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    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III  

   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του άρθρου 19 

παρ. 1 του Ν.3982/2011 

 

                                          Αρ. Πρωτοκόλλου: 1208/ Θ.1 / 884 
            

                                            
             ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                  Ηµεροµηνία:   28-5-2014                     
             ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                                  
             33100 ΑΜΦΙΣΣΑ                                                          Αρ. καταχώρησης : 483                                                                                                                  
          
 
 

 
Ο/Η Όνοµα Επώνυµο:  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΝΕΖΟΣ 
 
 Ονοµ/µο 
πατέρα 

   ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΝΕΖΟΣ 

Ονοµ/µο 
µητέρας 

 ΑΡΓΥΡΩ 

Αριθµός ∆ελτίου 
Ταυτότητας (Α∆Τ) 

  ΑΖ 496714 Εκδούσα 
Αρχή 

  Α.Τ ΙΤΕΑΣ 

ΑΦΜ   153154976 ∆ΟΥ   ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Ηµεροµηνία γέννησης   4-12-1996 Τόπος 
γέννησης 

  ΓΑΛΑΞΙ∆Ι 

∆ιεύθυνση 
Επιχείρησης 

(Νοµός, ∆ήµος, Οδός, 
Αριθµός, ΤΚ) 

    
    ∆.Ε ΓΑΛΑΞΙ∆ΙΟΥ –ΘΕΣΗ «ΑΓΡΥΛΙΕΣ»-∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΦΩΝ  
    Εκτός σχεδίου – Ζώνη ∆΄ 
   33052 ΓΑΛΑΞΙ∆Ι 

Τηλέφωνα   2265041758, 41768  

e-mail  Φαξ 

 

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 
1. Τα στοιχεία του επαγγελµατικού εργαστηρίου ή αποθήκης µε την επωνυµία «ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ», όπως 

περιγράφονται κατωτέρω, είναι ακριβή και αληθή.  
2. Το  ως άνω επαγγελµατικό εργαστήριο ή αποθήκη : «ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ» µε ΚΑ∆ 2008 : 10.51  

3. ∆εν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011. 
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ     Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ Ι Σ Χ Υ Σ  (ΗΡ) 

1 Βραστήρας-παστεριωτήρας γάλακτος 1 

2 Βραστήρας-παστεριωτήρας γάλακτος 1 

3 Αντλία µεταφοράς τυρόγαλου 1 

4 Αντλία µεταφοράς γάλακτος 1 

5 Παγολεκάνη 1 

6 Παγολεκάνη 1 

7 Ψύκτης νερού  0,5 

8 Ψυκτικός θάλαµος 5 

9 Ψυκτικός θάλαµος 3 

 ΣΥΝΟΛΟ 14,5 

 
 
4.  Τηρεί, εφόσον προβλέπονται, τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις της Υ.Α.  

και ειδικότερα τις ακόλουθες: 
 

  
Γενικές ∆εσµεύσεις: Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Α7,Α8 
Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας: Β1,Β2,Β4 
Θόρυβος: Γ1 
Αέρια απόβλητα: ∆1,∆2,∆3,∆4,∆5,∆6 
Υγρά απόβλητα: Ε1, Ε2,Ε4 
Στερεά απόβλητα: Ζ1, Ζ2,Ζ3,Ζ12 
Ειδικές δεσµεύσεις:  Η7 

 
5.  Τηρεί όλα τα προβλεπόµενα από τις επιµέρους άδειες/εγκρίσεις και πιστοποιητικά, τα οποία 

επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και όλα τα προβλεπόµενα στις Υ.∆. 
που συνυποβάλλονται µε την παρούσα. 

6.6.6.6. .∆εν υποχρεούται σε έκδοση πιστοποιητικού Πυρασφάλειας     

 
7. Αναφορικά µε το επαγγελµατικό εργαστήριο ή την αποθήκη που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω 

καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη ∆ήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 19 παρ1 Ν. 3982/2011. 

 

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη ∆ήλωση για την έναρξη 
λειτουργίας του ως άνω περιγραφόµενου επαγγελµατικού εργαστηρίου ή αποθήκης, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Συνηµµένα έγγραφα / δικαιολογητικά: 
1. Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις. 
2. Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής και διάθεσης αστικών λυµάτων καθώς και βεβαιώσεις 

παραλαβής του τυρόγαλου από χοιροτρόφους της περιοχής. 
 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόµο 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω ∆ήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα. 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη ∆ήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόµου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει. 
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Με τη συµπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης ∆ήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαµβάνει ατοµική 
ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 
άρθρου 22 του Νόµου 1599/1986, σύµφωνα µε τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή 
αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του 
ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 
δέκα (10) ετών». 

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασµένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα 
υποβάλλεται σε ολική ή µερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς 
και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας 
θα πραγµατοποιείται από τα όργανα της  Περιφέρειας, µε τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών, σύµφωνα 
άλλωστε και µε το ως άνω· άρθρο.  
Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης ∆ήλωσης στην αρµόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη 
λειτουργίας του ως άνω περιγραφόµενου επαγγελµατικού εργαστηρίου ή αποθήκης. 
 
Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστηµα. 
Η παρούσα δύναται να χρησιµοποιηθεί και για την έκδοση οικοδοµικής άδειας, όπου αυτή απαιτείται, 
κοινοποιούµενη αντιστοίχως στην αρµόδια πολεοδοµική αρχή. 

 

           Ο  δηλών       Θεωρήθηκε 
 
                                                                                                                  Άµφισσα 28/ 5 /2014  
 
                                                                                                                   Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
(Ηµεροµηνία & Υπογραφή)   
                                                                                                                      

                                                                                                       ΗΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΕΛΟΣ 
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ΟΡΟΙ:  
α) Να τηρούνται οι Αστυνοµικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
β) Να τηρούνται οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, που αναγράφονται παραπάνω. 
γ) Να τηρούνται τα γενικά και προληπτικά µέτρα πυρασφάλειας. 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

 
    (1)Υπουργείο Οικονοµικών      

        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 
 
(3)  ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
      α)   ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
            και Κτηνιατρικής 
           Τµήµα Κτηνιατρικής 
           33100 ΑΜΦΙΣΣΑ 
     
     β)   Τµήµα Περ/ντος & Υδροοικονοµίας 
           33100  ΑΜΦΙΣΣΑ  
 
(4)  Επιθεώρηση Εργασίας Ν. Φωκίδας 
      33100  ΑΜΦΙΣΣΑ 

                   
           (5)  ∆ήµο ∆ελφών 
                 33100  ΑΜΦΙΣΣΑ 

 
(6)  Αστυνοµικό  Τµήµα  Ιτέας 

                  33200  ΙΤΕΑ 
                 
          (7)  ∆.Ε.Η  Άµφισσας 
                33100  ΑΜΦΙΣΣΑ 
                 
          (8)  Πυροσβεστική Υπηρεσία  Ιτέας 

      33200  ΙΤΕΑ                                                         
                  
        (9) κ. Αθανάσιο  ΚΟΡΝΕΖΟ  του Χρήστου                                           (µε µία σειρά θεωρηµένων Π.Π.∆)                                                        
                 33052 ΓΑΛΑΞΙ∆Ι 

 
 Ε.∆.  

            Χρ. Αρχείου (Φ.14.5) 
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