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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.61490/804/Φ64.17
Χορήγηση ενιαίας έγκρισης εγκατάστασης διάρκειας πέντε (5) ετών για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013
στην εταιρεία με την επωνυμία «GREEN LEAF
MEDICAL - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «GREEN LEAF MEDICAL
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εντός ενιαίας έκτασης 38,203 στρεμμάτων που βρίσκεται στο αγρόκτημα Μανδρών,
αγροτεμάχια 84, 85 και 86, της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού, του Δήμου Κιλκίς, της Π.Ε. Κιλκίς,
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 74) και ειδικότερα το άρθρο 2Α,
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4523/2018
«Περί παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής
κάνναβης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
2. Τον ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης
τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143).
3. Tο ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 230).
4. Tο ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5) και
ειδικότερα το μέρος Δ΄ του τμήματος Β, αυτού.
5. Tο ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68).
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6. Tο ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61) και ειδικότερα το
άρθρο 22 όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο
Γ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85).
7. Tο ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και
κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32) και ειδικότερα την παρ. 1
του άρθρου 62.
8. Tο ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και
ειδικότερα τις περ. 2α και 2β της παρ. 6 του άρθρου 11.
9. Tο ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 75).
10. Tο π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
11. Tο π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
12. Tο π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
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λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α΄ 208).
13. Tο π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄
136).
14. Tο π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).
15. Tο π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας»
(Α΄ 148).
16. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
17. Tο π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
18. Tο π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
19. Tο π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
20. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
21. Την υπ’ αριθμ. Υ59/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα»
(Β΄ 3818).
22. Tην απόφαση 2428/119952/2018 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη»
(Β΄ 3936).
23. Του άρθρου 7 του ν.δ. 96/1973 «Περί της εμπορίας
εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων» (Α΄ 172).
24. Tην απόφαση οικ. 483/35/Φ.15/2012/17.1.2012 του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών
και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία
των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011
(Α΄ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών
και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β΄ 158).
25. Tην απόφαση οικ. 64618/856/Φ15/15.6.2018 «Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αριθμ.
οικ.483/35/Φ.15/2012 (Β΄ 158) “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» (Β΄ 2278).
26. Την απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.51483/700/2018/
Φ.15/14.5.2018 «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης» (Β΄ 1692) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ’ αριθμ. οικ.
103057/1342/Φ15/2.10.2018 (Β΄ 4426) και υπ’ αριθμ.
118694/1485/Φ15/7.11.2018 (Β΄ 5129).
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27. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.7.2016,
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του
ν. 4014/21.9.2011 (Α΄)» (Β΄ 2471), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/οικ.2307/2018
(Β΄ 439), ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και
δραστηριοτήτων της 9ης Ομάδας όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018
(Β΄ 4420) και ισχύει.
28. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3137/191/Φ.15/21.3.2012
(ΦΕΚ Β΄ 1048) κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής «αντιστοίχιση των κατηγοριών
των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και
των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».
29. Tην απόφαση 484/36/Φ.15/2012/17.1.2012 του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του
ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143)» (Β΄ 230), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 74181/987/Φ15/2018 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης
484/36/Φ.15/2012 (Β΄ 230) «Καθορισμός, κλιμάκωση και
διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8
του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143)» (Β΄ 2804).
