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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ   

        

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: : ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας  Kαβάλας 

Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών 
Πόρων 

 

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου  

Φ14.1586/05/4177 

 

(*) Κοινοποίηση: (*) Ηµεροµηνία 

14.11.2017 
 

Ο/Η Όνοµα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επώνυµο ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ 

Ονοµ/µο πατέρα ΧΡΗΣΤΟΣ 

Ονοµ/µο µητέρας ΜΑΡΙΑ 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας 
(Α∆Τ) 

ΑΖ 877480 Εκδούσα Αρχή Α.Τ. ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ 

ΑΦΜ  040875972  ∆ΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ηµεροµηνία γέννησης 10/10/1963 Τόπος 
γέννησης 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

∆ιεύθυνση 
(Νοµός, ∆ήµος, Οδός, 
Αριθµός, ΤΚ) 

ΚΑΒΑΛΑ, ∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΜΥΡΤΟΦΥΤΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Τηλέφωνα 25940 92426      ΚΙΝ. 6973217502 

e-mail  Φαξ 25940 92759 
 
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι 
 

• Τα στοιχεία του διαλογητήριου-συσκευαστήριου, ψυκτικών θαλάµων νωπών 
αγροτικών προ’ι’όντων µε την επωνυµία “Α.ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” όπως έχουν 
πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από 12/05/2015 υπ’ αριθ.Φ14.1586/05/2039  
θεωρηµένο Ερωτηµατολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης Υπεύθυνης ∆ήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. 

 
• Το ως άνω διαλογητήριο-συσκευαστήριο ψυκτικοί θάλαµοι νοπών αγροτικών 

προ’ι’όντων : 
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o ∆εν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011, 
o Τηρεί, εφόσον προβλέπονται, τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις της Υ.Α. 

……………………………….. και ειδικότερα τις ακόλουθες:  
(A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8), (B1,B2,B4), 
(Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5),(∆1,∆2,∆3,∆4,∆5,∆6),(Ε1.2,Ε2-1),(Ζ1,Ζ2,Ζ3,Ζ8,Ζ9,Ζ12) και 
(Η7,Η11), 

o 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. 

o ___________________________________________________________ 
o ___________________________________________________________ 
 

• Αναφορικά µε το διαλογητήριο-συσκευαστήριο ψυκτικοί θάλαµοι νοπών αγροτικών 
προ’ι’όντων  που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα 
Αρχή άλλη Υπεύθυνη ∆ήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
19 παρ1 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. Απάντηση της Υπηρεσίας στο Ερωτηµατολόγιο 
2. Παράβολο 
3. Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις 
4. Βεβαίωση καταληλλότητας από την ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης  
5. _______________________________________________________________ 
6. _______________________________________________________________ 
7. _______________________________________________________________ 
8. _______________________________________________________________ 
9. _______________________________________________________________ 
10. _______________________________________________________________ 
11. _______________________________________________________________ 

 

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. 

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. 
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Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης ∆ήλωσης στην αρµόδια Υπηρεσία, καθίσταται 
δυνατή η έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόµενο διαλογητήριο-συσκευαστήριο 
ψυκτικοί θάλαµοι νοπών αγροτικών προ’ι’όντων .  
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. 

 

Ο / Η δηλών/ούσα                                                                   Θεωρήθηκε για το γνήσιο της  
                                                                                                           υπογραφής 
 
 
 
 
(Ηµεροµηνία & Υπογραφή) 
 
ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 
Οι παρακάτω όροι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
λειτουργίας της µονάδας διαλογής, συσκευασίας και ψυκτικών θαλάµων νωπών 
αγροτικών προϊόντων µε την επωνυµία «Α.ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που βρίσκεται 
στο Μυρτόφυτο, του ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, στο ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ. 
 
ΑΦΜ   : 800117984 
∆ΟY   : ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΚΑ∆       : 10.39, 52.10.11 
Εγκατ. Ισχύς  : Παραγωγική: 30,96 kW κινητήρια, 40,00 kW θερµική 
Αποθηκευτική  
Ικανότητα  : 740 m3 
Αξία εξοπλισµού : 67.700,00 €  
 
Ο φορέας πρέπει να γνωρίζει και να συµµορφώνεται µε τους παρόντες όρους ή µη 
τήρηση των οποίων θα έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3982/2011, άρθρο 29: 
 

1.α. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας για 
τη ζωή και την υγεία των εργαζοµένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών 
περιφραγµάτων προ των µηχανηµάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς 
φωτισµού και αερισµού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρµακείο κλπ.). 

β. Να λαµβάνονται όλα τα προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα πυροπροστασίας 
που αφορούν τη δραστηριότητα της βιοµηχανίας, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 
Φ15/οικ.1589/104/27.01.2006 (Φ.Ε.Κ. 90/τ.Β/30.01.2006) και την Κ.Υ.Α. 
οικ.12997/145/Φ.15 (Φ.Ε.Κ. 3284/08.12.2014) (µε ευθύνη του ιδιοκτήτη).(µε ευθύνη 
του ιδιοκτήτη). 

γ.  Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος 
και για την µη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται (µε 
ευθύνη του ιδιοκτήτη) τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209 
τ.Α’/21.09.2011) και της Κ.Υ.Α. Φ15/4187/266 (Φ.Ε.Κ. 1275 τ.Β’ /11.04.2012) και 
συγκεκριµένα οι κάτωθι  Πρότυπες Περιβαλλοντικές οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας άδειας: 

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 τη 
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.λ.π. 
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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 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 να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://wrm.ypeka.gr/ την Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων κάθε έτους για όλα τα είδη 
των αποβλήτων του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, µέχρι το τέλος Μαρτίου του 
επόµενου έτους, µε βάση το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
Οικ.43492/4026 (ΦΕΚ 2992/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν. 
Α8. Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου, ρέµατος ή υγροβιότοπου. 
 
Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων 
Β1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων για την εν λόγω 
δραστηριότητα. 
Β2. Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόµενων 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 55 dB. 

 
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)), 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. 
∆5 Να τηρούνται τα όρια του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α’) για τις εκποµπές αερίων αποβλήτων 
∆6 Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων 
οσµών 

 
Υγρά Απόβλητα 
Ε1-2. Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε 
σύστηµα σηπτικής δεξαµενής-στεγανού βόθρου, που λειτουργεί σύµφωνα µε την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει. 
Θα τηρούνται οι όροι της µε αριθµ. ∆∆ΥΚΜ/Β3/Φ75/3840/17.06.2011 απόφασης έγκρισης 
µελέτης διάθεσης αποβλήτων υπεδάφια. 
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Ε2-1. ∆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 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 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 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. 
Ζ8 Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας θα διατίθενται ως εξής: 
• Τα φύλλα από την διαλογή των ελιών µπορούν να διατίθενται για χρήση ως ζωοτροφή, για 
την παραγωγή φυτοχώµατος (compost), για την παραγωγή καύσιµης ύλης ή για άλλη 
εναλλακτική διαχείριση. 
• Οι ελαιοπυρήνες διατίθενται σε πυρηνελαιουργία ή οδηγούνται για περαιτέρω διαχείριση σε 
νοµίµως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτηµένο φορέα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στην κείµενη νοµοθεσία. 
• Η ιλύς από τον πυθµένα των εδαφοδεξαµενών διατίθεται ως βελτιωτικό εδάφους κατόπιν 
αναµόχλευσης, εφόσον αφυδατωθεί σε κλίνες ξήρανσης ή µε εναλλακτικούς τρόπους 
διαχείρισης. 
• Η τέφρα που προκύπτει από την καύση του πυρηνόξυλου συλλέγεται και διατίθεται µε τα 
αστικά απορρίµµατα της µονάδας, είτε να διατίθεται για τη λίπανση των εδαφών, σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία. 
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Ζ9 Τα ακατάλληλα φρούτα θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και στη συνέχεια θα 
παραδίδονται σε κτηνοτρόφους ως ζωοτροφή ή θα οδηγούνται σε αδειοδοτοµένη 
εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού ή σε µονάδα παραγωγής βιοαερίου ή σε άλλη 
ισοδυνάµου αποτελέσµατος διαχείριση. 
Ζ12. ∆εν Εφαρµόζεται (δεν υπάρχει Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων) 
 
Ειδικές ∆εσµεύσεις 
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. 
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. 
 

Η υπηρεσία δύναται µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση, να συµπεριλάβει επιπλέον 
δεσµεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.  

 δ. Να τηρούνται οι αστυνοµικές, υγειονοµικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις. 

 ε. Οι εργαζόµενοι που ασχολούνται µε τη συντήρηση και το χειρισµό των διαφόρων 
µηχανηµάτων, θα πρέπει να κατέχουν τις από το Νόµο προβλεπόµενες άδειες όπως 
ηλεκτρολόγοι, πρακτικοί µηχανικοί, χειριστές, θερµαστές, ηλεκτροσυγκολλητές, 
οξυγονοκολλητές κλπ. 

 στ. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή η λειτουργία παραγωγικού µηχανολογικού εξοπλισµού 
σε βοηθητικούς ή κοινόχρηστους χώρους της µονάδας (αποθήκες, υπόγεια κ.α.). 

 ζ. Όλα τα αεροφυλάκια και οι αεροσυµπιεστές που λειτουργούν στους χώρους, 
εσωτερικούς και εξωτερικούς, του γηπέδου της βιοτεχνίας θα πρέπει να είναι 
εφοδιασµένα µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου, από αναγνωρισµένο από το 
κράτος φορέα, και τα οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ισχύ (µε ευθύνη του 
ιδιοκτήτη). 

 η. Εάν απαιτείται, να βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ η έγκριση κυκλοφορίας των προϊόντων 
της µονάδας (µε ευθύνη του ιδιοκτήτη). 

 θ. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των δηλώσεων συµµόρφωσης CE των 
µηχανηµάτων της µονάδας (µε ευθύνη του ιδιοκτήτη). 

 ι. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα καθώς και τα ανυψωτικά µηχανήµατα (περονοφόρα 
ανυψωτικά (clark), φορτωτές, γερανογέφυρες κλπ.) που λειτουργούν στους χώρους, 
εσωτερικούς και εξωτερικούς, του γηπέδου της βιοτεχνίας θα πρέπει να είναι 
εφοδιασµένα µε: 

i. τις κατάλληλες άδειες κυκλοφορίας 
ii. τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά καταλληλότητας 
iii. τις προβλεπόµενες βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου 

 και τα οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ισχύ (µε ευθύνη του ιδιοκτήτη). 

 κ. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να συµµορφώνονται µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 
384, όπως καθιερώθηκε µε την Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/04 (ΦΕΚ Β470/2004), καθώς και µε 
τις λοιπές ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις. 
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2. Για την απαιτούµενη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών από 16.03.1950 και 
24.11.1953 Β.∆. καθώς και του 902/75 Π.∆., υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και 
συντήρηση της εγκαταστάσεως πρέπει να προσλαµβάνεται πρόσωπο που να έχει τα 
προβλεπόµενα, από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα.  

3. Η Υπηρεσία µας επιφυλάσσει 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. 

 Η κατάθεση της Υπεύθυνης ∆ήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την 
υπηρεσίας µας το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας σύµφωνα µε την παρ. 1, 
άρθρο 7 της Υ.Α, 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ τ. Β’ /03.02.2012). 
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