
 1 

                                      

 
 

 
 

 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέμα :  Έκθεση Επιθεώρησης μερικού ελέγχου  για την μονάδα εκκοκκιστηρίου βάμβακος 
–  σπορελαιουργείου   (σύμφωνα με την ΥΑ οικ.483/35 Φ.15/03 -02-2012).  
 
Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας  
Κωνσταντινίδης Μιχαήλ  
Ποιητάρης Παναγιώτης  
Κατ’ εφαρμογή (του άρθρου 26) του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143Α/17 -06-11) «Απλοποίηση της 
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12(ΦΕΚ 158Β/03 -
02-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και 
λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/11(ΦΕΚ143Α)  όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει ,  την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών, την προθεσμία 
για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και μετά από Εντολή του Προϊσταμένου της 
Δ/νσης Ανάπτυξης (σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ αριθμ. οικ. 14684/914/Φ15 
ΦΕΚ3533Β/31-12-2012, περί καθορισμού παραβόλων του άρθρου 28 παρ.4 του 
Ν.3982/2011), διενέργησε  την 07/10/2019 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας, 
με τα παρακάτω στοιχεία, προκειμένου ελεγχθεί η υφιστάμενη κατάσταση  της  
δραστηριότητας .  
Η αυτοψία έλαβε χώρα παρουσία του υπεύθυνου εργοστασίου και του Μηχανικού Ηλία 
Διαλεκτού.                              
                                
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  

Μονάδα Εκκοκκιστηρίου Βάμβακος - Σπορελαιουργείο .  
 
Τοποθεσία:  θέση ‘ ’ Μαραθέας‘ ’   Δ.  Ορχομενού Π.Ε. Βοιωτίας . 
 
Επωνυμία: «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΕ    _   Ε.Β.Λ.» .  

 
Κατάταξη  :  -     ΣΤΑΚΟΔ 2008  :  10.41,  16.2. 

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑΔΑ 9η  της ΚΥΑ1958/2012):  Α2.  
- ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012):   Μέση  Όχληση. 

 
ΑΦΜ  :  094001531                         Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  
 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ :  

 
   Η μονάδα λειτουργεί σήμερα σύμφωνα με την Α.Π. 4184/18-07-2007 Άδεια Λειτουργίας της υπηρεσίας 
μας στην επωνυμία LIN COTTON Π.Γ. ΛΙΝΑΡΔΟΥΤΣΟΣ ΑΒΕΕ.  Είχε προσκομιστεί στον φάκελο της 
υπηρεσίας ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, της μονάδας εκκοκκιστηρίου – σπορελαιουργείου με 

     

 

 
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  :  32100      
Πληροφορίες :    Κων/νίδης Μ. 
Τηλέφωνο :         22613 – 50335                                                                                                                                                                                                                                        
Τηλεομοιοτυπία:  22613 – 50337 
e-mail     : mkonstantinidis@viotia.gr 
       

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                              

  
Λιβαδειά:    11 -10-2019 
Α.Π.: οικ.:    3976 
          

ΠΡΟΣ.: 
1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΕ «Ε.Β.Λ» 
ΘΕΣΗ ΜΑΡΑΘΕΑΣ  Δ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
 
2. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 
35100 – ΛΑΜΙΑ 
a.galanis@fthiotida.pste.gov.gr 
         
 
 ΚΟΙΝ.:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

«SEPTONA ΑΒΕΕ  » 

θέση ‘’Λύσια’’ Δ.Ε. Οινοφύτων του  

Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας. 
Τ.Κ.32011  -  Τηλ. 22620 31544. 
 
             
 
 

 



 2 

ημερομηνία 03-08-2004, μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΥΤΣΟΣ ΑΒΕΕ και τον διακριτικό τίτλο ‘LIN COTTON’ που εδρεύει στην Λιβαδειά 
και αφετέρου της ανώνυμης εταιρείας «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Α.Ε.» .  Η διάρκεια της  μίσθωσης σύμφωνα με το ανωτέρω συμφωνητικό έληγε την 03-
08-2005 (η μισθώτρια δικαιούται να παρατείνει την μίσθωση για (4) ακόμη εκκοκκιστικές περιόδους…).         
 Έχει εκδοθεί από την Δ/νση ΕΑΡΘ Τμήμα Βιομηχανιών η Α.Π. 014.47905/27-05-1999 απόφαση 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στην παραπάνω επωνυμία η οποία ανανεώθηκε – τροποποιήθηκε με 
την Α.Π. 4108/07-08-2006 Απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας – Τμήμα Περιβ. & 
Χωροταξικού Σχεδιασμού. 
 
