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Θέμα :   Έκθεση Αυτοψίας  για την μονάδα παρασκευής αρωμάτων ή παρασκευασμάτων 
καλωπισμού –  μεταποίησης σαπουνομάζας  (εργαστήριο) , σύμφωνα με τον Ν.3982/11. 

 
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)  όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει ,  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 πα ρ.4 του 
Ν.3982/2011), διενέργησε  την 20/06/2019 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας, 
με τα παρακάτω στοιχεία, προκειμένου ελεγχθεί η υφιστάμενη κατάσταση  της  
δραστηριότητας .  
                             
                                
Γενικά Στοιχεία :  

Μονάδα παρασκευής αρωμάτων ή παρασκευασμάτων καλωπισμού –  μεταποίησης 
σαπουνομάζας (εργαστήριο) .  
 
Τοποθεσία:  Οδός Δεδάκη 3 Σχηματαρίου Δ. Τανάγρας  – Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
Επωνυμία: «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΣΩΤΗΡΙΑ».  
 
Κατάταξη  :   -     ΣΤΑΚΟΔ 2008  :   20.41, 20.42.. 

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑΔΑ 9η  της ΚΥΑ1958/2012):  Εξαιρείται Π.Ο.  
- ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012):    Χαμηλή  Όχληση. 
- Εμπίπτει στις δραστηριότητες του Ν.3982/11. 

 
 
ΑΦΜ  : 155244431         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:     04 -07-2019 
 Α.Π.:       οικ. 2794 
 Σχετ.:       ---- 
 Αρ. Φακ.:   ΦΑ-102 (εργασ.)  
 

 

ΠΡΟΣ: 

1.  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΟΔΟΣ ΔΕΔΑΚΗ 3 (ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 7) 
Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Δ. 

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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Ιστορικό  :  
 
Πρόκειται για νέα  δραστηριότητα, με τα παραπάνω στοιχεία, για την οποία η ενδιαφερομένη κατέθεσε στην 

υπηρεσία μας τις γνωστοποιήσεις εγκατάστασης - λειτουργίας Α.Π.3950/17-09-2018 με αριθμ. 29 και 

4839/24-10-2018 με αρ.27 αντίστοιχα. 

Επίσης κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η  αριθμ.1107173/29-05-2019 γνωστοποίηση εγκατάστασης. 

  
 
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
-  Τηρείται ο φάκελος των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην μονάδα σύμφωνα με την 
ΥΑ αριθμ. οικ. 64618/856/Φ15(ΦΕΚ2278Β/2018).  
-  Ο κτιριακός- μηχανολογικός εξοπλισμός ε ίναι σύμφωνα με τα δηλωθέντα στο Α.Π. 
4025/19-09-2018  ερωτηματολόγιο του παραρτήματος Ι του Ν.3982/11.  
-  Υπάρχει καταλληλότητα του χώρου και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή 
σύμφωνα με τα δηλωθέντα σε ερωτηματολόγιο και στην ληφθείσα βεβαίωση χρήσεω ν γης.  
-  Τηρούνται τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας της ΥΑ 

Φ15/οικ.1589/104/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

Ζητήθηκε από τον φορέα της δραστηριότητας να ακυρωθεί η αριθμ.1107173/29-05-2019 

γνωστοποίηση εγκατάστασης, καθώς αφορούσε μόνο την προσθήκη στην επωνυμία του διακριτικού τίτλου 

και να γίνει εκ νέου ηλεκτρονικά μεταβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας (για την ενημέρωση του 

διακριτικού τίτλου). 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για την αυτοψία:                                                             

 
 
ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ        

 

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                          

 

 

Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β. 

H Αν Προϊσταμένη Δ/νσης 

 

 

 

Γ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ 

Χημ. Μηχαν.  Π.Ε.  A’ 
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