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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν εγκριθεί µε την ΚΥΑ 
126894/1320 για την λειτουργία υφιστάµενης χερσαίας µονάδας που 
περιλαµβάνει α) ιχθυοκαλλιέργεια χελιού ,οξύχυγχου, κυπρίνου , κέφαλου και 
γατόψαρου συνολικής ετήσιας δυναµικότητας 500tn, β) συσκευαστήριο αυγών 
ιχθύων γ) είκοσι οκτώ (28) υδρογεωτρήσεις ως προς την προσθήκη 
εγκατάστασης επεξεργασίας –τεµαχισµού –ψύξης και διατήρησης σε κατάψυξη 
νωπών αλιευµάτων δυναµικότητας 210τόνων ετησίως  της εταιρείας «LAKY 
A.E.» εγκατεστηµένη στη θέση «Μπάρδες» της ∆.Ε. Αράχθου του ∆ήµου 
Νικολάου Σκουφά Π.Ε. Άρτας.  

  
                     

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ –∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1.   Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 

τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) και το Ν. .4014/2011 (ΦΕΚ 
209/Α’/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ,ρύθµιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
αρµοδιότητες Υπουργείου Περιβάλλοντος. 

2. Το Π.∆. αρ. 141 (ΦΕΚ 234/Α/27.12.2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης  Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας» 

3. Το Ν. αρ. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

4. Το Π.∆. αρ. 140 (ΦΕΚ 233/Α/27.12.2010) «Οργανισµός Περιφέρειας Ηπείρου». 

                     

 Α∆Α:  

     
 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ∆ΥΤ. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ   
Γενική ∆ιεύθυνση χωρ/κής & Περιβ/κής πολιτικής 
∆/νση: Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου 
Τµήµα: Περ/κού & Χωρ/κού Σχεδιασµού 
 
Ταχ. ∆/νση:  5ο χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης 
Ταχ. Κώδικας: 45444 
Πληροφορίες: ∆. Σπύρου 
Τηλέφωνο: 26510 – 90223 
Fax:  26510 - 90227 
E-mail:  dspyrou@ apdhp-dm.gov.gr 
http:   http.//www.apdhp-dm.gov.gr. 
 

 
 
 
Ιωάννινα:   16   Μαίου2012 
Αριθ. Πρωτ : 19097/936 
Σχετικά:       
 
 
ΠΡΟΣ : LAKY A.E 
             Φιλελλήνων 16 
             ΑΡΤΑ           
           (συν. φάκελος) 
 
ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 
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5. Το Ν. 3937/29.3.11( ΦΕΚ 60/Α/31.3.11) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 
διατάξεις» 

6. Την ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β) για «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες σύµφωνα µε το Ν. 1650/1986» ως ισχύει. 

7. Την ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 ‘Εναρµόνιση του Ν. 
1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (ΦΕΚ 91/Α)’»ως ισχύει   

8.   Την ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4του 
Ν.4014/21.09.2011. 

9.   Την Υ1β/2000/29.3.95 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 343/B/95) ως ισχύει.  
10. Την Υγ. ∆ιάταξη Ε1β 221/22-1-65 και τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις της.  
11. Την ΚΥΑ 145116/2-2-2011(ΦΕΚΒ’354/2011)«Καθορισµός µέτρων ,όρων και 

διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις. 

12. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ αριθµ. οικ. 145447/23-6-2011 «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την 
ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ 45116/2-2-2011 

13. Την ΚΥΑ 5673/400/1997 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυµάτων –
Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για την διάθεση αστικών λυµάτων» όπως 
τροποποιήθηκε µε την 19661/1982/2/8/1999ΚΥΑ . 

14. Την ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ 104  (ΦΕΚ 332/Β/20.03.2003) «∆ιαδικασία 
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης    Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΕΠΟ) σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 
µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ. Και άλλες διατάξεις ( Α’ 91).   

15. Την αριθ. 25301/2003 (ΦΕΚ 1451/Β) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Έγκριση 
Περιφερειακού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

16. Την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και 
συµµετοχής του κοινού κ.λ.π.». 

