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                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

  Χαλκίδα : 15-12-2016 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ    Αριθ. Πρωτ.: 9.233/Φ.14/180 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,   
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ   
Ταχ. ∆/νση : Λ. Χαϊνά 93  
Ταχ. Κώδικας : 341 32   
Πληροφορίες : ∆. Γιαννάκος  
Τηλέφωνο : 22213-53409  
Φαξ : 22210-36041  
e-mail : giannakos@naevias.gr  
    
  
ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση άδειας λειτουργίας λόγω µείωσης εξοπλισµού του συνόλου των 

εγκαταστάσεων του εργοστασίου της εταιρείας   «ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»  
 
 
 Θέση : «Βρυσάκια»   ∆.Ε. : Ψαχνών    ∆ήµος :  ∆ιρφύων - Μεσσαπίων       Νοµός: Εύβοιας 

      

ΣΤΑΚΟ∆ 2008 : 10.41.4 ∆.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ        Α.Φ.Μ. : 094053460 
Όχληση : ΜΕΣΗ Περιβαλλοντική κατηγορία : Α1  

  

 Εκπρόσωποι : ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΤΤΩΡΙΑΣ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΡΕΦΟΣ   
Επιβλέπων : ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ   Α.Μ. ΤΕΕ : 36272 

                                                                       
     ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Έχοντας   υπόψη : 
 
α)Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και 

µεταποιητικών δραστηριοτήτων & επιχειρηµατικών πάρκων & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α’) 
και Ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 A’) όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν από τους Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’) & Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120 Α’). 

β)Τις διατάξεις της Υ.Α. οικ.483/35/Φ15/17-01-2012  «Καθορισµός τύπου, δικαιολογητικών και 
διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των µεταποιητικών … » (ΦΕΚ158 Β΄). 

γ)Τις διατάξεις του Π.∆.182/2005 «∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και 
συντονισµού της Γ.Γ. Βιοµηχανίας του Υ.Π.Α.Ν. και του Π.∆.78/2006 «∆ιάρθρωση, στελέχωση 
αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης …» (ΦΕΚ 80 Α’). 

δ)Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’). 

ε) Τις διατάξεις του Π.∆.148/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ241Α’) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

σ)Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών 
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆» (ΦΕΚ26 Α’). 

ζ)Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α’), όπως τροποποιήθηκε µέχρι σήµερα και ισχύει. 

η)Τις διατάξεις του Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 131 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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θ) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α’), όπως ισχύει σήµερα. 

ι)Τις διατάξεις του Ν.4014/2011  «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων …» 
(ΦΕΚ 209 Α’). 

ια)Τις διατάξεις της Υ.Α.1958/13-01-2012 «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες …………» (ΦΕΚ 21 Β’) όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α 
∆ΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 όµοια (ΦΕΚ 2471 Β΄). 

ιβ)Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/21-03-2012 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 
βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και …………..» (ΦΕΚ 1048 Β’). 

ιγ)Τις διατάξεις του Ν.4042/2012  «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος...» (ΦΕΚ 24 Α). 
ιδ)Τις διατάξεις της Υ.Α.10735/651/21-09-2012 (ΦΕΚ 2656 Β’) «Εγκατάσταση, Λειτουργία και 

Έλεγχος Ατµολεβήτων». 
ιε)Την υπ' αρίθµ100229/2885/9-9-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Σ.Ε. «Ανάθεση άσκησης 

αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Σ. Ε.» (ΦΕΚ 2542 Β΄) 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις οικ.128945/3720/18-11-2014 (ΦΕΚ 3238 Β'), 
οικ.75553/1337/18-5-2016 (Β' 1594) και οικ.161836/2629/13-10-2016 (3658 Β΄) όµοιες. 

ις)Την υπ' αριθµ. 142133/7028/15-12-2014 Απόφαση Ανπττεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας «Παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Ανπττεριφερειάρχη" στους Προϊσταµένους 
∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας» (ΦΕΚ 3475 Β'), όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ' αριθµ.22078/845/16-2-2015 Απόφαση 
Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας «Συµπλήρωση της µε αρ. πρωτ. οικ.142133/7028/15/12/2014 
απόφασης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη" στους 
Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Π.Ε.Εύβοιας» (ΦΕΚ 326 Β'). 

ιζ)Την υπ’ αρίθµ. 7008/Φ.14/180/19-9-2014 «Άδεια λειτουργίας λόγω Μηχανολογικής-Κτιριακής 
Επέκτασης-Εκσυγχρονισµού των εγκαταστάσεων του εργοστασίου της εταιρείας «ΣΟΓΙΑ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (Α∆Α : 74ΙΖ7ΛΗ-Β∆Λ). 

ιη)Τις οικοδοµικές άδειες µε αριθµό 185/08-06-2012 όπως αναθεωρήθηκε µε την υπ’ αριθ. 
119/18-04-2013, 327/18-10-2013, 179/12-06-2014 και 219/06-12-2013 όπως αναθεωρήθηκε 
µε την υπ’ αριθ. 22/24-02-2014 και 179/12-06-2014. 

