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                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ     Χαλκίδα    : 10-11-2017 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  Αρ. πρωτ. : Οίκ. 8.135/Φ.14/2655 
Τµήµα : ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     
              ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ    
Ταχ. ∆/νση  : Χαινά 93   
Ταχ. Κώδικας : 341 32   
Πληροφορίες : ∆. Γιαννάκος   
Τηλέφωνο : 22213 - 53409      
fax :  22210 - 36041   
e-mail :  giannakos@naevias.gr   
        
Θέµα : Άδεια εγκατάστασης κτιριακής & µηχανολογικής επέκτασης βιοτεχνίας 

ανακύκλωσης αποβλήτων της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»  
 
θέση :   «Γεφυράκι – Βρύσες»   ∆.∆.  : Αυλίδα   ∆ήµος : Χαλκιδέων Νοµός  : Εύβοιας 
 

ΚΑ∆  : 
38.11, 38.21 
38.31, 38.32 

52.10.19 
∆.Ο.Υ.  : ∆΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΦΜ : 099095579 

Εκπρόσωπος  : Ιωάννα Αλαφούζου 
Επιβλέπων : Ευάγγελος Μπενέτος Α.Μ. ΤΕΕ : 53654 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας   υπόψη : 
α) Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Απλοποίηση της αδειοδότησης…..» και 

Ν.3325/2005 (ΦΕΚ A’ 68) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

β) Τις διατάξεις του Π.∆. 182/2005 «∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 
και συντονισµού της Γ.Γ. Βιοµηχανίας του Υ.Π.Α.Ν. και του Π.∆. 78/2006 «∆ιάρθρωση, 
στελέχωση αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης …» (ΦΕΚ 80 Α΄). 

γ) Την ΥΑ µε αρ. πρωτ. οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158 Β΄) «Καθορισµός τύπου, 
δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και ……...». 

δ) Τις διατάξεις του Ν. 3852 /07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

ε) Το Π.∆. 148/27-12-2010 (ΦΕΚ 241 Α΄) «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
στ) Την υπ’αρίθµ. 156489/4234/19-7-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Σ.Ε. «Ανάθεση άσκησης 

αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
(ΦΕΚ 2485 Β΄) 

ζ) Την υπ’ αριθµ. 142133/7028/15-12-2014 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας 
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη” στους Προϊσταµένους 
∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας» (ΦΕΚ 3475 Β΄) Όπως 
συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ 22078/845/16-2-15 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Εύβοιας «Συµπλήρωση της µε αρ. πρωτ. (οικ.) 142133/7028/15/12/2014 απόφασης περί 
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη” στους Προϊσταµένους 
∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας» (ΦΕΚ 326 Β΄). 
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η) Την υπ’αρίθµ. 9.929/Φ.14/2655/21-12-2016 (Α∆Α : ΩΞΖΣ7ΛΗ-Ξ10) Θεώρηση Υπεύθυνης 
∆ήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαµηλής Όχλησης, αλλά και την 
3.833/Φ.14/4-5-2016 προηγούµενη όµοια (Α∆Α : Ψ6ΙΥ7ΛΗ-ΠΟΨ) 

θ) Το υπ’αρίθµ. 7.629/20-10-2017 Ερωτηµατολόγιο της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» 

ι) Την από 8-11-2015 Έκθεση αυτοψίας. 
ια) Το υπ’αρίθµ. 7.629/Φ.14/2655/3-11-2017 έγγραφό µας «Προσδιορισµός δικαιολογητικών»  
ιβ) Την από Οκτώβρη 2017 µελέτη εγκατάστασης που αφορά επέκταση βιοτεχνίας 

µεταφόρτωσης, αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων της εταιρείας 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» 

ιγ) Την από 10-11-2017 Εισηγητική έκθεση. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Χορηγούµε στην εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης 
κτιριακής και µηχανολογικής επέκτασης βιοτεχνίας µεταφόρτωσης, αποθήκευσης, διαλογής και 
επεξεργασίας στερεών αποβλήτων διάρκειας  τριών (3) ετών, σύµφωνα µε την συνηµµένη 
µηχανολογική µελέτη – σχέδια – ερωτηµατολόγιο που συνοδεύουν την παρούσα. 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

α) Θέση : «Γεφυράκι – Βρύσες»  Ριτσώνας  ∆.∆. : Αυλίδας ∆ήµος : Χαλκιδέων  Νοµός : Εύβοιας 
β) Κάτοχος : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» 
γ) Είδος Εγκατάστασης : Βιοτεχνία µεταφόρτωσης, αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας    
                                        στερεών αποβλήτων  
δ) Πίνακας : 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 
Παραγωγικός (KW) Μη παραγωγικός (KW)  

