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DECYZJE 

Nr οικ.75775/873/Φ64.71 Wydanie jednorazowej 

koncesji na instalację na okres pięciu (5) lat dla 

celów ust. 1 art 2Α Ustawy  4139/2013, spółce o 

nazwie «MEDICANCOIN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(SPÓŁKA AKCYJNA)» oraz o nazwie skróconej 

«MEDICANCOIN GREECE», na jednolitym obszarze o 

powierzchni 21,34530 akrów, znajdującym się na 

działce «ΒΟΥΚΙΑΝΑ- VOUKIANA», Kod pocztowy 

Examilion w powiecie Korinthia, Okręg Korinthia. 

SZEFOWIE DYREKCJI GENERALNEJ PRZEMYSŁU I 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINISTERSTWA 

ROZWOJU I INWESTYCJI - ZDROWIA PUBLICZNEGO I 

JAKOŚCI ŻYCIA MINISTERSTWA ZDROWIA – 

ROLNICTWA MINISTERSTWA ROZWOJU OBSZARÓW 

WIEJSKICH I ŻYWNOŚCI  

Biorąc pod uwagę: 

1. Ust. 4139/2013 “W sprawie substancji 

uzależniających oraz inne przepisy” (Α' 74) a w 

szczególności artykuł 2Α, tak jak zostało dodane w art. 1  

ust. 4523/2018 “W sprawie produkcji końcowych produktów  

konopi leczniczych oraz inne przepisy”  (Α' 41). 

2. Ust. 3982/2011 «Uproszczenie udzielania zezwolenia  

zawodom technicznym oraz działalności produkcyjnej i 

parków biznesowych oraz inne przepisy» (Α' 143). 

3. Ust. 4442/2016 «Nowe ramy instytucjonalne dla 

działalności gospodarczej oraz inne przepisy » (Α' 230). 

4. Ust. 4512/2018  «Ustalenia dotyczące realizacji 

reform strukturalnych programu dostosowania 

gospodarczego oraz inne przepisy» (A' 5 a w szczególności 

część D sekcja B . 

5. Ust. 3325/2005 «Założenie i prowadzenie zakładów  

przemysłowych i rzemieślniczych w ramach 

zrównoważonego rozwoju oraz inne przepisy » (Α' 68). 

6. Ust. 3938/2011 «Zalecenie Urzędu Rozwiązywania 

Przypadków Arbitralnościw Ministerstwie Ochrony 

Obywateli i inne przepisy » (Α' 61) w szczególności art. 22 

zmienionej przez podpunkt Γ.5 akapitu Γ  pierwszego 

artykułu ust. 4254/2014 (Α' 85). 

7. Ust. 4235/2014 «

 Środki administracyjne, procedury i kary w stosowaniu 

prawodawstwa unijnego i krajowego w sektorach żywności, 

pasz oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz inne przepisy 

Ministerstwa Rozwoju Obszarów Wiejskich i Żywienia» (Α' 

32)  dokładnie akapit 1 art. 62. 

8. Ust. 4258/2014 « Proces demarkacyjny oraz regulacje 

odnośnie kwestii cieków wodnych – przepisy dotyczące 

zagospodarowania przestrzennego i inne przepisy» (Α' 94) 

dokładniej τις περ. 2α και 2β  akapit 6 art. 11. 

9. Ust. 4622/2019 «Państwo Członkowskie: Organizacja, 

funkcja i przejrzystość rządu, organów rządowych oraz 

centralnej administracji publicznej (A '133), w 

szczególności art. 109, jak również 59 / 07.02.2020 okólnik 

Ministra Stanu "Zastosowanie art. 109 ustawy nr 4622 / 

2019 (A" 133) w sprawie kompetencji dyrektora generalnego 

ministerstwa do ostatecznego podpisania indywidualnych 

aktów administracyjnych» (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-ΔΙΕ). 

10. Art. 7 ust. 96/1973 «W sprawie wprowadzania do 

obrotu produktów farmaceutycznych, dietetycznych i 

kosmetycznych » (Α' 172). 

11. Rozporządzenie Prezydenta 97/2017 «Ministerstwo 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i Żywienia » (Α' 138). 

12. Rozporządzenie 121/2017 «Ministerstwo Zdrowia» (Α' 

148). 

13. Rozporządzenie Prezydenta 147/2017 

«Ministerwstwo Gospodarki i Rozwoju» (Α' 192). 

14. 81/2019 «Skład, połączenie, zmiana nazwy i  

zniesienie Ministerstw oraz określenie ich obowiązków –

Przeniesienie usług oraz obowiązków między 

Ministerstwami  » (Α' 119) w szczególności art. 4.  

15. Decyzja nr 73677/2018  Ministra Gospodarki i 

Rozwoju (ΑΔΑ: 725Τ465ΧΙ8-9 ΡΔ) «Zatrudnienie szefa 

Dyrekcji Generalnej Wdrażania Przepisów, Infrastruktury i 

Kontroli Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju». 

16. Decyzja nr  4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: 

Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) odnośnie «Zatrudnienie szefa Dyrekcji 

Generalnej Rolnictwa Ministerstwo Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i Żywności oraz art 87 ust. 3528/2007 «Sankcja 

kodeksu pracowniczego urzędników administracji i 

urzędników zatrudnionych w osobach prawnych prawa 

publicznego ». 

17.  Decyzja nr Α1α/43868/08-06-2018 (ΑΔΑ: 

66Δ3465ΦΥΟ-ΤΙΘ) odnośnie «Zatrudnienie Vasiliki Karaouli, 

stałego pracownika na stanowisku higienisty inżyniera o 

stopniu  A’ , jako przełożonej Dyrekcji Generalnej Zdrowia 

Publicznego i Jakości Życia Ministerstwa Zdrowia». 

18. Decyzja nr 483/35/Φ.15/2012/17.1.2012 

Wiceministra ds. rozwoju, konkurencyjności i gospodarki 
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morskiej «Określenie formy, dokumentów uzupełniających i 

procesu odnośnie instalacji i działalności przetwórczej  ust. 

3982/2011 (Α'143), modyfikacji i odnowienia zezwoleń oraz 

terminu przeniesienia lub przebudowy technicznej » (Β' 

158). 

19. Decyzja nr 64618/856/Φ15/15.6.2018 «Modyfikacja 

decyzji Wiceministra ds. rozwoju, konkurncyjności i 

gospodarki morskiej nr 483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) 

«Określenie formy, dokumentów uzupełniających i procesu 

odnośnie instalacji i działalności przetwórczej  ust. 

3982/2011 (Α'143), modyfikacji i odnowienia zezwoleń oraz 

terminu przeniesienia lub przebudowy technicznej »(Β' 

2278). 

