
 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

ΘΔΜΑ : Έγθξηζε Λεηηνπξγίαο κεηά από κεραλνινγηθό εθζπγρξνληζκό ηνπ εξγνζηαζίνπ  ΠΛΑΣΗΚΩΝ 

ΔΗΓΩΝ ΤΚΔΤΑΗΑ  ηεο εηαηξείαο  ΠΛΑΣΗΚΑ ΘΡΑΚΖ PACK ΑΒΔΔ. 

 

 

Κ.Α. ΣΑΚΟΓ 08: 22.22 Πεξηνρή: ΒΗΠΔ Ησαλλίλσλ 

Α.Φ.Μ: 999808867 Γ.Ο.Τ:  Ησαλλίλσλ 

Καηεγνξία όριεζεο : ΜΔΖ Πεξηβαιινληηθή Καηεγνξία: Α2 

Δθπξόζσπνο : Γεσξγνζηάζεο  Μηραήι  

 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

Ο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ   ΖΠΔΗΡΟΤ 

 
                                                                  

Έρνληαο ππόςε : 

 

1.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 4442/2016 (ΦΔΚ/230/Α/2016) Νέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ άζθεζε 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 4512/2018  (ΦΔΚ5/Α/2018) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

Γηαξζξσηηθώλ Μεηαξξπζκίζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο».   

3.  Tνλ Ν.3982/2011 (ΦΔΚ 143/Α/2011) Απινπνίεζε ηεο αδεηνδόηεζεο ηερληθώλ επαγγεικαηηθώλ θαη 

κεηαπνηεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ πάξθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, ηελ αξηζ. 

νηθ.483/35/Φ.15/2012 Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ 158/Β/3-2-2012) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

Ησάλληλα   18/09/2019     

                   
Αξηζ. Πξση. : 3457 

 

Αξηζ. Φαθ.   : Φ14/ 1240 

Σαρ. Γ.λζε                 :             Γηνηθεηήξην  

Σαρ. Κώδηθα                     :  45110  -   Σ.Θ. 1107 

Πιεξνθνξίεο                 : Σεξξνβίηεο Υξήζηνο 

Σειέθσλν                 : 2651364145-2651087145 

Αξηζκ. ζπζθ. Σει/ηππίαο  : 26510871435 

Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε   : ch.terrovitis@php.gov.gr 

ΠΡΟ :  ΠΛΑΣΗΚΑ ΘΡΑΚΖ 

 PACK ΑΒΔΔ 

  ΒΗ.ΠΔ. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ   
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αξηζ. νηθ.64618/856/Φ15/2018 Τπνπξγηθή Απόθαζε θαη ηελ αξηζ. 484/36/Φ.15/2012 Τπνπξγηθή 

Απόθαζε (ΦΔΚ 230/Β/9-2-2012).  

4.  Σνλ Ν.3325/2005 (ΦΔΚ 68/Α/05) «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Βηνκεραληθώλ - Βηνηερληθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζην  πιαίζην ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5.  Σηο δηαηάμεηο ηoπ Ν. 4014/2011, ηεο ΤΑ 1958/2012, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη θσδηθνπνηήζεθε κε 

ηελ αξηζ.ΓΗΠΑ/νηθ. 37674/2016 (ΦΔΚ 2471/Β/2016), θαη ηελ αξηζ. νηθ. 2307/2018  (ΦΔΚ 

439/Β/2018), ηεο ΚΤΑ νηθ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΔΚ 1048/Β/4-4-2012) όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηηο αξηζ. νηθ.13234/800/Φ.15/2012 (ΦΔΚ 3251/Β/2012), 

Φ15/48/5/2014(ΦΔΚ 27/Β/2014), νηθ. 10432/1115/Φ.15/2014 (ΦΔΚ 4421/Β/2017) (ΦΔΚ 

2604/Β/2014), νηθ.132894/1751/Φ15/2017 ΚΤΑ θαη ηεο ΚΤΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΔΚ 

1275/Β/11-4-2012).  

