
 
 

Λιβαδειά, 24-03-2016 
                                                                                                                               

 
                             

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ΘΕΜΑ :  ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΕΧΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΗΣ 
ΟΧΛΗΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 3982/2011.  
         
 
Η υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Ζυγογιάννη Γεωργία, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ 

15/2012 και μετά από αίτηση της εταιρείας για τροποποίηση της αδείας εγκατάστασης λόγω μηχανολογική επέκτασης, 

διενήργησαν την 24-03-2016 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία: 

                                                                                      

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Παραγωγή προϊόντων διογκωμένου πολυστυρενίου και ανακύκλωσης 
επιστροφών προϊόντων πολυστυρενίου. 
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Θέση ‘κέσσερη’ Οινόφυτα Βοιωτίας                                                                  
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:  ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΒΕΕ με δτ ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΑΒΕΕ 
                                                                                                                          
ΚΙΝ. ΔΥΝΑΜΗ  ΗΛ/ΡΕΣ                                                                
Νομίμου λειτουργίας  Κ.Ι     693,05 KW + Θ.Ι  96,00 KW 
Απογραφή                     Κ.Ι     + 38,07 KW + Θ.Ι  9,00 KW 
Τελ. Νομ. λειτουργίας  Κ.Ι     731,12 KW + Θ.Ι  105,00 KW 
Αποξηλώθηκαν            Κ.Ι      142,91 KW + Θ.Ι  54,00 KW 
Επέκταση 20%             Κ.Ι       133,51,00 KW  
Αυθαίρετη επέκταση  Κ.Ι       142,13 KW  (παραγωγικός) 
Αυθαίρετη επέκταση  Κ.Ι         32,12 KW  (προστασίας περιβάλλοντος - εργαζομένων) 
Συν. λειτουργίας        Κ.Ι        895,97 KW + 51,00 KW 
 
Α.Φ.Μ. : 095169270  
Δ.Ο.Υ:  Θηβών  
      
Κ.Α.Δ : 22.2, 38.21 
ΟΧΛΗΣΗ: ΜΕΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Β 

 
Πρόκειται για μονάδα παραγωγής προϊόντων διογκωμένης πολυστερίνης η οποία λειτουργεί με την αρ. πρωτ. 

1607/17-05-2010 απόφαση της υπηρεσίας μας.  Η εταιρεία με την  αρ. πρωτ. 746/12-2-2013 αίτηση της ζήτησε άδεια 

λειτουργίας μετά από ενσωμάτωση των ΠΠΔ. Δεδομένης όμως της ασάφειας της νομοθεσίας για το εάν η βιομηχανία 

 

 

 

       
Ελληνική Δημοκρατία  
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης 
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας 
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης , Ενέργειας  και 
Φυσικών Πόρων 
Ταχ. Δ/νση   Φίλωνος 35-39        
Τ. Κ.                       :  32100      
Πληροφορίες       :  Γ. Ζυγογιάννη  

Τηλέφωνο         :  22613 – 50331                                                              
ΦΑΞ                   :  22613 – 50337 
e-mail                  :   perivallon_05@yahoo.gr 
 

ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΑΒΕΕ 
 

Οινόφυτα Βοιωτίας  

 

Προς : 



βρίσκεται εντός ΛΑΠ Ασωπού και της μη γνωμοδότησης της Δ/νσης Υδάτων για επαναχρησιμοποίηση των 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας το αίτημα της εταιρείας δεν προχώρησε. Εν τω μεταξύ η εταιρεία 

με την 7031/28-11-2014 αίτησή της κατέθεσε ερωτηματολόγιο ζητώντας ανανέωση της αδείας λειτουργίας μετά από 

επέκταση στο 20%. Η υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 7031/05-02-2014 έγγραφό της προσδιόρισε δικαιολογητικά.  

Μετά το αρ. πρωτ. 7147/190977/22-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία 

τελικά βρίσκεται εντός της ΛΑΠ Ασωπού, η εταιρεία άλλαξε τον τρόπο διαχείρισης των υγρών αποβλήτων της και 

πλέον δεν επαναχρησιμοποιεί αυτά για άρδευση αλλά τα συλλέγει και τα διαθέτει σε νόμιμο αποδέκτη. Έτσι με την αρ. 

πρωτ. 1171/10-03-2016 αίτησή της η εταιρεία επανήλθε με αίτημα τροποποίησης αδείας λειτουργίας μετά από 

μηχανολογική επέκταση στο 20% σε εφαρμογή του αρθ. 20 του Ν. 3982/2011. 

 
 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Η επιθεώρηση έγινε προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα του ερωτηματολογίου. Από την επιθεώρηση 

διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 

Α. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί αλλά  δεν εμπίπτει εξολοκλήρου στο άρθ. 20 

2b του Ν. 3982/2011. 

Β. Έχουν τοποθετηθεί δύο υπέργειες δεξαμενές αποθήκευσης συμπυκνώματος  προς βιομηχανική χρήση στο 

αύλειο χώρο της βιομηχανίας κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων. Για τις υπόλοιπες κτιριακές 

εγκαταστάσεις υπάρχουν οι αρ. 18/88, 113/97,223/2003, 20/2008 και71/2010 οικοδομικές άδειες. Επίσης 

υπάρχει η αρ. 2832061/30-01-2015 δήλωση υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 για το μεταλλικό υπόστεγο και το 

μεταλλικό πατάρι. 

Γ. Εκκρεμεί η αδειοδότηση της υφιστάμενης βιομηχανικής γεώτρησης αλλά η εταιρεία έχει προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες. 

Γ. Τηρούνται οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις . 

 Έχει καταργηθεί η άρδευση ως τρόπος διαχείριση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων τα οποία εφόσον 

διαχειριστούν στις δύο μονάδες αντίστροφης όσμωσης ανακυκλώνονται πλήρως στην παραγωγική διαδικασία 

ενώ τα συμπυκνώματα συλλέγονται και οδηγούνται στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης. Ή εταιρεία έχει αιτηθεί σχετική 

βεβαίωση από το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης. 

 Τα προς ανακύκλωση στερεά απόβλητα παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένες εταιρείες προς διαχείριση 

τηρουμένων των παραστατικών. 

 

 

Να κοινοποιηθεί η παρούσα στο φορέα και να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Π.Ε Βοιωτίας. 

 
 

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση  
 
 
 Γεωργία  Σερ. Ζυγογιάννη           
 
 
 
  
   
 
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                       Λιβαδειά           07 -04-2016 
                      Αριθμ. πρωτ.:   οικ.1735 
            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ:  ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΑΒΕΕ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ   Θέση ‘Κέσσερη’ - Οινόφυτα Βοιωτίας  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΚΟΙΝ.  ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
   
Ταχ. Δ/νση           :    Φίλωνος 35-39   Ενταύθα  
Τηλ                       : 2261 3 50331    
Πληροφορίες        : Γ. Ζυγογιάννη    

  

 

 

 ΘΕΜΑ:   Διαβίβαση έκθεση επιθεώρησης     

 

Σας διαβιβάζουμε έκθεση αυτοψίας που διενήργησαν αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσία μας στις 

εγκαταστάσεις σας την 24-03-2016. 

Στην υπηρεσία που κοινοποιείτε η παρούσα παρακαλείτε για την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό τόπο της 

Π.Ε Βοιωτίας. 

 

 

   

                                                                                                 Ο  ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  
 
 
                                                                                                  Χαράλαμπος Ρουσέτης  
                                                                                                Ηλ/γος Μηχανικός με Β’ β 
 
Ε.Δ  
1.Χ.Α  
2. Γ. Ζυγογιάννη   
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