20. Decyzja nr 51483/700/2018/Φ.15/14.5.2018 

«Warunki odnośnie uprawy i przetwarzania konopi 

leczniczychΌροι» (Β' 1692) zmienionej i uzupełnionej 

według wspólnych decyzji ministerialnych 

103057/1342/Φ15/2.10.2018 (Β'4426) oraz 

118694/1485/Φ15/ 7.11.2018 (Β' 5129). 

21. Decyzja Ministra Środowiska, Energii i Zmian Klimatu 

ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.07.2016 «Klasyfikacja publicznych i  

prywatnych prac i działalności w kategoriach i 

podkategoriach, zgodnie z art. 1 paragrafu  4 ust. 

4014/21.09.2011 (Α')» (Β' 2471), według zmian decyzji  

ministerialnej ΔΙΠΑ/οικ.2307/2018 (Β' 439) odnośnie 

klasyfikacji poszczególnych prac i działalności 9-ej grupy 

według zmian ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018 (Β' 4420) i 

obowiązuje.  

22. Decyzja nr 3137/191/Φ.15/21.3.2012 (Β' 1048) 

Wiceministra ds. rozwoju, konkurencyjności i gospodarki 

morskiej i Ministra Środowiska, Energii i Zmian Klimatu 

«dopasowanie kategorii działalności przemysłowej i 

rzemieślniczej i działalności związanej z produkcją energii 

elektrycznej ze stopniami uciążliwości o których mowa w 

przepisach urbanistycznych. ». 

23. Decyzja nr 484/36/Φ.15/2012/17.1.2012 

Wiceministra ds. rozwoju, konkurencyjności i gospodarki 

morskiej «Ustalanie, eskalacja i procedura nakładania 

grzywien art. 29 paragraf 8 ust. 3982/201 1 (Α' 143)» (Β' 

230), jak zostało zmodyfikowane zgodnie z decyzją Ministra 

nr 74181/987/Φ15/2018 « Modyfikacja decyzji 

ministerialnej nr 484/36/Φ.15/2012 (Β' 230) « Ustalanie, 

eskalacja i procedura nakładania grzywien art. 29 paragraf 

8 ust.3982/2011 (Α' 143)» (Β' 2804). 

24. Decyzja nr 8004/21-2-2012 Ministrów Finansów i 

Ochrony Obywateli «Świadczenie usług policji greckiej na 

rzecz osób trzecich za wynagrodzeniem » (Β' 888). 

25. Okólnik Wiceministra Gospodarki i Rozwoju  18010-

12.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΝΥ0465ΧΙ8- ΨΚΩ na temat  «Udzielanie 

wyjaśnień w sprawie stosowania przepisów  51483/ 

Φ15/14.5.2018 (Β'1692) wspólnej decyzji ministerialnej ». 

26. Dokument ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72283/2636/5.11.2018 

Dyrekcji ds. wydawania pozwoleń środowiskowych 

Ministerstwa Środowiska i Energii w sprawie Ustalenia 

zobowiązań w zakresie ochrony środowiska  (ΠΠΔ) odnośnie 

działalności  «Przetwarzanie i produkcja produktów 

końcowych konopi leczniczych». 

27. Potwierdzony kwestionariusz  66858/909/25.06.2019 

spółki o nazwie «MEDICANCOIN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(SPÓŁKA AKCYJNA)», zmienionej zgodnie z  

4817/68/16.01.2020 i został ukształtowany zgodnie z 

67023/783/29.06.2020 po złożeniu danych uzupełniających.  

28. Dokument spółki 70922/992/04.07.2019 z 

dodatkowymi dokumentami uzupełniającymi. 

29. Dokument 17319-13/02/2020  urzędu do danej spółki 

za pomocą których zostały określone dokumenty 

towarzyszące do zatwierdzenia instalacji.   

30. Dokumenty 4817/68/16.01.2020, 21321/ 

295/24.02.2020,28220/354/1 0.03.2020, 36537/

 463/ 07.04.2020, 

40557/505/22.04.2020, 52992/642/ 27.05.2020 και 

67023/783/29.06.2020 z dodatkowymi danymi spółki. 

31. Certyfikat użytkowania ziemi 

39281/2851/12.11.2019 Υ.ΔΟΜ. powiatu Korinthia, z 

załączonym potwierdzonym schematem topograficznym jak 

i certyfikat użytkowania ziemi urzędu 

43984/3229/23.12.2019  

32. Ogłoszenie złożenia  1543539/02.05.2019 w Ogólnym 

Rejestrze Handlowym (RHA) danych spółki akcyjnej o 

nazwie  «MEDICANCOIN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(SPÓŁKA AKCYJNA)» , o nazwie skróconej «MEDICANCOIN 

GREECE» i nr RHA 150006401000. 

33. Kopia dowodu osobistego przedstawiciela 

ustawowego jak i kopie paszportów pozostałych członków 

zarządu spółki «MEDICANCOIN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(SPÓŁKA AKCYJNA)». 

34. Zaświadczenie Sądu Pierwszej Instancji w Atenach 

88/10.01.2020 jak i Α 140/2020, Α 138/2020 oraz Α 

449/2020 oświadczenia pod przysięgą  i oświadczenia z  

26.06.2020 według których wynika brak udziału osób 

fizycznych, które biorą udział w zarządzaniu 

spółką«MEDICANCOIN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SPÓŁKA 

AKCYJNA)», w wsparciu sądowym. 

35. Kopie 54642/26.02.2020 rejestru karnego, 

dokumenty 55121000196/ 28.02.2020, 

66111802533/19.02.2020 urzędu informacji państwowego 

rejestru karnego Ministerstwa Sprawiedliwości RP i 

certyfikatu 245811929/ 

289884020/04032020120956000/ΝΒ/ΡΑΡ/ΜΕ5/Α rejestru 

karnego Niemiec,którymi zostaje potwierdzona 

niekaralność osób fizycznych mających udział w 

zarządzaniu spółką  «MEDICANCOIN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SPÓŁKA AKCYJNA)» . 

36. Oświadczenia z 04/06/2020 osób fizycznych, które 

biorą udział w zarządzaniu spółką    «MEDICANCOIN GREECE 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SPÓŁKA AKCYJNA)» o niewydaniu  

ostatecznego wyroku odnośnie przestępstw paragrafu 5 art.  

2Α ust. 4139/2013. 

37.  Oświadczenia z 04/06/2020 osób fizycznych, które 

biorą udział w zarządzaniu spółką «MEDICANCOIN GREECE 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SPÓŁKA AKCYJNA)», odnośnie 

przestrzegania wymagań paragrafu 5 art. 2Α ust. 

4139/2013. 

38. Zaświadczenie Sądu Pierwszej Instancji w Atenach   

4812/26.02.2020 o nie upadłości spółki o nazwie  

«MEDICANCOIN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SPÓŁKA 

AKCYJNA)» . 

