
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                   Λιβαδειά,    03 /08/ 2018 

                 Αρ. πρωτ.:   3393 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ    
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΠΡΟΣ:          1.    Σ. ΣΚΛΑΒΟΣ Α.Β.Ε.Ε  
   
Ταχ. Δ/νση            :   Φίλωνος 35-39          Θέση ‘κορματζίνι’ – Σχηματάρι Βοιωτίας        
Τηλ                      : 2261 3 50331    
Πληροφορίες         : 
Email                   : 

Γ. Ζυγογιάννη  
Perivallon_05@yahoo.gr  

 ΚΟΙΝ    
       1.     Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής   

 Διακυβέρνησης  
 

Λ. Καλυβίων 1 / ΤΚ 35100 Λαμία  
 

 
    
ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΕΚ 158 Β / 3-2-2012 όπως 
ισχύει. 
 
 
Σχετ.  
α)  Το αρ. πρωτ. 3019/28-6-2018 ερωτηματολόγιο   
β) Το αρ. πρωτ. 3019/11-07-2018 έγγραφό μας με το οποίο προσδιορίστηκαν τα αιτούμενα 
δικαιολογητικά. 
γ) Η αρ. 21 (αρ.πρωτ. 3251/10-7-2018) γνωστοποίηση εγκατάστασης 
δ) Η αρ. 04 (αρ. πρωτ. 3393/23-7-2018) γνωστοποίηση λειτουργίας  
ε)  Τον Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230Α/7-12-2016) περί νέου θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. 
στ)  Τον Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17-01-2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις». 
ζ) Ν.  4549/14-06-2018 (ΦΕΚ 105/14-6-2018) Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας 
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών η υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Ζυγογιάννη Γεωργία, κατ’ 

εφαρμογή του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ 15/2012 διενήργησε την 27-07-2017 επιθεώρηση 

στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας του φορέα με την επωνυμία «Σ. ΣΚΛΑΒΟΣ A.B.E.Ε» που λειτουργεί 

στη θέση ΄ΚΟΡΜΑΤΖΙΝΙ’ στη περιοχή της Δ.Ε Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας με τα 

παρακάτω στοιχεία: 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 
Είδος εγκατάστασης  Βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων βαφής υφασμάτων και νημάτων 



Ιδιοκτήτης Σ. ΣΚΛΑΒΟΣ Α.Β.Ε.Ε  με δ.τ SCLAVOS  SA 
Τοποθεσία    Θέση «Κορματζίνι» , Δ.Ε Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας 

ΑΦΜ:  094229119 Δ.O.Y  / ΦΑΕ  ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑ.Δ:  28.94  Εντός Λεκάνης απορροής Ασωπού χωρίς υγρά απόβλητα 
Περιβαλλοντική 
κατηγορία / Όχληση   

Περιβαλλοντική κατηγορία  Β         
Μέση (Μεταβατικές διατάξεις) 

 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
  

 Ίδρυση / 
Υφιστάμενη 
κατάσταση 

Αιτούμενα 
προς 

κατάργηση 

Αιτούμενα 
προς 

εκσυγχρονισμό 

Μετά από 
επέκταση / 

εκσυγχρονισμό 

1. Συνολική κινητήρια ισχύς των μηχανημάτων, που 
σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία 
(kW) 

671,42 6,20 48,99 715,46  

2. α. Συνολική θερμική ισχύς των μηχανημάτων, που 
σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία 
(kW) 

3,00 0,00 0,00 3,00 

2. β. Συνολική άεργος ισχύς (kVA) 775,60 17,20 74,20 832,60 

3. Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των 
μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος (kW) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των 
μηχανημάτων που δε σχετίζονται άμεσα με την 
παραγωγική διαδικασία (π.χ. μηχανήματα 
πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίων,  κλιματισμού, 
κ.λπ.) (kW) 

112,73 0,00 57,94 170,67 

5. Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού (€)  2.069.186,49 21.337,00 267.195,00 2.315.044,49 

 
 

Πρόκειται για Μονάδα Κατασκευής άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης ( Μηχανήματα Βαφής Υφασμάτων )  

η οποία λειτουργεί βάσει της υπ. αριθμ. 3216/08-06-2007 απόφασης  της Υπηρεσίας μας « Άδεια 

Λειτουργίας αορίστου διάρκειας» η οποία τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 411/4-11-2013 και την αρ. 

πρωτ. 1268/22-04-2016 απόφαση της υπηρεσίας μας. Επιπλέον για την εταιρεία έχει χορηγηθεί η αρ. 

