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ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του  έργου: «Ξυλουργικό εργαστήριο» 

φερόµενης ιδιοκτησίας κ. «Παπαδάκου Νικόλαου» που βρίσκεται στη θέση 2ο 

χλµ. Άρτας – Αγρινίου, του ∆ήµου Ν. Σκουφά, Ν. Άρτας 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ΦΕΚ Α 87/7.10.2010. 

2. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα Υπ' Αριθµ. 140 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» 

(ΦΕΚ 233Α/27.12.2010). 

3. Την Αριθ. οικ. 407/38/11 (ΦΕΚ 130 Β/9-2-2011) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου: 

Ορισµός Αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου. 

4. Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από 

το Ν.3010/25-04-2002 (ΦΕΚ 91Α΄).  

5. Την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β΄) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ.», σύµφωνα µε την οποία το έργο 

κατατάσσεται στην «9η» οµάδα – «Β4» κατηγορία και «4η» υποκατηγορία Έργων 
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και ∆ραστηριοτήτων α/α 78 «Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την 

οικοδοµή» 

6. Την ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332 Β΄/20-3-03) «∆ιαδικασία 

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

έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/86, 

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

7. Την Περιβαλλοντική Έκθεση που υποβλήθηκε  µε την αρ. πρωτ. ΤΠΥ 743/21-3-

2011 αίτηση του κ. «Νικόλαου Παπαδάκου». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1.  Εγκρίνουµε σύµφωνα µε το άρθρο 11  της ΚΥΑ Η.Π. 11014/ /703/Φ104 (ΦΕΚ 

332Β΄/20-3-03) τους παρακάτω περιβαλλοντικούς όρους για το έργο: «Ξυλουργικό 

εργαστήριο», φερόµενης ιδιοκτησίας κ.«Παπαδάκου Νικόλαου», που βρίσκεται στο 2ο 

χλµ. Εθνική οδού Άρτας – Αγρινίου ∆ήµου Αρταίων του Νοµού Άρτας. (Συντεταγµένες 

έργου: ΕΓΣΑ ‘87,Χ:241484.760 και Y:433784.792). 

2. Το εργαστήριο θα ασχολείται µε γενικές ξυλουργικές εργασίες και θα παράγει έπιπλα, 

κουφώµατα  και άλλα είδη οικοδοµικής  επιπλοποιίας. Οι πρώτες ύλες που θα 

χρησιµοποιούνται θα είναι Ξυλείας λευκής- Ερυθράς Πεύκης -Τροπική ξυλεία-Φύλλα 

Μελανίνης-Βιοµηχανικά πάννελς  και άλλα  διάφορα είδη ξύλων καθώς και διαφόρων 

εξαρτηµάτων, για χρήση µεταποιητική χωρίς χρήση χηµικών µεθόδων. Όπου 

απαιτείται θα γίνεται και βαφή των τµηµάτων αυτών.  

3. Το ξυλουργείο  θα χρησιµοποιεί µόνο ηλεκτρική ενέργεια. 

4. Κατά τη διαδικασία βαφής, δεν θα γίνεται χρήση ποσότητας διαλυτών µεγαλύτερης 

των 130g/L έτοιµου προς χρήση χρώµατος (τιµή που ισχύει από 1-1-2010) σύµφωνα 

µε το παράρτηµα ΙΙ Α της ΚΥΑ 11641/1942 (ΦΕΚ 832Β΄/2-7-2002) «Μέτρα και όροι 

για τον περιορισµό των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που 

οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισµένες δραστηριότητες και 

εγκαταστάσεις».  
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5. Για τη διαχείριση των σταγονιδίων βαφής θα χρησιµοποιείται ειδικός καταρράκτης 

βαφής και ειδικά φίλτρα συγκράτησης αιωρούµενων σταγονιδίων, όπως αυτά 

περιγράφονται στη συνηµµένη περιβαλλοντική έκθεση. 

6. Τα χρησιµοποιηµένα φίλτρα θα συλλέγονται και θα παραδίδονται για περεταίρω 

διαχείριση σε αδειοδοτηµένες για το σκοπό αυτό εταιρείες. 

7. Όσον αφορά την ατµόσφαιρα, οι επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων 

αναφέρονται στην Π.Υ.Σ. 34 της 30.5.2002 (ΦΕΚ 125Α/30-5-2002). 

8. Τα ανώτατα επιτρεπτά όρια εκποµπής σκόνης, καπνού και αερίων ρύπων θα είναι τα 

καθοριζόµενα στο Π∆ 1180/81.Το ανώτατο όριο θορύβου εκπεµπόµενο στο 

περιβάλλον από την εγκατάσταση καθορίζεται σε 45 DBA (άρθρο 2 παρ. 5 του 

Π.∆/1180/81) µετρούµενο επί του ορίου του ακινήτου επί του οποίου βρίσκεται η 

εγκατάσταση. 

9. Θα ληφθούν µέτρα προστασίας από τον θόρυβο, όπως ηχοµόνωση του κτιρίου και 

µέτρα προστασίας από τις δονήσεις. 

10. Το πριονίδι που θα  παράγεται από την κατεργασία του ξύλου θα συλλέγεται σε 

ειδικά δοχεία  και θα διατίθεται  σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη σχετική 

Νοµοθεσία (ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ B 1909/22.12.2003) «Μέτρα και Όροι για τη 

∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης»).  

11. Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου θα συγκεντρώνονται σε κάδους ώστε να 

διατεθούν σε εγκεκριµένο χώρο τελικής διάθεσης απορριµµάτων σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ B 1909/22.12.2003) «Μέτρα και Όροι για τη 

∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».   