39. Zaświadczenie Sądu Pierwszej Instancji w Atenach   

10155/2020 odnośnie nie złożenia pisma o upadłości spółki 

o nazwie «MEDICANCOIN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(SPÓŁKA AKCYJNA)». 

40. Zaświadczenie Sądu Pierwszej Instancji w Atenach 

10156/17.02.2020 odnośnie nie złożenia wniosku 

postępowania – konsolidacji spółki «MEDICANCOIN GREECE 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SPÓŁKA AKCYJNA)»  

41. Zaświadczenie Sądu Pierwszej Instancji w Atenach 

10157/17.02.2020  o niezłożeniu wniosku o roziwązanie 
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spółki «MEDICANCOIN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SPÓŁKA 

AKCYJNA)» . 

42. Certyfikat 986742.1439593/22.01.2020 Γ.Ε.Μ.Η. 

odnośnie nie złożenia wniosku do właściwego sądu w celu 

ogłoszenia upadłości spółki «MEDICANCOIN GREECE 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SPÓŁKA AKCYJNA)», o numerze 

Γ.Ε.Μ.Η. 150006401000. 

43. Dowód 68194381/24.02.2020 w związku z 

świadomością spółki  «MEDICANCOIN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SPÓŁKA AKCYJNA)» , który potwierdza iż dana 

spółka jest poinformowana o zobowiązaniach 

publicznoprawnych. 

44. 280/24.02.2020 zaświadczenie o świadomości 

ubezpieczeniowej spółki «MEDICANCOIN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SPÓŁKA AKCYJNA)» . 

45. Oświadczenie z  12.03.2020 prawnego 

przedstawiciela spółki «MEDICANCOIN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SPÓŁKA AKCYJNA)» , odnośnie braku szkoły w 

odległości mniejszej niż 1.000 metrów od granic obszaru do 

zezwolenia jednostki. 

46. Duplikat 16917/24.06.2019 otrzymania zapłaty  

wysokości 10.000 euro, które złożyła spółka «MEDICANCOIN 

GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SPÓŁKA AKCYJNA)» . 

47. Dokument ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΟΡ/ΤΠΚΑΜ/708794/ 

504825/8869/969/30-12-2019 Organu podatkowego 

antyków Koryntii i potwierdzony załącznik topograficzny 

według którego urząd nie sprzeciwia się odnośnie 

umieszczenia jednostki   na terenie domniemanej własności 

«MEDICANCOIN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SPÓŁKA 

AKCYJNA)» na działce «ΒΟΥΚΙΑΝΑ- VOUKIANA» na obszarze 

niemieszkalnym Examilion, w powiecie Korinthia, Okręg 

Korinthia zgodnie z potwierdzoymi planami i określonymi 

warunkami, które dotyczą prac wykopaliskowych. 

48. Dokument 3755/444/20.01.2020 Dyrekcji Generalnej 

ds. Gospodarstwa Obszarów Wiejskich i Medycyny 

Weterynaryjnej Okręgu Koryntii i potwierdzonym 

załącznikiem topograficznym, zgodnie z którym w 

odległości 600 metrów od obszaru topograficznego nie 

istnieją licencjonowane gospodarstwa drobiarskie.  

49. Kopia dokumentu  6847/18.11.2008 Służby Leśnej 

Koryntu z załączoną potwierdzoną kopią topograficzego 

schematu, na której będzie uwzględnione iż teren należy 

do szerszego obszaru Służby Leśnej Koryntu,która została  

określona według 164/1998 ostatecznego aktu identyfikacji 

jako wchodząca w zakres paragrafu 6α art 3 ust. 998/1979 

zmieniona według przepisów ust. 3208/2003 i z tego 

powodu nie jest związana z przepisami prawa leśnego.  

50. Dokument Φ.902/71/709239 Σ.402/10.02.2020 

Sztabu Generalnego Armii C2, Dyrekcja ds. Infrastruktury i 

Ochrony Środowiska, która wskazujea, że ΓΕΣ nie wchodzi  

w skład organów wystawiających opinię odnośnie wydania 

koncesji instalacji oraz działalności jednostki. 

51. Zaświadczenie  651/1977 i ust. 1337/1983 inżyniera 

Μ.Κ. według schematu topograficznego z 4.11.2019, w 

którym m.in. jest potwierdzone iż dany teren/okolica jest  

odpowiednia i do robót budowlanych  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami urbanistycznymi, znajduje się 

poza planem miasta, poza terenem zamieszkanym i na 

terenie  ΓΠΣ gminy Koryntu, nie są objęte przepisami ust. 

1337/1983 odnośnie składek na grunty i pieniężnych , na 

danym terenie nie przechodzą elektroenergetyczne 

napowietrzne linie wysokiego napięcia ,na długości danego 

terenu nie występują drzewa objęte ochroną ust. 

1337/1983, wewnątrz danego terenu lub w odległości 

mniejszej niż 20 m.  nie przepływa strumień, odległość od 

morza wynosi powyżej niż 800 m. ,nie jest lasem i nie jest 

lasem i nie podlega przepisom art 157 ust. 4483/2017. 

52. Oświadczenie z 12.3.2020 prawnego przedstawiciela 

spółki «MEDICANCOIN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SPÓŁKA 

AKCYJNA)» odnośnie braku szkoły w odległości mniejszej 

niż 1.000 metrów od granic obszaru do zezwolenia 

jednostki. 

53. Podpisany przez prawnego przedstawiciela spółki 

załącznik kwestnionariusza, który złożyła spółka, w którym 

nie są zgłoszone, oprócz powyższych,  inne odniesienia lub 

dane co do szczególnych wymagań  (opinie- udzielenie 

upoważnień, minimalne odległości itp.), które będzie 

musiała spełniać jednostka  aby została zainstalowana na 

danym obszarze lub ewentualnych zakazów odnośnie jej 

instalacji na danym obszarze.   

54. Decyzja urzędu 41314-24.04.2020 odnośnie 

«Przekazanie kopii złożonego kwestionariusza jak i kopii 

dokumentów uzupełniających, dla jednostki o nazwie  

«MEDICANCOIN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SPÓŁKA 

AKCYJNA)» za pomocą której zostały przekazane 

dokumenty uzupełniające, o których mowa, właściwym 

służbom Ministerstwa Ochrony Obywateli, Ministerstwa 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i Żywności, Ministerstwa 

Zdrowia i ΕΟΦ w celu uzyskania opinii.  

54. Pozytywna weryfikacja 56211/05.06.2020 (ΓΓΒ ΑΠ: 

62644/746/18.06.2020) ΕΟΦ. 

55. O tym, że ta decyzja nie pociąga za sobą żadnych 

wydatków na szkodę budżetu państwa,zostaje podjęte z 

chwilą:  

Zostaje wydana jednorazowa koncesja na instalację na 

okres pięciu (5) lat w celach paragrafu 1 art. 2Α ust. 

