τάφροι μήκους 45m και βάθους 0,90m παράλληλοι μεταξύ τους, συνολικού μήκους 565m και 
συνολικής ενεργού επιφάνειας πυθμένα 508m3). 

Τα στερεά απόβλητα της μονάδας αποτελούνται από την αφυδατωμένη ιλύ που προκύπτει από τον 
βιολογικό καθαρισμό, τα αστικά απορρίμματα καθώς και υλικά συσκευασίας (πλαστικά, χάρτινα, 
γυάλινα υλικά συσκευασίας, ξύλα-παλέτες κ.λ.π.) 

 
V. Όρια μικροβιολογικών-συμβατικών και χημικών παραμέτρων επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων – Συχνότητα δειγματοληψιών 
i. Τα όρια των παραμέτρων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις 
αριθμ.οικ.145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β΄)  και αριθ.οικ.5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β΄) ΚΥΑ. Ειδικότερα: 

Παράμετρος Συγκέντρωση 
Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5) < 25mg/l 

Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) < 125 mg/l 

Ολική συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών (SS) < 35mg/l 
Θολότητα - 
Ολικός φωσφόρος (P) < 2mg/l 
Ολικό άζωτο (N) < 15mg/l 

Escherichia coli  Διάμεση τιμή < 200 EC/100ml 
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ii. Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων των προς επαναχρησιμοποίηση 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για κάθε παράμετρο (μικροβιολογική-συμβατική ή χημική) που 
απαιτείται σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ (ΦΕΚ 
354 Β΄) θα είναι: 
 EC: μία ανά εβδομάδα 
 Υπολειμματικό χλώριο: συνεχώς για την εξασφάλιση της απαιτούμενης διάμεσης  
 συγκέντρωσης Escherichia Coli 
 BOD5, SS, N, P: θα τηρούνται τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β΄). 

iii. Για τις χημικές παραμέτρους (μέταλλα και στοιχεία) οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις 
είναι αυτές που αναφέρονται στον πίνακα 4 του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 145116/2011 και 
λαμβάνονται μετρήσεις τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. 

VI. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) 

Γενικές Δεσμεύσεις 
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 καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους 
χώρους 

Α7 Ο φορέας υποχρεούται μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους να υποβάλει ηλεκτρονικά, Ετήσια 
Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και 
διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο, αφού προηγηθεί η εγγραφή του στο ΗΜΑ 
(Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) βάση της ΚΥΑ με αριθμ. Οικ. 43942/4026/ΦΕΚ 
2992Β΄/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Α8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου. 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων 
Β1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω 

δραστηριότητα. 
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.Δ. 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 
Δ1 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. 

Δ2 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). 
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Δ3 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. 

Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, 
ατμογεννητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο 
έως 1% - βάσει της με Α.Π.284/2007 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1736/Β/2007), 
ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα 
αρχεία συντήρησης. 

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293 Α΄) για τις εκπομπές αέριων αποβλήτων. 
Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων 

οσμών. 

Υγρά Απόβλητα 
E1 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται στην 

εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της μονάδας. 
Ε2 Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη 

επαναχρησιμοποίηση για την τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων με διήθηση διαμέσου 
εδαφικού στρώματος σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354 Β΄) και 
την Κοινή ΥπουργικήΑπόφαση 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 Β΄) όπως ισχύουν. 

Ε4 Το τυρόγαλα ή ο ορός λακτόζης που προκύπτουν κατά την παραγωγή του τυριού, είτε θα 
διατίθενται σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις που το χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη, ή σε 
μονάδες εκτροφής ζώων ως ζωοτροφή, ή σε κάποιο κεντρικό σύστημα επεξεργασίας 
αποβλήτων, είτε θα υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία εντός της μονάδας, για την 
παραγωγή άλλων προϊόντων.  
Να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πλυσίματος να μη γίνεται 
διασπορά υγρών αποβλήτων εκτός του χώρου του εργοστασίου, αλλά μέσω  αγωγών - 
καναλιών - υπεδάφιων αγωγών να οδηγούνται στο σύστημα επεξεργασίας. 
Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία τυρογάλακτος και ορού λακτόζης να είναι πάντα 
σύμφωνη και με την υπ’ αρ οικ. 155680/8-3-2005 Εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  
Η επιχείρηση, οφείλει να τηρεί αρχείο και να προσκομίζει, αν αυτό της ζητηθεί, στην 
αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, τα εξής: 

 Τα στοιχεία του παραλήπτη και τον τρόπο παράδοσης του τυρογάλακτος 
(επεξεργασμένου ή μη) ή του ορού λακτόζης 

 Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ τυροκομείου και παραλήπτη, στο οποίο θα 
προσδιορίζεται η ετήσια ποσότητα τυρογάλακτος (επεξεργασμένου ή μη) ή ορού 
λακτόζης που θα παραδίδεται, καθώς και δελτία αποστολής, με τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι εξασφαλίσθηκε η διάθεσή τους προς τον παραλήπτη. 

 Ημερήσια δελτία παραλαβής γάλακτος για τυροκόμηση. 

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

σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς 
Ζ2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 
24/Α/2012), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, 
που αποθηκεύονται προσωρινά, 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 (εργασία 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. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας. 