17. Την ΚΥΑ 11989 (ΦΕΚ 123/∆/21-03-2008) «Χαρακτηρισµός των χερσαίων ,υδάτινων 
και θαλάσσιων περιοχών του Αµβρακικού Κόλπου ως Εθνικού Πάρκου» 

18. Την ΚΥΑ οικ. 126894/1320/20-5-2011 περί έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του εν 
λόγω έργου την οποία και τροποποιούµε ως προς την προσθήκη επεξεργασίας 
τεµαχισµού συσκευασίας και ψύξης 

19. Την 1909/30-9-2011 οριστική άδεια διάθεσης των υγρών  αποβλήτων του 
συσκευαστηρίου αυγών ιχθύων της εν λόγω δραστηριότητας 

20. Την αρ. 1359/17-2-2012 εγκεκριµένη µελέτη διαχείρισης –διάθεσης υποπροϊόντων 
κατηγορίας III του έργου. 

21. Tην από 14-2-2012 βεβαίωση της Γιαγκούλα Χαρίκλειας για µεταφορά των 
υποπροϊόντων 

22. Την από 4-4-2012 υποβληθείσα µελέτη τροποποίησης της εν λόγω δραστηριότητας.  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
         Την τροποποίηση  των περιβαλλοντικών όρων που έχουν  εγκριθεί µε την   
         ΚΥΑ 126894/1320 για την λειτουργία υφιστάµενης χερσαίας µονάδας που περιλαµβάνει  
         α) Iιχθυοκαλλιέργεια Xελιού ,Oξύχυγχου, κυπρίνου , Kέφαλου και γατόψαρου  
         συνολικής ετήσιας δυναµικότητας 500 tn, β) συσκευαστήριο αυγών ιχθύων γ) είκοσι οκτώ  
         (28) υδρογεωτρήσεις ως προς  την προσθήκη εγκατάστασης επεξεργασίας –τεµαχισµού  
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           –ψύξης και διατήρησης σε κατάψυξη νωπών αλιευµάτων δυναµικότητας 210 τόνων 
ετησίως της εταιρείας «LAKY A.E.» στη  θέση «Μπάρδες» της ∆.Ε. Αράχθου του 
∆ήµου Νικολάου Σκουφά Π.Ε .Άρτας. 

             Το σύνολο των παραπάνω έργων και δραστηριοτήτων αναπτύσσεται σε γήπεδο 
έκτασης 329.228,07 m2,που απεικονίζεται στο µε θεωρηµένους όρους δόµησης 
τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:2000(Αύγουστος 2009) του Πολιτικού Μηχανικού 
Ανδρέα Μίντσιου και περιγράφεται σ’ αυτό µε στοιχεία Α1,Α2,Α3,………Α28,Α1. µε τις 
ακόλουθες κατά ΕΓΣΑ ’87 συντεταγµένες: 

 
                                       ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ   
                                             ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ ‘87 
 

ΣΗΜΕΙΑ 
 

Χ 
 

Υ 
                              

ΣΗΜΕΙΑ 
 

Χ 
 

Υ 
                             

Α1 237121,590 4328224,740 Α15 237019,145 4327348,474 
Α2 237237,447 4328255,996 Α16 237022,987 4327349,587 
Α3 237247,051 4328258,802 Α17 236997,740 4327436,741 
Α4 237532,107 4327863,581 Α18 236994,958 4327446,351 
Α5 237394,449 4327718,314 Α19 236869,185 4327409,947 
Α6 237438,541 4327564,707 Α20 236920,665 4327580,274 
Α7 237473,264 4327444,844 Α21 236976,468 4327755,206 
Α8 237464,183 4327440,250 Α22 236981,198 4327766,870 
Α9 237386,335 4327400,866 Α23 237033,722 4327938,171 
Α10 237310,329 7327317,261 Α24 237168,227 4327977,023 
Α11 237265,085 4327293,744 Α25 237134,926 4328092,310 
Α12 237183,945 4327282,732 Α26 237076,940 4328076,890 
Α13 237101,414 4327276,523 Α27 237089,390 4328119,810 
Α14 237041,405 4327271,633 Α28 237094,030 4328135,200 

 
 
 Α. Περιγραφή της εγκατάστασης επεξεργασίας –τυποποίησης νωπών αλιευµάτων. 
     Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρύπανσης που επιβάλλεται να ληφθούν: 
 
           

- Η µονάδα  του σφαγείου τυποποιτήριου ψαριών θα στεγαστεί σε κτίριο 55m2 για το 
οποίο έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 370/89 οικ. άδεια και βρίσκεται σε χώρο παράλληλα µε 
το συσκευαστήριο αυγών . 

