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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη :  

1. Το Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86), όπως τροποποιήθηκε διά του 
Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002) και ισχύει. 

2. Το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002) «Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ 
κ.α.». 

3. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

4. Το Ν.4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/13.02.2012) «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». 

5. Το Ν.4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30.03.2012) «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού – Πρόγραµµα 
ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια 
Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)».  

6. Το Π.∆.148/09 (ΦΕΚ 190/Α/29.09.2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση ζηµιών 
στο περιβάλλον – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει».  

7. Τον Ν.3017/2002 (ΦΕΚ117/Α/30.05.2002) «Κύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο». 
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8. Το Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29.12.1979) «Περί προστασίας των ∆ασών και των ∆ασικών εν γένει εκτάσεων της 
χώρας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2040/92 (ΦΕΚ 70Α/92) «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου 
Γεωργίας και νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν.3208/24.12.03 (ΦΕΚ 
303/Α/2003) «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων 
δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». 

9. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς».  

10. Το Ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60/Α/2011) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 

11. Η Υ.Α. αριθµ. ∆ΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10.08.2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 
υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

12. Την Κ.Υ.Α. µε αριθ. οικ.3137/191/Φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ. 1048Β/04-04-2012) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 
βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους 
βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα».  

13. Την Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Συµβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά µε την «Ολοκληρωµένη πρόληψη και 
έλεγχο της ρύπανσης». 

14. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 
2006, για τη σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και µεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 
91/689/ΕΚ και 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου.  

15. Την µε αριθ. πρωτ. 101111/17-02-2009 Εγκύκλιο της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την υποχρέωση υποβολής 
εκθέσεων κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού 166/2006/ΕΚ για την έκλυση και µεταφορά ρύπων.  

16. Τον Κανονισµό 1069/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 «περί 
υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισµού 1774/2002 (κανονισµός για τα ζωικά υποπροϊόντα)».  

17. Τον Κανονισµό 142/2011/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2011 
«περί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρµογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συµβουλίου όσον αφορά ορισµένα 
δείγµατα και τεµάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν 
λόγω οδηγία».  

18. Τον Κανονισµό 142/2011/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2011 
«περί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρµογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συµβουλίου όσον αφορά ορισµένα 
δείγµατα και τεµάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν 
λόγω οδηγία».  

19. Την Εγκύκλιο µε αριθµό οικ. 1604.81/03-04-2012 του Γενικού Γραµµατέα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. µε θέµα 
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας µε χρήση βιοαερίου που 
προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιοµάζας».  

20. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β΄/02-03-2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικινδύνων 
Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ), …». Αλλαγής (Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος, ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, Τµήµα 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) µε διευκρινήσεις σχετικά µε τις άδειες για τη διαχείριση αποβλήτων (συλλογή – 
µεταφορά, επεξεργασία, αξιοποίηση, διάθεση) που απαιτούνται για απόβλητα ζωικής προέλευσης.  

21. Το Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας 
βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων 
διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει».  

22. Την ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264 Β) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόµενα όρια εκποµπών αερίων αποβλήτων από 
βιοµηχανικούς λέβητες ατµογεννήτριες, ελαιόθερµα και αερόθερµα που λειτουργούν µε καύσιµο µαζούτ, ντήζελ ή 
αέριο».  
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23. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των 
αποβλήτων». 

24.  Την ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264 Β) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόµενα όρια εκποµπών αερίων αποβλήτων από 
βιοµηχανικούς λέβητες ατµογεννήτριες, ελαιόθερµα και αερόθερµα που λειτουργούν µε καύσιµο µαζούτ, ντήζελ ή 
αέριο».  

25. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των 
αποβλήτων».  

26. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/1997) «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων – Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός».  

27. Την αριθµ. 36060/1155/Ε.103 «Καθορισµός πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη 
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες ,σε συµµόρφωση προς 
τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της 
ρύπανσης )» του Ευρωπαϊκοί Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 .  

28. Την Υ.Α. µε Α.Π. 48963/05.10.2012 (ΦΕΚ 2703/Β/05.10.2012) µε θέµα: «Προδιαγραφές περιεχοµένου 
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ’ 
αριθµ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β' 21), 
όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α' 209)». 

29. Την µε αριθµό οικ.167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/19.04.2013) υπουργική απόφαση «Εξειδίκευση των 
διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των 
άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν.4014/2011, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 3 αυτού, των 
ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού µε τις διαδικασίες αυτές θέµατος».  

30. Την ΚΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β) Υπουργού περιβάλλοντος ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής «Εξειδίκευση 
των περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄ 
της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4014/2011, 
καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας 

31. Το Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207/Α/1999) «Χωροταξικός Σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 

32. Την µε αριθ. 25301/2003 (ΦΕΚ 1451/Β/2003) Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου».   

33. Τον Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών –βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 

34. Την ΚΥΑ 11508/13-4-2009/ΦΕΚ 151/2009 τ.α.α.π.θ) «Έγκριση  ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού & 
αειφόρου ανάπτυξης για τις βιοµηχανίες και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού) 

35. Το Ν.3199/03 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε 
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν.3481/06 (ΦΕΚ 162Α/2-8-2006) «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το 
Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση (και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις». 

36. Την Κ.Υ.Α.145116/02.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β΄/08.03.2011) «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 

37. Την Κ.Υ.Α. 191002/09.09.2013 (ΦΕΚ 2220/Β΄) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 145116/2011 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών 
αποβλήτων (Β΄ 354) και συναφείς διατάξεις».  

38. Εγκ. 1589/2011 «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ 45116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) 
«Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων 
και άλλες διατάξεις» µετά την έκδοση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011)» 

39. Εγκ. οικ. 145447/2011 «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ οικ. 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 
354/Β/2011) «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 
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40. Την υπ’αριθµ. 15277/2012 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
«Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις 
Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης 
επέµβασης…» (ΦΕΚ 1077/Β΄/09.04.2012).  

41. Το άρθρο 42 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13.2.2012) ,όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 157&1 του Ν. 
4389/2016(ΦΕΚ 94Α/27.5.2016) καθιέρωση ΗΜΑ 

42. Την ΚΥΑ οικ. 43942/4026(ΦΕΚ 2992Β/19.9.2016) ,οργάνωση και λειτουργία ΗΜΑ όπως τροποποιήθηκε µε την 
1/1/(ΦΕΚ Β’1/4-1-2017) 

43. Την Κ.Υ.Α. αριθµ. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) «Μέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».  

44. Το Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 

45. Την Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28.03.06) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του 
Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β' 604). 

46. Την Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30.06.06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για 
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθ. 13588/725 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ» (Β’383) και σε 
συµµόρφωση µε το άρθρο 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991». 

47. Την Κ.Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 287/Β/02.03.07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικινδύνων 
Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ)...». 

48. Το Π.∆.82/04 (ΦΕΚ 64/Α/02.03.04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 Κ.Υ.Α. "Καθορισµός µέτρων και 
όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων (Β1 40)". Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

49. Το Π.∆.109/04 (ΦΕΚ 75/Α/05.03.04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων 
ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

50. Το Π.∆.115/04 (ΦΕΚ 80/Α/05.03.04) «Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης 
"∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών ..." (Β1 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση 
της 73537/1995 ..." (Β’963). Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών». 

51. Το Π.∆.116/04 (ΦΕΚ 81/Α/05.03.04) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ "για 
τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους" του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000.» 

52. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

53. Το Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση κι άλλες 
διατάξεις».  

54. Το Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/27.12.2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας». 

55. Το Π.∆. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27.12.2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης». 

56. Το Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α΄) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».  

57. Το Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21/Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».  
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58. Το άρθρο 28 του Ν. 4325 (ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».  

59. Την αριθµ. 13912/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟ∆∆/26.05.2017) µε την 
οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας ο Βασίλειος 
Μιχελάκης του Πολυκάρπου.  

60. Την αριθµ. 72443/29.05.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας «Ορισµός αναπληρωτή Προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας», µε την οποία ορίστηκε ως 
Αναπληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας ο ∆ηµήτριος Γαζής του Ευαγγέλου.  

61. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" 
και άλλες διατάξεις». 

62. Την Εγκύκλιο 8 (α.π. 27953/5-6-2012 – Α∆Α:Β4Λ90-00Ρ) «Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την 
ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρµογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011». 

63. Την Κ.Υ.Α. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για την 
ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή 
τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011)». 

64. Την Κ.Υ.Α. 9269/470 (ΦΕΚ 286/Β/02.03.2007) «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή 
παραλείψεων της ∆ιοίκησης σχετικά µε θέµατα ενηµέρωσης και συµµετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 2 
και 3 του Ν. 3010/2002» (1391Β) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των άρθρων 3 (§7) και 4 (§4) της οδηγίας 
2003/35/ΕΚ «σχετικά µε τη συµµετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων που 
αφορούν το περιβάλλον και µε την τροποποίηση όσον αφορά τη συµµετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου». 

65. Την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β΄/15.01.2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου 
ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχή του ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄…» 

66. Τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ ) σύµφωνα µε το παράρτηµα της Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως 
έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ της επιτροπής Ε.Κ.  

67. Την µε αριθµ. 11405/3165/2011 (ΦΕΚ 1996/Β/08.09.2011) Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής.…..Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας». 

        Περιεχόµενα φακέλου τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο (Άδειες και εγκρίσεις)  – Στοιχεία Τεκµηρίωσης. 
68. Η αριθ. 17851/638/15-10-2014 ΑΕΠΟ (Α∆Α: Ω52ΜΟΡ1Γ-Λ92) Γενικής Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου που 

αφορά το έργο: «Πτηνοσφαγείο  -  τυποποιητήριο κρέατος» της εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» που 
βρίσκεται στη θέση «Αµπέλεια» της Τοπικής Κοινότητας Ροδοτοπίου, της ∆ηµοτικής Ενότητας Πασσαρώνος, του 
∆ήµου Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, το οποίο περιλαµβάνει:  

• Μονάδα σφαγείου- τυποποίησης πτηνών και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων,  
• Μονάδες επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής (υλικά κατηγορίας 2 και 3) µε θερµική αδρανοποίηση (rendering) 
και αποτέφρωση,  

• Μονάδα αποτέφρωσης πτηναλεύρων - καύσης βιοµάζας, 
69. Την  αρ. 19720/632/4-6-2015ΑΕΠΟ (7ΘΜ0ΟΡ1Γ-61Ο)Τροποποίηση της ΑΕΠΟ ως προς το εµβαδόν του γηπέδου 

, την κτιριακή επέκταση της µονάδας και την επιφάνεια κάλυψης η οποία τροποποιήθηκε µε την αρ. 
67665/1965/25-11-2015 (Α∆Α: 799ΚΟΡ1Γ-Θ0Θ) όµοιά της ως προς τον τελικό αποδέκτη των επεξεργασµένων 
λυµάτων. 

70. Η αρ.156/2012 .Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς της συνεργαζόµενης εταιρείας 

∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για το έργο   
71.  Οι από 9-1-2017 και 14-2-2017 αιτήσεις του φορέα υλοποίησης του έργου υποβολής τροποποίησης της ΜΠΕ µε 

συνηµµένες την Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) και την Μελέτη Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων 
Τεχνικών για την λειτουργία του εν λόγω πτηνοσφαγείου –τυποποιητηρίου . 
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72. Το αρ. 19697/14-2-2017 έγγραφό µας που αφορά την διαβίβαση φακέλου της ΜΠΕ του έργου στις συναρµόδιες 
υπηρεσίες προκειµένου  να γνωµοδοτήσουν επ’ αυτής στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους. 

73. Το αρ. 60151/05-05-2017 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών µε το οποίο µας 
διαβιβάζονται τα αρ. 52332/18-04-2017 και 54599/24-04-2017 έγγραφα του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων και της 
∆/νσης ∆ασών Ιωαννίνων αντίστοιχα σύµφωνα µε τα οποία από την συνολική έκταση του γηπέδου εγκατάστασης 
της µονάδας εµβαδού 41.777,35τ.µ. για τα 18.996,98τ.µ. έχει εκδοθεί η αρ. 21985/1786/23-04-2015 Πράξη 
Χαρακτηρισµού ως µη δασικού χαρακτήρα η οποία κατέστη τελεσίδικη µε το αρ. 39849/3472/13-07-2015 
πιστοποιητικό τελεσιδικίας της ∆/νσης ∆ασών Ιωαννίνων. Το υπόλοιπο τµήµα της έκτασης που αφορά το εν λόγω 
έχει καταχωρηθεί στους δασικούς χάρτες και φέρει τον χαρακτηρισµό ΑΑ (µη δασικού χαρακτήρα). Κατά 
συνέπεια η έκταση εµβαδού 41.777.35τ.µ. αποτελεί µη δασικό χαρακτήρα µη υπαγόµενη στις διατάξεις της 
∆ασικής Νοµοθεσίας. Ο χαρακτήρας της έκτασης θα οριστικοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
κύρωσης των δασικών χαρτών.  

74. Την αρ. 120/15-03-2017 γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης της Λίµνης Παµβώτιδας διαπιστώθηκαν ελλείψεις 
τόσο στην ΜΠΕ του  έργου όσο και στην ΕΟΑ (Ειδική Οικολογική Μελέτη)που την συνοδεύει . Το ∆.Σ. του 
φορέα αποφάσισε να γίνει συµπλήρωση και επανυποβολή της ΕΟΑ και θα επανέλθουν µε νέα γνωµοδότηση επ’ 
αυτής µετά από επανέλεγχο της δραστηριότητας. 

75. Το αρ. οικ.41321/27-3-2017 έγγραφο της υπηρεσίας µας µε το οποίο διαβιβάστηκε η γνωµοδότηση του Φ∆ΛΠ 
στον Φορέα του έργου προκειµένου να συµπληρωθεί ο φάκελος αυτού µε τις αναφερόµενες παρατηρήσεις.  

76. Το αρ. 1129/15-3-2017 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοιν/κής  µέριµνας σύµφωνα µε το οποίο µας 
ενηµερώνει ότι δεν ανήκει στις αρµοδιότητες τους το εξεταζόµενο έργο. 

77. Το αρ. 27442/1122/29-03-2017 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού µε το οποίο µας 
διαβιβάστηκε η αρ. 2/36/22-3-2017 κατά πλειοψηφία  θετική απόφαση της Επιτροπής µε συνηµµένο το ∆9 έντυπο 
τυποποιηµένης Γνωµοδότησης του  Τµήµατος Περιβάλλοντος /Π.Η. στο οποίο γνωµοδοτούν θετικά για την 
υλοποίηση του έργου µε προτεινόµενο όρο να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης της Λίµνης 
Παµβώτιδας . 

78. Την αρ. 52959/19-04-2017 γνωµοδότηση της ∆/νσης Υδάτων /Π.Η. µε την οποία ζητούνται συµπληρωµατικά 
στοιχεία επί της ΜΠΕ του έργου η οποία διαβιβάστηκε στον φορέα του έργου προκειµένου να συµπληρωθεί ο 
φάκελος µε τις αναγραφόµενες σε αυτό παρατηρήσεις. 

79. Το αρ. 4433/04-04-2017 έγγραφο του ∆. Ζίτσας µε το οποίο µας διαβιβάστηκε η αρ.78/2017 απόφαση ∆.Σ. Ζίτσας 
κατά πλειοψηφία θετική.  

80. Το αρ. 15579/863/13-4-2017 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας µε το οποίο µας διαβιβάστηκε το αρ. 
10/2017 Πρακτικό της ΠΕΧΩΠ οµόφωνα θετικό. 

81. Η από 2-6-2017  αίτηση υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων  από τον φορέα του έργου σύµφωνα µε τις 
παρατηρήσεις της ∆/νσης Υδάτων τα οποία διαβιβάστηκαν µε το αρ.86700/23-6-2017 έγγραφό µας στην ∆/νση 
Υδάτων προκειµένου να γνωµοδότήσουν εκ νέου. 