πρωτ. 2894/06-07-2017 άδεια εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης. 

Με το (γ) σχετικό η εταιρεία γνωστοποίησε την εγκατάσταση της ενώ με το (δ) σχετικό τη γνωστοποίησε τη 

λειτουργία μέρους του εγκεκριμένου με την αρ. πρωτ. 2894/06-07-2017 άδεια εγκατάστασης κτιριακής και 

μηχανολογικής επέκτασης εξοπλισμού αλλά και νέου. 

 

Επιθεώρηση:  

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε  η ορθότητα του ερωτηματολογίου, η καταλληλότητα του χώρου , τις 

επικρατούσες συνθήκες στην περιοχή της υπό εγκατάστασης μονάδας, Επιπλέον ο έλεγχος περιελάμβανε 

την διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίησης λειτουργίας και την τήρηση των ΠΠΔ. 



 

Διαπιστώσεις: 

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε η ορθότητα του ερωτηματολογίου, η καταλληλότητα του χώρου και η 

ορθότητα των στοιχείων της γνωστοποίησης λειτουργίας. 

Επιπλέον και σε ότι αφορά: 

Α) κτιριακές εγκαταστάσεις 

Για την λειτουργία της εγκεκριμένης κτιριακής επέκτασης υπήρχε η αρ. 43/2017 άδεια δόμησης όπως 

αναθεωρήθηκε στις 07-12-2017 και 08-05-2018. 

Η δραστηριότητα απαλλάσσεται από έγκριση μελέτης και από πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.  

Επεδείχθη η από 30-7-2018 υπεύθυνη δήλωση του κου Γ. Γεωργίου σχετικά μα τη λήψη και τήρηση των 

απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας. 

Για τις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις υπήρχε υπεύθυνη δήλωση αρμοδίου κατά νόμο μηχανικού 

περί στατικής επάρκειας ενώ για την κυκλοφοριακή σύνδεση υπήρχε υπεύθυνη δήλωση του κο 

Παπαδόπουλου σύμφωνα με την οποία η κυκλοφοριακή σύνδεση της μονάδας υλοποιήθηκε σύμφωνα μα 

τα εγκεκριμένα σχέδια της τεχνικής υπηρεσία του Δήμου Τανάγρας.  

Β) Μηχανολογικός εξοπλισμός 

Υπήρχε αντιστοιχία των αναφερομένων στο ερωτηματολόγιο και την γνωστοποίηση λειτουργίας. 

Επεδείχθησαν οι υπεύθυνες δηλώσεις που προκύπτουν από την αρ. πρωτ. 64618/856/Φ15/ΦΕΚ 

2278/2018. 

Τηρούνταν στο αρχείο της εταιρείας τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των νέων ανυψωτικών μηχανημάτων 

για τα οποία μας γνωστοποιήθηκε η λειτουργία. 

Για την δεξαμενή αζώτου 10.000 λίτρων υπήρχε η αρ. 170101/24-01-2017 βεβαίωση περιοδικού ελέγχου 

της Air Liquide. 

γ) Τήρηση περιβαλλοντικών όρων 

Η εταιρεία τηρεί τις ΠΠΔ που τις έχουν προσδιοριστεί και αναλύονται στην από 19-7-2018 τεχνική μελέτη – 

μηχανολογική μελέτη άδειας λειτουργία για μηχανολογική επέκταση  που τηρούσε η εταιρεία κατά την 

ημέρα της επιθεώρησης.    

Επεδείχθησαν: 

 η από 30-7-2018 υπεύθυνη δήλωση του κου Γ. Γεωργίου σχετικά με την τήρηση των ΠΠΔ 

 Συμβάσεις με τους φορείς διαχείρισης των παραγομένων αποβλήτων  

 Αποδεικτικό καταχώρησης στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) 

 Τεχνικά δελτία γιο το υλικό μεταλλοβολής. 

Έγινε σύσταση στην εταιρεία για την διασφάλιση της καθαριότητας του αύλειου χώρου κατά την εναπόθεση 

μεταλλικών ά υλών ή μεταλλικού σκράπ.  

  

 



Η Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται 

για την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

 

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση                                                       Η Αν/τρια Πρ/νη Δ/νσης    

 

Γ. Ζυγογιάννη  

ΠΕ Χημικών Μηχ/κών με Α’ β                                                               Γεωργία Σερ. Ζυγογιάννη   

                                                                                                       ΠΕ Χημικών Μηχανικών με ‘Α β 
 
 
 
 

 

Ε.Δ  

1. Χ.Α 

 2. Φ.Β (Φ 904) 
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