4139/2013 spółce o nazwie «MEDICANCOIN GREECE 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SPÓŁKA AKCYJNA)» oraz o nazwie 

skróconej «MEDICANCOIN GREECE», na jednolitym 

obszarze o powierzchni 21,34530 akrów, znajdującym się 

na działce «ΒΟΥΚΙΑΝΑ- VOUKIANA», Kod pocztowy 

Examilion w powiecie Korinthia, Okręg Korinthia. 
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Zgodnie z danymi kwestionariusza oraz dokumentów 

uzupełniających, które zostały złożone i towarzyszą 

obecnej. 

1. DANE OGÓLNE 

Ι. Wniosek - Kwestionariusz (nr protokołu): 66858/ 

909/25.6.2019 jak ustalono według 52992/ 642/27.05.2020 

oraz 67023/783/29.06.2020 z zastąpieniem str. 3. 

ΙΙ.Nr akt: F64.71 

ΙΙΙ.SZCZEGÓŁY FIRMY: «MEDICANCOIN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SPÓŁKA AKCYJNA)» , o nazwie skróconej 

«MEDICANCOIN GREECE», NIP: 801139532. 

IV. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI DO INSTALACJI: Uprawa, 

przetwarzanie, przetwórstwo oraz produkcja końcowych 

produktów konopi leczniczych. 

V. KLASYFIKACJA W STOPNIU ZAKŁÓCEŃ : Niska. 

VI. MIEJSCE INSTALACJI: 

Obszar o łącznej powierzchni 21,34530 akrów, 

przedstawiony na podstawie danych Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ- Ι-Κ-Λ-

Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Α1-Β1-Γ1-Δ1-Ε1-Ζ1 oraz  

współrzędnymi  przedstawionymi w poniższej tabeli, 

zgodnie z  uwzględnionym układem topograficznym 

dołączonym do dokumentu 39821 / 2851 / 12.11.2019, 

Υ.ΔΟΜ. Gmina Koryntu.  

 

 

VII. POWIERZCHNIA MIEJSCA W KTÓRYM ODBĘDA SIĘ 

WSZYSTKIE DZIAŁANIA( akapit 2b, art. 2 Α ust. 4139/2013): 

21,34530 akrów. 

VIII. ADRES INSTALACJI : działka «ΒΟΥΚΙΑΝΑ- 

VOUKIANA», Kod pocztowy Examilion w powiecie 

Korinthia, Okręg Korinthia, Region Peloponez.  

IX. ZAGOSPODAROWANIE TERENU: Dokument 

39281/2851/12.1 1.2019 odnośnie «Certyfikat 

zagospodarowania przestrzennego» Dyrekcji ds. usług 

technicznych i urbanistyki, Υ.ΔΟΜ. gmina Koryntu , z 

załączonym potwierdzonym schematem topograficznym 

oraz uzupełniający dokument 3984/3229/23.12.2019. 

 

XI. PRODUKOWANE KOŃCOWE PRODUKTY KONOPI 

LECZNICZEJ INSTALACJI: 

Η μονάδα θα παράγει τελικά προϊόντα φαρμακευτικής 

κάνναβης, po otrzymaniu από τον Ε.Ο.Φ. άδειας δυ-

νατότητας παραγωγής και αντίστοιχης ειδικής έγκρισης 

κυκλοφορίας, zgodnie z przepisami της υπ' αρ. Δ3 (γ) 

52588/13.8.2018 (Β' 2840) υπουργική απόφαση και εφόσον 

πληρούνται οι τασσόμενες από την ανωτέρω υπουργική 

απόφαση προϋποθέσεις και σύμφωνα με την υπ' αρ. 

56211/5-6-2020 (ΓΓΒ 62644/746/18.6.2020) θετική γνωμο-

δότηση του ΕΟΦ. 

XII. KOTŁY PAROWE/WYTWORNICE PARY: NIE 

XIII. a) ZBIORNIKI: TAK  

- Jeden (1)stały , pojemności składowania CO2 

pojemności 30 m³ 

- Piętnaśnie  (15) przenośnych , pojemności składowania  

CO2 pojemności 100 kg każda 

b)KOLBY: NIE 

ΧΝ. GAZ PŁYNNY/GAZ ZIEMNY: NIE/NIE 

ΧΜ AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE: TAK, jeden (1) 

rezerwowy o mocy ισχύος 1600 ΜΑ 

ΧΜ.  WYKORZYSTANIE WODY Z WIERCENIA: TAK 

ΧVII. POWIERZCHNIA KRYTA (BIURA, 

PRODUKCJA,MAGAZYNY): 3.100 metrów kwadratowych 

(BUDYNEK W BUDOWIE)  

WSPÓŁRZĘDNE (według ΕΓΣΑ) 

SZCZYT Χ Υ 

Α 406309,63 4196359,62 

Β 406319,97 4196335,20 

Γ 406350,21 4196345,66 

Δ 406360,56 4196342,06 

Ε 406372,30 4196337,26 

Ζ 406374,72 4196335,96 

Η 406383,06 4196330,68 

Θ 406386,73 4196327,99 

Ι 406393,42 4196322,52 

Κ 406407,93 4196309,49 

Λ 406414,70 4196303,17 

Μ 406439,86 4196281,16 

Ν 406451,75 4196272,81 

Ξ 406456,19 4196269,84 

Ο 406471,38 4196257,79 

Π 406473,79 4196255,32 

Ρ 406480,12 4196245,55 

Σ 406484,24 4196238,79 

Τ 406487,12 4196233,47 

Υ 406488,27 4196229,26 

Φ 406450,46 4196204,08 

Χ 406422,25 4196174,40 

Ψ 406415,18 4196167,00 

Ω 406326,18 4196234,35 

Α1 406327,22 4196239,29 

Β1 406323,90 4196240,94 
 

Γ1 406279,61 4196273,00 

Δ1 406280,15 4196302,09 

Ε1 406283,40 4196335,48 

Ζ1 406295,99 4196353,66 
 

X. WYPOSAŻENIE MECHANICZNE ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO 
(do montażu): 

Α. Maszyny produkcyjne 

SIŁA 

NAPĘDO

WA (ΚΜ) 

MOC 

CIEPLNA 

(ΚΜ) 

   KOSZT 

(EURO) 

 

112,6 200 
 

Β. Maszyny nieprodukcyjne, 

ochrony środowiska i 

pracowników, wyposażenie 

pomocnicze 

900 

(SIŁA NAPĘDOWA 

ORAZ MOC CIEPLNA) 

2.800.000 

C. Maszyny niebezpośrednio 

związane z procesem 

produkcyjnym (np. gaśnice, 

obsługi budynków, klimatyzacji 

itp.) 

