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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Π.Σ.Ε.

ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους
της παρούσας απόφασης

Λαμία 23-11-2020

Αριθμ. πρωτ.ΔΑΠΕΦ/Φ.14.674/4466

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης για εκσυγχρονισμό και επέκταση (λόγω αλλαγής
τριφασικής λειτουργίας σε διφασική λειτουργία) και υπαγωγή σε Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) στο ελαιοτριβείο της ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ που
βρίσκεται στη θέση “ΚΑΡΑΒΑ”, στην εκτός σχεδίου περιοχή κτηματικής περιφέρειας
Τ.Κ.Ραχών-Παραλία Ραχών Δήμου Στυλίδας Π.Ε.Φθιώτιδας.

Κ.Α.Δ. 2008 : 10.41, 10.41.23.02

Έτος ίδρυσης : 1996
Κατηγορία όχλησης: Χαμηλή
Περιβαλλοντική Κατηγορία: Β
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Έχοντας υπόψη :
1. α) Τις διατάξεις του Ν.3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α) «Περί διοικητικής αποκεντρώσεως», όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
β) Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
γ) Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
και ισχύει σήμερα.

2. α) Τις διατάξεις του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3-5-2010) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και του άρθρου 37 του Ν.4440/16 (ΦΕΚ
224/Α/2-12-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, …».
β) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27-
12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και την αριθ. 3203/84663/22-6-2017
(ΦΕΚ 2201/Β/28-6-2017) «Έγκριση Τροποποίησης – Επικαιροποίησης Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Θ.Στ.Ε..
γ) Τια διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ …».
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δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/2010 (ΦΕΚ 227/Α/27-12-2010) «Οργάνωση της Αυτοτελούς
Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ».
όπως τροποποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

3. α) Την αριθ. πρωτ. 1/03-01-2011 (ΦΕΚ 156/Β/11-2-2011) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας με θέμα «Διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη μεταφορά και Κατάταξη υπαλλήλων
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».
β) Την αριθ. πρωτ. 17/05-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα
«Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

4. α) Την αριθ. (οικ.) 195090/2921/02-09-2019 (ΦΕΚ705/Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα “Ορισμός χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Στερεάς
Ελλάδας”, όπως μερικώς ανακλήθηκε με την αριθμ.(οικ.) 157027/2651/05-08-2020 (ΦΕΚ
610/Υ.Ο.Δ.Δ./11-08-2020) απόφαση και τροποποιήθηκε με την αριθμ.161319/2734/12-08-2020
(ΦΕΚ 640/Υ.Ο.Δ.Δ/14-08-2020) απόφαση
β) Την με αριθμ (οικ.) 165534/2786/19-08-2020 (ΦΕΚ 3858/Β/10-09-2020) απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα “Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας”.
γ) Την αριθ. (οικ.) 204072/3050/12-9-2019 (ΦΕΚ 3538/Β/20-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως συμπληρώθηκε
μεταγενέστερα, τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.(οικ).173864/2945/31-08-2020 (ΦΕΚ 3979/Β/17-9-
2020) όμοια και ισχύει σήμερα.
δ) Την αριθ. 213504/3517/14-10-2020 (ΦΕΚ 4671/Β/22-10-2020) απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας με θέμα ‘Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής του
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας’, να υπογράφει ΄’Με εντολή εντολή
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας”

5. α) Το Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του
Ηλεκτρολόγου κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.Δ.1150/1949 (ΦΕΚ
249/Α), το Β.Δ. της 16-3-1950 (ΦΕΚ 82/Α) «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως κ.λπ. μηχανολογικών
εγκαταστάσεων» όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε από το Β.Δ. της 24-11-1953 (ΦΕΚ 346/Α).
β) Το άρθρο 4 του Α.Ν.207/1967 (ΦΕΚ 216/Α) «Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας βιομηχανιών».
γ) Το Π.Δ.1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων βιομηχανιών».
δ) Το Ν.1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α) «Προώθηση των επενδύσεων».
ε) Το Π.Δ. από 24/05/1985 (ΦΕΚ 270/Α) «Όροι & περιορισμού δόμησης γηπέδων εκτός σχεδίου» &
το Π.Δ. 227/1987 (ΦΕΚ 100/Α) «Χαρακτηρισμός βιοτεχνικών & βιομηχανικών επιχειρήσεων ως
γεωργικών».
στ) Το Π.Δ.44/1987 (ΦΕΚ 15/Α) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης,
κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων».
ζ) Την ΚΥΑ Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/Β) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης,
σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων
αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη
χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες».
όπως τροποποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

