
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα       :        17 - 2 - 2020       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. :      586/Φ14/3895
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας : 341 32
Πληροφορίες : Λ. Αρδίτζογλου
Τηλέφωνο : 2221-3-53403
Fax : 2221-3-53451 
email : arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

ΘΕΜΑ  :  Έγκριση  εγκατάστασης  Σταθμού  Αποθήκευσης  Αεροπορικών  Καυσίμων,  με

φορέα  εκμετάλλευσης  την  εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  &  ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ»  με

διακριτικό τίτλο «SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»    

  
 Θέση :  « εντός Αερολιμένα Σκύρου» ,  Νήσος Σκύρου   Π.Ε  Εύβοιας

 ΚΑΔ:       46.71  Δ.Ο.Υ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ   ΑΦΜ:  094307095

 ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ :   ΧΑΜΗΛΗ            ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Β 

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟI          :    ΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 /07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.

2. Το Π.Δ. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει..

3. Την με αριθμ. (οικ.) 195090/2921/2-9-2019 (ΦΕΚ 705/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  σχετικά με τον ορισμό Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών.

4. Την  με  αριθμ.  (οικ.)  204072/3050/12-9-2019  (ΦΕΚ  3538/Β/20-9-2019)  Απόφαση  του
Περιφερειάρχη  Στερεάς  Ελλάδας  σχετικά  με  την  Ανάθεση  άσκησης  τομέων  και
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες.

5. Την   υπ’ αρ.  οικ.  268277 / 7603 / 28-11-2019  ( ΦΕΚ 4796Β / 24-12-2019)   Απόφαση
Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας  περί  «Παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  ‘Με εντολή
Αντιπεριφερειάρχη’  στους  Προϊσταμένους   Διευθύνσεων  και   Τμημάτων  της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
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6. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3861/2010  (ΦΕΚ  112  Α')  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την
υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και
αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  “Πρόγραμμα  Διαύγεια”  και  άλλες  διατάξεις»,
όπως ισχύει σήμερα.

7. Τις διατάξεις  των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’)  «Απλοποίηση της αδειοδότησης…..» και
Ν.3325/2005  (ΦΕΚ  68  Α’)  «Ίδρυση  και  λειτουργία  βιομηχανικών  –  βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν

8. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4442/2016  (ΦΕΚ 230/Α’)  «Νέο  θεσμικό  πλαίσιο  για  την  άσκηση
οικονομικής δραστηριότητας» ,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

9. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4512/2018  (ΦΕΚ  5/Α’)  «Ρυθμίσεις  για  την  εφαρμογή  των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες
διατάξεις»

10. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4549/2018  (ΦΕΚ  105/Α’)  «Διατάξεις  για  την  ολοκλήρωση  της
Συμφωνίας  Δημοσιονομικών  Στόχων  και  Διαρθρωτικών  Μεταρρυθμίσεων-
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις»

11. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4635/2019  (ΦΕΚ  167/Α’)  «Επενδύω  στην  Ελλάδα  και  άλλες
διατάξεις»

12. 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 ……...», όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. οικ. 5540/71/Φ15/17-1-2018 Υ.Α.  (ΦΕΚ 60 Β / 18-1-2018) και την υπ’ αρ.
οικ. 64618/856/Φ15/15-6-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 2278 Β / 15-6-2018).  

13. Την ΥΑ με Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 Απόφαση (ΦΕΚ 2471 Β / 10-8-2016) «Τροποποίηση
και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012...» , όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει .

14. Την  ΚΥΑ  3137/191/Φ.15/21-03-2012  (ΦΕΚ  1048  Β’/04-04-2012)  «Αντιστοίχηση  των
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και …………..)», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

15. Την  ΚΥΑ  με  αρ.  πρωτ.  Φ.15/4187/266/21-03-2012  (ΦΕΚ  1275  Β’/11-04-2012)
«Καθορισμός  Πρότυπων  Περιβαλλοντικών  Δεσμεύσεων  (ΠΠΔ)  κατά  κλάδο
δραστηριότητας  ……….»,  όπως  έχει  τροποποιηθεί  με  την  υπ’  αρ.   οικ.
127402/1487/Φ15/1-12-2016  (ΦΕΚ  3924  Β  /  7-12-2016)  ΚΥΑ  και  την  υπ’  αρ.  οικ.
135207/1801/8-12-2017 (ΦΕΚ 4333 Β / 12-12-2017) ΚΥΑ . 

16. Την  ΚΥΑ  αριθ.  Δ3/26080/1996  ΦΕΚ  43/Β/1996)  «Κανονισμός  εγκαταστάσεων
αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων σε αεροδρόμια». 

17. Την  απόφαση  αριθ.  Δ3/Γ/12041/2861/2011  (ΦΕΚ1109/Β/2011)  «Κανονισμός
Ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Το  Π.Δ.  44/17-2-87  (ΦΕΚ  15/Α/1987)  «Καθορισμός  τεχνικών  προδιαγραφών
διαμόρφωσης,  σχεδίασης,  κατασκευής  και  ασφαλούς  λειτουργίας  των  μηχανολογικών
εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν
Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων». 

