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Ο Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Π.Ε. Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ

Έχοντας υπόψη :

1. Τον N. 3844/10 (ΦΕΚ 63 Α/3-4-2010) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην
εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 37 του N. 4440/16 (ΦΕΚ 224 Α/2-12-
2016) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.
4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 148/10 (ΦΕΚ 241 Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
όπως τροποποιήθηκε - επικαιροποιήθηκε και ισχύει.

4. Τον N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

5. α)Την αριθμ. 1/11 (ΦΕΚ 156 Β/11-2-2011-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ 400 Β/14-3-11 και ΦΕΚ-
842 Β/16-5-11) «Κατάταξη υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας».
β) Την αριθ. πρωτ. 17/05-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα
«Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

6. α) Την αριθ. (οικ.) 204078/3051/12-9-2019 (ΦΕΚ 3558/Β/20-9-2019) απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας».
β) Την αριθ. (οικ.) 204072/3050/12-9-2019 (ΦΕΚ 3558/Β/20-9-2019) απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
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γ) Την αριθ. (οικ.)226901/3351/10-10-2019 (ΦΕΚ 3992/Β/04-11-2019) απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας με θέμα «‘Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής του
Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας»’.
7. α) Τον Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του
Ηλεκτρολόγου κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Το Β.Δ. της 16-3-1950 (ΦΕΚ 82/Α) « Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το άρθρο 4 του Α.Ν.207/1967 (ΦΕΚ 216/Α) «Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας
βιομηχανιών».

9. Το Π.Δ.1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και
λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και
αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

10. Τον Ν.1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α) «Προώθηση των επενδύσεων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

11. Το Π.Δ. 227/1987 (ΦΕΚ 100/Α) «Χαρακτηρισμός βιοτεχνικών & βιομηχανικών επιχειρήσεων
ως γεωργικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Το Π.Δ.44/1987 (ΦΕΚ 15/Α) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης,
κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την Κ.Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/Β) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών
διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και
εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές
δραστηριότητες».

14. α) Τον Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Τον Ν. 3010 /2002 (ΦΕΚ-91 Α’) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και
96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Η.Π.13588/725/06 (ΦΕΚ Β 383/28-3-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί
για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για
τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄604)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Τον N. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
στ) Τον Ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249 Α/25-11-2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου
κατασκευών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) Τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) Τον N. 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α/9-4-2012-Διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ 99 Α/27-4-12) «Νέος
Οικοδομικός Κανονισμός», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ) Τον N. 4072/12 (ΦΕΚ 86 Α/11-4-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι) Την αριθμ. 1958/12 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012) Υ.Α. «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4
του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)» και την υπ΄αριθμ.
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ΔΙΠΑ/ΟΙΚ.37674/16 (ΦΕΚ 2471 Β/10-8-16) Υ.Α. τροποποίηση και κωδικοποίηση αυτής.
ια) Την αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/12 (ΦΕΚ 1048 Β/4-4-2012) Υ.Α. «Αντιστοίχηση των
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα
πολεοδομικά διατάγματα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιβ) Την Κ.Υ.Α. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄....», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιγ) Την Υ.Α.52983/1952/2013 (ΦΕΚ 2436/Β) «Προδιαγραφές Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
δραστηριοτήτων κατηγορίας Β....», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιδ) Το Ν.4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α) «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού
Κτηματολογίου....», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιε) Το Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης...», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιστ) Την Κ.Υ.Α.43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού
Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιη) Την Κ.Υ.Α.62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. α) Τις διατάξεις του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»,
β) Την Υ.Α.1100330/1954/ΔΜ/2008 «ΚΑΔ 2008»,
γ) Την Υ.Α.10735/651/2012 (ΦΕΚ 2656/Β) «Εγκατάσταση, Λειτουργία και Έλεγχος
Ατμολεβήτων»,
δ) Την Κ.Υ.Α. Α.Π.136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210/Β) «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας
στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

16. α) Τον Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων
και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»,

β) Την Υ.Α.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158/Β) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και
διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων»,
γ) Την Υ.Α.484/36/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 230/Β) «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής
προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143)»,
δ) Την Κ.Υ.Α.2219/146/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 584/Β) «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής
υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3982/2011».
ε) Την Κ.Υ.Α.14684/914.Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3533/Β) «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28
παρ. 4 του Ν.3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών».
στ) Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 132895/1752/17 (ΦΕΚ 4493 Β/20-12-2017)«Καθορισμός
αποζημίωσης των επιθεωρητών που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του
ν. 3982/2011».
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

