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ΘΕΜΑ : "Επιβολή προστίμου στην ‘EL PACK A.E. ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ’ (πρώην ‘ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.’) κάτοχος της μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας
(επεξεργασίας ανακυκλώσιμου χαρτιού για παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού), που
βρίσκεται σε θέση εκτός σχεδίου της Τ.Κ. Δαμάστας Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας".
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Έχοντας υπόψη :

1. α) Τις διατάξεις του Ν.3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α) «Περί διοικητικής αποκεντρώσεως», όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
β) Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
γ) Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
και ισχύει σήμερα.

2. α) Τις διατάξεις του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και του άρθρου 37 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α)
«Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, …».
β) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ 241/Α)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και την αριθ. 3203/84663/22-6-2017 (ΦΕΚ
2201/Β/28-6-2017) «Έγκριση Τροποποίησης – Επικαιροποίησης Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Θ.Στ.Ε..
γ) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ …».
δ) Τις διατάξεις του Π.Δ.134/2010 (ΦΕΚ 227/Α) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
ΟΤΑ».
ε) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου τη Τοπικής
Αυτοδιοίκησης [Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”] - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

3. α) Την αριθ. πρωτ. 1/03-01-2011 (ΦΕΚ 156/Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με
θέμα «Διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη μεταφορά και Κατάταξη υπαλλήλων Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».
β) Την αριθ. πρωτ. 17/05-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα
«Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

mailto:danap-fth@pste.gov.gr


4. α) Την αριθμ. (οικ.) 241160/3781/29-10-2021 (ΦΕΚ 935/Υ.Ο.Δ.Δ./01-11-2021) απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Ορισμός χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας».
β) Την με αριθμ. (οικ.) 250564/3916/09-11-2021 (ΦΕΚ 5331/Β/17.11.2021) απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες».
γ) Την αριθμ. 280126/4281/13-12-2021 (ΦΕΚ 5942/Β/16-12-2021) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας με θέμα ‘Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας’ να υπογράφει «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας».

5. α) Το Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του
Ηλεκτρολόγου κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.Δ. 1150/1949 (ΦΕΚ
249/Α), το Β.Δ. της 16-3-1950 (ΦΕΚ 82/Α) «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως κ.λπ. μηχανολογικών
εγκαταστάσεων» όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε από το Β.Δ. της 24-11-1953 (ΦΕΚ 346/Α).
β) Το άρθρο 4 του Α.Ν.207/1967 (ΦΕΚ 216/Α) «Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας βιομηχανιών».
γ) Το Π.Δ.1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων βιομηχανιών».
δ) Το Ν.1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α) «Προώθηση των επενδύσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Το Π.Δ. από 24/05/1985 (ΦΕΚ 270/Α) «Όροι & περιορισμοί δόμησης γηπέδων εκτός σχεδίου» &
το Π.Δ.227/1987 (ΦΕΚ 100/Α) «Χαρακτηρισμός βιοτεχνικών & βιομηχανικών επιχειρήσεων ως
γεωργικών».
στ) Το Π.Δ.44/1987 (ΦΕΚ 15/Α) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης,
κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων».
ζ) Την Κ.Υ.Α.Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/Β) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης,
σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων
αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη
χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες».
όπως τροποποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

