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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Βόλος  06/05/2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ       Αριθμ. Πρωτ. Οικ. : 1707 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ       Σχετ. : 4281 π.ε.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ   Φ. 14 – 2411 

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

Ταχ. Δ/νση : Ιωλκού & Αναλήψεως – Διοικητήριο   ΠΡΟΣ : “REWASTE Ι.Κ.Ε.” 

Ταχ. Κώδικας : 380 01       ΒΙΟ.ΠΑ. 

Πληροφορίες : Στ. Γιαβάση       Ο.Τ. 15 & 16 

Τηλέφωνο : 2421 – 3 – 52645       (κτίριο ΘΕΟΣΤΥΛ Α.Ε.) 

Fax : 2421 – 3 – 52524       Τ.Κ. 38500 

E-mail : s.giavasi@thessaly.gov.gr      Δήμος Βόλου 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του έργου : «Μονάδα 

επεξεργασίας (κοσκίνηση και συσκευασία) θειϊκού σιδήρου (FeSO4), ιδιοκτησίας της εταιρίας 

“REWASTE Ι.Κ.Ε.”, που βρίσκεται στο ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου (Ο.Τ. 15 & 16), Δ.Ε. Αισωνίας, του 

Δήμου Βόλου, στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη :  

1) Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 

και ισχύει. 

2) Τη με αριθμό 15840/156612/2018 (Φ.Ε.Κ. 4788/Β/26-10-2018) Απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, “Έγκριση της 146/2018 (ορθή 

επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 

222/τ.Α΄/27.12.2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει”. 

3) Τη με αριθμό πρωτ. Οικ. 699/13-09-2019 (Φ.Ε.Κ. 3625/Β/01-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας, “Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον 
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Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων 

Ανάπτυξης, Προϊσταμένους Τμημάτων τους και υπαλλήλους των, των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας”. 

4) Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/16-10-1986), σχετικό με την προστασία του περιβάλλοντος, 

όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α/25-04-2002), το Ν. 

3937/2011 (Φ.Ε.Κ. 60/Α/31-03-2011), το Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/21-09-2011) κ.λπ. και 

ισχύει. 

5) Το Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/21-09-2011) “Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαίρετων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 

και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”, όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα και ισχύει. 

6) Την Υ.Α. με αριθμό 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β/13-01-2012) “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)”, όπως τροποποιήθηκε – 

κωδικοποιήθηκε μεταγενέστερα με τις Υ.Α. 20741/2012 (Φ.Ε.Κ. 1565/Β/08-05-2012), 

65150/1780/2013 (Φ.Ε.Κ. 3089/Β/04-12-2013), 173829/2014 (Φ.Ε.Κ. 2036/Β/25-07-2014), 

37674/2016 (Φ.Ε.Κ. 2471/Β/10-08-2016) και 2307/2018 (Φ.Ε.Κ. 439/Β/14-02-2018) και ισχύει 

σήμερα, σύμφωνα με την οποία το συγκεκριμένο έργο κατατάσσεται στη Β΄ κατηγορία έργων 

και δραστηριοτήτων. 

7) Το Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/13-02-2012) “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 μεταγενέστερα και ισχύει. 

8) Την Κ.Υ.Α. με αριθμό 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη 

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 

9) Την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/Β/28-03-2006), σχετική με τα μέτρα, 

όρους και περιορισμούς για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα και ισχύει. 

10) Το Ν. 3982/2011 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2011), όπως αυτός τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε 

μεταγενέστερα με τους Νόμους 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011), 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 

86/Α/2012), 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α/2013), 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/2014), 4258/2014 

(Φ.Ε.Κ. 94/Α/2014), 4302/2014 (Φ.Ε.Κ. 225/Α/2014), 4403/2016 (Φ.Ε.Κ. 125/Α/2016), 

4442/2016 (Φ.Ε.Κ. 230/Α/2016), 4512/2018 (Φ.Ε.Κ. 5/Α/2018), 4549/2018 (Φ.Ε.Κ. 105/Α/14-
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06-2018), 4605/2019 (Φ.Ε.Κ. 52/Α/01-04-2019) και 4635/2019 (Φ.Ε.Κ. 167/Α/30-10-2019) και 

ισχύει σήμερα. 

