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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση στον ΜΠΕΗ ΦΙΛΙΠΠΟ του ΜΙΧΑΗΛ Άδειας Εγκατάστασης (μηχανολογική 

επέκταση και αλλαγή δραστηριότητας), διάρκειας τριών (3) ετών, για Μονάδα 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ, στο 1ο χιλ. της Εθνικής Οδού 
Άρτας-Ιωαννίνων του Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ του Νομού ΑΡΤΑΣ.» 

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ΄08: 10.39                            Α.Φ.Μ. : 044843781                                                 ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ : 1ο χιλ. Εθνικής Οδού Άρτας-Ιωαννίνων, Δήμος ΑΡΤΑΙΩΝ, Νομός 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. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 

207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το από 24-11-53 και 02-08-58 Β.Δ. και τα Π.Δ.902/75 και 274/97, του Π.Δ. 44/1987, του Π.Δ. 
1180/1981, της ΥΑ Αριθμ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β΄), της ΚΥΑ Αριθ.οικ.3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 
1048/Β/4-4-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Νόμου Ν.4014/2012, των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄/17-6-2011) και 
Ν.3325/05(ΦΕΚ 68/Α/11-3-05), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α΄), 
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 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Π.Δ.140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

2. Την με αρ.πρωτ.:Δ.Α.2024/02-12-2016 αίτηση του ΜΠΕΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ, με την οποία ζητά 
άδεια εγκατάστασης για μηχανολογική επέκταση και αλλαγή δραστηριότητας σε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ σε υφιστάμενη Μονάδα Αποθήκευσης Αγροτικών Προϊόντων υπό 
ψύξη, που βρίσκεται στο 1ο χιλ. της Εθνικής Οδού Άρτας-Ιωαννίνων στο Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ του Νομού 
ΑΡΤΑΣ, και τη συνημμένη σε αυτή υπεύθυνη δήλωση τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών 
Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), που προβλέπονται από τη Νομοθεσία για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

3. Τα σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό διάγραμμα, κάτοψη μηχανολογικού εξοπλισμού, τομή ΑΑ 
μηχανολογικού εξοπλισμού) που θεωρήθηκαν με την παρούσα Απόφασή μας, το τεχνικό υπόμνημα, το με 
αρ.πρωτ.:Δ.Α.1924/21-11-2016 συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, και τα δικαιολογητικά στοιχεία, όπως 
αυτά καθορίστηκαν με το αρ.πρωτ.:Δ.Α.1924/24-11-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, και υποβλήθηκαν 
με την αρ.πρωτ.:Δ.Α.2024/02-12-2016 αίτηση του Μπέη Φίλιππου του Μιχαήλ ή/και σε συνέχεια αυτής. 

4. Το αρ.πρωτ.:1059/05-08-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αρταίων, στο οποίο 
αναφέρεται ότι στην εν λόγω περιοχή δεν έχουν ορισθεί χρήσεις γης, και ότι αυτή βρίσκεται εντός της 
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Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου σύμφωνα με την ΚΥΑ11989/08 (ΦΕΚ 123 Δ/21-3-2008) περί 
«Χαρακτηρισμού των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού 
Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών». 

5. Την από 18-11-2016 Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού περί στατικής επάρκειας. 
6. Τις από 02-12-2016 υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης – ανάληψης της εκπόνησης της μηχανολογικής μελέτης 

και της επίβλεψης εκτέλεσης των έργων αυτής. 
7. Την αριθ. πρωτ.:Δ.Α.1880/Φ14.166/16-11-2016 «Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής 

Μονάδας Χαμηλής Όχλησης» για τη Μονάδα Αποθήκευσης (αγροτικών) προϊόντων υπό ψύξη. 
 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε  
 
