
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                    

                     Λιβαδειά         24 - 07 - 2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                         Αρ. πρωτ.:     οικ. 3085 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                        Σχετ. :          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ    
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                               
          Προς:    ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΑΒΕΕ 
Ταχ. Δ/νση           :   Φίλωνος 35-39                   Θέση ‘κέσσερη’ 
Τηλ                      : 2261 3 50331                         Οινόφυτα  Βοιωτίας  
Πληροφορίες        : 
Email                    : 

Γ. Ζυγογιάννη  
perivallon_05@yahoo.gr  

     
           Κοιν.: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

     Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
 Δ/νση Διαφάνειας &                 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012 
όπως ισχύει. 
 
Σχετ.: 
 
1. Ν. 3982/2011 ΦΕΚ 142/Α/2011 , απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις όπως ισχύει. 
2. Τον Ν. 4442/2016 ΦΕΚ 230Α/7-12-2016 περί νέου θεσμικού πλαισίου για την άσκηση 

οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. 
3. Τον Ν.4512/2018 (ΦΕΚ5/Α/17-01-2018) ‘Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. 
4. Την με αρ. 483/35/Φ15/2012 (ΦΕΚ 158 Β) Υ.Α. «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και 

διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 
3982/2011, την τροποποίηση και ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή 
τεχνική ανασυγκρότηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την αρ. οικ.64618/856/Φ15, «Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β’ 158) «Καθορισμός 
τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), την τροποποίηση και την 
ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση 

6. Η α/α 1117537 (αρ. πρωτ. 2679/27-6-2019 υπηρεσία μας) γνωστοποίηση για τη λειτουργία 
μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας. 
 

Σε συνέχεια του ανωτέρω 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 19-07-2019 

επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας του φορέα με την επωνυμία «ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ 

ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΒΕΕ» που λειτουργεί στη θέση ΄ΚΕΣΣΕΡΗ’ στη περιοχή της Δ.Ε 

Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας με τα παρακάτω στοιχεία: 

 
                                                                                      

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Παραγωγή προϊόντων διογκωμένου πολυστυρενίου και ανακύκλωσης 

επιστροφών προϊόντων πολυστυρενίου. 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Θέση ‘κέσσερη’ Οινόφυτα Βοιωτίας                                                                  
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:  ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΒΕΕ με δτ ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΑΒΕΕ 



                                                                                                                          
ΚΙΝ.ΔΥΝΑΜΗ ΗΛ/ΡΕΣ 
 
  Κινητήρια 

KW 
Θερμική 
KW 

Υφιστάμενος παραγωγής 808,96 51,00 
Υφιστάμενος προστασίας Περιβάλλοντος - Εργαζομένων 45,22 0,00 
Υφιστάμενος Πυροπροστασίας 17,64 0,00 
Συνολική ισχύς βάσει Άδειας Λειτουργίας Α.Π. 1171/10-06-2016 871,82 51,00 
Λειτουργούντα παραγωγής (βάσει έγκρισης εγκατάστασης 
4197/2018) 

211,00 0,00 

Λειτουργούντα Πυροπροστασίας (βάσει έγκρισης εγκατάστασης 
4197/2018) 

17,60 0,00 

Αλλαγή Κινητήρων υφιστάμενων παραγωγής  24,66 0,00 
Αλλαγή Κινητήρων  παραγωγής (σε σχέση με την  έγκριση 
εγκατάστασης 4197/2018) 

4,00 0,00 

Νέα λειτουργούντα - επέκταση (εντός βαθμού όχλησης) 124,10 0,00 
Παροπλισμένος εξοπλισμός παραγωγής 12,42 0,00 
Παροπλισμένος εξοπλισμός πυροπροστασίας 10,85 0,00 
(Αποξηλωμένα παραγωγής) -0,87 0,00 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1.276,45 51,00 
 
Α.Φ.Μ. : 095169270  
Δ.Ο.Υ:  Θηβών  
      
Κ.Α.Δ : 22.2, 38.21 
ΟΧΛΗΣΗ: ΜΕΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Β 

 
Πρόκειται για βιομηχανία με τα ανωτέρω στοιχεία για την οποία έχει χορηγηθεί η αρ. πρωτ. 200/18-06-2001 