82. Η από 28-8-2017 αίτηση υποβολής εκ νέου συµπληρωµατικών στοιχεία ύστερα από κοινή συνεργασία µε την 
∆/νση Υδάτων  

83. Την αρ. 142820 /26-09-2017 θετική γνωµοδότηση της ∆/νσης Υδάτων Ηπείρου.  
84. Το αρ. 163754/25-10-2017έγγραφο της υπηρεσίας µας προς τον Φορέα ∆ιαχείρισης της Λίµνης Παµβώτιδας ,µε το 

οποίο του υπενθυµίζαµε ότι εκκρεµεί η εκ νέου γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου   
85. Το αρ. 636/7-11-2017 θετική γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης της Λίµνης Παµβώτιδας 
 
                                                                              Αποφασίζουµε 
Την Τροποποίηση της (68) σχετ. Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, που αφορά την λειτουργία του έργου:  
«Πτηνοσφαγείου-τυποποιητήριου κρέατος», της εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» εγκατεστηµένο στη θέση 
Αµπέλεια» της Τοπικής Κοινότητας Ροδοτοπίου, ∆ηµοτικής Ενότητας Πασσαρώνος, του ∆ήµου Ζίτσας Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου το οποίο περιλαµβάνει:  

• Μονάδα σφαγείου- τυποποίησης πτηνών και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων,  
• Μονάδες επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής (υλικά κατηγορίας 2) µε  θερµική αδρανοποίηση (rendering) και 

αποτέφρωση,  
• Μονάδα επεξεργασίας Υποπροϊόντων Κατηγορίας 3 
• Μονάδα αποτέφρωσης πτηναλεύρων - καύσης βιοµάζας, 

Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Α1. Συνοπτικά στοιχεία της επιχείρησης: 
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ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΦΑΓΕΙΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ – 

ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 
ΠΤΗΝΑΛΕΥΡΩΝ, ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΕ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΘΩΣ  (Υ.Α  37674/ΦΕΚ Β /2471/10-8-2016)Οµάδα 9 , α/α 1,2 & 
4, Υποκατηγορία Α2) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (τηλ.: 26510-57900) 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ: 130.000 ΠΤΗΝΑ/ΗΜΕΡΑ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ: 250 ΤΝ/ΗΜΕΡΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:318TΝ/ΗΜΕΡΑ 

  ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΠΤΗΝΑΛΕΥΡΩΝ: 28TN/ΗΜΕΡΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ:35TN/ΗΜΕΡΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ: Εσφ = 37.946,86 τ.µ. (εκτός ΒΙ.ΠΕ) 
Ετυπ= 22.074,20 τ.µ. (εντός ΒΙ.ΠΕ) 
Εσυν.=60.021,06 

 
Α2. Κατάταξη του έργου: 
 
Η εν λόγω δραστηριότητα σύµφωνα µε την  Υ.Α. µε Αριθµ. ∆ΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 [ΦΕΚ 2471/Β/10.8.2016] 
κατατάσσεται   
  συνολικά στην Α2 Υποκατηγορία όπως φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί  
Α/Α 1:Σφαγή ζώων και πουλερικών. Συµπεριλαµβάνεται ο πρώτος τεµαχισµός και η συντήρηση του παραγόµενου       

κρέατος (Κωδ. ΕΣΥΕ 151.1) 
Α/Α 2: Τυποποίηση κρέατος ζώων και πουλερικών και παραγωγή προϊόντων κρέατος (Κωδ. ΕΣΥΕ 151.3) 
Α/Α 3: Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος και αλιευµάτων (Κωδ. ΕΣΥΕ 151.1β) 
Α/Α 4: Υδρογεωτρήσεις και φρεάτια κάθε χρήσης (εφεξής «υδρογεωτρήσεις») 
 
Α3.Περιγραφή του έργου 
 
Α3.1: Χωροθέτηση της µονάδας – Κτίρια 
 
Η µονάδα είναι νοµίµως υφιστάµενη και λειτουργούσα εγκατεστηµένη σε γήπεδο συνολικού εµβαδού 60.021,06 τ.µ,.  
και λειτουργεί στη θέση «Αµπέλια» της Τ.Κ. Ροδοτοπίου, ∆.Ε. Πασσαρώνος, ∆ήµου Ζίτσας, Νοµού Ιωαννίνων. Το 
γήπεδο εµβαδού 37.946,86τ.µ στο οποίο λειτουργεί το πτηνοσφαγείο, η µονάδα αδρανοποίησης, το κτίριο καύσης είναι 
εκτός ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, ενώ το γήπεδο στο οποίο λειτουργεί το τυποποιητήριο είναι εντός ΒΙ.ΠΕ. στο Ο.Τ. 6. εµβαδού 
22.074,20 τ.µ,.  
Οι συντεταγµένες του γηπέδου όπου είναι εγκατεστηµένη η µονάδα του σφαγείου (σε ΕΓΣΑ ’87) είναι οι ακόλουθες 
(τεµάχια διανοµής Ροδοτοπίου 655, 656, 669, 670, 671, 672, 652 και 651): 
 

 
Σηµεία Χ Y 

A 220977.615 4400628.325 
Β 220934.048 4400651.921 
Γ 220962.210 4400668.739 
∆ 220947.716 4400700.802 
Ε 220928.570 4400743.167 
Ζ 220912.701 4400776.923 
Η 220886.206 4400833.283 
Θ 220882.784 4400842.043 
Ι 220886.987 4400851.118 
Κ 220876.429 4400864.257 
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Λ 220875.151 4400869.124 
Μ 220882.911 4400875.164 
Ν 220910.710 4400861.987 
Ξ 220928.735 4400853.051 
Ο 220942.460 4400842.438 
Π 220953.847 4400831.437 
Ρ 220982.993 4400800.485 
Σ 221000.645 4400762.699 
Τ 221008.499 4400747.952 
Υ 221014.022 4400737.418 
Φ 221016.888 4400732.003 
Χ 221022.873 4400722.486 
Ψ 221028.698 4400708.191 
Ω 221022.699 4400705.642 
Α1 221047.537 4400660.395 
Β1 221049.305 4400659.267 
Γ1 221103.743 4400682.880 
∆1 221102.305 4400687.498 
Ε1 221101.397 4400702.198 
Ζ1 221140.873 4400718.105 
Η1 221196.249 4400735.270 
Θ1 221207.266 4400712.846 
Ι1 221217.330 4400692.364 
Κ1 221195.036 4400678.870 
Λ1 221164.231 4400668.513 
Μ1 221157.145 4400666.509 
Ν1 221121.057 4400664.747 
Ξ1 221164.942 4400675.398 
Ο1 221164.927 4400652.945 
Π1 221163.414 4400648.281 
Ρ1 221157.526 4400637.674 
Σ1 221151.454 4400627.487 
Τ1 221135.170 4400608.918 
Υ1 221142.958 4400616.494 
Φ1 221135.169 4400608.918 
Χ1 221135.184 4400602.478 
Ψ1 221145.526 4400590.838 
Ω1 221146.378 4400588.585 
Α3 221146.231 4400587.219 
Β3 221145.235 4400585.279 
Α2 221143.418 4400583.830 
Β2 221132.697 4400578.860 
Γ2 221097.177 4400563.573 
∆2 221047.540 4400542.211 
Ε2 221008.225 4400566.981 
Ζ2 221006.125 4400586.489 
Η2 221005.057 4400596.412 
Θ2 221013.386 4400608.951 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ: 37.946,86m2 

 
Οι συντεταγµένες του οικοπέδου όπου είναι εγκατεστηµένη η µονάδα του τυποποιητηρίου (σε ΕΓΣΑ ’87) είναι οι 
ακόλουθες (αρ. συµβολαίων 6404/2006, 4430/2002): 
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Οι συντεταγµένες του οικοπέδου όπου είναι εγκατεστηµένη η µονάδα του τυποποιητηρίου (σε ΕΓΣΑ ’87) είναι οι 

ακόλουθες (αρ. συµβολαίων 6404/2006, 4430/2002): 

Σηµεία Χ Y 
Α 220996.304 4400571.964 
Β 221000.140 4400570.906 
Γ 220999.876 4400557.809 
∆ 221037.248 4400539.883 
Ε 221023.505 4400515.425 
Ζ 221025.937 4400508.861 
Η 221048.302 4400480.087 
Θ 221037.248 4400457.069 
17 220990.351 4400363.075 
18 220910.843 4400405.409 
19 220857.067 4400433.251 
20 220912.894 4400506.810 
21 220964.488 4400506.810 
Κ 220983.802 4400546.763 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ: 22074,20 m2 

 

 
Η παρούσα τροποποίηση της ΜΠΕ περιλαµβάνει τα παρακάτω: 
1. Αύξηση της δυναµικότητας της γραµµής σφαγής στο πτηνοσφαγείο από 45.000πτηνά/ηµέρα σε 

130.000πτηνά/ηµέρα 

2. Αύξηση της δυναµικότητας του τυποποιητηρίου από 20 τόνους ηµερησίως σε 250 τόνους ηµερησίως. 

3. Αύξηση της δυναµικότητας της µονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων από 40 τόνους ηµερησίως σε 318 τόνους 

ηµερησίως. 

4. Επέκταση µονάδας αποτέφρωσης πτηναλεύρων από 10 τόνους /ηµέρα σε 28 τόνους /ηµέρα. 

5. Επέκταση µονάδας καύσης βιοµάζας από 10 τόνους /ηµέρα σε 35 τόνους /ηµέρα 

6. Μηχανολογική επέκταση από 1963,10 KW σε 5421,02KW 

7. Επέκταση - εκσυγχρονισµό της µονάδας βιολογικού καθαρισµού 

8. Λειτουργία δύο αγωγών για τη διάθεση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων στη τάφρο της Λαψίστας 

9. Αύξηση του εµβαδού των γηπέδων του Σφαγείου (εκτός ΒΙ.ΠΕ) από 22.074,20τ.µ.37.946,86m2 

10. Επέκταση της κάλυψης των κτιρίων του γηπέδου του σφαγείου σε 12.174,22m2  

11. Επέκταση της κάλυψης των κτιρίων του γηπέδου του τυποποιητηρίου σε 11.307,80 m2  

12. Την εγκατάσταση και λειτουργία συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχηµάτων. 

 
Β) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας – Περιγραφή Κτιριακής Επέκτασης: 
Το σφαγείο είναι δυναµικότητας 130.000 πτηνά/ηµέρα ενώ η συνολική δυναµικότητα του, ως προς την πρώτη ύλη 
είναι351.000. κιλά /ηµέρα  
Η δυναµικότητα του τυποποιητηρίου ανέρχεται στους 250 τόνους κρέατος/ηµέρα.  
Η κτιριακή επέκταση αφορά: 
Α. ΣΦΑΓΕΙΟ 

Στο γήπεδο του σφαγείου θα ανεγερθούν οι εξής εγκαταστάσεις, συνολικής κάλυψης 6.737,50 m2 και συγκεκριµένα: 

- προσθήκες στο κτίριο του σφαγείου, κάλυψης  364,00m2,  
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- νέα µονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων και νέο λεβητοστάσιο, κάλυψης 3.916,00 m2 

- νέες δεξαµενές βιολογικού καθαρισµού, κάλυψης 2.345,50 m2 

- νέα δεξαµενή αίµατος, κάλυψης 32,00 m2 

- νέα αερογέφυρα, κάλυψης 80,00 m2, η οποία θα συνδέει το κτίριο του σφαγείου µε τη νέα µονάδα υποπροϊόντων 

 Μαζί µε τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις, η συνολική κάλυψη θα ανέρχεται σε 12.174,22 m2 

Β. ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ 

Στο γήπεδο του τυποποιητηρίου θα ανεγερθούν οι εξής εγκαταστάσεις, συνολικής κάλυψης 5.780 m2 

- επέκταση τυποποιητηρίου, κάλυψης 5.780 m2 

Μαζί µε τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις, η συνολική κάλυψη θα ανέρχεται σε 11.307,80 m2 

 
Β1. Εγκατεστηµένη ισχύς – Όχληση δραστηριότητας 

Ισχύς: 
Η συνολική ισχύς της µονάδας ανέρχεται στα 5421,02 KW ήτοι : 

• Ισχύς σφαγείου 1378,65KW 
• Ισχύς νέας µονάδας υποπροϊόντων :1708,28ΚW 
• Ισχύς υφιστάµενης µονάδας υποπροϊόντων 618,89KW 
• Iσχύς τυποποιητηρίου 1715,20KW  
• Iσχύς µονάδας βιολογικού καθαρισµού 305,5ΚW 

 
Όχληση: 
Συνολικά η δραστηριότητα παραµένει Μέσης Όχλησης σύµφωνα µε την ΚΥΑ  3137/191/Φ.15/9-4-2012(ΦΕΚ Β').  
 
Β2. Περιγραφή νέας µονάδας επεξεργασίας Υποπροιόντων : 
 
Η νέα µονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων θα είναι κάλυψης περίπου 3.340 m2 και η. Στη νέα µονάδα θα 

επεξεργάζονται τα υποπροϊόντα Κατηγορίας 3 (ταυτόχρονα µε την υφιστάµενη µονάδα κατηγορίας 3), ενώ τα 

υποπροϊόντα Κατηγορίας 2 θα συνεχίσουν να επεξεργάζονται στην υφιστάµενη µονάδα  

Η νέα µονάδα θα περιλαµβάνει τρεις γραµµές επεξεργασίας συνεχούς ροής, τη Γραµµή 1 για την επεξεργασία των 

φτερών, τη Γραµµή 2 για την επεξεργασία των µαλακών µερών και τη Γραµµή 3 για την επεξεργασία του αίµατος 

 
Β 2.1 ∆υνατότητα εξυπηρέτησης τρίτων 
 
Η µέγιστη δυναµικότητα της νέας µονάδας είναι 264 τόνοι ηµερησίως. Η δυναµικότητα της υφιστάµενης 

µονάδας κατηγορίας 3 είναι 40 τόνοι ηµερησίως.(συνολική δυναµικότητα µε τα κατηγορίας 2 : 318) 

Το σύνολο προκύπτει 304 τόνοι ανά ηµέρα µέγιστη δυναµικότητα (κατηγορία 3).  Η µέγιστη ποσότητα 

παραγόµενων υποπροιόντων από το σφαγείο της Θ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων είναι 106 

τόνοι ηµερησίως και 40 τόνοι υποπροιόντων από τη µεταποίηση. Προκύπτει , µε πλήρη λειτουργία του 

σφαγείου στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων, δυναµικότητα 158 τόνοι ηµερησίως για παραλαβή από τρίτους στις ειδικές 

χοάνες που θα εγκατασταθούν στη νέα µονάδα.(κατ 3) 

 
Β 2.2 Συλλογή, µεταφορά υποπροϊόντων τρίτων 
 
Η συλλογή, η µεταφορά και η αποθήκευση γίνεται σύµφωνα µε την απόφαση 42012/1904/14-09-2012(Α∆Α 
Β4Θ1ΟΡ1Γ-ΘΗΕ) ΕΠΟ κι όπως ορίζεται από τον 1069/2009/ΕΚ και 142/2011 /ΕΚ. 
Τα προς αδρανοποίηση Υλικά (Κατηγορίας  2 και 3) εξυπηρέτησης τρίτων συλλέγονται από τους ίδιους εντός κλειστών 
περιεκτών (δοχείων) τα οποία φέρουν κατάλληλη σήµανση. 
Η µεταφορά των ανωτέρω κλειστών και κατάλληλα σηµασµένων περιεκτών γίνεται µε φορτηγά αυτοκίνητα των ιδίων, 
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προς τη µονάδα θερµικής αδρανοποίησης. 
Τα οχήµατα µεταφοράς (φορτηγά αυτοκίνητα) και περιέκτες, εφόσον είναι επαναχρησιµοποιούµενοι, θα καθαρίζονται 
και θα πλένονται και απολυµαίνονται ύστερα από κάθε χρήση. Εν συνεχεία θα διατηρούνται καθαρά και στεγνά µέχρι 
την επόµενη χρήση. 
Οι επαναχρησιµοποιούµενοι περιέκτες θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ενός συγκεκριµένου προϊόντος. 
 
Β 2.3 Συµµόρφωση µε τον κανονισµό 1069/2009/ΕΚ 
Κάθε υποπροϊόν σφαγής, µη βρώσιµο, οφείλει ανάλογα µε το είδος του υποπροϊόντος και την κατηγορία που ανήκει 
να οδηγηθεί σε συγκεκριµένη διαδικασία αδρανοποίησης, η οποία µπορεί να είναι αποτέφρωση ή/και αποστείρωση. 
Στη συγκεκριµένη περίπτωση για τα Υλικά Κατηγορίας 2 και 3, η διαχείρισή τους γίνεται ως εξής: 
 
Η θερµική αδρανοποίηση στην υφιστάµενη µονάδα υποπροϊόντων κατηγορίας 3 και 2 γίνεται µε τις µεθόδους 1 και 3 

της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας 

Μέθοδος 1: Για ελάχιστη διάµετρο 50mm τα υλικά υποβάλλονται σε θέρµανση 133ο C – 135ο C και πίεση 3,00 Bara 

για τουλάχιστον 20 λεπτά της ώρας 

Μέθοδος 3: Για ελάχιστη διάµετρο 150mm τα υλικά υποβάλλονται σε θέρµανση 100 ο C για 125 min ή 110 ο C για 

120min ή 120 ο C για 150 min 

Στη νέα µονάδα υποπροϊόντων θα εφαρµοστεί η µέθοδος επεξεργασίας υποπροιόντων νούµερο 7 σύµφωνα µε την 

Ευρωπαική νοµοθεσία  

 
Β.3 Περιγραφή µονάδας αποτέφρωσης πτηναλεύρων – καύσης βιοµάζας 
 
Α) αποτέφρωση πτηναλεύρων 
Το παραγόµενο πτηνάλευρο κατηγορίας 2 µεταφέρεται µέσω κοχλιών σε µεταλλικό σιλό Η καύση γίνεται πάνω σε 
παλινδροµικά κινούµενη σχάρα καύσεως από πυρίµαχα ανοξείδωτα εσχάρια, η οποία θα προωθεί το καύσιµο και 
αποµακρύνει αυτόµατα την τέφρα. Η µέγιστη ποσότητα των πτηναλεύρων προς καύση ανέρχεται σε 28 τόνους 
ηµερησίως  
.  
Β) Βιοµάζα. Καύση στερεών καυσίµων 
 Στον ίδιο θάλαµο καύσης χρησιµοποιείται και βιοµάζα ως µέσο καύσης για την κάλυψη των υπολοίπων αναγκών σε 
θερµική ενέργεια. Η συνολική ποσότητα στερεών καυσίµων ανέρχεται σε 35 τόνους ηµερησίως. 
Τα καυσαέρια καθαρίζονται µέσω διάταξης πολυκυκλώνα σε πρώτο στάδιο, και µέσω διάταξης σακόφιλτρων στη 
συνέχεια, ενώ  η ιπτάµενη τέφρα συγκρατείται στα σακκόφιλτρα.  
Τα σακκόφιλτρα τινάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε ειδικό σύστηµα και η τέφρα συλλέγεται στο κάτω 
µέρος. Ο παραγόµενος ατµός χρησιµοποιείται για τις καταναλώσεις µέσω σύνδεσης µε τον υφιστάµενο συλλέκτη, για 
την προθέρµανση του νερού τροφοδοσίας του λέβητα, καθώς και για την θέρµανση ζεστού νερού χρήσης µέσω 
εναλλάκτη µέσης θερµικής ισχύος 800.000 Kcal/hr.   
Επίσης υπάρχει και καυστήρας µαζούτ θερµικής ισχύος 10.500KW περίπου µε δεξαµενή ηµερήσιας κατανάλωσης 
και διάταξη προθέρµανσης, ο οποίος χρησιµοποιείται εξαιρετικά σπάνια εναλλακτικά.  
Η παραγόµενη τέφρα ανέρχεται στο 3% περίπου της καύσιµης ύλης και παράγονται περίπου 840Kg/ηµέρα η οποία 
µεταφέρεται σύµφωνα µε την (70 σχετική ) Απόφαση άδειας συλλογής και µεταφοράς της εταιρείας «Β. Μπάτσης & 
ΣΙΑ Ο.Ε.» σε έκταση 10 στρεµµάτων ως βελτιωτικό εδάφους στη θέση «Λόγγος –ΑΣΜΕΚ ∆ολιανών» 
 
Β. 5 Περιγραφή Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων: 
 
Τα υγρά απόβλητα τα οποία παράγονται στην περιγραφόµενη µονάδα ανέρχονται στα 2700,00m3/ηµέρα και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών (φορτίσεις εισόδου) έχουν τις ακόλουθες τιµές, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη 
ΜΠΕ: 
Ηµερήσια παροχή (max): 2700,00 m3 
PH:6,5-8,5  
BOD5: 2400 mg/lit 
COD: 5000 mg/lit 
Αιωρούµενα στερεά: 900 mg/lit 
Ολικό άζωτο: 240mg/lit 
Ολικός Φώσφορος: 24mg/lit 
Λίπη: 600mg/lit 
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• Τοξικά/ βαρέα µέταλλα: απουσία 
• Θερµοκρασία:<30ο C 

Β 5.1 Μέθοδος και φάσεις επεξεργασίας: 
Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα και ζητούµενα αποτελέσµατα, επιλέγεται ένα πλήρες σύστηµα φυσικής, βιολογικής 
και χηµικής επεξεργασίας, αποτελούµενο από τις εξής φάσεις: 

-  ∆ιαχωριστής υγρών – στερεών (µε δυο περιστρεφόµενα κόσκινα). 
-  Εξισορρόπηση -  Εξοµοίωση. 
-  Άντληση εξισορροπηµένης παροχής. 
-  Βαθµίδα Χηµικής Επεξεργασίας . 
-  Επίπλευση µε διαλελυµένο αέρα - Dissolved Air Floatation (D.A.F.). 
-  Προσθήκη θρεπτικών. 
-  Α Βάθµια Βιολογική επεξεργασία η οποία αποτελείται από : 

• ∆εξαµενή αποσφωσφόρωσης 
• Α΄∆εξαµενή αερισµού 
• Α΄∆εξαµενή καθίζησης  

-  Β΄Βάθµια Βιολογική επεξεργασία: 
• ∆εξαµενή απονιτροποίησης  
• Β΄∆εξαµενή αερισµού 
• Β΄∆εξαµενήΚαθίζησης 

-  ∆εξαµενή χλωρίωσης. 
-  ∆εξαµενή εµπλουτισµού σε Ο2  
- Τεχνικός έλεγχος 
- Φρεάτιο Εξόδου. 