6. Σν ΠΓ 44/1987(ΦΔΚ15Α/87) «Καζνξηζκόο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ δηακόξθσζεο, ζρεδίαζεο, 

θαηαζθεπήο θαη αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ελαπνζήθεπζεο πγξώλ 

θαπζίκσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ απνηεινύλ Δηαηξίεο Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδώλ». 

7.  Σν Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –  

  Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»( ΦΔΚ 87/Α/27.6.2010 ). 

8.  Σν Π.Γ. 140/2010 «Οξγαληζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ» ( ΦΔΚ 233/Α/27.12.2010 ) όπσο  

  ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 9.  Σν αξηζ. 2108/24-06-2019  ζπκπιεξσκέλν  Δξσηεκαηνιόγην ηεο εηαηξείαο ΠΛΑΣΗΚΑ ΘΡΑΚΖ  

      PACK ΑΒΔΔ θαη ην αξηζ. πξση. 2018/Φ14.1240/26-6-2019 έγγξαθό καο. 

10.  Σελ κε αξηζ. πξση. 3457/11.09.2019 αίηεζε ηεο εηαηξείαο ΠΛΑΣΗΚΑ ΘΡΑΚΖ PACK ΑΒΔΔ  

       γηα ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο κεηά από εθζπγρξνληζκό ηνπ εξγνζηαζίνπ πιαζηηθώλ  

       εηδώλ ζπζθεπαζίαο, κε  ηα  ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ καο ππνβιήζεθαλ. 

11. Tελ αξηζ. πξση. 4503/Φ14.1240/13/11/2015    απόθαζή καο, κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε ζηελ  

      αλσηέξσ  κνλάδα άδεηα ιεηηνπξγίαο κεηά από εθζπγρξνληζκό, δηάξθεηαο  ανξίζηνπ  ρξόλνπ. 

12.  Σελ από 16/09/2019 εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο καο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

 

Υνξεγνύκε  ΔΓΚΡΗΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, δηάξθεηαο   ανξίζηνπ  ρξόλνπ,  κεηά από 

κεραλνινγηθό εθζπγρξνληζκό, ηεο δξαζηεξηόηεηαο  κε ηα παξαθάησ  ζηνηρεία: 

- Γξαζηεξηόηεηα :  ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ ΤΚΔΤΑΗΑ 

- Δπσλπκία Φνξέα:  ΠΛΑΣΗΚΑ ΘΡΑΚΖ PACK ΑΒΔΔ 

- Καηεγνξία Όριεζεο:  > 2000 KW MEΖ ΟΥΛΖΖ 

- Θέζε : Ννκόο  ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ    

               Γήκνο  Είηζαο – Σ.Κ. Ρνδνηόπη  -   ΒΗ.ΠΔ. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ   

- Γεσγξαθηθή πληεηαγκέλε γηα εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρέο  

 βάζεη GOOGLE MAP :                                              βάζεη ΔΓΑ 87: 

   _ _ν / _ _ ΄ _ _/ _ _ ¨ B                                                    Υ: 221325,466 

   _ _ν / _ _ ΄ _ _/ _ _ ¨ E                                                    Φ: 4399809,796 
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Μεραλήκαηα-

παξαγσγηθόο 

εμνπιηζκόο: 

Κηλεηήξηα ηζρύο 

     

(Ζιεθηξνθηλεηήξεο) 

      Θεξκηθή 

ηζρύο 

           Αμία 

 Δθζπγρξνληζκόο      1105,4     KW    257,08     KW      2.900.000,00  € 

Καηαξγεζείζα      1225,1     KW      97          KW      3.296.250,00  € 

Νόκηκα ιεηηνπξγνύζα      6112,80   KW     2507,98  KW    17.713.996,29  € 

ύλνιν      5993,1     KW     2668,06  KW    17.317.746,29  € 

 

 

Μεραλήκαηα Πξνζηαζίαο 

Πεξηβάιινληνο-κε 

παξαγσγηθά: 

Κηλεηήξηα ηζρύο 

         

(Ζιεθηξνθηλεηήξεο) 

             Θεξκηθή 

ηζρύο 

   Αμία 

ύλνιν             80 KW     

  

Αηκνιεβεηαο: Καηεγνξία Πηζηνπνηεηηθό Παξαιαβήο ΠΤΓ    Λήμε Π.Π. 

