
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                   Λιβαδειά,     27 /11/ 2017 

                 Αρ. πρωτ.:  οικ. 5411 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ    

  ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΚΟΙΝ.:          1.      ΓΛΑΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε  

   
Ταχ. Δ/νση            :    Φίλωνος 35-39          Θέση ποταμιά’ – Οινόφυτα Βοιωτίας        
Τηλ                      : 2261 3 50331    
Πληροφορίες         : 
Email                    : 

Γ. Ζυγογιάννη  
Perivallon_05@yahoo.gr  

     
       2.     Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
  

 ΤΚ 35100 Λαμία  
 
 

    
ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή της ΚΥΑ 12684/92/27/2014 ΦΕΚ 3181/Β/2014. 
 
Σχετ.  Η αρ. πρωτ. 5239/15-11-2017 αίτηση της εταιρείας με την οποία γνωστοποιήθηκε η λειτουργία της 
εγκεκριμένης με την αρ. πρωτ. 5225/31-10-2016 απόφαση αδεία εγκατάστασης κτιριακής επέκτασης. 
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω  σχετικού η υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Ζυγογιάννη Γεωργία, κατ’ 

εφαρμογή του Ν. 3982/2011 της ΚΥΑ 12684/92/27/2014 ΦΕΚ 3181/Β/2014 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ 

15/2012 διενήργησε την 20-11-2017 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας του φορέα με την 
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΛΑΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε» που λειτουργεί στη θέση ΄ποταμιά’ στη 

περιοχή της Δ.Ε Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας με τα παρακάτω στοιχεία: 

 

Γενικά στοιχεία: 

Είδος μονάδας  Βιομηχανία παραγωγής προϊόντων από χαρτί  

Φορέας  ΓΛΑΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε  

Θέση  ‘ποταμιά’ 

Τ.Κ ή Δ.Ε  Οινόφυτων 

Δήμος  Τανάγρας  

ΑΦΜ/ Δ.Ο.Υ  99527025/Θηβών 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

 Κινητήρια ισχύς 
(KW) 

Θερμικής ισχύς 
(KW) 

Αξία (ευρώ) 

Νομίμως  λειτουργούντα 215,50 KW                                                - 4.467.520 ,00 €    



Εγκεκριμένη εγκατάσταση 527,13 KW - 6.242.543,00 € 

Βοηθητικός εξοπλισμός  120,00 KW - 50.000,00 € 

 Σύνολο 742,63 KW  10.760.063,00 €     

 

Ιστορικό  

Πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα παραγωγής προϊόντων από χαρτί η οποία λειτουργεί βάσει των αρ. 

πρωτ. 3255/09-02-2009 και 4718/2011/26-01-2012 αποφάσεων περί αδείας λειτουργίας και της αρ. πρωτ. 

3746/16-11-2015 έκθεσης επιθεώρησης σε εφαρμογή του αρθ. 9 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΕΚ 

158/Β/3-2-2012 καθώς η εν λόγω δραστηριότητα εμπίπτει στις διατάξεις της ΚΥΑ 12684/2014/ ΦΕΚ 

3181Β..  

Με την αρ. πρωτ. 5225/31-10-2016 απόφαση της υπηρεσίας μας χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης 

κτιριακής επέκτασης.  

Με την αρ. πρωτ. 5239/15-11-2017 αίτηση της η εταιρεία ενημέρωσε για την λειτουργία της 

προαναφερθείσας επέκτασης αποστέλλοντας, εκ παραδρομής, υπεύθυνη δήλωση η οποία όμως 

επεστράφει.  
Η εν λόγω βιομηχανία κατατάσσεται στη μέση όχληση με κωδ. στακόδ (2008) 17.22 , 52 (α/α  73, 275 της 

ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) και στη Β περιβαλλοντική κατηγορία (α/α 72, της ΚΥΑ Φ. 

15/4187/2066 ΦΕΚ 1275 / Β/10-4-2012). 

 

Επιθεώρηση 

Η επιθεώρηση αφορούσε τον έλεγχο τήρησης των όρων της αρ. πρωτ. 5225/31-10-2016 απόφασης μας 

περί αδείας εγκατάστασης κτιριακής επέκτασης. 

 

Από την επιθεώρηση που διενεργήθηκε προέκυψαν τα εξής: 

Α) Κτιριακές εγκαταστάσεις  

Για την επέκταση έχει χορηγηθεί η αρ. 84/2016 οικοδομική άδεια και έχει προσκομιστεί το αρ. πρωτ. 

1416/10-10-2017 πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θηβών τα 

οποία και επεδείχθησαν. 

Επίσης επεδείχθη το αρ. πρωτ. 3618 ΦΑΑΜΠΥ 910/4-09-2017 πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας 

της πυροσβεστικής Υπηρεσίας Οινοφύτων διάρκειας ισχύος μέχρι 03-04-2025. 

Β) Μηχανολογικός εξοπλισμός  

Η συγκεκριμένη γνωστοποίηση αφορούσε μόνο κτιριακή επέκταση συνεπώς ο μηχανολογικός εξοπλισμός 

παρέμεινε αμετάβλητος. 

Γ) Τήρηση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)   

Η εταιρεία έχει δηλώσει στην υπεύθυνη δήλωσή της ότι τηρούνται οι ΠΠΔ.  

Τα αστικά λύματα του προσωπικού διατίθενται σε στεγανούς βόθρους από τους οποίους οδηγούνται σε 

αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων τηρουμένων των παραστατικών. 



Τα στερεά απόβλητα (σκράπ πλαστικού, χάρτου και ΑΛΕ) επεσυλλέγονται και παραδίδονται σε 

αδειοδοτημένο συλλέκτη για περαιτέρω επεξεργασία, (ο οποίος διαθέτει κατάλληλη άδεια) τηρουμένων των 

παραστατικών).  

Επεδείχθησαν συμβάσεις με τους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων. Επιπλέον διαπιστώθηκε η εγγραφή 

της εταιρείας στο Ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) και χορηγήθηκε φωτοαντίγραφο αυτής για το   

αρχείο της υπηρεσίας.  

 
 
Η  παρούσα παρακαλείται για την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. 

 

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση                                                         Ο Πρ/νος Δ/νσης 

 

Γ. Ζυγογιάννη  

ΠΕ Χημικών Μηχ/κών με Α’ Β                                                               Χαράλαμπος Ρουσέτης  

                                                                                                       ΠΕ Ηλ/γων Μηχανικών με Α’ Β 
 
 
 
 

 

Ε.Δ  

1. Χ.Α 

 2. Φ.Β (Φ 1198) 
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