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Θέμα :  Έκθεση Επιθεώρησης για την μονάδα κατασκευής ειδών από χαρτί –  χαρτόνι και 
εκτυπωτικών δραστηριοτήτων, κατ’ εφαρμογή του Ν.3982/11 όπως ισχύει .  
 
 
Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας  
Κωνσταντινίδης Μιχαήλ  
Μπατσούλης Παναγιώτη  
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»  και μετά από Εντολή του Προϊσταμένου της 
Δ/νσης Ανάπτυξης διενέργησαμε  την 15/11/2019 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της 
μονάδας, με τα παρακάτω στοιχεία, προκειμένου ελεγχθεί η υφιστάμενη κατάσταση  της 
δραστηριότητας .  
          
              
          
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  

Μονάδα κατασκευής και εκτύπωσης ετικετών και ειδών συσκευασίας.  
 
Τοποθεσία:  Δ.Ε. Τανάγρας του Δ. Τανάγρας  – Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
Επωνυμία: «Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΒΕΕ»  
 
Κατάταξη  :   -      ΣΤΑΚΟΔ 2008  :   17.29 & 18.12. 

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑΔΑ 9η  της ΚΥΑ1958/2012):  Β κατηγορία.  
- ΟΧΛΗΣΗ (ΥΑ ΦΕΚΒ 4421/15.12.2017):    Χαμηλή  Όχληση. 
- Δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης. 

 
 
 
 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ :  

   Πρόκειται γ ια μονάδα κατασκευής και εκτύπωσης ετικετών, υλικών & ειδών συσκευασίας  
με τα ανωτέρω στοιχεία που λειτουργεί με την Α.Π. 1033/24 -02-2014 Υπεύθυνη Δήλωση 

     

 

 
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  - 12 - 2019 
Α.Π.: οικ.:   4906 
          

ΠΡΟΣ.: 
1. Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΒΕΕ  
ΤΑΝΑΓΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
32009 
 
2. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 
35100 – ΛΑΜΙΑ 
a.galanis@fthiotida.pste.gov.gr 
         
 
 

«SEPTONA ΑΒΕΕ  » 

θέση ‘’Λύσια’’ Δ.Ε. Οινοφύτων του  

Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας. 
Τ.Κ.32011  -  Τηλ. 22620 31544. 
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Λειτουργίας που ενέχει την θέση άδειας Λειτουργίας Αορίστου διάρκειας η οποία 
τροποποιήθηκε με την αρ.πρωτ.4750/24 -09-2015 αίτηση γνωστοποίησης λειτουργίας ( ΥΑ 
12684/14) .  Με την Α.Π. 283/18 -03-2019 απόφαση της υπηρεσίας μας χορηγήθηκε έγκριση 
εγκατάστασης και με το αρ.πρωτ. 1143/08-04-2019 έγγραφό μας θεωρήθηκαν 
αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα προς την Πολεοδομία Θηβών. Εν συνεχεία η εταιρεία 
επανήλθε με γνωστοποίηση λειτουργίας αριθμ. 119058/04 -07-2019. 

 
 
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

 
-   Η ορθότητα της γνωστοποίησης λειτουργίας  με αριθμ.  119058.  
-  Πληρότητα του φακέλου των δικαιολογητικών όπως έχουν προσδιοριστεί στην αριθμ. 
πρωτ. 283/18-03-2019 απόφασή έγκρισης εγκατάστασης της υπηρεσίας μας.  
-  Τηρούνται οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις όπως έχο υν οριστεί στην ανωτέρω 
απόφαση.  

  Η εταιρεία έχει κάνει εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ).  

  Τηρούνται τα παραστατικά –  συμβάσεις με τους φορείς διαχείρισης των 
αποβλήτων.  

 
-   Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις ε ίναι σύμφωνα με τα δηλωθέντα σε ερωτηματολόγιο 
και την τεχνική  μελέτη-σχεδιαγράμματα που τηρεί κατ ιδίαν η εταιρεία.  
-  Οι κτιριακές επεκτάσεις - νομιμοποιήσεις (αλλαγή χρήσης χώρου και νομιμοποίηση 
βάσεων μηχανημάτων  -   αριθμ. άδειας δόμησης 47625/2019) έχουν πραγματοποιηθεί.   
 
  Το τμήμα πληροφορικής της Π.Ε Βοιωτίας στην οποία κοινοποιείται η παρούσα 

παρακαλείται γ ια την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας.  

 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ                                                             

 
ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ   

                                                              
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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