11) Την Υ.Α. με αριθμό οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ. 158/Β/03-02-2012) “Καθορισμός τύπου, 

δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών 

δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των 

αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση”, όπως τροποποιήθηκε με τις 

με αριθμό οικ. 5540/71/Φ15/2018 (Φ.Ε.Κ. 60/Β/18-01-2018) και 64618/856/Φ15/2018 (Φ.Ε.Κ. 

2278/Β/15-06-2018) όμοιές της και ισχύει σήμερα. 

12) Την Κ.Υ.Α. με Αρ. Οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ. 1048/Β/04-04-2012), σχετική με την 

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 – συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις 

Κ.Υ.Α. 13234/800/Φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ. 3251/Β/06-12-2012), 10432/1115/Φ.15/2014 (Φ.Ε.Κ. 

2604/Β/30-09-2014), 132894/1751/Φ15/2017 (Φ.Ε.Κ. 4421/Β/15-12-2017) και 

89209/1187/Φ15/2018 (Φ.Ε.Κ. 3675/Β/28-08-2018) και ισχύει, σύμφωνα με την οποία το 

επαγγελματικό εργαστήριο του θέματος κατατάσσεται στην κατηγορία της χαμηλής όχλησης. 

13) Την Κ.Υ.Α. με αριθμό Φ.15/4187/266/2012 (Φ.Ε.Κ. 1275/Β/11-04-2012) “Καθορισμός 

Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια 

Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11”, όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις με αριθμό 127402/1487/Φ15/2016 (Φ.Ε.Κ. 3924/Β/07-12-

2016) και 135207/1801/2017 (Φ.Ε.Κ. 4333/Β/12-12-2017) όμοιές της και ισχύει. 

14) Το με αριθμό πρωτ. 4454/04-10-2019 συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο, σχετικό με το 

επαγγελματικό εργαστήριο του θέματος, που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας. 

15) Το με αριθμό πρωτ. 4454π.ε./05-05-2020 απαντητικό, στο (14) σχετικό, έγγραφο της Υπηρεσίας 

μας. 

 

Αποφασίζει 

 

την Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του έργου : «Μονάδα επεξεργασίας 

(κοσκίνηση και συσκευασία) θειϊκού σιδήρου (FeSO4), ιδιοκτησίας της εταιρίας “REWASTE Ι.Κ.Ε.”, 

που βρίσκεται στο ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου (Ο.Τ. 15 & 16), Δ.Ε. Αισωνίας, του Δήμου Βόλου, στην 

Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας», ως εξής : 
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Ι. Στοιχεία του έργου : 

α. Ονομασία του έργου : Μονάδα επεξεργασίας (κοσκίνηση και συσκευασία) θειϊκού σιδήρου 

(FeSO4), κινητήριας ισχύος μηχανολογικού εξοπλισμού 12kW. 

Τα στερεά απόβλητα που θα παράγονται κατά τη λειτουργία του εν λόγω επαγγελματικού εργαστηρίου 

θα έχουν τους παρακάτω κωδικούς, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων : 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ε.Κ.Α.) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

15 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ 

15 01 Συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων 
δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) 

15 01 01  Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 Πλαστική συσκευασία 

15 01 05 Συνθετική συσκευασία 

15 01 06 Μικτή συσκευασία 

 

β. Θέση του έργου : Ο.Τ. 15 & 16 (κτίριο ΘΕΟΣΤΥΛ Α.Ε.), ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου, Δ.Ε. Αισωνίας, του 

Δήμου Βόλου, στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Το εν λόγω επαγγελματικό εργαστήριο θα εγκατασταθεί σε κτιριακές εγκαταστάσεις (χώρος 

παραγωγής και αποθηκευτικός χώρος) συνολικού εμβαδού 1.186,00m2. 

