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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Χαλκίδα       :       7  -  10  - 2016        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  Αριθ. Πρωτ. :    7615 / Φ14 / 213  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ   
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ   
  Υπάγεται στις διατάξεις  SEVEZO 
Ταχ. Δ/νση : Λ. Χαϊνά 93   
Ταχ. Κώδικας : 341 32   
Πληροφορίες : Λ. Αρδίτζογλου   
Τηλέφωνο : 2221-3-53403   
Fax : 2221-3-53451    
email : arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr   

 
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5145/Φ14/213/15-6-2016 Άδειας Εγκατάστασης της 

βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων, φρυγανιών και διατηρούμενων προϊόντων 

ζαχαροπλαστικής με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  με δ.τ.  «ELBISCO Α.Ε.» 

 

Θέση : ‘Γλύφα’    Δ.Κ. : Δροσιάς    Δ.Ε.: Ανθηδώνος     Δήμος : Χαλκιδέων       Π.Ε : Εύβοιας  

ΚΑΔ:   10.71.11.02 , 10.72.12.02 , 10.72.19.01  
            10.71.12,       10.72.11 ,      10.89.00.00 

Δ.Ο.Υ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ   ΑΦΜ:  094207902 

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ :   ΜΕΣΗ               ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Β 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ          :   ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΕΜΗ  :   000403201000 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
Έχοντας υπόψη : 

 
α) Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) «Απλοποίηση της αδειοδότησης…..» και 

Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί από τους 
Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α) & Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120 Α)  

β) Την ΥΑ με αρ. πρωτ. οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158 Β’) «Καθορισμός τύπου, 
δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και ……...». 

γ) Τις διατάξεις του Ν. 3852 /07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

δ) Το Π.Δ. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
ε) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.  
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στ) Την υπ’ αρ. οικ. 100229/2885/9-9-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί 
«Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας » (ΦΕΚ 2542 Β / 24-9-2014), όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με 
τις υπ’ αρ. (οικ.)128945/3720/18-11-2014 (ΦΕΚ 3238/τ.Β΄/3-12-2014) & αρ. 
(οικ.)75553/1337/18-5-2016 (ΦΕΚ 1594/τ.Β΄/7-6-2016). 

ζ) Την υπ’ αρ. οικ. 142133/7028/15-12-2014 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί 
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής ‘Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη’ στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, όπως συμπληρώθηκε με 
την  υπ’ αρ. οικ. 22078/845/16-2-2015 (ΦΕΚ 326 Β) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη.  

η) Τον Νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ………..)». 

θ) Την ΥΑ με αρ. πρωτ. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β’/13-01-2012) «Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες …………», όπως τροποποιήθηκε και 
κωδικοποιήθηκε με την ΥΑ αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471 Β’ /10-8-2016). 

ι) Την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ 1048 Β’/04-04-2012) «Αντιστοίχηση των 
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και …………..)». 

ια) Την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275 Β’/11-04-2012) «Καθορισμός 
Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) κατά κλάδο δραστηριότητας ……….». 

ιβ) Τις διατάξεις του  Ν. 4042 / 2012 (ΦΕΚ 24 Α) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος...” 
ιγ) Τις διατάξεις του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α’) «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση 

οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α’). 
ιδ) Την ΚΥΑ με αριθ. οικ. 12684/92/21-11-2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση 

οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων» 
(ΦΕΚ 3181/Β’). 

ιε) Την ΚΥΑ με αριθ. 172058 (ΦΕΚ 354 Β /17-2-2016) «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων 
για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες 
…» 

ιστ) Την υπ’ αρ. 5145/Φ14/213/15-6-2016 άδεια εγκατάστασης 
ιζ) Το υπ' αρ. 7615 / 22-9-2016 συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο 
ιη) Την υπ’ αρ. 7615/22-9-2016 αίτηση  
ιθ) Την τεχνική έκθεση  και τα σχεδιαγράμματα 
κ) Την από 6/10/2016 Εισηγητική Έκθεση  

 

Αποφασίζουμε 

 

1. Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 5145/Φ14/213/15-6-2016 Άδεια Εγκατάστασης που έχει χορηγηθεί στη 
βιομηχανία παραγωγής μπισκότων, φρυγανιών και διατηρούμενων προϊόντων ζαχαροπλαστικής με 
φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  με δ.τ.  «ELBISCO Α.Ε.» , σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα και την τεχνική 
έκθεση που συνοδεύουν την παρούσα, ως προς τα εξής :  
 
Κτιριακές μεταβολές που αφορούν εσωτερικές διαρρυθμίσεις (δημιουργία παταριού), επέκταση 
τμήματος του υπογείου, μετατόπιση του νέου κτιρίου σε απόσταση 2μ. από το υφιστάμενο, 
δημιουργία νέου κτιρίου υποσταθμού και αλλαγή του περιγράμματος .  
 
