
                                                                       
                                                                               

Θέμα :  Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή του  άρθρου 5   της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 
Β/03-02-2012 ( Δραστηριότητα περ. άρθρου 19.4 του Ν. 3982/2011 ).

Ο κάτωθι  υπάλληλος της  Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π. Εν. Βοιωτίας  Παναγιώτης Ποιητάρης 
Π.Ε Μηχανικών με Α βαθμό.
Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 19-26 του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α  οικ. 483/35 Φ15/2012 και μετά τις από 
18/1/2018 και 28/2/2018  Εντολών της Υπηρεσίας διενήργησε την επιθεωρήσεις στο γήπεδο της μονάδας 
με τα παρακάτω στοιχεία:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Μονάδα   Επεξεργασίας Απορριμάτων
Τοποθεσία   : Θέση « Τσαρτσάλι »   Θήβα      
Δ.Ε  Θήβας του Δήμου Θηβαίων                      
                                             

Ιδιοκτήτης   «ΦΟΣΔΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ »   

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κινητήρια  Δύναμη Ηλ/ρες                                     Αξία Μηχανολογικής Εγκατάστασης

Προς Εγκατάσταση
Σύνολο           :  Κ.Ι.  2.348,10  KW  Θ.Ι  500,00 KW                                           7.983.000,00 €             
                 
Α.Φ.Μ    997502361      Δ.Ο.Υ    Θήβας                  Κ.Α.Δ:  

Όχληση:              Περιβαλλοντική Κατηγορία Α2  
Εντός περιοχής με  Καθορισμένη Χρήση  Γης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πρόκειται  για  μονάδα  με  τα  ανωτέρω στοιχεία η  οποία  θα  επεξεργάζεται  τα  Δημοτικά  απορρίμματα 
σύμμεικτα του μπλέ κάδου ,  προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα κήπων και  πάρκων, ιλύς βιολογικού 
καθαρισμού αστικών λυμάτων. Τα παραγόμενα προϊόντα θα είναι Υλικό τύπου κομπόστ CLO , χαρτόνι, 
διάφορες κατηγορίες πλαστικού , γυαλί , μέταλλα ( σιδηρούχα και αλουμίνιο ), βιοαέριο. 

Αιτείται την χορήγηση έγκρισης Εγκατάστασης. 
.  

Αναρτητέα στον διαδικτυακό τόπο της Π.Ε.Βοιωτίας

Λιβαδειά   6/3/2018    
Αριθμός Πρωτ.   754   

Προς
ΦΟΣΔΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ
Θέση « Τσαρτσαλι »   
Θήβα      ΤΚ 32200

Κοινοποίηση
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΚΑΙ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση   Φίλωνος 35-39       
Λιβαδειά         Ταχ. Κώδικας           32131     
Πληροφορίες : Παναγιώτης Ποιητάρης 
Τηλέφωνο     22613 – 50340 
FAX           22613 – 50337
e-mail     :  ppiitaris@viotia.gr

      



Διενέργεια επιθεώρησης προκειμένου να διαπιστωθεί :

Η ορθότητα του ερωτηματολογίου και οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση 
μονάδας. 

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε  :  

1) Η ορθότητα του περιεχομένου του ερωτηματολογίου. Χωρίς Παρεκκλίσεις
2)  Υφίστανται  συνθήκες  στην  περιοχή  της  υπό  εγκατάσταση  μονάδας  που  την  καταστούν  αυτή 
ασύμβατη. 
Η εν λόγω μονάδα θα εγκατασταθεί  εντός της ζώνης των 5000-10000μ απόσταση από την ανώτατη 
στάθμη της λίμνης Υλίκης  όπου ισχύει η Υγειονομική διάταξη Α5/2280/83/ΦΕΚ 720Β/13-12-1983, όπως 
τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε και ισχύει. 
Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική απόφαση άρθρο 8 παρ. 3. «Επίσης μπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαί-
ρεση στις λεκάνες απορροής Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου η εγκατάσταση βιομηχανιών εκτός των ορί-
ων των 5.000 μ. εφόσον δεν έχουν για διάθεση καθόλου βιομηχανικά απόβλητα, ούτε προβλέπεται να 
έχουν στο μέλλον, είτε επειδή δεν δημιουργούν υγρά απόβλητα κατά την παραγωγική διαδικασία,  είτε 
λόγω δυνατότητας καθολικής ανακύκλωσης των τυχόν αποβλήτων της παραγωγής. Τα υπάρχο-
ντα λύματα προσωπικού είτε θα διατίθενται στο υπέδαφος αποτελεσματικά, είτε θα μεταφέρονται με βυ-
τιοφόρα οχήματα σε εγκεκριμένη θέση, είτε θα διοχετεύονται σε συγκεκριμένο γειτονικό σύστημα απο-
χέτευσης (π.χ. οικισμού κλπ.). Τα ανωτέρω πρέπει να αποδεικνύονται για την προβολή μελέτης που θα 
περιγράφει με πληρότητα και σαφήνεια την όλη παραγωγική διαδικασία και θα προβλέπει, εφόσον υπάρ-
χουν βιομηχανικά απόβλητα, την επεξεργασία και ανακύκλωσή τους».
Ο τρόπος  διαχείρισης των υγρών αποβλήτων που αναφέρετε στο ερωτηματολόγιο δεν είναι συμβατός με 
την   Υγειονομική διάταξη Α5/2280/83/ΦΕΚ 720Β/13-12-1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Συνεπώς καλείστε όπως προκειμένου να σας χορηγηθεί η αιτούμενη Έγκριση Εγκατάστασης της μο-
νάδας επεξεργασίας Δημοτικών απορριμμάτων να προτείνεται νέο τρόπο διαχείρισης των υγρών απο-
βλήτων ο οποίος να είναι σύμφωνος με την Υγειονομική διάταξη περί προστασίας των νερών ύδρευσης 
της πρωτεύουσας.  

Να αναρτηθεί η παρούσα στο Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Να κοινοποιηθεί με έγγραφο μας η παρούσα στον φορέα 

Λιβαδειά 5η   Μαρτίου 2018

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση                          
 

Παναγιώτης  Χρ.  Ποιητάρης             
                                                                                       Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

 α/α
      

 Εσωτερική Διανομή
1)  Χ.Α                                                ΓΕΩΡΓΙΑ  ΣΕΡ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ

                                                Π.Ε  Χημικών   Μηχ/κων  με Α βαθμό
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