30. Tην απόφαση 8004/21.2.2012 των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη «Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή
ανταλλάγματος» (Β΄ 888).
31. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18010-12.2.2019 (ΑΔΑ:
ΩΝΥ0465ΧΙ8-ΨΚΩ) Εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Παροχή διευκρινήσεων επί της εφαρμογής των διατάξεων της υπ’ αριθμ.
πρωτ. 51483/Φ15/14.5.2018 (Β΄ 1692) κοινής υπουργικής
απόφασης».
32. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72283/2636/
5.11.2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας περί Προσδιορισμού Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για τη δραστηριότητα «Επεξεργασία και παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης».
33. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 134947/1628/13.12.2018 θεωρημένο ερωτηματολόγιο της εταιρείας με την επωνυμία «GREEN LEAF MEDICAL - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως διαμορφώθηκε τελικά κατόπιν κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων, με
τα υπ’ αριθμ. πρωτ.: 10762/122/28.1.2019, 19299/213/
13.2.2019 και 19295/213/13.2.2019, 23714/274/
25.2.2019, 30116/353/13.3.2019, 32432/397/19.3.2019,
38435/504/4.4.2019 και 45765/579/24.4.2019 συμπληρωματικά έγγραφα.
34. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 24267-26.2.2019 έγγραφο
της υπηρεσίας προς την εν λόγω εταιρεία με το οποίο
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προσδιορίστηκαν τα δικαιολογητικά για την έγκριση
εγκατάστασης.
35. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2032/27.7.2018 έγγραφο με
θέμα «Βεβαίωση» της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης
του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου
Κιλκίς με απόσπασμα χάρτου.
36. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3381/18/11.1.2019 έγγραφο με
θέμα «Βεβαίωση» της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης
του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών με θεωρημένο
τοπογραφικό του Δήμου Κιλκίς.
37. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 233/18.2.2019 έγγραφο με
θέμα «Βεβαίωση» της Διεύθυνσης Υπηρεσία Δόμησης
του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου
Κιλκίς, με θεωρημένο τοπογραφικό.
38. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 30029/15.1.2019 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς ΠΕΧΩΠ Π.Ε. Κιλκίς περί χαρακτηρισμού ως προς την παραγωγικότητα των αγροτεμαχίων
84, 85, 86 του Αγροκτήματος Μανδρών, του Δήμου Κιλκίς
της Π.Ε. Κιλκίς.
39. Το υπ’ αριθμ.: 14128/3.12.2018 έγγραφο της
Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων του Δασαρχείου Κιλκίς περί χαρακτηρισμού της έκτασης ως μη
δασικού χαρακτήρα.
40. Το υπ’ αριθμ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΙΛ/616020/
442215/2961/22.12.2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς με θεωρημένο τοπογραφικό περί έγκρισης
εκσκαφικών εργασιών.
41. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4209/10.12.2018 έγγραφο της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς
(ΔΕΥΑΚ) περί απόστασης δικτύου ύδρευσης.
42. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33891-22.3.2019 έγγραφο της
υπηρεσίας με θέμα «Διαβίβαση αντιγράφου κατατεθέντος ερωτηματολογίου καθώς και ψηφιακών αντιγράφων δικαιολογητικών» με το οποίο διαβιβάστηκαν τα
εν λόγω δικαιολογητικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου
Υγείας και του ΕΟΦ για γνωμοδότηση.
43. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 33546/8.4.2019 (Α.Π. 42005/
542/15.4.2019 και 44333/537/19.4.2019 ΓΓΒ) θετική γνωμοδότηση του ΕΟΦ.
44. Το από 15.5.2019 εισηγητικό σημείωμα της υπηρεσίας μας.
45. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε ενιαία έγκριση εγκατάστασης διάρκειας
πέντε (5) ετών για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του
άρθρου 2Α του ν. 4139/2013 στην ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία «GREEN LEAF MEDICAL - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «GREEN
LEAF MEDICAL - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ: 801024439, σύμφωνα με τα
στοιχεία του ερωτηματολογίου και των δικαιολογητικών
που έχουν κατατεθεί και συνοδεύουν την παρούσα.
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ι. ΑΙΤΗΣΗ - Ερωτηματολόγιο και συμπληρωματικά
στοιχεία (αριθμ. πρωτ.):
134947/1628/13.12.2018, 10762/122/28.1.2019, 19299/
213/13.2.2019, 19295/213/13.2.2019, 23714/274/
25.2.2019, 30116/353/13.3.2019, 32432/397/19.3.2019,
38435/504/4.4.2019 και 45765/579/24.4.2019
ΙΙ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ: Φ.64.17
ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «GREEN LEAF MEDICAL - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΑΦΜ: 801024439
IV. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Καλλιέργεια, επεξεργασία, μεταποίηση και παραγωγή
τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.
V. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΟΧΛΗΣΗΣ: Χαμηλή
VI. ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Ενιαίο γήπεδο συνολικής
έκτασης 38,203 στρεμμάτων, όπως αυτό απεικονίζεται με
στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ και αντίστοιχες συντεταγμένες
στο ακόλουθο πίνακα:

