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ΘΕΜΑ : Απόφαςθ επιβολισ διοικθτικοφ προςτίμου ςτθν επιχείρθςθ D.M. ABEE, για 
πρόκλθςθ ρφπανςθσ ςτο περιβάλλον. 

 
 
χετικά: 
1.  Σον Ν. 3852/2010 “Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ” (ΦΕΚ 87/07-06-2010). 

2. Σο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α112/2010) "Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 

ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 

οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ."  

3. α) Σο Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011) “Απλοποίθςθ τθσ αδειοδότθςθσ τεχνικϊν 

επαγγελμάτων & μεταποιθτικϊν δραςτθριοτιτων & επιχειρθματικϊν πάρκων & άλλεσ 

διατάξεισ”. 

4. Σο Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016) «Νζο κεςμικό πλαίςιο για τθν άςκθςθ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ και άλλεσ διατάξεισ.» 

5. Σθν υπ’ αρικ. 5540/71/Φ.15/18-01-2018 Τ.Α. (ΦΕΚ 60/Β/18-01-2018) «Σροποποίθςθ 

τθσ απόφαςθσ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και 

Ναυτιλίασ υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) «Κακοριςμόσ τφπου, 

δικαιολογθτικϊν..». 

6. Σθν υπ’ αρικ. 484/36/Φ.15/17-12-2012 Τ.Α. (ΦΕΚ 230Β/09-02-2012) “Κακοριςμόσ, 

κλιμάκωςθ & διαδικαςία επιβολισ προςτίμων του άρκρου 19 παρ.8 του Ν. 3982/11 

(ΦΕΚ 143Α/17-06-2011) ”. 
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7. Σο Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/21-09-2011) “Περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και 

δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία περιβαλλοντικοφ 

ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Περιβάλλοντοσ”. 

8. Σο Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) «Ποινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ –

Εναρμόνιςθ με …». 

9. Σθν ΚΤΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μζτρα, όροι και περιοριςμοί …για τθ 

διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων». 

10. Σθν ΚΤΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450/14-06-2013) «Κακοριςμόσ πλαιςίου κανόνων, 

μζτρων και διαδικαςιϊν για τθν ολοκλθρωμζνθ πρόλθψθ και τον ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ 

του περιβάλλοντοσ από βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ…». 

11. Σο με αρικμ. Πρωτ. 1849-1/06-11-2014 ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ μασ με κζμα 

«Παράταςθ υφιςτάμενων ΑΕΠΟ για δραςτθριότθτεσ Β’ Κατθγορίασ», προσ τθν 

επιχείρθςθ DM ABEE. 

12. Η με αρικμ. Πρωτ. Φ14/1077/26-11-2009 Άδεια Λειτουργίασ τθσ εταιρείασ  DM ABEE, 

βυρςοδεψίασ, βαφισ και επεξεργαςίασ γουναρικϊν, ςτθν εκτόσ ςχεδίου περιοχι 

«Λάγουρα» Άργουσ Ορεςτικοφ, Ν. Καςτοριάσ.  

13. Σον από  29-05-2018 επιτόπιο ζλεγχο τθσ υπθρεςίασ μασ. 

14. Σθν υπ’ αρικμό Πρωτ. 90425/30-05-2019 ζκκεςθ ελζγχου των επικεωρθτϊν τθσ 

υπθρεςίασ μασ. 

15. Σο υπ’ αρικ. Πρωτ. 93639/05-06-2019 ζγγραφο με τα εργαςτθριακά αποτελζςματα 

από τθν AvraChem. 

16. Σθ με αρικ.Πρωτ.Απαντ.93639/05-06-2019 (ΑΔΑ ΩΗ247ΛΨ-ΠΝ) Προςωρινι διακοπι 

λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ DM ABEE, Βυρςοδεψείο & βαφείο γουνοφόρων 

δερμάτων. 

