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 Άρτα,  5-4-2012 
 Αριθµ. πρωτ.  ΤΠΥ 29401/1750 
   
 
ΠΡΟΣ:  
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών της βιοτεχνίας επεξεργασίας κρέατος, φερόµενης 

ιδιοκτησίας Γεώργιου Κοσµά του Κων/νου που βρίσκεται στην ΤΚ Καµπής της ∆Ε Ξηροβουνίου του 

∆ήµου Αρταίων Νοµού Άρτας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-
Πρόγραµµα Καλλικράτης», ΦΕΚ Α 87/7.10.2010. 

2. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα Υπ' Αριθµ. 140 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 
233Α/27.12.2010). 

3. Την Αριθ. οικ. 407/38/11 (ΦΕΚ 130 Β/9-2-2011) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου: Ορισµός 
Αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου. 

4. Την µε Α.Π. οικ. 19826/1010/5-4-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου για παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων «µε εντολή Περιφερειάρχη». 

5. Την απόφαση αριθ. 38335/3071/11 (ΦΕΚ 1471 Β/17-6-2011) : Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων 
Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. 

6. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α΄) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε µε τον 
Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α’), το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) και το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α’) . 

7. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος» και ιδιαίτερα το άρθρο 30 αυτού «Μεταβατικές ∆ιατάξεις». 

8. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α'/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρµόνιση µε την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ − Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.». 

9. Την Υ.Α. 1958/2012 - Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011), 
σύµφωνα µε την οποία το έργο κατατάσσεται στην 9η οµάδα – Β κατηγορία Έργων και 
∆ραστηριοτήτων (α/α.2: Τυποποίηση κρέατος ζώων και πουλερικών, παραγωγή προϊόντων κρέατος π.χ. 
αλλαντοποιία) 
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10. Την ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332 Β΄/20-3-03) «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων 
(Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 13 αυτής.  

11. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/03 «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη 
διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 3 του Ν. 3010/2002» (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003). 

12. Την αριθµ. ΤΠΥ 29401/1750/2-4-2012 αίτηση του κ. Γεώργιου Κοσµά του Κων/νου µε την οποία 
υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας φάκελος για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου του 
θέµατος. 

13. Το έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου µε Α.Π. οικ. 12739/274/8-3-2011, σύµφωνα µε το οποίο η 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες όπως η εν λόγω, θα εκδίδεται από τα αντίστοιχα 
Τµήµατα Περιβάλλοντος και  Υδροοικονοµίας των Περιφερειακών Ενοτήτων στα όρια των οποίων 
υπάγεται η άσκηση της δραστηριότητας. 

14. Την αριθµ. πρωτ. 27717/458/5-5-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την οποία µειώθηκε η 
απαιτούµενη απόσταση µεταξύ του ορίου του γηπέδου της βιοτεχνίας και του ορίου του γηπέδου της 
χοιροτροφικής µονάδας της κας Ζωής Κόκκαλη σε 321m ώστε να είναι σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις 
της νοµοθεσίας (Υ1β/2000/95, ΦΕΚ 343Β, όπως πλέον αντικαταστάθηκε από το Ν.4056/2012, ΦΕΚ 
52Α/12-3-2012). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την έγκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της ΚΥΑ Η.Π 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332Β΄/2-3-03), των 

περιβαλλοντικών όρων της βιοτεχνίας επεξεργασίας κρέατος, φερόµενης ιδιοκτησίας Γεώργιου 

Κοσµά του Κων/νου που βρίσκεται στην ΤΚ Καµπής της ∆Ε Ξηροβουνίου του ∆ήµου Αρταίων 

Νοµού Άρτας. (συντεταγµένες ΕΓΣΑ’87: Χ=233069 Υ=4345860). 

2. Η βιοτεχνία θα παράγει ετησίως 630tn κρέατος και µετά από κατάλληλη επεξεργασία (τόσο 

χειρωνακτικά όσο και σε κατάλληλα µηχανήµατα επεξεργασίας) θα παράγονται 2tn/8ωρο 

τυποποιηµένου κρέατος και νωπών αρτοπαρασκευασµάτων. 

3. Η ισχύς του µηχανολογικού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιείται στην µονάδα είναι: 28,7kW 

κινητήριας ισχύος και 4.25kW θερµικής ισχύος. 

4. Το εµβαδό γηπέδου στο οποίο θα λειτουργήσει η βιοτεχνία είναι 11.250m2 ενώ η επιφάνεια των 

χώρων εντός του υφιστάµενου κτιρίου ανέρχεται σε 1761,05m2. 

5. Να υπάρξει µέριµνα για την διατήρηση στην κατάλληλη θερµοκρασία υπό ψύξη ή κατάψυξη των 

προϊόντων και των ζωικών υποπροϊόντων, ακόµα και κατά την περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού 

ρεύµατος. 