      -  Επεξεργασία της ιλύος και επιστροφή των στραγγισµάτων. 
-  Επεξεργασία λάσπης (DECANDER) 

Τα επεξεργασµένα απόβλητα θα οδηγούνται µε βαρύτητα στο υφιστάµενο φρεάτιο αποχέτευσης από όπου ξεκινούν δύο 
κλειστοί αγωγοί (Φ200 και Φ 160) µέσω των οποίων τελικά θα διατίθενται στην τάφρο Λαψίστας 
Τελικός αποδέκτης των ως άνω επεξεργασµένων αποβλήτων έχει ορισθεί η τάφρος Λαψίστας ο  
Οι µέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους υδάτινους αποδέκτες καθορίζονται από τα 
παρατήµατα I (πίνακας Ι), ΙΙ και ΙΙΙ του άρθρου 16 της ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/14-03-1997), µε την οποία 
εναρµονίστηκε η µονάδα µε την µε Α.Π. 17851/638/15-10-2014 Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆. Μακεδονίας περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας του έργου: «Πτηνοσφαγείο-
τυποποιητήριο κρέατος» της εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και συγκεκριµένα 

• Βιοµηχανικά απαιτούµενο οξυγόνο (BOD5) : µικρότερο των 25 mg/lit. 

• Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (COD): µικρότερο των 125 mg/lit. 

• Αιωρούµενα στερεά (SS): λιγότερα των 35 mg/lit. 

• Ευκρινώς επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά δεν υπάρχουν. 

• Ολικός Φώσφορος Ρ: µικρότερο των 2 mg/lit 

• Ολικό άζωτο Ν: µικρότερο των 15 mg/lit 

• Ενεργός οξύτητα (pΗ): 6,5 - 8,5 

• ∆ιαλυµένο Οξυγόνο (D.O.): µεγαλύτερο των 5 mg/lit. 

• Υπολειµµατικό Χλώριο: µεγαλύτερο των 0,5 mg/lit. 

• Εντερικά κολοβακτηρίδια (EC)<200 K/100ml (µέση τιµή δειγµάτων) 

• Οσµή: άοσµα. 

• Χρώµα: διαυγή. 

• Τοξικά επικίνδυνα δεν θα υπάρχουν. 

• Θερµοκρασία: Περιβάλλοντος. 
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 B 5.1.1 Τεχνική περιγραφή συγκροτήµατος αφυδάτωσης ιλύος: 
Για την επεξεργασία και αφυδάτωση την παραγόµενης λάσπης από τα διάφορα στάδια επεξεργασίας των υγρών 
αποβλήτων στην υφιστάµενη ΜΕΥΑ (Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων), προτείνεται ολοκληρωµένη 
µονάδα πάχυνσης – αφυδάτωσης ως ενιαίο βιοµηχανικό προϊόν µε δυνατότητα αφυδάτωσης λάσπης µέχρι και 
ελάχιστο ποσοστό στερεών (π.χ. 0,5%). 
Το προτεινόµενο συγκρότηµα αφυδάτωσης λάσπης είναι µια ολοκληρωµένη µονάδα αποτελούµενη από τα 
ακόλουθα µέρη: 
Σταθεροποίηση926 m3 

   Η περίσσεια της λάσπης από τα στάδια της βιολογικής επεξεργασίας οδηγείται στη δεξαµενή   
   αερόβιας σταθεροποίησης λάσπης. 
   Συνολικός ηµερήσιος όγκος προς σταθεροποίηση: 192m3/d  
   Χρόνος παραµονής: 5 d 
  Πάχυνση 

   Η σταθεροποιηµένη λάσπη οδηγείται στη δεξαµενή πάχυνσης 150 m3. 
    
   Χρόνος παραµονής: 0,8 d 
    

       Μηχανική αφυδάτωση 
 Μετά τη δεξαµενή πάχυνσης η σταθεροποιηµένη λάσπη,  οδηγείται για µηχανική αφυδάτωση   στο   φυγοκεντρητή. 

       Χαρακτηριστικά φυγοκεντρητή (Decander) 
-  Ηµερήσια παραγωγή στερεών λάσπης: 1980 kg/d 
-  Περιεκτικότητα στερεών µετά την αφυδάτωση: >22% 

 

Υγρά απόβλητα συνεργείου 

• Τα χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και θα διατίθενται στην αγορά για 

ανακύκλωση.  

• Θα τηρείται βιβλίο καταγραφής χρησιµοποηµένων ορυκτελαίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

• Υγρά και µπαταρίες θα αποκοµίζονται από εξειδικευµένες εταιρείες µε σκοπό την ανακύκλωση τους. 

• Ο περιβάλλον χώρος θα καθαρίζεται µε ξηρό καθαρισµό (σκούπισµα, πριονίδι κτλ). Σε περίπτωση που 

απαιτηθεί χρήση νερού θα υπάρχουν κανάλια ή φρεάτια που θα οδηγούν τα νερά στον Βιολογικό Καθαρισµό 

της εγκατάστασης. 

 
Γ. Χρήση νερού και ενέργειας: 
Γ1. Υδροδότηση 
 
Οι συνολικές απαιτήσεις σε νερό για τη λειτουργία όλου του συγκροτήµατος προβλέπεται να ανέρχονται σε 2.700 
m3/ηµέρα ή 823.500 m3/έτος. Σε αυτές περιλαµβάνονονται 

• χρήση νερού στην παραγωγική διαδικασία: 2.500 m3/ηµέρα  
• χρήση νερού για τις ανάγκες του προσωπικού: 195 m3/ηµέρα 
• χρήση νερού για το πλύσιµο των κλωβών - τελάρων : 5 m3/ηµέρα 

Οι ανάγκες αυτές θα καλύπτονται από τις τρεις υφιστάµενες γεωτρήσεις καθώς και από το δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ. Πιο  
συγκεκριµένα 

• Χρήση νερού από τις τρεις υφιστάµενες γεωτρήσεις 1.240 m3/ηµέρα ή 378.000 m3/έτος 
• Χρήση νερού από το δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ 1.460 m3/ηµέρα ή 470.000 m3/έτος 

 
Η απαιτούµενη ποσότητα νερού των 1240 m3/ηµέρα όπως προαναφέρθηκε θα εξασφαλίζεται από τρεις γεωτρήσεις. Πιο 
συγκεκριµένα η πρώτη γεώτρηση (Γ1) λειτουργεί σε ενοικιαζόµενο, από την εταιρεία, αγροτεµάχιο σε απόσταση 140 
µέτρων,  η δεύτερη γεώτρηση (Γ2) βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα του γηπέδου του πτηνοσφαγείου και η τρίτη 
γεώτρηση (Γ3) λειτουργεί βορειοδυτικά του βιολογικού καθαρισµού και για τις τρεις γεωτρήσεις. Τα χαρακτηριστικά 
των γεωτρήσεων αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 Βάθος 
(m) 

παροχή 
(m3/h) 

Συντεταγµένες 
(σε ΕΓΣΑ 87) 

Γ1 170 45 Χ=221006 
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Υ=4400846 
Γ2 190 37 Χ=221021 

Υ=4400706 
Γ3 300 29 Χ=221149 

Υ=4400670 
 
 
Γ2. Ενέργεια 
Η συνολική κινητήρια εγκατεστηµένη ισχύς της µονάδας µαζί µε τον προτεινόµενο εξοπλισµό (µηχανολογική 
επέκταση) θα ανέρχεται σε 5421,02 KW. Η µονάδα επίσης, για την λειτουργία κάποιων κρίσιµων µηχανηµάτων της έχει 
εφοδιαστεί µε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 500,00 KVA (µονάδα τυποποίησης) και 400 KVA (µονάδα σφαγείου). 
Στον χώρο του τυποποιητηρίου υπάρχει δεξαµενή υγραερίου 25 m3 για την θέρµανση των ζεστών νερών χρήσης από το 
Τυποποιητήριο. 
 Στον χώρο του εργοστασίου υπάρχει 
∆εξαµενή αποθήκευσης πετρελαίου κίνησης για τον ανεφοδιασµό των οχηµάτων της εταιρείας συνολικής 
χωρητικότητας 25,00m3. 
 
∆. ∆ηµιουργία Αποβλήτων – Οχλήσεων: 

∆.1 Αέρια Απόβλητα: 
Αέρια απόβλητα θα παράγονται από: 
Καυστήρας του υφιστάµενου λέβητα για παραγωγή ζεστού νερού για τις ανάγκες του σφαγείου, της µονάδας 
τεµαχισµού- τυποποίησης και µονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων. 
Καυστήρας του υφιστάµενου λέβητα παραγωγής ζεστού νερού τυποποιητηρίου. 
 
∆.2. Υγρά Απόβλητα: 
Υπάρχουν τρεις µορφές υγρών αποβλήτων 
α) Αίµα(σηµ: θεωρείται και υποπροιόν), που προέρχεται από την σφαγή των πτηνών ,θα συγκεντρώνεται σε 

χωρητικότητας 10 m3  η µία. Οι δεξαµενές είναι ψυχόµενες και το αίµα παραλαµβάνεται από εξωτερικό 
συνεργάτη.  

Μελλοντικά(και εναλλακτικά) το αίµα θα οδηγείται σε δεξαµενή 15 µ3 και θα διοχετεύεται σε µηχάνηµα πήξης 
αίµατος, µε χρήση ατµού.  Στη συνέχεια θα διέρχεται από διαχωριστή στερεών - υγρών (decander) και ακολούθως 
στον ξηραντή όπου θα ξεραίνεται και θα γίνεται αιµατάλευρο. 

Εναλλακτικά το αίµα µπορεί, σε ανάµιξη µε τα υπόλοιπα υποπροιόντα να επεξεργαστεί στο υπάρχον εργοστάσιο 
Υποπροιόντων. 

 
 
β) Απόβλητα νερά χρήσης και πλύσεως του συγκροτήµατος. Καθηµερινά θα χρησιµοποιείται νερό για το πλύσιµο των 

σφάγιων κατά την σφαγή τους, καθαρισµό των εγκαταστάσεων όλου του σφαγείου-τµήµατος τεµαχισµού. 
 
Συνολικά υγρά απόβλητα θα έχουν σηµαντικό οργανικό φορτίο και ηµερήσια παροχή  2700m3/ηµ. 
 
∆.3. Στερεά Απόβλητα: 
 
Τα στερεά απόβλητα της βιοµηχανίας θα είναι: 
 
Α) Υποπροϊόντα σφαγής προς αδρανοποίηση: 
Τα υποπροιόντα που παράγονται από τη σφαγή 130.000 πουλιών, είναι 106 τόνοι από το σφαγείο(αίµα, φτερά και 
µαλακά µέρη) και 40 τόνοι από το τυποποιητήριο. 
Το σύνολο των παραγόµενων υποπροιόντων είναι 146 τόνοι /ηµέρα. 
σηµ: η συνολική δυναµικότητα των νέων υποπροιόντων κατ 3 µαζί µε τα υπάρχοντα είναι 304 τόνοι /ηµέρα. Οπότε 
προκύπτει πλεόνασµα δυναµικότητας. Η µονάδα θα µπορεί να δεχτεί υποπροιόντα από τρίτους τουλάχιστον 158 τόνους 
ηµερησίως. 
 
Β) Παραγόµενη ιλύς από την βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 
    Η ιλύς του βιολογικού καθαρισµού µετά και την πρέσα ξήρανσης θα είναι κατά µέγιστο στα     1980 kg/d. Η λάσπη θα 
είναι βιοσταθεροποιηµένη και θα περιέχει 78-80% υγρασία (σύµφωνα µε τη ΜΠΕ) και κάθε εβδοµάδα µεταφέρεται µε 
φορτηγό αυτοκίνητο της εταιρείας «Β. ΜΠΑΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» στη θέση «Λόγγος – ΑΣΜΕΚ ∆ολιανών» του ∆.∆. 
∆ολιανών, ∆ήµου Καλπακίου, Νοµού Ιωαννίνων σε έκταση 10 στρεµµάτων, σε γήπεδο επιφάνειας 2.024.882,00τ.µ. 
όπου και χρησιµοποιείται ως λίπασµα σύµφωνα µε την µε Α.Π 4764/24-11-2006 Απόφαση Γ.Γ.ΠΗ. 
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Γ) Στερεά απόβλητα - Απορρίµµατα 
    α) Στερεά απόβλητα της µονάδας είναι κυρίως τα υλικά συσκευασίας (χαρτί, πλαστικό)  
    β) Απορρίµµατα αστικής προέλευσης (Α.Σ.Α.) προκύπτουν από το εργαζόµενο προσωπικό  
    Τα απορρίµµατα µεταφέρονται µε φορτηγό αυτοκίνητο της εταιρείας «Β. ΜΠΑΤΣΗΣ & ΣΙΑ  
    Ο.Ε»  στο Χ.Υ.Τ.Α Ιωαννίνων, αφού τοποθετηθούν σε πλαστικές σακούλες. 
 
∆) Τέφρα 
    Η παραγόµενη τέφρα από την αποτέφρωση των υποπροϊόντων κατηγορίας 2 ανέρχεται στο  
    3% περίπου και είναι περίπου 840Κg/ηµέρα. Η τέφρα µεταφέρεται µε φορτηγό αυτοκίνητο 
    της εταιρείας «Β. ΜΠΑΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» στη θέση «Λόγγος – ΑΣΜΕΚ ∆ολιανών» του ∆.∆.  
    ∆ολιανών, ∆ήµου Καλπακίου, Νοµού Ιωαννίνων σε έκταση 10 στρεµµάτων, στο γήπεδο  
    επιφάνειας 2.024.882,00τ.µ. όπου και χρησιµοποιείται ως βελτιωτικό εδάφους σύµφωνα µε  
    την µε Α.Π 2516/02-06-2007 Απόφαση Γ.Γ.Π.Η 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ ΕΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
Α/Α Είδος Κωδικός  Προκύπτουν από: ∆ιάθεση ή 

Αξιοποίηση 
Τρόπος ∆ιάθεσης ή  
         Αξιοποίησης 

1 Αστικά 
απορρίµµατα  

20 03 01 Χρήσεις  προσωπικού        D1 Κάδοι ∆ήµου- 
Υγιειονοµική Ταφή 

2 Χρησιµοπιηµένα 
ελαστικά   

16 01 03 Μέσα 
φορτοεκφόρτωσης 

       R12 Παλέτα –∆ιάθεση σε 
εταιρεία ανακύκλωσης 

3 Λαµπτήρες 
φθορισµού 

20 01 21 Αντικατάσταση 
λαµπτήρων 

       R12 Κάδοι –∆ιάθεση σε 
εταιρεία ανακύκλωσης 

4 Συνθετικά λάδια 
µηχανών 

13 02 06 Αντικατάσταση 
ελαίων 

       R12 
        R 8 

Κλειστά δοχεία-∆ιάθεση 
σε εταιρεία ανακύκλωσης 

5 Ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός 
εξοπλισµός 

20 01 36 Επισκευές –
αντικατάσταση 
εξοπλισµού 

        R12           Aπευθείας διάθεση σε 
εταιρεία ανακύκλωσης 

6 Υλικά 
συσκευασίας 
µεταλλικά 

20 01 40 Αποσυσκευασία Α’ 
Υλών 

       R12     Aπευθείας διάθεση σε 
εταιρεία ανακύκλωσης 

7 Υλικά 
συσκευασίας 
Πλαστικά 

20 01 39 Αποσυσκευασία Α’ 
Υλών 

       R12 Aπευθείας διάθεση σε 
εταιρεία ανακύκλωσης 

8 Υλικά 
συσκευασίας 
χάρτινα 

20 01 01 Αποσυσκευασία Α’ 
Υλών 

       R12 Aπευθείας διάθεση σε 
εταιρεία ανακύκλωσης 

9 Υλικά 
συσκευασίες ξύλα 
-παλέτες 

20 01 38 Αποσυσκευασία Α’ 
Υλών 

       R12 Aπευθείας διάθεση σε 
εταιρεία ανακύκλωσης 

10 Υλικά 
συσκευασίας 
γυάλινα 

20  01 02 Αποσυσκευασία Α’ 
Υλών 

       R12 Aπευθείας διάθεση σε 
εταιρεία ανακύκλωσης 

11 Τέφρα  19 01 12 Αποτεφρωτήρα 
  

        D1 Τέφρα Α.Π 2516/02-06-
2007 Απόφαση Γ.Γ.Π.Η  
 
 

12 Ιλύς βιολογικού 19 08 05  Βιολογικό καθαρισµό 
της µονάδας  

       D1 Α.Π 4764/24-11-2006 
Απόφαση Γ.Γ.ΠΗ. 

