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Θέκα :   Έθζεζε Απηνςίαο  γηα ηελ βηνκεραλία παξαγσγήο πξνθίι αινπκηλίνπ .  
 
                           
                                
ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ:  

Μνλάδα παξαγσγήο πξνθίι αινπκηλίνπ (δηέιαζε αινπκηλίνπ,  θαηεξγαζία θαη επηθάιπςε 

κεηάιισλ, θαηαζθεπή πνξηώλ –  παξαζύξσλ) .  
 

Σνπνζεζία:  Θέζε Υηιηνκόδη, 56 ν  ρικ Αζελώλ –  Λακίαο Γ.Δ. Οηλνθύησλ  ηνπ Γ. Σαλάγξαο  

Π.Δ. Βνησηίαο .   
 

Δπσλπκία: :   ‘’  EUROPA  PROFIL  ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ  Α.Β.Δ. ’’. 
 
Καηάηαμε  :   -     ΣΑΚΟΓ 2008  :   24.42, 25.12 & 25.61. 

 

 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ (ΠΗΝΑΚΑ1, ΟΜΑΓΑ 9ε  ηεο ΚΤΑ1958/2012): A2 θαηεγνξία.  

 ΟΥΛΖΖ (ΚΤΑ3137/191/Φ.15/2012):    Μέζε  Όριεζε. 
 
ΑΦΜ  :  094059490            Γ.Ο.Τ:  ΘΖΒΑ 
 
 
 

 
Οη θάησζη ππάιιεινη  ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ.Β. Βνησηίαο  
Κσλζηαληηλίδεο Μηραήι  
Μπαηζνύιεο Παλαγηώηεο  
Καη’ εθαξκνγή (ησλ άξζξσλ 19 θαη 26) ηνπ Ν. 3982/11(ΦΔΚ 143 Α /17-06-11)                          
«Απινπνίεζε ηεο αδεηνδόηεζεο ηερληθώλ επαγγεικαηηθώλ θαη κεηαπνηεηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ πάξθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηεο Τ.Α. 
483/35/Φ.15/12(ΦΔΚ 158Β/03 -02-2012) «Καζνξηζκόο ηύπνπ, δηθαηνινγεηηθώλ θαη 
δηαδηθαζίαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ κεηαπνηεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
Ν.3982/11(ΦΔΚ143Α), ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηώλ θαη ηελ πξνζεζκία 
γηα κεηαθνξά ή ηερληθή αλαζπγθξόηεζε»,  όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ  
θαη κεηά από Δληνιή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο, δηελέξγεζαλ  η ηο                      
29-05-2019, 19-06-2019  & 05-12-2019  επηζεσξήζεηο  ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο ,  
κε ηα αλσηέξσ  ζηνηρεία.  
 

     

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ  ΒΟΗΩΣΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ    ΚΑΗ  ΦΤΗΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ 
 
Σαρ. Γ/λζε:        Φίισλνο 35-39   /    Ληβαδεηά        
Σαρ. Κώδηθαο  :  32100      
Πιεξνθνξίεο :    Κσλ/λίδεο Μ. 
Σειέθσλν :         22613 – 50335                                                                                                                                                                                                                                        
Σειενκνηνηππία:  22613 – 50337 
e-mail     : mkonstantinidis@viotia.gr 
       

 

 
 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ                                                                              

  
Ληβαδεηά:   10   -12-2019 
Α.Π.:      2022    
ρεη.:      1862          

 

ΚΟΗΝΟΠ.: 
1 EUROPA PROFIL ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ  ΑΒΔ 
ΘΔΖ  ΥΗΛΗΟΜΟΓΗ 
56

ν
 ΥΛΜ Ν.Δ.Ο. ΑΘΖΝΩΝ – ΛΑΜΗΑ 

Γ.Δ. ΟΗΝΟΦΤΣΩΝ  - Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ  
Email:  anous.tzirakian@profil.gr 
 
2. Γ/ΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 
ΠΛΑΣΔΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 3 
35100 – ΛΑΜΗΑ 
a.galanis@fthiotida.pste.gov.gr 

 
 

          
 

 ΠΡΟ.:  
 

«SEPTONA ΑΒΕΕ  » 

θέση ‘’Λύσια’’ Δ.Ε. Οινουύτων τοσ  

Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας. 
Τ.Κ.32011  -  Τηλ. 22620 31544. 
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ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΗΣΟΡΗΚΟ :  

  Ζ επηρείξεζε είλαη εγθαηεζηεκέλε θαη ιεηηνπξγεί ζε δύν όκνξα γήπεδα πνπ βξίζθεηαη 
ζηελ ζέζε Υηιηνκόδη θαη ζην 56 ν  ΥΛΜ  Ν.Δ.Ο. Αζελώλ –  Λακίαο ζηα Οηλόθπηα ηνπ Γ. 
Σαλάγξαο. Σν γήπεδν Νν 1 επηθαλείαο 130.685,75 η.κ. αλήθεη εμ αδηαηξέηνπ ζε δύν 
εηαηξείεο (EUROPA  PROFIL  ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ  Α.Β.Δ. & ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ Λ. ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ 
PROFIL Α.Δ.) θαη ην όκνξν γήπεδν Νν 2 επηθαλείαο 44.522,03 η.κ. 100% ζηελ εηαηξεία 
EUROPA  PROFIL  ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ   Α.Β.Δ.  Έρεη επηζπλαθζεί ε αξηζκ. 8710 ζύζηαζε 
νξηδόληηαο ηδηνθηεζίαο κε ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό όπνπ θαη δηαρσξίδνληαη νη γεπεδηθέο –  
θηηξηαθέο ηδηνθηεζίεο ησλ ζεκεξηλώλ πθηζηάκελσλ εηαηξεηώλ EUROPA  PROFIL  
ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ  Α.Β.Δ.  θαη ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΛΤΜΠΑΡ ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ PROFIL ΑΔ.  

Ζ εηαηξεία ιεηηνπξγνύζε κε η ηο: α) Α.Π. 1821/27 -06-2003 άδεηα ιεηηνπξγίαο ανξίζηνπ 
ρξόλνπ σο δηέιαζε αινπκηλίνπ  θαη επσλπκία  EUROPA  PROFIL  ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ  Α.Β.Δ. , β) 
Α.Π. 861/16-02-2005 άδεηα ιεηηνπξγίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ κε δξαζηεξηόηεηα 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη επσλπκία DURALOX AEBE ( θαη ε νπνία ζπγρσλεύηεθε κε ηελ 
EUROPA PROFIL ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ ΑΒΔ, κε ηελ Α.Π. 4322/26 -07-2006 απόθαζε ηνπ Ννκάξρε 
Βνησηίαο θαη γ) Α.Π. 1221/21 -03-2006 δηάξθεηαο ελόο έηνπο κε ηελ επσλπκία DURALOX 
AEBE σο αλνδίσζε αινπκηλίνπ (ελώ ζε δηπιαλό θηήξην εγθαηαζηάζεθε ε δξαζηεξηόηεηα  
επηθάιπςεο απνκίκεζεο μύινπ ζηα πξνθίι αινπκηλίνπ -   ζήκεξα ε γξακκή αλνδίσζεο 
δελ πθίζηαηαη).  Δπίζεο έρεη θαηαηεζε ί ζηελ ππεξεζία καο ε αξ. πξση. 273/22 -01-2016 
αίηεζε ππεύζπλε δήισζε πεξ ί δηαξξύζκηζεο ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ άξζξνπ 
20 παξ.2. ηνπ Ν.3982/11.  
Με ην Α.Π 629/19 -02-2019 επηθαηξνπνηεκέλν εξσηεκαηνιόγην ε εηαηξεία αηηήζεθε ηνλ 
πξνζδηνξηζκό δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο κε ζπγρώλεπζε ησλ 
εηαηξεηώλ EUROPA  PROFIL  ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ  Α.Β.Δ. θαη DURALOX AEBE .  Ζ εηαηξεία 
δήισζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο κε ηελ αξηζκ. 1099450/28 -02-2019  γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 
θαη κε ην Α.Π 766/29 -03-2019 δηαβηβαζηηθό θνηλνπνηήζεθε ζηηο ζπλαξκόδηεο Τπεξεζίε ο.  
 