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (βάσει ΕΓΣΑ)
ΚΟΡΥΦΗ

Χ

Υ

Α

406352.056

4524831.102

Β

406397.678

4524809.216

Γ

406454.481

4524781.967

Δ

406501.816

4524759.260

Ε

406402.337

4524551.886

Ζ

406355.001

4524574.594

Η

406298.200

4524601.845

Θ

406252.578

4524623.730

VII. ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (παρ. 2β, άρθρο
2 Α του ν. 4139/2013): 38,203 στρέμματα.
VIII. Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Αγρόκτημα Μανδρών, αγροτεμάχια 84, 85 και 86, της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού,
του Δήμου Κιλκίς, της Π.Ε. Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
IX. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 233/18.2.2019 έγγραφο με θέμα «Βεβαίωση» της Διεύθυνσης Υπηρεσία
Δόμησης του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Κιλκίς με θεωρημένο τοπογραφικό (αντικατέστησε
τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 2032/27.7.2018 και 3381/18/11.1.2019 έγγραφα)
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X. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (προς εγκατάσταση):

Α. Παραγωγικός μηχανολογικός εξοπλισμός

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ
ΙΣΧΥΣ
(KW)

ΘΕΡΜΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ
(KW)

50

0

Β. Μη παραγωγικός μηχανολογικός εξοπλισμός,
προστασίας περιβάλλοντος και εργαζόμενων,
βοηθητικός εξοπλισμός

2
(ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ)

Γ. Μηχανήματα που δε σχετίζονται άμεσα με την
παραγωγική διαδικασία (π.χ. μηχανήματα πυρόσβεσης,
εξυπηρέτησης κτιρίων, κλιματισμού κτλ)

3.000
(ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ)

ΑΞΙΑ
(Ευρώ)

3.200.000

XI. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Η μονάδα θα παράγει τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, κατόπιν απόκτησης από τον Ε.Ο.Φ. άδειας
δυνατότητας παραγωγής και αντίστοιχης ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.
Δ3(γ)52588/13.8.2018 (ΦΕΚ Β΄ 2840) υπουργικής απόφασης και εφόσον πληρούνται οι τασσόμενες από την ανωτέρω υπουργική απόφαση προϋποθέσεις και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33546/8.4.2018 θετική γνωμοδότηση
του ΕΟΦ.
XII. ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ: ΟΧΙ
XIII. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ: ΟΧΙ
ΦΙΑΛΕΣ: ΟΧΙ
ΧIV. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ: ΝΑΙ (80 KVA)
ΧV. ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ: OXI
ΧVI. ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΓΡΑΦΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ):
2.720,00 Τ.Μ. (ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟ)
ΧVII. ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ:
α) ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ: ΟΧΙ
β) ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ: 10.880,00 Τ.Μ.
2. ΟΡΟΙ
Η παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα με τους εξής όρους:
α. Κατά το στάδιο της εγκατάστασης να ληφθούν τα μέτρα ασφάλειας και οι προδιαγραφές φύλαξης που προβλέπονται από το άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης οικ.51483/700/2018/Φ.15/14.5.2018 «όροι και προϋποθέσεις
για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης» (Β΄ 1692), όπως εκάστοτε ισχύει.
β. Να ληφθούν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία
των εργαζόμενων (π.χ. προστατευτικά περιφράγματα προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση
επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, φαρμακείο πρώτων βοηθειών κ.τ.λ.).
γ. Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του υπουργείου εργασίας διατάξεις.
δ. Να τηρείται το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Φ7.5/1816/88/27.2.2004 (ΦΕΚ Β΄ 470), όπως ισχύει, και ο εξοπλισμός της μονάδας να καλύπτει τις απαιτήσεις ασφάλειας όλων των σχετικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας
και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σήμανση CE).
ε. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την περιβαλλοντική νομοθεσία.
στ. Να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) σύμφωνα με το (32) σχετικό και ειδικότερα οι
αναφερόμενες στον ΠΙΝΑΚΑ Ι που ακολουθεί και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.
Οι Π.Π.Δ. αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να εφαρμόζει
και να τηρεί η μεταποιητική δραστηριότητα της εγκατάστασης και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα και ειδικότερα την καλλιέργεια της φαρμακευτικής κάνναβης η οποία ως
δραστηριότητα πρωτογενούς τομέα δεν υπάγεται στις κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/
ΔΙΠΑ/64001/2029/25.9.2018 (ΦΕΚ Β΄ 4420) υπουργικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να
τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΣΤΑΚΟΔ
2008

Δραστηριότητα

Γενικές
Κανόνες Θόρυβος Αέρια
Υγρά
Στερεά
Ειδικές
Δεσμεύσεις Υγιεινής και
Απόβλητα Απόβλητα Απόβλητα Δεσμεύσεις
Ασφάλειας

