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Θέµα  :   Έκθεση  Αυτοψίας  για  την µονάδα  ελαιοτριβείου  µετά  από  αίτηση  λειτουργίας   
σύµφωνα  µε  την ΥΑ  οικ .12684/92/2014. 
 
Ο  υπάλληλος  της  ∆/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),  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  
16/03/2016 επιθεώρηση  στις  εγκαταστάσεις  της  µονάδας ,  µε  τα  παρακάτω  στοιχεία ,  
προκειµένου  ελεγχθεί η  υφιστάµενη  κατάσταση  του  εργοστασίου .  
               
               
Γενικά  Στοιχεία :  
Μονάδα  Ελαιοτριβείου .   
 
Τοποθεσία :   θέση  Αγ .  Παρασκευή  της  ∆.Ε .  Κορώνειας  του  ∆.  Λεβαδειάς  Ν.  Βοιωτίας  
 
Επωνυµία :  «ΛΕΩΝ.Ν .  ΝΤΑΒΑΚΟΣ  –ΣΠΥΡ .  Η.  ΚΑΤΣΑΡΟΣ  Ο .Ε .» 
 
Κατάταξη  :   -     ΣΤΑΚΟ∆ 2008  :   10.41. 

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

 
ΑΦΜ  :  081090940                           ∆.Ο.Υ:  ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 
Ιστορικό  :  
 

     

 

 
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 
       

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ    28-03-2016                               
(Ως προς τα γενικά στοιχεία) 
 
               

  
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                                            
  
 Λιβαδειά:      16-03-2016 
 Α.Π.:             6270/15 
 Σχετ.:            6138/15 
          
 
ΚΟΙΝΟΠ.: 
1. ΛΕΩΝ.Ν. ΝΤΑΒΑΚΟΣ – ΣΠΥΡ.Η.                

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ο.Ε. 
ΘΕΣΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆Ε ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 
∆. ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ – Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Τ.Κ. 32100 
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     Η ανωτέρω  µονάδα  λειτουργεί µε  την Α .Π.  14390/15-09-1999 Άδεια  Λειτουργίας  
αορίστου  διάρκειας  η  οποία  τροποποιήθηκε  µε  την  Α .Π.  5782/09-11-2006 Απόφαση  
αλλαγής  επωνυµίας  της  ∆/νσης  Ανάπτυξης  της  Ν.Α .Β .  Για  την εν  λόγω  µονάδα  είχε  
εκδοθεί η  Α .Π.3323/95/08-04-1996 ΑΕΠΟ  και η  Α .Π.  2457/31-07-2006 παράτασή  της  του  
τµήµατος  προστασίας  περιβάλλοντος  της  ∆/νσης  ΠΕ .ΧΩ  (πενταετούς διάρκειας).  Η 
µονάδα  εµπίπτει στις  διατάξεις  της  ΚΥΑ  αριθµ .  οικ .  12684/92(ΦΕΚ3181Β /27-11-2014) και 
συνεπώς δεν απαιτε ίται η  έκδοση  άδειας  λειτουργίας .  Οι ενδιαφερόµενοι ζήτησαν  µε  το  
Α .Π.  3899/29-07-2015 ερωτηµατολόγιο  του  Παραρτήµατος  Ι Ι  της  ΥΑ  483/35/Φ15(ΦΕΚ 
158Β  03.02.2012) την  ανανέωση  της  άδειας  λειτουργίας  µετά  από  επέκταση-
εκσυγχρονοσµό .   
Σε  εφαρµογή  του  Ν .  4 26 2 /20 14  κα ι  συγκεκρ ιµένα  της  ΚΥΑ   µε  αρ ιθµ .  12 68 4 /92  
(ΦΕΚ3 18 1  Β )  2 7 -11 -20 14 ,  σύµφωνα  µε  την  οπο ία  η  δραστηρ ιότη τα  της  µονάδας  
ελα ιο τρ ιβε ί ου  µε  την  επωνυµ ία  «ΛΕΩΝ.Ν. ΝΤΑΒΑΚΟΣ – ΣΠΥΡ.Η. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ο.Ε.»  που  
βρ ίσκε τα ι  στην  Θέση  ‘ ’Αγ .  παρασκευή  ‘ ’  ∆ .Ε .  Κορώνε ιας  ∆ .  Λεβαδέων  -  Ν .  
Βο ιωτ ίας ,  εµπ ίπτ ε ι  στο  πεδ ίο  εφαρµογής  του  ανωτέρω  νόµου  κα ι  δεν  απα ι τε ί τα ι  γ ια  
την  άσκηση  της  εν  λόγω  δραστηρ ιό τη τας  η  έκδοση  άδε ιας  λε ι τουργ ίας  σύµφωνα  µε  
τον  Ν . 3 98 2 /1 1 .  Παρά  µόνο  η  υποχρέωση  λήψης  κα ι  δ ιατήρησης  σε  ι σ χύ  των  
προβλεπόµενων  από  την  Υ .Α .  48 3 /20 12  κατ ΄ ι δ ίαν  από  τον  φορέα ,   εγκρ ίσεων  -  
δ ι κα ιολογη τ ικών  κα ι  τυχόν  σύµφωνης  γνώµης  άλλων  υπηρεσ ιών .   Τα  απαιτούµενα  
αυτά  δικαιολογητικά  καθώς  και οι σχετικές  Π.Π.∆.  προσδιορίζονται µε  το  Α .Π.  3899/31-
07-2015 έγγραφό  µας .   
 
 
 
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
 
Η µονάδα  δεν λειτουργούσε  και βρέθηκε  κλειστή ,  η  υπηρεσία  θα  επανέλθει  µε  νέα  
αυτοψία  κατά  την λειτουργία  της  µονάδας .   

 

 
 
 

 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ                                                             

 

 
ΚΩΝ/ΝΙ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ                                                                 

 

 

Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β. 
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 

 
 
 

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