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Θέμα  :   Έκθεση  Αυτοψίας  για  την  μονάδα  παραγωγής  πλαστικών  ειδών  συσκευασίας ,  
σύμφωνα  με  τον  Ν .3982/11.

Ο  υπάλληλος  της  Δ /νσης  Ανάπτυξης  της  Π .Ε .  Βοιωτίας
Κωνσταντινίδης  Μιχαήλ

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», της  Υ .Α .  483/35/Φ .15/12(ΦΕΚ  158Β /03-
02-2012) «Καθορισμός  τύπου ,  δικαιολογητικών  και  διαδικασίας  για  την  εγκατάσταση  και  
λειτουργία  των  μεταποιητικών  δραστηριοτήτων  του  Ν .3982/11(ΦΕΚ143Α) όπως  έχει  
τροποποιηθεί  και  ισχύει ,  την  τροποποίηση  και  την  ανανέωση  των  αδειών ,  την  προθεσμία  
για  μεταφορά  ή  τεχνική  ανασυγκρότηση» και  μετά  από  Εντολή  του  Προϊσταμένου  της  
Δ /νσης  Ανάπτυξης  (σύμφωνα  με  το  άρθρο  3 της  ΚΥΑ  αριθμ .  οικ .  14684/914/Φ15 
ΦΕΚ3533Β /31-12-2012, περί  καθορισμού  παραβόλων  του  άρθρου  28 παρ .4 του  
Ν .3982/2011), διενέργησε  την  04/11/2022 επιθεώρηση  στις  εγκαταστάσεις  της  μονάδας ,  
με  τα  παρακάτω  στοιχεία ,  προκειμένου  ελεγχθεί  η  υφιστάμενη  κατάσταση  της  
δραστηριότητας  μετά  την  γνωστοποίηση  λειτουργίας .
                            
                               
Γενικά  Στοιχεία :
Μονάδα  παραγωγής  πλαστικών  ειδών  συσκευασίας .

Τοποθεσία :   Θέση  Μεσοβούνι  τοπ .  κοιν .   Ελαιώνα  του  Δ .  Θηβαίων  Π .Ε .  Βοιωτίας .

Επωνυμία :   «MEGA PLAST ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ  Α .Ε .».

Κατάταξη  :   -     ΣΤΑΚΟΔ 2008  :   22.22.
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑΔΑ 9η  της ΚΥΑ1958/2012):  Β  κατηγορία. 
- Εμπίπτει στις δραστηριότητες του Ν.3982/11.

     
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 :    Κωνσταντινίδης Μ.
Τηλέφωνο :         22613 – 50335                                                                                                                                                                                                                                       
Τηλεομοιοτυπία:  22613 – 50337
e-mail     : mkonstantinidis@pste.gov.gr

     

              
 
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                             
 
 Λιβαδειά:    
 Α.Π.:            
 Σχετ.:       ----
 Αρ. Φακ.:   Φ-1516 

ΠΡΟΣ:
1.MEGA PLAST  βιομηχανική- Εξαγωγική Α.Ε.
Β.Ι.Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΟΔΟΣ ΑΔΘ,  Ο.Τ.18
Τ.Θ.1252  Τ.Κ.71001 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
papagiannopoulos@megaplast.gr

2. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3
35100 – ΛΑΜΙΑ
ddhd@pste.gov.gr

         

 ΠΡΟΣ.: 

«SEPTONA ΑΒΕΕ  »
θέση ‘’Λύσια’’ Δ.Ε. Οινοφύτων του 
Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας.
Τ.Κ.32011  -  Τηλ. 22620 31544.

           

0007989383



2

ΑΦΜ  : 094259622         Δ.Ο.Υ:  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ιστορικό  :

  Πρόκειται για νέα  δραστηριότητα, με τα παραπάνω στοιχεία, που έχει ιδρυθεί στην ανωτέρω θέση, για 
την οποία ο φορέας της δραστηριότητας κατέθεσε στην υπηρεσία μας την γνωστοποίηση εγκατάστασης  με 
αριθμ. 1113690/04-06-2019 και την αριθμ. 1263774/01-10-2022 γνωστοποίηση λειτουργίας.

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
-   Η  ορθότητα  της  Γνωστοποίησης  λειτουργίας  με  αριθμ .  1263774/01-10-2022 όπως  έχει  
κατατεθεί  ηλεκτρονικά  από  τον  φορέα  της  βιομηχανίας .  
-   Η  πληρότητα  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  όπως  έχουν  προσδιοριστεί  στο  αριθμ .  
πρωτ .  1900/21-05-2019 έγγραφο  προσδιορισμού  δικαιολογητικών  της  υπηρεσίας  μας .
-  Οι  κτιριακές  υποδομές  είναι  σύμφωνα  με  την  αριθμ .  231490/05-05-2021 οικοδομική   
άδεια   και  την  αριθμ .  491055/30-09-2022 αναθεώρησή  της .  Επίσης  έχει  επισυναφθεί  η   
Υ .Δ .  του  πολιτικού  Μηχ /κού  περί  στατικής  επάρκειας  και  μη  απαίτησης  έκδοσης  νέας  
οικοδομικής  αδείας .
-   Έχει  συνταχθεί  μελέτη  πυροπροστασίας  από  τον  αρμόδιο  μηχανικό  και  έχει  εκδοθεί  το  
αριθμ .  πρωτ .  649.819/21-07-2022 Πιστοποιητικό  Πυρασφαλείας .
-  Έχει  χορηγηθεί  η  αριθμ .3721/163760/01.12.20 έγκριση  κυκλοφοριακής  σύνδεσης  και  
υπήρχε  η  από  09-09-2022 Υπεύθυνη  Δήλωση  του  αρμόδιου  μηχανικού  για  την  παραλαβή  
της .
-   Ο  μηχανολογικός  εξοπλισμός  είναι  σύμφωνα  με  τα  δηλωθέντα  σε  σχεδιαγράμματα  και  
την  τεχνική  έκθεση  του  φακέλου  αδειοδότησης .
-    Περιβαλλοντικά  τηρούνται  οι  όροι  όπως  έχουν  τεθεί  στην  αρ .  πρωτ .  3236 /20-09-2022 
απόφαση  υπαγωγής  σε  Π .Π .Δ . ,  της  υπηρεσίας  μας .

Για την αυτοψία:                                                            

Μ.  Κωνσταντινίδης 
Μηχ/γος Μηχαν.  Τ.Ε.  Α’

Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β.
H Αν Προϊσταμένη Δ/νσης

Γ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ
Χημ. Μηχαν.  Π.Ε.  A’



Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΑΛΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
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