 
 
Καηά ηελ επηζεώξεζε δηαπηζηώζεθαλ ηα θάησζη: 

-    Ζ νξζόηεηα ηεο Γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο κε αξηζκ. 1099450/ 28 -02-2019 όπσο έρεη 
θαηαηεζεί ειεθηξνληθά από ηνλ θνξέα ηεο βηνκεραλίαο.  
-   Ζ πιεξόηεηα ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όπσο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζην  αξηζκ. 
πξση. 629/29-03-2019 έγγξαθν πξνζδηνξηζκνύ δηθαηνινγεηηθώλ  ηεο ππεξεζίαο καο.  
-  Οη θηηξηαθέο ππνδνκέο ε ίλαη ζύκθσλα κε ηηο  αξηζκ. 887/71, 671/71, 498/79, 95/81, 
102/84, 59/94, 235/95, 259/98, 187/2000, 235/2000, 86/2002, 300/2003, 117/2 004, 
24/2007, 273/2009, 02/2014 νηθνδνκηθέο άδεηεο  θαη ηελ αξηζκ. 386484 ππαγσγή ζηνλ 
Ν.4014/11 πεξί ηαθηνπνίεζεο απζαηξέησλ, επίζεο έρεη  επηζπλαθζεί ε  από 28 -02-2019  
Τ.Γ. ηνπ  πνιηηηθνύ  Μερ/θνύ  πεξί ζηαηηθήο επάξθεηαο θαη κε απαίηεζεο έθδνζεο λέαο 
νηθνδνκηθήο αδείαο.  
-   Έρεη ζπληαρζεί κειέηε ππξνπξνζηαζίαο  από ηνλ αξκόδην κεραληθό  –  ζρέδηα θάηνςεο κε 
μερσξηζηά κόληκα ζπζηήκαηα ππξόζβεζεο ζηα δύν γήπεδα. Έγηλε δεηγκαηνιεπηηθόο 
έιεγρνο ησλ ππξνζβεζηηθώλ θσιεώλ –  ππξνζβεζηήξσλ –  ζηαζκώλ  θαη 
πξαγκαηνπνηήζεθε εθθίλεζε ησλ αληιηώλ ππξόζβεζεο κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα.  
Σεξνύληαη ηα  πξνιεπηηθά κέζα ππξνπξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α. αξηζκ. 
Α.Π.136860/1673/Φ15 (ΦΔΚ6210Β/2018)  
-   Ο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο είλαη ζύκθσλα κε ηα δεισζέληα ζε ζρεδηαγξάκκαηα θαη 
ηελ ηερληθή έθζεζε ηνπ θαθέινπ αδεηνδόηεζεο .  
-    Πεξηβαιινληηθά ηεξνύληαη νη  όξνη όπσο έρνπλ ηεζεί ζηελ αξ. πξση. 2358/97386/19 -06-
2015 απόθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ, ηεο Γ/λζεο Πεξηβ. & Υσξηθνύ 
ρεδηαζκνύ.  

  Έρεη γίλεη εγγξαθή θαη ηήξεζε ηνπ ειεθηξνληθνύ κεηξώνπ απνβιήησλ όπσο 
πξνέθπςε από δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν.  

  Σεξνύληαη νη ζπκβάζεηο κε ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ.  
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  Τπάξρεη αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ηεο εηαηξείαο ελ ηζρύ πνπ αθνξά ηελ 
δηαρείξηζε ησλ επηθηλδύλσλ απνβιήησλ.  

  Σεξνύληαη ηα βηβιία θαηαγξαθήο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ όπσο θαηαδε ηθλύνληαη 
ζηελ ΑΔΠΟ.  

  Σεξείηαη κεηξών ζπλνδεπόκελν από παξαζηαηηθά ησλ πάζεο θύζεσο 
απνβιήησλ.  

  ηα κπάληα θαηεξγαζίαο ησλ πξνθίι αινπκηλίνπ (απνιίπαλζε, απνμείδσζε, 
παζεηηθνπνίεζε, πιύζε) κεηά από νπηηθό έιεγρν δελ παξαηεξήζεθε  δηάβξσζε 
ησλ πιηθώλ ησλ δεμακελώλ.  

 
 
Σν ηκήκα πιεξνθνξηθήο ηεο Π.Δ Βνησηίαο ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα 

παξαθαιείηαη γ ηα ηελ αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθό ηζηόηνπν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ                                                             

 
 
ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ   

                                                              

 
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

H Αν Προϊσταμένη Δ/νσης 

 

 

Γ. ΖΥΓΟΓΘΑΝΝΗ 

Χημ. Μηχαν.  Π.Ε.  A’ 
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