17. Σο υπ’ αρικ. Πρωτ. 105649/26-06-2019 ζγγραφο με τα εργαςτθριακά αποτελζςματα 

από τθν AvraChem. 

18. Σθ με αρικμ. Πρωτ. 106328/27-06-2019 (ΑΔΑ 6ΨΛ7ΛΨ-Κ52) Ανάκλθςθ τθσ Απόφαςθσ 

Προςωρινισ Διακοπισ Λειτουργίασ του Βυρςοδεψείου-Βαφείου «DM ABEE». 

19. Σα αποτελζςματα των αναλφςεων που κατατζκθκαν ςτθν υπθρεςία μασ (αρικμ. Πρωτ. 

19-166) από το εργαςτιριο AvraChem. 

20. Σο με αρικμ. Πρωτ. 144120/10-09-2019 ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ μασ με κζμα 

«Πρόκεςθ επιβολισ κυρϊςεων».  

21. Σο με αρικμ.Πρωτ.151514/23-09-2019 φάκελο με τισ απόψεισ και τα ςυνθμμζνα 

ζγγραφα που κατζκεςε θ εταιρεία. 

 

Μετά τθν εξζταςθ των παραπάνω ςχετικϊν εγγράφων κακϊσ και των απόψεων που 

κατζκεςε θ εταιρεία DM ABEE με το ςχετ.21, για τθν φπαρξθ των παρακάτω ρυπαντϊν 

ςτουσ αγωγοφσ ομβρίων τθσ: 

α) τετραχλωροαικυλζνιο & τριχλωροαικυλζνιο ςε ςυγκζντρωςθ 1210μg/l (ςχετ.15) και 

1462 μg/l (ςχετ.17), 

β) χρϊμιο ςε ςυγκζντρωςθ 211mg/kg (ςχετ.18) 
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γ) λιπαρϊν ςε ςυγκζντρωςθ 30g/100g (ςχετ.19) 

θ παρουςία των οποίων δεν αιτιολογείται με βάςθ τθν αδειοδοτθμζνθ παραγωγικι 

διαδικαςία  

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

την επιβολή διοικητικοφ προςτίμου φψουσ τριανταενόσ χιλιάδων ευρϊ (31.000€) ςτην 
εταιρεία, D.M. ABEE, για πρόκληςη ρφπανςησ ςτο περιβάλλον, ςφμφωνα με το άρθρο  
21, παράγραφοι 1 και 2 του Ν.4014/2011, ςτο οποίο αναφζρεται ότι η πρόκληςη 
οποιαδήποτε ρφπανςησ ή άλλησ υποβάθμιςησ του περιβάλλοντοσ καθϊσ και η 
παραβίαςη απόφαςησ τησ Περιφζρειασ που εκδόθηκε κατϋεξουςιοδότηςη του 
Ν.4014/2011, αποτελεί παράβαςη τησ περιβαλλοντικήσ νομοθεςίασ και επιςφρει την 
επιβολή κυρϊςεων. 

 

 

 

 
 
 
      Ο Περιφερειάρχθσ  Δυτικισ Μακεδονίασ 
 

 
   Καςαπίδθσ Γεϊργιοσ 

 
 
                                     

Εςωτ. Διανομή 
Αρχείο Φ32 
Φάκελοσ επιχείρθςθσ  
 
Πίνακασ Αποδεκτϊν Κοινοποίηςησ    

1. κ.Ειςαγγελζα Καςτοριάσ 
Δικαςτικό Μζγαρο Καςτοριάσ 
 

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ Καςτοριάσ 
 

3. Κ.Ε.Π.ΠΕ. ΠΕ. Καςτοριάσ 
 

4. Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ηπείρου- 
Δυτικισ Μακεδονίασ,  
Γενικι Διεφκυνςθ Χωροταξικισ και 
Περιβαλλοντικισ Πολιτικισ 
Διεφκυνςθ Περιβαλλοντικοφ και Χωρικοφ χεδιαςμοφ  
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