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Θέμα :  “Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 2441/Φ.14/153/02-05-2017 Απόφασης Υπαγωγής

σε  Πρότυπες  Περιβαλλοντικές  Δεσμεύσεις  (Π.Π.Δ.)  για  την  λειτουργία του
Οινοποιείου  –  Εμφιαλωτηρίου  Οίνου  της  εταιρείας  «Ε.  ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ  &  ΥΙΟΣ
Α.Ε.Β.Ε.»,  που βρίσκεται στην θέση Φάρος Αυλίδας της Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου
Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.   

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4442/2016  (ΦΕΚ  230/Α’/2016)  «Νέο  θεσμικό  πλαίσιο  για  την  άσκηση  οικονομικής

δραστηριότητας.».  
2. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3982/2011  (ΦΕΚ  143  Α’)  «Απλοποίηση  της  αδειοδότησης  τεχνικών  επαγγελμάτων  και

μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α’/2013) όπως προστέθηκε ως περίπτωση ιγ στην παρ. 3

του άρθρου 16 του Ν. 3982/2011.
4. Τις διατάξεις της Υ.Α. με αρ. πρωτ. οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158 Β’) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών

και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ
143 Α’), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση.».

5. Τις  διατάξεις  της  Υ.Α.  με  αριθ.  οικ.  32790/392/Φ.15/17-03-2017  (ΦΕΚ  1061/Β’/2017)  «Απλούστευση  πλαισίου
άσκησης μεταποιητικών  και  συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και  ποτών και  προτυποποίηση των  διοικητικών
διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας.».

6. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α’/1986) και  του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α’/2002) για την προστασία του
περιβάλλοντος.

7. Τις  διατάξεις  της  Κ.Υ.Α.  με  αριθ.  Φ.15/4187/266/11-04-2012  (ΦΕΚ  1275/Β’/2012)  «Καθορισμός  Πρότυπων
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του
Άρθρου 1 του Ν. 4014/2011.», όπως έχει  τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ.  οικ. 127402/1487/Φ15/1-12-2016 (ΦΕΚ
3924/Β’/2016) Κ.Υ.Α. και την με αριθ. πρωτ. οικ. 135207/1801/08-12-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4333 Β’).

8. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος.».

9. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2011 (ΦΕΚ 24/Α’/2011) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – εναρμόνιση στην οδηγία
2000/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.».  

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ/190/Α’/2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση
των  ζημιών  στο  περιβάλλον  −  Εναρμόνιση  με  την  οδηγία  2004/35/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει.».

11. Τις διατάξεις της Υ.Α. με αριθ. πρωτ. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/Β’/2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με
αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης
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1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα
με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209/Α’/2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

12.  Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ 1048/Β’/2012) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών
των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους
βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.». όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

13. Τις  διατάξεις  της  Κ.Υ.Α.  με  Η.Π.  37111/2021/2003  (ΦΕΚ  1391/Β’/2003) «Καθορισμός  τρόπου  ενημέρωσης  και
συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα
με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3
του Ν. 3010/2002.».

14. Τις  διατάξεις  της  Κ.Υ.Α.  με  Η.Π.  11014/703/Φ.104/2003  (ΦΕΚ  332/Β’/2003) «Διαδικασία  Προκαταρτικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το
άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (160/Α’/1986) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.
1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ … και άλλες διατάξεις (91/Α’).».

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

16. Το Π.Δ. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241/Α'2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 182/2005 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και συντονισμού της Γ.Γ.

Βιομηχανίας του Υ.Π.Α.Ν. και του Π.Δ. 78/2006 «Διάρθρωση, στελέχωση αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
…» (ΦΕΚ Α’ 80).

18. Την με αριθμ. (οικ.) 195090/2921/2-9-2019 (ΦΕΚ 705/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας  σχετικά με τον ορισμό Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών.

19. 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

20. Την υπ’ αριθ. οικ.268277/7603/28-11-2019 (ΦΕΚ 4796/Β’/2019) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας περί «Παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη” στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας».

21. Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α’/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών …»
όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β’/2007).

22. Την Κ.Υ.Α.  οικ.  100079/21-01-2015 (ΦΕΚ 135 Β’)  “Τροποποίηση  της υπ’  αριθμ.  20488/2010 Κοινήε  Υπουργικής
Απόφασης ....”.