Έλαο  (1)           Γ΄    ΣΖ.04475/17/05.05.2017       05.05.24 

 

  

Γεμακελέο:  κία  (1) Τπόγεηα     

Πεξηερόκελν  Υσξεηηθ.  Αξ. θαηαζθ.         Π.Δ.     Φνξέαο   Λήμε Π.Δ. 

Τγξαέξην  9.000 ιίηξα   9214/2006    10.01.4353    ΔUROCERT   13/06/2023 

 

-  Δίδνο  Καύζηκνπ: Τγξαέξην  

 

Όξνη :  

1. Ζ παξνύζα άδεηα ρνξεγείηαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3982/2011 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη  θαη κε ηνπο εμήο πξόζζεηνπο όξνπο: 

α) Να ιακβάλνληαη όια ηα  θαηάιιεια κέηξα ώζηε από ηε  ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ λα κελ 

πξνθαινύληαη δπζκελείο επηδξάζεηο ζε βάξνο ηεο πγείαο , εζπρίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ πεξίνηθσλ 

θαη ησλ εξγαδόκελσλ . 

β) Να ηεξνύληαη ηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε  

ππξνπξνζηαζίαο κε αξηζ. Π.Τ. 2950/4/16 θαη ην πηζηνπνηεηηθό ππξαζθαιείαο κε αξηζκό 

8530Φ701.4/28-11-2016 λα αλαλεσζεί έγθαηξα πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο  28/11/2024  ηεο 

ηζρύνο ηνπ. 

γ) Να ιακβάλνληαη όια ηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Π.Γ/ηνο 1180/1981, ηνπ Ν.1650/1986, ηνπ Ν.4014/2011 θαη ηνπ Ν.4042/2012, όπσο ηζρύνπλ, 
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ησλ Τπνπξγηθώλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε εθηέιεζε απηώλ θαη λα ηεξνύληαη νη όξνη θαη 

πεξηνξηζκνί πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. νηθ.79894/6-6-2019  απόθαζε έγθξηζεο 

πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηεο  Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ - Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη λα αλαλεσζεί έγθαηξα πξηλ από ηελ   

εκεξνκελία ιήμεο  24/10/2025  ηεο ηζρύνο ηεο 

δ) Να ειέγρεηαη θαη λα ζπληεξείηαη ε ειεθηξνινγηθή  εγθαηάζηαζε ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα 

θαλνληζκό ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

ε) Να ηεξνύληαη νη δηαηάμεηο ηεο αξηζ. νηθ. 10735/651/2012 (ΦΔΚ 2656/Α/2012) Τπνπξγηθήο 

Απόθαζεο, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη έιεγρνο αηκνιεβήησλ  θαη λα αλαλεώλεηαη ην 

Πηζηνπνηεηηθό πδξαπιηθήο δνθηκαζίαο ηνπ αηκνιέβεηα πξηλ από ηε ιήμε ηνπ. 

ζη) Να ηεξoύληαη νη δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ Γ3/14728/1993(ΦΔΚ /477/Β/1-7-1993) «Καζνξηζκόο 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ δηακόξθσζεο, ζρεδίαζεο, θαηαζθεπήο, αζθαινύο ιεηηνπξγίαο θαη 

ππξνπξνζηαζίαο εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο, εκθηάισζεο, δηαθίλεζεο θαη δηαλνκήο πγξαεξίνπ, 

θαζώο θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε απηνύ ζε βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο». 

δ) Να απαζρνιείηαη ην απαηηνύκελν βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο εηδηθεπκέλν εξγαηνηερληθό 

πξνζσπηθό. 

ε) Να ηεξνύληαη νη Αζηπλνκηθέο, Τγεηνλνκηθέο θαη  ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο δηαηάμεηο.                         