19. Το με αρ. πρωτ. 6388 / 29-11-2019 συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο του παραρτήματος Ι
της ΥΑ 483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158 Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

20. Το  υπ’  αρ.  6388/Φ14/αλληλ./13-12-2019 έγγραφό  μας  με  θέμα  «Προσδιορισμός
Δικαιολογητικών..»

21. Την με αριθ. πρωτ. 586/28-1-2020 αίτηση του φορέα με τα συνημμένα δικαιολογητικά
22. Την από 17/2/2020 Εισηγητική Έκθεση 

Αποφασίζουμε

Χορηγούμε  έγκριση  εγκατάστασης  για  Σταθμό  Αποθήκευσης  Αεροπορικών  Καυσίμων,  με
φορέα  εκμετάλλευσης  την  εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» με διακριτικό
τίτλο «SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» . 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

α)  Θέση :  «εντός Αερολιμένα Σκύρου» ,  Νήσος Σκύρου   Π.Ε  Εύβοιας  

                   
β)  Κάτοχος : «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» με  διακριτικό  τίτλο  «SHELL &
MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

γ) Είδος Εγκατάστασης  :  Σταθμός Αποθήκευσης Αεροπορικών Καυσίμων 
 
      Χωρητικότητα δεξαμενής αποθήκευσης καυσίμου JET-A1 :  30 m3 . 

δ) Εγκατεστημένη ισχύς : 
   
Πίνακας Μηχανημάτων :

Ισχύς
Κινητήρια 

(ΚW)
Θερμική

  (KVA)
Άξια Μηχ/κου

Εξοπλισμού (€)

 Παραγωγικών Μηχανημάτων 25 - 30.000,00
Μη Παραγωγικών Μηχανημάτων - - -

Συνολική 25 - 30.000,00

2. ΟΡΟΙ : 
α. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση  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.)

β. Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου  εργασίας διατάξεις .

γ.  Να τηρούνται  τα προβλεπόμενα στον ΕΛΟΤ HD 384 για  την ηλεκτρική εγκατάσταση της
μονάδας. 

δ. Να τηρούνται τα αναφερόμενα στα (16), (17) και (18) σχετικά.

ε. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη
πρόκληση  ενοχλήσεων  στους  περιοίκους,  και  να  τηρούνται  τα  προβλεπόμενα  από  την
περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Να   τηρούνται  οι  Πρότυπες  Περιβαλλοντικές  Δεσμεύσεις   (Π.Π.Δ)  σύμφωνα  με  τη  (15)
σχετική  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.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 &

ασφάλειας

Θόρυβος
Αέρια

Απόβλητα

Υγρά

Απόβλητα

Στερεά

απόβλητα

Ειδικές

Δεσμεύσεις

46.71

Χονδρικό
εμπόριο

στερεών, υγρών
και αέριων

καυσίμων και
συναφών

προϊόντων

Α1, Α2, Α3,
Α4, Α5, Α6,

Α7, Α8
Β2, Β4 Γ1

Δ1, Δ2,
Δ5

Ε1, Ε2 Ζ1, Ζ12 Η11

στ. Η παρούσα απόφαση αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής
νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων

ζ.  Η  παρούσα  έγκριση  αφορά  την  εγκατάσταση  συγκεκριμένης  δραστηριότητας  και  αφορά
ολόκληρο  τον  βαθμό  όχλησης  στον  οποίο  εμπίπτει  η  δραστηριότητα.  Νέα  έγκριση
εγκατάστασης  θα  απαιτηθεί  σε  περιπτώσεις  επέκτασης/εκσυγχρονισμού  δραστηριότητας
που οδηγούν σε μετάπτωση της  δραστηριότητας  σε διαφορετικό  βαθμό όχλησης,  ή που
συνίσταται σε αλλαγή ή προσθήκη δραστηριότητας . 

η. Τα μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) (φορτωτές, γερανός, κλαρκ, κ.λπ.), που χρησιμοποιούνται στην
εγκατάσταση πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες ειδικές άδειες κυκλοφορίας-χρήσης και τις
πινακίδες  αριθμού  κυκλοφορίας  αυτών.  Ο  χειρισμός  τους  θα  πρέπει  να  γίνεται  από
αδειούχους χειριστές με τα ανάλογα προσόντα.

θ.  Η  δραστηριότητα  υπάγεται  σε  καθεστώς  γνωστοποίησης  λειτουργίας  σύμφωνα  με  τς
προβλέψεις των άρθρων 5 και 6 του Ν. 4442/2016. Μετά την ολοκλήρωση των έργων για την
εγκατάσταση  ο  φορέας  της  δραστηριότητας,  αφού  προηγουμένως  συγκεντρώσει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά που έχουν προσδιοριστεί με το  (20) σχετικό έγγραφό μας, θα
πρέπει να υποβάλλει γνωστοποίηση   λειτουργίας   μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος  Άσκησης  Δραστηριοτήτων  και  Ελέγχων  (ΟΠΣ-ΑΔΕ)  του  άρθρου  14  του  ν.
4442/2016 (https://notifybusiness.gov.gr).  