6. α) Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί.
β) Το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες Ε.Ε.».
γ) Την Κ.Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β) «Μέτρα και περιορισμοί διαχείρισης επικίνδυνων
αποβλήτων».
δ) Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
ε) Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Το Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης».
ζ) Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με
το Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α)».
η) Το Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α) «Νέος Οικοδομικός κανονισμός».
θ) Το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος».
ι) Ο Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας».
ια) Την Υ.Α.1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β),
την Υ.Α.173829/2014 (ΦΕΚ 2036/Β) & όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την
Υ.Α.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β) καθώς και την Κ.Υ.Α. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β).
ιβ) Την Κ.Υ.Α.3137/191/2012 (ΦΕΚ 1048/Β) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης», όπως συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε
με την Υ.Α.10432/1115/2014 (ΦΕΚ 2604/Β), την Κ.Υ.Α.132894/1751/2017 (ΦΕΚ 4421/Β), την
Κ.Υ.Α. 89209/1187/2018 (ΦΕΚ 3675/Β) & όπως ισχύει με την Κ.Υ.Α. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ
3833/Β).
ιγ) Την Κ.Υ.Α. 4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών
Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.
127402/1487/2016 (ΦΕΚ 3924/Β), την Υ.Α. 135207/1801/2017 (ΦΕΚ 4333/Β) και συμπληρώθηκε με
την Κ.Υ.Α. 72588/2021 (ΦΕΚ 3299/Β).
ιδ) Την Κ.Υ.Α.48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄».
ιε) Την Υ.Α.52983/1952/2013 (ΦΕΚ 2436/Β) «Προδιαγραφές Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
δραστηριοτήτων κατηγορίας Β».
ιστ) Το Ν.4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α) «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου».



ιζ) Το Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης».
ιη) Την Κ.Υ.Α.43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου
Αποβλήτων (ΗΜΑ)».
ιθ) Την Κ.Υ.Α.62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)».
κ) Την Υ.Α.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν.4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται
στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) Κ.Υ.Α., όπως ισχύει, σύμφωνα
με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)».
όπως τροποποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

7. α) Τις διατάξεις του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 34
παρ. 4 του Ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α), τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α),
άρθρο 70 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α) «Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων λόγω αλλαγής
χρήσεων γης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3325/2005 (Α΄68) & Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α)».
β) Την Υ.Α.1100330/1954/ΔΜ/2008 «ΚΑΔ 2008».
γ) Την Υ.Α.10735/651/2012 (ΦΕΚ 2656/Β) «Εγκατάσταση, Λειτουργία και Έλεγχος Ατμολεβήτων».
δ) Την Κ.Υ.Α. Α.Π.136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210/Β) «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις
εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων».
όπως τροποποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

8. α) Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 19 παρ. 5 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α), με το άρθρο 44
του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 158 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α) «Ρυθμίσεις για την
εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α), Ν.4609/2019
(ΦΕΚ 67/Α)» & Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α), καθώς και των Υπουργικών Αποφάσεων που
συνοδεύουν το Ν.3982/2011.
β) Την Υ.Α.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158/Β) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας
για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων», όπως τροποποιήθηκε
με την Υ.Α.5540/71/Φ15/2018 (ΦΕΚ 60/Β) & όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.64618/856/Φ15/2018
(ΦΕΚ 2278/Β).
γ) Την Υ.Α.484/36/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 230/Β) «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής
προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143)», όπως τροποποιήθηκε με την
Υ.Α.74181/987/Φ15/2018 (ΦΕΚ 2804/Β) και τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την
Υ.Α.107919/2018 (ΦΕΚ 4528/Β).
δ) Την Κ.Υ.Α.2219/146/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 584/Β) «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής
υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3982/2011».
ε) Την Κ.Υ.Α.14684/914.Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3533/Β) «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4
του Ν.3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών», όπως τροποποιήθηκε με την
Κ.Υ.Α.132895/1752/2017 (ΦΕΚ 4493/Β).
όπως τροποποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

9. Το Ν.4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α) «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 34 παρ. 2 αυτού με το άρθρο
82 του Ν.4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α) «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο» και ισχύει καθώς και των
Υπουργικών Αποφάσεων που τον συνοδεύουν.

10. α) Το Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 158 του Ν.4512/2018
(ΦΕΚ 5/Α) «Ρυθμίσεις για την εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων», άρθρα
71 έως 79 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α) «Απλούστευση λειτουργίας μεταποιητικών και συναφών
δραστηριοτήτων - Απλούστευση εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων περιβαλλοντικών
υποδομών - Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4442/2016 (230/Α)», Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α) &
Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α), καθώς και των Υπουργικών Αποφάσεων που τον συνοδεύουν,
β) Την Υ.Α.64618/856/Φ15/2018 (ΦΕΚ 2278/Β) περί τροποποίησης της Υ.Α.483/35/Φ.15/2012
(ΦΕΚ 158/Β) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη
λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α)», όπως ισχύει.



