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ΘΕΜΑ : Έθζεζε απηνςίαο κεηά από έγγξαθε θαηαγγειία ηνπ Παλαγηώηε Γνπγθέθνπ πεξί 

δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ ηνπ νηλνπνηείνπ-ειαηνηξηβίνπ ηδηνθηεζίαο Σνύληα Νηθνιέηαο ζην 

δίθηπν όκβξησλ πδάησλ, εληόο νηθηζκνύ Αζσπίαο, Γήκνπ Σαλάγξαο, Π.Δ. Βνησηίαο.  

 

Σχετ.:  

α. Σν ππ αξ. 2965/4-9-2020 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο καο  

ε ζπλέρεηα ηνπ σο άλσ ζρεηηθνύ εγγξάθνπ, πεξί θαηαγγειίαο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ 

ηνπ νηλνπνηείνπ-ειαηνηξηβίνπ ηδηνθηεζίαο Σνύληα Νηθνιέηαο ζην δίθηπν όκβξησλ πδάησλ, 

εληόο νηθηζκνύ Αζσπίαο, Γήκνπ Σαλάγξαο, Π.Δ. Βνησηίαο, νη ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο 

Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ Βνησηίαο, Κσλζηαληηλίδεο Μηράιεο θαη Καξακάλε Φσηεηλή, κεηαβήθαλε 

ζηηο 15-9-2020 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο πξναλαθεξόκελεο κνλάδαο. 

ηελ κνλάδα παξεπξηζθόηαλ ν παηέξαο ηεο ηδηνθηήηξηαο, Σνύληαο Φίιιηπνο ν νπνίνο καο 

άλνημε ηελ εμσηεξηθή πόξηα ηνπ πξναύιηνπ ρώξνπ ηεο κνλάδαο. ύκθσλα κε ηελ δήισζή 

ηνπ ε ηδηνθηήηξηα ε νπνία είλαη ε κνλαδηθή πνπ έρεη θιεηδί γηα ηνπο ρώξνπο ηεο κνλάδαο 

απνπζίαδε γηα ιόγνπο πγείαο .  

Καηά ηελ απηνςία ε κνλάδα ηνπ ειαηνηξηβείνπ βξέζεθε θιεηζηή θαη ε κνλάδα ηνπ νηλνπνηείνπ 

δελ ιεηηνπξγνύζε σο πξνο ηελ νηλνπνίεζε (γξακκή παξαιαβήο ζηαθπιηώλ, 

απνξξαγηζηήξαο, αληιίεο - πηεζηήξην) πιήλ ηεο απνζήθεπζεο ηνπ κνύζηνπ πξνο παξαγσγή 

νίλνπ.  

ύκθσλα κε ην αξρείν ηεο ππεξεζίαο καο ζηνλ ρώξν ηεο κνλάδαο: 

 Έρεη ρνξεγεζεί γηα ην ειαηνηξηβείν ε ππ.αξηζκ. 213193/12-3-1991 άδεηα ιεηηνπξγίαο 

δηάξθεηαο 3 εηώλ, ε νπνία δελ είλαη πιένλ ζε ηζρύ. 

 Έρεη ρνξεγεζεί γηα ην Οηλνπνηείν ηδηνθηεζίαο Γεσξγίαο Σόπληα ε ππ’αξηζκ. 1766/2-

8-1993 απόθαζε απαιιαγήο από άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Με ην ππ΄ 

αξηζ.πξση. 5473/30-10-2013 έγηλε ε ελεκέξσζε ηεο ππεξεζίαο πεξί κεηαβίβαζεο 

θαη απαιιαγήο από άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο από ηελ Νηθνιέηα Σνύληα. 

Με ην ππ’ αξ.πξση. 3007/27-6-2017 έγηλε αίηεζε-ελεκέξσζε ηεο ππεξεζίαο καο γηα 

επέθηαζε εγθαηάζηαζεο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.3982/2011. 

ήκεξα ε κνλάδα ιεηηνπξγεί κε  ηελ κε αξηζκό 1046915 γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 

ηεο κνλάδαο Οηλνπνηείνπ πνπ πεξηιακβάλεη θαη εκθηαισηήξην, θαη πήξε αξ.πξση. 

757/28-2-2018. 
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Καζώο δελ ήηαλε εθηθηή ε πξόζβαζή καο ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν ηεο κνλάδαο όπνπ θαηά 

δήισζε ηνπ θνπ. Σνύληα ππήξρε ν θάθεινο ηεο κνλάδαο κε ην ζύλνιν ησλ παξαζηαηηθώλ 

πνπ νθείιεη λα έρεη βάζε ηεο γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο ηεο, δελ θαηέζηε δπλαηόο ν 

έιεγρνο ηνπο.  

Καηά ηελ επνπηεία ηνπ πξναύιηνπ ρώξνπ ηεο κνλάδαο δηαπηζηώζεθαλ ηα αθόινπζα: 

1. ηνλ ππαίζξην ρώξν ππήξραλ 3 κεηαιιηθά θνληέηλεξ πνπ θαηά δήισζε ηνπ θνπ. 

