
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ    
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                              Λιβαδειά,    12- 10 - 2020 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                              Αρ. πρωτ.   οικ. 3682 

 
 
 

    Προς:      CLEANWAY Ε.Π.Ε 
Ταχ. Δ/νση           :   Φίλωνος 35-39                Θέση ‘ΚΑΨΟΥΡΙ’ Οινόφυτα Βοιωτίας  
Τηλ                      : 2261 3 50331                       email: cleanway@cleanway.gr 
Πληροφορίες        : 
Email                    : 

Γ. Ζυγογιάννη  
perivallon_05@yahoo.gr  

               
    Κοιν.:       Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

      Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
Δ/νση Διαφάνειας &                 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

       Καλυβίων 1 ΤΚ 35100 Λαμία  
 

                                                        

ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Σχετ. Η αρ. 1177814 γνωστοποίηση λειτουργίας (αρ. πρωτ. υπηρεσίας μας 3449/2020) γνωστοποίηση 
λειτουργίας σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 3137/16-9-2020 υπεύθυνης δήλωσης του αρθ. 20 του Ν.3982/2011. 
 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού οι υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης Φωτεινή Καραμάνη και Γεωργία 

Ζυγογιάννη κατ’ εφαρμογή του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ 15/2012 διενήργησε στις 07-10-

2020 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας του φορέα με την επωνυμία «CLEANWAY Ε.Π.Ε» στη 

θέση ‘ποταμιά’ στη περιοχή της Δ.Ε Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας. 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
Ειδος εγκ/σης: Βιομηχανία παραγωγής απορρυπαντικών, απολυμαντικών καλλυντικών και κατασκευής 
ειδών οικιακής χρήσης και ειδών υγιεινής  
Τοποθεσία.     Θέση ‘ποταμιά’ Οινόφυτα Βοιωτίας        
Ιδιοκτήτης       CLEANWAY Ε.Π.Ε 
 
ΚΙΝ. ΔΥΝΑΜΗ  ΗΛ/ΡΕΣ  
 
Α. Νομίμου Λειτουργίας με βάση την αρ. πρωτ. 3564/08-07-2013 υπεύθυνη δήλωση έναρξης 
λειτουργίας   
Παραγωγικός  
Κ.Ι 131.04 KW + Θ.Ι  42.50 KW   
Βοηθητικός  
Κ.Ι 41,09 KW +Θ.Ι 1,40 KW 
Συνολική αξία: 399.980,07 ευρώ 
Β. Αποξήλωση / αλλαγή κινητήρων  σε εφαρμογή του αρθρ. 20 παρ.2α του Ν 3982/2011 σύμφωνα 
με την αρ. πρωτ. 3137/16-9-2020 υπεύθυνη δήλωση  
παραγωγικός 
Κ.Ι -12,90 KW + Θ.Ι  -2,00  KW    

 



 
Βοηθητικός  
Κ.Ι -3,82 KW  
Συνολική αξία: -15.165,11 ευρώ 
 
Γ. Μηχανολογική επέκταση σε εφαρμογή του αρθρ. 20 παρ.2α του Ν 3982/2011 σύμφωνα με την αρ. 
πρωτ. 3137/16-9-2020 υπεύθυνη δήλωση 
Παραγωγικός 
Κ.Ι 56,87 KW  
Βοηθητικός 
Κ.Ι 2,50 KW  
Συνολική αξία: -86.800,00 ευρώ 
 
Δ. Σύνολο προς λειτουργία 
Παραγωγικός  
Κ.Ι 175,01 KW + Θ.Ι  40,50  KW   
Βοηθητικός  
Κ.Ι 41,17 KW 
Συνολική αξία: -471.614,95 ευρώ 
  
 
Α.Φ.Μ: 095527876  ΔΟΥ  Αγίων Αναργύρων  

ΚΑΔ (στακοδ 2008)   17.22, 20.41, 20.42 
ΟΧΛΗΣΗ: Χαμηλή  
Περιβαλλοντική Κατηγορία Β 
Εντός λεκάνης Ασωπού ποταμού 
 
Πρόκειται για υφιστάμενη βιομηχανική μονάδα παραγωγής απορρυπαντικών, απολυμαντικών, καλλυντικών 

με απλή ανάμειξη  και κατασκευής ειδών οικιακής χρήσης και ειδών υγιεινής η οποία λειτουργεί με βάση την 

αρ. πρωτ. 3564/08-07-2013 υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας. 
Με την  αρ. πρωτ. 3137/16-9-2020 αίτηση η εταιρεία κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 20 παρ. 2α του 

Ν. 3982/2011 ενημερώνοντας την υπηρεσία μας για αποξήλωση παλαιού εξοπλισμού και εγκατάσταση 

νέου και εν συνεχεία υπέβαλλε την α/α 1177814 γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας η οποία 

κοινοποιήθηκε στις συναρμόδιες υπηρεσίες με το αρ. πρωτ. 3449/05-10-2020 έγγραφό μας. 