3. Η  Υπηρεσία  μας  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.

4.  Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας που επέρχεται με την περιέλευση της
κυριότητας ή του δικαιώματος εκμετάλλευσης της δραστηριότητας σε άλλο φορέα , τόσο ο
παλιός  όσο  και  ο  νέος  φορέας  οφείλουν  να  ενημερώσουν  εντός  δέκα  (10)  ημερών την
Υπηρεσία μας (άρθρο 9 του Ν.4442/2016).  

5.  Η έγκριση  αυτή  δεν  απαλλάσσει  τον  κάτοχο  της  επιχείρησης  από την  υποχρέωση  να
εφοδιαστεί με  άλλες άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

6. Η  παρούσα  έγκριση  ανακαλείται  με  σχετική  απόφασή  μας,  όταν  δεν  πληρούνται  οι
προαναφερόμενοι  όροι και προϋποθέσεις.

7. Η παρούσα έγκριση ισχύει για πέντε (5) χρόνια  και μπορεί μετά από αίτηση του κατόχου να
παραταθεί  για άλλα πέντε (5) χρόνια, και εφόσον ισχύουν οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία
προϋποθέσεις, με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
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8.  Η προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα της έκδοσής της,
απευθύνεται  στον  ΓΓ  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  (Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Στερεάς
Ελλάδας/Δνση Διοίκησης/Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Φθιώτιδας, Λεωνίδου 6, 35100
Λαμία)  εντός  15  ημερών  από  την  δημοσίευση  της  απόφασης  ή  την  ανάρτησή  της  στο
διαδίκτυο  ή  από  την  κοινοποίησή  της  ή  αφότου  έλαβε  γνώση  αυτής,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του  άρθρου  227,  παρ.1  του  Ν.3852/2010  και  των  Εγκυκλίων  60  (αρ.  πρωτ
74895//30-12-2010)  και  15 (αρ.  πρωτ  5370/2-2-2011)  του  Υπουργείου  Εσωτερικών/Δνση
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.

      M.E.A.

           Η  Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης      

          Δρ. Περσεφόνη Ιωαννίδου                   
                                                                      Π.Ε. Μηχ/γων - Ηλ/γων Μηχανικών  με Α' βαθμό   

                         

Γ Ρ ΑΜΜ Α Τ Ι Α

Για την έκδοση της απόφασης αυτής
Εκδόθηκαν  τα εξής γραμμάτια: 

1. Ανάπτυξης – 
Ε.Τ.Ε.

Αριθμός Εμβάσματος : 681778280/ 16-12-2019 € 200,00
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1.Υπουργείο   Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γενική Δ/νση Υποστήριξης Βιομηχανιών
Διεύθυνση Πληροφορικής - Τμήμα Γ’
Πλατεία Κάνιγγος     Τ.Κ. 10181   Αθήνα

2.Υπουργείο Οικονομικών
Γεν. Δ/νση Στατιστικών Ερευνών
Δ/νση  Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 &  Επονιτών
18510 Πειραιάς     Ταχ. Θυρ. 808470

3.Γενική Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 
Λεωφόρος Καλυβίων 2  ,    Τ.Κ. 351 32  Λαμία

4.Τμήμα τεχνικής και Υγειονομικής  Επιθεώρησης Εύβοιας.                                    
Βελισαρίου  2 , Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα

5.Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

6.Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας , Κλάδος Γ’ , Δνση Υποδομών – Προστασίας 
Περιβάλλοντος (Γ2) , Τμήμα 4,   Μεσογείων 227-231 , Χολαργός, τ.κ. 155 61

7. «SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
Λ. Κηφισιάς 151, τ.κ. 151 25,  Μαρούσι

 8.      ΔΕΔΔΗΕ Αλιβερίου

9.Αστυνομικό  Τμήμα Σκύρου

 10.Δήμος Σκύρου

11. Τελωνείο Σκύρου, Λιναριά Σκύρου, τ.κ. 340 07, Σκύρος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Αρχείο Δ/νσης     
Αρχείο τμήματος (Φ14 / 3895)   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
(συνοδεύει την υπ’ αριθ. 586/Φ14/3895/17-2-2020  απόφαση έγκρισης 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),  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 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 (1) 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 65 dB.

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 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.

Δ2 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).

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α’) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

Υγρά Απόβλητα
Ε1−3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό

βόθρο .
Ε2−1 Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

Στερεά Απόβλητα
Ζ1 Τα  αστικά  απορρίμματα  που  παράγονται  να  συλλέγονται  καθημερινά  και  να
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απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς
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. σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων,
5.  σε  άλλη  εγκατάσταση  επεξεργασίας  ιλύος,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  της
νομοθεσίας.

Ειδικές Δεσμεύσεις
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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