6. α) Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί.
β) Το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες Ε.Ε.».
γ) Την ΚΥΑ Η.Π.13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β) «Μέτρα και περιορισμοί διαχείρισης επικίνδυνων
αποβλήτων».
δ) Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
ε) Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων».
στ) Το Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης».
ζ) Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με
το Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α)».
η) Το Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α) «Νέος Οικοδομικός κανονισμός».
θ) Το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος».
ι) Την Υ.Α.1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β), την
Υ.Α.173829/2014 (ΦΕΚ 2036/Β) και όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την
Υ.Α.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β) και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018).
ια) Την Κ.Υ.Α.3137/191/2012 (ΦΕΚ 1048/Β) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και
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βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης», όπως συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε
με την Υ.Α.10432/1115/2014 (ΦΕΚ 2604/Β), την Κ.Υ.Α.132894/1751/2017 (ΦΕΚ 4421/Β) και την
αριθμ.89209/1187/Φ15/2018 (ΦΕΚ 36/Β/28-08-2018) ΚΥΑ
ιβ) Το υπ’αριθμ. 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/29-06-2018) Προεδρικό Διάταγμα “Κατηγορίες και
περιεχόμενο χρήσεων γης”
ιγ) Την Κ.Υ.Α.4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών
Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε με την
Υ.Α.127402/1487/2016 (ΦΕΚ 3924/Β) και την Υ.Α.135207/1801/2017 (ΦΕΚ 4333/Β).
ιδ) Την Κ.Υ.Α.48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄».
ιε) Την Υ.Α.52983/1952/2013 (ΦΕΚ 2436/Β) «Προδιαγραφές Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
δραστηριοτήτων κατηγορίας Β».
ιστ) Το Ν.4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α) «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου».
ιη) Το Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης».
ιθ) Την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου
Αποβλήτων (ΗΜΑ)».
κ) Την ΚΥΑ 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)».
κα) Το Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
όπως τροποποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

7. α) Τις διατάξεις του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 34
παρ. 4 του Ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α).
β) Το Ν.3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α) «Απλοποίηση
διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» & το άρθρο
231 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος … και άλλες
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 της υποπαραγράφου Η.1 του Ν.4152/2013
(ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής νόμων …», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας …», όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 18 του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης
επιχειρήσεων, …» & όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 167 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α)
«Ρυθμίσεις για Αρτοποιεία».
γ) Την Υ.Α. 4730/209/Φ.17.1/2008 (ΦΕΚ 1519/Β) «Καθορισμός δυναμικότητας παραγωγής
κλιβάνων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας …».
δ) Την Υ.Α.1100330/1954/ΔΜ/2008 «ΚΑΔ 2008».
ε) Την Υ.Α.10735/651/2012 (ΦΕΚ 2656/Β) «Εγκατάσταση, Λειτουργία και Έλεγχος Ατμολεβήτων».
στ) Την Κ.Υ.Α. Α.Π.136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210/Β) “Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις
εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων”.
όπως τροποποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

8. α) Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 19 παρ. 5 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α), με το άρθρο 44
του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 156 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α) «Ρυθμίσεις για την
εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων», Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α)
“ Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α) & Ν.4609/209 (ΦΕΚ67/Α)” καθώς και των Υπουργικών Αποφάσεων που
συνοδεύουν το Ν.3982/11.
β) Την Υ.Α.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158/Β) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας
για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων», όπως τροποποιήθηκε
με την Υ.Α.5540/71/Φ15/2018 (ΦΕΚ 60/Β) και την Υ.Α. αριθμ.οικ.64618/856/Φ15/2018 (ΦΕΚ
2278/Β/15-06-2018).
γ) Την Υ.Α.484/36/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 230/Β) «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής
προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143)».
δ) Την Κ.Υ.Α.2219/146/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 584/Β) «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής
υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3982/11».
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ε) Την Κ.Υ.Α.14684/914.Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3533/Β) «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4
του Ν.3982/11 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών», όπως τροποποιήθηκε με την
Κ.Υ.Α.132895/1752/2017 (ΦΕΚ 4493/Β).
Όπως τακτοποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.
9. Το Ν.4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α) «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 34 παρ. 2 αυτού με το άρθρο
82 του Ν.4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α) «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο» και ισχύει καθώς και των
Υπουργικών Αποφάσεων που τον συνοδεύουν.
όπως τροποποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

10. α) Το Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 158 του Ν.4512/2018
(ΦΕΚ 5/Α) «Ρυθμίσεις για για την εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων»,
άρθρα 71 έως 79 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α) “Απλούστευση λειτουργίας μεταποιητικών και
συναφών δραστηριοτήτων - Απλούστευση εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων
περιβαλλοντικών υποδομών - Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4442/2016 (230/Α) & Ν.4605/2019
(ΦΕΚ52/Α), καθώς και των Υπουργικών Αποφάσεων που τον συνοδεύουν,
β) Την Κ.Υ.Α. 32790/392/2017 (ΦΕΚ 1061/Β) «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και
συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών
γνωστοποίησης λειτουργίας», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.5540/71/Φ15/2018 (ΦΕΚ 60/Β).
όπως τροποποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

11. Τις διατάξεις του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019) “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις’’.