13 Σταθεροποιηµένα
απόβλητα 

19 03 05 Μονάδα θερµικής 
αδρανοποίησης 

       D1                Μεταφορά & διάθεση 
σύµφωνα µε την αρ. 
42012/1904/14-09-
2012(Α∆Α Β4Θ1ΟΡ1Γ-
ΘΗΕ)  Απόφαση 

 
Ε: Οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων 

E.1 Υγρά απόβλητα: 
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εξερχόµενων επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων της ΜΕΥΑ θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον τα ακόλουθα, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 5673/400/1997 (όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 19661/1999 και 
ισχύει): 
Τα όρια των µικροβιολογικών και συµβατικών παραµέτρων των αποβλήτων στην έξοδο του βιολογικού καθαρισµού 
καθώς και η συχνότητα δειγµατοληψιών και αναλύσεων θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ανωτέρω 
ΚΥΑ. Τυχόν αλλαγές στα όρια διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων στον καθορισµένο αποδέκτη θα πρέπει να 
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εναρµονίζονται µε την ισχύουσα νοµοθεσία.     
Οι όροι και περιορισµοί της παρούσας Απόφασης αφορούν σε οριστική άδεια διάθεσης των επεξεργασµένων 
λυµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν.4014/2011. 
 
 
E.2 Αέρια απόβλητα: 
 
Οι οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις: 
- ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/29.05.2007 (ΦΕΚ 920Β) µε την οποία καθορίζονται τιµές – στόχοι και όρια εκτίµησης των 

συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδµίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωµατικών 
υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά 
µε το αρσενικό, το κάδµιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες 
στον ατµοσφαιρικό αέρα» του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

- ΚΥΑ 38638/2016/21.09.2005 (ΦΕΚ 1334Β) µε την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιµές για τις 
συγκεντρώσεις όζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/3/ΕΚ 
«σχετικά µε το όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα» του Συµβουλίου κατά 12ης Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

- ΚΥΑ 9238/332/26.02.2004 (ΦΕΚ 405Β) µε την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της 
ατµόσφαιρας σε βενζόλιο και µονοξείδιο του άνθρακα. 

- Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 34/30.05.2002 (ΦΕΚ 125Β) µε την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες 
τιµές ποιότητας κατά ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου 
σωµατιδίων και µολύβδου. 

Για τις σηµειακές εκποµπές στερεών (αιωρούµενα σωµατίδια) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το 
Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/06.10.1981) ή από τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις. Ειδικότερα: 

 
- Για τους ρύπους CO και Βενζολιο: ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην Οδηγία 2000/69/ΕΚ 
Λαµβανοµένων υπόψη των όσων αναφέρονται στα κείµενα αναφοράς για τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές (Β∆Τ), 
αλλά και την ανάγκη υιοθέτησης λογικών, αναλογικών και εφαρµόσιµων µέτρων προστασίας για τον εν λόγω κλίβανο 
αποτέφρωσης, στα καυσαέρια του κλιβάνου δεν θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση των εκποµπών ρύπων.      
 
 

Για τη µείωση των εκποµπών αιωρούµενων σωµατιδίων θα χρησιµοποιηθεί σύστηµα φίλτρων κατακράτησης 
πτητικών στερεών  στην έξοδο των απαερίων από το λέβητα. 
Η αποθήκευση της βιοµάζας θα γίνεται σε κλειστά σιλό και η µεταφορά της θα πραγµατοποιείται σε στεγασµένους 
χώρους, ως εκ τούτου δεν αναµένονται διαφυγούσες εκποµπές σκόνης από τη διαχείριση της πρώτης ύλης. 
 
 
E2.1 Καυσαέρια λεβήτων: 
Σύµφωνα µε το ΦΕΚ 264/Β/15-4-93 για τους ατµολέβητες µαζούτ. 

 

Ε.3 Ειδικές οριακές τιµές οσµών: 
Οι οσµές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν στα όρια του οικοπέδου τις 5 µονάδες οσµών στα όρια της εγκατάστασης 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ αριθµ. οικ. 114218/17.11.1997 (ΦΕΚ 1016Β). ??στερεά απόβλητα! 
Συµπληρωµατικά θα εφαρµόζονται και όλες εκείνες οι πρακτικές (τεχνικές) µείωσης των οσµών όπως η διατήρηση 
όλων των χώρων εργασίας καθαρών και η γρήγορη και άµεση µεταφορά και επεξεργασία των πρώτων υλών στη 
µονάδα. Ιδιαίτερα θα πρέπει να εφαρµοστούν διεργασίες απόσµησης στους χώρους επεξεργασίας και διαχείρισης 
κυρίως των παραγόµενων υποπροϊόντων.    
. 
- ∆ύσοσµα αέρια και θερµοί ατµοί που παράγονται στην µονάδα θερµικής αδρανοποίησης των υποπροϊόντων κατά 

της φάση της αποστείρωσης και αφύγρανσης, που οδηγούνται σε εναλλάκτη νερού, όπου συµπυκνώνονται και 
ταυτόχρονα παράγουν ζεστό νερό χρήσης για την µονάδα. Επιπρόσθετα στη νέα µονάδα θα γίνει και χηµική 
απόσµηση των απαερίων. 

 
 
Ε.4 Θόρυβος: 
Κατά την λειτουργία της µονάδας ισχύει το Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06-10-81) και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού 
[ανώτατο όριο θορύβου µετρούµενο στο όριο του οικοπέδου µέχρι 65 dB (Α)]. 
Οι οριακές τιµές εκποµπής στο περιβάλλον κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου του θέµατος από εξοπλισµό προς 
χρήση σε εξωτερικούς χώρους (εργοτάξιο) να είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 
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(Κ.Υ.Α.) µε αριθµό 37393/2028/2003 (Φ.Ε.Κ. 1418/Β/01-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε µε την µε Η.Π. 9272/471/2007 
Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 286/Β/02-03-2007). 
Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιµή της στάθµης του εκπεµπόµενου 
θορύβου σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 69001/1921/1988 (Φ.Ε.Κ. 751/Β/18-10-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή 
τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, 
των πυρογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των 
φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και αεροσφυρών». 
Επίσης ισχύει η Υ.Α 13568/24/06 (ΦΕΚ 384Β/06), περί µέτρων, όρων και µεθόδων για την αξιολόγηση θορύβου στο 
17252/92 (Φ.Ε.Κ. 395 Β/ 19.06.92). 
 
ΣΤ. Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος που 

επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν: 
 
ΣΤ.1 Ειδικοί Περιβαλλοντικοί Όροι για την εφαρµογή των Κανονισµών 1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΚ: 
 
1.1. Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει άδεια από την αρµόδια κτηνιατρική αρχή της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 

σύµφωνα µε την κείµενη εθνική και κοινοτική Νοµοθεσία (Π.∆. 211/2006 (ΦΕΚ 211Α/5-11-06) και 
Κανονισµούς ΕΚ 1069/09 και 142/11, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτών. 

1.2 Η επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές για την πρόληψη και τον περιορισµό της 
ρύπανσης µε σκοπό την καλύτερη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος  

1.3. Οι όροι λειτουργίας της µονάδας επεξεργασίας αποβλήτων και υποπροϊόντων µε θερµική αδρανοποίηση καθώς και 
του κλιβάνου για την διαχείριση (αποτέφρωση) των υποπροϊόντων Υλικών κατηγορίας 2 και 3, περιγράφονται 
στον Κανονισµό 142/2011/ΕΕ. Οι όροι αυτοί θα πρέπει να ακολουθούνται µε ακρίβεια. 

1.4. Η µονάδα θα δέχεται υλικά κατηγορίας  2 και 3 από τρίτους, όπως αυτά καθορίζονται στον Κανονισµό 
142/2011/ΕΚ. Τα υλικά αυτά θα οδηγούνται προς επεξεργασία, ανάλογα µε την κατηγορία κατάταξης τους, 
παρόµοια µε αυτήν την οποία υφίστανται τα ζωικά υποπροϊόντα που παράγει η ίδια η µονάδα του σφαγείου και 
τυποποιητηρίου κρέατος. 

1.5. Θα πρέπει να τηρείται µητρώο παραγωγής των ζωικών αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική 
διαδικασία, στο οποίο θα αναγράφονται οι ηµεροµηνίες παραγωγής, οι ποσότητες και η κατηγορία των 
αποβλήτων, το οποίο θα ενηµερώνεται σε τακτική βάση και θα επιδεικνύεται στις αρµόδιες υπηρεσίες για έλεγχο 
και θεώρηση. 

1.6. Θα πρέπει να τηρείται µητρώο των ζωικών αποβλήτων που παραλαµβάνονται από τρίτους προς επεξεργασία 
(αδρανοποίηση) και αποτέφρωση, στο οποίο θα αναγράφονται η ηµεροµηνία παραλαβής των υλικών, ποσότητες 
και η κατηγορία των αποβλήτων, ο τόπος προέλευσης των υλικών, το όνοµα και η διεύθυνση του µεταφορέα, το 
οποίο θα ενηµερώνεται σε τακτική βάση και θα επιδεικνύεται στις αρµόδιες υπηρεσίες για έλεγχο και θεώρηση. 

1.7. Εφόσον τα υλικά κατηγορίας  2 και 3 δεν αποµακρύνονται καθηµερινά από τον τόπο στον οποίο παράγονται, πρέπει 
να αποθηκεύονται σε χώρο ή σε δοχεία υπό ψύξη. Τα δοχεία θα πρέπει να ταυτοποιούνται µε σαφήνεια, σύµφωνα 
µε την κατηγορία του υλικού που περιέχουν, µε την επικόλληση ανεξίτηλης ταινίας πλάτους τουλάχιστον 15 
εκατοστών χρώµατος κίτρινου για τα υλικά κατηγορίας 2 και πράσινου για τα υλικά κατηγορίας 3, µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων για τα υλικά ειδικού κινδύνου. 

1.8. Το τµήµα αδρανοποίησης (rendering) θα πρέπει να λειτουργεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κανονισµού 
142/2011/ΕΚ (παράρτηµα IV), όσον αφορά τις υγειονοµικές απαιτήσεις, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις και 
ειδικότερα τη µονάδα µεταποίησης, που θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις για την απολύµανση 
των περιεκτών ή των δοχείων, εντός των οποίων παραλαµβάνονται τα ζωικά υποπροϊόντα, καθώς και των 
οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά τους. Επίσης των τροχών των οχηµάτων κατά την αναχώρηση 
τους από το µη καθαρό τµήµα της µονάδας. Τα λύµατα που προκύπτουν να διοχετεύονται για επεξεργασία στην 
εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισµού υγρών αποβλήτων. 

1.9. Οι ποσότητες από το στερεό κλάσµα που προκύπτει µετά την θερµική αδρανοποίηση και αποτέφρωση θα 
διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο φορέα λειτουργίας χώρου υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (XYTA), 
για την τελική της διάθεση.  

1.10. Ο αποτεφρωτήρας θα πρέπει να λειτουργεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κανονισµού 142/2011/ΕΚ 
(παράρτηµα III). Θα λαµβάνονται όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις όσον αφορά την παραλαβή των ζωικών 
υποπροϊόντων, ώστε να προλαµβάνονται ή να περιορίζονται, όσο είναι δυνατό, οι άµεσοι κίνδυνοι για την υγεία 
των ανθρώπων ή των ζώων και να τηρούνται οι υγειονοµικοί όροι που καθορίζονται στον εν λόγω Κανονισµό. 
Η µονάδα αποτέφρωσης θα πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο ώστε η θερµοκρασία των αερίων που παράγονται 
κατά τη διεργασία να αυξάνεται, µε ελεγχόµενο και οµοιογενή τρόπο ακόµη και υπό τις δυσµενέστερες συνθήκες, 
στους 850° C, µετρούµενη στο εσωτερικό τοίχωµα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σηµείο του θαλάµου καύσης 
όπως επιτρέπει η αρµόδια αρχή, επί δύο δευτερόλεπτα. 
Η εταιρεία υποχρεούται στην εγκατάσταση εφεδρικού καυστήρα, ο οποίος θα τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία 
µόλις η θερµοκρασία των καυσαερίων, µετά την τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, κατέλθει κάτω από τους 
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850° C. Ο εν λόγω καυστήρας χρησιµοποιείται επίσης στις φάσεις εκκίνησης και διακοπής των µονάδων για να 
εξασφαλίζεται η διατήρηση της θερµοκρασίας των 850° C σε όλη τη διάρκεια των ανωτέρω φάσεων και για όσο 
χρόνο υπάρχουν ακόµη στο θάλαµο καύσης άκαυτα υλικά. 

         Η µονάδα αποτέφρωσης οφείλει να διαθέτει και να χρησιµοποιεί αυτόµατο σύστηµα που εµποδίζει την 
τροφοδότηση µε ζωικά υποπροϊόντα: 
α) Κατά τη φάση της εκκίνησης, µέχρι να επιτευχθεί η απαιτούµενη θερµοκρασία των 850° C, και β) 
Οποτεδήποτε δεν τηρείται η απαιτούµενη θερµοκρασία των 850° C 

         Τα ζωικά υποπροϊόντα θα εισάγονται, όπου είναι εφικτό κατευθείαν στον κλίβανο χωρίς να τα αγγίζει κανείς. 
1.11. Ο υπεύθυνος λειτουργίας της µονάδας αποτέφρωσης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται βαθµός 

αποτέφρωσης που να εξασφαλίζει ότι η περιεκτικότητα των σκωριών και της τέφρας πυθµένα σε ολικό οργανικό 
άνθρακα (TOC) είναι µικρότερη από 3% ή ότι οι απώλειες κατά την ανάφλεξη είναι µικρότερες από 5% του 
βάρους του υλικού επί ξηρού. Αν είναι αναγκαίο, χρησιµοποιούνται κατάλληλες τεχνικές προεπεξεργασίας. 

1.12. Τα κατάλοιπα της λειτουργίας της µονάδας αποτέφρωσης θα περιορίζονται στο ελάχιστο όσον αφορά την 
ποσότητα και τις επιβλαβείς ιδιότητες τους. Η µεταφορά και η ενδιάµεση αποθήκευση ξηρών καταλοίπων σε 
µορφή κονιορτού θα γίνονται κατά τρόπο ώστε να µην είναι δυνατός ο διασκορπισµός τους στο περιβάλλον. Οι 
τεχνικές προδιαγραφές των µέσων προσωρινής αποθήκευσης των µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, όπως η 
τέφρα από τον κλίβανο αποτέφρωσης, θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 
114218/1997. Θα συγκεντρώνεται σε κάδους , µε πρόνοια ώστε να µην σκορπίζεται στο περιβάλλον χώρο, και θα 
παραδίδεται από την επιχείρηση σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο φορέα λειτουργίας χώρου υγειονοµικής ταφής 
απορριµµάτων, για την τελική της διάθεση. 

Για την µέτρηση της θερµοκρασίας: 
α) Πρέπει να χρησιµοποιούνται τεχνικές για την παρακολούθηση των παραµέτρων και των συνθηκών που 

σχετίζονται µε τη διεργασία αποτέφρωσης. Πρέπει να είναι διαθέσιµος και σε χρήση εξοπλισµός µέτρησης της 
θερµοκρασίας. 

β) Η ενδεδειγµένη εγκατάσταση και λειτουργία όλων των αυτόµατων εξοπλισµών παρακολούθησης πρέπει να 
υπόκειται σε έλεγχο καθώς και σε ετήσια δοκιµή επιτήρησης. Η βαθµονόµηση πρέπει να γίνεται µέσω 
παράλληλων µετρήσεων µε τις µεθόδους αναφοράς τουλάχιστον ανά τριετία. 

γ) Τα αποτελέσµατα της µέτρησης της θερµοκρασίας πρέπει να καταγράφονται και να παρουσιάζονται µε τρόπο που 
να δίνει τη δυνατότητα να εξακριβωθεί η συµµόρφωση προς τις επιτρεπόµενες συνθήκες λειτουργίας. 

Σε περίπτωση βλάβης ή συνθηκών µη κανονικής λειτουργίας, η επιχείρηση περιορίζει ή διακόπτει τις εργασίες το 
ταχύτερο δυνατόν, µέχρι να αποκατασταθούν κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 

 
1.15. Η συλλογή και µεταφορά αποβλήτων που προέρχονται από τρίτους και ανήκουν στις κατηγορίες ΕΚΑ που 

αναφέρονται στην παρούσα, θα γίνεται αποκλειστικά από εταιρείες συλλογής και µεταφοράς αδειοδοτηµένες από 
αρµόδια κτηνιατρική αρχή εφόσον πρόκειται για ζωικά υποπροϊόντα ή από εταιρείες συλλογής και µεταφοράς 
στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων για τα υπόλοιπα στερεά µη επικίνδυνα απόβλητα. 

1.16. Τα υγρά στραγγίσµατα που θα προκύπτουν στη µονάδα από την επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής, καθώς και τα 
νερά πλύσης θα οδηγούνται στον υπάρχοντα βιολογικό καθαρισµό. 

 
 
ΣΤ.2 Όροι λειτουργίας της µονάδας θερµικής αδρανοποίησης (rendering): 
 
 
2.1 Οι διαδικασίες διαχείρισης των αποβλήτων (θερµική αδρανοποίηση ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για 

ανθρώπινη κατανάλωση θα γίνονται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω Ευρωπαϊκών 
Κανονισµών. 