21.20 Παραγωγή
Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3,
Φαρμακευτικών
Α4, Α5, Α6, Β4
Σκευασμάτων
Α7, Α8
(Επεξεργασία και
Παραγωγή Τελικών
Προϊόντων
Φαρμακευτικής
Κάνναβης)
ζ. Πρόσθετοι όροι
• Η διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων που προκύπτουν από την καλλιέργεια και παραγωγική διαδικασία γίνεται κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 6 της
κοινής υπουργικής απόφασης οικ.51483/700/2018/
Φ.15/14.5.2018.
• Εφόσον κατά την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιούνται οργανικοί διαλύτες, αυτοί θα ανακυκλώνονται
στην παραγωγική διαδικασία χωρίς να δημιουργούνται
απόβλητα, για το οποίο θα υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση μη παραγωγής αποβλήτων.
η. Για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς
και για κάθε οικοδομική εργασία να τηρούνται οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
θ. Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας έγκρισης,
θα πρέπει να υποβληθούν με αίτηση στην υπηρεσία μας
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ.
οικ. 51483/700/Φ.15/14.5.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1692) κοινή
υπουργική απόφαση για την έγκριση της λειτουργίας
την μονάδας.
ι. Η έγκριση είναι αμεταβίβαστη, αποκλειόμενης της
ανάθεσης και παραχώρησης οποιασδήποτε δραστηριότητας, σε οποιοδήποτε στάδιο της παρ. 1 του άρθρου
2Α του ν. 4523/2018, σε τρίτους.
ια. Ο φορέας υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως
στην υπηρεσία μας οποιαδήποτε αλλαγή μετοχικής σύνθεσης. Τα νέα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εισέρχονται στο νομικό πρόσωπο υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στη διοίκηση νομικού προσώπου
του άρθρου 1 του ν. 4523/2018.
ιβ. Ο φορέας υποχρεούται να επανυποβάλει στη υπηρεσία μας επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της
έγκρισης εγκατάστασης υπό Α 4-11, έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το επόμενο της
έκδοσης της έγκρισης έτος. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται για τα δικαιολογητικά της έγκρισης εγκατάστασης
(Α 4-11) καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης εγκατάστασης.
ιγ. Λοιπά δικαιολογητικά της έγκρισης εγκατάστασης
που έχουν συγκεκριμένη χρονική ισχύ, καθώς και δικαιολογητικά, των οποίων το περιεχόμενο δύναται να τροποποιηθεί υποβάλλονται επικαιροποιημένα στην υπηρεσία
μας πριν τη λήξη τους, ή εντός (10) δέκα ημερών από την
τροποποίησή τους, αντίστοιχα.
ιδ. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής των ανωτέρω
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών ή όταν αυτά δεν

