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Θέμα :   Έκθεση Αυτοψίας  για την μονάδα ελαιοτριβείου μετά από γνωστοποίηση έναρξης 
λειτουργίας (Ν.4442/16) .  
 
Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας  
Κωνσταντινίδης Μιχαήλ  
Μπατσούλης 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 158 Β/03-
02-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και 
λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/11(ΦΕΚ143Α), 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               
06-12-2017 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας, με τα παρακάτω στοιχεία ,  
προκειμένου ελεγχθεί η υφιστάμενη κατάσταση  του εργοστασίου.  
               
               
Γενικά  Στοιχεία :  

Μονάδα Ελαιοτριβείου .   
 
Τοποθεσία:  θέση Αγ. Παρασκευή της Δ.Ε. Κορώνειας του Δ. Λεβαδειάς Ν. Βοιωτ ίας  
 
Επωνυμία: «ΛΕΩΝ.Ν. ΝΤΑΒΑΚΟΣ –ΣΠΥΡ. Η. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ο.Ε.»  
 
Κατάταξη  :   -     ΣΤΑΚΟΔ 2008  :   10.41. 

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

 
ΑΦΜ  :  081090940                           Δ.Ο.Υ:  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 

     

 

 
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:      13-12-2017 
 Α.Π.:             οικ. 5787 
 Σχετ.:            ----- 
 ΑΡ. ΦΑΚ:         Φ16      
 

ΚΟΙΝΟΠ.: 
1. ΛΕΩΝ.Ν. ΝΤΑΒΑΚΟΣ – ΣΠΥΡ.Η.                

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ο.Ε. 
ΘΕΣΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 
Δ. ΛΕΒΑΔΕΩΝ – Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Τ.Κ. 32100 

2. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ενταύθα) 
 

          
 

 ΠΡΟΣ.:  
 

«SEPTONA ΑΒΕΕ  » 

θέση ‘’Λύσια’’ Δ.Ε. Οινοφύτων του  

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

 
     Η ανωτέρω μονάδα λειτουργεί  με την Α.Π. 14390/15-09-1999 Άδεια Λειτουργίας 
αορίστου διάρκειας  η οποία τροποποιήθηκε με την Α.Π. 5782/09 -11-2006 Απόφαση 
αλλαγής επωνυμίας της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α.Β .  Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 
αριθμ. οικ. 12684/92(ΦΕΚ3181Β/27 -11-2014) κατατέθηκε στην υπηρεσία μας η Α.Π. 
4950/06-10-2015 αίτηση γνωστοποίησης επέκτασης και υπαγωγής σε Π.Π.Δ.  Στην 
συνέχεια έχει εκδοθεί από την υπηρεσία μας η Α.Π. 3610/04 -09-2017  άδεια 
εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης –  εκσυγχρονισμού  (μετατροπή 
ελαιοτριβείου από 3 -φασικό σε 2-φασικό) και έχει κατατεθεί αντίγραφο της αίτησης 
γνωστοποίησης λειτουργίας μς αριθμ. 1031432 και αρ. πρωτ. 5118/08 -11-2017.  
 
 
 
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
 
-  Η μονάδα κατά τη αυτοψία  λειτουργούσε ,   έχουν  πραγματοποιηθεί η κτιριακή επέκταση  
(κατασκευή στεγανής δεξαμενής αποθήκευσης υγρών αποβλήτων διφασικού 
ελαιοπυρήνα) και το σύνολο του μηχανολογικού εκσυγχρονισμού .  
-  Τηρείται φάκελος στην μονάδα σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υ.Α. αριθμ. οικ. 
32790/392/Φ15/2017 του Ν.4442/16.  
-  Έχει επισυναφθεί η απόφαση έγκρισης χρήσης πυρηνόξυλου ως καύσιμη ύλη με Α.Π. 
875/03.11.2017.   
-  Μας επιδείχθηκε το αντίγραφο της Άδειας Δόμησης  και το  πιστοποιητικό πυρασφαλείας.  
-  Τα νερά έκπλυσης της παραγωγής μετά από προεπεξεργασία (λιποσυλλέκτη -
εξουδετέρωση και καθίζηση) οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή και έπειτα σε 
αδειοδοτημένο φορέα.  
-  Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία μετά  από 
προεπεξεργασία (λιποσυλλέκτη -εξουδετέρωση και καθίζηση) οδηγούνται σε δεύτερη 
στεγανή δεξαμενή και έπειτα σε αδειοδοτημένο φορέα.  
Τηρούνται τα παραστατικά των  αποβλήτων προς αδειοδοτημένους φορείς.  

 
 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ                                                             

 

 
ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ                                                                 

 

 

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β. 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

 
 
 

              Χαρ. Ρουσέτης 
Ηλ/γος Μηχκος Π.Ε.  Α’ 
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