17. Τον Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α) «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Τον Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. α) Τον Ν.4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α) «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις»,
β) Την Κ.Υ.Α.Φ.61/5542/72/2018 (ΦΕΚ 62/Β) «Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και
λειτουργίας των κέντρων Αποθήκευσης κια Διανομής, σύμφωνα με το άρθρο 48ΙΑ του Ν.
4442/2016 (Α΄230), και λοιπών συναφών θεμάτων»,
γ) την Κ.Υ.Α.Φ.61/οικ.696/1/2018 (ΦΕΚ 18/Β) «Κατάταξη των δραστηριοτήτων που ασκούνται
στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής σε βαθμούς όχλησης» & την Υ.Α.2307/2018 (ΦΕΚ
439/Β) «Τροποποίηση της Υ.Α.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β) ως προς την κατάταξη ορισμένων
έργων και δραστηριοτήτων»
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

20. Α)Την από 22-01-2020 αίτηση του φορέα της δραστηριότητας και τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν, σύμφωνα με την Υ.Α. αριθ. 483/35/Φ.15/2012 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
Υ.Α. αριθ. 64618/856Φ.15/2018 (ΦΕΚ 2278/Β/15.06.2018). Ήτοι :
 Το με αρ. Πρωτ. 2915/10-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου
Λαμιέων με θέμα: «Χρήσεις γης εντός ΓΠΣ Λαμίας»,
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 Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα
(ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 10.92.1) και Υ.Δ. του νομίμου εκπροσώπου του φορέα για την τήρηση
αυτών.

Β )Το από 22-01-2020 ερωτηματολόγιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) του Ν.3982/2011, που έλαβε αριθμό
298.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του επαγγελματικού εργαστηρίου
παραγωγής παρασκευασμάτων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς, ιδιοκτησίας του Παναγιώτη
Τσακατίκα που πρόκειται να εγκατασταθεί στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Ροδίτσας, του
Δήμου Λαμιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από
22-01-2020 υπ’ αριθ. πρωτ. 298 ερωτηματολόγιο και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά της Υ.Α.
αριθ. 483/35/Φ.15/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία :

Ι. -Στοιχεία της εγκατάστασης

Α. Γενικά Στοιχεία

Επωνυμία : Παναγιώτης Τσακατίκας

Είδος Εγκατάστασης : Επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής παρασκευασμάτων

ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

Θέση ή Οδός : -

Τ./Δ. Κοινότητα : Κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Ροδίτσας

Ταχ. Κώδικας : 351 50

Δήμος : Λαμιέων

Π.Ε. : Φθιώτιδας

Υπεύθυνος : Παναγιώτης Τσακατίκας

Β. Μηχανολογικός εξοπλισμός

Προς
εγκατάσταση:

1. Συνολική κινητήρια ισχύς των μηχανημάτων,
που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική
διαδικασία (kW)

21,66

2. Συνολική θερμική ισχύς των μηχανημάτων,
που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική
διαδικασία (kW)

3. Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των
μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος (kW)

4. Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των
μηχανημάτων που δε σχετίζονται άμεσα με την
παραγωγική διαδικασία (π.χ. μηχανήματα
πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίων,
κλιματισμού, κ.λπ.) (kW)

5. Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού (€) 20.000
(Σύμφωνα με το Ερωτηματολόγιο αριθ. 298 από 22/01/2020)
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Γ. Κατάταξη

ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄1048) ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016
(Β΄2471)

1. KW

2. Δυναμικότητα (t/ημέρα)

Α/Α 30, Παραγωγή
παρασκευασμένων ζωοτροφών για
ζώα συντροφιάςδυναμικότητας 2
ΜΤ/ημέρα<15 ΜΤ/ημέρα που

εντάσσεται στη ΧΑΜΗΛΗ όχληση

α/α 21, Παραγωγή α)
ιχθυοτροφών και β)
παρασκευασμάτων ζωοτροφών
για ζώα συντροφιάς
δυναμικότητας
2t/ημέρα <50 t/ημέρα και με
100 <150 μόρια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

3. Δυναμικότητα (t/έτος) 400 400

Η δραστηριότητα εμπίπτει στο παράρτημα ΙΧ της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β’ 2471) οπότε γίνεται
μοριοδότηση βάσει των κριτηρίων και υποκριτηρίων του Πίνακα 4 του εν λόγω παραρτήματος μαζί
με τη σχετική τεκμηρίωση:
Ως προς τις χρήσεις γης βρίσκεται σε θέση όπου από το χωροταξικό ή πολεοδομικόσχεδιασμό
(εγκεκριμένα ρυθμιστικά, ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ ή λοιπά σχέδια καθορισμού χρήσεων γης)
προβλέπονται μεταβατικές ή άλλες διατάξεις για τη διατήρηση υφιστάμενων μονάδων που
αντιστοιχεί σε 50 μόρια (Εκτός σχεδίου Ροδίτσας εντός εγκεκριμένου ΓΠΣ Δήμου Λαμιέων)
Ως προς την ευαισθησία και την αφομοιωτική ικανότητα φυσικού περιβάλλοντος σε καμία από τις
περιπτώσεις που αντιστοιχεί σε 10 μόρια
Ως προς την έκταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων βρίσκεται σε απόσταση <100 m από το
εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή από οικισμό προ του 23 που αντιστοιχεί σε 40 μόρια. Σύνολο 50 + 10 +
40 = 100 μόρια< 150 μόρια