12. Την με αριθμ.πρωτ.3303/29-05-2008 ΑΕΠΟ
13. Την με αριθμ.πρωτ.Δ.O.Π.Β./Φ.14.674/2372/7-11-2005 τροποποίηση της άδειας λειτουργίας
αορίστου χρόνου

14. Τα με αριθμ.πρωτ.5342/29-10-2015, 3327/28-07-2016 έγγραφά μας
15. Την με αριθ.πρωτ.3513/10-10-2018 βεβαίωση χρήσεων γης της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου
Λαμιέων

16. Το με αριθ.πρωτ.4467/8-11-2019 υποβληθέν ερωτηματολόγιο
17. Την με αριθ.πρωτ.4468/8-11-2019 αίτηση χορήγησης έγκρισης εγκατάστασης
18. Το με αριθ.πρωτ.ΔΑΠΕΦ/Φ.14.674/4468/19/02-02-2020 έγγραφό μας
19. Την με αριθ.πρωτ.1551/12-05-2020 αίτηση υποβολής δικαιολογητικών
20. Την από 04-11-2020 έκθεση επιθεώρησης
21. Την από 06-11-2020 εισηγητική έκθεση της Υπηρεσίας μας.

A π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Χορηγούμε, κατ’ εφαρμογή των Ν.3325/2005, Ν. 3982/11 & Ν.4512/2018, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν σήμερα, έγκριση εγκατάστασης για εκσυγχρονισμό και επέκταση (λόγω αλλαγής
τριφασικής λειτουργίας σε διφασική λειτουργία) και υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) στο ελαιοτριβείο της ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ που βρίσκεται στη θέση “ΚΑΡΑΒΑ”,
στην εκτός σχεδίου περιοχή κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ.Ραχών-Παραλία Ραχών Δήμου Στυλίδας
Π.Ε.Φθιώτιδας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αριθ.πρωτ.4467/8-11-2019 ερωτηματολόγιο και τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά της αριθ.483/35/Φ.15/2012 Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την
αριθ.64618/856/Φ.15/2018 Υ.Α. και ισχύει σήμερα, με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία:

Είδος Εγκατάστασης : Ελαιοτριβείο διφασικής λειτουργίας

Κ.Α.Δ. 2008 : 10.41.23.02

Αριθ. Πρωτ. : 4467/8-11-2019, 4468/8-11-2019, 1551/12-5-2020
Έτος ίδρυσης : 1996

α ) Κ ά τ ο χ ο ς : ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

β) Ε π ω ν υ μ ί α : ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

γ) Τ ο π ο θ ε σ ί α : θέση “ΚΑΡΑΒΑ”, στην εκτός σχεδίου περιοχή κτηματικής περιφέρειας

Τ.Κ.Ραχών-Παραλία Ραχών Δήμου Στυλίδας Π.Ε.Φθιώτιδας

Συντεταγμένες βάσει ΕΓΣΑ 87: X: 392919,08 Ψ: 4304583,81
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δ) Ι σ χ ύ ς (παραγ. μηχ/των) : Κινητήρια (KW) Θερμική (KW) Αξία Μηχ/κού Εξοπλ. (€)

Υφιστάμενη κατάσταση 98,08 116.280,26

Αιτούμενα προς
εκσυγχρονισμό

10,17 30.000,00

Μετά από επέκταση/
εκσυγχρονισμό

108,25 146.280,26

ε) Δυναμικότητα ως προς την πρώτη ύλη <50ΜΤ/ημέρα ελαιόκαρπο

στ) Κωδικοί ΕΚΑ αποβλήτων : 02 03 01 Λάσπες από την πλύση,

καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και

διαχωρισμό

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών

10 01 01 τέφρα κλιβάνου

02 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα

άλλως

20 03 01 Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα

Κατηγορία όχλησης: Χαμηλή

α/α 11, Κωδικός Στακόδ 10.41.2 - Παραγωγή φυτικών
ελαίων, που διαθέτονται ακατέργαστα
Δυναμικότητα εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη:
<50ΜΤ/ημέρα, άρα κατατάσσεται στην κατηγορία
Χαμηλής Όχλησης, σύμφωνα με την
αριθμ.οικ.3137/191/Φ.15/4-4-2012 ΦΕΚ
1048/Β/2012), όπως ισχύει