               1500 

(SIŁA NAPĘDOWA 

ORAZ MOC 

CIEPLNA) 
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TABELA Ι 

ΣΤΑΚΟΔ 
2008 

DZIAŁALNOŚĆ  
OGÓLNE 
ZOBOWIĄZ
ANIA 

ZASADY 

DOTYCZĄC

E HIGIENY 

I 

BEZPIECZE

ŃSTWA 

PRACOWNI

KÓW 

   HAŁAS ODPADY 
GAZOWE 

ODPADY 
MOKRE 

 ODPADY   
STAŁE 

SZCZEGÓLNE 
ZOBOWIĄZANIA 

21.20 

Produkcja Farmaceutyków 

(Przetwarzanie i Produkcja 

Końcowych Produktów Konopi 

Leczniczych)  

Α1, Α2, Α3, Α4, 

Α5, Α6, 
Α7, Α8 

Β1, Β2, Β3, Β4 
Γ1, Γ2, Γ3, 

Γ4, Γ5 

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, 

Δ5, Δ6, 
Δ7, Δ8, 

Δ9 
Ε1-3, Ε2-2 

Ζ1, Ζ2, Ζ3, 

Ζ4, Ζ5, Ζ12 

Η4, Η5, Η7, 

Η8, Η11 

 

Dodatkowe warunki  

1. Zarządzanie pozostałościami roślinnymi, które pochodzą z uprawy oraz procesu produkcyjnego odbędzie się 

zgodnie z przepisami art. 6 wspólnego zarządzenia ministrów nr. 51483/700/2018/Φ.15/14.5.2018. 

2. Jeżeli podczas procesu produkcji będą stosowane rozpuszczalniki organiczne,zostaną one poddane recyklingowi 

w procesie produkcji bez tworzenia odpadów, do tego będzie składane związane z tym zaświadczenie  odnośnie 

niewytwarzania odpadów. 

η. Przestrzeganie warunków rozporządzenia ministra Δ3/14858/1993 (Β' 477) odnośnie instalacji zbiorników  gazu 

płynnego.  

θ. Odnośnie postawienia budynków jak i każdych innych robót budowlanych mają być przestrzegane obowiązujące 

przepisy urbanistyczne jak i warunki zawarte w dokumencie ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΟΡ/ΤΠΚΑΜ/ 708794/504825/ 

8869/969/30.12.2019 Organu podatkowego  antyków Koryntii.  

ι.. Podczas okresu ważności danej zgody muszą zostać złożone w urzędzie dokumenty uzupełniające,  zgodnie z 

wspólnym zarządzeniem ministrów 51483/700/Φ.15/14.5.2018 (Β'1692) w celu zatwierdzenia działalności jednostki. 

ια. Koncesja jest niepodlegająca przeniesieniu, wykluczająca powierzania lub przydzielania jakiejkolwiek działalności 

na jakimkolwiek etapie paragrafu 1 art 2Α ust 4523/2018, osobom trzecim. 

ιβ. Instytucja zobowiązana jest do poinformowania pisemnie urzędu w razie jakiejkolwiek zmiany struktury 

akcjonariatu. Osoby fizyczne lub prawne, które dołączą do osoby prawnej składają wszystkie dokumenty uzupełniające 

dotyczące zarządu osoby prawnej art  1 ust. 4523/2018. 

ιγ. Instytucja zobowiązana jest do ponownego złożenia w urzędzie uaktualnionych dokumentów uzupełniających 

koncesji według Α 4-11, do 31 grudnia każdego roku, począwszy od roku następującego po wydaniu zatwierdzenia. 

Obowiązek ten dotyczy dokumentów uzupełniających koncesji na instalację (Α 4-11) podczas całego okresu ważności 

koncesji na instalację.   

XVIII. OBSZAR UPRAWY: a) W 

ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH: 

NIE b) W SZKLARNIACH:11.500 m² 

2. WARUNKI 

Niniejsze pozwolenie zostaje wydane  z zastrzeżeniem 

przestrzegania przepisów obowiązującego prawa i w 

szczególności następujących warunków : 

W trakcie procesu instalcji mają zostać podjęte środki 

bezpieczeństwa i zalecenia przechowywania , które 

przeiwiduje art.3 wspólnego zarządzenia ministrów 

51483/700/2018/ Φ.15/14.5.2018 «Warunki oraz warunki 

uprawy i  przetwarzania konopi leczniczych» (Β'1692), 

mające zastosowanie. 

Podjęcie i utrzymanie w dobrym stanie niezbędnych 

środków bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pracowników 

(np. ogrodzenia ochronne przed niebezpiecznymi 

maszynami, które się poruszają, zapewnienie 

odpowiedniego oświetlenia i wentylacji w miejscu pracy, 

apteczki pierwszej pomocy itp.). 

Przestrzeganie przepisów policyjnych, sanitarnych i  

Ministerstwa Pracy. 

Musi być przestrzegany grecki standard ΕΛΟΤ-ELOT HD 

384 «Wymogi dotyczące instalacji elektrycznych» zgodnie z 

postanowieniami decyzji ministerialnej 

Φ7.5/1816/88/27.2.2004  (Β'470), jak obowiązuje oraz 

wyposażenie jednostki musi spełniać wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa wszystkich przepisów ustawodawstwa  

  

krajowego oraz Unii Europejskiej (oznaczenie CE). 

Podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony 

środowiska i uniknięcia zakłóceń w sąsiedztwie oraz 

przestrzegania przepisów dotyczących środowiska. 

Muszą być przestrzegane Standardowe Zobowiązania 

Środowiskowe zgodnie z dokumentem ΥΠΕΝ/ 

ΔΙΠΑ/72283/2636/5.11.2018 Dyrekcji ds. Licencji 

Środowiskowych (ΔΙΠΑ) Ministerstwa Środowiska i Energii. 

W szczególności muszą być przestrzegane zobowiązania 

środowiskowe TABELI I , która znajduje się poniżej i jak 

zostają opisane szczegółowo w załączonej TABELI II, która 

towarzyszy niniejszej decyzji. 

Standardowe zobowiązania środowiskowe  stanowią 

minimalne obowiązki odnośnie ochrony środowiska, które 

musi wdrażać i przestrzegać działalność przetwórcza 

instalacji i nie obejmują pozostałej części ustawodawstwa, 

które dotyczy każdej działalności w szczególności uprawę 

konopi leczniczych, która jako działalność pierwszego 

sektora nie zalicza się do kategorii prac i działalności 

decyzji ministerialnej   ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/64001/2029/25.9.2018 

(Β' 4420) .W każdym przypadku instalacja musi przestrzegać 

całego ustawodawstwa dotyczącego środowiska.
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ιδ. Inne dokumenty uzupełniające zezwolenia instalacji, 

które mają określony okres ważności jaki i dokumenty 

uzupełniające, których treść może ulec zmianie, zostają 

złożone w urzędzie uaktualnione przed utratą ważności lub 

w ciągu (10) dziesięciu dni od  ich modyfikacji. 