Δ. Πίνακας διαχειριζόμενων αποβλήτων

ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Κωδ. ΕΚΑ/ Περιγραφή ΕΚΑ

02 02 απόβλητα από την προπαρασκευή και
επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων
τροφίμων ζωικής προέλευσης:

02 02 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό

02 02 02 απόβλητα ιστών ζώων

02 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα
άλλως

02 03 απόβλητα από την προπαρασκευή και
κατεργασία φρούτων, λαχανικών,
δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο,
καφέ, τσαγιού και καπνού• παραγωγή
κονσερβών• παραγωγή ζύμης και
εκχυλισμάτων ζύμης, Προπαρασκευή και
ζύμωση μελάσας:

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών

02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισμό,
αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό
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20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης

20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη

II.- Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
Για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας απαιτείται να τηρούνται οι Πρότυπες

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που προβλέπονται για τη δραστηριότητα με ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 10.9 του
Πίνακα 2 της ΚΥΑ Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11.04.2012) και περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1
αυτής, ως εξής :

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 κλπ.

A3 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 πυρασφάλειας 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
στηνΑδειοδοτούσα 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
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.
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.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί

θορύβου.Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 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
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χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των
εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεων 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 κλπ.), 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 εντόςτης
επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα,
κτυπογενείς θορύβους, κλπ. 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.

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 αερόθερμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της με
Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ 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.

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.
Δ8 Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

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

στεγανό βόθρο.
Ε2-2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από

σχετική άδεια, ή συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή και οδηγούνται για περαιτέρω διαχείριση σε
νομίμως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, γεγονός που αποδεικνύεται από την
ύπαρξη σχετικής σύμβασης.

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 Κοινή

Υπουργική Απόφαση 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 εγκατάσταση 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
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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
αναγέννηση τους. Η διαχείριση 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 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 ..........................,
5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Ειδικές Δεσμεύσεις
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.

Οι παραπάνω Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις παραμένουν σε ισχύ εφόσον δεν επέλθει
ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκαν.

Η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί και να εφαρμόζει τις παραπάνω Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις. Σε κάθε περίπτωση οι ΠΠΔ 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 την δραστηριότητα. Η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) αφορούν μόνο την περιβαλλοντική
αδειοδότηση της δραστηριότητας και δεν απαλλάσσουν τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση
εφοδιασμού και με άλλες άδειες – εγκρίσεις, αν από τη σχετική νομοθεσία προκύπτει αντίστοιχη
υποχρέωση, δεν υποκαθιστούν τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, ούτε επέχουν
θέση νομιμοποίησης τυχόν παράνομων δικαιοπραξιών.

Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που
περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και να εφαρμόζει σύστημα
αυτοελέγχο (HACCP) όπου απαιτείται.

Επίσης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να τηρεί τους υγειονομικούς όρους και
προϋποθέσεις λειτουργίας του εργαστηρίου του, σύμφωνα με την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-
2017 (ΦΕΚ 2161/Β/23-06-2017) Υ.Δ.

Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται στην υποβολή γνωστοποίησης της εγκατάστασης
και λειτουργίας της δραστηριότητας, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
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Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής
δραστηριότητας και η παράλειψη γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν ή
μεταβλήθηκαν ή η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει την
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων της παρ.1, του άρθρου 15, του Ν.4442/2016 (Α’230).

Η μη τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, συνεπάγεται την επιβολή
κυρώσεων όπως προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/2002, Ν.4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύουν καθώς και των
κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011, του N.
4442/2016 και της αριθμ.οικ.32790/392/Φ.15/17-03-2017 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήμερα.

Η παρούσα αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3982/2011.

Oποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή για λόγους
νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα
με το άρθρο 227 και το άρθρο 238 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. Τσακωνίτης
Πίνακας Αποδεκτών:

( 1 ) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

α) Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Λ. Καλυβίων 2, 351 32 Λαμία
E-mail : ddhd@pste.gov.gr
(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Σ.Ε.)

β) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Υψηλάντη 1, 351 31 Λαμία
E-mail : dbefp@pste.gov.gr

γ) Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας
Τμήμα Κτηνιατρικής
Ελ. Βενιζέλου 1, 351 32 Λαμία
E-mail : daok-fth@pste.gov.gr

( 2 ) Τσακατίκας Παναγιώτης
Ροδίτσα Τ.Κ. 35150
(με θεωρημένο ερωτηματολόγιο)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1.-Φ.9.811
2.-Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.
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