2.2   Η παραγωγική διαδικασία αδρανοποίησης θα γίνεται κατά παρτίδες ή µε συνεχή ροή όπως αναφέρεται στη µελέτη. 
2.3 Η αποτελεσµατικότητα του εξοπλισµού πρέπει να ελέγχεται καθηµερινά και η κατάστασή του να καταγράφεται. 
2.4 Η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να υποβάλλεται σε αυτοέλεγχο της µονάδας, όπως προβλέπουν οι Ευρωπαϊκοί 

Κανονισµοί. 
2.5  Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός πρέπει να συντηρούνται και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση . 
2.6 Τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να µεταποιούνται το ταχύτερο δυνατό µετά την άφιξή τους, να αποθηκεύονται δε 

κατάλληλα µέχρι να µεταποιηθούν (στα ειδικά ψυγεία, σύµφωνα µε τη µελέτη). 
2.7   Η αποθήκευση των ζωικών υποπροϊόντων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των Κανονισµών. 
2.8 Η συσκευασία και η σήµανση των ζωικών υποπροϊόντων προς αδρανοποίηση καθώς και τα προϊόντα της 

µεταποίησης θα πρέπει να συσκευάζονται και να επισηµαίνονται σύµφωνα µε τα ισχύοντα στον Κανονισµό 
2.9  Οι περιέκτες, τα δοχεία και τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά αµεταποίητων υλικών πρέπει να 

καθαρίζονται σε συγκεκριµένο χώρο. Ο χώρος αυτός πρέπει να βρίσκεται ή να είναι σχεδιασµένος µε τρόπο που 
να αποτρέπεται ο κίνδυνος µόλυνσης των µεταποιηµένων προϊόντων. 

2.10. Ο χειρισµός και η αποθήκευση των µεταποιηµένων προϊόντων στη µονάδα επεξεργασίας πρέπει να 
πραγµατοποιούνται κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η εκ νέου µόλυνσή τους. 
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2.11. Τα άτοµα που εργάζονται στο µη καθαρό τµήµα της εγκατάστασης, ο εξοπλισµός και τα εργαλεία δεν πρέπει να 
µεταφέρονται από το µη καθαρό στο καθαρό τµήµα της εγκατάστασης χωρίς να καθαρίζονται και να 
απολυµαίνονται. 

2.12. Τα λύµατα που προέρχονται από το µη καθαρό τµήµα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία, για να 
εξασφαλίζεται, όσο είναι λογικά εφικτό, ότι καταστρέφονται όλοι οι παθογόνοι οργανισµοί. Τα λύµατα θα 
διατίθενται στη µονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της µονάδας του σφαγείου. 

2.13. Οι διαδικασίες καθαρισµού πρέπει να καθορίζονται και να τεκµηριώνονται για όλα τα κτίρια. Για τον καθαρισµό, 
πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλος εξοπλισµός και υλικά καθαρισµού. 

2.14. Πρέπει να λαµβάνονται συστηµατικά µέτρα κατά των πτηνών, των τρωκτικών, των εντόµων ή άλλων παρασίτων. 
Προς τούτο, πρέπει να χρησιµοποιείται τεκµηριωµένο πρόγραµµα καταπολέµησης των παρασίτων. 

2.15. Ο έλεγχος των όρων υγιεινής πρέπει να περιλαµβάνει τακτικές επιθεωρήσεις του περιβάλλοντος και του 
εξοπλισµού. Τα προγράµµατα επιθεώρησης και τα αποτελέσµατά τους πρέπει να καταχωρούνται σε έγγραφα, τα 
οποία να φυλάγονται τουλάχιστον επί δύο έτη. 

2.16. Τα αέρια που οδηγούνται στις διατάξεις συµπύκνωσης θα διακινούνται σε κλειστό κύκλωµα αεροστεγώς και δεν 
θα εκλύονται στο περιβάλλον. 

2.17. Τα συµπυκνώµατα των ατµών που προκύπτουν από την εξάτµιση των ζωικών υποπροϊόντων καθώς και την 
εκτόνωση των θερµών θαλάµων της µονάδας θα διατίθενται στη µονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. 

2.18. Θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα για τον περιορισµό των αερίων εκποµπών στην ατµόσφαιρα, τα οποία προκαλούν 
δυσάρεστες οσµές. Για το λόγο αυτό τα παραλαµβανόµενα υλικά θα επεξεργάζονται το ταχύτερο δυνατόν, θα 
συλλέγονται τα παραγόµενα αέρια από το θάλαµο αδρανοποίησης και βρασµού, οι χώροι θα καθαρίζονται 
σχολαστικά. Οι διατάξεις της µονάδας συµπύκνωσης - απόσµησης θα πρέπει να λειτουργούν κανονικά. 

2.19. Το τελικό προϊόν της µεταποίησης, το οποίο θα έχει αδρανοποιηθεί και ξηρανθεί ( υπό τη µορφή ξηρής σκόνης) θα 
διατίθεται σύµφωνα µε τη ΜΠΕ. 

2.20. Θα τηρείται σχέδιο έκτακτων περιστατικών, από όλους τους εργαζοµένους, οι οποίοι θα εκπαιδευθούν αναλόγως. 
2.21. Η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να τηρεί ηµερολόγιο λειτουργίας. Η επίβλεψη της τήρησης των όρων του 

εγχειριδίου λειτουργίας πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εξειδικευµένο προσωπικό. 
 
 
ΣΤ.3 Όροι Λειτουργίας βάσει Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών: 
 
Η επιχείρηση προτείνεται να ακολουθήσει τις παρακάτω Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές που αφορούν τεχνικές 
παραγωγής και αντιρρύπανσης µε σκοπό τη µείωση των εκποµπών ρύπων: 

3.1. Εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά µε τον έλεγχο της ρύπανσης και την εξοικονόµηση νερού. 
3.2. Έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισµού. 
3.3. Ανίχνευση και πρόληψη διαρροών. 
3.4. Βελτιστοποίηση της απαιτούµενης ποσότητας νερού για τον καθαρισµό πατωµάτων και µηχανηµάτων. 
3.5. Αποµάκρυνση όλων των στερεών απορριµµάτων µε κατά το δυνατό εφικτό στεγνές µεθόδους. 
3.6. Τοποθέτηση εσχάρων στα αυλάκια απορροής για την κατακράτηση όλων των στερεών υπολειµµάτων. 
3.7. Να οριστεί ειδικός υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση εξοπλισµού. 
3.8. Χρήση ακροφυσίου (τύπου πιστόλι) µε αυτόµατο κλείσιµο της παροχής στους ελαστικούς σωλήνες που 

χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό, όπου είναι αυτό δυνατόν. 
3.9. Χρήση αυτόµατων συστηµάτων ελέγχου για τη ροή του νερού στα σηµεία πλυσίµατος των χεριών (π.χ. 

φωτοκύτταρα). 
3.10. Να εφαρµοστούν συστήµατα αυτόµατης διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος και κλείσιµο του φωτισµού και του 

εξοπλισµού όταν αυτός δεν χρησιµοποιείται. 
3.11. Βελτίωση της µόνωσης στα συστήµατα θέρµανσης και ψύξης, καθώς και των σωληνώσεων. 
3.12. ∆ιαχωρισµός και συλλογή του αίµατος. 
3.14. Χρήση συστηµάτων µεταφοράς των εντοσθίων που δεν βασίζονται στο νερό ή που βασίζονται πολύ λίγο (π.χ. σε 

ιµάντες ή σε µικρά κοντείνερς µε τροχούς). 
3.15. Χρήση ατµού για το ζεµάτισµα αντί της εµβάπτισης σε δεξαµενή ζεστού νερού, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. 
3.16. Χρήση στεγνών τεχνικών απόρριψης του περιεχοµένου των στοµαχιών, αντί τεχνικών απόρριψης που βασίζονται 

στο νερό. 
3.17. Χρήση στεγνών µεθόδων για τον καθαρισµό των δαπέδων και των πάγκων εργασίας, πριν το πλύσιµο µε νερό. 
3.18. Παρακολούθηση των παροχών στα σηµαντικότερα στάδια της παραγωγής όπου χρησιµοποιείται νερό, και 

καθορισµός του βέλτιστου ρυθµού κατανάλωσης. 
3.19. Εγκατάσταση εκτοξευτήρων υψηλής πίεσης - χαµηλού όγκου, µε αυτόµατο σύστηµα ανοίγµατος - κλεισίµατος. 

Χρήση ακροφυσίων τύπου επίπεδου τζετ, και µε γωνία εκτόξευσης µέχρι και 60°, για την επίτευξη µεγαλύτερης 
ταχύτητας εκτόξευσης και µεγαλύτερης δυνατής κάλυψης, µε σκοπό το «σκούπισµα» και την «προώθηση» των 
στερεών υλικών προς τα αποχετευτικά αυλάκια των δαπέδων. 

3.20. Χρήση κρύου νερού για το πρώτο ξέπλυµα, ώστε να αποφεύγεται τα πρωτεϊνούχα υλικά να κολλούν στις 
επιφάνειες. 
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3.21. Να ανακυκλώνονται τα σχετικά καθαρά νερά από τα συστήµατα ψήξης, τα συστήµατα άντλησης κλπ για τον 
καθαρισµό της εγκατάστασης 

3.25. Χρήση των µη-εδώδιµων εντοσθίων για την παραγωγή κρεατάλευρων. 
3.26. Να µην χρησιµοποιούνται ως ψυκτικά µέσα ουσίες που βλάπτουν το όζον της στρατόσφαιρας. 
3.27. Οι µηχανές των σταθµευµένων οχηµάτων κατά την φόρτωση - εκφόρτωση να µην είναι σε λειτουργία και τα 

ψυγεία να συνδέονται µε εξωτερική πηγή ενέργειας. 
3.28 ∆ιαχωρισµός των διαφόρων ρευµάτων αποβλήτων σε ρεύµατα υψηλής περιεκτικότητας σε οργανικό φορτίο και σε 

ρεύµατα χαµηλής περιεκτικότητας σε οργανικό φορτίο και ξεχωριστή επεξεργασία π.χ. διαχωρισµός του αίµατος 
και των νερών πλυσίµατος. 

 
 
ΣΤ.4 Για τη λειτουργία της δραστηριότητας πρέπει να τηρούνται επιπλέον και οι ακόλουθοι γενικοί 

Περιβαλλοντικοί Όροι: 
 
1. Η επιχείρηση εντάσσεται στο Παράρτηµα I του Κανονισµού 166/2006/ΕΚ για την έκλυση και µεταφορά ρύπων και 

για το λόγο αυτό υποχρεούται να συµµορφωθεί προς τις διατάξεις της αριθ. 101111/17-02-2009 Εγκυκλίου της 
∆/νσης Ε.Α.Ρ.Θ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε, αναφορικά µε την υποχρέωση ενηµέρωσης των αρµοδίων αρχών για την έκλυση 
και µεταφορά ρύπων. Στην ετήσια αναφορά των απορρίψεων αποβλήτων και ρύπων, που καθορίζονται στο 
Παράρτηµα II του ανωτέρω Κανονισµού και σύµφωνα µε την αναφερόµενη εγκύκλιο, η αναφορά των πιο πάνω 
εκποµπών πρέπει να γίνεται το αργότερο µέχρι τις 31 Μαρτίου του επόµενου έτους. 

2. Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί µητρώο για τη συνολική διαχείριση των αποβλήτων της και κάθε χρόνο µία φορά, κατά 
τον µήνα Φεβρουάριο, να συντάσσει και να υποβάλει Ετήσια Έκθεση [Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 για τις 
στατιστικές των αποβλήτων, ΚΥΑ Η.Π.50910/2727/03 και Εγκύκλιος αριθµ. οικ.149023/1799/30-3-2010]. Ο φορέας 
υποχρεούται κατά το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια 
Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) µε στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον 
προηγούµενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα µη επικίνδυνα απόβλητα. Το 
προς συµπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας µπορεί να το προµηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr µε βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως 
εκάστοτε ισχύουν. 

3. Η επιχείρηση ως διαχειριστής συσκευασιών (συσκευαστής) οφείλει σύµφωνα µε το νόµο Ν. 2939/01 να συµµετέχει 
σε εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης. 

4. Να ελαχιστοποιηθεί η χρήση νερού για τον καθαρισµό των δαπέδων, η χρήση του να γίνεται µε ψεκασµό υπό πίεση 
και να εφαρµόζονται ξηρές µέθοδοι καθαρισµού, όπου αυτό είναι δυνατό. 

5. Να διατηρούνται οι εγκαταστάσεις υδροληψίας σε καλή κατάσταση ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες νερού. Τυχόν 
βλάβες να επισκευάζονται άµεσα. 

6. Ο φορέας εκµετάλλευσης της δραστηριότητας οφείλει να γνωστοποιεί στην ∆/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχ. Ηπείρου 
Α.∆.Η.∆.Μ τυχόν µεταβολές στον τρόπο λειτουργίας της εξεταζόµενης µονάδας. 

7. Οι λέβητες, οι ψυκτικές εγκαταστάσεις και οι αγωγοί µεταφοράς ψυχρών - θερµών ρευµάτων να είναι επαρκώς 
µονωµένοι προς αποφυγή θερµικών απωλειών. 

8. Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισµού από εξειδικευµένο προσωπικό. 
9. Να υπάρχει διαµορφωµένος χώρος στάθµευσης και οργάνωση δροµολογίων προς αποφυγή των οχλήσεων κατά την 

κίνηση των οχηµάτων. 
10.Να τηρείται αρχείο απογραφής των εισερχοµένων, καταναλισκόµενων και αποθηκευόµενων υλών. 
11. Να λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα µέτρα πυροπροστασίας σύµφωνα µε εγκεκριµένη µελέτη από την αρµόδια 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
12. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της µονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο 

µηχανολογικός εξοπλισµός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλο ή εν µέρει, ανακυκλούµενος και σε κάθε 
περίπτωση διατιθέµενος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

14.Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µην χρησιµοποιούνται οποιαδήποτε εργασία εργασίες, ούτε για αποθήκευση 
πρώτων υλών, προϊόντων και µηχανηµάτων παρά µόνο για εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση. 

15. Να τηρούνται οι διατάξεις και οι όροι του Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/11-3-05), περί ίδρυσης και λειτουργίας 
βιοµηχανιών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 

17. Οι βοηθητικές ύλες που χρησιµοποιούνται στην λειτουργία της Μ.Ε.Υ.Α. να αποθηκεύονται σε κατάλληλα 
στεγασµένο χώρο και να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά. 

18.Να χρησιµοποιούνται για τις συσκευασίες των παραγόµενων προϊόντων υλικά µε δυνατότητα ανακύκλωσης. 
19. Να τοποθετηθούν υδροµετρητές στις γεωτρήσεις και οι µετρήσεις θα καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο και θα 

κοινοποιούνται στην ∆/νση Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆. Μακεδονίας, επίσης θα 
πρέπει να καταγράφονται και οι παροχές και τα ποιοτικά στοιχεία εισόδου και εξόδου της µονάδας επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων. 

20. Θα πρέπει να γίνεται και έλεγχος και καταγραφή ποιοτικών χαρακτηριστικών ανά τακτά χρονικά διαστήµατα του 

ΑΔΑ: 6ΟΕ3ΟΡ1Γ-ΖΣ1



ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ IED 

 [21/26]

πλησιέστερου υδατορέµατος (τάφρος Λαψίστας) όσο και από τελικό φρεάτιο εξόδου της εγκατάστασης επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας. 

21. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υποπροϊόντων σφαγής. 
22. Να καταγράφονται καθηµερινά οι παραγόµενες ποσότητες των ζωικών υποπροϊόντων ανά κατηγορία υλικών, όπως 

αυτές ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) 1069/2009, καθώς και οι ποσότητες των ζωικών υποπροϊόντων που 
επεξεργάζονται στη µονάδα. Το εν λόγω µητρώο να βρίσκεται στο χώρο της µονάδας, να ενηµερώνεται σε τακτική 
βάση και να επιδεικνύεται στις αρµόδιες αρχές. Τα στοιχεία του µητρώου να τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης 
για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. 

23. Να τηρείται µητρώο αποστολών και αρχείο µε συνοδευτικά έγγραφα σύµφωνα µε το Κεφάλαιο III του 
Παραρτήµατος VIII του Κανονισµού (ΕΕ) 142/201. 

24. Η διαχείριση των άλλων υλικών (παλαιά µηχανήµατα, οχήµατα, λάστιχα, κ.λ.π.) να γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. Το Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ 82 Α705-03-2004) και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 15/06 (ΦΕΚ 12 
Α703-02-2006) για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, το 
Π.∆. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α705- 03-2004) για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των 
οχηµάτων, το Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81 Α705-03-2004) για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους. 

25. Τα αστικά απόβλητα από τη λειτουργία της συνολικής εγκατάστασης, όπως και η τέφρα από τη λειτουργία του 
αποτεφρωτήρα, θα µεταφέρονται σε αδειοδοτηµένο χώρο συλλογής αποβλήτων. Ειδικότερα η επιχείρηση να τηρεί 
αρχείο µε τις ποσότητες της τέφρας που παραδίνονται για υγειονοµική ταφή φυλάσσοντας τις έγγραφες βεβαιώσεις 
παραλαβής που ο φορέας διαχείρισης/λειτουργίας του χώρου υγειονοµικής ταφής οφείλει να εκδίδει για κάθε 
παράδοση αποβλήτων στο χώρο του  

26. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιµα κλπ., καθώς 
επίσης απαγορεύεται η διάθεση αυτών στο έδαφος. Η διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων και εν γένει 
λαδιών να γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64Α/02-03-2004). Συγκεκριµένα η επιχείρηση οφείλει να 
συγκεντρώνει όλα τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια και εν γένει λάδια σε ειδικά βαρέλια ή δοχεία και υποχρεούται να 
τα παραδίδει σε συλλέκτες που έχουν άδεια συλλογής Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.), ώστε µέσω των 
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης να οδηγούνται περαιτέρω σε εργασίες διαχείρισης. Επίσης να συµπληρώνει 
το Έντυπο αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, όπου περιγράφονται τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων κατά 
είδος και προέλευση, το οποίο συµπληρωµένο υποβάλλεται από τον υπόχρεο στο Σύστηµα Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης που οφείλει να παρέχει σχετικά στοιχεία στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και σε οποιοδήποτε άλλο εµπλεκόµενο φορέα. Επιπλέον, ο υπόχρεος του κάθε 
σταδίου διαχείρισης υποβάλει αντίγραφο του εντύπου αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων στον υπόχρεο του 
επόµενου σταδίου διαχείρισης (άρθρο 5, ∆). Η επιχείρηση εποµένως να διατηρεί στο αρχείο της τα έντυπα 
αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Το αρχείο αυτό θα είναι στη διάθεση των συναρµόδιων Περιφερειακών 
Υπηρεσιών. 