2. Γηα ηελ απαηηνπκέλε από ηηο δηαηάμεηο ησλ από 16-3-1950 θαη 24-11-1953 Β.Γ/ησλ θαη ηνπ 

Π.Γ/ηνο 907/1975 ππεύζπλε δήισζε επίβιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο αλσηέξσ 

εγθαηαζηάζεσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πξόζσπν πνπ έρεη ηα πξνβιεπόκελα από ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο πξoζόληα.                                        

3. Ζ παξνύζα άδεηα ιεηηνπξγίαο ηξνπνπνηείηαη , ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 

  α. Δάλ επέιζεη αιιαγή ζηελ επσλπκία ηνπ θνξέα. 

  β. Δθόζνλ έρεη πεξηέιζεη, κε νπνηνλδήπνηε λόκηκν ηξόπν ε θπξηόηεηα ή ην δηθαίσκα 

εθκεηάιιεπζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηνπ  κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ζε λέν θνξέα.   

4. Ο θνξέαο ζηνλ νπνίνλ εθδίδεηαη ε παξνύζα είλαη ππόρξενο θαη ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3982/2011 (ΦΔΚ 143 Α) θαζώο επίζεο ησλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ ηεο απόθαζεο 

απηήο. ε πεξίπησζε αιιαγήο θνξέα ηόζν ν παιαηόο όζν θαη ν λένο θνξέαο ππνρξενύληαη ζε 

πξνζεζκία δπν (2) κελώλ λα εηδνπνηήζνπλ ηελ Τπεξεζία καο (άξζξν 23, Ν.3982/2011), 

ππνβάιινληαο ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 13  ηεο ΤΑ νηθ.483/35/Φ15/2012 ( ΦΔΚ 

158/Β//2012). 
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5. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3982/2011 θαη ησλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ πνπ 

εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ, θαζώο θαη κε ηήξεζεο ησλ όξσλ ή πεξηνξηζκώλ πνπ ηίζεληαη κε 

ηελ παξνύζα απόθαζε, επηβάιινληαη νη θπξώζεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.3982/2011.  

6. Ζ παξνύζα άδεηα δελ απαιιάζζεη ην θνξέα ηεο επηρείξεζεο από ηελ ππνρξέσζε λα εθνδηαζηεί κε 

άιιε άδεηα εθόζνλ από θείκελεο δηαηάμεηο πξνθύπηεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε. 

7. Καηά ηεο απόθαζεο απηήο επηηξέπεηαη πξνζθπγή από νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ 

ελώπηνλ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 15 εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 30 ηνπ Ν.3982/2011 θαη ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ Ν.3852/2010. Ζ παξαπάλσ πξνζθπγή 

ππνβάιιεηαη ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ.   

 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

Με ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο θαηεβιήζεζαλ ηα εμήο παξάβνια: 

 

Α/Α Νν  ΠΑΡΑΒΟΛΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΞΗΑ  Δ € 

1 2144044089/2-9-2019 EUROΒΑΝΚ    180 

                                                                 

 

                                                                                  
                                                                                                                       Ο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΖΠΔΗΡΟΤ 

 

                                                                                                                        ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΑΥΡΗΜΑΝΖ                            

      

         

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

 

1. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ                                                    

    Γεληθή Γξακκαηεία Δζληθήο ηαηηζηηθήο 

    Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο 

    Γ/λζε ηαηηζηηθώλ Γεπηεξνγελνύο Σνκέα 

    Σκήκα ηαηηζηηθώλ Μεηαπνίεζεο 

    Έξεπλαο  θαη Σερλνινγίαο 

    Πεηξαηώο 46 & Δπνληηώλ – Πεηξαηάο 

    Σ.Κ 18510 Σ.Θ. 80847 

 2. ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο 

     αιακάγθα  1  

     ΗΧΑΝΝΗΝΑ 

 3. Αζηπλνκηθό Tκήκα  Ησαλλίλσλ 

 

 

 

 
 

    ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

    - Φ14.1240 
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