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ΘΕΜΑ: Πράξη επιβολής προστίµου. 
 
              

ΑΠΟΦΑΣΗ 

       Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/07-06-2010). 

2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α112/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις."  

3. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) ”Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµάτων και 

µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις”. 

4. Το Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016) «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής 

δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.» 

5. Το Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01-2018) «Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των ∆ιαρθρωτικών 

Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις. 

6. Την ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισµοί +για τη διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων». 

7. Το Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α/1999) "Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το Π.∆. 146/2010 (ΦΕΚ 239/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας», 

όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 877/21-03-2012 (ΦΕΚ 939/Β΄/27-03-2012) Απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών « Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας»  

9. Την Υ.Α. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230Β΄/2012) “Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής 

προστίµων του άρθρου 29 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)”. 

10. Την αριθ. οικ. 483/35/Φ.15/17.01.2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 158 Β /03.02.2012) «Καθορισµός τύπου, 

δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και την λειτουργία των µεταποιητικών 

δραστηριοτήτων του Ν3982/2011 (ΦΕΚ Α’143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών 

και την προθεσµία για µεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση». 

11. Την ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων+(Β΄604)». 
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12. Την µε αριθ.Πρωτ.οικ. Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα 

«∆ιαχείριση αποβλήτων που παραµένουν+ εγκαταστάσεων».  

13. Την αριθ. οικ. 5540/71/Φ.15/18.01.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 60 Β /18.01.2018) «Τροποποίηση της 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστηκότητας και Ναυτιλίας υπ΄αριθµ. 

483/35/Φ.15/17.01.2012 (Β΄158) «Καθορισµός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την 

εγκατάσταση και την λειτουργία των µεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν3982/2011 (ΦΕΚ 

Α’143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσµία για µεταφορά ή τεχνική 

ανασυγκρότηση» και τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης υπ' αρ. οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (Β'1061) «Απλούστευση πλαισίου άσκησης 

µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίµων και ποτών και προτυποποίηση των 

διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας»  

14. Την Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας (αριθ. 1571/119/28-01-2011) “Τοποθετήσεις 

Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων και ∆ιευθύνσεων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας”. 

15. Την Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας (αριθ. 5117/280/28-02-2011) “Τοποθέτηση 

υπαλλήλων στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας”. 

16. Την Α.Π. 8909/362/02-02-2012 (ΦΕΚ 510/Β/29-02-2012) Απόφαση Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση 

αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και τους Θεµατικούς 

Αντιπεριφερειάρχες και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Περιφερειάρχη» στους 

Γενικούς ∆ιευθυντές, ∆ιευθυντές και Προϊσταµένους Τµηµάτων της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας». 

17. Τον από  27-11-2018 επιτόπιο έλεγχο της υπηρεσίας µας. 

18. Την υπ’ αριθµό Πρωτ. 23/10-01-2019 έκθεση ελέγχου των επιθεωρητών της υπηρεσίας µας. 

19. Τη µε αριθµ. πρωτ. 18-244/11-12-2018 «Έκθεση αποτελεσµάτων που αφορά ένα δείγµα λυµάτων 

και ένα δείγµα λάσπης» των Εργαστηρίων Αναλύσεων AYRACHEM-Κωνσταντίνος Β. Αβραµίδης 

20. Το µε αρ. Πρωτ. 2079-1/11-01-2019 έγγραφο της υπηρεσίας µας µε θέµα «Πρόθεση επιβολής 

προστίµου», το οποίο γνωστοποιήθηκε µε απόδειξη στον Φορέα. 

21. Την µε αριθµ. Πρωτ.133/04-07-2019 Αίτηση µε συνηµµένο Υπόµνηµα έγγραφων απόψεων-

εξηγήσεων της επιχείρησης «Αφοί Τσούκα & Υιοί ΑΕΒΕ».  

22. Το γεγονός ότι από τον επιτόπιο έλεγχο της υπηρεσίας και την εξέταση του σχετικού (19), το 

οποίο έλαβε στην υπηρεσία µας αριθµ. πρωτ. 2079/12-12-2018, προκύπτει: 

α) η ύπαρξη ολικού χρωµίου Cr καθώς και η ύπαρξη  εξασθενούς χρωµίου στο δείγµα της 
λάσπης από τη δεξαµενή καθίζησης.  

β) ότι η επιχείρησή δεν έχει προσκοµίσει στην υπηρεσία µας παραστατικά διάθεσης των 
επικίνδυνων και µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, σε αρµόδια αδειοδοτηµένη επιχείρηση, σε 
αντίθεση µε ότι δηλώνει στο «υπόµνηµα έγγραφων απόψεων – εξηγήσεων» σχετικό (21),  

γ) η ύπαρξη ολικού χρωµίου Cr (4689 µg/l ή 4,689 mg/l) στην έξοδο του Ε.Ε.Λ.  
Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011, και 

επισύρουν την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε τα σχετικά 3 και 9. 

 

 
Αποφασίζουµε 

 
Την επιβολή προστίµου στην επιχείρηση «Αφοί Τσούκα & Υιοί ΑΕΒΕ», αξίας χιλίων εννιακοσίων δέκα 
εννέα ευρώ (1.919 €), σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011) και της Υ.Α. 
484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230Β΄/2012), για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 22.   
 

Η απόφαση αυτή είναι δυνατόν να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον 
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την 
κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 
του Ν. 3852/10. 

 
Η πληρωµή του προστίµου να γίνει στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και στον αριθµό λογαριασµού 

GR7101722480005248052320160 µε την αιτιολογία «Πρόστιµα – κυρώσεις αρ. 29 Ν.3982/2011» και 
η απόδειξη κατάθεσης να προσκοµιστεί στην Υπηρεσία εντός είκοσι (20) ηµερών. 
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            Επιπλέον, δίνεται χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός, δηλαδή έως τις 31 Μαρτίου 2019, 
εντός του οποίου η επιχείρηση θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία της αδειοδότησής 
της. Στην περίπτωση µη συµµόρφωσης εντός της χορηγηθείσας προθεσµίας επιβάλλεται 
προσωρινή, µερική ή ολική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας, σύµφωνα µε την 
παρ.4, άρθρο 3, της ΥΑ 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ230/09-02-2012). 
   

Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, το πρόστιµο βεβαιώνεται στο ∆ηµόσιο Ταµείο, 
προκειµένου να επιδιωχθεί η είσπραξη του κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων 
Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και αποτελεί, σύµφωνα µε την παρ. 7 του 
άρθρου 29 του Ν. 3982/2011,πόρο της Αρχής που επιβάλλει το πρόστιµο. 
    

        
 
   

                                                         
 
 
            Ο Αντιπεριφερειάρχης   

  
 
 
                                        
                                                                                                          Αδαµόπουλος Σωτήριος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανοµή :  
Αρχείο Φ14 
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