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 Αριθµ. πρωτ. 7495/423 
   
 
ΠΡΟΣ:  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
  

 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. πρωτ. 68891/17-12-1997 απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων (όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει) του πτηνοσφαγείου 
δυναµικότητας 900 πτηνών/ώρα ή 7200 πτηνών/ηµέρα ή δυναµικότητας ζώντος βάρους 
15,48τόνων/ηµέρα, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΡΤΑΣ ΑΒΕΕ» που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ» ή «ΜΕΤΖΕΤΙΕΣ» της ΤΚ Ανέζας 
της ∆Ε Αµβρακικού του ∆ήµου Αρταίων Νοµού Άρτας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από το 
Ν.3010/25-04-2002 (ΦΕΚ 91Α΄).  

6. Την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β΄) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ.», σύµφωνα µε την οποία το έργο κατατάσσεται 
στην 9η οµάδα – Β κατηγορία και 3η υποκατηγορία Έργων και ∆ραστηριοτήτων (παρ.3, 
«Παραγωγή και συντήρηση κρέατος πουλερικών» δυναµικότητας 2-20tn/d). 

7. Την ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332 Β΄/20-3-03) «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και έγκρισης Περιβαλλοντικών 
όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
2 του Ν.3010/2002.  

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

9. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ-68/Α/11-3-05) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών, βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 
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10. Την αριθµ. πρωτ. οικ. 12739/274/8-3-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου σύµφωνα 

µε την οποία η έγκριση περιβ. Όρων για µονάδες όπως αυτή του θέµατος γίνεται από τα 
Τµήµατα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας των Περιφ. Ενοτήτων. 

11. Την αριθµ. πρωτ. 4290/11-12-2001 απόφαση ΓΓ Περιφ. Ηπείρου µε την οποία 
τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου του θέµατος ως προς την επιφάνεια του 
κτιρίου από 585,04m2 σε 1007,34m2. 

12. Την αριθµ. πρωτ. 531/21-3-2002 απόφαση ΓΓ Περιφ. Ηπείρου µε την οποία 
τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου του θέµατος ως προς το µηχανολογικό 
διάγραµµ, ως προς το καύσιµο των ατµολεβήτων από υγραέριο σε πετρέλαιο, ως προς την 
εγκατάσταση Η/Ζ και ως προς την επεξεργασία και διάθεση υποπροϊόντων. 

13. Την αριθµ. πρωτ. 3015/25-8-2003 απόφαση ΓΓ Περιφ. Ηπείρου µε την οποία 
τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου του θέµατος ως προς την επεξεργασία 
και διάθεση των υποπροϊόντων καθώς και εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της µονάδας 
παραγωγής και καύσης πτηναλεύρων της εταιρείας του θέµατος. 

14. Την αριθµ. πρωτ. 1295/13-4-2004 απόφαση ΓΓ Περιφ. Ηπείρου µε την οποία 
τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου του θέµατος ως προς τη διάθεση των 
υποπροϊόντων. 

15. Την αριθµ. πρωτ. 3436/4-8-2004 απόφαση ΓΓ Περιφ. Ηπείρου µε την οποία 
τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου του θέµατος ώστε να ενηµερωθούν µε 
τη νέα µελέτη επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων της µονάδας, ως προς το 
τροποποιηµένο διάγραµµα κάλυψης και το µηχανολογικό σχέδιο. 

16. Την αριθµ. πρωτ. 5860/23-12-2004 απόφαση ΓΓ Περιφ. Ηπείρου µε την οποία καθορίστηκε 
ότι η διαδικασία για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου του θέµατος και 
συγκεκριµένα για τη µηχανολογική και κτιριακή τροποποίηση της βιοµηχανίας παρασκευής 
ζωοτροφών της «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΑΣ ΑΒΕΕ» είναι αυτή που 
προβλέπεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 11014/2003 (ΦΕΚ 332Β/2003). 

17. Την αριθµ. πρωτ. 5457/9-1-2008 απόφαση ΓΓ Περιφ. Ηπείρου µε την οποία οι 
περιβαλλοντικοί όροι του έργου του θέµατος α.) ανανεώθηκαν µέχρι 27-12-2013 και β.) 
τροποποιήθηκαν ως προς τον τρόπο διάθεσης λάσπης του βιολογικού καθαρισµού της 
µονάδας. 