Σνύληα ε ρξήζε ηνπο ήηαλε απνζεθεπηηθή, ηα νπνία δελ εηθνλίδνληαη ζην 

Σνπνγξαθηθό Γηάγξακκα θαη ζην Γηάγξακκα δόκεζεο.   

2. ηνλ ππαίζξην ρώξν ππήξραλ ηνπνζεηεκέλεο 3 θηλνύκελεο πιαζηηθέο δεμακελέο 

ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο 10 tn (1x4 tn θαη 2x3 tn), ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ε 

εγθαηάζηαζε σο ρώξνπο δηάζεζεο ησλ πγξώλ απνβιήησλ ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. Καηά δήισζε ηνπ θνπ. Σνύληα, νη ελ ιόγσ δεμακελέο ρξεζηκνπνηνύληαη 

θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα θαη σο ρώξνο ππνδνρήο ησλ λεξώλ έθπιπζεο θαζώο ν 

ζηεγαλόο ππόγεηνο βόζξνο έρεη θξάμεη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηζεώξεζεο 

είραλε κόιηο μεθηλήζεη νη δηαδηθαζίεο απόθξαμήο κε εθζθαθή κε θηπάξη  από ηνλ ίδην 

ηνλ θν.Σνύληα. Γεθ θαηέζηεη δπλαηόλ λα δνύκε ηνλ ελ ιόγσ βόζξν θαζώο βξίζθεηαη 

θάησ ηνπ ελόο εθ ησλ άλσ θνληέηλεξ. Ωο εθ ηνύηνπ δελ ηεξείηαη ε Δ1 Πξόηππε 

Πεξηβαιινληηθή Γέζκεπζε (ΠΠΓ), πεξί δηάζεζεο ησλ πγξώλ απνβιήησλ, γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηα πγξά απόβιεηα νδεγνύληαη 

ζε ζηεγαλό βόζξν. 

3. Γίπια ζηηο ελ ιόγσ δεμακελέο ππήξρε αλνηθηό απιάθη πνπ θαηέιεγε ζηνλ αγσγό 

νκβξίσλ εθηόο ηνπ γεπέδνπ θαη ζην νπνίν ππήξραλ πγξά απόβιεηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαζώο θαη απνξξηπηόκελα ζηέκθπια, ηα νπνία θαηά 

δήισζε ηνπ θνπ. Σνύληα δεκηνπξγήζεθαλ ιόγν κηθξήο δηαξξνήο κηαο εθ ησλ σο άλσ 

δεμακελώλ ηελ πξνεγνύκελε εκέξα, γεγνλόο ην νπνίν απνδεηθλύεη ηελ κε ηήξεζε 

ηεο Δ1 ΠΠΓ όπσο πξναλαθέξζεθε.    

4. ηνλ ππαίζξην ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη πεξημ ηνπ γεπέδνπ ππήξρε ζθξαπ 

κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, μύιηλεο παιέηεο, ζθξαπ εμαξηεκάησλ νρεκάησλ, άδεηα 

πιαζηηθά βαξέιηα, θπηηθά ππνιείκκαηα μεξόρνξηα θαζώο θαη ινηπόο ζθξαπ 

εμνπιηζκόο. ηελ νξνθή ηνπ θηεξίνπ ζηέγαζεο ηνπ ρώξνπ γξαθείσλ ππήξραλε 

πιαζηηθέο ζσιήλεο θαη κεηαιιηθά βαξέιηα. Ωο εθ ηνύηνπ δελ ηεξείηαη ε Α3 ΠΠΓ, πεξί 

θαζαξόηεηαο ησλ αθάιππησλ θαη θνηλόρξεζηώλ ρώξσλ από δηάζπαξηα πιηθά θαη 

απόβιεηα. 

5. Ζ πξόζβαζε εληόο ηνπ θηηξίνπ δελ ήηαλ εθηθηή. 

6. ην πίζσ κέξνο ηεο εγθαηάζηαζεο ππήξραλε ιηκλάδνληα λεξά πνπ νδεγνύληαλ ζηνλ 

ρώξν απηό κέζσ πιαζηηθνύ ζσιήλα δηακέηξνπ πεξί ησλ 10 εθ. ζπλδεδεκέλν κε ην 

εζσηεξηθό ηεο εγθαηάζηαζεο, ζηνλ νπνίν δελ ππήξρε πξόζβαζε. 

ηε Γ/λζε ειεθηξνληθήο δηαθάλεηαο ηεο ΠΔ ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα 
παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθό ηζηόηνπν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο. 
Δ.Γ  
1. Υ.Α 
 2. Φ.Β (Φ 268) 

πλεκκέλα: θσηνγξαθηθό πιηθό 

  Μ.Δ.Α.Π.Δ.Β 
Ζ ΑΝ/ΣΡΗΑ ΠΡ/ΝΖ Γ/ΝΖ 

   
 
 

  Γεσξγία εξ. Επγνγηάλλε 
Υεκηθόο Μεραλ.  ΠΔ κε Α’ β 
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