γ. Φορέας του έργου : REWASTE Ι.Κ.Ε. 

δ. Υπεύθυνος του έργου : ΜΑΡΘΑ ΚΩΤΣΟΥ, ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου Ο.Τ. 15 & 16, Δ.Ε. Αισωνίας, Δήμος 

Βόλου, Τ.Κ. 385 00, τηλ. 694 444 1368, E – mail : info.rewaste@gmail.com 

 

ΙΙ. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) : 

Το έργο που αναφέρεται στην παράγραφο Ι της παρούσας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

υπευθύνως από τον φορέα του, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) που 

καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. με αριθμό Φ.15/4187/266/2012 (Φ.Ε.Κ. 1275/Β/11-04-2012), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, και ειδικότερα στο στοιχείο 20.5 του Πίνακα 2 αυτής. 

Συγκεκριμένα τίθενται οι παρακάτω όροι του Παραρτήματος Ι της εν λόγω Κ.Υ.Α., οι οποίοι είναι οι 

εξής : 
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Α. 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 υποβάλλει ηλεκτρονικά στοιχεία 

για τα απόβλητα (επικίνδυνα και μη επικίνδυνα) που παρήγαγε ή / και διαχειρίστηκε κατά τον 

προηγούμενο χρόνο (Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Οικ. 43942/4026/2016 

(Φ.Ε.Κ. 2992/Β/19-09-2016) και την κείμενη νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων [Ν. 

4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/2012), Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/2003), Κ.Υ.Α. 

13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/Β/2006) κ.λπ.]. 

Α8. Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου. 

 

Β. 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. 

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. 
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Γ. Θόρυβος 

Γ1. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/1981 (Φ.Ε.Κ. 293/Α/1981) και οι 

λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τα 50dB(Α) και τα 45dB(A) εντός του εν επαφή ευρισκομένου κτιρίου. 

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 χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 

219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών 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 κ.λπ.), 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 εντός της 

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 ή διαδικασίες 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 

εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς 

αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου. 

 

Δ. Αέρια Απόβλητα 

Δ1. Σε περίπτωση που εγκατασταθούν σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να 

λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 

189533/2011 (Φ.Ε.Κ. 2654/Β/2011) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται 

θεωρημένο βιβλίο − Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα. 

Δ2. Σε αυτή την περίπτωση να γίνεται τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών 

καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κ.λπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο 

συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/2011 (Φ.Ε.Κ. 2654/Β/2011). 
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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)), 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. 

Δ7. Τα μηχανήματα κοπής να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα διαβροχής το οποίο θα εμποδίζει την 

εκπομπή σκόνης. 

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

Δ9. Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

11641/1942/2002 (Φ.Ε.Κ. 832/Β/2002) όπως ισχύει, περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων 

(VOC) στην ατμόσφαιρα, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει 

μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης. Οι παραγόμενοι ατμοί πτητικών 

προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαμενών διαλυτών να απάγονται με σύστημα ανάκτησης ή 

εξισορρόπησης ατμών ή άλλη κατάλληλη διάταξη αντιρρύπανσης. Στην προκειμένη περίπτωση, 

δεδομένου ότι στο συγκεκριμένο επαγγελματικό εργαστήριο η μέγιστη ετήσια ποσότητα της 

αιθυλικής αλκοόλης που θα χρησιμοποιείται στην παραγωγή μητρικών βαμμάτων με εκχύλιση δε 

θα ξεπερνά τα 800kgr/y, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της συγκεκριμένης Κ.Υ.Α.. 

 

Ε. Υγρά Απόβλητα 

Ε1−4. Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται στο δίκτυο 

αποχέτευσης ακαθάρτων της Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, του οποίου φορέας διαχείρισης και λειτουργίας 

είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου 

(Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.). 

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

 

Ζ. 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 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/2003) όπως ισχύει και του Ν. 

