
                     Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η    στους  όρους  της παρούσης 
                                                                                                                                                                 αποφάσεως  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                             Άµφισσα  27- 12- 2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                      Αριθ. Πρωτ:  1122/Θ.1/877  
ΤΜΗΜΑ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,                                                         
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  &  ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ                                       Αριθµ. καταχώρησης : 505          
                                                                                                                                         
                                                               
Tαχ. ∆/νση       :      Γιδογιάννου 31  
Ταχ. Κώδικας :  33 100 - Άµφισσα 
Πληροφορίες  :  ∆. Κοντοκοντής  
Τηλέφωνο    :  2265350626 
Fax                :  2265350625     
Ε-mail               :     t.viomihanias@fokida.gr 
            
 
ΘΕΜΑ : Χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας  αρτοποιείου 
επ΄ονόµατι ∆ηµητρίου Βασιλειάδη του Βασ. στην  περιοχή του ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ερατεινής, του ∆ήµου ∆ωρίδας Ν. Φωκίδας. 
 
 
ΚΑ∆ 2008: 10.71.11.02   
 
Α.Φ.Μ  :   026601434 
                                                            
 
                                                         Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
                                         Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
 
 

Έχοντας υπόψη :  
1.    Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.∆.1150/1949,του 
άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.∆., του από 16-3-1950 Β.∆. όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το από 24-11-53 Β.∆., των Π.∆. 1180/1981 και 
274/97,  τις  υπ’ αριθµ. Η.Π.11014 / 703 / Φ104 / 14-3-2003    (ΦΕΚ 332 / Β’ 20-3-03)    
και Η.Π. 15393 / 2332 / 5-8-2002 (ΦΕΚ 1022 / Β’ / 5-8-2002) ΚΥΑ σε εφαρµογή των 
διατάξεων του Ν. 1650/86, των Νόµων 2218/1994, 2240/1994,  3325/2005 και 
3982/2011.   
 
2.  Τις διατάξεις του Ν.3526/07 (ΦΕΚ 24/Α΄/9-2-07΄΄Παραγωγή και διάθεση προϊόντων 
αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις. 
 
3.    Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( Π.∆. 148/2010, Φ.Ε.Κ.241/Α΄/27-
12-10).  
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4.  Την  απόφαση µε αριθµό οίκ. 4762/141/14-1-2013 ( ΦΕΚ 175/Β΄/31-1-2013) του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ΄΄περί ανάθεσης άσκησης αρµοδιοτήτων στους άµεσα 
εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες  Στερεάς Ελλάδας΄΄.  

         
        5.   Tην υπ΄αριθ. Υ.Α 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21/Β΄), περί “κατάταξης δηµοσίων και ιδιωτικών  

έργων       και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ”. 
 

6. Την υπ΄αριθ. 3137/191/Φ.15/21-3-2012 Κ.Υ.Α  (ΦΕΚ 1048/Β΄/4-4-2012), περί “αντιστοίχησης 
των κατηγοριών των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς όχλησης κλπ”. 
 
7.  Την  υπ΄αριθ. Φ.15/4187/266/11-4-2012 Κ.Υ.Α  (ΦΕΚ 1275/Β΄), περί “καθορισµού Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (ΠΠ∆), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης-
Λειτουργίας κλπ”. 
 
8.  Την µε αριθµό 1122/Θ.1/877/12-6-2013 αίτηση του ∆ηµητρίου Βασιλειάδη του Βασ,για 
την χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας σε νεοϊδρυθέν αρτοποιείο, 
στην Ερατεινή Ν. Φωκίδας.  
 