ιε.  W przypadku zaniechania złożenia uaktualnionych 

dokumentów uzupełniających lub jeśli  nie spełniają one 

warunków ust. 4523/2018 nakładane są kary przewidziane 

w ust 2b art. 9 wspólnego zarządzenia ministrów 

51483/700/Φ.15/14.5.2018 (Β'1692). 

ιστ. Jakakolwiek rozbudowa lub modernizacja  art. 17 

paragrafu 9 i 10 ust. 3982/2011 a w szczególności 

jakakolwiek zmiana łącznej powierzchni, obszaru 

uprawnego, wyposażenia maszynowego (dodanie,usunięcie 

lub wymiana maszyn), przestrzeni magazynowej, instalacji 

budynków i środków bezpieczeństwa wymaga nowej zgody 

instalacji. 

ιζ. Nie jest dozwolone wprowadzanie nasion oraz 

materiału odmian konopi do rozmnożenia, które podlegają 

przepisom (1) odpowiedniego prawa jeśli wcześniej 

instytucja nie otrzymała koncesji działalności zgodnie z 

przepisami 51483/700/Φ.15/14.5.2018 (Β'1692) wspólnej 

decyzji ministerialnej. 

ιη. Dana zgoda nie zwalnia posiadacza przedsiębiorstwa 

od obowiązku otrzymania innej zgody do której powstaje 

dany obowiązek według innych  przepisów.   

ιθ. Dla wszystkich produktów końcowych konopi 

lecznczych, które wchodzą w zakres obecnej, czy to są 

przeznaczone do obrotu na rynku greckim zgodnie z 

ograniczeniami art 2 paragraf 2 ust. 4139/2013, czy do 

eksportu, wymagana jest licencja zdolności produkcyjnej 

oraz specjalne zezwolenie wprowadzenia (które jest ważne 

przez trzy (3) lata), jak są wydawane przez Ε.Ο.Φ. zgodnie 

z przepisami decyzji ministerialnej  Δ3(γ)52588/13.7.2018  

(Β' 2840). 

κ. Z zastrzeżeniem ustawodawstwa urbanistycznego, 

wszelkie plany archtektoniczne  (topograficzne,schemat 

zasięgu, plany, podziały) lub ich zezwolenia nie są 

potrzebne do wydania koncesji instalacji. Jeżeli 

ustawodawstwo urbanistyczne zarząda zatwierdzenia 

planów architektonicznych, urząd podejmuje działanie 

odnośnie ich zatwierdzenia pod warunkiem iż może zostać 

udzielona koncesja instalacji.  

κα. Urząd zachowuje prawo do narzucenia wdrożenia 

reform i ogrniczeń danej instalacji w każdym przypadku gdy 

zostanie uznane to za niezbędne do osiągnięcia celu 

powyższych przepisów. 

 κβ. Instytucja zobowiązana jest do przestrzegania 

warunków obowiązującego prawodawstwa odnośnie 

środków bezpieczeństwa na placach budowy i wszelkiego 

typu prac, podczas gdy przechodzą wewnątrz jak i w 

pobliżu instalacji przewody elektryczne. W szczególności 

muszą być przestrzegane warunki art. 79 rozporządzenia 

1073/1981 oraz art. 7 ust. 1396/1983. 

κγ. Z zastrzeżeniem paragrafu Β 6) art 1 oraz art 9 

wspólnej decyzji ministerianlnej 

οικ.51483/700/2018/Φ.15/14.5.2018 (Β' 1692) dana 

koncesja zostaje zawieszona według odpowiedniej decyzji, 

kiedy  wspomniane warunki nie są spełnione.  

TABELA ΙΙ: 

Standardowe Zobowiązania 

Środowiskowe (towarzyszy decyzji 

koncesji instalacji 75775/873/ 

Φ64.71/17.7.2020) 
Α/Α Zobowiązania środowiskowe 

OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA  

Α1 Dostawa wody oraz energii działalności mają być 

przeprowadzane przez prawnie upoważniony organ lub 

posiadający niezbędne zezwolenia. 

 Α2 Ograniczenie powłok cementowych do konieczności 

ruchu samochodów aby nie uległa zmianie szybkość 

pochłaniania opadów i aby uniknąć wywołania 

niekorzystnych dla środowiska skutków, jak np. wody 

stojącej itp.  

Α3 Zakaz korzystania z  przestrzeni niezabudowanych lub 

wspólnych do wszelkiego rodzaju prac oraz przechowywania 

surowców, produktów oraz maszyn przez zezwolenia. Dane 

przestrzenie muszą być zachowane czyste oraz wolne od 

rozproszonych materiałów i odpadów (stałych lub mokrych).   

Α4 Przestrzeganie niezbędnych środków bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego , które są przewidziane przez stosowne 

przepisy lub zatwierdzone badania.  

Α5 Pasy ruchu pojazdów muszą być zwilżane w 

regularnych odstępach czasu, szczególnie podczas miesięcy 

letnich ,aby było ograniczane tworzenie kurzu i  pojazdy 

dużej ładownności ,które przewożą materiały muszą je 

przykrywać odpowiednim materiałem zatrzymującym kurz.  

Α6 Zakaz spalania wszelkiego rodzaju 

odpadów/materiałów zarówno na otwartej  przestrzeni jak 

i w zamkniętych pomieszczeniach. 

Α7 Instytucja zobowiązana jest w miesiącu lutym 

każdego roku do przesłania  do organu koncesyjnego, 

Roczne Sprawozdanie o Wytwarzanych Odpadach (ΕΕΠΑ) z 

danymi odnośnie odpadów, które zostały wytworzone lub/i 

którymi zarządzała podczas zeszłego roku. Sprawozdanie 

musi odnosić się zarówno do niebezpiecznych odpadów jak i 

do tych, które nie były niebezpieczne. Instytucja może 

otrzymać formularz do uzupełnienia od organu 

koncesyjnego  lub ze strony internetowej  http://www. 

ypeka.gr według 13588/725/2006 (Β' 383), wspólnej 

decyzji ministerialnej  24944/1159/2006 (Β' 791) i wspólnej 

decyzji ministerialnej  50910/2727/2003 (Β' 1909) w ich 

aktualnej wersji. 

Α8 Zabrania się tarcia jakiejkolwiek rzeki, potoku, 

strumienia lub terenów podmokłych. 

ZASADY DOTYCZĄCE HIGIENY I BEZPIECZEŃSTWA 

PRACOWNIKÓW: 

Β1 Wierne przestrzeganie zasad higieny oraz przepisów 

sanitarnych  odnośnie danej działalności. 

