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ΘΕΜΑ : Έγκριση εγκατάστασης µονάδας εµφιάλωσης φυσικού µεταλλικού νερού της εταιρίας 

ACQUAPINDOS Α.Ε. 

 

Κ.Α. ΣΤΑΚΟ∆ 08: 11.07.99.01 Εκπρόσωπος: Μητσούλη Κυριακή 

Α.Φ.Μ: 800581013 ∆ιεύθυνση:  22o χλµ. Ιωαννίνων – Κονίτσης 

                   Θέση «Βαρκάµπελα» Βρύση Πασά 

                   Τ.Κ. Ασπραγγέλων - ∆ήµος Ζαγορίου 

Κατηγορία όχλησης: Χαµηλή  ∆.Ο.Υ: Ιωαννίνων 

Έτος Ίδρυσης : 2020 Περιβαλλοντική κατηγορία : Β 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   ΗΠΕΙΡΟΥ  
Έχοντας   υπόψη :  

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 

επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις», 

του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68/Α/11-03-2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιοµηχανικών - Βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων στο  πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» και του Ν.4442/2016 

(ΦΕΚ/230/Α/07-12-2016) «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες 

διατάξεις».  

 

2. Την αριθ. οικ.483/35/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012) όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. 

οικ.64618/856/Φ15/2018 ΥΑ (ΦΕΚ 2278/Β/15-06-2018), την αριθ. 484/36/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 

230/Β/09-02-2012) και την αριθ. οικ.14684/914/Φ.15 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012). 

 

3. Τις διατάξεις τoυ Ν. 4014/2011, της ΥΑ 1958/13-01-2012, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε µε 

την ΥΑ αριθ.∆ΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) και την ΥΑ αριθ. οικ. 2307/2018  (ΦΕΚ 

439/Β/2018), της ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) όπως τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε τις ΚΥΑ αριθ. οικ.13234/800/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3251/Β/2012), αριθ. Φ15/48/5/2014 

(ΦΕΚ27/Β/2014), αριθ. οικ.10432/1115/Φ.15/2014 (ΦΕΚ2604/Β/2014), αριθ. 

οικ.132894/1751/Φ15/2017 (ΦΕΚ4421/Β/2017) και αριθ. 89209/1187/Φ15/2018 (ΦΕΚ3675/Β/2018) και 

της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012). 

 

4. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87/Α/27-6-2010 ). 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  (ως προς την ηµ/νια) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
Ιωάννινα,  09/04/2020   

                   
Αριθ. Πρωτ. : 922 

 

Αριθ. Φακ. :  Φ14/2019 

Ταχ. ∆.νση                 :        ∆ιοικητήριο  

Ταχ. Κώδικα                     :  45221    

Τ.Θ.                                   : 1107 

Πληροφορίες                 : Γκιζάς Αλέξης 

Τηλέφωνο                 : 2651364145-2651087145 

Αριθµ. συσκ. Τηλ/τυπίας  : 2651087135 

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση   : a.gkizas@php.gov.gr 

ΠΡΟΣ: ACQUAPINDOS A.Ε. 

 22o χλµ. Ιωαννίνων - Κονίτσης 

 Θέση «Βρύση Πασά» 

 Τ.Κ. 44007 

  

  

 

ΑΔΑ: ΨΟ6Ω7Λ9-ΟΛΤ



 2

5. Το Π.∆. 140/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010)  

 

6. Το αριθ. πρωτ. 850/16-03-2020 ερωτηµατολόγιο που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας. 

 

7. Το αριθ. πρωτ. 850/Φ14.2019/27-03-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας µας µε το οποίο προσδιορίστηκαν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά βάσει του ερωτηµατολογίου που υποβλήθηκε. 

 

8. Την αριθ. πρωτ. 922/01-04-2020 αίτηση της εταιρίας ACQUAPINDOS A.Ε. και τα λοιπά δικαιολογητικά 

στοιχεία που υποβλήθηκαν. 

 

9. Την αριθ. πρωτ. 21420/3799/12-04-2019 βεβαίωση χρήσης γης της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 

Πολεοδοµίας του ∆ήµου Ιωαννιτών. 

 

10. Την αριθ. πρωτ. 142093/98455/1329/01-04-2019 γνωµοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. 