Περιβαλλοντική Κατηγορία : Β

α/α 11 Ελαιοτριβεία (περιλαμβάνεται η
παραγωγή πυρηνελαίου αποκλειστικά με
μηχανικά μέσα (repasso), Ομάδα 9Η -
Βιομηχανικές δραστηριότητες και
συναφείς εγκαταστάσεις
Σύνολο μορίων: 80 μόρια
Δυναμικότητα πρώτης ύλης: <50MT/ημέρα
ελαιόκαρπο
<200 Tn/ημέρα & <150μόρια, άρα υπάγεται
στην Β περιβαλλοντική κατηγορία,
σύμφωνα με την αρθμ.οικ.2307/26-01-
2018 ΦΕΚ 439/Β/14-02-2018 Υ.Α., όπως
ισχύει

2. Η έγκριση αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αναφέρονται
στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους παρακάτω όρους:

I.-ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(α) Η έγκριση εγκατάστασης ισχύει για πέντε (5) χρόνια και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη
συμπλήρωση μιας δεκαετίας, κατόπιν αίτησης παράτασης και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι
προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν.3982/2011 (άρθρο 20, παρ.6 εδάφια α & β).
(β) Η έγκριση χορηγείται για συγκεκριμένη τιμή του κριτηρίου όχλησης που χρησιμοποιείται για την
κατάταξη της δραστηριότητας, σύμφωνα με το αίτημα του φορέα, με δυνατότητα μεταβολών αυτής της
τιμής εντός των ορίων του βαθμού όχλησης, χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση εγκατάστασης. Σε
περίπτωση υπέρβασης των παραπάνω ορίων και αλλαγής του βαθμού όχλησης, απαιτείται νέα
έγκριση εγκατάστασης.
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( γ ) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη
ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των
ιμάντων και των διάφορων στοιχείων των υπό εγκατάσταση μηχανημάτων που θα κινούνται
επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο,
κ.λπ.).
( δ ) Να τηρούνται τα προβλεπόμενα του Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) “Κύρωση Κώδικα νόμων
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων “ που έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων για
την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία.
( ε ) Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
( στ ) Να υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι υγιεινής και εστιάσεως για την εξυπηρέτηση του
εργατοϋπαλληλικού προσωπικού.
( ζ ) Πριν από κάθε οικοδομική εργασία να εφοδιασθεί ο ενδιαφερόμενος με οικοδομική άδεια
βιομηχανικής χρήσης που θα είναι σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις και τον Ν.Ο.Κ. χωρίς
παρεκκλίσεις.
( η ) Η παρούσα χορηγείτε με τον όρο ότι η συγκεκριμένη κτιριακή εγκατάσταση χρησιμοποιείται
αποκλειστικά και μόνο, για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας της δραστηριότητας. Τυχόν καθ’
οιονδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήσης του κτιρίου συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από
τις κείμενες διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας αδείας.
( θ ) Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχετικών στοιχείων και σχεδιαγραμμάτων που
περιέχει η μηχανολογική μελέτη που θα κατατεθεί στην Υπηρεσία Δόμησης, έχουν οι μελετητές. Σε
περίπτωση, που θα διαπιστωθεί ότι, η προαναφερθείσα μηχανολογική μελέτη δεν εφαρμόζεται ή ότι,
τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή, η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί από την
υπηρεσία μας.
( ι ) Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στον ΕΛΟΤ HD 384 για την ηλεκτρική εγκατάσταση των
δραστηριοτήτων.
( ια ) Τα μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) (φορτωτές, γερανός, κλαρκ, κλπ.) που χρησιμοποιούνται στην
εγκατάσταση πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες ειδικές άδειες κυκλοφορίας-χρήσης και τις πινακίδες
αριθμού κυκλοφορίας αυτών και οι οποίες να προσκομισθούν μετά την έκδοσή τους στην Υπηρεσία
μας και να τα χειρίζονται αδειούχοι χειριστές με τα ανάλογα προσόντα.
( ιβ ) Να προβλεφθεί η λήψη όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις [ΚΥΑ 136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ6210/Β) “Μέτρα και και
μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων”.
Επίσης σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις
λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 28-06-
1991 (Β’578), όπως ισχύει και της υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (Β΄477) αντίστοιχα.
( ιγ ) Να απομακρύνεται τακτικά από τον χώρο της μονάδας ο ελαιοπυρήνας