27. Τα απορρίµµατα του προσωπικού να συλλέγονται σε ειδικούς για το σκοπό αυτό, κάδους. 
28. Απαγορεύεται ρητά η ελεύθερη απόρριψη και καύση των στερεών αποβλήτων. 
29. Απαγορεύεται η απόρριψη ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων µέσω της ροής λυµάτων. 
30. Απαγορεύεται η ροή ούρων και λοιπών υγρών έξω από το χώρο στέγασης των ζώων και    ρύπανση του 

περιβάλλοντος χώρου της µονάδας. 
31.Η αποθήκευση των διαφόρων τύπων αποβλήτων να είναι προσωρινή και να γίνεται τακτική αποκοµιδή αυτών και 

µεταφορά στους αντίστοιχους αποδέκτες. 
32.Η επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την διάθεση ειδικευµένου προσωπικού και των αναγκαίων µέσων για την 

παρακολούθηση της λειτουργίας, την συντήρηση και τον έλεγχο της απόδοσης του βιολογικού καθαρισµού µε στόχο 
την προστασία του περιβάλλοντος. Να µειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα αστοχίας του εξοπλισµού µε συνεπή 
συντήρηση από εξειδικευµένο προσωπικό. Να υπάρχει πάντοτε ορισµένος υπεύθυνος για την εγκατάσταση 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που να παρακολουθεί επιµελώς την καλή λειτουργία της. 

33.Να υπάρχει εφεδρεία στον εξοπλισµό της εγκατάστασης (π.χ. αντλίες, αεροσυµπιεστές κλπ.) τουλάχιστον κατά 50% 
σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. 

34.Να πραγµατοποιείται συνεχές πλύσιµο θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών και γενικά ο χώρος της εγκατάστασης του 
βιολογικού καθαρισµού υγρών αποβλήτων να διατηρείται ιδιαίτερα καθαρός, δεδοµένου ότι είναι πολύ κοντά στο 
χώρο της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να µην υπάρχουν εστίες µόλυνσης που να αποτελούν κίνδυνο για την 
υγιεινή των παραγόµενων τροφίµων. 

35.Τα χαρακτηριστικά των απορριπτόµενων υγρών αποβλήτων δεν θα υπερβαίνουν τα επιτρεπόµενα όρια όπως αυτά 
ορίζονται στην παράγραφο (∆). Για το σκοπό αυτό θα διενεργούνται µία φορά κάθε δύο µήνες εργαστηριακές 
αναλύσεις για την ποιότητα των υγρών αποβλήτων και τα αποτελέσµατα να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο 
θεωρηµένο από το Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Ιωαννίνων. Η δειγµατοληψία και η ανάλυση 
θα πραγµατοποιείται από διαπιστευµένο χηµικό εργαστήριο. Απαγορεύεται τα υγρά απόβλητα, προς χάριν επίτευξης 
του στόχου της µη υπέρβασης των παραµέτρων εκείνων που θα τα  καθιστούσαν ακατάλληλα για την διάθεση τους 
στον αποδέκτη, να αραιώνονται µε καθαρό νερό αµέσως µετά από την έξοδο τους από τη µονάδα επεξεργασίας τους 

ΑΔΑ: 6ΟΕ3ΟΡ1Γ-ΖΣ1



ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ IED 

 [22/26]

και πριν την τελική τους διάθεση. 
36. Σε περίπτωση βλάβης της µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων τέτοιας έκτασης, που να µην καταστεί δυνατό 

έως την επιδιόρθωση της, η χωρητικότητα των δεξαµενών του όλου συστήµατος να καλύψει την παραγωγή των 
λυµάτων, και να υπάρξει κίνδυνος διοχέτευσης τους ως ανεπεξέργαστα ή ακατάλληλα προς τον αποδέκτη, τότε: 

α). Να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία µας, η αρµόδια Κτηνιατρική αρχή της Π.Ε. Ιωαννίνων, η αρµόδια ∆/νση Υγείας Π.Ε. 
Ιωαννίνων και το Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Ιωαννίνων. 

β). Η επιχείρηση να προβεί στην διακοπή της παραγωγικής της δραστηριότητας µέχρι την 
     πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επίτευξη εκείνων των παραµέτρων στα επεξεργασµένα καθαρά απόβλητα 

που να τα καθιστούν κατάλληλα για την διοχέτευση τους στον αποδέκτη. 
37. Εφόσον υπάρξει δυσλειτουργία της µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων η επιχείρηση το γνωστοποιεί στις 

ανωτέρω Υπηρεσίες, µαζί µε τα επανορθωτικά µέτρα που προτίθεται να λάβει και το συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 
για την ολοκλήρωση τους, ενώ θα αποφύγει την πρόκληση ρύπανσης, φθάνοντας έως και στη διακοπή της 
παραγωγικής της δραστηριότητας, µέχρι την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας αυτής. 

38. Σε περίπτωση αντικατάστασης των ψυκτικών µέσων της µονάδας να επιλέγονται οικολογικά ψυκτικά µέσα. 
39. Να γίνεται τακτική συντήρηση και ρύθµιση των καυστήρων των λεβήτων, η λειτουργία των οποίων θα πρέπει να 

καλύπτει τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264/Β/15-04-93) και να τηρείται βιβλίο συντήρησης το οποίο να 
είναι θεωρηµένο αρµοδίως (∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων). Επίσης να υπάρχει µέριµνα και για τον καθαρισµό 
των αγωγών καπναερίων και καπνοδόχου (άρθρο 8). Να γίνονται τακτικές µετρήσεις των αερίων εκποµπών για την 
καλή λειτουργία των καυστήρων και τα αποτελέσµατα να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο θεωρηµένο αρµοδίως 
(∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων). Η επιχείρηση οφείλει επίσης να συµµορφώνεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 
11294/93 και ειδικότερα µε το άρθρο 2 για τα όρια των εκποµπών, µε το άρθρο 4 για τις συσκευές και τα όργανα 
µετρήσεων και µε το άρθρο 7 για το είδος των µετρήσεων και για τη συχνότητα αυτών. 

40. Να τηρούνται όλα τα µέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις των δεξαµενών υγραερίου, οι οποίες θα πρέπει να είναι 
εφοδιασµένες µε τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισµό ώστε να είναι ασφαλείς και να µην δηµιουργούν επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. 

41. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης. 
42. Να υπάρχει φροντίδα για την καθαριότητα και τη συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου της επιχείρησης. 
44. Να γίνεται τακτική αποκοµιδή των απορριµµάτων και των άχρηστων από τους υπαίθριους χώρους. Οι ακάλυπτοι 

χώροι να µη χρησιµοποιούνται για την τοποθέτηση πρώτων υλών, προϊόντων, άχρηστων υλικών και µηχανηµάτων, 
πέρα των προβλεποµένων από την παρούσα απόφαση. 

46. ∆εν επιτρέπεται η διάθεση ζωικών υποπροϊόντων του εργοστασίου για υγειονοµική ταφή παρά µόνο µετά από την 
επεξεργασία τους στη µονάδα µεταποίησης ή την µονάδα αποτέφρωσης. 

47. Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει βεβαίωση του φορέα που θα δέχεται το στερεό προϊόν της διαδικασίας 
αποτέφρωσης σε χώρο διάθεσης που προβλέπεται από τον εγκεκριµένο περιφερειακό σχεδίασµό διαχείρισης στερεών 
απορριµµάτων. 

48. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας χρήσης νερού για τις γεωτρήσεις της δραστηριότητας. 
49. Οι µονάδες µεταποίησης (rendering) & αποτέφρωσης σύµφωνα τα Παραρτήµατα III & IV του Κανονισµού 

142/2013/ΕΕ πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισµένες µεταξύ τους χωροταξικά και µε ξεχωριστές εισόδους – εξόδους.  
50. Να οριστεί υπεύθυνος για τη παρακολούθηση της εφαρµογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσης Απόφασης. 
 
 
Ζ: Πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι, µέτρα και περιορισµοί 
Ζ1) Μέτρα και έργα για την διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων 
 
Αρκούν τα επανορθωτικά µέτρα της παραγράφου (ΣΤ), που κρίνονται επαρκή για την προστασία και διατήρηση των 
στοιχείων (φυσικών και ανθρωπογενών) της περιοχής επέµβασης του έργου του θέµατος και θα πρέπει να τηρηθούν µε 
σχολαστικότητα. 
Πρόσθετη εξασφάλιση αποτελούν τα αναγραφόµενα στις επόµενες παραγράφους: 

1. Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον φορέα 
του έργου από την περιβαλλοντική ευθύνη, µε την επιφύλαξη του άρθρου 11 (παράγρ. 4 και 5) του Π.∆. 
148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29-9-2009) για την «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση 
των ζηµιών στο περιβάλλον κλπ.» 

2. Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρµόζει τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία 
µέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζηµίας ή της άµεσης απειλής πρόκλησης τέτοιας 
ζηµίας, καθώς επίσης και να καλύπτει τις σχετικές δαπάνες, οποιοδήποτε και αν είναι το ύψος τους, όταν 
προκύπτει η ευθύνη του για την εν λόγω ζηµία. 

3. 3. Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να ενηµερώνει άµεσα στην αρµόδια αρχή για την ύπαρξη 
περιβαλλοντικής ζηµίας ή την άµεση απειλή πρόκλησης τέτοιας ζηµίας. Επίσης έχει υποχρέωση να 
συνεργάζεται µε την αρµόδια αρχή για τον καθορισµό και την εφαρµογή των µέτρων αποκατάστασης 

4. 4. Η τυχόν αναθεώρηση ή συµπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων, να γίνεται πριν από την έναρξη κατασκευής 
των έργων. Σε κάθε περίπτωση µε ευθύνη του κυρίου του έργου, πρέπει πριν να υλοποιηθούν τα έργα και 
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οπωσδήποτε πριν να λειτουργήσουν να έχουν εγκριθεί οι όποιες αλλαγές ή αποκλίσεις από τους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

Ζ2) Πρόγραµµα παρακολούθησης και εκθέσεις 
1. Ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται: α) να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτηµα των αρµοδίων αρχών 

για χορήγηση στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήµατα προστασίας 
περιβάλλοντος, β) να συµµορφώνεται σε συστάσεις - υποδείξεις των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης της 
κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και γ) να τηρεί όλες τις Υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύνολο των 
αδειών που διαθέτει. 

2. Ο αρµόδιος φορέας θα διατηρεί και θα εφαρµόζει ολοκληρωµένο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και 
σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης και πρόγραµµα παρακολούθησης µε έλεγχο και παρακολούθηση του είδους 
των αποβλήτων της παραγράφου ∆’ της παρούσας Απόφασης. 

3) Ηλεκτρονικό µητρώο 
 
 
 
Ζ3) Αντισταθµιστικά µέτρα, χρηµατικές εγγυήσεις & ασφαλιστήρια συµβόλαια 
 ∆εν έχει εφαρµογή. 
Η): Χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η χορηγούµενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης ισχύουν για δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής της, 
εφόσον δεν επέρχεται µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Πριν από την παρέλευση αυτού του 
χρονικού διαστήµατος, ο φορέας του έργου οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων 
του έργου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011), όπως εκάστοτε ισχύει. 

  Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και µετά τη λήξη της, µέχρι την έκδοση νέας ανανεωµένης ή 
τροποποιηµένης απόφασης, εφόσον όµως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της 
τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούµενα δικαιολογητικά 

 
Θ: Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση – τροποποίηση της παρούσας Απόφασης 
1. Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη Μ.Π.Ε., µε τους 

όρους και περιορισµούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 
209/Α/21.09.2011), όπως εκάστοτε ισχύει, από την Υπηρεσία που είναι αρµόδια για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση του έργου. 

2. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασµού του έργου σε συµµόρφωση µε την ΑΕΠΟ του έργου και σε στάδια της 
τεχνικής µελέτης που έπονται της παρούσας απόφασης, ο φορέας του έργου δύναται, πριν από την έναρξη της 
κατασκευής, να υποβάλλει Φάκελο Συµµόρφωσης Τελικού Σχεδιασµού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν. 
4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011). 

3. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήµατα 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη 
Μ.Π.Ε. και την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της 
παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 (σε συνδυασµό µε το άρθρο6) του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 
209/Α/21.09.2011). 

4. Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύµφωνα µε το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 
209/Α/21.09.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί 
όροι, εάν τούτο προκύψει από νέα δεδοµένα της επιστήµης και της τεχνικής στον τοµέα της προστασία και 
διαχείρισης του περιβάλλοντος. 

 
Ι: Λοιπές ∆ιατάξεις 
1. Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέµατα ασφάλειας έναντι ατυχηµάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε 

απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασµού του µε άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από 
την κείµενη νοµοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της 
δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισµοί δόµησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νοµιµοποίηση 
οποιονδήποτε αυθαίρετων υφιστάµενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας 
περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, µε ευθύνη του 
φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Κατά συνέπεια δεν αναιρεί ή υποκαθιστά άλλες τυχόν απαιτούµενες 
εγκρίσεις και άδειες (άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, πολεοδοµικές άδειες κλπ) και δεν απαλλάσσει τον 
ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση εφοδιασµού του µε αυτές σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

2. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήµατα 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη 
Μ.Π.Ε. και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως 
προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρ. 2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, µη εξαιρουµένων και τυχών 
αντισταθµιστικών µέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011. 
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3. Η παρούσα απόφαση ισχύει µε τις επιφυλάξεις:  
- Τα στοιχεία της ΜΠΕ καθώς και οι προσκοµιζόµενες υπεύθυνες δηλώσεις είναι αληθείς.  
- ∆εν έχει γίνει έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθώς και των πολεοδοµικών όρων και περιορισµών δόµησης που 
τυχόν ισχύουν στην περιοχή, ούτε έχει γίνει έλεγχος τυχόν αυθαίρετων κτισµάτων. 
- Ο προτεινόµενος σχεδιασµός των εγκαταστάσεων (π.χ. παροχές, διαστασιολογήσεις κ.α.) είναι εφικτός και 
πληροί τις αποδόσεις που περιγράφονται στη ΜΠΕ. 

4. Συνοδά – συµπληρωµατικά έργα ή δραστηριότητες που δεν περιλαµβάνονται στη ΜΠΕ του έργου του θέµατος 
υποχρεούνται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (εφ όσων απαιτείται) µελλοντικά από την αρµόδια σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία Υπηρεσία καθώς και τα αναγραφόµενα στο Ν. 3851/2010 και το Ν. 4014/2011. 

 
Κ: Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης 
1) Η παρούσα Απόφαση καθώς και οι αρµοδίως θεωρηµένες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου θα 

πρέπει να είναι διαθέσιµες ανά πάσα στιγµή και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρµόδιο, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 

2) Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: 
• να τηρεί στοιχεία (τιµολόγια, συµβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, µητρώα καταγραφής στοιχείων 
• κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συµµόρφωσή του µε τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. 
• Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας 
• να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρµόδιο ελεγκτικό όργανο 
• να παρέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες 
• να διευκολύνει τον έλεγχο και να συµµορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων 

τήρησης των διατάξεων της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 
 

3) Τυχόν θέµατα, που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, 
επιλύονται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της 
σχετικής θεωρηµένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει. 

4) Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων 
της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν µε τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και 
Ν. 4042/2012 όπως ισχύουν. 

5) Ελέγχους για τη τήρηση ή µη των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο δύναται να διενεργούν οι, 
κατά την κείµενη Νοµοθεσία, αρµόδιες Υπηρεσίες. Συγκεκριµένα, αρµόδιες Αρχές για τον έλεγχο τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων είναι η ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, οι αρµόδιες αρχές για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων 
του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 και η αρµόδια Κτηνιατρική αρχή της Π.Ε. Ιωαννίνων, οι οποίες θα πρέπει να 
έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.». Σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα οι εν λόγω υπηρεσίες δύνανται να προβαίνουν σε ελέγχους προκειµένου να διαπιστώνεται η τήρηση 
των όρων της παρούσας Απόφασης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως οι τεθέντες όροι δεν επαρκούν για την 
προστασία του περιβάλλοντος µπορούν να επιβληθούν πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι. 

 
 
Λ: Κυρώσεις για την µη εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης 
Η µη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης ή η πραγµατοποίηση έργων και δραστηριοτήτων µε αποτέλεσµα την 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τις άλλες διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόµενων κυρώσεων, από τις διατάξεις των άρθρων 
28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 
91/Α/25.04.2002), το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012). 
 
 
Μ: Προσφυγή - Χρήση µέσων ένδικης προστασίας του κοινού κατά της παρούσας Απόφασης 
Η παρούσα Απόφαση είναι δυνατόν να προσβληθεί από κάθε ενδιαφερόµενο µε προσφυγή ενώπιον του Υπουργού 
Π.Ε.Κ.Α. είτε απευθείας είτε δια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας (∆/νση Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού ∆υτικής Μακεδονίας) σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 για τη διοικητική αποκέντρωση 
όπως ισχύει (Ν. 2503/97 & Ν. 2647/1998 & Ν. 3852/2010), µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή της, µόνο για παράβαση Νόµου (λάθος ερµηνεία ή εφαρµογή 
νόµου, παράβαση ουσιώδους τύπου διοικητικής διαδικασίας που πρέπει να τηρηθεί και όχι της ουσίας). 
Κατά της παρούσας Απόφασης µπορεί να γίνει χρήση των µέσων ένδικης προστασίας του κοινού, που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286/Β/02.03.2007). 
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Ν: ∆ηµοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, υποχρεούται στη δηµοσιοποίησή 
της, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29.11.03), εφαρµοζοµένων 
αναλογικώς στην περίπτωση του Περιφερειακού Συµβουλίου αντί του καταργηθέντος Νοµαρχιακού Συµβουλίου, βάσει 
των άρθρων 188, 282 (παρ. 1α) και 283 (παρ. 3) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). Τα έξοδα της 
δηµοσιοποίησης βαρύνουν το φορέα του έργου, σύµφωνα µε την § 2 του άρθρου 5 της εν λόγω ΚΥΑ. 
Η παρούσα απόφαση καθώς και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που τη συνοδεύει θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να 
βρίσκονται στο έργο και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία. παρούσα Απόφαση 
αναρτάται στο διαδίκτυο: α) στην δικτυακή διεύθυνση http://et.diavgeia.gov.gr σύµφωνα µε τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112/Α/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
και β) στον ειδικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και των 
αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης αυτών (δικτυακή διεύθυνση http://aepo.ypeka.gr) όπως αυτός ιδρύθηκε και 
λειτουργεί µε την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/3-5-2012) σε εφαρµογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011. 
 