Ζ3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 
2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω 
νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης. Ειδικότερα: 

 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 εταιρία εισάγει 
πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής 
αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με 
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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.Δ. 117/04 
(ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και ΠΔ 109/04 
(ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της ΚΥΑ 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 Κ.Υ.Α. 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.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει. 

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

 Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 
να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 
1312/Β/2010) όπως ισχύει. 

Ζ12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της μονάδας θα 
διατίθεται: 

1. για επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641 Β΄). 
2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost). 
3. Για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών. 
4. Σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων 
5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της 
Νομοθεσίας. 

Λοιπές Δεσμεύσεις 
Η7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος 

εγκατάστασής της. Ειδικότερα: 
 Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 
24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.  

 Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, 
ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

Ειδικότερα για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για τον 
εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα με διήθηση δια μέσω εδαφικού υποστρώματος, τίθενται οι 
παρακάτω πρόσθετοι όροι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β΄) και την 
αρ.πρωτ.:61834/05-06-2020 Γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  

 Ο φορέας παροχής του ανακτημένου νερού υποχρεούται: 
 Να προβαίνει στην ελάχιστη απαιτούμενη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων των 

προς επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, (σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο τμήμα V της παρούσας Απόφασης) Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ή υπολογισμών των 
ποσοτικών ή ποιοτικών παραμέτρων, όπου αυτά απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, να 
κοινοποιούνται στη Δ/νση Υδάτων Ηπείρου σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή. 

 Να διακόπτει την διάθεση και παροχή των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προς 
επαναχρησιμοποίηση όταν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αριθμ.οικ.145116/2011 
(ΦΕΚ 354 Β΄) ΚΥΑ. 

 Σε περίπτωση αλλαγής του υπεύθυνου λειτουργίας να κοινοποιεί στην Διεύθυνση Υδάτων 
Ηπείρου τα στοιχεία του. 

 Εάν ο φορέας παροχής/φορέας διαχείρισης του ανακτημένου νερού διαπιστώσει από τους ελέγχους 
που πραγματοποιεί κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον ή/και στη δημόσια υγεία, το 
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γνωστοποιεί αμέσως στη Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου, προκειμένου να καθοριστούν από κοινού, 
σε συνεργασία και με την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου, το είδος και το 
χρονοδιάγραμμα των αναγκαίων επανορθωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν. 

 Ο φορέας παροχής/φορέας διαχείρισης του ανακτημένου νερού υποχρεούται να λαμβάνει τα 
αναγκαία προληπτικά μέτρα και μέτρα αποκατάστασης του υδάτινου περιβάλλοντος, κατ’ 
εφαρμογή του Π.Δ.148/2009 (Α΄190). 

 Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του συστήματος συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης 
υγρών αποβλήτων. 

 Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 50m3 ημερησίως. 

 Να τοποθετηθεί παροχόμετρο στην είσοδο και στην έξοδο της μονάδας επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων. 

 Να φυτευτεί ο χώρος του υπεδάφιου πεδίου διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με 
υδροχαρή φυτά. 

 Απαγορεύεται η διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα ή 
στο έδαφος. 

 Ο εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα από τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της μεταποιητικής 
μονάδας θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 Επειδή η θέση που είναι εγκατεστημένη η μονάδα βρίσκεται στη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού 
Κινδύνου Πλημμύρας: Πεδιάδες Άρτας, χαμηλή ζώνη ποταμών Λούρου-Αράχθου (EL05RAK003), 
προτείνεται ο φορέας του έργου να λάβει τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα. 

2. Η παρούσα Απόφαση ισχύει με την προϋπόθεση ότι η δυναμικότητα της εγκατάστασης σε πρώτη 
ύλη παραμένει αυστηρά στους 20 τόνους γάλακτος ανά ημέρα. Σε περίπτωση έστω και μικρής 
αύξησης της δυναμικότητας πάνω από τους 20 τόνους γάλακτος ανά ημέρα, οπότε και η 
δραστηριότητα μεταπίπτει στην περιβαλλοντική κατηγορία Α2, ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει 
να μεριμνήσει για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από την 
αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Οι Π.Π.Δ. 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. 

4. Η υπέρβαση των όρων της παρούσας άδειας, η πρόκληση ρύπανσης ή/και υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος από τη λειτουργία της δραστηριότητας αποτελούν παραβάσεις που επισύρουν την 
επιβολή διοικητικών ή/και ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160 
Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα επιβολής πρόσθετων όρων αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την 
βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος.  

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

Ο    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΤΑΣ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΨΑΘΑΣ 

    

     

 
 
 
 
Η κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης, θα γίνει με ξεχωριστό έγγραφο, σε εφαρμογή της 
αριθ.πρωτ.:14625/27.06.2012 (ΑΔΑ:Β4ΛΝΧ-Θ1Δ) εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στους ακόλουθους φορείς, για ενέργειες όπου 
απαιτούνται : 
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(1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 
Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης                                    45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
    i. Δ/νση Υδάτων Ηπείρου 
       Τμήμα Παρακολούθησης & Προστασίας Υδατικών Πόρων 
   ii. Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού 

(2) Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Άρτας,           47100 ΑΡΤΑ 
(3) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας 

Τμήμα Περιβ/κής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου             47100 ΑΡΤΑ  
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