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 Θέμα:   Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ», ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΚΑ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ. 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η
Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

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 Διαύγεια» και άλλες διατάξεις." 

3. Το Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011) “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων & 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων & επιχειρηματικών πάρκων & άλλες διατάξεις”.

4. Την υπ’ αριθ. 484/36/Φ.15/17-12-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 230Β/09-02-2012) “Καθορισμός, κλιμάκωση & 
διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 19 παρ.8 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011)”.

5. Το Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α/1999) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής 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 Δυτικής Μακεδονίας».

7. Το Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17-01-2018)  "Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις". 

8. Το Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/07-12-2016) “Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις”.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 15/10/2019
Α. Π.: οικ. 163510
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9. Την Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (αριθ. 1571/119/28-01-2011) “Τοποθετήσεις 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας”.

10. Την Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (αριθ. 5117/280/28-02-2011) “Τοποθέτηση 
υπαλλήλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”.

11. 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 Διευθυντές, Διευθυντές και Προϊσταμένους Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας».

12. Την υπ’ αριθ. 5540/71/Φ.15/18-01-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 60/Β/18-01-2018) «Τροποποίηση της απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπ' αρ. οικ. 
483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας νια την 
εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (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». 

13. Τον από  24-09-2019 επιτόπιο έλεγχο της υπηρεσίας μας.
14. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 161487/10-10-2019 έκθεση ελέγχου των επιθεωρητών της υπηρεσίας μας.
15. Τον από  30-09-2019 επιτόπιο έλεγχο της υπηρεσίας μας.
16. Την υπ’ αριθμό Πρωτ. 161482/10-10-2019  έκθεση ελέγχου των επιθεωρητών της υπηρεσίας μας.
17. Το υπ’ αριθ. Πρωτ.162974/14-10-2019 έγγραφο με τα εργαστηριακά αποτελέσματα από την 

AvraChem.
18. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 162982/14-10-2019 έγγραφο με τα εργαστηριακά αποτελέσματα από την 

AvraChem.

Αποφασίζουμε

Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ 
ΔΕΡΜΑΤΩΝ» της «ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΚΑ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ», στην εκτός σχεδίου περιοχή “Μεσοποταμίας”, Δήμου 
Καστοριάς στο Ν. Καστοριάς, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.3982/2011 την Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 
11:00π.μ., για το λόγο ότι προκύπτει άμεσος κίνδυνος για το περιβάλλον μετά την ανίχνευση του χημικού 
στοιχείου Χρωμίου (Cr) σε πολύ μεγάλη συγκέντρωση 1545μg/L σε υπεδάφιο αγωγό ομβρίων ο οποίος 
καταλήγει επιφανειακά στο περιβάλλον έξω από τα όρια της επιχείρησης, σχηματίζοντας μια λίμνη στο 
έδαφος με συγκέντρωση σε χρώμιο (Cr) 1203μg/L.

Επισημαίνεται ότι ανιχνεύτηκαν πολύ μεγάλες επίσης συγκεντρώσεις, σε φρεάτια του δικτύου 
ομβρίων υδάτων στον αύλειο χώρο της επιχείρησης, στο χημικό στοιχείο Χρώμιο (Cr) καθώς και στη 
χημική ουσία τετραχλωροαιθυλένιο και τριχλωροαιθυλένιο. Αναφέρονται οι μέγιστες τιμές χρωμίου (Cr) 
212965μg/L και τετραχλωροαιθυλενίου 281μg/L που ανιχνεύτηκαν σε φρεάτιο ομβρίων πλησίων της 
μεταλλικής δεξαμενής.

Για την επαναλειτουργία της επιχείρησης ο φορέας της δραστηριότητας, υποχρεούται:

1. Να καταθέσει στην υπηρεσία μας εμπεριστατωμένα τις απόψεις της (συνοδευόμενες από τεχνική 
έκθεση), που θα εξηγεί τις αιτίες της ρύπανσης από Χρώμιο (Cr) και τετραχλωροαιθυλένιο στους 
αγωγούς και στα φρεάτια ομβρίων.

2. Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσει η ρύπανση στο περιβάλλον. 
Συγκεκριμένα να κατασκευαστεί νέο δίκτυο ομβρίων (το οποίο δε θα έχει καμία επικοινωνία με 
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βόθρους ή απόβλητα) και να σφραγιστούν όλα τα παλιά δίκτυα (ομβρίων ή αποβλήτων) που δε 
χρησιμοποιούνται πλέον. 

3. Να ακυρωθεί η τσιμεντένια δεξαμενή (υπερχείλισης) από την οποία διέρχονταν ο αγωγός ομβρίων 
της 1ης γραμμής καθώς και ο απορροφητικός βόθρος.

4. Να αντικατασταθεί το δίκτυο αποβλήτων που καταλήγει στο βιολογικό καθαρισμό, με κλειστούς 
αγωγούς pvc. 

5. Τα νερά της απόσταξης από τα πλυντήρια καθαρισμού να συγκεντρώνονται  μαζί με τα επικίνδυνα 
απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία και να παραδίδονται σε νομίμως λειτουργούντα 
φορέα, όπως ορίζει η περιβαλλοντική νομοθεσία.

6. Να καταθέσει υπόμνημα, τεχνική έκθεση και σχέδια στην υπηρεσία όπου θα ενημερώνει 
λεπτομερώς για τις απαραίτητες διορθωτικές αλλαγές στις οποίες έχει προβεί η επιχείρηση ώστε 
να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για την επαναλειτουργία της μονάδας, ο φορέας της επιχείρησης θα πρέπει να ειδοποιήσει την 
υπηρεσία μας για την αποκατάσταση του προβλήματος και η υπηρεσία μας θα προβεί στις 
απαραίτητες μετρήσεις και ελέγχους για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης.

Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός 15 ημερών από την ανάρτησή 
της,   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α) και του άρθρου 
30 του Ν.3982/2011 όπως ισχύουν.

    Ο Διευθυντής

     Φωτιάδης Χαράλαμπος
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Εσωτερική διανομή:
Αρχείο Φ32       

Κοινοποίηση  
 

1. κ. Εισαγγελέα Καστοριάς
Δικαστικό Μέγαρο Καστοριάς

2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
3. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς (ενταύθα) 
4. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς
5. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς (ενταύθα)
6. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Καστοριάς (ενταύθα)
7. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) (ενταύθα)
8. Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας
9.  Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού
10. Δήμος Καστοριάς       
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