 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
 
Σε εφαρμογή της παρ. 6 του αρθ. 6 της αρ. οικ. 64618/856/Φ15/15-6-2018(ΦΕΚ 2278 Β) Υ.Α. διενήργησε 

έλεγχο στις εγκαταστάσεις της ανωτέρω μονάδας προκειμένου να διαπιστώσει την ορθότητα των στοιχείων 

γνωστοποίησης λειτουργίας, την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, καθώς και για κάθε 

άλλο θέμα σχετικά με την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 

 

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 Η ορθότητα της α/α 1177814 γνωστοποίησης λειτουργίας  

 Η εταιρεία τηρεί φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως αυτά προσδιορίστηκαν με το  αρ. πρωτ. 

3350/02-10-2020 έγγραφο της υπηρεσία μας. 

 



 

 Τηρεί τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί με αρ. πρωτ. 

3350/02-10-2020 έγγραφό μας. 

 Το τμήμα του κτιρίου στο οποίο είχε εκδηλωθεί φωτιά είναι κλειστό και έχει αποξηλωθεί ο 

μηχανολογικός εξοπλισμός. 

 

Επιδείχθηκαν επίσης: 

1. Η αρ. πρωτ. 4110/22-10-2019 βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού με το τοπογραφικό που τη συνοδεύει.  

2. Οι από 29-9-2020 υπεύθυνες δηλώσεις των διπλωματούχων μηχανικών Κων/νου Ματάλα και 

Πέτρο Ματάλα περί στατικής επάρκειας της εγκατάστασης και την μη απαίτηση νέας οικοδομικής 

άδειας. 

3. Το αρ. 17/18-12-2019 πρακτικό του Δ.Σ Δήμου Τανάγρας περί λήψης απόφασης έγκρισης 

εισόδου – εξόδου καθώς και η από 29-9-2020 υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι η 

κυκλοφοριακή σύνδεση έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα. 

4. Το αρ. πρωτ. 3668 Φ.701.4/Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ 630/12-10-2012 πιστοποιητικό πυροπροστασίας 

διάρκειας ισχύος μέχρι 11-10-2020. 

5. Οι από 29-09-2020 υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και 

συντήρησης της μονάδας του Αντωνίου Μπόνου και του διπλωματούχου μηχανικού Φιλλίπου 

Ζαχμάνογλου  αντίστοιχα. 

6. Η αρ. 143/11-01-2010 άδεια χρήσης φυσικού αερίου. 

7. Αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ). 

8. Έκθεση ΕΑΓΜΕ για την μη πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας μετά τη πυρκαγιά που 

εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας το 2016. 

9. Συμβάσεις με τους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων [ECO ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε για τα 

ανακυκλώσιμα υλικά για ΕΚΑ 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, και ΚΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε για 

τα αστικά λύματα και τα μη   επικίνδυνα υγρά απόβλητα της παραγωγής  και συγκεκριμένα: (α) 

ξεπλύματα δαπέδων, τυχόν  διαρροές με ΕΚΑ 16 03 04, 16 03 06) (β) απόβλητα από την 

αναγέννησης ρητινών με ΕΚΑ 16 09 06 και (γ) απόβλητα από τη μονάδα φιλτραρίσματος του  

CaCO3 με ΕΚΑ 16 03 04 ]. 

10. Παραστατικά διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων που παράγονται από την 

λειτουργία της μονάδας. 

11. Τα MSDS των ά υλών από τα οποία σε συνδυασμό με τις χρησιμοποιούμενες ποσότητες 

προκύπτει ότι η εν λόγω μονάδα δεν εμπίπτει στην Κ.Υ.Α.  172058 / 11 – 2 – 2016 (ΦΕΚ  354Β΄/ 

17 – 2 – 2016), οδηγία SEVESO III. 

12. Παραστατικά υδροδότησης της μονάδας (τρία υδρόμετρα) 

13. Παραστατικά συντήρησης καυστήρα φυσικού αερίου. 

 
 
 



 
 
 
Στη Δ/νση ηλεκτρονικής διαφάνειας της ΠΣΕ στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την 
ανάρτηση αυτής στο δικτυακό ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
 
 
 
 
 
Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση                                                      
 
 

Φωτεινή Καραμάνη                                                                                        Μ.Ε.Α.Π.Ε.Β  

ΠΕ Χημικών Μηχ/κών με Α’ Β                                                               Η Αν/τρια Πρ/νη Δ/νσης 

                                                                                                                            

Γ. Ζυγογιάννη  

ΠΕ Χημικών Μηχ/κών με Α’ Β                                                                   Γεωργία Σερ. Ζυγογιάννη     

                                                                                                         ΠΕ Χημικών Μηχανικών με A’β 
 

Ε.Δ  

1. Χ.Α 

(Φ Β 917) 
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