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Θέµα  :   Έκθεση  Αυτοψίας  για  την µονάδα  πλυντηρίου  – συσκευαστηρίου  – ψυγείου  
αγροτικών προϊόντων.  
 
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» 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  
22/03/2016 επιθεώρηση  στις  εγκαταστάσεις  της  µονάδας ,  µε  τα  παρακάτω  στοιχεία ,  
προκειµένου  ελεγχθεί η  υφιστάµενη  κατάσταση  του  εργοστασίου .  
                             
               
 
                  
Γενικά  Στοιχεία :  
Μονάδα  πλυντηρίου  – ψυγείου  συσκευαστηρίου  αγροτικών προϊόντων.  
 
Τοποθεσία :   Θέση « Μεσσοράχη ή Καλιµπάκι »  της τοπ. κοιν. Ελαιώνα  ∆. Ε. Θηβών του ∆. Θηβαίων  
Π. Ε. Βοιωτίας. 
 
Επωνυµία :  « ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ .  ΠΑΠΠΑΣ  ». 
 
Κατάταξη  :    -     ΣΤΑΚΟ∆ 2008  :   52.10. 

-  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑ∆Α 9η  της ΚΥΑ1958/2012) :  Β κατηγορία.  
 (∆εν εµπίπτει στις διατάξεις της ΚΥΑ αριθµ. οικ. 12684/92(ΦΕΚ3181Β / 27-11-2014). 
 
ΑΦΜ  : 033215389            ∆.Ο.Υ:   ΘΗΒΩΝ 

     

 

 
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:  30-03-2016 
Α.Π.:         Oικ. 1500 
 
 
Προς: 
 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 
35100- ΛΑΜΙΑ 
a.galanis@fthiotida.pste.gov.gr 
 
Κοιν.: 
 
ΠΑΠΠΑ    Γ.   ΚΩΝ/ΝΟ  
ΑΥΛΙ∆ΟΣ 59      
ΘΗΒΑ    /     Τ.Κ. 32200    
Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 
 



 2

 
 
 
 
Ιστορικό:  
Η ανωτέρω µονάδα πλυντηρίου-ψυγείου και συσκευαστηρίου αγροτικών προϊόντων που βρίσκεται στην 
θέση « Μεσσοράχη ή Καλιµπάκι » της τοπ. κοιν. Ελαιώνα ∆.Ε. Θηβών του ∆. Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας µε 
την επωνυµία ΠΑΠΠΑΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ, λειτουργεί  µε την Α.Π. 1113/10-06-2011 άδεια λειτουργίας αορίστου 
διάρκειας, µε την ίδια απόφαση χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης κτιριακής και µηχανολογικής επέκτασης 
(πλυντήριο).  
 
 
 
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
-  Η µονάδα  λειτουργούσε  κατά  την στιγµή  της  αυτοψίας .   
-  Έχει εγκατασταθεί µονάδα  πλυντηρίου  αγροτικών προϊόντων και έχει τεθεί σε  
λειτουργία .  Το  εν λόγω  τµήµα  πλυντηρίου  αγροτικών προϊόντων δεν έχει αδειοδοτηθεί.  
-  Τα  υγρά  που  προκύπτουν από  τις  εκπλύσεις των καρότων του  πλυντηρίου  
διοχετεύονται  σε  µία  συστοιχία  δεξαµενών καθίζησης  και στην συνέχεια  µέσω  αγωγού  
σε  δεξαµενή  επιστρωµένη  µε  γεωύφασµα  εντός   παρακείµενου  γηπέδου ,  ( ιδ ιοκτησίας  του  
Κων/νου  Παππά  κατά  δήλωση  των υπευθύνων).  Ο  αγωγός  µεταφοράς  των υγρών  
πλύσης  προς  την δεξαµενή  ( lagoon) διακόπτεται λίγο  πριν την δεξαµενή ,   η  ροή  
επιτυγχάνεται  µε  απλή  διαµόρφωση  του  εδάφους ,  κατά  δήλωση  των  υπευθύνων θα  
τοποθετηθεί αγωγός  έως την διαµορφωµένη  δεξαµενή  
-  Η εν λόγω  δεξαµενή  κατά  την αυτοψία  δεν  υπερχείλ ιζε  και  υπήρχε  αντλία  
ανακυκλοφορίας  του  νερού  της  δεξαµενής µόνο  προς  την µονάδα  πλυντηρίου  για  χρήση  
στον καθαρισµό  των καρότων.   

 
 
 

 
 

 
 

 

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.  Β’ 
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