18. Την αριθµ. πρωτ. 10543/1997 έγκριση της µελέτης επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων 
του έργου του θέµατος από τη ∆/νση Υγείας – Πρόνοιας της Ν.Α. Άρτας (όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και εγκριθεί µε το αριθµ. πρωτ. ∆ΥΠ 2736/15-7-2004 έγγραφο της ∆/νσης 
Υγείας – Πρόνοιας της Ν.Α. Άρτας και το αριθµ. πρωτ. ∆∆Υ&ΚΜ 952/10-1-2011 έγγραφο 
της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Άρτας). 

19. Την  αριθµ. πρωτ. ∆ΥΠ 4316/14-6-1997 απόφαση Νοµάρχη Άρτας µε την οποία 
καθορίστηκε ο αποδέκτης και οι όροι διάθεσης των αποβλήτων του έργου του θέµατος. 

20. Την αριθµ. πρωτ. ∆ΥΠ 1639/23-4-2008 απόφαση Νοµάρχη Άρτας µε την οποία 
τροποποιήθηκε η  αριθµ. πρωτ. ∆ΥΠ 4316/14-6-1997 απόφαση Νοµάρχη Άρτας ως προς 
την ποσότητα των επεξεργασµένων αποβλήτων (από 172m3/d σε 230m3/d). 

21. Την αριθµ. πρωτ. ∆ΥΠ 1439/14-7-2006 απόφαση Νοµάρχη Άρτας µε την οποία 
χορηγήθηκε στο έργο του θέµατος Οριστική Άδεια ∆ιάθεσης Αποβλήτων. 

22. Την αριθµ. πρωτ. ΤΒ 833/Φ14.369/6-8-2004 απόφαση Νοµάρχη Άρτας (όπως αυτή 
τροποποιήθηκε από την αριθµ. πρωτ. ∆Α 1690/Φ14369/10-12-2007 απόφαση Νοµάρχη 
Άρτας) µε την οποία χορηγήθηκε οριστική άδεια λειτουργίας στο έργο του θέµατος. 

23. Την αριθµ. πρωτ. 1726/6-3-2004 απόφαση Νοµάρχη Άρτας (όπως αυτή τροποποιήθηκε από 
τις µε αριθµ. πρωτ. 1183/31-3-2008 και 1245/4-4-2008 αποφάσεις Νοµάρχη Άρτας) µε την 
οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας από κτηνιατρικής πλευράς στο έργο του θέµατος. 

24. Την αριθµ. πρωτ. 46736/2932/25-11-2011 αίτηση προς το Τµήµα Περιβαλλοντικού και 
Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας για 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέµατος. 

25. Την Περιβαλλοντική Έκθεση που υποβλήθηκε στην υπηρεσία µας  µε την αρ. πρωτ. ΤΠΥ 
7495/423 αίτηση της εταιρείας «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΑΣ ΑΒΕΕ». 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
       Εγκρίνουµε σύµφωνα µε το άρθρο 13  της ΚΥΑ Η.Π. 11014/ /703/Φ104 (ΦΕΚ 332Β΄/20-3-03) 

την τροποποίηση της αριθµ. πρωτ. 68891/17-12-1997 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

(όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε τα ως άνω 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 σχετικά και ισχύει έως 27-

12-2013) του πτηνοσφαγείου δυναµικότητας 900 πτηνών/ώρα ή 7200 πτηνών/ηµέρα ή 

δυναµικότητας ζώντος βάρους 15,48τόνων/ηµέρα, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΑΣ ΑΒΕΕ» που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ» ή «ΜΕΤΖΕΤΙΕΣ» της 

ΤΚ Ανέζας της ∆Ε Αµβρακικού του ∆ήµου Αρταίων Νοµού Άρτας.(Συντεταγµένες έργου: ΕΓΣΑ 

‘87, Χ: 233174.65 και Y:4332599.43). 