Β2 Podjęcie środków odnośnie higieny osobistej oraz 

bezpieczeństwa pracowników, ich ochrony podczas procesu 

produkcji. 

Β3 Prawidłowe funkcjonowanie, regularna konserwacja i 

czyszczenie systemów ssących I osadzania kurzu, które 

powstają podczas procesu produkcji. 

Β4 Szkolenie pracowników odnośnie wdrażania planów 

awaryjnych. 

HAŁAS 

Γ1 Przestrzeganie poziomu hałasu  o którym mowa w 

rozporządzeniu 1180/1981 oraz pozostałych przepisów 

odnoszących się do hałasu.  

Γ2 W przypadku gdy przedsiębiorstwo korzysta z 
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ruchomych maszyn na otwartej przestrzeni znajdującej się 

na jej obszarze, muszą one spełniać obowiązki w zakresie 

wdrażania prawa wspólnotowego odnośnie emisji hałasu do 

środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz 

pomieszczeń i  w szczególności dyrektywy 2005/88/ΕΚ   i 

rozporządzenia (ΕΚ) 219/2009 i wszelkich ich zmian. 

 Γ3 W przypadku gdy przedsiębiorstwo korzysta z 

wszelkiego rodzaju pojazdów na otwartej przestrzeni 

znajdującej się na jej obszarze, trzeba zachować 

ostrożność aby uniknąć  hałasu zarówno ze strony 

technicznej (np. utrzymywanie wystarczająco  układów 

tłumienia  itp.), jak i ze strony operacyjnych procedur. W 

przypadku, gdy nie ma skutecznego rozwiązania w sprawie 

hałąsu, będą zastosowane  przepisy następnego punktu.  

Γ4 W przypadku, gdy z powodu działania 

przedsiębiorstwa odbywają się na otwartej przestrzeni na 

terenie przedsiębiorstwa , prace lub działania, które 

tworzą gwizdy, dzwięki , hałas uderzeniowy  , itp. poziomy 

hałasu, które mogą być odczuwalne w dużej odległości bez 

możliwości podjęcia skutecznych środków,w takim wypadku 

podobne prace i działania będą zabronione w godzinach 

ciszy.   

Γ5 W przypadku gdy istnieją stałe instalacje 

mechaniczne, które z powodu cech funkcjonalnych 

powodują  drgania lub wibracje, wtedy takie maszyny 

powinny być umieszczone na podkładkach antywibracyjnych 

lub specjalnych elastycznych warstwach antywibracyjnych  

w celu uniknięcia niedogodności i rozprzestrzeniania się 

przez ziemię hałasu. 

ODPADY GAZOWE 

Δ1 Stałe paleniska do ogrzewania pomieszczeń oraz 

wody  mają być napędzane paliwem i działać zgodnie z 

wymaganiami decyzji ministerialnej   189533/11 (Β' 2654). 

Jest wspomniane iż musi być prowadzony potwierdzony 

rejestr, w którym będą zapisywane konserwacje palników. 

Δ2 Regularne czyszczenie i regulowanie  palników, rur 

spalinowych (pieców, palenisk itd.) w połączeniu z 

regularnymi pomiarami licencjonowanego konserwatora, 

zgodnie z  decyzją ministerialną  189533/2011 (Β' 2654). 

Δ3 Odprowadzanie spalin ma być przeprowadzane 

zgodnie z art. 107 Γ.Ο.Κ., tak jak ma to miejsce i nie 

powodując problemów środowisku. 

Δ4 W przypadków zanieczyszczeń gazowych powstałych 

w wyniku eksploatacji kotłów przemysłowych, wytwornic 

pary, nagrzewnic olejowych i nagrzewnic powietrza na 

paliwo olejowe (o zawartości  siarki do 1% według Α.Π. 

284/2007 wspólnej decyzji ministerialnej (Β' 1736), olej 

napędowy lub gaz muszą być przestrzegane limity emisji, 

które są określone w wspólnej decyzji ministerialnej 

11294/1993 (Β' 264) jak obowiązuje i ma być przestrzegana 

obowiązkowa dokumentacja obsługi technicznej. 

Δ5 Przestrzeganie granic rozporządzenia 1180/1981 (Α' 

293) odnośnie emisji zanieczyszczeń gazowych. 

 Δ6 Podjęcie niezbędnych środków w celu uniknięcia 

wydzielania nieprzyjemnych zapachów.   

Δ7 Maszyny do cięcia muszą być wyposażone w  

odpowiednią instalację polewania nawierzchni, która 

będzie uniemożliwiała wytwarzanie się kurzu.  

Δ8 Istnienie jednostki odpylającej na każdym etapie 

produkcji podczas którego powstaje kurz. 

 Δ9Jeżeli instalacja jest wchodzi w zakres wspólnej 

decyzji ministerialnej 11641/1942 (Β' 832) , odnośnie emisji 

lotnych związków organicznych (VOC) w powietrzu, musi 

być zgodna z jej przepisami i składać do 30 kwietnia 

każdego roku  oświadczenie zgodności. Wytwarzana para z 

produktów lotnych  podczas napełniania zbiorników 

rozpuszczalników musi być przeprowadzana za pomocą 

systemu odzyskiwania lub równoważenia oparów lub za 

pomocą innego odpowiedniego przepisu przeciw 

zanieczyszczeniom.   

ODPADY MOKRE 

Ε1-3 Ścieki miejskie z obiektów sanitarnych instalacji 

muszą być przemieszczane do  wodoszczelnych zbiorników. 

Ε2-2 Odpady mokre procesu produkcji przekierowane są 

do sieci kanalizacyjnej z odpowiednim pozwoleniem lub  

zostają zebrane w wodoszczelnym i są kierowane do 

dalszego zarządzania przez należycie upoważniony  i 

posiadający odpowiednią licencję organ,o czym świadczy 

istnienie odpowiedniej umowy. 

ODPADY STAŁE 

Ζ1 Wytworzone odpady komunalne powinny być 

codziennie zbierane i usuwane w regularnych odstępach 

czasu przez odpowiednie organy.   

Ζ2 Zarządzanie stałymi odpadami, które nie są 

niebezpieczne ma się odbywać zgodnie z przepisami 

wspólnej decyzji ministerialnej 50910/2727/03 (Β' 1909) jak 

obowiązuje oraz ust. 4042/2012 (Α' 24). Wszystkie stałe 

odpady, które nie są niebezpieczne i są przechowywane 

tymczasowo, mają być przekazywane 

instytucji/pracownikowi, który musi posiadać pozwolenie 

zbioru i transportu odpadów niebędących niebezpiecznymi i 

umowę z ostatecznym odbiorcem odpadów. Skoro odpady 

są przekazywane do usuwania lub odzysku (praca D lub R  

Β) w kraju, decyzja  Zatwierdzenie warunków 

środowiskowych ostatecznego odbiorcy ma pozwalać odbiór 

odpadów, o których mowa, na terenie jego instalacji. 

