
                                                                                                                                                                                                              

 

 
ΘΕΜΑ:  Ανάκληση της Α.Π. Φ14/991/5-6-1989 άδειας εγκατάστασης εργοστασίου παραγωγής 
γαλακτοκομικών προϊόντων και ειδών ζαχαροπλαστικής  στην   «Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ». 
 

 
 ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   Π. Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   
       
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, 2218/1994, 2240/1994  καθώς και του Ν.Δ. 

1150/1949, άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 16-03-1950 Β.Δ., όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το από 24-11-1953 Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981, όπως ισχύουν. 

2. Τον Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον  ΑΝ 261/1968 (ΦΕΚΑ12)  «περί χρόνου ανάκλησης  παράνομων διοικητικών πράξεων»    
4. Τον Ν 2717/1991 «Κύρωση κώδικα Διοικητικής Δικονομίας»  
5. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α87/2010). 
6. Τις διατάξεις της αριθμό  109829/28-07-2021(ΦΕΚ3833Β/17-08-2021)(ΑΔΑ:6ΣΤΒΟΡ1Φ-6ΕΟ)   

απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
«Έγκριση της αριθμό   90/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου»  
που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας  Πελοποννήσου.  

7. Την Α.Π.187038/18-06-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Επανατοποθέτηση 
προϊστάμενων και κατανομή προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου που προκύπτουν κατόπιν αναδιοργάνωσης των οργανικών μονάδων από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1619/Β/2021  καθώς   
και τις Α.Π.  247740/04-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΚΣ7Λ1-Θ2Υ) & 44934/09-02-2022 (ΨΝΠ17Λ1-ΛΛΤ) 
τροποποιήσεις αυτής. ».  

8. Την υπ.αρ. 18/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης και το υπ.αρ. οικ237598/229/01-
09-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨ07Λ1-ΕΞΗ) πρωτόκολλο εγκατάστασης της Περιφερειακής Αρχής.  

9. Την Α.Π. 6810/ 10-01-2022 (ΦΕΚ  18 ΤΕΥΧΟΣ ΥΟΔΔ)(ΑΔΑ: 6ΔΡΠ7Λ1-224)  Απόφαση Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου περί ορισμού  χωρικών  Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Πελοποννήσου» , την  
16987/18-01-2022(ΑΔΑ: ΩΣΜ87Λ1-Ρ84) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου & Την  υπ.  
αριθμό πρωτ. 34910/01.02.2022 (ΦΕΚ 597/τ. Β’/11.02.2022)  ( ΑΔΑ: 69ΨΦ7Λ1-Δ15).  Απόφαση 
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΑΔΕΙΩΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

              
ΚΟΡΙΝΘΟΣ:     13- 07- 2022    
                   
Αριθ. Πρωτ. :    239826      
 
Αριθ. Φακ.   :     Φ.14/ Μ84  

Ταχ. Δ.νση                 :            Αγίου Νικολάου 29 , 
Κόρινθος 

Ταχ. Κώδικα                     :  20 131  
Πληροφορίες                 : ΚΩΒΑΙΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Τηλέφωνο                 : 2741363222 
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας  : 2741363203  
Ηλεκτρονική Διεύθυνση   : m.kovaios@pekorinthias.gr   

  
ΠΡΟΣ:  

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ  
80Ο  ΧΛΜ  Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-      
ΚΟΡΙΝΘΟΥ   
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10. Τον Ν. 4442/2016  (ΦΕΚ 230Α/2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει. 

11. Τον Ν.4512/2018 (ΦΕΚ5Α) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις». 

12. Τον Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68/Α/05) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 
Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/17-6-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», τον Ν.4155/2013 
(ΦΕΚ Α΄ 120/29-5-2013) , τον Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11-4-2012) ,τον Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 
105Α/2018),τον Ν. 4403/2016(ΦΕΚ 125Α) ,Ν. 4712/2020( ΦΕΚ146Α) .    

13. Την  οικ 46287/ 650/φ15.1/30-04-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης «παροχή οδηγιών για την 
έγκριση εγκατάστασης» σύμφωνα με την οποία  μετά την έκδοση του Ν. 4512/2018  η άδεια 
εγκατάστασης  , κατά την  οποία ελέγχονταν  τόσο στοιχεία χωροθέτησης όσο και τεχνικά στοιχεία ,  
αντικαταστάθηκε με την  έγκριση εγκατάστασης η οποία  αποτυπώνει πλέον την δυνατότητα 
εγκατάστασης της μονάδας σε συγκεκριμένο χώρο και όχι τον έλεγχο τεχνικών όρων με τους οποίους θα 
λειτουργήσει η δραστηριότητα οι οποίοι προσδιορίζονται στην λειτουργία ενώ πλέον απαιτούνται και 
διαφορετικά δικαιολογητικά σε σχέση με την άδεια εγκατάστασης.   

14. Τις Υπουργικές Αποφάσεις οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ Β΄158/3-2-2012) όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 
64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/2018), οικ.14684/914/Φ.15/12 (ΦΕΚ 3533Β) και οικ.484/36/Φ.15 (ΦΕΚ Β΄ 
230/9-2-2012). 

15.  Τον Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος , τον Ν.3010/2002 καθώς και τις Υ.Α. που 
εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του, όπως ισχύουν σήμερα. 

16. Τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209/21-9-2011)  «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», τον  Ν. 4495/2017 και  το άρθρο 11 του Π.Δ 6/17-10-78 
(ΦΕΚ538Δ) καθώς και το  Π.Δ. 1180/81( ΦΕΚ 293Α/1981) .  