9.  Τα δικαιολογητικά στοιχεία που υπέβαλε ο ενδιαφερόµενος. Συγκεκριµένα : α) τα 
σχέδια κάτοψης ισογείου και την τεχνική µελέτη της ∆ιπλωµατούχου Μηχ/λόγου 
Μηχανικού Ζαρκάδα Βασιλικής, β) την υπ΄αριθ. 1899/3-7-2013 βεβαίωση χρήσεων γης, 
της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης Άµφισσας, η οποία  αναφέρει ότι το συγκεκριµένο 
οικόπεδο, εντός του οικισµού Ερατεινής, δεν υπόκειται σε δεσµεύσεις χρήσεων γης για 
δραστηριότητες χαµηλής όχλησης, γ) την υπ΄αριθ. 716/1980 οικοδοµική άδεια ισογείου 
καταστήµατος 120 µ2 , δ) την ∆ήλωση Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆σµεύσεων που 
υπέγραψε ο ενδιαφερόµενος, σύµφωνα µε τα 5,6 & 7 σχετικά της παρούσας, ε) την 
υπ΄αριθ. 1040/19-12-2013 βεβαίωση καταλληλότητας της ∆/νσης Υγείας & Κοιν.Μέριµνας 
της Περ. Ενότ. Φωκίδας και στ) το από 1-5-2013 ιδιωτικό συµφωνητικό επαγγελµατικής 
µίσθωσης ισογείου καταστήµατος. 
 
 
                                                       Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 
1. Χορηγούµε ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, στο αρτοποιείο του ∆ηµητρίου 

Βασιλειάδη του Βασ., που ευρίσκεται στην Ερατεινή Ν. Φωκίδας, όπως εικονίζεται στο 
θεωρηµένο µε την παρούσα απόφαση σχεδιάγραµµα  και έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά στοιχεία : 
 
Θέση : Νοµός :                    ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

 ∆ήµος :                     ∆ΩΡΙ∆ΑΣ 
                 ∆ηµ. Ενότ. :              ΕΡΑΤΕΙΝΗ                                                                                 
                 Οδός :                       Π. ∆ασκαλοπούλου 
 

 Κάτοχος  :                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ του Βασ. 
 Υπεύθυνος αρτοποιίας  :   ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ του Βασ. 
 Ετος ίδρυσης :  2013 

 
Τύπος Κλιβάνων : ένας  (1)  αρτοκλίβανος κυκλοθερµικός, δύο (2) παραγωγικών 
ορόφων, εσωτερικών διαστάσεων εκάστου 2,30Χ 1,25µ. 
 

      Παραγωγικότητα κλιβάνου ανά 24ωρο  :  2.357,50  χιλιογρ./ 24ωρο. 
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Μηχανολογικός εξοπλισµός (Αναλυτικά τα µηχανήµατα) :  αρτοκλίβανος,  ισχύος 4,75 
HP  ζυµωτήριο, ισχύος 4 HP, πλαστική, ισχύος 2,70 HP, κύλινδρος, ισχύος 2,55 HP . 

        
       Είδος χρησιµοποιούµενου καυσίµου:         πετρέλαιο Diesel   

 
Συνολική Κινητήρια ισχύς :                          14  HP  
Συνολική θερµική  ισχύς  :                            - 

 
      Χώρος εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής :     ΟΧΙ 

 
Χώρος πώλησης ειδών ζαχ/κής :                ΟΧΙ                                                                                       
Χώρος πώλησης άρτου :                             17,50  τ.µ. 
 

 
2. Η παρούσα άδεια χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των κειµένων ισχυουσών 

διατάξεων της βιοµηχανικής, αρτοποιητικής και υγειονοµικής νοµοθεσίας και µε τους 
εξής όρους : 

 
α)Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία µέτρα ώστε να 
µη δηµιουργείται κίνδυνος σε βάρος της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 
(τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγµάτων στα µέρη των µηχανηµάτων που 
κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισµού, αερισµού, κ.λ.π.). 
 
β)Να τηρούνται οι διατάξεις του κανονισµού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
 
 
γ)Να τηρούνται τα γενικά προληπτικά µέτρα και κατασταλτικά µέσα πυροπροστασίας 
της 
 Κ.Υ.Α. Φ.15/οικ.1589/104/2006(ΦΕΚ 90/Β΄/30-1-06).   
   
δ)Να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές και αστυνοµικές διατάξεις για 
τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. 
 