Ισχύς (ΚW) Αξία (€) Ισχύς (ΚW) Αξία (€) 
Υπάρχοντα 113,00 66.000 22,40 9.000 
Επέκτασης  590,82 303.200 8,87 95.000 
Σύνολο 703,82 369.200 31,27 104.000 
 Γενικό Σύνολο Ισχύς 735,09 KW  Αξία 473.200 € 
  
ε) Ατµολέβητες : ∆εν προβλέπονται 
ς) ∆εξαµενές – χωρητικότητα : ∆εν προβλέπονται 
ζ) Αποθήκες    :   15.000 m3 

 

2. ΟΡΟΙ :  

α) Να τηρούνται  τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγειά των εργαζόµενων (π.χ. 
προστατευτικά περιφράγµατα προ των µηχανηµάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση 
επαρκούς φωτισµού και αερισµού στο χώρο εργασίας, φαρµακείο πρώτων βοηθειών κτλ.), οι 
αστυνοµικές, υγειονοµικές και του Υπουργείου  εργασίας διατάξεις και οι κανονισµοί υγιεινής και 
ασφάλειας του  προσωπικού και οι διατάξεις πυροπροστασίας. 

β) Να τηρούνται  όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που αναφέρονται 
στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.) που περιλαµβάνονται στην 
9.929/Φ.14/2655/21-12-2016 (Α∆Α : ΩΞΖΣ7ΛΗ-Ξ10) Θεώρηση Υπεύθυνης ∆ήλωσης Έναρξης 
Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαµηλής Όχλησης και επισυνάπτονται στην παρούσα, η 
παράβαση των οποίων  αποτελεί παράβαση της παρούσας. 

     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.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΣΤΑΚΟ∆ 

2008 
∆ραστηριότητα 

Γενικές 

∆εσµεύσεις 

Κανόνες 

Υγιεινής & 

Ασφάλειας 

Θόρυβος 
Αέρια 

Απόβλητα 

Υγρά 

Απόβλητα 

Στερεά 

Απόβλητα 

Ειδικές 

∆εσµεύσεις 

38 

Συλλογή 
επεξεργασία και 

διάθεση 
απορριµµάτων – 
ανάκτηση υλικών 

Α1,Α2, Α3, Α4, 
Α5, Α6, Α7,Α8. Β2,Β3,Β4. ΓΙ,Γ2,Γ3,Γ4,

Γ5. ∆1,∆2,∆5. Ε1,Ε2. Ζ1,Ζ2,Ζ3,Ζ4,
Ζ5,Ζ12. - 

52 

Αποθήκευση και 
υποστηρικτικές 

προς τη µεταφορά 
δραστηριότητες 

Α1,Α2, Α3, Α4, 
Α5, Α6, Α7,Α8. Β2,Β4 Γ1 ∆1,∆2,∆3,∆5. Ε1,Ε2. Ζ1,Ζ12. Η11 

 
 
3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλλει την εκτέλεση µεταρρυθµίσεων και περιορισµών 

στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να 
εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων. 

    Για την απαιτούµενη (σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών Β.∆. από 16-3-50 και 24-
11-53 και των Π.∆.902/75 και 274/97) υπεύθυνη επίβλεψη εγκατάστασης, λειτουργίας και 
συντήρησης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, πρέπει να προσλαµβάνεται 
πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, 
προσόντα. 

 
4. Η παρούσα άδεια µεταβιβάζεται µόνον κατόπιν προηγούµενης εγκρίσεως της Αδειοδοτούσας 

Αρχής, χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει στο όνοµα φυσικού η 
νοµικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρου στο όνοµα του οποίου εκδόθηκε. 

 
5. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της επιχείρησης από την υποχρέωση να 

εφοδιαστεί µε  άλλες άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 
 
6. Μετά την ολοκλήρωση των έργων εγκατάστασης και για την χορήγηση της άδειας 

λειτουργίας εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο (ια) σχετικό έγγραφό µας 
απαιτείται και η προσκόµιση άδεια οικοδοµής. 

 
7. Κατά της παρούσης χωρεί προσφυγή εντός (15) ηµερών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

227 του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α΄). 

