
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                   Λιβαδειά,       12/11/2018 

                  Αρ. πρωτ.:  οικ. 5210 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                     Σχετ.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ    
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

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

Γ. Ζυγογιάννη  
Perivallon_05@yahoo.gr  

     
       2.     Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής  

Διακυβέρνησης   
 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) Την αρ. 22/2018 και με αρ. πρωτ. 4498/10-10-2018 υπηρεσίας μας, γνωστοποίηση λειτουργίας  της 
εταιρείας ΒΙΟΚΥΤ ΑΕΒΕ (υλοποίηση της αρ. πρωτ. 889/29-3-2018 έγκρισης εγκατάστασης). 
β) Την Ν. 4442 / 7-12-2016 (ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016) περί «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής  
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 
 
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού 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 25-10-2018 επιθεώρηση 

στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας του φορέα με την επωνυμία «ΒΙΟΚΥΤ Α.Ε.Β.Ε» που λειτουργεί στη 

θέση ΄ράχη’ στη περιοχή της Δ.Ε Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας με τα παρακάτω στοιχεία: 

 

Γενικά στοιχεία: 

Είδος μονάδας  Βιομηχανία κατασκευής κυματοειδούς χάρτου και 

χαρτοκιβωτίων  

Φορέας  ΒΙΟΚΥΤ Α.Ε.Β.Ε 

Θέση  ‘ράχη’  

Τ.Κ ή Δ.Ε  Σχηματάρι 

Δήμος  Τανάγρας  

ΑΦΜ/ Δ.Ο.Υ  095076298 / ΘΗΒΩΝ 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

 Κινητήρια ισχύς (KW) Θερμικής ισχύς KW) Αξία (ευρώ) 

Νομίμως  λειτουργούντα 2.980,68  9.594.138,81 

Αποξήλωση 0,75      67.000,00 



Εγκεκριμένη εγκατάσταση με 

την έγκριση εγκατάστασης  

902,76  7.038.900,00 

Εγκατάσταση εξοπλισμού μετά 

την έγκριση εγκατάστασης 

19,50     135.000,00 

Σύνολο προς λειτουργία  3.902,18  16.701.038,81 

 

 
Ατμολέβητες / ατμογεννήτριες   Π.Υ.Δ Π.Π 

ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε 

Αρ. σειράς 2892 Α’ κατηγορίας  

10.07.0625 Η/Τ/19-5-2017 

EUROCERT 

10.01.3636/28-2-2018 

EUROCERT 

 
 

Πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα κατασκευής κυματοειδούς χάρτου και χαρτοκιβωτίων η οποία λειτουργεί 

βάσει της αρ. πρωτ. 4792/07-12-2001 απόφασης περί αδείας λειτουργίας της υπηρεσίας μας όπως 

τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 4199/31-12-2008 απόφασή μας και δυνάμει των αρ. πρωτ. 7712/13-01-

2015 και 885/06-03-2018 εκθέσεων επιθεώρησης σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΕΚ 158 Β 

/3-2-2012 όπως ισχύει.  

 

Η εν λόγω βιομηχανία κατατάσσεται στο σύνολο στη Μέση όχληση [(κωδ. ΣΤΑΚΟΔ 2008 17.21 (χαμηλή), 
18.12 (μέση)] της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στη Β’ 
περιβαλλοντική κατηγορία της αρ. 1958/ΦΕΚ 21 Β/13-01-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

 

Επιθεώρηση:  
Η επιθεώρηση αφορούσε στον έλεγχο των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και των 

Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων μετά από αίτηση της εταιρείας με την οποία μας γνωστοποίησε 

ότι λειτουργεί. 

Κατά την επιθεώρηση επεδείχθησαν τα παρακάτω έγγραφα δικαιολογητικά: 

 Η αρ. πρωτ. 27-2015 έγκριση δόμησης και η αρ. πρωτ. 39/2015 οικοδομική άδεια όπως 

αναθεωρήθηκε στις 13-7-2017 καθώς και το αρ. πρωτ. 76/18-1-2018 πιστοποιητικό ελέγχου 

κατασκευής από την υπηρεσία δόμησης του Δήμου Θηβών.  

 Το αρ. 3145 Φ.701.4 Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ 567/21-2-2018 πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Οινόφυτων  διάρκειας ισχύος μέχρι 21-2-2026. 

 Σχεδιάγραμμα / κάτοψη βιομηχανικού εξοπλισμού (κάτοψη ισογείου) και τεύχος ισχύος – 

προϋπολογισμού μηχανολογικού εξοπλισμού το οποίο φέρει την υπογραφή του διπλ. Μηχανικού Π. 

Μαγουλά. 

 Τεύχος με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που φέρουν την υπογραφή του μηχανικού Π. 

Μαγουλά όπου αναγράφεται ο τρόπος υλοποίησης τους καθώς και τα παραστατικά διαχείρισης της 

ιλύος που παράγεται από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας. 

 Το πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής για το νέο ατμολέβητα No 10.07.0625 της EUROCERT. 



 Η αρ. πρωτ. 13677/20-9-2017 απόφαση του Δήμου Τανάγρας περί «Τροποποίηση έγκρισης 

εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στην εταιρεία ΒΙΟΚΥΤ ΑΕΒΕ» καθώς και η αρ. 

πρωτ. 2150/20-02-2018 βεβαίωση για την καλή κατασκευή της εισόδου – εξόδου οχημάτων επί 

δημοτικής οδού της ιδίας υπηρεσίας. 

 Υπεύθυνες δηλώσεις όπως προβλέπονται στην ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΕΚ 158 Β /3-2-2012. 

 Παράβολο 633,51 ευρώ (αρ. εμβάσματος 501847857/18-9-2018). 

 

Διαπιστώσεις: 
Κατά την επιθεώρηση και αφού ελήφθησαν υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι: 

α) Κτιριακές εγκαταστάσεις 

Οι κτιριακές εγκαταστά0σεις καλύπτονται από οικοδομικές άδειες με τελευταία την αρ. 39/2015 όπως 

αναθεωρήθηκε στις 13-7-2017. 

β) Μηχανολογικός εξοπλισμός   

Υπάρχει αντιστοιχία των αναφερομένων στην τεχνική έκθεση και σχεδιαγράμματα που μας επέδειξαν, ήτοι 

η μονάδα.  

γ) Περιβαλλοντική αδειοδότηση 

Τηρούνταν οι ΠΠΔ όπως αυτές προβλέπονται στην αρ. Φ 15/4187/266/2012 ΚΥΑ και αναλυτικά 

αναφέρονται στο τεύχος που επιδείχθηκε. 

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της Φ/Χ επεξεργασίας των αποβλήτων και τα υγρά απόβλητα (νερά πλύσης 

μηχανημάτων) επεξεργάζονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και ανακυκλώνονται στο σύνολό τους στη 

γραμμή παρασκευής αμυλόκολλας. Η ιλύς που παράγεται από την Φ/Χ επεξεργασία παραδίδεται σε 

αδειοδοτημένο συλλέκτη τηρουμένων των παραστατικών διαχείρισης της. 
 

Ως εκ τούτου η εν λόγω βιομηχανία τηρεί τις προϋποθέσεις του τίθενται στο Ν. 3982/2011, στην ΥΑ αριθμ. 

οικ. 32790/392/Φ.15 ΦΕΚ 1061/28-3-2017 και στην ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΕΚ 158 Β /3-2-2012 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και συνεπώς δύναται να συνεχίσει τη λειτουργίας της.  

Το τμήμα πληροφορικής της Π.Ε Βοιωτίας 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 860) 
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