4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/2012).  
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Ζ3. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 

2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 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 (π.χ. 

γυαλί, χαρτί κ.λπ.), 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.Δ. 117/2004 (Φ.Ε.Κ. 82/Α/2004) όπως τροποποιήθηκε με το 

Π.Δ. 15/2006 (Φ.Ε.Κ. 12/Α/2006) και Π.Δ. 109/2004 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/2004) καθώς και της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1625/Β/2010) όπως ισχύουν. 

 Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ 

εξοπλισμού του εργαστηρίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή 

λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργαστηρίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε 

στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου της 

μονάδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 

24944/1159/2006 (Φ.Ε.Κ. 791/Β/2006) 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 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/2004) όπως ισχύει. 

 Η διαχείριση των Ο.Τ.Κ.Ζ. θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 

116/2004 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/2004). 

 Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) να 

γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 

36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β/2010) όπως ισχύει. 

Ζ4. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών 

Υπουργικών Αποφάσεων 13588/725/28−3−06 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/30−6−06 (ΦΕΚ 791/Β), 

8668/2−3−07 (ΦΕΚ 287/Β) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα 

σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας. 
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Ζ5. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την 

παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. 

Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το “Έντυπο αναγνώρισης 

για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων” σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως 

ισχύουν. 

 

Η. Ειδικές Δεσμεύσεις 

Η4. Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να ακολουθούν τις 

διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 34628/85 (ΦΕΚ 799/Β) και Π−7086/Φ5.2/1988 

(ΦΕΚ 550/Β) όπως κάθε φορά ισχύουν. 

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. 

Η8. Η αποθήκευση χημικών ουσιών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι 

κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Θα πρέπει τα χημικά να αποθηκεύονται σε 

κλειστά βαρέλια, σε όσο το δυνατόν μικρότερες ποσότητες και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 

σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας. (MSDS) 

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. 

 

Επιπλέον τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι : 

 

1. Σε περίπτωση που θα εγκατασταθούν μετασχηματιστές, πυκνωτές, συσκευές διόρθωσης συνφ να 

περιέχουν διηλεκτρικό χωρίς PCB’s, PCT’s. 

2. Να υπάρχει επαρκής χώρος στάθμευσης εντός του γηπέδου της Μονάδας. Για τον σκοπό αυτό 

δεν θα χρησιμοποιείται η παρακείμενη οδός. 
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3. Περιμετρικά του γηπέδου και όπου είναι λειτουργικά εφικτό, να γίνουν κατάλληλες φυτεύσεις 

θαμνωδών και δενδρωδών φυτικών ειδών της τοπικής χλωρίδας, για την ηχητική και οπτική 

μόνωση της Μονάδας από τις όμορες ιδιοκτησίες. 

4. Η παρούσα Απόφαση Υπαγωγής σε Π.Π.Δ. ισχύει για το διάστημα λειτουργίας του 

συγκεκριμένου έργου. Σε περίπτωση που εκλείψει ή μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίο αυτή 

χορηγείται, με συνέπεια να μην τηρούνται οι προαναφερόμενοι όροι, η παρούσα Απόφαση 

Υπαγωγής σε Π.Π.Δ. παύει να ισχύει. 

5. Κατά της παρούσας Απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, από οποιονδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την 

ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα 

με το άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 (Φ.Ε.Κ. 230/Α/2002) και τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 

3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010). 

 

 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
της Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

και βεβαιών τη γνησιότητα κειμένων και υπογραφών όλων  

των υπογραφόντων το σύνολο των εγγράφων  

του συνημμένου φακέλου του ανωτέρω σχεδίου 
 
 
 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΙΑΒΑΣΗ 
Μηχανολόγος Μηχ/κός Π.Ε.  

 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ  
 

 
 

 

Εσωτερική Διανομή : 

1) Χρον. Αρχείο Δ/νσης Ανάπτυξης 

 Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 

2) Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, 

 Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 
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