23. Την Κ.Υ.Α. 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ 354 Β’) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 191002/09-09-2013 (ΦΕΚ2220 Β’).
24. Την  με  αρίθ.  πρωτ.  1972/22-03-2018  αίτηση  της  εταιρείας  με  συνημμένη  μελέτη  επαναχρησιμοποίησης

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με περιορισμένη άρδευση. 
25. Το έγγραφό μας  με  αρίθ.  πρω.  οικ.  952/Φ.14/153/14-02-2020 “Διαβίβαση μελέτης επαναχρησιμοποίησης “  στην

Διεύθυνση  Υδάτων  Στερεάς  Ελλάδας  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας  –  Στερεάς  Ελλάδας  για
γνωμοδότηση.

26. Το  έγγραφο  με  αριθ.  πρωτ.  460/25183/26-02-2020  της  Διεύθυνσης  Υδάτων  Στερεάς  Ελλάδας  (Τμήμα
Παρακολούθησης  &  Προστασίας  Υδάτινων  Πόρων)  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Χωροταξικής  &  Περιβαλλοντικής
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θετική γνωμοδότηση επί της μελέτης
επαναχρησιμοποίησης  επεξεργασμένων  υγρών  αποβλήτων  με  περιορισμένη  άρδευση,  της  εταιρείας«Ε.
ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», στην θέση Φάρος Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων Ν. Εύβοιας, με τους συνημμένους
πρόσθετους όρους. 

27. Την με αριθ. πρωτ. 768/Φ.14/153/14-07-2014 (ΑΔΑ : 72ΝΑ7ΛΑ-Σ2Λ) Απόφαση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας μετά
από  Μηχανολογική  Επέκταση  -  Εκσυγχρονισμό  του  Οινοποιείου  –  Εμφιαλωτηρίου  Οίνου  της  εταιρείας  «Ε.
ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», από την Π.Ε. Εύβοιας.

28. Την  με  αρίθ.  πρωτ.  2441/Φ.14/153/02-05-2017  Απόφασης  Υπαγωγής σε  Πρότυπες  Περιβαλλοντικές  Δεσμεύσεις
(Π.Π.Δ.)  για  την  λειτουργία  του  Οινοποιείου  –  Εμφιαλωτηρίου  Οίνου  της  εταιρείας  «Ε.  ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ  &  ΥΙΟΣ
Α.Ε.Β.Ε.»,  που βρίσκεται  στην θέση Φάρος Αυλίδας  της  Δ.Ε.  Αυλίδας του  Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας. 

Α.   Στοιχεία Δραστηριότητας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  «Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.»
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ :  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ      
Α.Φ.Μ. :  094131638          Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΓΕΜΗ :  057217904000
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ :  ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΟΙΝΟΥ
ΤΑΞΗ NACE :       11.02, 82.92
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ NACE :       11.02.1, 82.92.1
Δ/ΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ :  ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ    Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ    ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ :    ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  2310752324
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Β.   Κατάταξη της Δραστηριότητας

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. με αριθ. πρωτ. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/Β’/2012) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/2016)
«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. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209/Α’/2011) όπως έχει τροποποιηθεί
και  ισχύει.»,  κατατάσσεται  στις  εξής  υποκατηγορίες  της  9ης Ομάδας  του  Πίνακα  1
«Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις», με :

� α/α 33 (Παραγωγή κρασιού, μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα <300 ΜΤ/ημέρα),
στην Κατηγορία Β. (Εγκαταστάσεις μη υπαγόμενες στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060/1155/
Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β’/2013) (περ. 6.4β).

2. Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  Κ.Υ.Α.  με  αριθ.  οικ.  3137/191/Φ.15/21-03-2012  (ΦΕΚ
1048/Β’/2012)  «Αντιστοίχηση  των  κατηγοριών  των  βιομηχανικών  και  βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς
όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.», με :

� α/α 32 (Παραγωγή οίνου από σταφύλια >5.000 ΜΤ/έτος), στον ΒΑΘΜΟ ΟΧΛΗΣΗΣ -
ΜΕΣΗ.

Γ.   Θέση Εγκατάστασης Δραστηριότητας

      Για την δραστηριότητα έχει χορηγηθεί η (27) σχετική Άδεια Λειτουργίας από το αρμόδιο Τμήμα
Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης,  Ενέργειας και  Φυσικών Πόρων της  Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
      Η  δραστηριότητα  είναι  εγκατεστημένη  εντός  περιοχής  χαρακτηρισμένης  ως  περιοχής
παραγωγικών  δραστηριοτήτων  που  προστατεύονται  από  δόμηση  και  άλλες  χρήσεις,  περιοχή
γεωργικών εκτάσεων Γ1 εντός της θεσμοθετημένης Ζ.Ο.Ε. Αυλίδας και εμπίπτει στις διατάξεις της
υποπαραγράφου  2,  της  παραγράφου  5  (Γενικές  και  Μεταβατικές  διατάξεις)  της  με  αριθ.
26719/4153/18-07-2011 απόφασης «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) πρώην Δήμου
Αυλίδας  Νομού  Εύβοιας  και  νυν  Δημοτικής  Ενότητας  Αυλίδας  Δήμου  Χαλκιδέων.»  (ΦΕΚ
219/ΤΑΑ&ΠΘ/2011). 