1.  Χορηγούμε στον ΜΠΕΗ ΦΙΛΙΠΠΟ του ΜΙΧΑΗΛ Άδεια Εγκατάστασης, για μηχανολογική επέκταση και 
αλλαγή δραστηριότητας σε Μονάδα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ, διάρκειας 
τριών (3) ετών, σε υφιστάμενο κτίριο που βρίσκεται στο 1ο χιλ. της Εθνικής Οδού Άρτας-Ιωαννίνων του 
Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ του Νομού ΑΡΤΑΣ, όπως εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό διάγραμμα, 
κάτοψη μηχανολογικού εξοπλισμού, τομή ΑΑ μηχανολογικού εξοπλισμού) που θεωρήθηκαν με την παρούσα 
Απόφασή μας, με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία: 
α ) Θ έ σ η:  1ο χιλ. Εθνικής Οδού Άρτας-Ιωαννίνων, Δήμος ΑΡΤΑΙΩΝ, Νομός ΑΡΤΑΣ   
β ) Κ ά τ ο χ ο ς  : ΜΠΕΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 
γ )   Είδος  Εγκατάστασης : ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ 
δ ) Ι σ χ ύ ς παραγωγικών μηχανημάτων  Κινητήρια Θερμική Αξία Μηχ/κού Εξοπλ. 

 Νόμιμα λειτουργούσα (με την Δ.Α.1880/16-
11-16 «Υπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας»)(*) : 92,64 KW - 11.000,00 € 

 Αφαιρεθείσα (με την παρούσα)  -- - -- 
 Αιτούμενη (με την παρούσα)  7,78 KW  36.000,00 € 
 Συνολική  100,42KW  47.000,00 € 

 
(*) Αφορά ψυκτικό εξοπλισμό, από την προηγούμενη δραστηριότητα, μέρος του οποίου θα χρησιμοποιείται για τη 
συντήρηση έτοιμων συσκευασμένων προϊόντων, για τη διατήρηση των οποίων απαιτούνται χαμηλές θερμοκρασίες, 
όπως ελιές με χαμηλό δείκτη αλατότητας. Οι αεροψυκτήρες που βρίσκονται στους θαλάμους θα χρησιμοποιούνται 
για τον τεχνητό αερισμό των χώρων. 
 
ε) Δ υ ν α μ ι κ ό τ η τ α   π α ρ α γ ω γ ή ς  : 12 τόνοι/ημέρα σε πρώτη ύλη 
στ) Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή   κ α τ ά τ α ξ η  : Κατηγορία  Β 
ζ) 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 Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την 
αρ.πρωτ.:Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την 
Αριθμ.οικ.127402/1487/Φ15/2016 (ΦΕΚ 3924 Β΄) ΚΥΑ και ισχύει, 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. 
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. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
ΣΤΑΚΟΔ 

2008 Δραστηριότητα Γενικές 
Δεσμεύσεις 

Κανόνες 
υγιεινής και 
ασφάλειας 

Θόρυβος Αέρια 
Απόβλητα 

Υγρά 
απόβλητα 

Στερεά 
απόβλητα 

Ειδικές 
Δεσμεύσεις 

10.3 
Επεξεργασία και 

συντήρηση φρούτων 
και λαχανικών 

Α1, Α2, Α3, 
Α4, Α5, Α6, 

Α7, Α8 
Β1, Β2, Β4 Γ1 Δ1, Δ2, Δ3, 

Δ4, Δ5, Δ6 Ε1, Ε2 
Ζ1, Ζ2, 
Ζ3, Ζ8, 

Ζ9 
Η7 

 
(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 και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.  
(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 επέκτασης χορηγείται με τον απαράβατο όρο, ότι τυχόν κτιριακές επεκτάσεις θα 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Τυχόν κατά 
οποιονδήποτε τρόπο αλλαγή των χρήσεών τους, 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 μόνον σε θέματα σχετικά με την 
εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών 
διατάξεων. 
(θ) Πριν τη λήξη της παρούσας άδειας επέκτασης και πριν τεθεί σε λειτουργία ο μηχανολογικός εξοπλισμός 
της επέκτασης, θα πρέπει να υποβάλλετε στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 της Αριθμ. 
Οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012) ΥΑ, «Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας 
Χαμηλής Όχλησης» για ολόκληρη την εγκατάσταση, προσκομίζοντας μας τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως 
καθορίστηκαν με το αρ.πρωτ.:Δ.Α.1924/24-11-2016 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/τους αρμόδιο/ους κατά νόμο τεχνικό/ούς αντίστοιχα. 