( ιδ ) Στους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου της εγκατάστασης να μην εκτελούνται εργασίες και να μην
αποθηκεύονται πρώτες ύλες και προϊόντα και κυρίως να μην αποθηκεύονται υπολείμματα τα οποία
προκύπτον από την παραγωγική διαδικασία και ενδέχεται να δημιουργήσουν κινδύνους για τη ζωή και
την υγεία των εργαζομένων και των περιοίκων, για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς εστίες
μόλυνσης και πιθανής πρόκλησης πυρκαγιάς.
( ιε ) Ειδικότερα να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για
την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις
του Π.Δ.1180/1981, του Ν.1650/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.3010/2002, το
Ν.3937/2011, το Ν.4014/2011, το Ν.4042/2012, το Ν.4685/2020, καθώς την Υ.Α. 1958/2012 όπως
τροποποιήθηκε με την Υ.Α.20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β), την Υ.Α.173829/2014 (ΦΕΚ 2036/Β) και όπως
τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Υ.Α.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β) και την Υ.Α. 2307/2018
(ΦΕΚ 439/Β/2018). Την ΚΥΑ 3137/191/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012) όπως συμπληρώθηκε -
τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ αριθμ.οικ.13234/800/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3251/Β/2012),
Υ.Α.10432/1115/2014 (ΦΕΚ 2604/Β), Υ.Α. Φ15/48/5 (ΦΕΚ 27/Β/2014) και την ΚΥΑ
132894/1751/Φ15/2017 (ΦΕΚ 4421/Β/2017), Υ.Α. 89209/1187/Φ15/2018 (ΦΕΚ 3675/Β/2018), Υ.Α.
Φ .61/ ο ι κ . 696/1/2018 (ΦΕΚ18/Β/2018), το ΠΔ59/2018 ΦΕΚ114/Α/2018), όπως τροποποιήθηκαν &
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.
Η δραστηριότητα κατατάσσεται στη Β Περιβαλλοντική Κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α.
1958/2012 όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β), την Υ.Α.173829/2014 (ΦΕΚ
2036/Β) και όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Υ.Α.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β) και την
Υ.Α. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018) και υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύεις (ΠΠΔ).
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Να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) που προβλέπονται για τη
συγκεκριμένη δραστηριότητα (ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 10.4 Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
του Πίνακα 2 της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012) όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με την Υ.Α.127402/1487/Φ15/2016 (ΦΕΚ 3924/Β/7-12-2016) και την
ΚΥΑ135207/1801/2017 (ΦΕΚ 4333/Β/12-12-2017), οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 και
Πίνακα 2 αυτής.
( ιστ ) Στην περίπτωση που απαιτείται μηχανολογική μελέτη την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια
των σχετικών στοιχείων και σχεδιαγραμμάτων που περιέχει η μηχανολογική μελέτη που θα κατατεθεί
στην Υπηρεσία Δόμησης, έχουν οι μελετητές. Σε περίπτωση, που θα διαπιστωθεί ότι, η
προαναφερθείσα μηχανολογική μελέτη δεν εφαρμόζεται ή ότι, τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι
ακριβή, η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί από την υπηρεσία μας.
( ιζ ) Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις να εκτελεστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες για κάθε
περίπτωση κανονισμούς και από πρόσωπα που κατέχουν τις από το νόμο προβλεπόμενες
επαγγελματικές άδειες.
( ιη ) Ο εξοπλισμός της δραστηριότητας, που εμπίπτει σε διατάξεις που έχουν εκδοθεί για την
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις οδηγίες της Ε.Ε. ή ως Εθνικοί Κανονισμοί, να φέρει
σήμανση “CE” και να συνοδεύεται από την κατά περίπτωση προβλεπόμενη τεκμηρίωση.
( ιθ ) Τα παραγόμενα προϊόντα θα πρέπει συμμορφώνονται με τις διατάξεις που έχουν εκδοθεί σε
εναρμόνιση με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής Ένωσης ή ως Εθνικοί Κανονισμοί για την ασφαλή
κυκλοφορία τους στην αγορά.
( κ ) Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παράβολα που πρέπει να τηρεί ο ενδιαφερόμενος για τη
νόμιμη λειτουργία της δραστηριότητας, προβλέπονται στην Υ.Α. 483/35/Φ.15/2012 (Β’ 158), όπως
τυποποιήθηκε με την Υ.Α. 64618/856/Φ15/2018 (ΦΕΚ Β’ 2278) και ισχύει. Ήτοι:

1. Γενικά Δικαιολογητικά:
α. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο
μηχανικό, με περιεχόμενο:
• Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες
πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.

• Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων
προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).

• Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των
μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους
υποστήριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην
κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας.

β. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και
η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή
τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού
εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με
την τεχνική περιγραφή του δικαιολογητικού 1α αναφέροντας με ρητή αναφορά της ημερομηνίας
σφράγισής της.

γ. Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
δ. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και
των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των
σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων.

2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

α. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας
από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια
ισχύς της μονάδας υπερβαίνει τα 59 kW (80 HP), ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού
εξοπλισμού από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του
μηχανολογικού εξοπλισμού.

β. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την κοινή
υπουργική απόφαση 136860/1673/Φ15 (ΦΕΚ 6210/Β/2018), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση
ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες
των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ
578Β’/1991 και της υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (Β’ 477) αντίστοιχα.
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γ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου της μονάδας, σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β’ 477), άρθρο 3.3.13, εφόσον απαιτείται.

δ. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της μονάδας,
βάσει των άρθρων 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 10735/651/2012 (Β’ 2656), εφόσον απαιτείται.

ε. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, κατ’
εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300).

στ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον
απαιτείται.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3Α ν.
2244/1994 για τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη της μονάδας, εφόσον απαιτείται.

η. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή
έγκριση εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν
της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η
κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα
εγκεκριμένα σχέδια.

θ. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται

3. Παράβολo από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Τ.Ε.) :
Αριθμός Λογαριασμού : 754/540019-85 : 60,00 €
(IBAN : GR 49 0110 7540 0000 7545 4001 985)
(Στo παράβολo να αναγράφεται και η επωνυμία του φορέα της δραστηριότητας)

( κα ) Ο φορέας υποχρεούται πριν από την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας στην
υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων και υποβάλλεται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr.
( κβ ) Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας,
η παράλειψη γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν ή μεταβλήθηκαν ή η
παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει την επιβολή των
διοικητικών κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4442/2016 (Α΄ 230).

ΙΙ. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ)

(α) Να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) που προβλέπονται για τη
συγκεκριμένη δραστηριότητα (ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 10.4 Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
του Πίνακα 2 της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012) όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με την Υ.Α.127402/1487/Φ15/2016 (ΦΕΚ 3924/Β/7-12-2016) και την
ΚΥΑ135207/1801/2017 (ΦΕΚ 4333/Β/12-12-2017), οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 και
Πίνακα 2 αυτής. Συγκεκριμένα να τηρούνται οι παρακάτω Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις:

Πίνακας 2. Οικονομικές Δραστηριότητες

ΣΤΑΚΟΔ
2008

Δραστηριότητα Γενικές
Δεσμεύσεις

Κανόνες
υγιεινής
και
ασφάλειας

Θόρυβος Αέρια
Απόβλητα

Υγρά
Απόβλητα

Στερεά
Απόβλητα

Ειδικές
Δεσμεύσεις

10.4 Παραγωγή
φυτικών και
ζωικών ελαίων
και λιπών

Α1, Α2, Α3,
Α4, Α5, Α6,
Α7, Α8

Β1, Β2,
Β4

Γ1 Δ1, Δ2,
Δ3, Δ4,
Δ5, Δ6,
Δ9

Ε1-3
Ε2-2

Ζ1, Ζ2,
Ζ3, Ζ8,
Ζ12

Η7

Πίνακας 1. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Γενικές Δεσμεύσεις
Α1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα

αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
Α2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την

διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και

https://notifybusiness.gov.gr
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να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά
κλπ.

A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες,
ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι
αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά
ή υγρά).

Α4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας που προβλέπονται από τις σχετικές
διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

Α5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως
τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της
σκόνης.

Α6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους
χώρους

Α7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην
Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα
απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει
να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς
συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα
Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ
13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την
Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Α8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων
Β1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω

δραστηριότητα.
Β2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την

προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
Β4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος
Γ1 (1) Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί

θορύβου.Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55dB.

Αέρια Απόβλητα
Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα

και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ
2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-
Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος
κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την
Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και
σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων,
ατμογενητριών, ελαιοθέρμων και αερόθερμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως
1% - βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή
αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση
11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία
συντήρησης.

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων
Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.
Δ9 Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης

11641/1942 (ΦΕΚ 832/Β/2002) όπως ισχύει, περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων
(VOC) στην ατμόσφαιρα, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει
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μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης. Οι παραγόμενοι ατμοί πτητικών
προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαμενών διαλυτών να απάγονται με σύστημα ανάκτησης
ή εξισορρόπησης ατμών ή άλλη κατάλληλη διάταξη αντιρρύπανσης.