17.  Τον  Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος κ.α......».  
18.  Την ΚΥΑ με Αριθμό Α.Π. 136860/1673/Φ15/ 18-12-2018 (ΦΕΚ 6210Β) «Μέτρα και μέσα 

πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων» . 
19. Την  ΚΥΑ με Αριθμό  οικ. 92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833Β./2020))  Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 

του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που 
προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του Ν.3982/2011 (Α143).  

20. Την  Φ14/991/5-6-1989 άδεια  εγκατάστασης εργοστασίου παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και 
ειδών ζαχαροπλαστικής  που είχε χορηγηθεί από την Διεύθυνση Βιομηχανίας  της Νομαρχίας  Κορινθίας 
στην «Ε ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» και τις Α.Π.  Φ14/661/07-06-1990 , Φ14/30/16-01-1991 & 
Φ14/1681/21-12-1992 παρατάσεις αυτής.  

21. Την  Α.Π. 357439/02 -11- 2021(ΑΔΑ: 6Ξ5Χ7Λ1-Ω0Τ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας με 
θέμα « έγκριση εγκατάστασης για  επέκταση  του   εργοστασίου παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, 
διαιτητικών τροφών , ειδών ζαχαροπλαστικής  και λοιπών ειδών  διατροφής)  της «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ» στην θέση   80Ο  ΧΛΜ  Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ  - ΚΟΡΙΝΘΟΥ  Δήμου  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  
Νομού   Κορινθίας».  

22. Την   Α122/2021  Απόφαση  του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης  σύμφωνα με την οποία μεταξύ άλλων 
ακυρώνεται και η παράλειψη της Υπηρεσίας μας για ανάκληση της Φ14/991/5-6-1989 άδειας 
εγκατάστασης εργοστασίου παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και ειδών ζαχαροπλαστικής  που είχε 
χορηγηθεί από την Διεύθυνση Βιομηχανίας  της Νομαρχίας  Κορινθίας  στην επιχείρηση «Ε 
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε».  

23. Το  Α.Π. 126907/14-04-2022  έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ενημερώθηκε η διάδοχος εταιρεία 
και νυν φορέας της εγκατάστασης με την επωνυμία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ»  για την 
έκδοση της προαναφερόμενης Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης .  

24.  Το Α.Π. 159994/16-05-2022 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας  Π.Ε. Κορινθίας σχετικά με την  εφαρμογή 
της προαναφερόμενης  δικαστικής Απόφασης  από το οποίο προκύπτει ότι  υφίσταται υποχρέωση της 
Υπηρεσίας μας για έκδοση διοικητικής Απόφασης για  ανάκληση  της Φ14/991/5-6-1989 άδειας 
εγκατάστασης εργοστασίου παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και ειδών ζαχαροπλαστικής  που είχε 
χορηγηθεί από την Διεύθυνση Βιομηχανίας  της Νομαρχίας  Κορινθίας στην «Ε ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ».  

25. Το Α.Π. 166102 /19-05-2022   έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ενημερώθηκε η εταιρεία 
«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ»  για την ανάκληση της ανωτέρω άδειας εγκατάστασης και 
ζητήθηκε  η παροχή των απόψεών  της  επί του θέματος  
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26.  Την Α.Π. 179078/ 30-05-2022 αίτηση της «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ»   με την οποία 
ζήτησε  παράταση της προθεσμίας υποβολής των απόψεών της.    

27. Το Α.Π. 166102 /19-05-2022  έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο χορηγήθηκε στην ανωτέρω 
εταιρεία παράταση της προθεσμίας υποβολής των απόψεών  της έως  08-06-2022. 

28. Την Α.Π. 199306/ 15-06-2022  αίτηση της «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ»    με τις  απόψεις 
της επί του θέματος.       

29. Την υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης με την εκδοθείσα δικαστική Απόφαση με αριθμό  
Α122/2021  του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.  

 
    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε   
 

       Ανακαλούμε την Α.Π. Φ14/991/5-6-1989 άδεια  εγκατάστασης εργοστασίου παραγωγής 
γαλακτοκομικών προϊόντων και ειδών ζαχαροπλαστικής  που είχε χορηγηθεί από την Διεύθυνση Βιομηχανίας  
της Νομαρχίας  Κορινθίας  στην  «Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ»    για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της παρούσας Απόφασης και ειδικότερα στην   παρ,  29  αυτής.   
       Μετά την ακύρωση της αρχικής άδειας εγκατάστασης της μονάδας απαιτείται η  εκ νέου ρύθμιση του 
θέματος  εγκατάστασης και λειτουργίας  του συνόλου της δραστηριότητας που λειτουργεί πλέον από τον 
διάδοχο φορέα  «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ» . Για τον λόγο αυτό καλείται  ο  νυν φορέας   
εντός   προθεσμίας είκοσι  (20) ημερών  από την παραλαβή  της  παρούσας  να υποβάλλει στην Διεύθυνση 
Ανάπτυξης ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι της ΥΑ οικ. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/2018) πλήρως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας προκειμένου να καθοριστούν τα 
αναγκαία δικαιολογητικά και η διαδικασία .  Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής η Υπηρεσία μας θα 
προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες.   
          Κατά της απόφασης αυτής χωρεί, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ειδική προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο 
διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
227 και 238 του Ν.3852/2010, όπως  ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τα άρθρα 118 και 131 του 
Ν.4555/2018.         

  
                                                                                                                                                                                                 

Μ.Ε.Π.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ 
Η  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
 
 

ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΚΑ   
                                                                  
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  &  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
4. ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ   ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
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