  

Ο Συντονιστής  
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας 

 
 
 

Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης 
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Η γνωστοποίηση της παρούσας ΑΕΠΟ θα γίνει µε ξεχωριστό έγγραφο, σε εφαρµογή του µε αρ. πρωτ. 14625/27.06.2012 
(Α∆Α Β4ΛΝΧ-Θ1∆) Εγκυκλίου του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στους 
ακόλουθους φορείς: 
 
1. Περιφέρεια Ηπείρου  

Α) Περιφερειακό Συµβούλιο ,Πλατεία Πύρου 1 
Β) ∆νση Περιβάλλοντος &Χωρικού Σχεδιασµού, Πλατεία Πύρου 1 
Γ) ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηπείρου, Πλατεία Πύρου 1 
∆) ∆/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Ηπείρου 
 

2. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτ. Μακεδονίας 
Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
∆/νση Υδάτων Ηπείρου, Ενταύθα 
 

3. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής 
∆/νση ΕΑΡΘ, Τµήµα Βιοµηχανιών 
Πατησίων 147, Τ.Κ. 11251, Αθήνα 
 

4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
Γενική ∆/νση Κτηνιατρικής ∆/νση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας 
Αχαρνών 2,Τ.Κ. 11526, Αθήνα 
 

5. Υπουργείο Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων  
Γενική γραµµατεία Βιοµηχανίας Γενική ∆/νση Στήριξης Βιοµηχανίας  
∆/νση Βιοµηχανίας Χωροθεσίας 7 Περιβάλλοντος 
Μεσογείων 119 Τ.Κ.11526 ,Αθήνα 
 

6. Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε. 
ΒΙΠΕ Ιωαννίνων  
(συν. τεύχος ΜΠΕ) 
 

 
 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
     

                    Ιωάννινα  8 / Μαίου 2019 
                    Αριθµ. Πρωτ.:64695 

 
                     Σχετ.:  

 
 

Ταχ. ∆/νση      : 5ο χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - 
Κοζάνης 

Προς  : Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε 
ΡΟ∆ΟΤΟΠΙ 
∆.ΖΙΤΣΑΣ Πληροφορίες : ∆. Σπύρου                           

Τηλέφωνο : 2651090223 
Fax : 2651090227 
E-mail             : dspyrou@apdhp-dm.gov.gr 
Ιστoσελίδα : www.apdhp-dm.gov.gr 
   Κοιν. : ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΘΕΜΑ :   Τροποποίηση Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ),για την λειτουργία του έργου:  
«Πτηνοσφαγείου- τυποποιητήριου κρέατος» ,δυναµικότητας 130.000 πτηνών/ηµέρα( µε(συνοδές 
δραστηριότητες) εγκατεστηµένο στη θέση «Αµπέλεια» της Τοπικής Κοινότητας Ροδοτοπίου, ∆ηµοτικής 
Ενότητας Πασσαρώνος, του ∆ήµου Ζίτσας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ως προς την αύξηση του 
εµβαδού των γηπέδων της µονάδας καθώς και την κτιριακή και µηχανολογική επέκταση αυτου χωρίς αύξηση 
της δυναµικότητας  

Φορέας του έργου: Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 
 

                                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

                                                      O AN. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
       ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη :  
1. Το Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86), όπως τροποποιήθηκε διά του 

Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002) και ισχύει. 
2. Το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002) «Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ 

κ.α.». 
3. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

4. Το Ν.4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/13.02.2012) «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». 

5. Το Ν.4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30.03.2012) «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού – Πρόγραµµα 
ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια 
Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)».  

6. Το Π.∆.148/09 (ΦΕΚ 190/Α/29.09.2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση ζηµιών 
στο περιβάλλον – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει».  

7. Τον Ν.3017/2002 (ΦΕΚ117/Α/30.05.2002) «Κύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο». 
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8. Το Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29.12.1979) «Περί προστασίας των ∆ασών και των ∆ασικών εν γένει εκτάσεων της 
χώρας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2040/92 (ΦΕΚ 70Α/92) «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου 
Γεωργίας και νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν.3208/24.12.03 (ΦΕΚ 
303/Α/2003) «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων 
δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». 

9. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς».  

10. Το Ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60/Α/2011) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 
11. Η Υ.Α. αριθµ. ∆ΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10.08.2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 

υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

12. Την Κ.Υ.Α. µε αριθ. οικ.3137/191/Φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ. 1048Β/04-04-2012) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 
βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους 
βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα».  

13. Την Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Συµβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά µε την «Ολοκληρωµένη πρόληψη και 
έλεγχο της ρύπανσης». 

14. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 
2006, για τη σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και µεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 
91/689/ΕΚ και 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου.  

15. Την µε αριθ. πρωτ. 101111/17-02-2009 Εγκύκλιο της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την υποχρέωση υποβολής 
εκθέσεων κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού 166/2006/ΕΚ για την έκλυση και µεταφορά ρύπων.  

16. Τον Κανονισµό 1069/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 «περί 
υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισµού 1774/2002 (κανονισµός για τα ζωικά υποπροϊόντα)».  

17. Τον Κανονισµό 142/2011/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2011 
«περί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρµογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συµβουλίου όσον αφορά ορισµένα 
δείγµατα και τεµάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν 
λόγω οδηγία».  

18. Τον Κανονισµό 142/2011/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2011 
«περί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρµογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συµβουλίου όσον αφορά ορισµένα 
δείγµατα και τεµάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν 
λόγω οδηγία».  

19. Την Εγκύκλιο µε αριθµό οικ. 1604.81/03-04-2012 του Γενικού Γραµµατέα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. µε θέµα 
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας µε χρήση βιοαερίου που 
προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιοµάζας».  

20. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β΄/02-03-2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικινδύνων 
Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ), …». Αλλαγής (Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος, ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, Τµήµα 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) µε διευκρινήσεις σχετικά µε τις άδειες για τη διαχείριση αποβλήτων (συλλογή – 
µεταφορά, επεξεργασία, αξιοποίηση, διάθεση) που απαιτούνται για απόβλητα ζωικής προέλευσης.  

21. Το Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας 
βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων 
διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει».  

22. Την ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264 Β) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόµενα όρια εκποµπών αερίων αποβλήτων από 
βιοµηχανικούς λέβητες ατµογεννήτριες, ελαιόθερµα και αερόθερµα που λειτουργούν µε καύσιµο µαζούτ, ντήζελ ή 
αέριο».  

23. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των 
αποβλήτων». 

24.  Την ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264 Β) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόµενα όρια εκποµπών αερίων αποβλήτων από 
βιοµηχανικούς λέβητες ατµογεννήτριες, ελαιόθερµα και αερόθερµα που λειτουργούν µε καύσιµο µαζούτ, ντήζελ ή 
αέριο».  

25. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των 
αποβλήτων».  
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26. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/1997) «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων – Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός».  

27. Την αριθµ. 36060/1155/Ε.103 «Καθορισµός πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη 
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες ,σε συµµόρφωση προς 
τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της 
ρύπανσης )» του Ευρωπαϊκοί Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 .  

28. Την Υ.Α. µε Α.Π. 48963/05.10.2012 (ΦΕΚ 2703/Β/05.10.2012) µε θέµα: «Προδιαγραφές περιεχοµένου 
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ’ 
αριθµ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β' 21), 
όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α' 209)». 

29. Την µε αριθµό οικ.167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/19.04.2013) υπουργική απόφαση «Εξειδίκευση των 
διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των 
άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν.4014/2011, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 3 αυτού, των 
ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού µε τις διαδικασίες αυτές θέµατος».  

30. Την ΚΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β) Υπουργού περιβάλλοντος ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής «Εξειδίκευση 
των περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄ 
της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4014/2011, 
καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας 

31. Την αριθ. ΥΠΕΝ.∆ΧΩΡΣ/78523/1208 Απόφαση «Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού 
Πλαισίου της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού» (ΦΕΚ 286Α.Α.Π./28-11-18).   

32. Τον Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών –βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 

33. Την ΚΥΑ 11508/13-4-2009/ΦΕΚ 151/2009 τ.α.α.π.θ) «Έγκριση  ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού & 
αειφόρου ανάπτυξης για τις βιοµηχανίες και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού) 

34. Το Ν.3199/03 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε 
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν.3481/06 (ΦΕΚ 162Α/2-8-2006) «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το 
Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση (και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις». 

35. Την Κ.Υ.Α.145116/02.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β΄/08.03.2011) «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 

36. Την Κ.Υ.Α. 191002/09.09.2013 (ΦΕΚ 2220/Β΄) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 145116/2011 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών 
αποβλήτων (Β΄ 354) και συναφείς διατάξεις».  

37. Εγκ. 1589/2011 «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ 45116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) 
«Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων 
και άλλες διατάξεις» µετά την έκδοση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011)» 

38. Εγκ. οικ. 145447/2011 «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ οικ. 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 
354/Β/2011) «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 

39. Την υπ’αριθµ. 15277/2012 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
«Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις 
Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης 
επέµβασης…» (ΦΕΚ 1077/Β΄/09.04.2012).  

40. Το άρθρο 42 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13.2.2012) ,όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 157&1 του Ν. 
4389/2016(ΦΕΚ 94Α/27.5.2016) καθιέρωση ΗΜΑ 

41. Την ΚΥΑ οικ. 43942/4026(ΦΕΚ 2992Β/19.9.2016) ,οργάνωση και λειτουργία ΗΜΑ όπως τροποποιήθηκε µε την 
1/1/(ΦΕΚ Β’1/4-1-2017) 

42. Την Κ.Υ.Α. αριθµ. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) «Μέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».  

43. Το Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 

44. Την Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28.03.06) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του 
Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β' 604). 
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45. Την Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30.06.06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για 
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθ. 13588/725 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ» (Β’383) και σε 
συµµόρφωση µε το άρθρο 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991». 

46. Την Κ.Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 287/Β/02.03.07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικινδύνων 
Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ)...». 

47. Το Π.∆.82/04 (ΦΕΚ 64/Α/02.03.04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 Κ.Υ.Α. "Καθορισµός µέτρων και 
όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων (Β1 40)". Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

48. Το Π.∆.109/04 (ΦΕΚ 75/Α/05.03.04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων 
ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

49. Το Π.∆.115/04 (ΦΕΚ 80/Α/05.03.04) «Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης 
"∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών ..." (Β1 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση 
της 73537/1995 ..." (Β’963). Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών». 

50. Το Π.∆.116/04 (ΦΕΚ 81/Α/05.03.04) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ "για 
τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους" του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000.» 

51. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

52. Το Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση κι άλλες 
διατάξεις».  

53. Το Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/27.12.2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας». 

54. Το Π.∆. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27.12.2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης». 

55. Το Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α΄) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».  

56. Το Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21/Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».  
57. Το άρθρο 28 του Ν. 4325 (ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».  
58. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" 
και άλλες διατάξεις». 

59. Την Εγκύκλιο 8 (α.π. 27953/5-6-2012 – Α∆Α:Β4Λ90-00Ρ) «Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την 
ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρµογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011». 

60. Την Κ.Υ.Α. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για την 
ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή 
τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011)». 

61. Την Κ.Υ.Α. 9269/470 (ΦΕΚ 286/Β/02.03.2007) «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή 
παραλείψεων της ∆ιοίκησης σχετικά µε θέµατα ενηµέρωσης και συµµετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 2 
και 3 του Ν. 3010/2002» (1391Β) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των άρθρων 3 (§7) και 4 (§4) της οδηγίας 
2003/35/ΕΚ «σχετικά µε τη συµµετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων που 
αφορούν το περιβάλλον και µε την τροποποίηση όσον αφορά τη συµµετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου». 

62. Την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β΄/15.01.2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου 
ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχή του ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄…» 

63. Τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ ) σύµφωνα µε το παράρτηµα της Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως 
έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ της επιτροπής Ε.Κ.  

64. Την αριθµ. 13912/15.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.∆.∆./26.05.2017) µε την 
οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας ο κος Μιχελάκης 
Βασίλειος του Πολυκάρπου.  
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65. Την αριθµ. 72443/29.05.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας «Ορισµός αναπληρωτή Προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας», µε την οποία ορίστηκε ως 
Αναπληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου– ∆υτικής Μακεδονίας ο ∆ηµήτριος Γαζής του Ευαγγέλου.  

66. Την αριθ. οικ.: 121885/20-09-18 (ΦΕΚ 4107Β/2018) Απόφαση Σ.Α.∆.Η.∆.Μ. : «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας» στον Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και στους Προϊσταµένους των Υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής 
Μακεδονίας». 

        Περιεχόµενα φακέλου τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο (Άδειες και εγκρίσεις)  – Στοιχεία Τεκµηρίωσης. 
67. Ηαριθ.174984/9-11-2017ΑΕΠΟ(Α∆Α:6ΟΕ3ΟΡ1Γ-ΖΣ1) Συντονιστή Α∆Η-∆.Μ.  αφορά το έργο: «Πτηνοσφαγείο  -  
τυποποιητήριο κρέατος» δυναµικότητας 130.000 πουλιά /ηµέρα(µε συνοδές δραστηριότητες) της εταιρείας «Θ. 
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» που βρίσκεται στη θέση «Αµπέλεια» της Τοπικής Κοινότητας Ροδοτοπίου, της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Πασσαρώνος, του ∆ήµου Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. 

68. Την  αρ. οικ 3305/10-1-2018(Α∆Α: ΩΙΙ0ΟΡ1Γ-Ι∆7) Απόφαση Συντονιστή Α∆Η-∆Μ περί µη τροποποίησης της 
(67 σχετικής )ΑΕΠΟ ως προς την κτιριακή επέκταση του πτηνοσφαγείου. 

69. Την αρ. 131237/23-8-2018(Α∆Α: 6ΨΒΑΟΡ1Γ-874) τροποποίηση της (67σχετικής )ΑΕΠΟ ως προς την αλλαγή του 
εµβαδού του γηπέδου, την κάλυψη των κτιρίων του σφαγείου καθώς και την αλλαγή της διάταξης και της έκτασης 
των έργων της µονάδας επεξαργασίας των υγρών αποβλήτων.                                                                                                   

∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για το έργο   

70. Η από 15-3-2019αίτηση του φορέα του έργου µε την οποία υποβλήθηκε µελέτη  τροποποίησης της ΜΠΕ µε την 
διαδικασία του ΗΠΜ (ΠΕΤ 1901027928) του έργου του θέµατος  και  συνηµµένες την Μελέτη Ειδικής 
Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) και την Μελέτη Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών  

71. Το αρ. 39565/18-3-2019 έγγραφό µας που αφορά την διαβίβαση φακέλου της ΜΠΕ στο Περιφερειακό Συµβούλιο 
Ηπείρου στο πλαίσιο ενηµέρωσης του κοινού χωρίς την διαδικασία διαβούλευσης σε εφαρµογή των διατάξεων 
του άρθρου 6 του Ν.4014/2011 

72. Η από 29-3-2019 αίτηση του φορέα του έργου µε την οποία υποβλήθηκαν διορθωτικά στοιχεία ως προς την ισχύ 
των µηχανηµάτων. 

     Αιτιολόγηση της προς έκδοση απόφασης 
73. Το γεγονός ότι η παρούσα αποτελεί τροποποίηση της (67 σχετικής ) ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε µε τις (68 ,69 

σχετικές)  και ισχύει και αφορά την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων µε την προσθήκη νέου σφαγείου σε 
όµορο γήπεδο εντός της ΒΙΠΕ, το οποίο θα συνεισφέρει στην  βελτιστοποίηση της παραγωγής και όχι στην 
αύξηση αυτής Λόγω των επικείµενων διαφοροποιήσεων δεν επέρχεται ουσιαστική µεταβολή των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου και ακολουθήθηκε η διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 
4014/2011. 

74. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση εγκρίνει τους κατάλληλους περιβαλλοντικούς όρους για τη δραστηριότητα 
του θέµατος, µετά από εξέταση των περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη 
ΜΠΕ και τα στοιχεία που προέκυψαν επ’ αυτής κατά τη διαβούλευση µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες, φορείς και 
το κοινό. 

                                                                  Αποφασίζουµε 
Την Τροποποίηση της (67) σχετ. Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις 
68 και 69 σχετικές  που αφορά την λειτουργία του έργου:  «Πτηνοσφαγείου-τυποποιητήριου κρέατος», της εταιρείας 
«Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» εγκατεστηµένο στη θέση Αµπέλεια» της Τοπικής Κοινότητας Ροδοτοπίου, ∆ηµοτικής 
Ενότητας Πασσαρώνος, του ∆ήµου Ζίτσας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου το οποίο 
περιλαµβάνει:  

• Μονάδα σφαγείου- τυποποίησης πτηνών και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων,  
• Μονάδες επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής (υλικά κατηγορίας 2) µε  θερµική αδρανοποίηση (rendering) και 
αποτέφρωση,  

• Μονάδα επεξεργασίας Υποπροϊόντων Κατηγορίας 3 
• Μονάδα αποτέφρωσης πτηναλεύρων - καύσης βιοµάζας, 
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Η παρούσα τροποποίηση γίνεται σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 και αφορά τις 
παρακάτω παραγράφους της αρ.174984/9-11-2017 (Α∆Α: 6ΟΕ3ΟΡ1Γ-ΖΣΙ) 

 

Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Α1. Συνοπτικά στοιχεία της επιχείρησης: 
 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΦΑΓΕΙΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ – 

ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 
ΠΤΗΝΑΛΕΥΡΩΝ, ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΕ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

   ΚΑΘΩΣ  (Υ.Α  37674/ΦΕΚ Β /2471/10-8-2016)Οµάδα 9 , α/α 1,2        
& 4, Υποκατηγορία Α2) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (τηλ.: 26510-57900) 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ: 130.000 ΠΤΗΝΑ/ΗΜΕΡΑ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ: 250 ΤΝ/ΗΜΕΡΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:318TΝ/ΗΜΕΡΑ 

  ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΠΤΗΝΑΛΕΥΡΩΝ: 28TN/ΗΜΕΡΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ:35TN/ΗΜΕΡΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ: Εσφ = 40798,89 τ.µ. (εκτός ΒΙ.ΠΕ) 
Ετυπ= 34795,68(εντός ΒΙΠΕ) 
Εσυν.=75594,57τ.µ. 