12. Για τα στερεά απόβλητα συσκευασίας η διαχείριση θα είναι σύµφωνη µε τις 

απαιτήσεις του Ν. 2939/01(ΦΕΚ 179Α) και θα ακολουθεί τους όρους του Συστήµατος 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας. 

13. Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από το ξυλουργείο είναι οικιακού τύπου, 

προέρχονται από το προσωπικό της µονάδας δεν θα περιέχουν έλαια, επικίνδυνες και 

τοξικές ουσίες οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης επεξεργασίας και θα διαχειρίζονται 

σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια, καθώς πρόκειται για υφιστάµενο κτίριο  

14. Θα ληφθούν, µε υπόδειξη της αρµόδιας υπηρεσίας, όλα τα απαραίτητα µέτρα 

αντιπυρικής προστασίας. 
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15.  Θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, 

των εργαζοµένων και της ∆ηµόσιας υγείας γενικότερα. 

16.  Η παρούσα έγκριση γίνεται στα πλαίσια του Ν. 1650/86 " Για την προστασία του 

περιβάλλοντος " δεν απαλλάσσει το ξυλουργείο από την υποχρέωση τυχόν 

απαιτούµενων εγκρίσεων και αδειών εξ' άλλων Νόµων και ισχύει για πέντε (5) έτη. 

17.  Η εγκριθείσα Περιβαλλοντική Έκθεση και η παρούσα απόφαση θα πρέπει να 

βρίσκονται στο χώρο του ξυλουργείου και θα επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδιο 

σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

18.  Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης και των εκάστοτε 

ισχυουσών διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της ∆ηµόσιας υγείας 

ορίζεται ο κ. Νικόλαος Παπαδάκος. 

19.  Το τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Περιφ. Ενότητας Άρτας, 

επιφυλάσσεται να επιβάλλει και πρόσθετους όρους εάν από την λειτουργία του 

ξυλουργείου προκύψει πρόβληµα υποβάθµισης ή ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

20.  Η εγκατάσταση και λειτουργία του ξυλουργείου θα είναι σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα από την σχετική Νοµοθεσία και η οικοδοµική άδεια θα προβλέπει 

αντίστοιχη χρήση.  

21.  Ο έλεγχος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ανήκει στα όργανα της 

Υπηρεσίας που είναι αρµόδια  κατά τις οικείες διατάξεις να εγκρίνει την ίδρυση και 

λειτουργία της µονάδας σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1650/86 " Για την 

προστασία του περιβάλλοντος". 

22.  Η ανακοίνωση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου για την παρούσα απόφαση 

ανανέωσης και τροποποίησης, σύµφωνα µε το παράρτηµα Α του άρθρου 8 της ΚΥΑ 

Η.Π.37111/2021/29-9-03 (ΦΕΚ 1391 Β΄) και το άρθρο 282 του Νόµου Ν.3852 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 

Καλλικράτης», (ΦΕΚ Α 87/7.10.2010) να δηµοσιευτεί στον τοπικό τύπο µε έξοδα τα 

οποία βαρύνουν τον κ. Νικόλαο Παπαδάκο  (άρθρο 5 της ΚΥΑ ΗΠ.37111/2021/29-9-

03). 

23.  Για τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης του Περιφερειακού Συµβουλίου, παρακαλείται 

ο κ. Νικόλαος Παπαδάκος να επικοινωνήσει µε το Περιφερειακό Συµβούλιο για να 

ΑΔΑ: 4ΑΣ07Λ9-ΣΟ2



Ο Προϊστάμενος Ο Εισηγητής 

 

 

 

 

Ημερ.: Ημερ.: 

 

κανονίσει τις λεπτοµέρειες δηµοσίευσης (Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ.: 

2651 0 87203). 

24.  Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι επιβαλλόµενοι όροι  και η υποχρέωση 

δηµοσίευσης της ανακοίνωσης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου,  για την 

έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από τον κ. Νικόλαο Παπαδάκο η παρούσα έγκριση 

θα ανακληθεί. 

25.  Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να ασκηθεί µέσα σε 30 µέρες από την έκδοσή 

της, προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον του Γενικού 

Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας.  

 

Συνηµµένα: Περιβαλλοντική έκθεση µε τα εξής σχέδια: 

1. Κάτοψη Η/Μ εξοπλισµού 

2. Απόσπασµα χάρτη 

3. ∆ιάγραµµα κάλυψης 

 

 

Ε.∆.                                                                  Μ.Ε.Π.  

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ 

         

1. Χρον. Αρχείο 

2. Φάκ. 1.9/ 42 

3. Αικ. Χρηστάκη                          ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                                                                       

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 

 

1. Νικόλαος Παπαδάκος 2ο χλµ.  Άρτας – Αγρινίου  
(µε µια σειρά από τα συν/να) 
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2. ∆ιευθ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας  
Αµβρακίας 23  
(µε µια σειρά από τα συν/να)  

 
3. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, Γενική ∆ιεύθυνση 

Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού Ηπείρου, Τµήµα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού, Μαρ. 
Κοτοπούλη 62 (3ος όροφος), 45445 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Με απόσπασµα χάρτη) 
 

4. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
Γενική Επιθεώρηση 
Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 – ΑΘΗΝΑ 
(Σύµφωνα µε την παρ. 6 της εγκυκλίου µε αριθµό πρωτ. 26/13-1-2004 του 
Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε) 
 

5. Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα 
(Για να ενηµερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους σύµφωνα µε το 
άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 
3010/2002) 
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