 

11. Την αριθ. πρωτ. 142245/15775/833/27-03-2019 γνωµοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων & 

Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και ∆υτικής Μακεδονίας. 

 

12. Την αριθ. πρωτ. 192/30-12-2019 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφέρειας Ηπείρου, 

Π.Ε. Ιωαννίνων 

 

13. Το αριθ. πρωτ. 178/08-04-2019 έγγραφο της Α∆ΜΗΕ. 

 

14. Την από 08-04-2020 έκθεση εισήγηση υπαλλήλου της υπηρεσίας µας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

1.  Χορηγούµε έγκριση εγκατάστασης, µονάδας χαµηλής όχλησης, διάρκειας πέντε (5)  ετών, όπως αυτή 

περιγράφεται στο αριθ. (6) σχετικό ερωτηµατολόγιο και µε τα πιο κάτω γενικά στοιχεία: 

 

� ∆ραστηριότητα : ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 

� Κατηγορία  Όχλησης :  ΧΑΜΗΛΗ  (το σύνολο) 

� Θέση : ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

� Επωνυµία Φορέα : ACQUAPINDOS Α.Ε. 

� ∆ήµος : ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

� ∆/νση  : 22o ΧΛΜ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΟΝΙΤΣΗΣ  

              ΘΕΣΗ «ΒΑΡΚΑΜΠΕΛΑ» ΒΡΥΣΗ ΠΑΣΑ   -  T.Κ. ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΩΝ 

� Γεωγραφική Συντεταγµένη για εκτός σχεδίου περιοχές  

� βάσει GOOGLE MAP :                                            βάσει ΕΓΣΑ 87: 

    _ _ο / _ _ ΄ _ _/ _ _ ¨ B                                                         Χ: 218811   

          _ _ο / _ _ ΄ _ _/ _ _ ¨ E                                                   Ψ: 4411837 

 

� Χρήση Γης : Αριθ. πρωτ. 21420/3799/12-04-2019 βεβαίωση χρήσης γης της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 

Πολεοδοµίας του ∆ήµου Ιωαννιτών. 

    

� Ισχύς Μηχ/κού Εξοπλισµού: 

Μηχανήµατα-παραγωγικός 

εξοπλισµός: 

Κινητήρια ισχύς Θερµική ισχύς Αξία 

Ζητούµενη 631,00  KW 0  KW 1.500.000,00  € 

Σύνολο 631,00  KW 0  KW 1.500.000,00  € 
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Μηχανήµατα-που δε σχετίζονται άµεσα µε την 

παραγωγική διαδικασία 

Κινητήρια και θερµική ισχύς 
 

Σύνολο 7,20 KW 

 

2.   H έγκριση εγκατάστασης χορηγείται για το ανώτατο όριο της κατηγορίας όχλησης, στην οποία εµπίπτει η 

δραστηριότητα. Για τυχόν µεταβολές της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης, δεν απαιτείται 

ενέργεια του φορέα, εφόσον οι µεταβολές αυτές δεν επιφέρουν µετάπτωση της δραστηριότητας σε διαφορετικό 

βαθµό όχλησης από αυτόν που αναγράφεται στην έγκριση εγκατάστασης. 

 

3.  Η άδεια αυτή  χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των κειµένων διατάξεων και µε τους  εξής όρους: 

i.   Να προβλεφθούν τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζοµένων (όπως, 

τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγµάτων στα µέρη των µηχανηµάτων που κινούνται επικίνδυνα, 

εξασφάλιση επαρκούς φωτισµού και αερισµού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρµακείο κλπ.). 

ii.    Πριν από κάθε οικοδοµική εργασία η/ο ενδιαφερόµενη/ος να εφοδιασθεί µε άδεια οικοδοµής από την 

αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές διατάξεις. 

iii. Να εκτελεσθούν  τα µέτρα πυροπροστασίας σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί λήψης 

µέτρων πυρασφάλειας. 

iv. Να ληφθούν κατά την εγκατάσταση των µηχανηµάτων όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή 

ατυχηµάτων. 

v.   Η ηλεκτρική εγκατάσταση να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς περί 

εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  

vi. Η εγκατάσταση να πραγµατοποιηθεί εντός των ορίων που επιτρέπεται η εγκατάσταση µονάδων χαµηλής 

όχλησης βάσει της χορηγηθείσας βεβαίωσης χρήσης γης. 

vii. Να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της δασικής Νοµοθεσίας. 

viii. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος  σύµφωνα µε τις διατάξεις του  

Ν.1650/1986, του Ν.4014/2011 όπως ισχύουν και των Υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε 

εκτέλεση αυτών και να τηρούνται οι παρακάτω πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις. 

