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Θέµα  :   Έκθεση  Αυτοψίας  για  την µονάδα  παραγωγής  ειδών ζαχαροπλαστικής  µετά  από   
βεβαίωση  της  κατάθεσης  υπεύθυνης  δήλωσης  λειτουργίας  µεταποιητικής  µονάδας  
χαµηλής  όχλησης  (µετά  από  κτιριακή  επέκταση  (τακτοποίηση  του  Ν.4178/2013) και 
επέκταση  -  εκσυγχρονισµό  του  µηχανολογικού  εξοπλισµού  µε  χρήση  του  άρθρου  20 του  
Ν.3982/11), σύµφωνα  µε  την ΥΑ  οικ .483/35 Φ.15/03-02-2012 του  Ν.3982/11.  
 
Ο  υπάλληλος  της  ∆/νσης  Ανάπτυξης  της  Π.Ε .  Βοιωτίας  
Κωνσταντινίδης  Μιχαήλ  
Μπατσούλης  Παναγιώτης   
Βρακοζώνης  Κων/νος  
 
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),  την 
τροποποίηση  και την ανανέωση  των αδειών,  την προθεσµία  για  µεταφορά  ή  τεχνική  
ανασυγκρότηση» και µετά  από  Εντολή  του  Προϊσταµένου  της  ∆/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  
11/07/2016 επιθεώρηση  στις  εγκαταστάσεις  της  µονάδας ,  µε  τα  παρακάτω  στοιχεία ,  
προκειµένου  ελεγχθεί η  υφιστάµενη  κατάσταση  του  εργοστασίου .  
                             
                                
ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 
Μονάδα  παραγωγής  ειδών ζαχαροπλαστικής .   
Τοποθεσία :   Θέση  κοκκινόχωµα   ∆.Ε .  Οινοφύτων  του  ∆.  Τανάγρας  - Ν. Βοιωτίας. 
 
Επωνυµία :  « ΣΤΕΛΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ  
ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΑΦΩΝ  ΕΙ∆ΩΝ ΜΕ  δ .τ .  
ΣΤΕΛΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ  ΑΕΒΕ». 
 
Κατάταξη  :  -   ΣΤΑΚΟ∆ 2008  :  10.82 & 52.10.  

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑ∆Α 9η  της ΚΥΑ1958/2012):  Β κατηγορία.  
- ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012):   Χαµηλή  Όχληση. 

 
ΑΦΜ  :  999642076                                     ∆.Ο.Υ:   ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
 

     

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΚΑΙ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ 
 
Ταχ. ∆/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 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                                             
  
      Λιβαδειά:      11-07-2016 
      Α.Π.:         οικ.    3284 
          
 
 

ΚΟΙΝΟΠ.: 
 ΣΤΕΛΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ  Α.Ε.Β.Ε. 
 ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ 
 32011  /  ΟΙΝΟΦΥΤΑ 

    Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ   

2. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ενταύθα) 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ  : 
 
Η ανωτέρω βιοµηχανία λειτουργεί σύµφωνα  µε  την Α .Π.  5273/13-11-2007 απόφαση  
χορήγησης  άδειας  λειτουργίας  µε  την ίδ ια  επωνυµία  στην  ίδ ια  θέση .  Οι ενδιαφερόµενοι µε  
το  Α .Π.  6544/21-12-2015 ερωτηµατολόγιο  του  Παραρτήµατος  Ι  του  Ν.3982/11 αιτήθηκαν  
και έλαβαν την βεβαίωση  κατάθεσης  υπεύθυνης δήλωσης  λειτουργίας  µεταποιητικής  
µονάδας  χαµηλής  όχλησης  (µετά  από  κτιριακή  επέκταση  (τακτοποίηση  του  Ν.4178/2013) 
και επέκταση  -  εκσυγχρονισµό  του  µηχανολογικού  εξοπλισµού  µε  χρήση  του  άρθρου  20 
του  Ν.3982/11).  
 
 
 
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
-    Η κτιριακή  – µηχανολογική  επέκταση  έχει πραγµατοποιηθεί και συµπίπτει µε  τα  
εγκεκριµένα  σχεδιαγράµµατα .  
-       Τα  υγρά  απόβλητα  της  παραγωγικής  διαδικασίας ,  όπως  τα  νερά  έκπλυσης  των 
παραγωγικών µηχανηµάτων (προσοµοιάζονται  µε  τα  οικιακά  λύµατα) διοχετεύονται σε  
στεγανό  βόθρο ,  έχει επισυναφθεί τ ιµολόγιο  για  µεταφορά  και σύµβαση  έργου  αποκοµιδής  
υγρών αποβλήτων (ΒΥΤΙΑ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ).    
  
-  Κατά  τα  λοιπά  υπάρχει αντιστοιχία  της  εγκατάστασης  µε  τα  υποβληθέντα  
ερωτηµατολόγιο  – τεχνική  έκθεση  – σχεδιαγράµµατα .  
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ                                                             

 

 
ΚΩΝ/ΝΙ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ  

 

 

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

ΒΡΑΚΟΖΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                                 

 

 

Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β. 
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 

 
 

              Χαρ. Ρουσέτης 
Ηλ/γος Μηχκος Π.Ε.  Β’ 
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