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

 Βεβαίωση καταλληλότητας από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας. 

 Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης. 
 Παράβολο ύψους 60 €, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. Β.iii της Κ.Υ.Α. Αριθμ. Οικ.14684/914/Φ.15/ 2012 

(ΦΕΚ 3533 Β΄). 
(ια) Στην εγκατάσταση δεν θα γίνεται αποθήκευση λοιπών αγροτικών προϊόντων εκτός από τις προς επεξεργασία 
ελιές και τα παραγόμενα από αυτές προϊόντα. 
3. 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. 
4. 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. 
5.    Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50, 24-11-53 και 02-08-58 Β.Δ. 
καθώς και των 902/75 και 274/97 Π.Δ. υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως 
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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/του Γενικής/ού Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 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 κατατέθηκε παράβολο : Ο    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΤΑΣ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΨΑΘΑΣ 

Τράπεζα Πειραιώς ΙΒ11213433255001/
13-12-2016 ΕΥΡΩ 200,00 

     

 
 
 Η γνωστοποίηση 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 : 
 

(1) Υπουργείο Οικονομικών 
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος 
Διεύθυνση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα 
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας 
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Θ. 80847 

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

Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών 
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού/Τμήμα Κινήτρων Περιφ. Ανάπτυξης 
Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο                                          45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

(6) Μπέης Φίλιππος του Μιχαήλ 
(με θεωρημένα τρία (3) σχέδια & ένα (1) τεχνικό υπόμνημα) 

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

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

Τμήμα Ποιοτικού & Φυτουγειονομιού Ελέγχου, Φλέμινγκ 6,    47100 ΑΡΤΑ 
(12) Ε.Φ.Ε.Τ. Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου, Λεωφόρος 8ης Μεραρχίας &  

Θ. Σοφούλη, ισόγειο 2, Κτίριο Δ                                        45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
(13)  Περιφέρεια Ηπείρου 

Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμ/σμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών 
Δ/νση Τεχνικών Έργων Ηπείρου 
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 
Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο                                       45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

Συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της υπ’ αρ.πρωτ.:Δ.Α.2024/Φ14.166/20-12-2016 Απόφασης 
Άδειας Εγκατάστασης. 
 

Α/Α Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 
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 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 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). 

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, ατμογενητριών, 
ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της με 
Α.Π. 284/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που 
καθορίζονται στην ΚΥΑ 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 αερίων αποβλήτων 
Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών 
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, συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή και οδηγούνται 
για περαιτέρω διαχείριση σε νομίμως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, γεγονός που 
αποδεικνύεται από την ύπαρξη σχετικής σύμβασης. 
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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). 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 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. 

Ζ8 Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας θα διατίθενται ως εξής:   Τα φύλλα από την διαλογή των ελιών μπορούν να διατίθενται για χρήση ως ζωοτροφή, για 
την παραγωγή φυτοχώματος (compost), για την παραγωγή καύσιμης ύλης ή για άλλη 
εναλλακτική διαχείριση. 

 Οι ελαιοπυρήνες διατίθενται σε πυρηνελαιουργία.  
Ζ9 Τα ακατάλληλα φρούτα θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και στη συνέχεια θα παραδίδονται σε 

κτηνοτρόφους ως ζωοτροφή ή θα οδηγούνται σε αδειοδοτομένη εγκατάσταση παραγωγής 
εδαφοβελτιωτικού ή σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή σε άλλη ισοδυνάμου αποτελέσματος 
διαχείριση. 

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. 
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