1. Θα γίνει αντικατάσταση (λόγω φθορών) τµήµατος του υπάρχοντος Η/Μ εξοπλισµού του 

βιολογικού καθαρισµού καθώς και τροποποίηση του συστήµατος επεξεργασίας, µέσω 

προσθήκης µιας δεξαµενής αερισµού. Αναλυτικά η τροποποίηση περιγράφεται στη 

συνηµµένη Περιβαλλοντική Μελέτη. 

2. ∆εν θα γίνει καµιά αύξηση της δυναµικότητας του πτηνοσφαγείου (900 πτηνά/ώρα ή 7200 

πτηνά/ηµέρα ή ζών βάρους 15,48τόνοι/ηµέρα). 

3. Κατά τα άλλα εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της αριθµ. πρωτ. 68891/17-12-1997 

απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε τα ως άνω 11, 

12, 13, 14, 15, 16 και 17 σχετικά. και ισχύει έως 27-12-2013. 

4. Η εγκριθείσα µελέτη και η παρούσα απόφαση θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο 

λειτουργίας του έργου και θα επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

5. Ο έλεγχος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ανήκει στα όργανα της Υπηρεσίας 

που είναι αρµόδια κατά τις οικείες διατάξεις να εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία του 

συνεργείου σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του 

περιβάλλοντος» 

6. Το Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Περιφ. Ενότητας Άρτας, επιφυλάσσεται να 

επιβάλλει και πρόσθετους όρους εάν από την λειτουργία του µηχανουργείου προκύψει 

πρόβληµα υποβάθµισης ή ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

7. Υπεύθυνος  για την τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης  και των εκάστοτε 

ισχυουσών διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της ∆ηµόσιας Υγείας 

γενικότερα ορίζεται η «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΑΣ ΑΒΕΕ». 

8. Η ανακοίνωση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου για την παρούσα απόφαση, 

σύµφωνα µε το παράρτηµα Α του άρθρου 8 της ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/29-9-03 (ΦΕΚ 1391 

Β΄) και το άρθρο 282 του Νόµου Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
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Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», (ΦΕΚ Α 87/7.10.2010) να 

δηµοσιευτεί στο τοπικό τύπο µε έξοδα τα οποία βαρύνουν την «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΑΣ ΑΒΕΕ» (άρθρο 5 της ΚΥΑ ΗΠ.37111/2021/29-9-03). 

9. Για τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης του Περιφερειακού Συµβουλίου, παρακαλείται η 

«ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΑΣ ΑΒΕΕ» να επικοινωνήσει µε το 

Περιφερειακό Συµβούλιο για να κανονίσει τις λεπτοµέρειες δηµοσίευσης (Πλατεία Πύρρου 

1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ.: 2651 0 87203). 

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

ανακοίνωσης  του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου,  για την έγκριση των 

περιβαλλοντικών όρων από την  «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΑΣ ΑΒΕΕ», η 

παρούσα έγκριση θα ανακληθεί. 

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

� του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου–∆υτικής 

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

στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν. 3852/10. 

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

διατάξεις του κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (Ν.2717/99). 

12. Κατά της παρούσας Απόφασης µπορούν να ασκηθούν τα µέσα ένδικης προστασίας που 

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

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
Φάκελος Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης µε: 

1. Χάρτη Προσανατολισµού, 

2. Χάρτη Natura, 

3. ∆ιάγραµµα κάλυψης. 

 

Μ.Ε.Π. 

Ε.∆.                                                                                        Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

       

1. Χρον. Αρχείο 

2. Φάκ. Φ1.9/191 

3. Π. Ντζαµίλης                      

                                      ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
1. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΑΣ ΑΒΕΕ, Επ. Οδός Άρτας – Σαλάωρας. 

 (Με µια σειρά από τα συνηµµένα)  
 

2. ∆ήµος ΑΡΤΑΙΩΝ 
 
3. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Αµβρακίας 23, 47100 Άρτα. 

 
4. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής 

και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου, 
Τµήµα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού, 5ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας – Ιωαννίνων, 454 45 
Ιωάννινα. 
 

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

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

 
 
7. ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ,  Πρώην ∆ηµαρχείο Φιλοθέης 

Άρτας, Φιλοθέη Άρτας, 47042. 

ΑΔΑ: ΒΟΧ77Λ9-ΨΥΛ


