
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Τμήμα: Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Π.Σ.Ε

Λαμία 12 / 12 / 2019

Αριθμ. πρωτ. ΔΑΠΕΦ/Φ.14.1515/οικ. 5027

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-Mail

: Υψηλάντη 1
: 351 31 ΛΑΜΙΑ
:Χρυσάνθη Καραγιάννη
22313 51267
:22310 51260
: danap-fth@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΟΝ.:

Α.Ε.‘ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΡΕΝΤΕΣ’

1ο χλμ. της ΠΕΟ Στυλίδας-Βόλου
35 300 Στυλίδα
Ε-mail: info@gerentesbros.com

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Λ. Καλυβίων 2, 351 32 Λαμία
E-mail : ddhd@pste.gov.gr
(Για ανάρτηση)

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση έκθεσης ελέγχου / επιθεώρησης.

ΣXETIKA : 1. Ο Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11.3.2005) ‘Ίδρυση & λειτουργία βιομηχανιών .’,
2. Ο Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/17.6.2011) ‘Απλοποίηση της αδειοδότησης’
3. Ο N.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) ‘Περιβαλλοντική αδειοδότηση ’,
4. Η Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) ‘Κατάταξη δραστηριοτήτων’,
5. Η ΚΥΑ 3137/191/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/4.4.2012) ‘Αντιστοίχηση δραστηριοτήτων.’,
6. Η ΥΑ 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158/Β/3.2.2012) ‘Καθορισμός τύπου,

δικαιολογητικών’,
7. Η ΚΥΑ 4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11.4.2012 ΄Καθορισμός (ΠΠΔ)’
8. Η ΚΥΑ 14684/914/2012 (ΦΕΚ 3533/Β/31.12.2012) ‘Καθορισμός παραβόλων’,
9. Ο Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α) ‘Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής

δραστηριότητας’,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

10. Η αρ. πρωτ. Δ.Α./Φ.14.1515/1711/30-04-2012 ενιαία άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας αορίστου χρόνου.

11. Η αρ. πρωτ. 3729/25-09-2019 γνωστοποίηση λειτουργίας της Α.Ε. ‘ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ’ με αριθμό 1128423 από 23-09-
2019.

12. Η αρ. πρωτ. 3728/25-09-2019 γνωστοποίηση λειτουργίας της Α.Ε. ‘ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ’ με αριθμό 1128423 (ver.1)
από 23-09-2019.

13. Η από 14/10/2019 έκθεση διενέργειας ελέγχου / επιθεώρησης.

Σας ενημερώνουμε ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του παραπάνω (2) σχετικού και της (8)
σχετικής, στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου της γνωστοποίησης λειτουργίας της μεταποιητικής
σας δραστηριότητας επεξεργασίας, συσκευασίας και συντήρησης βρώσιμων ελιών που
βρίσκεται στο 1ο χλμ. της ΠΕΟ Στυλίδας-Βόλου στον Δήμο Στυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας, παρεμβλήθηκε και συντάχθηκε η παραπάνω (13) σχετική και ότι η εν λόγω έκθεση
ελέγχου / επιθεώρησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ακριβές Αντίγραφο Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. Τσακωνίτης

mailto:danap-fth@pste.gov.gr
mailto:ddhdl@pste.gov.gr


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
-Φ.14.1515



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Τμήμα: Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Π.Σ.Ε

Αριθμός Φακέλου : Φ.14.1515

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-Mail

: Υψηλάντη 1
: 351 31 ΛΑΜΙΑ
: Χρυσάνθη Καραγιάννη
:22313 51268
: 22313 51260
:x.karagianni@fth.pste.gov.gr

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ / Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν.3982/2011

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 )

ΘΕΜΑ : «Έκθεση ελέγχου / επιθεώρησης στα πλαίσια της διαδικασίας της γνωστοποίησης
λειτουργίας της μεταποιητικής δραστηριότητας επεξεργασίας, συσκευασίας και
συντήρησης βρώσιμων ελιών, ιδιοκτησίας της Α.Ε. ‘ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ’, που βρίσκεται στο 1ο χλμ. της ΠΕΟ
Στυλίδας-Βόλου στον Δήμο Στυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας».