                                                                                          Ο Αντιπεριφερειάρχης  Εύβοιας  
    
    
    
    
    
    
    

                                                                                                     Φάνης Σπανός 
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ΓΡΑΜΜΑΤ ΙΑ  

Για την έκδοση της απόφασης αυτής Εκδόθηκαν  τα εξής γραµµάτια : 
 
Παράβολο Ανάπτυξης  : Ε.Τ.Ε. i-bank/393156411/1-11-2017 500,00 € 

     
     
     
     

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  : 
 

1. Υπουργείο Οικονοµίας Ανάπτυξης. 
 Γενική Γραµµατεία. Βιοµηχανίας 
 Γενική ∆/νση Υποστήριξης Βιοµηχανιών 
∆ιεύθυνση Βιοµηχανικής Πολιτικής 

 Πλ. Κάνιγγος    Τ.Κ. 10192   Αθήνα 
  

2. Υπουργείο Οικονοµικών 
 Γεν. ∆/νση Στατιστικών Ερευνών 
 ∆/νση  Στατιστικών ∆ευτερογενούς Τοµέα 
 Τµήµα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας 
 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 &  Επονιτών 
 18510 Πειραιάς   Ταχ. Θυρ. 808470 
  

3. Γενική ∆/νση Ανάπτυξης 
 ∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  
 Λ. Καλυβίων 2  - 351 32  ΛΑΜΙΑ 
  

4. ∆ΗΜΟΣ   Χαλκιδέων  
Υπηρεσία ∆όµησης (Με συνηµµένα σχέδια) 

  
5. Τµήµα Τεχνικής και Υγειονοµικής  Επιθεώρησης Εύβοιας.  

Βελισαρίου 2   34100    Χαλκίδα 
  

6. Αστυνοµικό Τµήµα  Χαλκίδος 
  

7. ∆.Ε.∆.Η.Ε.  Χαλκίδας 
  
  8. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» 
   κα Ιωάννα Αλαφούζου (Mε συνηµµένα  σχέδια) 

 Τερψιθέας 7  17563 Π. Φάληρο. 
  

9. ∆.Ο.Υ.   ∆΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 Κυριάκου Μαυροµιχάλη  3  Πειραιάς  18545 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

 
 
 
 

 
 
 
 

Αρχείο ∆/νσης   -   
Αρχείο τµήµατος 

ΑΔΑ: 75ΡΧ7ΛΗ-752



Σελίδα 5 από 7 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις 
(συνοδεύει την υπ’ αρίθµ. 8.135/Φ.14/2655/10-11-2017 Άδεια Εγκατάστασης). 
Γενικές ∆εσµεύσεις 
 

Α1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόµιµα αδειοδοτηµένο φορέα ή 
να έχει τις απαραίτητες άδειες. 

Α2 Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των 
αυτοκινήτων ώστε να µην αλλοιωθεί ο ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και να αποφευχθεί η 
πρόκληση δυσµενών για το περιβάλλον φαινόµενων, όπως λιµνάζοντα νερά κ.λπ. 

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

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

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

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

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

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

Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζοµένων 
 

Β2 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισµός συστηµάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως 
της σκόνης που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 

Β3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισµός συστηµάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως 
της σκόνης που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 

Β4 Εκπαίδευση εργαζοµένων στην εφαρµογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 
 

Θόρυβος 
 

Γ1(1) Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.∆. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 
Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 60 dB. 

Γ2 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 
αναθεωρήσεών τους. 

Γ3 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 Γ4 

Γ4 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 

Γ5 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. 

 

Αέρια Απόβλητα    
 

∆1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρµανση χώρων και νερού να λειτουργούν µε τα καύσιµα και τις 
προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρηµένο βιβλίο − Μητρώο, όπου καταγράφονται οι 
συντηρήσεις του καυστήρα. 
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∆2 Τακτικός καθαρισµός και ρύθµιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε 
συνδυασµό µε τακτικές µετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 
189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011). 

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

∆5 Να τηρούνται τα όρια του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α’) για τις εκποµπές αερίων αποβλήτων. 
 

Υγρά Απόβλητα 
 

Ε1-2(2) Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστηµα σηπτικής 
δεξαµενής – απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 
(ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει. 

  Ε2-1 (3) ∆εν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία. 
 

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 ∆ιατάγµατος 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.∆. 
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 τα προβλεπόµενα στο Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α). 
• Η διαχείριση τω αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύµφωνα µε 
όσα προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει. 

Ζ4 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κ.Υ.Α. 
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. 

Ζ5 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. 
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Ζ12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων της επιχείρησης θα διατίθεται : 
1. Για επαναχρησιµοποίησης 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. Στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Χαλκίδας, 
5. Σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της νοµοθεσίας. 

 

Ειδικές ∆εσµεύσεις 
 

 
Η11 

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