 

4. Πρότυπες 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 

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. 
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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 55dB. 

 

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. 

∆6 Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσµών. 

 

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. 

 

Στερεά Απόβλητα 

Ζ1 Τα αστικά απορρίµµατα που παράγονται να συλλέγονται καθηµερινά και να αποµακρύνονται σε τακτά 

διαστήµατα από τους κατάλληλους φορείς 

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. 

 

Ειδικές ∆εσµεύσεις 

Η1 Τήρηση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718Β’) περί 

εργαστηρίων τροφίµων. 

Η7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της µονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. 

Ειδικότερα: 
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• 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 προαναφερόµενες ΠΠ∆ 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. Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής 

νοµοθεσίας. 

 

5. Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί µε άλλη άδεια αν 

υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες  διατάξεις. 

 

6. Η επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει στο όνοµα φυσικού ή νοµικού προσώπου εκτός αυτού που 

αναφέρεται στην άδεια αυτή και η αλλαγή του Φορέα αυτής γίνεται µόνο κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας 

µας. 

 

7. Η παρούσα έγκριση εγκατάστασης αφορά µόνο θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή της βιοµηχανικής 

νοµοθεσίας και ισχύει µε την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδοµικών διατάξεων. 

 

8. Η έγκριση εγκατάστασης ισχύει για πέντε (5) χρόνια και µπορεί να παραταθεί µέχρι τη συµπλήρωση µιας      

δεκαετίας εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν.3982/2011. 

 

9. Μετά την έναρξη λειτουργίας που τεκµαίρεται µε τη γνωστοποίηση λειτουργίας, η οποία πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί εντός των ανωτέρω προθεσµιών, η διάρκεια της έγκρισης εγκατάστασης καθορίζεται, 

χωρίς να απαιτείται νέα διοικητική πράξη, ως εξής: 

α) έως τη συµπλήρωση είκοσι (20) ετών από την ηµεροµηνία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης, 

εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση εντός περιοχής µε καθορισµένες χρήσεις γης, 

β) έως τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών από την ηµεροµηνία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης, 

εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση εκτός περιοχής µε καθορισµένες χρήσεις γης. 

 

10.  Εντός των προαναφερόµενων προθεσµιών η δραστηριότητα προστατεύεται από τυχόν αλλαγές των 

χρήσεων γης. 

 

11. Απαιτούµενα δικαιολογητικά και διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας: 
 

Για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας θα πρέπει να υποβληθεί από τον φορέα εκµετάλλευσης, 

εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσας, γνωστοποίηση λειτουργίας ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας 

https://notifybusiness.gov.gr.  
Τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε την Υ.Α. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β’) όπως αυτή 

τροποποιήθηκε µε την Υ.Α.οικ.64618/856/Φ.15/2018 (ΦΕΚ2278/Β΄/2018), για την γνωστοποίηση 

λειτουργίας τα οποία οφείλει ο φορέας εκµετάλλευσης, να τηρεί επικαιροποιηµένα στην εγκατάσταση και 

να τα επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο, είναι τα αναγραφόµενα παρακάτω: 

 

α.  Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας. 

β. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο κατά νόµο 

µηχανικό, µε περιεχόµενο: 

• Τοπογραφικό διάγραµµα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι 

απαραίτητες πληροφορίες σήµανσης και κυκλοφοριακών ρυθµίσεων εντός του οικοπέδου. 

• Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόµενων 

προϊόντων, διάγραµµα ροής εκτελούµενων εργασιών, κ.λπ.). 

• Κάτοψη χώρου µε ενδεικτική τοποθέτηση των µηχανηµάτων εντός αυτού και κατάλογο των 

µηχανηµάτων µε την ένδειξη της ισχύος τους. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους 

υποστήριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην 

κάτοψη δεν αποτελεί αντικείµενο κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέµα ασφαλείας. 

