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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Βόλος  05/05/2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ       Αριθμ. Πρωτ : 4454π.ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ      Φ.14 – 2411 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Ιωλκού & Αναλήψεως – Διοικητήριο   ΠΡΟΣ : “REWASTE Ι.Κ.Ε.” 

Ταχ. Κώδικας : 380 01       ΒΙΟ.ΠΑ.  

Πληροφορίες : Στ. Γιαβάση       Ο.Τ. 15 & 16 

Τηλέφωνο : 2421 – 3 – 52645      (κτίριο ΘΕΟΣΤΥΛ Α.Ε.) 

Fax : 2421 – 3 – 52524        Τ.Κ. 38500 

E – mail : s.giavasi@thessaly.gov.gr       Δήμος Βόλου 

 

ΘΕΜΑ : Απάντηση στο από 04/10/2019 Ερωτηματολόγιο που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας. 

 

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμό πρωτ. 4454/04-10-2019 συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιό σας, που κατατέθηκε 

στην Υπηρεσία μας. 

 

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό και με βάση τα στοιχεία που καταθέσατε στην Υπηρεσία μας, σας 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα : 

Η Μονάδα επεξεργασίας (κοσκίνηση και συσκευασία) θειϊκού σιδήρου (FeSO4), σε σχέση με το 

αντικείμενο των εργασιών της, βάσει NACE Rev.2/ΣΤΑΚΟΔ 08 – Δομή και επεξηγηματικές σημειώσεις, 

κατατάσσεται ως ακολούθως : 

 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α., κωδικός NACE 20.59 

 

Η δραστηριότητα της Μονάδας επεξεργασίας θειϊκού σιδήρου, (κινητήριας ισχύος μηχανολογικού 

εξοπλισμού 12kW), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 37674/2016 (Φ.Ε.Κ. 2471/Β/10-08-2016), 

όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, κατατάσσεται περιβαλλοντικά στη Β΄ κατηγορία 

έργων και δραστηριοτήτων, και υπάγεται σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, που 

εκδίδονται από την Υπηρεσία μας. 

Ως προς την όχληση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. 3137/2012 (Φ.Ε.Κ. 1048/Β/04-04-2012), 

όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, η συγκεκριμένη δραστηριότητα (Μονάδα 

επεξεργασίας θειϊκού σιδήρου, κινητήριας ισχύος μηχανολογικού εξοπλισμού 12kW), κατατάσσεται 

στην κατηγορία της χαμηλής όχλησης. 
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Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. με αριθμό 483/35/Φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ. 158/Β/03-02-2012) 

“Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση 

των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση”, όπως αυτή τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα με την Υ.Α. 64618/856/Φ.15/2018 (Φ.Ε.Κ. 2278/Β/15-06-2018) και ισχύει, τα 

επαγγελματικά εργαστήρια υπόκεινται σε καθεστώς Γνωστοποίησης ως προς την εγκατάσταση και 

Γνωστοποίησης ως προς τη λειτουργία τους. Στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι πρόκειται για 

επαγγελματικό εργαστήριο που πρόκειται να εγκατασταθεί σε οργανωμένο υποδοχέα μεταποιητικών 

δραστηριοτήτων (ΒΙΟ.ΠΑ.) απαλλάσσεται από τη διαδικασία της Γνωστοποίησης εγκατάστασης. 

 

Από το φορέα της δραστηριότητας υποβάλλεται Γνωστοποίηση λειτουργίας προς την Υπηρεσία μας, 

μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr (με τους κωδικούς του taxisnet). Κατά 

την υποβολή της Γνωστοποίησης λειτουργίας δεν υποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό από τον 

ενδιαφερόμενο. 

Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί στην εγκατάσταση το αποδεικτικό υποβολής 

Γνωστοποίησης λειτουργίας, καθώς και τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

α. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο 

μηχανικό, με περιεχόμενο : 

 Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι 

απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου. 

 Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων 

προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.). 

 Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των 

μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους 

υποστήριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην 

κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας. 

β. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και 

η βιομηχανική – βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή 

τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού 

εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με 

την τεχνική περιγραφή του δικαιολογητικού α αναφέροντας με ρητή αναφορά την ημερομηνία 

σφράγισής της. 

γ. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και 

των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των 

σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων. 
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δ. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 136860/1673/Φ15/2018 (Φ.Ε.Κ. 6210/Β/2018) “Μέτρα και μέσα 

πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων”, η εν λόγω 

μονάδα ανήκει στην κατηγορία Β (μεσαίου βαθμού κινδύνου), και ως εκ τούτου οφείλει να 

συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω Κ.Υ.Α. (πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας 

κ.λπ.). 

ε. Παράβολο, ποσού 100€, υπέρ των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, στο 

λογαριασμό με αριθμό 5610-055-707-139 (IBAN : GR14 0172 6100 0056 1005 5707 139) της 

Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με την με αρ. οικ.14684/914/Φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ. 3533/Β/31-12-2012) 

Κ.Υ.Α.. 

 

 

Εσωτερική Διανομή :       Ο Προϊστάμενος 

1) Χρον. Αρχείο Δ/νσης Ανάπτυξης            της Δ/νσης Ανάπτυξης 

Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων     Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 

2) Τμήμα Α΄  

 

               Νικόλαος Πουρνάρας 

 


