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Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών που αφορούν το τυποποιητήριο ελαιολάδου ιδιοκτησίας
Μιλτιάδη Ψαρρού στου Κάτω Ταξιάρχες του Δήμου Ζαχάρως με ΣΤΑΚΟΔ 10.41 , 82.92 σας
γνωρίζουμε ότι οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις με βάση τα (γ) και (δ) σχετικά, είναι:

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.
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Α6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασµένους
χώρους
Α8 Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου, ρέµατος ή υγροβιότοπου.
Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 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 εργαζοµένων για την προστασία
τους κατά την 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 50 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 ΥΑ 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 ΥΑ 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 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκποµπών που
καθορίζονται στην ΚΥΑ 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
Δ6 Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσµών.
∆9 Εφόσον η εγκατάσταση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 11641/1942 (ΦΕΚ 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.
Υγρά Απόβλητα
Ε1-3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό
βόθρο.
Ε2-1 ∆εν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.
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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 ΚΥΑ 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:
1.

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.

2.

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 ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως
ισχύουν.

3.

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 Κ.Υ.Α. 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.

4.

Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Π∆ 116/04
(ΦΕΚ 81/Α).

5.

Η διαχείριση τω αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ 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 πυρηνελαιουργεία ή οδηγούνται για περαιτέρω διαχείριση σε
νομίμως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
κείμενη νομοθεσία.
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 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.
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 εγκατάστασης,
ειδικότερα
1. Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στις Κυα 13588/725/06 και 24944/1159/06 όπως ισχύουν
2. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει,
ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Με τους ακόλουθους Πρόσθετους Περιβαλλοντικούς Όρους:
 Ο φορέας του έργου υποχρεούται σύμφωνα με την ΚΥΑ 43942/4026/2016 ΦΕΚ 2992Β/19-92016 (άρθρο 8 παρ. 2), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει να εγγραφεί –καταχωρηθεί στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) που τηρείται στο ΥΠΕΝ (στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://wrm.ypeka.gr), καθώς και να εφαρμόζει τις λοιπές διατάξεις της
προαναφερόμενης ΚΥΑ (π.χ. σύνταξη & ηλεκτρονική υποβολή Ετήσιας Έκθεσης
Παραγωγού Αποβλήτων, ενημέρωση του ΗΜΑ σε περίπτωση μεταβολής κ.λ.π.)

Η ∆ιευθύντρια

Καρακίτσου Βασιλική
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