1. Στοιχεία Επιθεωρητών της Δ.Α. της Π.Ε. Φθιώτιδας – Ημερομηνία Επιθεώρησης

Χρυσάνθη Καραγιάννη – Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Ημερομηνία :
Ημέρα :

14 / 10 / 2019
Πέμπτη

2. Στοιχεία Επιχείρησης :

Επωνυμία : Α.Ε. ‘ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΡΕΝΤΕΣ’

Είδος Εγκατάστασης : Βιοτεχνία

Θέση ή Οδός : 1ο χλμ. της ΠΕΟ Στυλίδας-Βόλου

Τ./Δ. Κοινότητα : Στυλίδας

Ταχ. Κώδικας : 353 00

Δήμος : Στυλίδας

Π.Ε. : Φθιώτιδας

Τηλέφωνο / Fax : 2106818310

Υπεύθυνος : Γεώργιος Γερεντές

Προσδιορισμός Π.Π.Δ. : 1500 /23-04-2019

3. Νομική Βάση της Επιθεώρησης :

Νομοθεσία : Ν.3325/2005, Ν.3982/2011, N.4014/2011, Ν.4403/2016, Ν.4442/2016,
Ν.4512/2018, Ν.4549/2018.

Σκοπός Επιθεώρησης : Έλεγχος τήρησης στο χώρο της εγκατάστασης των απαιτούμενων

mailto:x.karagianni@fth.pste.gov.gr


δικαιολογητικών για την λειτουργία της δραστηριότητας, για την οποία ο
φορέας αυτής προέβη στην ηλεκτρονική γνωστοποίηση για τη
λειτουργία της.

Αριθμός Εντολής : ΔΑΠΕΦ/Φ.Ε.Ε./4064/14-10 -2019

4. Ιστορικό δραστηριότητας (εάν υπάρχει) :

– Η αρ. πρωτ. Δ.Α./Φ.14.1515/1711/30-04-2012 ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
αορίστου χρόνου.

– Η αρ. πρωτ. 3729/25-09-2019 γνωστοποίηση λειτουργίας της Α.Ε. ‘ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ’ με αριθμό 1128423 από 23-09-
2019.

– Η αρ. πρωτ. 3728/25-09-2019 γνωστοποίηση λειτουργίας της Α.Ε. ‘ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ’ με αριθμό 1128423 (ver.1) από 23-
09-2019.

5. Βασικά τεχνικά στοιχεία δραστηριότητας (Ισχύς, Παραγόμενα προϊόντα, Δυναμικότητα, κ.λπ.) :

Ι σ χ ύ ς (παραγ. μηχ/των) : Κινητήρια (KW) Θερμική (KW) Αξία Μηχ/κού Εξοπλ. (€)

Νόμιμα λειτουργούσα : 40,80 70.000

Ισχύς μηχανημάτων
προστασίας περιβάλλοντος :

-- -- --

Κατηγορία όχλησης : ΧΑΜΗΛΗ

6. Ευρήματα Ελέγχου Φακέλου :

Α. Η νόμιμα λειτουργούσα δραστηριότητα όπως έχει σήμερα διαθέτει : ΝΑΙ ΟΧΙ
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τη λειτουργία μεταποιητικής

δραστηριότητας
Γνωστοποίηση λειτουργίας δραστηριότητας

Χ

Χ

Β. Υποβολή αιτήματος του φορέα της μονάδας ή άλλος λόγος Ελέγχου/
Επιθεώρησης :

ΝΑΙ ΟΧΙ

Γνωστοποίηση λειτουργίας δραστηριότητας μεταποίησης Χ
Έλεγχος της λήψης, κατοχής και διατήρησης σε ισχύ των προβλεπόμενων από
την ΥΑ αριθ. 64618/856/Φ.15/2018 (ΦΕΚ 2278/Β/15.06.2018), δικαιολογητικών,

Χ

7. Ευρήματα Ελέγχου / Επιθεώρησης :

Α. Κριτήρια, με βάση τα οποία κοινοποιήθηκε η Γνωστοποίηση : ΝΑΙ ΟΧΙ
Αρτιότητα και τεχνολογική στάθμη μηχανολογικού εξοπλισμού επαρκείς. χ

Προστασία του δημοσίου συμφέροντος και τη διασφάλιση εφαρμογής μέτρων
προς συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.