Γ1, Γ2,
Γ3, Γ4,
Γ5

Δ1, Δ2,
Ε1-3, Ε2-2 Ζ1, Ζ2,
Δ3, Δ4,
Ζ3, Ζ4,
Δ5, Δ6,
Ζ5, Ζ12
Δ7, Δ8, Δ9

Η4, Η5, Η7,
Η8, Η11

πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4523/2018 θα επιβάλλονται οι κυρώσεις της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 9
της υπ’ αριθμ. οικ. 51483/700/Φ.15/14.5.2018 (ΦΕΚ Β΄
1692) κοινής υπουργικής απόφασης.
ιε. Οποιαδήποτε επέκταση ή εκσυγχρονισμός του άρθρου 17 παρ. 9 και 10 του ν. 3982/2011, και ειδικότερα
οποιαδήποτε τροποποίηση της συνολικής έκτασης, της
καλλιεργούμενης έκτασης, του μηχανολογικού εξοπλισμού (προσθήκη, αφαίρεση ή αλλαγή μηχανημάτων),
των αποθηκευτικών χώρων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των μέτρων ασφαλείας, απαιτεί νέα έγκριση
εγκατάστασης.
ιστ. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή σπόρου προς σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών κάνναβης
που εμπίπτουν στις διατάξεις του (1) σχετικού νόμου εάν
προηγουμένως ο φορέας δεν έχει αποκτήσει έγκριση
λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της (26) σχετικής
απόφασης.
ιζ. Για όλα τα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας,
είτε προορίζονται για διάθεση στην ελληνική αγορά υπό
τους περιορισμούς του άρθρου 2 παρ. 2 ν. 4139/2013,
είτε προορίζονται για εξαγωγή, απαιτείται άδεια δυνατότητας παραγωγής και ειδική έγκριση κυκλοφορίας (η
οποία ισχύει για τρία (3) έτη), όπως αυτές χορηγούνται
από τον Ε.Ο.Φ. σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.
Δ3(γ)52588/13.7.2018 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄
2840).
ιη. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη
άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση
από άλλες διατάξεις.
ιθ. Με την επιφύλαξη της πολεοδομικής νομοθεσίας,
τυχόν αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) ή θεωρήσεις αυτών
δεν απαιτούνται για τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης. Εφόσον από την πολεοδομική νομοθεσία
απαιτείται θεώρηση αρχιτεκτονικών σχεδιαγραμμάτων,
η υπηρεσία μας προβαίνει στη θεώρηση αυτών, υπό την
προϋπόθεση ότι δύναται να χορηγηθεί η έγκριση εγκατάστασης.
κ. Η Υπηρεσία μας διατηρεί 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.
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κα. Με την επιφύλαξη της παρ. Β 6) του άρθρου 1
και του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. οικ.51483/700/2018/
Φ.15/14.5.2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1692),
η παρούσα άδεια ανακαλείται με σχετική απόφασή μας,
όταν δεν πληρούνται οι προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
(συνοδεύει την υπ’ αριθμ: οικ. 61490/804/Φ64.17/
10.6.2019 απόφαση έγκρισης εγκατάστασης) Α/Α Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
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 κοινές υπουργικές αποφάσεις 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β’ 383), κοινή
υπουργική απόφαση 24944/1159/2006 (Β’ 791) και
την κοινή υπουργική απόφαση 50910/2727/2003
(ΦΕΚ Β’ 1909) όπως εκάστοτε ισχύουν.
Α8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου

Τεύχος B’ 2430/20.06.2019

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:
Β1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών διατάξεων 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.
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.
ΘΟΡΥΒΟΣ
Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται
στο π.δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου.
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.
ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις
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προδιαγραφές που καθορίζονται από την υπουργική απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ Β’ 2654) 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 κ.λπ.) σε
συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο
συντηρητή, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
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 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. 1180/1981 (ΦΕΚ Α’
293) 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 (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.
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Ε1-3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της
εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.
Ε2-2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας
διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από
σχετική άδεια, ή συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή και οδηγούνται για περαιτέρω διαχείριση σε
νομίμως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, γεγονός που αποδεικνύεται από
την ύπαρξη σχετικής σύμβασης
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε
τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.
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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. 2939/2001
(ΦΕΚ 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,
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 (ΦΕΚ Α’ 82) όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 15/2006 (ΦΕΚ Α’ 12) και
π.δ. 109/2004 (ΦΕΚ Α’ 75) καθώς και της κοινής
υπουργικής απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ
Β’ 1625) 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 Β’ 791) όπως ισχύει
και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα
αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω
επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή
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τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το
π.δ. 82/2004 (ΦΕΚ Α’ 64) όπως ισχύει.
• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο π.δ. 116/2004
(ΦΕΚ Α’ 81)
• 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.
Ζ4 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων 13588/725/28.3.2006 (ΦΕΚ Β’ 383),
24944/1159/30.6.2006 (ΦΕΚ Β’ 791), 8668/2.3.2007
(ΦΕΚ Β’ 287) και τον ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α’ 24) όπως
ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο
αρχείο της εταιρείας.
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 Β’ 383) και
Η.Π.24944/1159/06 (ΦΕΚ Β’ 791) όπως ισχύουν.
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 Β’ 641),
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.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Η4 Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών
και του εξοπλισμού τους να ακολουθούν τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 34628/85
(ΦΕΚ Β’ 799) και Π-7086/Φ5.2/1988 (ΦΕΚ Β’ 550)
όπως κάθε φορά ισχύουν.
Η5 Η κατασκευή και λειτουργία των δεξαμενών αποθήκευσης βενζινών να ανταποκρίνονται στις τεχνικές
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διατάξεις του παραρτήματος της κοινής υπουργικής απόφασης οικ.10245/713/97 (ΦΕΚ Β’ 311).
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 13588/725/28.3.2006 (ΦΕΚ Β’ 383) και
24944/1159/30.6.2006
• Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά
το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος
και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις. (ΦΕΚ Β’ 791) όπως
ισχύουν.
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.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019
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