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                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011  

Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 
1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης ∆ήλωσης, πρέπει να συµπληρωθούν πλήρως και µε ακρίβεια, από τον 
ενδιαφερόµενο επενδυτή. 
2. Τα συνηµµένα έγγραφα / δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης Υπεύθυνης 
∆ήλωσης και απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρµόδια Υπηρεσία. 
3. Τα πεδία µε (*) συµπληρώνονται από την αρµόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη ∆ήλωση. 
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη ∆ήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει 
την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο 
προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθµός Πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης 
∆ήλωσης. 
 

Προς:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

            ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

            ΤΜΗΜΑ Α’ - Α∆ΕΙΩΝ 

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου  

 

 Οικ.  3153/ Φ14 /3736               

(*) Κοινοποίηση:  Ως συνηµµένος πίνακας αποδεκτών (*) Ηµεροµηνία 

11/ 05 / 2017 

 

Ο/Η Όνοµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επώνυµο ΜΠΕΚΑΣ 

--*Ονοµ/µο πατέρα ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ονοµ/µο µητέρας ΜΑΡΙΑ 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας 
(Α∆Τ) 

ΑΖ 485015 Εκδούσα Αρχή Α.Τ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

ΑΦΜ 032720753 ∆ΟΥ ΚΥΜΗΣ 

Ηµεροµηνία γέννησης 7/12/1968 Τόπος 
γέννησης 

ΚΑΡΥΣΤΟΣ 

∆ιεύθυνση 

(Νοµός, ∆ήµος, Οδός, 
Αριθµός, ΤΚ) 

ΜΠΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ- ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

ΘΕΣΗ ΜΑΖΕΣ   

ΟΠΙΣΘΕΝ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ , ΚΑΡΥΣΤΟΣ 

Τηλέφωνα   

e-mail  Φαξ  

 
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι 

• Τα στοιχεία του επαγγελµατικού εργαστηρίου ή αποθήκης µε την επωνυµία 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ -
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΓΥΨΟ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΣΒΕΣΜΕΝΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ >> ΚΑ∆ 23.61.1 ,23.62.1 , 
23.52.10στην θέση ΄΄Μάζες΄΄ ∆ήµου Καρύστου  όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί 
στο από _17_/_10_/2016 υπ’ αριθ. 8332_ θεωρηµένο Ερωτηµατολόγιο προς την Υπηρεσία 
σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης Υπεύθυνης ∆ήλωσης, είναι 
ακριβή και αληθή. 

ΑΔΑ: 6Τ1Λ7ΛΗ-0ΞΣ
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• Όχληση χαµηλή , περιβαλλοντική κατάταξη οµάδα 9 ,κατηγορία Β α/α 123 , 129 (Σύνολο 
µορίων κατάταξης 80 ) ,    Παραγωγή προιόντων από σκυρόδεµα  : 4tn/  ηµέρα.  Παραγωγή 
εσβεσµένης ασβέστου οµαδα 9  α/α 120 ( µέγιστη παραγωγή 5 τν / ηµέρα .). 

•  Ισχύς : 29,5 Kw κιν. ,                                                                                                   

• Το ως άνω επαγγελµατικό εργαστήριο ή αποθήκη :  
∆εν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011, 
Τηρεί εφόσον προβλέπονται τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις της Υ.Α. , 

       
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι :  ΠΠ∆ 

 

• Τηρεί όλα τα προβλεπόµενα από τις επιµέρους άδειες / εγκρίσεις και πιστοποιητικά, τα 
οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και όλα τα 
προβλεπόµενα στις Υ.∆. που συνυποβάλλονται µε την παρούσα . 

• Αναφορικά µε το επαγγελµατικό εργαστήριο ή την αποθήκη που περιγράφεται ανωτέρω δεν 

έχω καταθέσει σε σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη ∆ήλωση για έναρξη 

λειτουργίας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παρ. 3 Ν. 3982/2011. 

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη ∆ήλωση για την 
έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόµενου επαγγελµατικού εργαστηρίου ή αποθήκης, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νοµοθεσίας. 
 
Συνηµµένα έγγραφα / δικαιολογητικά : 
1. Η µε αρ πρωτ. 828/21-10-2016 βεβαίωση χρήσεων γής της Υπηρεσίας ∆όµησης 
   ∆ήµου Καρύστου. 
2. Η από   15/10/2016    υπεύθυνη δήλωση του Κ. Μπέκα ότι τηρούνται όλα τα µέτρα   
    πυροπροστασίας που ορίζει ο νόµος. 
3. Το από   3/8/2013   συµβόλαιο µίσθωσης.  
4.  Η υπ αρ 79 / 1985 οικοδοµική άδεια. 
5.  Η απο  15/10/2016         υπεύθυνη δήλωση του Τεχν.  Μηχ/κού ∆. Λεοντή 
     για την στατική επάρκεια των κτιρίων και ότι τα µηχανήµατα έχουν εγκατασταθεί  
     σε χώρους κύριας χρήσης. 
6.  Το τοπογραφικό σχεδιάγραµµα , η κάτοψη των εγκαταστάσεων ,του τεχν. Μηχ/κού 
    ∆. Λεοντή και οι ΠΠ∆ που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία µε τα λοιπά δικαιολογητικά. 
7. Το υπ αρ 8332/ Φ14 / Αλλ. /24-10-2016 έγγραφο της υπηρεσίας µας. 
8. Το από 6/9/2016 Πιστοποιητικό απόδοσης ΓΕΜΗ του Επιµελητηρίου Εύβοιας. 
9. Η από 2/9/2016 βεβαίωση της ∆ΟΥ-Τaxis ΝΕΤ έναρξης επιτηδεύµατος . 
  _______________________________________________________________ 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόµο 
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω ∆ήλωση στηρίζεται σε αληθή 
και ακριβή γεγονότα. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη ∆ήλωση µπορεί να 
ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόµου 
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει. 