Υγρά Απόβλητα
Ε1-3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό

βόθρο.
Ε2-2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά

από σχετική άδεια, ή συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή και οδηγούνται για περαιτέρω
διαχείριση σε νομίμως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, γεγονός που
αποδεικνύεται από την ύπαρξη σχετικής σύμβασης.

Στερεά Απόβλητα
Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται

σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς
Ζ2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της

Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν.
4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται
προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής
και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των
αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R)
εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να
επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάσταση του. Να τηρούνται τα
σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Ζ3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.
2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω
νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής
Απόφασης. Ειδικότερα:
• Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να
παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε
εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων
ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ
τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια
υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

• Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων
ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης,
σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με
το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.

• Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ
εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή
λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε
στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του
εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π.
24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα
αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς
περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννηση τους. Η διαχείριση τους να
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.

• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04
(ΦΕΚ 81/Α).

• Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται
σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103
(ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Ζ8 Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας θα διατίθενται ως εξής:
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• Τα φύλλα από την διαλογή των ελιών μπορούν να διατίθενται για χρήση ως ζωοτροφή, για
την παραγωγή φυτοχώματος (compost), για την παραγωγή καύσιμης ύλης ή για άλλη
εναλλακτική διαχείριση.

• Οι ελαιοπυρήνες διατίθενται σε πυρηνελαιουργεία, ή οδηγούνται για περαιτέρω διαχείριση σε
νομίμως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην κείμενη νομοθεσία.

• Η ιλύς από τον πυθμένα των εδαφοδεξαμενών διατίθεται ως βελτιωτικό εδάφους κατόπιν
αναμόχλευσης, εφόσον αφυδατωθεί σε κλίνες ξήρανσης ή με εναλλακτικούς τρόπους
διαχείρισης.

• Η τέφρα που προκύπτει από την καύση του πυρηνόξυλου συλλέγεται και διατίθεται με τα
αστικά απορρίμματα της μονάδας, είτε να διατίθεται για τη λίπανση των εδαφών, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ζ12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα
διατίθεται:
1. για επαναχρησιμοποίησης στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική

Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β),
2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost),
3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,
4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Ειδικές Δεσμεύσεις
Η7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος

εγκατάστασής της.
Ειδικότερα:
• Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν - αποκατασταθούν σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β)
και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.

• Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει,
ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

( β ) Επιπρόσθετες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
 Ο φορέας της εγκατάστασης οφείλει να απομακρύνει τακτικά από τον χώρο της μονάδας τον

ελαιοπυρήνα
 Ο φορέας της εγκατάστασης οφείλει στους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου της εγκατάστασης να

μην εκτελεί εργασίες και να μην αποθηκεύει πρώτες ύλες και προϊόντα και κυρίως να μην
αποθηκεύει υπολείμματα τα οποία προκύπτον από την παραγωγική διαδικασία που ενδέχεται να
δημιουργήσουν κινδύνους για τη ζωή, την υγεία των εργαζομένων και των περιοίκων, για την
προστασία του περιβάλλοντος καθώς εστίες μόλυνσης και πιθανής πρόκλησης πυρκαγιάς.

 Ο φορέας της εγκατάστασης οφείλει να τηρεί και να εφαρμόζει τις παραπάνω Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Σε κάθε περίπτωση οι ΠΠΔ αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις
για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το
σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά την δραστηριότητα. Η εγκατάσταση οφείλει να
τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) αφορούν μόνο την περιβαλλοντική αδειοδότηση
της δραστηριότητας και δεν απαλλάσσουν τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση εφοδιασμού
και με άλλες άδειες – εγκρίσεις, αν από τη σχετική νομοθεσία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση,
δεν υποκαθιστούν τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, ούτε επέχουν θέση
νομιμοποίησης τυχόν παράνομων δικαιοπραξιών.

 Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να τηρεί τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις
λειτουργίας της, σύμφωνα με την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/Β/23-06-2017)
Υ.Δ..

 Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να εφαρμόσει και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που
προσδιορίζονται από τις διατάξεις της αριθμ. 1288/22-05-2017 ( ΦΕΚ 1763/Β/22-05-2017) ΚΥΑ.

 Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής των Πρότυπων
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) και Πρόσθετων Δεσμεύσεων. Επίσης η εφαρμογή των
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Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) και Πρόσθετων Δεσμεύσεων αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της δραστηριότητας και βαρύνει το φορέα
εκμετάλλευσης της εν λόγω δραστηριότητας

( γ ) Η υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις έχει αόριστη χρονική διάρκεια και
παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων
εκδόθηκε.

3. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει 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 από 16-3-50 και 24-11-53 Β.Δ. καθώς
και του 902/75 Π.Δ. υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως πρέπει να
προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη
σχετική, προσόντα. Ήτοι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός.
Επίσης να ενημερώνεται τακτικά και σύμφωνα με το άρθρο 12 του από 24-11-1953 Β.Δ., από τον
επιβλέποντα Μηχανικό το βιβλίο επίβλεψης της λειτουργίας και της συντήρησης της μηχανολογικής
εγκατάστασης, το οποίο να βρίσκεται στο χώρο της εγκατάστασης.

5. Η έγκριση αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως της υπηρεσία μας, χωρίς
αυτήν την έγκριση η επιχείριση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου
άλλου, εκτός του ανωτέρου στο όνομα του οποίου εκδόθηκε καθώς επίσης σε περίπτωση μεταβολής
της εγκατάστασης απαιτείται η έκδοση νέας έγκρισης.

6. Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη
έγκριση/άδεια, αν από τις άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

7. Η παρούσα έγκριση ανακαλείται με σχετική απόφασή μας, όταν δεν πληρούνται οι
προαναφερόμενοι όροι και εάν, κατά την επιθεώρηση της μονάδας, διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από
το περιεχόμενο του Ερωτηματολογίου ή της μηχανολογικής μελέτης ή ακαταλληλότητα του χώρου ή
συμβατότητα των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, εφόσον δεν είναι συμβατή η άρση των
παρεκκλίσεων αυτών.

8.Η παρούσα έγκριση ανακαλείται με σχετική απόφασή μας, όταν δεν πληρούνται οι
προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις.

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή για λόγους
νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή από την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο
της Περιφέρειας ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 227 και το άρθρο 238 του Ν.
3852/2010, όπως ισχύει.

Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. Τσακωνίτης
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Γραμμάτια :
Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκε το εξής γραμμάτιο :
Ο αριθμός εμβάσματος: Α/Α:710406913/21-02-2020 Εντολή είσπραξης (παράβολο) Ε.Τ.Ε. : 200,00
€)

Πίνακας Αποδεκτών

( 1 ) Ελληνική Στατιστική Αρχή
Δ/νση Στατιστικών Επιχειρήσεων
Α) Τμήμα Μητρώων και Μεγάλων Επιχειρήσεων
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 Πειραιάς - Τ.Θ. 80847
Ε-mail : a.georgostathi@statistics.gr
Β)Τμήμα Στατιστικών Διάρθρωσης Επιχειρήσεων
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 Πειραιάς - Τ.Θ. 80847
E-mail : a.dafni@statistics.gr

( 2 ) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

α) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Υψηλάντη 1, 351 31 Λαμία
E-mail : dbefp@pste.gov.gr

β) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π Ε. Φθιώτιδας
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
Υψηλάντη 4, 351 31 Λαμία
E-mail : dygeia-fth@pste.gov.gr

γ) Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγεινομικού Ελέγχου
Ελ. Βενιζέλου 1, 351 32 Λαμία
E-mail : daok-fth@pste.gov.gr

δ)Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Λ. Καλυβίων 2, 351 32 Λαμία
E-mail : ddhd@pste.gov.gr
(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Σ.Ε.)

( 3 ) Δήμος Λαμιέων
Γενική Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης
Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού, 351 31 Λαμία
E-mail : info@lamia-city.gr

( 4 ) Σ. Ε. Π. Ε.
Τμήμα Τεχν. & Υγ. Επιθ. Φθιώτιδας
Κολοκοτρώνη 7, 351 31 Λαμία
E-mail : ttyefth@otenet.gr

( 5 ) ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ‘ΕΦΕΤ’
Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου Μ. (Αμπελόκηποι)
115 26 Αθήνα
E-mail : info@efet.gr
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( 6 ) Στατιστική Υπηρεσία
351 00 Λαμία
E-mail : lamia@statistics.gr

( 7 ) Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας
Πετρίδου 3
353 00 Στυλίδα
Ε-mail: atstylidas@astynomia.gr

( 8 ) Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας
Κ. Καραμανλή 3, 351 33 Λαμία
E-mail : lamia@psnet.gr

( 9 ) ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
ΘΕΣΗ: “ΚΑΡΑΒΑ” Τ.Κ.ΡΑΧΩΝ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΑΧΩΝ Δ.ΣΤΥΛΙΔΑΣ
35 300 ΡΑΧΕΣ
(συν/νο: θεωρημένο ερωτηματολόγιο)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1.-Φ.14.674
2.-Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης
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