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Θέμα :   Έκθεση Αυτοψίας  για την βιομηχανία παραγωγής παραγωγής 
παραφαρμακευτικών και πλαστικών προϊόντων (ωτοκαθαριστές, πλαστικές συσκευασίες,  
αυτοκόλλητοι επίδεσμοι, φυτίλι μπουκ ιών, υδρόφιλο βαμβάκι γ ια φαρμακευτική χρήση, 
βάτες δίσκων και υποσέντονα ακράτειας)  που  αφορά την τροποποίηση της άδειας 
λειτουργίας μετά από επέκταση -εκσυγχρονισμό .  
 
 
Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας  
Κωνσταντινίδης Μιχαήλ  
Μπατσούλης Παναγιώτης  
Κατ’ εφαρμογή (του  άρθρου  26) του Ν.3982/11  (ΦΕΚ  143Α/17-06-11) «Απλοποίηση της 
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12(ΦΕΚ 158Β/03 -
02-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και 
λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/11(ΦΕΚ143Α), την 
τροποποίηση  και την ανανέωση των αδειών,  την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική 
ανασυγκρότηση» και μετά από Εντολή  του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης  
(σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ αριθμ. οικ. 14684/914/Φ15 ΦΕΚ3533Β/31 -12-2012, 
περί καθορισμού παραβόλων του άρθρου 28 παρ.4 του Ν.3982/2011 ) ,  διενέργησε  την  
07/02/2018 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας, με τα παρακάτω στοιχεία ,  
προκειμένου ελεγχθεί η υφιστάμενη κατάσταση  του εργοστασίου.  
                             
Γενικά Στοιχεία :  

Βιομηχανία παραγωγής  παραφαρμακευτικών και πλαστικών προϊόντων .  
 
Τοποθεσία:  Θέση ‘ ’Λύσια‘’  της Δ.Ε. Οινοφύτων του   Δ. Τανάγρας  – Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
Επωνυμία: «SEPTONA ABEE ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ , με δ.τ.  SEPTONA 
A.E.» .  
 
Κατάταξη     -      ΣΤΑΚΟΔ 2008  :    13.10, 13.99, 17.22, 22.22 & 22.29.  
. 

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑΔΑ 9η  της ΚΥΑ1958/2012):  Β κατηγορία.  
- ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012):    Μέση  Όχληση. 
- Εμπίπτει στις διαδικασίες αδειοδότησης του Ν.3982/11. 

 
Α.Φ.Μ.   094358279      Δ.Ο.Υ.ΘΗΒΩΝ  

 

     

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΚΑΙ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση:        Φίλωνος 35-39   /    Λιβαδειά        
Ταχ. Κώδικας  :  32100      
Πληροφορίες :    Κων/νίδης Μ. 
Τηλέφωνο :         22613 – 50335                                                                                                                                                                                                                                        
Τηλεομοιοτυπία:  22613 – 50337 
e-mail     : mkonstantinidis@viotia.gr 
       

 

            

  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                              

  
Λιβαδειά:        12-02-2018 
Α.Π.:              οικ.581 

          

 

ΚΟΙΝΟΠ.: 

1«SEPTONA ΑΒΕΕ  » 

θέση ‘’Λύσια’’ Δ.Ε. Οινοφύτων του  
Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας. 
Τ.Κ.32011  -  Τηλ. 22620 31544. 
 
2. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 
35100 – ΛΑΜΙΑ 
a.galanis@fthiotida.pste.gov.gr 
 

          
 

 ΠΡΟΣ.:  
 

«SEPTONA ΑΒΕΕ  » 

θέση ‘’Λύσια’’ Δ.Ε. Οινοφύτων του  

Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας. 
Τ.Κ.32011  -  Τηλ. 22620 31544. 
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Ιστορικό  :  
 
Η ανωτέρω βιομηχανία λειτουργεί με την Α.Π. 1053/05 -03-2007 Άδεια λειτουργίας 
αορίστου διάρκειας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Α.Π. 1640/23 -03-2013 
απόφασή μας. Έχει εκδοθεί η  Α.Π. 1298/18-03-2015 Άδεια Εγκατάστασης λόγω κτιριακής 
επέκτασης και διαρρύθμισης μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
Π.Ε.Β, η Α.Π. 1580/02 -04-2015 τροποποίηση της και η  Α.Π.3511/14-09-2017 έγκριση 
σχεδιαγραμμάτων προς την πολεοδομία Θηβών. Επισυνάφθηκε η αριθμ. 59/15 Άδεια 
Δόμησης του Δ. Θηβαίων όπως έχει αναθεωρηθεί την 13 -11-2017 και ισχύει.  Με Α.Π. 
163/11-01-2018 ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι του Ν.3982/11 η εν λόγω εταιρεία 
δια του εκπροσώπου της αιτε ίται την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας μετά από 
εγκεκριμένη κτιριακή επέκταση, μηχανολογική διαρρύθμιση -εκσυγχρονισμό και αυθαίρετη 
μηχανολογική επέκταση.  
 

 
 
Κατά την επιθεώρηση διαπ ιστώθηκαν τα κάτωθι:  
 
-   Η κτ ιρ ιακή  –  μηχανολογ ική  επέκταση  της  δραστηρ ιότητας  έχε ι  πραγματοπο ιηθε ί  

σύμφωνα με  τα  εγκεκρ ιμένα σχεδ ιαγράμματα.  

-  ο  μηχανολογ ικός  εξοπλ ισμός  έχε ι  εγκατασταθε ί  σύμφωνα με  τα  εγκεκρ ιμένα  κα ι  τα  

νέα  επ ισυναπτόμενα  σχεδ ιαγράμματα.  

-   Τηρούντα ι  ο ι  Πρότυπες Περ ιβαλλοντ ικές  Δεσμεύσε ις .  

-   Κατά  τα  λο ιπά τηρούντα ι  ο ι  όρο ι  κα ι  ο ι  περ ιορ ισμο ί  της  άδε ιας  εγκατάστασης .  

 

 
   
 

 
 
 
 
 
Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση                                                        

Μ. Κων/νίδης 

Τ.Ε. Μηχ/κων Β’ 
 
 
Π. Μπατσούλης  
Τ.Ε. Μηχ/κών Α’ 
 

Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β. 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

K.A.A. 

 

 

              Γ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ 

       ΧΗΜ. ΜΗΧ/ΚΟΣ   Π.Ε.  A’ 

  
 


		2018-02-14T13:05:00+0200
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