ΑΔΑ: 6Τ1Λ7ΛΗ-0ΞΣ
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Με τη συµπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης ∆ήλωσης, ο δηλών / ούσα δηλώνει ότι αναλαµβάνει 
ατοµική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόµου 1599/1986, σύµφωνα µε τις οποίες «όποιος εν γνώσει 
του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη Υπεύθυνη ∆ήλωση 
του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των 
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών». 

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασµένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο / η υπαίτιος 
θα υποβάλλεται σε ολική ή µερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της 
δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η διακοπή 
λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγµατοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, µε 
τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών, σύµφωνα άλλωστε και µε το ως άνω άρθρο. 

Από την κατάθεση της παρούσας Υπεύθυνης ∆ήλωσης στην αρµόδια Υπηρεσία, καθίσταται 
δυνατή η έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόµενου επαγγελµατικού εργαστηρίου ή 
αποθήκης. 
Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστηµα.  
Η παρούσα δύναται να χρησιµοποιηθεί και για την έκδοση οικοδοµικής άδειας, όπου αυτή 
απαιτείται, κοινοποιούµενη αντιστοίχως στην αρµόδια πολεοδοµική αρχή.  

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

 

Ο / Η δηλών / ούσα                                                              Θεωρήθηκε για το γνήσιο της 
                                                                                                             υπογραφής 
  
Κωνσταντίνος Μπέκας 
 Αρ. ∆ελτ. Α. Ταυτ. ΑΖ 485015 
 
 
  
(Ηµεροµηνία & Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                         

                                                                                        Ηµεροµηνία: 11 / 05 / 2017                                                  

Μ.Ε.Α. 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 
   

   

   

∆ηµήτριος Μανώλης 
Μηχ/γοςΜηχανικός µε Α΄ β. 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
  1. Υπουργείο Οικονοµίας Ανάπτυξης  
 Γενική Γραµ. Βιοµ. Ενέργ. Τεχνολογίας 
 Γενική ∆/νση Υποστήριξης Βιοµηχανιών 
 ∆ιεύθυνση Πληροφορικής - Τµήµα Γ’ 
 Πλατεία Κάνιγγος     Αθήνα 10181    
  
  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  - 35132  ΛΑΜΙΑ 
  
  4.  ∆ΗΜΟΣ   Καρύστου 
  
  5. Τµήµα Τεχνικής και Υγειονοµικής  Επιθεώρησης Εύβοιας. 

Βελισαρίου 2   34100    Χαλκίδα 
  
  6. Αστυνοµικό Τµήµα  Καρύστου 
  
  7. ∆Ε∆∆ΗΕ   Αλιβερίου 
  
  8. Κωνσταντίνος Μπέκας , Θέση Μάζες ∆ήµου Καρύστου 
    
  9. ∆.Ο.Υ  Κύµης 
  
10. 
 
        

Πυροσβεστικό Κλιµάκιο Καρύστου, Κάρυστος.   

 
 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις ∆ραστηριότητας.Εργαστήριο 
παραγωγής προϊόντων από τσιµέντο και σκυρόδεµα –εσβεσµένη ασβεστος του 
Κωνσταντίνου Μπέκα . 
 
Α/Α Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις 

 
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 Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων για 

την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 
B3 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 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 55 
dB. 
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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 χώ− 
ρους, και συγκεκριµένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισµού (ΕΚ) 219/2009 
και των εκάστοτε 
τυχόν αναθεωρήσεών τους. 
20114 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 
 

Γ3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιµοποιεί οχήµατα πάσης φύσης σε 
ανοικτούς χώρους εντός τηςεπιχείρησης, πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την 
αποφυγή εκποµπών θορύβου τόσο από τεχνικήςπλευράς (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 τότεθα 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, κ.λπ. στάθµες θορύβου που 
δύναται να γίνονται αντιληπτές σε µεγάλη απόσταση χωρίς να µπορούν να ληφθούν 
ουσιαστικά µέτρα αντιµετώπισης, τότε παρόµοιες εργασίες ήδιαδικασίες 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 εδράζονταισε 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. 

∆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. 

∆4 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. 

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

∆8 Να υπάρχει µονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου 
δηµιουργείται σκόνη. 
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Υγρά Απόβλητα 
Ε1-3 Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε 

στεγανό βόθρο. 
 

Ε1-4 Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε 
δίκτυο αποχέτευσης 

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 
 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 όσα προβλέπονται 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 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει. 
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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 τουαντίστοιχου 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 εγκεκριµένηεγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις 
συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικώνυλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά µε 
τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπεινα συµβληθεί µε εγκεκριµένο σύστηµα 
εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τιςσυσκευασίες 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 οχηµάτωννα γίνεται µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξειςαντίστοιχα 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 τουεργοστασίου ή και των οχηµάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η 
αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε στεγανά δοχεία µεκαπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός 
του γηπέδου του εργοστασίου, σύµφωνα µετα 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 σύστηµαεναλλακτικής 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 όσα προβλέπονται στο Π∆ 
116/04 (ΦΕΚ81/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. 
 

Ζ11 Οι ποσότητες αδρανών που προκύπτουν από τις δεξαµενές καθίζησης των υγρών 
αποβλήτων θαεπαναχρησιµοποιούνται σε ανάµιξη µε τα υπόλοιπα αδρανή υλικά 

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 
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