χ

Φυσιογνωμία της περιοχής ανεκτή. χ
Προστασία περιοίκων και κοινού επαρκής. χ

Υφιστάμενες συνθήκες γειτνίασης του γηπέδου ανεκτές. χ
Υφιστάμενες συνθήκες του χώρου εγκατάστασης ανεκτές. χ

Επάρκεια και καταλληλότητα των κτιρίων. χ
Χώροι κτιρίου κυρίας χρήσης. χ

Β. Τήρηση ή μη τήρηση βασικών στοιχείων αδειοδότησης / Γνωστοποίησης : ΝΑΙ ΟΧΙ
Συνθήκες λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού επαρκείς. χ

Προστασία περιβάλλοντος επαρκής. χ
Τήρηση υγειονομικών διατάξεων (όπου προβλέπεται) επαρκής. χ

8. Απαιτούμενα δικαιολογητικά (επικαιροποιημένα) τήρησης στο χώρο εγκατάστασης (σε φάκελο) :
(Σύμφωνα με την Y.A. 64618/856/Φ.15 - Τεύχος Β΄ 2278/15.06.2018)



Α. Λειτουργία: Είδος απόφασης / έγκρισης / κ.λπ.. ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ
Γνωστοποίηση λειτουργίας. χ

1. Γενικά Δικαιολογητικά:
α. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης,
υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, με
περιεχόμενο:
• Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι
κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες
σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του
οικοπέδου.

• Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος
πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα
ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).

• Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των
μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των
μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους. Η
αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους
υποστήριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις στην
αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη δεν
αποτελεί αντικείμενο κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέμα
ασφαλείας.

Χ

χ

χ

χ

β. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την
οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-
βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας
άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της
κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του
μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης
(όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την
τεχνική περιγραφή του δικαιολογητικού 1α αναφέροντας με
ρητή αναφορά της ημερομηνίας σφράγισής της.

χ

γ. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Χ
δ. Αδεια δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και
σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν τακτοποιήσεων,
ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων κατασκευών,
καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων.

χ

2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):
α. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης,
λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από τον κάτοχό της
και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η
συνολική κινητήρια ισχύς της μονάδας υπερβαίνει τα 59 kW
(80 HP), ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού
εξοπλισμού από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης
αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού
εξοπλισμού.

-

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

β. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση
Φ15/οικ.1589/104/2006 (Β’90), εφόσον απαιτείται. Σε
περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών
καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των
μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής
απόφασης της 28-6-1991 με στοιχεία (ΦΕΚ578Β’/1991 και
της υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (Β’477)
αντίστοιχα.

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

γ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου
της μονάδας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
Δ3/14858/1993 (Β’477), άρθρο 3.3.13, εφόσον απαιτείται.

- - ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

δ. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ
για τους ατμολέβητες της μονάδας, βάσει των άρθρων 5 και
9 της υπουργικής απόφασης 10735/651/2012 (Β’2656),
εφόσον απαιτείται.

- - ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ



ε. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και
άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, κατ’ εφαρμογή των
Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή
1069/2009 (L 300).

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Στ. Έγκριση απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου
ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ή έγκρισης εισόδου –
εξόδου, από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού (ή των
οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη
και από Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού
ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή είσοδος - έξοδος της
εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα
σχέδια.

Χ

ζ. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται. -
η. Τυχόν άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται από ειδικές
διατάξεις ή κανονισμούς (π.χ. εγκαταστάσεις
πετρελαιοειδών, εκρηκτικών, εμφιαλωτήρια πεπιεσμένων
αερίων, εγκαταστάσεις υγραερίου, αρτοποιεία, κ.λπ.).

Λ

Β. Παρατηρήσεις επί δικαιολογητικών : ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ
Χ

9. Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα :

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις.

10. Συστάσεις προς την Επιχείρηση :

Δεν έγιναν.

11. Ενέργειες [π.χ. επιθεώρηση επανεξέτασης, επιστολή, προειδοποίηση βελτίωσης, επιβολή
διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο ή ανάκληση άδειας), παραπομπή στη δικαιοσύνη, κ.λπ.] : -

Υπογραφές
και Ονοματεπώνυμο των Επιθεωρητών

Η Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Σ.Ε., στην οποία κοινοποιείται
η παρούσα παρακαλείται να την αναρτήσει στο δικτυακό ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

Εσωτερική Διανομή :
1) Φ.14.1515
2) Φ. Επιθεωρήσεων
3) Αρμόδιους Επιθεωρητές
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