 
Κατά την επιθεώρηση η οποία αφορούσε μόνο την μονάδα του εκκοκκιστηρίου διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

 
1. Η Βιομηχανία με τα ανωτέρω στοιχεία λειτουργεί με την παλιά επωνυμία χωρίς να έχει προηγηθεί  η 

μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας στην νέα  εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΕ   _   Ε.Β.Λ.» ,   σε εφαρμογή του άρθρου 23 του Ν.3982/11.  

2. Η εταιρεία στερείται περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς η αριθμ. 4108/2006 ΑΕΠΟ 
έχει λήξει από 31 -07-2011. 

3. Δεν έχει προσκομιστεί ανανεωμένο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. 
4. Σύμφωνα με τα τελευταία εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα δόμησης του φακέλου, εντοπίζονται εντός του 

γηπέδου κτηριακά αυθαίρετα όπως :  ρακ σωληνώσεων, φυλάκια, ράμπα, στέγαστρο. 
5. Αποθήκευση έτοιμου προϊόντος υπαίθρια και χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα πυρόσβεσης. Επίσης 

εντοπίζονται σε διάφορα μέρη του εργοστασίου πυροσβεστικές φωλιές άδειες χωρίς τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό. 

6. Έκλυση αέριων αποβλήτων από την εξαγωγή – απόθεση των σκάρτων (φύλλα, σκόνες, ίνες, πέτρες) 
αλλά και από την καύση αυτών. 

7. Σε όλη την έκταση του γηπέδου υπήρχε σκόνη, βαμβάκια και υπολείμματα βαμβακιού αλλά και σωροί 
από αυτά εξ αιτίας διαρροών και κακής λειτουργίας / συντήρησης των συστημάτων δέσμευσης αέριων 
εκπομπών.  

8.  Εντός βιομηχανικού κτηρίου λειτουργεί αντλία πετρελαίου με παρακείμενη δεξαμενή χωρίς την 
απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. 

9. Ζητήθηκε άμεσα να προσκομιστούν στην υπηρεσία μας τα κάτωθι: 

 Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας. 

 Τα πιστοποιητικά του ατμολέβητα και των δεξαμενών υγραερίου. 

 Η βεβαίωση παραλαβής του κόμβου και η απαιτούμενη Υ.Δ. του πολιτικού μηχανικού περί της 
καλής εκτέλεσης αυτού. 

 Η άδεια πρατηρίου υγρών καυσίμων από την αρμόδια υπηρεσία. 

 Η άδεια χρήσης νερού για την βιομηχανική γεώτρηση. 

 Αποδεικτό εγγραφής στο Η.Μ.Α. και συμβάσεις με τους αδειοδοτημένους φορείς συλλογής των 
αποβλήτων  και παραστατικά παραλαβής αυτών. 

 Μετρήσεις από διαπιστευμένο φορέα για τις εκπομπές αερίων ρύπων, τα όρια των οποίων 
προκύπτουν από την τεχνική έκθεση του συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας από καύση 
βιομάζας και καύσης του LPG. 

 
Η παρούσα κοινοποιείται στις συναρμόδιες Υπηρεσίες για δικές τους ενέργειες. 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ                                                             

 
ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ   

                                                              

ΠΟΙΗΤΑΡΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

 
 
 

H Αν Προϊσταμένη Δ/νσης 
 
 
 

Γ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ 
Χημ. Μηχαν.  Π.Ε.  A’ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
 

 
 

1. Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιβαδειάς                               livadia@psnet.gr      
2. Διεύθυνση Υδάτων                                                         dydatonster@apdthest.gov.gr 
3. Υπηρεσία Δόμησης  Δήμου Λιβαδειάς                         elkalpouzou@gmail.com     
4. Διεύθυνση  Μεταφορών                                                dmetaforon@viotia.gr 
5. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων      xntalianis@livadia.gr 
6. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας dipexoster@apdthest.gov.gr 
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