ιθ)Τα υπ’αρίθµ. πρωτ. 2190/Φ.15/1/27/12-3-2014 (αρ. πιστοποιητικού 265/2014), 
2189/Φ.15/1/27/11-3-14 (αρ. πιστοποιητικού 264/2014), 2055/Φ.14/180/8-3-16 (αρ. 
πιστοποιητικού 267/2016), 7480/Φ.14/180/9-11-16 (αρ. πιστοποιητικού 268/2016) και 
7481/Φ.14/180/9-11-16 (αρ. πιστοποιητικού 269/2016) Πιστοποιητικά ελέγχου ατµολεβήτων 
της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας. 

κ)Το υπ’ αρίθ. πρωτ. 6988 ΦΑΑΜΠΥ. 947/10-09-2014 Πιστοποιητικό Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας. 

κα)Την υπ’ αρίθ. πρωτ. 165177/17-05-2010  Έγκριση  περιβαλλοντικών όρων του ΥΠΕΚΑ, όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρ. πρωτ. 147772/3-8-2015 Απόφαση Γ.∆. Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής Υ.ΠΑ.ΑΝ.Π.ΕΝ. Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο.(Α∆Α : 7ΙΖ3465ΦΘΗ-2ΑΕ). 

κβ)Την υπ’ αρίθ. πρωτ. 4944/230155/17-12-2015 Απόφαση Γ.Γ. Α.∆.Θ.-Σ.Ε. Έγκριση 
παρέκκλισης ύψους (Α∆Α : 6ΛΝΝΟΡ10-95Π). 

κγ)Την υπ’ αρίθ. πρωτ. 3360/Φ.14/180/15-2-2015 Άδεια εγκατάστασης κτιριακής επέκτασης 
(Α∆Α : ΒΜΟΓ7ΛΗ-ΨΝΟ). 

κδ)Τα υπ’ αρίθµ. 8.334/Φ.14/180/17-10-2016 και 8.958/Φ.14/180/7-11-2016 συµπληρωµένα 
Ερωτηµατολόγια της εταιρείας «ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». 

κε)Τα υπ’ αρίθµ. πρωτ. 8.334/Φ.14/180/2-11-2016 και 8.958/Φ.14/180/11-11-2016 έγγραφα 
∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας. 

κς)Την υπ’ αρίθµ. πρωτ. 9.233/16-11-2016 αίτηση της εταιρείας «ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» 
κζ)Την από 25-11-2016 Έκθεση αυτοψίας. 
κη)Την από 14-12-2016 Εισηγητική έκθεση. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Τροποποιούµε την (ιζ) σχετική ως ακολούθως : 
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Χορηγούµε άδεια λειτουργίας αόριστης διάρκειας λόγω µείωσης εξοπλισµού του 
συνόλου των εγκαταστάσεων του εργοστασίου της εταιρείας «ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» 
σύµφωνα µε µηχανολογική µελέτη που θεωρείται και συνοδεύει την παρούσα.   
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 
α) Θέση : «Βρυσάκια»    ∆.Ε.: Ψαχνών   ∆ήµος :  ∆ιρφύων - Μεσσαπίων   Νοµός :  Εύβοιας 
β) Κάτοχος :   «ΣΟΓΙΑ  ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» 
γ) Είδος Εγκατάστασης : Εργοστάσιο επεξεργασίας ελαιούχων σπόρων και εµφιάλωσης 

ελαίων και ελαιολάδου. 
δ) Πίνακας µηχανολογικού εξοπλισµού: 
 

Κινητήρια Θερµική Αξία 
Ισχύς 

(KW)     (KVA)              (€) 
Νόµιµα λειτουργούσα 11.107,34 38.690,84   25.730.341,78 
Μείωση      945,23 0,00  500.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 10.162,11 38.690,84 25.230.341,78 
  

ε)  Ατµολέβητες :           Όπως περιγράφονται στη µηχανολογική µελέτη & τα πιστοποιητικά ελέγχου. 
 
2. ΟΡΟΙ : 

α) Να τηρούνται τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγειά των εργαζόµενων (π.χ. 

προστατευτικά περιφράγµατα προ των µηχανηµάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση 

επαρκούς φωτισµού και αερισµού στο χώρο εργασίας, φαρµακείο πρώτων βοηθειών κτλ.). 

β) Να εφαρµόζονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που 

αναφέρονται στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και η 

παράβαση των όρων της αποτελεί παράβαση της παρούσας και να τηρούνται τα 

προβλεπόµενα από την περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

γ) Να  τηρούνται οι αστυνοµικές, υγειονοµικές και του Υπουργείου  εργασίας διατάξεις . 

δ) Να  τηρούνται οι κανονισµοί υγιεινής και ασφάλειας του  προσωπικού. 

ε) Να τηρούνται τα µέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη  

Πυροπροστασίας, η οποία συνοδεύει το (ιθ) σχετικό Πιστοποιητικό Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας. 

ς) Να τηρούνται οι διατάξεις της Υ.Α.10735/651/21-09-2012  «Εγκατάσταση, Λειτουργία και 

Έλεγχος Ατµολεβήτων» (ΦΕΚ 2656 Β’), για την λειτουργία και συντήρηση των ατµολεβήτων. 