- Η δυναµικότητα της µονάδας επεξεργασίας – τυποποίησης ψαριών θα ανέρχεται σε  
              210τόνους νωπών αλιευµάτων /έτος. 

- Το σφαγείο –τυποποιητήριο θα λειτουργεί 2 φορές την εβδοµάδα. 
-  Εντός του χώρου τεµαχισµού και συσκευασίας να διατηρείται σταθερή θερµοκρασίας 

100-150. 
- Οι πάγκοι εργασίας ,τα καρότσια µεταφοράς των προϊόντων και τα δοχεία των 

αποβλήτων να είναι ανοξείδωτα και να απολυµαίνονται εύκολα. 
- Στο δάπεδο της εγκατάστασης να κατασκευαστεί σύστηµα απορροής νερών. 
- Τα  υποπροϊόντα κατηγορίας ΙΙΙ που προκύπτουν θα διαχειρίζονται σύµφωνα µε την  

εγκεκριµένη  από την ∆/νση κτηνιατρικής Άρτας  µελέτη διαχείρισης   -διάθεσης 
αυτών . (σχετικό 20) 

- Για την διάθεση των υγρών αποβλήτων της µονάδας ίσχύει η αρ. πρωτ. 1909/30-09-
2011 /∆/νση Πολεοδοµίας Ν.Α. Άρτας οριστική άδεια διάθεσης αυτών. 
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Τονίζουµε ότι η σύµφωνα µε το άρθρο 15 της ΚΥΑ 145116/2-2-2011(ΦΕΚΒ’354/2011) 
«Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση 
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» η εν λόγω δραστηριότητα 
οφείλει να εναρµονιστεί µε αυτήν εντός διετίας από την έναρξη ισχύος της . 
 Συγκεκριµένα οι τιµές των χηµικών  και φυσικοχηµικών  παραµέτρων των 
επεξεργασµένων αποβλήτων θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε αυτές που καθορίζονται 
από την ΚΥΑ 5673/400/5/3/97 και την παράγραφο 1 της (16) σχετικής εγκυκλίου. 

 
                      
          Β. «Προϋποθέσεις για την τροποποίηση της Απόφασης: 
          
          H παρούσα Απόφαση τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων οι οποίοι έχουν  
          επιβληθεί µε την  ΚΥΑ 126894/1320/20-5-2011  γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του  
          άρθρου 4  ,διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ,  του Ν. 4014/2011και αφορά την  
         προσθήκη εγκατάστασης µονάδας τεµαχισµού –τυποποίησης και ψύξης νωπών    
          αλιευµάτων δυναµικότητας 210 τόνων /έτος. 
 

Kατά τ’ άλλα ισχύει η  ΚΥΑ αρ. 126894/1320  του ΥΠΕΚΑ περί έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων  της περιγραφόµενης µονάδας 

 
          Για τον εκσυγχρονισµό ,επέκταση ,βελτίωση ή τροποποίηση βασικών χαρακτηριστικών  
          του έργου , όπως αυτό περιγράφεται στις περιβαλλοντικές µελέτες του έργου υπό των  
          όρων που έχουν ορισθεί µε την  ΚΥΑ 126894/1320 , και της παρούσας Απόφασης  
          τροποποίησης απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που  προβλέπεται στο  άρθρου 6  
          του   Ν. 4014-Α’209-21/9/2011 
          Κάθε όρος της  προαναφερθείσας ΚΥΑ καθώς και της παρούσας Απόφασης δύναται να  
          τροποποιηθεί , εφόσον κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν 
          προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Επίσης δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα µε τα  
          αποτελέσµατα του προγράµµατος παρακολούθησης που αναφέρονται σε  
          προηγουµένους όρους, µε γνώµονα αποκλειστικά την πληρέστερη προστασία του  
          περιβάλλοντος και τη δηµόσια υγεία. Με το ίδιο σκεπτικό δύναται να τεθούν νέοι  
          περιβαλλοντικοί όροι, αν αυτό χρειαστεί, δεδοµένης της εξέλιξης στον τοµέα των  
          περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω του µεγάλου χρονικού ορίζοντα 
 
