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Θέµα  :   Έκθεση  Αυτοψίας  για  µονάδα  προπαρασκευής  και  νηµατοποίησης  υφαντικών  
ινών που  αφορά  την αναγγελία  έναρξης λειτουργίας  της  εγκεκριµένης επέκτασης  
(κτιριακής  – µηχανολογικής),  σύµφωνα  µε  την ΥΑ  οικ .483/35 Φ .15/03-02-2012. 
 
Ο  υπάλληλος  της  ∆/νσης  Ανάπτυξης  της  Π.Ε .  Βοιωτίας  
Κωνσταντινίδης  Μιχαήλ  
Μπατσούλης  Παναγιώτης  
 
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» 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, διενέργησαν την 01/11/2016 επιθεώρηση  στις  εγκαταστάσεις  της  µονάδας ,  
µε  τα  παρακάτω  στοιχεία ,  προκειµένου  ελεγχθεί η  υφιστάµενη  κατάσταση  του  
εργοστασίου .  
                             
                                
Γενικά  Στοιχεία :  
 
Βιοµηχανία  προπαρασκευής  και νηµατοποίησης  υφαντικών ινών.  
 
Τοποθεσία :   Θέση  ‘ ’Σπηλιά  -  Νταµάρι ‘ ’  ∆.Ε .  Οινοφύτων ∆.  Τανάγρας  - Ν. Βοιωτίας. 
 
Επωνυµία :  «ΣΕΠΤΟΝΑ  Α .Β .Ε .Ε .  ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  µε  δ .τ .  SEPTONA 
A.E.».  
 
Κατάταξη  :   -      ΣΤΑΚΟ∆ 2008  :   13.10. 

-  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑ∆Α 9η , α/α 43 της ΚΥΑ1958/2012):  Β κατηγορία.  
-  ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012):    Μέση  Όχληση  . 
-  Εµπίπτει στις δραστηριότητες της ΚΥΑ αριθµ. οικ. 12684/92/27-11-2014(ΦΕΚ3181Β). 

     

 

 
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 
       

 
Λιβαδειά:    25-11-2016 
 
Α.Π.:   4655 
Σχετ.: 2126 
 
Προς: 
 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 
35100- ΛΑΜΙΑ 
a.galanis@fthiotida.pste.gov.gr 
 
Κοιν.: 
 
SEPTONA ΑΒΕΕ 
ΘΕΣΗ ‘’ ΣΠΗΛΙΑ- ΝΤΑΜΑΡΙ’’                            
∆.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ∆. ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ  /  Τ.Κ. 32011 
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ΑΦΜ  :  094358279         ∆.Ο.Υ:  ΘΗΒΩΝ 
 
 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ:  
 
  Πρόκειται για  βιοµηχανία  προπαρασκευής  και νηµατοποίησης  υφαντικών υλών µε  πρώτη  
ύλη  το  βαµβάκι,  για  την οποία  η  εν λόγω  εταιρεία  δια  του  νοµίµου  εκπροσώπου  της  
ενηµέρωσε  την υπηρεσία  µας ,  µε  την Α .Π.  4655/23-09-2016 αίτησή  της ,  ότι µε  την 
υποβολή  της  παρούσας  γίνεται έναρξη  λειτουργίας  της  επέκτασης  βάση  της  ΚΥΑ  
12684/92/2014.  
Για  την εν λόγω  βιοµηχανία   έχουν εκδοθεί :  Η Α .Π.  1260/10-05-2004  Άδεια  Λειτουργίας  
µε  την  επωνυµία  ΣΕΠΤΟΝΑ  ΑΒΕΕ  µετά  από  αλλαγή  φορέα  και συγχώνευση  της  αρχικής  
εταιρείας  (πρώην  Γ .  & Μ.  ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕΒΕ ,  µε  αρχική  άδεια  λειτουργίας  4932/15-11-
2002). Επίσης  έχει  εκδοθεί  η  Α .Π.  1436/29-03-2006 άδεια  Εγκατάστασης  (3 ετούς  
διάρκειας) της  ΣΕΠΤΟΝΑ  ΑΒΕΕ .  Τελευταία  έχει εκδοθεί από  την υπηρεσία  µας  η  Α .Π.  
6159/09-12-2013 Άδεια  Εγκατάστασης  κτιριακής  και µηχανολογικής  επέκτασης  η  οποία  
τροποποιήθηκε  µε  την Α .Π.  οικ .2461/30-05-2016 απόφασή  µας .    
 
 
 
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
-  Ο  µηχανολογικός  εξοπλισµός  έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί,  ζητήθηκε  ανάλυση 
του  επιµέρους µηχανολογικού  εξοπλισµού  (αναλυτικό  σχεδιάγραµµα  κάτοψης) στις  
γραµµές  παραγωγής ,  προκειµένου  να  πραγµατοποιηθεί η  ταυτοποίηση  της  ισχύος  
αυτών.   
-  Στον  ισόγειο  βιοµηχανικό  χώρο  εντοπίζεται  µηχανολογικός  εξοπλισµός  νέος  ο  
οποίος  δεν έχει ακόµη  εγκατασταθεί (µελλοντική  επέκταση).    
-  Υπάρχει φάκελος  στην  εταιρεία  µε  τα  αντίστοιχα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά  του  
Ν.3982/11.  
-  Τηρούνται οι όροι των δηλωθέντων Π.Π.∆ .  

 
 
 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ                                                             
 
 
ΚΩΝ/ΝΙ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ                                                                 
 
 
 
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β. 
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 

 
 

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