ζ) Να τηρούνται τα προβλεπόµενα στον ΕΛΟΤ HD 384 για την ηλεκτρική εγκατάσταση της  

µονάδας.  

η) Τα µηχανήµατα έργου (Μ.Ε.) (φορτωτές, γερανοί, κλαρκ, κλπ.), εφόσον χρησιµοποιούνται 

στις εγκαταστάσεις της βιοµηχανίας, πρέπει να έχουν τις απαιτούµενες ειδικές άδειες 

κυκλοφορίας – χρήσης και τις πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας αυτών. Ο χειρισµός τους θα 

πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές µε τα ανάλογα προσόντα.  

θ) Σε περίπτωση µηχανολογικής ή κτιριακής ή άλλης µεταβολής των στοιχείων της παρούσας 

άδειας, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να απευθυνθεί προηγουµένως στην ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. 

Εύβοιας.   
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3. Η Υπηρεσία 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. 

4. Για την απαιτούµενη (σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών Β.∆. από 16-3-50 και 24-11-53 

και των Π.∆.902/75 και 274/97) υπεύθυνη επίβλεψη εγκατάστασης, λειτουργίας και 

συντήρησης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, πρέπει να προσλαµβάνεται πρόσωπο 

που να έχει τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα. 

Επίσης να ενηµερώνεται τακτικά και σύµφωνα µε το άρθρο 12 του από 24-11-1953 Β.∆. 

επιβλέποντα Μηχανικό το βιβλίο επίβλεψης της λειτουργίας και της συντήρησης της 

µηχανολογικής εγκατάστασης, το οποίο να βρίσκεται στο χώρο της µονάδας. 

5. Η παρούσα άδεια µεταβιβάζεται µόνον κατόπιν προηγούµενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη, 

χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει στο όνοµα φυσικού η 

νοµικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρου στο όνοµα του οποίου εκδόθηκε. Σε 

περίπτωση αλλαγής φορέα ή επωνυµίας, τόσο ο παλιός όσο και ο νέος φορέας 

υποχρεούνται σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την επέλευση αυτής της µεταβολής να 

ενηµερώσουν την ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας, προκειµένου να τροποποιηθεί η παρούσα 

άδεια. 

6. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί 

µε άλλες άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

7. Η παρούσα άδεια ανακαλείται µε σχετική απόφασή µας, όταν δεν πληρούνται οι 

προαναφερόµενοι όροι και προϋποθέσεις. 

8. Η προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα της έκδοσής της, 

απευθύνεται στον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Στερεάς 

Ελλάδας/∆νση ∆ιοίκησης/Τµήµα ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Ν.Φθιώτιδας, Λεωνίδου 6, 35100 

Λαµία) εντός 15 ηµερών από την δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο 

διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 227, παρ.1 του Ν.3852/2010 και των Εγκυκλίων 60 (αρ. πρωτ 

74895//30-12-2010) και 15 (αρ. πρωτ 5370/2-2-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών/∆νση 

Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.  

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 
 
 
 
 
 

Φάνης  Σπανός 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ  
Για την έκδοση της απόφασης αυτής Εκδόθηκαν  τα εξής γραµµάτια : 

 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
  
  

1.  Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 
  Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας  
  Γενική ∆/νση Υποστήριξης Βιοµηχανιών 
  ∆ιεύθυνση Βιοµηχανικής Πολιτικής 
  Πλ. Κάνιγγος,    Αθήνα  101 92   
  

2. Υπουργείο Οικονοµικών 
 Γεν. ∆/νση Στατιστικών Ερευνών 
 ∆/νση  Στατιστικών ∆ευτερογενούς Τοµέα 
 Τµήµα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας 
 Πειραιώς 46 &  Επονιτών 
 185 10 Πειραιάς   Ταχ. Θυρ. 808470 
  

3. Γενική ∆/νση Ανάπτυξης  
∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 
Λ. Καλυβίων 2     Λαµία    351 32   

  

4. Αστυνοµικό Τµήµα Ψαχνών. 
Βουλγαροκτόνου 36 Ψαχνά 344 00. 

  

5. ∆ήµος  ∆ιρφύων – Μεσσαπίων     
Αβάντων 18, Ψαχνά 344 00. 

  

6. ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Χαλκίδας  
∆ύο ∆ένδρα  Χαλκίδα 341 00. 

  

7. ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55-57 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 71 

  

8. «ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» 
Βουκουρεστίου 46, Αθήνα 106 73 
(Συνηµµένη Μηχανολογική µελέτη) 

  

9. Τµήµα Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εύβοιας 
Βελισαρίου 2 Χαλκίδα   341 33   

  

10.  Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας. 
  Σιώκου 3  Χαλκίδα 341 33 
 

1. Ανάπτυξης  Αρ. εµβάσµατος Ε.Τ.Ε 279084377/15-11-2016  1.500 € 
     
     
     
     
     
     

ΑΔΑ: ΩΦΓΤ7ΛΗ-5ΓΑ
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