          Γ. Χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η χορηγούµενη έγκριση περιβαλλοντικών  
          όρων -Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση της 

Οι ανωτέρω αναφερόµενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν µέχρι 20-5-2014 και µε την 
προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται µε ακρίβεια. Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή ο κύριος 
του έργου οφείλει να εφοδιασθεί µε Απόφαση ανανέωσης ή παράτασης της χρονικής 
ισχύος της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις. 
 
∆. Άρση της παρούσας Απόφασης είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά την λειτουργία της 
µονάδας προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση 
αυτή επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι υφιστάµενοι 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 (παρ. 7) του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/25-04-2002). 

 

Ε Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης 
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Η εφαρµογή των παραπάνω Περιβαλλοντικών Όρων και περιορισµών αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της µονάδας. 
Η υποβληθείσα τροποποιητική ΜΠΕ και τα συνηµµένα σχέδια και η παρούσα 
Απόφαση, θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εγκατάστασης και να επιδεικνύονται 
σε κάθε αρµόδιο για το έργο φορέα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
Ελέγχους για την τήρηση ή µη των περιβαλλοντικών όρων που τίθενται για το έργο 
δύναται να διενεργούν οι, κατά την κείµενη νοµοθεσία, αρµόδιες Υπηρεσίες. Επιπλέον ο 
αρµόδιος φορέας λειτουργίας θα πρέπει να ορίσει τον υπεύθυνο λειτουργίας της 
δραστηριότητας και να κοινοποιήσει τα στοιχεία του στις αρµόδιες Υπηρεσίες και αρχές.  

Ζ Παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης 
Η µη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβαση τους πραγµατοποίηση έργων 
και δραστηριοτήτων µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται 
πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, την επιβολή στους 
υπευθύνους των προβλεποµένων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 
1650/86 κυρώσεων, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3010/2002 & το Ν. 4014/2011 
ια) Η παρούσα χορηγείται ανεξάρτητα από τυχόν άλλες απαιτούµενες εγκρίσεις ή 
άδειες συναρµοδίων φορέων και υπηρεσιών και δεν επέχει θέση νοµιµοποίησης 
πολεοδοµικών παραβάσεων. 

ιβ) Κατά της παρούσης, επιτρέπεται, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του Ν.2503/97, προσφυγή στον Υπουργό ΠΕ.ΚΑ. µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. 

Η) ∆ηµοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα,  
υποχρεούται στη δηµοσιοποίηση της, εντός πέντε (5) ηµερών από την παραλαβή της  
Απόφασης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 37111/2021/2003  
και στο άρθρο 188 του Ν. 3852/2010. Τα έξοδα της δηµοσιοποίησης βαρύνουν το  
φορέα του έργου, σύµφωνα µε την § 2 του άρθρου 5 της εν λόγω ΚΥΑ. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην αρ. οικ.  126894/1320 Απόφαση  
Υ Π.Ε.Κ.Α (18 σχετική) 

 

                                              
 
 
 
 
 
 
                                                  Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                              ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
 
                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ                     
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Πίνακας Αποδεκτών 
 
1. 

 
Υπουργείο ΠΕΚΑ. 
Γενική ∆/νση Περ/ντος 
ΕΥΠΕ 
Λ. Αλεξάνδρας 11 
114 73 Αθήνα 
  
 

2. 
 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου –∆. Μακεδονίας 
  ∆/νση Υδάτων 
   Ενταύθα  
 

3. 
 
 
4.       
 
 

Περιφέρεια Ηπείρου 
 Α) Περιφερειακό Συµβούλιο (µε την παράκληση να δηµοσιοποιηθεί) 
   
 Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας 
 Τµήµα Υδροοικονοµίας Π.Ε. Άρτας  
  Φλέµιγκ 6 
 47100-Αρτα  
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