 
 
 
Α2. Κατάταξη του έργου: 
 
Η εν λόγω δραστηριότητα σύµφωνα µε την  Υ.Α. µε Αριθµ. ∆ΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 [ΦΕΚ 2471/Β/10.8.2016] 
κατατάσσεται   
  συνολικά στην Α2 Υποκατηγορία όπως φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί  
Α/Α 1:Σφαγή ζώων και πουλερικών. Συµπεριλαµβάνεται ο πρώτος τεµαχισµός και η συντήρηση του παραγόµενου       

κρέατος (Κωδ. ΕΣΥΕ 151.1) 
Α/Α 2: Τυποποίηση κρέατος ζώων και πουλερικών και παραγωγή προϊόντων κρέατος (Κωδ. ΕΣΥΕ 151.3) 
Α/Α 3: Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος και αλιευµάτων (Κωδ. ΕΣΥΕ 151.1β) 
Α/Α 4: Υδρογεωτρήσεις και φρεάτια κάθε χρήσης (εφεξής «υδρογεωτρήσεις») 
 
Α3.Περιγραφή του έργου 
 
Α3.1: Χωροθέτηση της µονάδας – Κτίρια 
 
Η µονάδα είναι νοµίµως υφιστάµενη και λειτουργούσα εγκατεστηµένη σε γήπεδο συνολικού εµβαδού 75.594,57τ.µ,.  
και λειτουργεί στη θέση «Αµπέλια» της Τ.Κ. Ροδοτοπίου, ∆.Ε. Πασσαρώνος, ∆ήµου Ζίτσας, Νοµού Ιωαννίνων. Το 
γήπεδο εµβαδού 40798,89τ.µ στο οποίο λειτουργεί το πτηνοσφαγείο, η µονάδα αδρανοποίησης, το κτίριο καύσης είναι 
εκτός ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, ενώ το γήπεδο στο οποίο λειτουργεί το τυποποιητήριο είναι εντός ΒΙ.ΠΕ. στο Ο.Τ. 6. εµβαδού 
22.153,88 τ.µ,. Το γήπεδο όπου θα εγκατασταθεί το νέο σφαγείο είναι εντός της ΒΙΠΕ και έχει εµβαδόν 12641,80τ.µ.  
 
 
Οι συντεταγµένες του γηπέδου θα εγκατασταθεί το νέο  σφαγείου (σε ΕΓΣΑ ’87) είναι οι ακόλουθες  
 
 

Σηµεία Χ Y 
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1 220879.612 4400609.306 
2 220865.346 4400616.872 
3 220864.397 4400615.032 
4 220789.450 4400469.735 
5 220804.052 4400462.014 
6 220856.872 4404324.001 
7 220909.687 4400535.929 
8 220933.085 4400579.945 
9 220932.110 4400580.284 
10 220910.918 4400591.549 
11 220907.439 4400594.241 
12 220907.122 4400594.716 
 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ: 12641,80τ.µ. 

 

 
Η παρούσα τροποποίηση της ΜΠΕ περιλαµβάνει τα παρακάτω: 
1. Ανέγερση νέου πτηνοσφαγείου ,δυναµικότητας σφαγής 100.000 πτηνών /ηµέρα .Το νέο σφαγείο θα λειτουργεί 

εναλλάξ ή συµπληρωµατικά µε το υφιστάµενο έτσι ούτως ώστε η µέγιστη δυναµικότητα του υπάρχοντος και 

του προς ανέγερση σφαγείου να µην ξεπερνά τα 130.000 πτηνά /ηµέρα. 

2. Αύξηση του εµβαδού των γηπέδων εντός ΒΙΠΕ από 22.074,20τ.µ. σε 34795,68τ.µ. 

3. Επέκταση της κάλυψης των κτιρίων της µονάδας εντός της ΒΙΠΕ  από 10330,28 τ.µ.σε 15.709,68τ.µ. 

4 Μηχανολογική επέκταση της µονάδας από 5421,02KW σε 7691,57KW 

 
Β) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας – Περιγραφή Κτιριακής Επέκτασης: 
Το σφαγείο είναι δυναµικότητας 130.000 πτηνά/ηµέρα ενώ η συνολική δυναµικότητα του, ως προς την πρώτη ύλη 
είναι351.000. κιλά /ηµέρα  
Η δυναµικότητα του τυποποιητηρίου ανέρχεται στους 250 τόνους κρέατος/ηµέρα.  
Η κτιριακή επέκταση αφορά: 
Την κατ6ασκευή νέου σφαγείου σε γήπεδο εντός της ΒΙΠΕ συνολικής κάλυψης 5.379,40µ2 το οποίο θα λειτουργεί 
εναλλακτικά µε το υπάρχον. Ετσι η µέγιστη δυναµικότητα δεν θα υπερβαίνει τα 130.000 πτηνά/ηµέρα. Η συνολική  
Κάλυψη των κτιρίων εντός της ΒΙΠΕ θα ανέρχεται από 10.330,28 τ.µ.  σε  15709,68τ.µ..  
 
B1. Εγκατεστηµένη ισχύς –Όχληση δραστηριότητας 
 

Ισχύς: 

Η συνολική ισχύς της µονάδας ανέρχεται στα 7691,57 KW ήτοι : 
• Ισχύς νέου σφαγείου 1558,79KW 
• Ισχύς σφαγείου 1312,05KW 
• Ισχύς µονάδας υποπροϊόντων : 1866,78ΚW 
• Λεβητοστττάσια           623,89ΚW 
• Iσχύς τυποποιητηρίου 1931,65KW  
• Iσχύς µονάδας βιολογικού καθαρισµού 398,41ΚW 

 
Όχληση: 
Συνολικά η δραστηριότητα παραµένει Μέσης Όχλησης σύµφωνα µε την ΚΥΑ  3137/191/Φ.15/9-4-2012(ΦΕΚ Β').  
 
Γ: Πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι, µέτρα και περιορισµοί 
Γ1) Μέτρα και έργα για την διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων 
 
Αρκούν τα επανορθωτικά µέτρα της παραγράφου (ΣΤ), της (67 σχετικής) ΑΕΠΟ καθώς και των τροποποιήσεων αυτής   
που κρίνονται επαρκή για την προστασία και διατήρηση των στοιχείων (φυσικών και ανθρωπογενών) της περιοχής 
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επέµβασης του έργου του θέµατος και θα πρέπει να τηρηθούν µε σχολαστικότητα. 
Πρόσθετη εξασφάλιση αποτελούν τα αναγραφόµενα στις επόµενες παραγράφους: 

1. Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον φορέα 
του έργου από την περιβαλλοντική ευθύνη, µε την επιφύλαξη του άρθρου 11 (παράγρ. 4 και 5) του Π.∆. 
148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29-9-2009) για την «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση 
των ζηµιών στο περιβάλλον κλπ.» 

2. Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρµόζει τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία 
µέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζηµίας ή της άµεσης απειλής πρόκλησης τέτοιας 
ζηµίας, καθώς επίσης και να καλύπτει τις σχετικές δαπάνες, οποιοδήποτε και αν είναι το ύψος τους, όταν 
προκύπτει η ευθύνη του για την εν λόγω ζηµία. 

3. Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να ενηµερώνει άµεσα στην αρµόδια αρχή για την ύπαρξη περιβαλλοντικής 
ζηµίας ή την άµεση απειλή πρόκλησης τέτοιας ζηµίας. Επίσης έχει υποχρέωση να συνεργάζεται µε την αρµόδια 
αρχή για τον καθορισµό και την εφαρµογή των µέτρων αποκατάστασης 

4. Η τυχόν αναθεώρηση ή συµπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων, να γίνεται πριν από την έναρξη κατασκευής 
των έργων. Σε κάθε περίπτωση µε ευθύνη του κυρίου του έργου, πρέπει πριν να υλοποιηθούν τα έργα και 
οπωσδήποτε πριν να λειτουργήσουν να έχουν εγκριθεί οι όποιες αλλαγές ή αποκλίσεις από τους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

∆) Πρόγραµµα παρακολούθησης και εκθέσεις 
1. Ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται: α) να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτηµα των αρµοδίων αρχών 
για χορήγηση στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήµατα προστασίας 
περιβάλλοντος, β) να συµµορφώνεται σε συστάσεις - υποδείξεις των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης της 
κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και γ) να τηρεί όλες τις Υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύνολο των 
αδειών που διαθέτει. 

2. Ο αρµόδιος φορέας θα διατηρεί και θα εφαρµόζει ολοκληρωµένο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και 
σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης και πρόγραµµα παρακολούθησης µε έλεγχο και παρακολούθηση του είδους 
των αποβλήτων της παραγράφου ∆’ της παρούσας Απόφασης. 

 3. Ηλεκτρονικό µητρώο 
 
Ε): Χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η χορηγούµενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

1.1.1.1.    Oι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας ισχύουν έως την ηµεροµηνία ισύος της (67) σχετικής 
εφόσον δεν επέρχεται µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Πριν από την 
παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήµατος, ο φορέας του έργου οφείλει να εκκινήσει τη 
διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 
του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011), όπως εκάστοτε ισχύει. 

  Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και µετά τη λήξη της, µέχρι την έκδοση νέας ανανεωµένης ή 
τροποποιηµένης απόφασης, εφόσον όµως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της 
τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούµενα δικαιολογητικά 

 
Ζ: Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση – τροποποίηση της παρούσας Απόφασης 
1. Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη Μ.Π.Ε., µε τους 

όρους και περιορισµούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 
209/Α/21.09.2011), όπως εκάστοτε ισχύει, από την Υπηρεσία που είναι αρµόδια για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση του έργου. 

2. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασµού του έργου σε συµµόρφωση µε την ΑΕΠΟ του έργου και σε στάδια της 
τεχνικής µελέτης που έπονται της παρούσας απόφασης, ο φορέας του έργου δύναται, πριν από την έναρξη της 
κατασκευής, να υποβάλλει Φάκελο Συµµόρφωσης Τελικού Σχεδιασµού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν. 
4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011). 

3. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήµατα 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη 
Μ.Π.Ε. και την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της 
παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 (σε συνδυασµό µε το άρθρο6) του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 
209/Α/21.09.2011). 

4. Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύµφωνα µε το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 
209/Α/21.09.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί 
όροι, εάν τούτο προκύψει από νέα δεδοµένα της επιστήµης και της τεχνικής στον τοµέα της προστασία και 
διαχείρισης του περιβάλλοντος. 

 
Η: Λοιπές ∆ιατάξεις 
1. Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέµατα ασφάλειας έναντι ατυχηµάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε 
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απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασµού του µε άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από 
την κείµενη νοµοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της 
δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισµοί δόµησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νοµιµοποίηση 
οποιονδήποτε αυθαίρετων υφιστάµενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας 
περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, µε ευθύνη του 
φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Κατά συνέπεια δεν αναιρεί ή υποκαθιστά άλλες τυχόν απαιτούµενες 
εγκρίσεις και άδειες (άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, πολεοδοµικές άδειες κλπ) και δεν απαλλάσσει τον 
ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση εφοδιασµού του µε αυτές σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

2. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήµατα 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη 
Μ.Π.Ε. και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως 
προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρ. 2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, µη εξαιρουµένων και τυχών 
αντισταθµιστικών µέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011. 

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει µε τις επιφυλάξεις:  
- Τα στοιχεία της ΜΠΕ καθώς και οι προσκοµιζόµενες υπεύθυνες δηλώσεις είναι αληθείς.  
- ∆εν έχει γίνει έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθώς και των πολεοδοµικών όρων και περιορισµών δόµησης που 
τυχόν ισχύουν στην περιοχή, ούτε έχει γίνει έλεγχος τυχόν αυθαίρετων κτισµάτων. 
- Ο προτεινόµενος σχεδιασµός των εγκαταστάσεων (π.χ. παροχές, διαστασιολογήσεις κ.α.) είναι εφικτός και 
πληροί τις αποδόσεις που περιγράφονται στη ΜΠΕ. 

4. Συνοδά – συµπληρωµατικά έργα ή δραστηριότητες που δεν περιλαµβάνονται στη ΜΠΕ του έργου του θέµατος 
υποχρεούνται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (εφ όσων απαιτείται) µελλοντικά από την αρµόδια σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία Υπηρεσία καθώς και τα αναγραφόµενα στο Ν. 3851/2010 και το Ν. 4014/2011. 

 
Θ: Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης 
1) Η παρούσα Απόφαση καθώς και οι αρµοδίως θεωρηµένες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου θα 

πρέπει να είναι διαθέσιµες ανά πάσα στιγµή και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρµόδιο, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 

2)  Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: 
• να τηρεί στοιχεία (τιµολόγια, συµβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, µητρώα καταγραφής στοιχείων 
• κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συµµόρφωσή του µε τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. 
• Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας 
• να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρµόδιο ελεγκτικό όργανο 
• να παρέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες 

• να διευκολύνει τον έλεγχο και να συµµορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων 
τήρησης των διατάξεων της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 

3) Τυχόν θέµατα, που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, 
επιλύονται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της 
σχετικής θεωρηµένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει. 

4) Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων 
της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν µε τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και 
Ν. 4042/2012 όπως ισχύουν. 

5) Ελέγχους για τη τήρηση ή µη των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο δύναται να διενεργούν οι, 
κατά την κείµενη Νοµοθεσία, αρµόδιες Υπηρεσίες. Συγκεκριµένα, αρµόδιες Αρχές για τον έλεγχο τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων είναι η ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, οι αρµόδιες αρχές για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων 
του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 και η αρµόδια Κτηνιατρική αρχή της Π.Ε. Ιωαννίνων, οι οποίες θα πρέπει να 
έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.». Σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα οι εν λόγω υπηρεσίες δύνανται να προβαίνουν σε ελέγχους προκειµένου να διαπιστώνεται η τήρηση 
των όρων της παρούσας Απόφασης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως οι τεθέντες όροι δεν επαρκούν για την 
προστασία του περιβάλλοντος µπορούν να επιβληθούν πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι. 

 
Ι: Κυρώσεις για την µη εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης 
Η µη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης ή η πραγµατοποίηση έργων και δραστηριοτήτων µε αποτέλεσµα την 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τις άλλες διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόµενων κυρώσεων, από τις διατάξεις των άρθρων 
28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 
91/Α/25.04.2002), το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012). 
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Κ: Προσφυγή - Χρήση µέσων ένδικης προστασίας του κοινού κατά της παρούσας Απόφασης 
Η παρούσα Απόφαση είναι δυνατόν να προσβληθεί από κάθε ενδιαφερόµενο µε προσφυγή ενώπιον του Υπουργού 
Π.Ε.Κ.Α. είτε απευθείας είτε δια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας (∆/νση Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού ∆υτικής Μακεδονίας) σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 για τη διοικητική αποκέντρωση 
όπως ισχύει (Ν. 2503/97 & Ν. 2647/1998 & Ν. 3852/2010), µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή της, µόνο για παράβαση Νόµου (λάθος ερµηνεία ή εφαρµογή 
νόµου, παράβαση ουσιώδους τύπου διοικητικής διαδικασίας που πρέπει να τηρηθεί και όχι της ουσίας). 
Κατά της παρούσας Απόφασης µπορεί να γίνει χρήση των µέσων ένδικης προστασίας του κοινού, που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286/Β/02.03.2007). 
 
Λ: ∆ηµοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, υποχρεούται στη δηµοσιοποίησή 
της, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29.11.03), εφαρµοζοµένων 
αναλογικώς στην περίπτωση του Περιφερειακού Συµβουλίου αντί του καταργηθέντος Νοµαρχιακού Συµβουλίου, βάσει 
των άρθρων 188, 282 (παρ. 1α) και 283 (παρ. 3) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). Τα έξοδα της 
δηµοσιοποίησης βαρύνουν το φορέα του έργου, σύµφωνα µε την § 2 του άρθρου 5 της εν λόγω ΚΥΑ. 
Η παρούσα απόφαση καθώς και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που τη συνοδεύει θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να 
βρίσκονται στο έργο και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία. παρούσα Απόφαση 
αναρτάται στο διαδίκτυο: α) στην δικτυακή διεύθυνση http://et.diavgeia.gov.gr σύµφωνα µε τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112/Α/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
και β) στον ειδικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και των 
αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης αυτών (δικτυακή διεύθυνση http://aepo.ypeka.gr) όπως αυτός ιδρύθηκε και 
λειτουργεί µε την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/3-5-2012) σε εφαρµογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011. 
 

  
                                   Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗΣ  
                             ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
                               
                                                       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΖΗΣ 
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ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ IED 

 [11/11]

Η γνωστοποίηση της παρούσας ΑΕΠΟ θα γίνει µε ξεχωριστό έγγραφο, σε εφαρµογή του µε αρ. πρωτ. 14625/27.06.2012 
(Α∆Α Β4ΛΝΧ-Θ1∆) Εγκυκλίου του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στους 
ακόλουθους φορείς: 
 
1. Περιφέρεια Ηπείρου  

Α) Περιφερειακό Συµβούλιο ,Πλατεία Πύρου 1 
Β) ∆νση Περιβάλλοντος &Χωρικού Σχεδιασµού, Πλατεία Πύρου 1 
Γ) ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηπείρου, Πλατεία Πύρου 1 
∆) ∆/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Ηπείρου 
 

2. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτ. Μακεδονίας 
Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
∆/νση Υδάτων Ηπείρου, Ενταύθα 
 

3. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής 
∆/νση ΕΑΡΘ, Τµήµα Βιοµηχανιών 
Πατησίων 147, Τ.Κ. 11251, Αθήνα 
 

4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
Γενική ∆/νση Κτηνιατρικής ∆/νση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας 
Αχαρνών 2,Τ.Κ. 11526, Αθήνα 
 

5. Υπουργείο Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων  
Γενική γραµµατεία Βιοµηχανίας Γενική ∆/νση Στήριξης Βιοµηχανίας  
∆/νση Βιοµηχανίας Χωροθεσίας 7 Περιβάλλοντος 
Μεσογείων 119 Τ.Κ.11526 ,Αθήνα 
 

6. Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε. 
ΒΙΠΕ Ιωαννίνων  
(συν. τεύχος ΜΠΕ) 
 

 
 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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