απόφαση περί αδείας λειτουργίας αορίστου διάρκειας. Με την αρ. πρωτ. 2860/2006 απόφαση χορηγήθηκε 

άδεια λειτουργίας μηχανολογικής επέκτασης στα πλαίσια του 20%. Με την αρ. πρωτ. 1607/17-05-2010 

απόφαση της υπηρεσίας μας χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας εγκεκριμένης και αυθαίρετης μηχανολογικής 

επέκτασης και επέκτασης στο 29% της εγκατεστημένης ισχύος (αρθ. 20 , παρ. 2β). Με την αρ. πρωτ. 

6240/πε/10-6-2016 απόφασή μας χορηγήθηκε α) άδεια λειτουργίας μετά από επέκταση στο 20%, 

αυθαίρετη επέκταση, ενσωμάτωση των Π.Π.Δ και επέκταση δραστηριότητας (ανακύκλωση πολυστερίνης) 

και β) Έγκριση σχεδιαγραμμάτων για νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών (νομιμοποίηση δεξαμενών).  

Με την αρ. πρωτ. 3330/2018 απόφαση μας χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας κτιριακής επέκτασης αορίστου 

διάρκειας. 

Με την αρ. πρωτ 4197/2018 απόφασή μας χορηγήθηκε έγκριση εγκατάστασης και με το αρ. πρωτ. 968/22-

03-2019 έγγραφό μας θεωρήθηκαν σχεδιαγράμματα για νομιμοποίησεις και κατασκευή χώρου 

υποσταθμού. 
 

 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Η επιθεώρηση έγινε προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων της έγκρισης εγκατάστασης καθώς 

και η ορθότητα της γνωστοποίησης λειτουργίας. 

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε: 

1. H τήρηση φακέλου με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

 Η από 22-07-2019 Υ.Δ του διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού, Π. Αναστασίου 



 Οι από 16-6-2019 Υ.Δ του διπλωματούχου Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου, Α. Καραντζίκη σχετικά 

με την υλοποίηση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις εγκριθείσες άδειες και την επίβλεψη 

αυτών. 

 το αρ. πρωτ. 3305 Φ.701.4ΦΑΑΜΠΥ/15-5-2019 πιστοποιητικό πυροπροστασίας της 

πυροσβεστικής υπηρεσίας Οινοφύτων 

 Η αρ. πρωτ. 15769/10-11-2016 έγκριση εισόδου εξόδου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η 

από 30-3-2018 ΥΔ του διπλωματούχου Μηχανικού Π. Αναστασίου περί κατασκευής αυτής 

σύμφωνα με την προαναφερθείσα έγκριση  

 Τεχνική έκθεση και σχεδιαγράμματα για το σύνολο των εγκαταστάσεων κτιριακών και 

μηχανολογικών.  

2. Η ορθότητα της αρ. 1117537 (αρ. πρωτ. 2679/27-6-2019 υπηρεσία μας) γνωστοποίηση λειτουργίας. 

3. Η τήρηση των  πρότυπων περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων. Η εταιρεία τηρεί τις ΠΠΔ όπως αυτές 

αναλυτικά περιγράφονται στην αρ. πρωτ. 6240/πε/10-6-2016 άδεια λειτουργίας της υπηρεσία μας. 

Επιπλέον έχει κάνει εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 

4. Τέλος η κατασκευή του νέου χώρου υποσταθμού για τον οποίο έχουμε θεωρήση σχεδιαγράμματα προς 

την πολεοδομία δεν έχει κατασκευαστεί. 
 

 
Να κοινοποιηθεί η παρούσα στο φορέα και να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Π.Ε Βοιωτίας. 

 
 

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση  

 

 

 Γεωργία  Σερ. Ζυγογιάννη       
   

                                                                                                                  Μ.Ε.Α.Π.Ε.Β 
                                                                                               Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  
 
 
                                                                                                  Γεωργία Σερ. Ζυγογιάννη  
                                                                                                Χημικός Μηχανικός MSc, Α’β 
Ε.Δ  
1.Χ.Α  
2. Γ. Ζυγογιάννη   
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