6. Απαγορεύεται η µεταφορά, µε οποιοδήποτε τρόπο, προϊόντων µε οχήµατα που µεταφέρουν ρυπαρά 

αντικείµενα ή τοξικές ύλες ή υγρά, τα οποία µπορούν να επηρεάσουν, µε οποιονδήποτε τρόπο, την 

ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων αυτών. 

7. Κατά τη φόρτωση, µεταφορά αλλά και αποθήκευση πρώτων υλών και προϊόντων, να λαµβάνεται 

µέριµνα, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος µόλυνσης ή κάθε άλλη επιβλαβής αλλοίωσή τους και 
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να αποφεύγεται οποιαδήποτε ρύπανση ή µόλυνση του περιβάλλοντος καθώς και κάθε κίνδυνος για 

τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων. 

8. Τα συλλεγόµενα ζωικά υποπροϊόντα από την παραγωγική διαδικασία θα συγκεντρώνονται 

καθηµερινά σε ειδικούς κάδους µε καπάκι και θα διαχειρίζονται σύµφωνα µε τον κανονισµό 

1069/09 της ΕΕ  «Για τον καθορισµό των υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα 

που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση». 

9. Τα ζωικά υποπροϊόντα θα τοποθετούνται σε ειδικά σηµασµένους περιέκτες και στη συνέχεια θα 

αποθηκεύονται προσωρινά εντός ψυκτικού θαλάµου που βρίσκεται εντός του χώρου της βιοτεχνίας. 

Η διαχείριση αυτή θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 26 του ως άνω κανονισµού ώστε να εκτελείται 

υπό συνθήκες που αποτρέπουν την αλληλοµόλυνση.  

10. Η µεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων θα γίνεται µετά από άδεια σύµφωνα µε το Π∆ 211  (ΦΕΚ Α΄ 

211/5.10.2006), «Συµπληρωµατικά µέτρα εκτέλεσης του Κανονισµού 1774/2002/ΕΚ …» και θα 

πραγµατοποιείται µε εγκεκριµένα οχήµατα και εµπορευµατοκιβώτια τα οποία πρέπει να 

ταυτοποιούνται µέσω µιας µόνιµης πινακίδας από µέταλλο ή άλλο κατάλληλο υλικό, στην οποία 

αναγράφεται ο ειδικός κωδικός αριθµός έγκρισης του οχήµατος ή του εµπορευµατοκιβωτίου, που 

χορηγείται από την αρµόδια Υπηρεσία. Ο µεταφορέας µετά από κάθε εκφόρτωση υποχρεούται να 

καθαρίζει και να απολυµαίνει το όχηµα ή το εµπορευµατοκιβώτιο. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, 

στα οχήµατα, στα εµπορευµατοκιβώτια ή/και στις συσκευασίες των υποπροϊόντων ζωικής 

προέλευσης πρέπει να τοποθετείται ανεξίτηλη ετικέτα που φέρει ευανάγνωστα στοιχεία που 

προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Τα ζωικά υποπροϊόντα θα συνοδεύονται κατά την 

µεταφορά τους από τα κατάλληλα εµπορικά έγγραφα και θα τηρείται µητρώο αποστολών και θα 

φυλάσσονται τα σχετικά εµπορικά έγγραφα ώστε να τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 21 του ως 

άνω κανονισµού σχετικά µε τη συλλογή, µεταφορά και ιχηλασιµότητα.  

11. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται οι απαιτήσεις του κεφ. ΙΙ του Παραρτήµατος ΙΙ του Καν. 852/2004 

καθώς και του κεφ. V, τµήµα Ι του παραρτήµατος ΙΙΙ του Καν. 853/2004 που αφορούν την υγιεινή 

του χώρου τεµαχισµού και αποστέωσης της εγκατάστασης, καθώς και οι απαιτήσεις του κεφ. Ι του 

παραρτήµατος ΙΙ του Καν. 852/2004 που αφορούν τους ψυκτικούς χώρους της εγκατάστασης. 

12. Ο υπεύθυνος της βιοτεχνίας θα τηρεί γραπτό σύστηµα µε τις απαιτούµενες κωδικοποιηµένες 

πληροφορίες για τα εισρχόµενα σφάγια και τα αντίστοιχα εξερχόµενα τεµαχισµένα & αποστεωµένα 

κρέατα ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη ιχνηλασιµότητα σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Καν. 

178/2002, όπως αυτός ισχύει. 

13. Να χρησιµοποιούνται συσκευασίες που είναι δυνατόν να επαναχρησιµοποιηθούν ή να 

ανακυκλωθούν καθώς και να ευνοούν την εύκολη διαλογή και συλλογή τους. 

14. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων της µονάδας θα γίνεται µε το υφιστάµενο σύστηµα 

επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων όπως αυτό έχει εγκριθεί για την ασφαλή διαχείριση 
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των υγρών αποβλήτων της µονάδας τυποποίησης κρέατος που λειτουργούσε στο παρελθόν στο ίδιο 

κτίριο. Όπως τεκµηριώνεται στην Περιβαλλοντική Έκθεση που συνοδεύει την παρούσα, το 

υφιστάµενο σύστηµα επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων επαρκεί για την ασφαλή 

διαχείριση ων υγρών αποβλήτων της µονάδας. Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιοκτήτης της µονάδας οφείλει 

µέχρι 8-3-2013 να εναρµονιστεί µε τους όρους και περιορισµούς που θέτει η ΚΥΑ 145116/02-02-

2011 (ΦΕΚ Β΄354/2011) «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση 

επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 

15. Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου θα συγκεντρώνονται σε κάδους ώστε να διατεθούν σε 

εγκεκριµένο χώρο τελικής διάθεσης απορριµµάτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 

50910/2727/2003 (ΦΕΚ B 1909/22.12.2003) «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».   

16. Για τα στερεά απόβλητα συσκευασίας η διαχείριση θα είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του Ν. 

2939/01(ΦΕΚ 179Α) και θα ακολουθεί τους όρους του Συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης των 

δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας. 

17. Η παρούσα έγκριση περιβαλλοντικών όρων ισχύει για πέντε (5) έτη, δηλαδή µέχρι  5-4-2017, γίνεται 

στα πλαίσια του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» και δεν απαλλάσσει τη 

βιοτεχνία από την υποχρέωση λήψης τυχόν απαιτούµενων εγκρίσεων και αδειών εξ’ άλλων Νόµων. 

18. Η ανακοίνωση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου για την παρούσα απόφαση, σύµφωνα µε το 

παράρτηµα Α του άρθρου 8 της ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/29-9-03 (ΦΕΚ 1391 Β΄) και το άρθρο 282 

του Νόµου Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-

Πρόγραµµα Καλλικράτης», (ΦΕΚ Α 87/7.10.2010) να δηµοσιευτεί στο τοπικό τύπο µε έξοδα τα 

οποία βαρύνουν τον κ. Γεώργιο Κοσµά του Κων/νου (άρθρο 5 της ΚΥΑ ΗΠ.37111/2021/29-9-03). 

19. Για τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης του Περιφερειακού Συµβουλίου, παρακαλείται ο κος Γεώργιος 

Κοσµάς του Κων/νου  να επικοινωνήσει µε το Περιφερειακό Συµβούλιο για να κανονίσει τις 

λεπτοµέρειες δηµοσίευσης (Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ.: 2651 0 87203). 

20. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι επιβαλλόµενοι όροι  και η υποχρέωση δηµοσίευσης της 

ανακοίνωσης  του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου,  για την έγκριση των περιβαλλοντικών 

όρων από τον κ. Γεώργιο Κοσµά του Κων/νου  η παρούσα έγκριση θα ανακληθεί. 

21. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον: 

• του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου–∆υτικής Μακεδονίας 

εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της ή ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από 

την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 

227 και 238 του Ν. 3852/10. 

• του αρµόδιου ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου εντός εξήντα (60) ηµερών, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (Ν.2717/99). 
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22. Κατά της παρούσας Απόφασης µπορούν να ασκηθούν τα µέσα ένδικης προστασίας που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2-3-2007). 

Συνηµµένα: 

Φάκελος Περιβαλλοντικής Έκθεσης µε σχέδια: Κάτοψη ισογείου – µηχανηµάτων, κλίµακας 1:100, χάρτη 

προσανατολισµού, κλίµακας 1:50.000 και χάρτη Natura, κλίµακας 1:100.000. 

 

 

                       Μ.Ε.Π. 

Ε.∆.                                                                                        Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ 
      

1. Χρον. Αρχείο 

2. Φάκ. Φ1.9/434 

3. Γ. Παππάς 

                                                                                                        ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 

 
1. Γεώργιος Κοσµάς του Κων/νου, Καµπή ∆ήµου Αρταίων. (µε µια σειρά από τα συνηµµένα) 
 
2. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Αµβρακίας 23, 471 00 Άρτα. (µε µια σειρά 

από τα συνηµµένα) 
 
3. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Τµήµα 

Κτηνιατρικής, Φλέµινγκ 6, 47100 Άρτα 
 
4. ∆ήµος Αρταίων, Περιφ. Οδός & Αυξεντίου, 47100 Άρτα 
 
5. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής και  

Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου,  
Τµήµα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού   
5ο χλµ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης, 454 45 Ιωάννινα (µε χάρτη προσανατολισµού) 
 

6. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
Γενική Επιθεώρηση 
Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 – ΑΘΗΝΑ 
(Σύµφωνα µε την παρ. 6 της εγκυκλίου µε αριθµό πρωτ. 26/13-1-2004 του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε) 
 

7. Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα 
(Για να ενηµερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 3 
του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3010/2002) 
 

8. Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού , Πρώην ∆ηµαρχείο Φιλοθέης Άρτας, ΤΚ 47042. 
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