11. Τις αποφάσεις :
α) αριθμ. Δ.Α./Φ.14.709/1946/03-01-2012 (ΑΔΑ : ΒΟΝΓ7ΛΗ-ΗΤ7), με την οποία χορηγήθηκε άδεια
λειτουργίας αορίστου χρόνου (κατόπιν εκσυγχρονισμού),
β) αριθμ. 1465/20-04-2017 (ΑΔΑ : ΩΜΩ17ΛΗ-ΧΓΓ), με την οποία χορηγήθηκε :
βα) τροποποίηση άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου (κατόπιν μηχανολογικής επέκτασης, αλλαγής
θέσης μηχανημάτων και επαναπροσδιορισμό του χαρακτηρισμού μηχανολογικού εξοπλισμού από
παραγωγικό σε περιβαλλοντικό, πυρόσβεσης και εξυπηρέτησης κτιρίων) &
ββ) άδεια εγκατάστασης για κτιριακή επέκταση με αλλαγή θέσης μηχανημάτων και εκσυγχρονισμό,
γ) αριθμ. ΔΑΠΕΦ/Φ.14.709/3020/10-07-2018 (ΑΔΑ: 646Σ7ΛΗ-80Η), με την οποία χορηγήθηκε
έγκριση επέκτασης / εκσυγχρονισμού (για την εγκατάσταση νέου λεβητοστασίου),
στη μεταποιητική μονάδα παραγωγής χάρτου και χαρτονιού με την επωνυμία ‘ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.’ που βρίσκεται σε θέση εκτός σχεδίου της Τ.Κ. Δαμάστας Δήμου Λαμιέων της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

12. Τις από 17/02/2022 & 22/03/2022 αιτήσεις του νέου φορέα της δραστηριότητας με την επωνυμία
‘EL PACK A.E. ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ’, με την οποία ζητήθηκε η χορήγηση έγκριση λειτουργίας
(κατόπιν επέκτασης & αλλαγής επωνυμίας), της μεταποιητικής δραστηριότητας (επεξεργασία
ανακυκλώσιμου χαρτιού για παραγωγή χάρτου και χαρτονιού), με την επωνυμία ‘EL PACK A.E.
ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ’ (πρώην ‘ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.’) που βρίσκεται σε θέση εκτός
σχεδίου της Τ.Κ. Δαμάστας Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, όπου και
προσκομίστηκαν Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986 με ανακοίνωση του ΓΕΜΗ όπου
αναφέρεται ο νόμιμος τρόπος με τον οποίο περιήλθε η κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης
αυτής και του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης και μνημονεύεται ο τρόπος και η
ημερομηνία με συγχώνευση των εταιριών ‘EL PACK A.E. Ειδών Συσκευασίας’ & ‘ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.’ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη από 09/12/2021.

13. Το αριθμ. ΔΑΠΕΦ/Φ.14.709/786/15-03-2022 έγγραφό μας, με το οποίο κλήθηκε ο νέος φορέας
(‘EL PACK A.E. ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ’) όπως μέσα σε είκοσι (20) ημέρες εκθέσει εγγράφως τις
απόψεις με τους λόγους που δεν ενημέρωσε την Αδειοδοτούσα Αρχή ότι έχει επέλθει αλλαγή στην
επωνυμία της υπόψη δραστηριότητας, μέσα σε δύο μήνες από την επέλευσή της μεταβολής αυτής,
σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3982/2011, προκειμένου να επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου
29 του Νόμου αυτού.