2. Διάρκεια ισχύος : Μέχρι  15-6-2019 
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3. ΟΡΟΙ : 
 
α. Μετά την ολοκλήρωση των επεκτάσεων και πριν την έναρξη  λειτουργίας των νέων εγκαταστάσεων 
ο φορέας πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Υ.Α. με αρ. πρωτ. οικ. 
483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158 Β’). 
 

β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που έχουν τεθεί με την υπ’ αρ. 5145/Φ14/213/15-6-
2016  άδεια εγκατάστασης. 
 

4. Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών 
στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να 
εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων. 

5. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως της Αδειοδοτούσας 
Αρχής. Χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού η 
νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρου στο όνομα του οποίου εκδόθηκε. Σε περίπτωση 
αλλαγής φορέα ή επωνυμίας, τόσο ο παλιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται σε προθεσμία δύο 
(2) μηνών από την επέλευση αυτής της μεταβολής να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας, προκειμένου 
να τροποποιηθεί η παρούσα άδεια.  

 
6. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με  
άλλες άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 
 
7. Η παρούσα άδεια ανακαλείται με σχετική απόφασή μας, όταν δεν πληρούνται οι προαναφερόμενοι 
 όροι και προϋποθέσεις. 
 
8. Η προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα της έκδοσής της, 
απευθύνεται στον ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας/Δνση 
Διοίκησης/Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Φθιώτιδας, Λεωνίδου 6, 35100 Λαμία) εντός 15 ημερών 
από την δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή 
αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227, παρ.1 του Ν.3852/2010 και 
των Εγκυκλίων 60 (αρ. πρωτ 74895//30-12-2010) και 15 (αρ. πρωτ 5370/2-2-2011) του Υπουργείου 
Εσωτερικών/Δνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ. 
 

 

                                    Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας   
 
 
 
                   

   Φάνης Σπανός                    
 

 

 

Γ Ρ ΑΜΜΑ Τ Ι Α  
 

Για την έκδοση της απόφασης αυτής 
Εκδόθηκαν  τα εξής γραμμάτια:  
 
1. Ανάπτυξης – Ε.Τ.Ε. Αριθμός Εμβάσματος 262582683 – 

Λογιστικοποιήθηκε την 2016-09-28-
15.28.19.326696  

€ 200,00 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

1. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης 
 και Τουρισμού 
 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
 Γενική Δ/νση Υποστήριξης Βιομηχανιών 
 Διεύθυνση Πληροφορικής - Τμήμα Γ’ 
 Πλατεία Κάνιγγος     Τ.Κ. 10181   Αθήνα 
  

2. Υπουργείο Οικονομικών 
 Γεν. Δ/νση Στατιστικών Ερευνών 
 Δ/νση  Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα 
 Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας 
 Πειραιώς 46 &  Επονιτών 
 18510 Πειραιάς     Ταχ. Θυρ. 808470 
  

3. Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 
 Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  
 Λεωφόρος Καλυβίων 2   ,    τ.κ. 351 32  Λαμία 
  

4. Τμήμα τεχνικής και Υγειονομικής  Επιθεώρησης Εύβοιας.                                                                                                       
Βελισαρίου  2 , Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα 

  
5. Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

  
6. «ELBISCO Α.Ε.» 

Γλύφα’, Δ.Κ. Δροσιάς  ΔΕ Ανθηδώνος, Εύβοια 
(με συνημμένα σχέδια και μελέτη εγκατάστασης) 

  

7. ΥΔΟΜ Δήμου Χαλκιδέων ,  
Φαρμακίδου 15,  τ.κ. 341 32, Χαλκίδα 
(με συνημμένα σχέδια και τεχνική έκθεση) 

  

 8.       ΔΕΔΔΗΕ   Χαλκίδας , Δύο Δέντρα Χαλκίδας, τ.κ. 341 00 

  
 9. Αστυνομική Δνση Χαλκίδας 

  
10. Δήμος Χαλκιδέων 

  
  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Αρχείο Δ/νσης       
Αρχείο τμήματος (Φ14 / 213)    
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