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Θέμα :   Έκθεση Αυτοψίας  για την μονάδα παραγωγής πλαστικών ειδών (σακούλες)   
σύμφωνα με την ΥΑ οικ.12684/92/2014. 
 
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(ΦΕ Κ 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  
16/11/2017 επιθεώρηση στις εγκαταστάσε ις της μονάδας, με τα παρακάτω στοιχεία ,  
προκειμένου ελεγχθεί η υφιστάμενη κατάσταση  του εργοστασίου  για την έκδοση άδειας 
λειτουργίας .  
              
              
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  

Βιομηχανία παραγωγής πλαστικών ειδών (σακούλες).   

Τοποθεσία:  Θέση ‘ ’Κόντιτα‘’  της Δ.Ε. Οινοφύτων του   Δ. Τανάγρας  – Π.Ε. Βοιωτίας. 

Επωνυμία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,    δ.τ.  NOVAPACK  » .  

Κατάταξη  :   -     ΣΤΑΚΟΔ 2008  :   22.21, 22.22  & 18.12. 

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑΔΑ 9η  της ΚΥΑ1958/2012):  Β κατηγορία.  

- ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012):    Μέση  Όχληση. 

- Δεν Εμπίπτει στις δραστηριότητες του Παραρτήματος της ΚΥΑ οικ.12684/92/2014. 

ΑΦΜ  :  999027332            Δ.Ο.Υ:  ΘΗΒΩΝ 

  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ :  

     

 

 
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:      10-09-2018 
 Α.Π.:             4504 
 Σχετ.:            ----- 
          

 

ΚΟΙΝΟΠ.: 
1. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.         

               ΄΄NOVAPACK΄΄ 
ΚΟΝΤΙΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ  /    32011 
 

2. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ενταύθα) 
 

          
 

 ΠΡΟΣ.:  
 

«SEPTONA ΑΒΕΕ  » 

θέση ‘’Λύσια’’ Δ.Ε. Οινοφύτων του  

Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας. 
Τ.Κ.32011  -  Τηλ. 22620 31544. 
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Πρόκειται για την υφιστάμενη δραστηριότητα παραγωγής πλαστικών ειδών (σακούλες) με την επωνυμία 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,  με  δ.τ. NOVAPACK  που βρίσκεται στην θέση Κόντιτα Δ.Ε. 
Οινοφύτων του Δ. Τανάγρας, η οποία εγκαταστάθηκε στην εν λόγω θέση με την   Α.Π. 2541/10-05-2007 
άδεια εγκατάστασης .  Με το Α.Π. 3612/10-08-2017 επικαιροποιημένο ερωτηματολόγιο ο φορέας της 
δραστηριότητας αιτήθηκε την έκδοση άδειας λειτουργίας. Εκ παραδρομής θεωρήθηκε για την 
κατάθεσή της Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής 
όχλησης με Α.Π. 4504/25.10.2017, καθώς  η μονάδα κατατάσσεται στην μέση όχληση 
(λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού κινητήρια και θερμική ισχύ 
και όχι μόνον η κινητήρια ισχύ).   

 
 
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
 
-  Λειτουργούσε η μονάδα κατά τη αυτοψία .   

- Κτιριακά πραγματοποιήθηκε μέρος της αρχικής κτιριακής εγκατάστασης (σύμφωνα με την αριθμ. 175/07 

Ο.Α. όπως αναθεωρήθηκε ως προς την ισχύ της με την αριθμ. 22/2012 οικοδομική άδεια) εντός του οποίου 

λειτουργεί το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού.   

-  Ο μηχανολογικός εξοπλισμός συμπίπτει με τα επισυναπτόμενα σχεδιαγράμματα και τα 

δηλωθέντα σε ερωτηματολόγιο –  μελέτη.  

-   Επισυνάφθηκαν οι συμβάσεις με τους αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης των 

αποβλήτων ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ  EΠΕ, CINAR AE,  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.  

Τηρούνται οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις όπως αυτές έχουν δηλωθεί από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο της δραστηριότητας.  

 

Ζητήθηκε από τον ενδιαφερόμενο κο Γ. Ευθυμιάδη να καταθέσει άμεσα στην υπηρεσία 

μας μελέτη –  σχεδιαγράμματα εις διπλούν προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία 

αδειοδότησης της παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν.3982/11 .  

 
 
 
       
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ                                                             

 
 
ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ                                                                 
 

 

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β. 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

 
 
 

              Χαρ. Ρουσέτης 
Ηλ/γος Μηχκος Π.Ε.  Α’ 
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