ε)Να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις, που υπέβαλε στην 
Υπηρεσία µας ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης, σύµφωνα µε το 7ο σχετικό 
της παρούσας και συγκεκριµένα οι υπ΄αριθ. : 
A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,B1,B2,B3,B4,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5,∆1,∆2,∆3,∆4,∆5,∆6,∆8,E1
,E2,Ζ1,Ζ2,Ζ3,Ζ12,Η1 και Η7, που αναφέρονται αναλυτικά στη θεωρηµένη δήλωση 
που κοινοποιούµε, συνηµµένα µε την παρούσα, στον υπεύθυνο της λειτουργίας. 
 
 

3. Η Υπηρεσία µας διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλλει την εκτέλεση µεταρρυθµίσεων και 
περιορισµών στην εγκατάσταση του αρτοποιείου σε κάθε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόµενοι σκοποί που 
προβλέπονται από την ισχύουσα βιοµηχανική αρτοποιητική και υγειονοµική 
νοµοθεσία. 

 
4. Για την απαιτούµενη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50 και 24-11-

53 Β.∆. καθώς και του 902/75 Π.∆., υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση 
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της εγκαταστάσεως, πρέπει να χρησιµοποιηθεί πρόσωπο που να έχει τα 
προβλεπόµενα από τις διατάξεις αυτές, προσόντα. 

 
5. Η παρούσα άδεια τροποποιείται ως προς την επωνυµία κατόπιν έγκρισης της 

Υπηρεσίας µας. Χωρίς αυτή την έγκριση η επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει στο 
όνοµα φυσικού ή νοµικού προσώπου άλλου εκτός του ανωτέρω αναφεροµένου. 

 
6. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση να 

εφοδιαστεί µε άλλη άδεια εάν από κείµενες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη 
υποχρέωση. 

 
7.  Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή, για παράβαση νόµου,   µέσα σε 
30 ηµέρες από της κοινοποιήσεώς της, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.      
3200/1955, από οποιονδήποτε  έχει έννοµο συµφέρον - δια µέσου της Υπηρεσίας µας - 
ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
         
                                                           Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
                                                                          
                
                                                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΓΑΖΗ 
                                                                                        
                                                                                   
 
 
 Γραµµάτια : 
Για την έκδοση της απόφασης αυτής  
εκδόθηκαν τα εξής γραµµάτια : 
α ] Αριθµός Απόδειξης 21/2-7-2013  Ε.Τ.Ε/Κατ. Άµφισσας, αξίας  100 e. 

  

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  : 
(1) Υπουργείο Οικονοµίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
      Γεν.Γραµ.Εθν.Στατ.Υπηρ.της Ελλάδος 
      ∆/νση Στατιστικών ∆ευτερογενούς Τοµέα 
      Τµήµα Στατιστικών Μεταποίησης,΄Ερευνας και Τεχνολογίας 
      Πειραιώς 46 & Επονιτών –18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ταχ.Θυρ:80847 
 
 
(2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
      ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
      ∆/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
       & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
     Αρκαδίου 8 - ΛΑΜΙΑ 
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(3) ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
     α) ∆/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας 
     β)Τµήµα Περ/ντος & Υδροοικονοµίας               
  33100 ΑΜΦΙΣΣΑ 
  
(4) Επιθεώρηση Εργασίας  Ν. Φωκίδας 
         33100 ΑΜΦΙΣΣΑ 
 
 
(5) Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιτέας                
         33200 ΙΤΕΑ 
     
(6) ∆.Ε.Η  ΄Αµφισσας 
 33100  ΑΜΦΙΣΣΑ 
 
(7) κ. ∆ηµήτριο Βασιλειάδη του Βασ.                (µε µία σειρά θεωρ. µελέτης &  
         33058 ΕΡΑΤΕΙΝΗ                                          δήλωσης Π.Π.∆) 
  
(8) Αστυνοµικό Τµήµα Ερατεινής 
         33058 ΕΡΑΤΕΙΝΗ 
 (Με την παράκληση να παρακολουθεί την εφαρµογή 

        και τήρηση των όρων της απόφασης αυτής) 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ∆ΙΑΝΟΜΗ : 

1. Χρ. Αρχείο  (Φ.17.2 ) 
2. Φάκ. αδείας.                                                                        
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