Odpowiednie dokumenty muszą być zachowane w 

dokumentacji przedsiębiorstwa.  

Ζ3 Zarządzanie strumieniami odpadów  ,które wchodzą w 

zakres ust. 2939/2001 (Α' 179), ma się odbywać według 

przepisów powyższej ustawy i odpowiedniego dekretu 

prezydenckiego lub wspólnej decyzji ministerilanej. 

Dokładniej : 

• Opakowania różnych materiałów, które są 

wykorzystywane podczas działania jednostki, mają być 

przekazywane kolektorowi posiadającemu odpowiednią 

licencję do dalszego wykorzystania w zatwierdzonym 

obiekcie. W przypadku gdy przedsiębiorstwo wprowadza 

opakowania surowców lub materałów pomocniczych jest 

zarządcą odnośnie danych opakowań. Powinien on zatem 

być powiązany z zatwierdzonym alternatywnym systemem 

zarządzania. To samo obowiązuje w przypadku opakowań 

produktów, które posiada do obrotu. 

•   Zbiór sprzętu elektrycznego i wyposażenia 

elektronicznego do wycofania, zużytych baterii i 

akumulatorów, i zużytych opon samochodów ma się 

odbywać poprzez zatwierdzone alternatywne systemy 

zarządzania zgodnie z przepisami 117/2004 (Α' 82) według 

zmian 15/2006 (Α' 12) i 109/2004 (Α' 75) oraz wspólnej 

decyzji ministerialnej 41624/2057/ Ε103/10 (Β' 1625), jak 

obowiązują. 

• Odpady Oleju Smarującego (OOS) z konserwacji i 

naprawy wyposażenia elektromechanicznego fabryki lub 

pojazdów firmy (w przypadku gdy wymiana  oleju 

smarowego ma miejsce na terenie fabryki) mają być 

tymczasowo przechowane w wodoszczelnych zbiornikach z 
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pokrywą bezpieczeństwa, które będą przetrzymywane na 

terenie fabryki według postanowień wspólnej decyzji 

ministerialnej 24944/1159/06 (Β' 791) i sporadycznie 

oddawane, za pomocą licencjonowanej instytucji do 

zatwierdzonego systemu alternatywnego zarządzania w 

celu  dalszego przetwarzania dając pierwszeństwo ich 

odnowieniu. Ich zarządzenie ma być zgodne z 82/2004 (Α' 

64). 

• Zarządzanie ΟΤΚΖ musi odbywać się zgodnie z 

postanowieniami  116/2004 (Α' 81). 

• Zarządzanie odpadami z wykopalisk, budowy i rozbiórki      

ΑΕΚΚ) ma się odbywać zgodnie z postanowieniami  wspólnej 

decyzji ministerialnej 36259/1757/ Ε103 (Β' 1312/2010) jak 

ona obowiązuje. 

Ζ4  Zarządzenie niebezpiecznymi odpadami ma się 

odbywać zgodnie z przepisami wspólnych decyzji 

ministerialnych 13588/725/28-3-2006 (Β' 383), 24944/1159/ 

30-6-06 (Β'791), 8668/2-3-2007 (Β'287) i ust. 4042/2012 (Α' 

24). Odpowiednie dokumenty muszą zostać przechowane w 

dokumentacji przedsiębiorstwa.  

Ζ5 Do przekazania odpadów osobom trzecim niezbędne 

są odpowiednie dokumenty w celu monitorowania dalszego 

zarządzania odpadami poza terenem instalacji. Jeśli mowa 

o niebezpiecznych odpadach musi zostać uzupełnione 

odpowiednio "Formularz identyfikacyjny do zbioru i 

transportu odpadów niebezpiecznych " według postanowień 

wspólnych decyzji ministerialnych 13588/725/06 (Β' 383) 

oraz Η.Π.24944/1159/06 (Β' 791) jak obowiązują. 

Ζ12 Osad powstający  z instalacji oczyszczających 

przedsiębiorstwa  zostaną udostępnione: 

1.  w celu ponownego użytku w rolnictwie lub leśnictwie, 

zgodnie z  wspólną decyzją ministerialną 80568/4225/1991 

(Β' 641), 

2. posiadającej koncesję instalacji produkcji 

polepszaczy gleby (compost) 

3. przywrócenia krajobrazu i gleby 

4. składowisku odpadów  

5. innej instalacji przetwarzania osadu , zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawodawstwa.  

SZCZEGÓLNE ZOBOWIĄZANIA  

Η4 Elementy techniczno-eksploatacyjne zbiorników i ich 

wyposażenia mają być zgodne z postanowieniami wspólnej 

decyzji ministerialnej 34628/1985 (Β' 799) oraz Π-

7086/Φ5.2/1988 (Β' 550)mających zastosowanie za każdym 

razem. 

Η5 Budowa i eksploatacja zbiorników na benzynę ma być 

zgodna z postanowieniami technicznymi załącznika 

wspólnej decyzji ministerialnej 10245/713/97 (Β' 311). 

Η7 Po ostatecznym zaprzestaniu działalności jednostki 

teren instalcji ma zostać oczyszczony. Dokładniej: 

• Miejsca gospodarowania niebezpiecznymi odpadami 

mają zostać zlikwidowane - przywrócone według 

postanowień wspólnych decyzji ministerialnych 

13588/725/28-3-2006 (Β' 383) i 24944/1159/30-6-2006. 

• Wyposażenie maszynowe powinno zostać 

wykorzystanie w miarę możliwości, w całości lub po części, 

pochodzące z recyklingu i w każdym przypadku pozyskane 

zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami (Β' 791). 

Η8  Przechowywanie substancji chemicznych musi się 

odbywać w taki sposób aby zmniejszało się ryzyko pożaru 

oraz zanieczyszczenia środowiska.  Substancje 

chemiczne muszą być przechowywane w zamkniętych 

zbiornikach w jeśli to możliwe jak najmniejszych 

ilościach i zgodnie z postanowieniami arkuszy danych 

dotyczących bezpieczeństwa. (Μ5^5) 

Η11 Zbiorniki do przechowywania chemikaliów oraz  

paliw muszą znajdować się w zbiorniku o wystarczającej 

objętości, które są zaprojektowane w taki sposób aby 

wstrzymywały przypadkowe przecieki, aby uniknąć 

zanieczyszczeń gleby  lub/oraz warstwy wodonośnej. 

Wycieki gromadzące się w nieckach bezpieczeństwa należy 

każdorazowo usuwać za pomocą odpowiedniej procedury. 

Dana decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw 

Ateny, 17 lipca 2020 Szefowie Dyrekcji 
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