Δ.  Υπαγωγή Δραστηριότητας σε Π.Π.Δ.

    Η Δραστηριότητα  υπό τα  στοιχεία  της  παραγράφου Α της  παρούσας και  σύμφωνα με τα
δηλωθέντα από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στον υποβληθέντα φάκελο, υπάγεται στις
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) που περιγράφονται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με
αριθ.  Φ.15/4187/266/11-04-2012 (ΦΕΚ 1275/Β’/2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών
Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β
Κατηγορία  του  Άρθρου  1 του Ν.  4014/2011.»,  όπως έχει  τροποποιηθεί  με  την  υπ’  αριθ.   οικ.
127402/1487/Φ15/1-12-2016  (ΦΕΚ 3924/Β’/2016)  Κ.Υ.Α.  και  ειδικότερα  τις  αναφερόμενες  στον
ΠΙΝΑΚΑ Ι (συνοπτικά) και στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ (αναλυτικά), που ακολουθούν.  
      Επίσης ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί την υποβληθείσα  στην Υπηρεσία
(24)  σχετική  μελέτη  επαναχρησιμοποίησης  επεξεργασμένων  υγρών  αποβλήτων  με
περιορισμένη  άρδευση  όπως  αυτή  έχει  εγκριθεί  με  το  (26)  σχετικό  έγγραφο  και  τους
προτεινόμενους πρόσθετους όρους όπως αυτοί περιλαμβάνονται και περιγράφονται στο
(26) σχετικό έγγραφο, το οποίο και συνοδεύει την παρούσα.    
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : (Σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275 Β’/11-04-
2012) ..»

 ΣΤΑΚΟΔ
2008

Δραστηριότητα
Γενικές

Δεσμεύσεις

Κανόνες
Υγιεινής και
Ασφάλειας

Θόρυβος
Αέρια

Απόβλητα
Υγρά

Απόβλητα
Στερεά

Απόβλητα
Ειδικές

Δεσμεύσεις

11 Ποτοποιία
Α1, Α2, Α3,
Α4, Α5, Α6,

Α7, Α8
Β1, Β2, Β4 Γ1

Δ1, Δ2, 
Δ3, Δ4, Δ6

 Ε1-3, 
Ε2-8

Ζ1, Ζ3,
Ζ12

Η1, Η7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ :  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Δραστηριότητας

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 Αδειοδοτού-
σα  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 & 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.
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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 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).

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 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)),
ντίζελ 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.

Δ6 Να  λαμβάνονται  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  την  αποφυγή  της  έκλυσης  δυσάρεστων
οσμών.

Υγρά Απόβλητα

Ε1-3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό
βόθρο.

Ε2-8 Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για περιορισμένη άρδευση μέσω
υπεδάφιου  συστήματος  άρδευσης  ή  τροφοδότηση  υπόγειων  υδροφορέων  που  δεν
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 51/2007, με τους όρους που τίθενται για τους
συγκεκριμένους τύπους επαναχρησιμοποίησης με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116
(ΦΕΚ 354/Β/08-03-2011) όπως ισχύει. 

Στερεά Απόβλητα

Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται
σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.

       
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 πρώ-
των 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.
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•  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 Π.Δ. 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.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 τω αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται
σύμφωνα με  όσα προβλέπονται  από  την  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  36259/1757/Ε103
(ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

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 Δεσμεύσεις

Η1 Τήρηση  των  διατάξεων  της  Υπουργικής  Απόφασης  Αιβ/8577/83  περί  εργαστηρίων
τροφίμων.

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  Κοινές  Υπουργικές  Αποφάσεις  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.

                                                                                                                  Μ.Ε.Α
                                                                                                  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

                                                                                                                            Δρ. Περσεφόνη Ιωαννίδου
                                                                                       Π.Ε. Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχ/κος με Α΄ βαθμό
Ε.Δ. : - Φ.14/153
          - Αρχείο Τμήματος 

Σελίδα 6 από 6

ΑΔΑ: ΩΒΛΘ7ΛΗ-ΝΓΗ


		2020-03-12T14:43:49+0200
	Athens