14. Την από 22/03/2022 υποβολή αιτιολογικής αναφοράς της ‘EL PACK A.E. ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ’.
15. Την αριθμ. ΔΑΠΕΦ/Φ.14.709/1697/15-04-2022 κοινοποίηση της από 06/04/2022 έκθεσης ελέγχου
/ επιθεώρησης.

16. Το αριθμ. ΔΑΠΕΦ/Φ.14.709/1293/18-04-2022 έγγραφο προσδιορισμού δικαιολογητικών.
17. Τη Γνωστοποίηση λειτουργίας (Νέα) με αριθμό 1239134 από 19.04.2022, της μεταποιητικής ή
συναφούς δραστηριότητας (επεξεργασίας ανακυκλώσιμου χαρτιού για παραγωγή χαρτιού και
χαρτονιού), με την επωνυμία ‘EL PACK A.E. ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ’, που βρίσκεται σε θέση εκτός
σχεδίου της Τ.Κ. Δαμάστας Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

18. Το γεγονός ότι :
 Ο νέος φορέας (‘EL PACK A.E. ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ’) (πρώην ‘ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Α.Ε.Β.Ε.’) της μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας (επεξεργασίας ανακυκλώσιμου χαρτιού
για παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού), που βρίσκεται σε θέση εκτός σχεδίου της Τ.Κ. Δαμάστας
Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας δεν ενημέρωσε, σύμφωνα με το άρθρο
23 παρ. 2 του Ν.3982/2011, με όποια παραστατικά πιστοποιούν τη μεταβολή αυτή την
Αδειοδοτούσα Αρχή ότι έχει επέλθει αλλαγή στην επωνυμία της υπόψη δραστηριότητας μέσα σε
δυο μήνες από την επέλευση της μεταβολής αυτής (καθότι σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία
αυτή επήλθε την 09/12/2021 ενώ η ενημέρωση της Υπηρεσίας έγινε την 17/02/2022).

 Η αλλαγή επωνυμίας μιας δραστηριότητας χωρίς την ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας, όπως
ορίζεται στο άρθρο 23 του Ν.3982/2011 εντός της προθεσμίας των δυο (2) μηνών, επισύρει την
επιβολή προστίμου ύψους χιλίων ευρώ (1.000).

19.Την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 484/36/Φ.15/201 (ΦΕΚ 230/Β) του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ‘Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του
άρθρου 29 του Ν.3982/2011’, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. αριθμ. 74181/987/Φ15/2018 (ΦΕΚ
2804/Β/13-07-2018) και τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την Υ.Α. αριθμ. 107919-12/10/2018
(ΦΕΚ 4528/β/17-10-2018).

20. Την από 06/05/2022 εισηγητική έκθεση επιβολής προστίμου της Υπηρεσίας μας.



Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ στην ‘EL PACK A.E. ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ’ (πρώην ‘ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.’) κάτοχος της μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας (επεξεργασίας
ανακυκλώσιμου χαρτιού για παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού), που βρίσκεται σε θέση εκτός σχεδίου
της Τ.Κ. Δαμάστας Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, σε εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 23 παρ. 2 και άρθρου 29 παρ. 3 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011)
καθώς και της Υπουργικής Απόφασης (περί καθορισμού, κλιμάκωσης προστίμων, κυρώσεις, κ.λ.π.)
αριθμ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9.2.2012), πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €), για τους λόγους που
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και ιδιαίτερα στην παράγραφο 18.

Oποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή για λόγους
νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με το
άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της
οικείας αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ο έλεγχος νομιμότητας της παρούσης ασκείται από
τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο
238 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. Τσακωνίτης

Πίνακας Αποδεκτών
( 1 ) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Υψηλάντη 1, 351 31 Λαμία
E-mail : dbefp@pste.gov.gr

( 2 ) 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 στην ιστοσελίδα της Π.Σ.Ε )

( 3 ) ‘EL PACK A.E. ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ’
351 00 Δαμάστα Φθιώτιδας
(ΑΦΜ : 094183309 / ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ)
(Τηλ. 22310 81241)
(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1.-Φ.14.709
2.-Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης
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