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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 

Ο   ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΤΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.∆. 1150/1949, του άρθρου 4 
του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.∆., του από 16-3-1950 Β.∆. όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε το από 24-11-53 και 02-08-58 Β.∆. και τα Π.∆.902/75 και 274/97, του Π.∆. 44/1987, 
του Π.∆. 1180/1981, της ΥΑ Αριθµ.1958/2012, του Παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ Η.Π.15393/2332, της 
ΚΥΑ Αριθ.οικ.3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012), Αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-
2012), των Νόµων Ν.4014/2012, Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄/17-6-2011), Ν.3325/05(ΦΕΚ 68/Α/11-3-
05) και της αριθ. 10071/455/Φ.15.1/17-05-2006 ερµηνευτικής εγκυκλίου αυτού, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, των ΚΥΑ µε αρ.πρωτ.:Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-
2012), Κ.Υ.Α. Αριθµ.οικ.14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012), των ΥΑ Αριθµ. Οικ.483/35/Φ.15 
(ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012), ΥΑ Αριθµ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012), του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης», και του Π.∆.140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

 

2. Το γεγονός ότι η µονάδα επεξεργασίας βρώσιµων ελιών του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ» πρώην «Γεωργικός 
Συνεταιρισµός Επεξεργασίας και Πώλησης βρώσιµων ελαίων Πέτα Άρτας » που βρίσκεται στο Πέτα 
του ∆ήµου Νικ. Σκουφά, όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία υπαλλήλων της Υπηρεσίας µας στις 08-
03-2013, δραστηριοποιούταν άνευ αδείας λειτουργίας και µε ενδεχόµενο κίνδυνο για την ασφάλεια των 
εργαζοµένων. 

 

 



3. Το µε αριθµ.πρωτ.:∆.Α.486/04-04-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας µας, µε το οποίο ζητήθηκε 
εγγράφως από τον Συνεταιρισµό να γνωρίσει του λόγους για τους οποίους προέβησαν σε 
δραστηριοποίηση της µονάδας άνευ αδείας λειτουργίας και µε ενδεχόµενο κίνδυνο για την ασφάλεια 
των εργαζοµένων. 

 

4. Το από 29-04-2013 έγγραφο του Κου Σερβετά Κωνσταντίνου ο οποίος σύµφωνα µε προφορική 
ενηµέρωσή µας εργάζεται επί σειρά ετών για τον Συνεταιρισµό. 

 

5. Την αριθµ. πρωτ ∆Α 983/27-05-2013 Απόφαση Επιβολής Κυρώσεων µε την οποία επιβλήθηκε το 
µέτρο της µερικής προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της µονάδος που αφορούσε στον εξοπλισµό 
που δεν ήταν απαραίτητος για την αποµάκρυνση τυχόν ποσοτήτων ελιών και µε την οποία δόθηκε και 
εύλογο διάστηµα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας νοµιµοποίησης της λειτουργίας της µονάδος µε 
την έκδοση της προβλεπόµενης άδειας λειτουργίας.  

 

6. Το µε αριθµ.πρωτ.:∆.Α.2687/28-11-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας µας, µε το οποίο ζητήθηκε 
εγγράφως από τον Συνεταιρισµό να γνωρίσει του λόγους για τους οποίους δεν προέβει στην 
νοµιµοποίηση της µονάδος και στο οποίο έγγραφο δεν δόθηκε απάντηση. 

 

7. Το µε αριθµ.πρωτ.:∆.Α.1031/05-05-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας µας, µε το οποίο ζητήθηκε 
εγγράφως από τον Συνεταιρισµό να έρθει σε επαφή µε την Υπηρεσία για να κανονιστεί η διενέργεια 
αυτοψίας στην εγκατάσταση. 

 

8. Την από 03-06-2014 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας που συντάχθηκε ύστερα από 
έλεγχο στην εγκατάσταση στις 28-05-2014, κατά την οποία δεν παρατηρήθηκαν εµφανή σηµάδια 
πρόσφατης λειτουργίας της µονάδας αλλά αντιθέτως  σηµάδια εγκατάλειψης που θέτουν ερωτηµατικά 
ως προς την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, όπως είχε παρατηρηθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις 
αυτοψίας πιθανή λειτουργία των µηχανηµάτων ενέχει κινδύνους για τους εργαζοµένους (οι οποίοι και 
έχουν αυξηθεί) από την ελλιπή και µη κατάλληλη συντήρησή τους ενώ παρατηρήθηκαν και στόµια 
δεξαµενών άνευ προστατευτικού καλύµµατος µε ενδεχόµενο κίνδυνο πτώσης εργαζοµένου. Επίσης δεν 
διαπιστώθηκε ύπαρξη ποσοτήτων ελιών στις εγκαταστάσεις της µονάδας ή αποθέµατα πρώτων υλών 
που να είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής.  

 

9. Την από  03-06-2014 ειδική έκθεση επιβολής κυρώσεων της Υπηρεσίας µας. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  
 

1.  Επιβάλλουµε στον «Αγροτικό Συνεταιρισµό Επεξεργασίας και Πώλησης βρώσιµων ελαίων 
Πέτα Άρτας» κάτοχο της ανωτέρω µονάδας επεξεργασίας βρώσιµων ελιών, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και ιδιαίτερα στις παραγράφους 2 έως και 9 και σε εφαρµογή 
των διατάξεων της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 29 του Ν.3982/2011, του άρθρου 1 και της παρ. 2 
του άρθρου 3 της Αριθµ. 484/36/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 230 Β΄) Υπουργικής Απόφασης, το µέτρο της 
οριστικής διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην 
ειδική έκθεση επιβολής κυρώσεων δηλαδή µε διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος στην 



εγκατάσταση. Η ∆Ε∆∆ΗΕ που κοινοποιείται η Απόφαση αυτή παρακαλείται για τη διακοπή παροχής 
ηλεκτρικού ρεύµατος στη συγκεκριµένη εγκατάσταση ενηµερώνοντας σχετικά την Υπηρεσία µας. 
Σηµειώνεται επίσης ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄), 
η διακοπή θα πρέπει να συντελεστεί εντός προθεσµίας δύο µηνών από την κοινοποίηση της Απόφασης 
αυτής.  

2.   Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, 
ενώπιον του Γενικού Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας, 
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την 
κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, ενώ η άσκηση της παραπάνω ειδικής διοικητικής 
προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθηµάτων ενώπιον των αρµοδίων 
δικαστηρίων σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ : 
 
(1)Αγροτικό Συνεταιρισµό Επεξεργασίας και Πώλησης 
Βρώσιµων Ελαίων Πέτα Άρτας» ΤΚ 47200, Πέτα Άρτας 
(2)∆Ε∆∆ΗΕ Άρτας (µε την παράκληση γνωστοποίησης 
µόλις συντελεστεί η διακοπή του ρεύµατος) 
  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ: 
 
(1)∆/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Άρτας  
(2)∆.Ο.Υ.  Άρτας ΤΚ 47100  ΑΡΤΑ 
(3)Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Άρτας / Γραφείο 
Αστυνόµευσης-Ασφάλειας  Αγ. Αρτεµίου & Αγ. Ειρήνης,  
47 100 Άρτα  (για συνδροµή στο πλαίσιο της παρ. 1 του 
άρθρου 29 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) εφόσον 
απαιτηθεί).  
 

 
Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΤΑΣ 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΨΑΘΑΣ 

 