γ.  Υπεύθυνη δήλωση αρµόδιου κατά νόµο µηχανικού µε την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια 

και η βιοµηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόµησης 

ή τακτοποίηση ή νοµιµοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του 

µηχανολογικού εξοπλισµού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι 
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είναι σύµφωνη µε την τεχνική περιγραφή του δικαιολογητικού (β) µε ρητή αναφορά της 

ηµεροµηνίας σφράγισής της. 

δ. Άδεια ∆όµησης, µε το σύνολο των συνοδευτικών µελετών και σχεδίων, συµπεριλαµβανοµένων και 

των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθµίσεων ή νοµιµοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των 

σχετικών βεβαιώσεων πληρωµής προστίµων. 

ε. Υπεύθυνη ∆ήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της µονάδας 

από τον κάτοχό της και τον αρµόδιο κατά νόµο µηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια 

ισχύς της µονάδας υπερβαίνει τα 59 KW (80 HP), ή συµβόλαιο συντήρησης του µηχανολογικού 

εξοπλισµού από τον κατασκευαστή µε ανάληψη ευθύνης αναφορικά µε την ορθή λειτουργία του 

µηχανολογικού εξοπλισµού. 

στ. Μελέτη Πυροπροστασίας / Σχέδιο κάτοψης πυροπροστασίας σύµφωνα µε την ΚΥΑ Α.Π. 

136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210 Β’), τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν και προς 

αρχειοθέτηση στην αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης 

πετρελαιοειδών (υγρών καυσίµων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των µονάδων ισχύουν 

οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 28-6-1991 µε στοιχεία ΦΕΚ 578Β’/1991 και της 

υπουργικής απόφασης ∆3/14858/1993 (ΦΕΚ 477 Β’) αντίστοιχα. 

ζ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον 

απαιτείται. 

η. Έγκριση απότµησης-υποβιβασµού στάθµης πεζοδροµίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή 

έγκριση εισόδου - εξόδου από την αρµόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έµπροσθεν 

της µονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση αρµόδιου κατά νόµο µηχανικού ότι 

η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύµφωνα µε τα 

εγκεκριµένα σχέδια. 

θ.  Σύµφωνη γνώµη υγειονοµικής καταλληλότητας από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 

Μέριµνας. 

ι.  Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου, στο λογαριασµό 0026.0708.9.5.0200442853 της τράπεζας 

EUROBANK, του ποσού που ορίζεται στην ΚΥΑ οικ.14684/914/Φ.15/2012 ΦΕΚ 3533 Β’. 

 

12. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Ν.3982/2011 και των κανονιστικών πράξεων που 

εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, καθώς και µη τήρησης των όρων ή περιορισµών που τίθενται µε 

την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29. 

 

13. Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης λειτουργίας ή παροχής αναληθών στοιχείων ή παράλειψης 

δήλωσης µεταβολής, επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 3 και 8 της Υ.Α. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 

158 Β’). 

 

14. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης λειτουργίας ή στην περίπτωση αλλαγής 

φορέα εκµετάλλευσης, ο φορέας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της µεταβολής αυτής µε την διαδικασία 

που ορίζεται στην Υ.Α. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β’). 

 

15. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή (άρθρο 30, Ν. 3982/2011) από οποιονδήποτε έχει 

έννοµο συµφέρον ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου και 

∆υτικής Μακεδονίας, σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση  ή 

κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3982/2011 και 

του άρθρου 227 του Ν.3852/2010. Η παραπάνω προσφυγή υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή 

Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

 

Α/Α Νο ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΞΙΑΣ ΣΕ € 

1 70030848107/27-03-2020 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 500 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

1. Υπουργείο Οικονοµικών                                                    

    Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος 

    ∆/νση Στατιστικών ∆ευτερογενούς Τοµέα 

    Τµήµα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας και Τεχνολογίας 

    Πειραιώς 46 & Επονιτών - Πειραιάς Τ.Κ. 18510 Τ.Θ. 80847 

2. Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας 

3. ∆.Ε.Η. Ιωαννίνων 

4. Αστυνοµικό Τµήµα Ιωαννίνων 

5. ∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων 

6. ∆ήµος Ιωαννιτών  

    ∆/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας  

    Κατσικά Ιωαννίνων – Τ.Κ. 45500 

 

Εσωτερική διανοµή : Αρχείο 
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