
Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.) για Κτηνοτροφικές µονάδες 

 

Το Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας ΠΕ Άρτας ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο κοινό ότι 

την 14-8-2013 δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2002Β) η αριθµ. 46296 

ΚΥΑ: «Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β 

της 7ης οµάδας «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» του Παραρτήµατος VII, της υπ’ αριθ. 

1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα για τα 

έργα και τις δραστηριότητες µε α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14». 

Με την απόφαση αυτή παύει να ισχύει η υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης από την 

υπηρεσία µας και καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής σε Π.Π.∆. για τις εξής κατηγορίες 

κτηνοτροφικών µονάδων: 

• α/α 1: «Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης» (300 < Θ ≤ 15.000, µε Θ= 
θέσεις πάχυνσης), 

• α/α 2: «Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων», (200 < Θ ≤ 9.000, µε Θ= θέσεις 
ωοτόκων ορνίθων), 

• α/α 3: «Εγκαταστάσεις εκτροφής χοίρων πάχυνσης (άνω των 30 kg)», (25 < Θ ≤ 500, µε 
Θ= θέσεις χοίρων πάχυνσης), 

• α/α 4: «Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιροµητέρων (µε τα παράγωγα τους µέχρι βάρους 30 
kg)», (15 < Θ ≤ 300, µε Θ= θέσεις χοιροµητέρων), 

• α/α 5: «Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιροµητέρων (µε τα παράγωγα τους µέχρι τελικής 
πάχυνσης) », (8 < Θ ≤100, µε Θ= θέσεις χοιροµητέρων) 

• α/α 6: «Εγκαταστάσεις εκτροφής άλλων πτηνών (χήνες, ινδιάνοι, ορτύκια, πέρδικες, 
στρουθοκάµηλοι, φασιανοί κ.λπ.)», (1 < Ι <30, µε Ι= ισοδύναµα ζώα) 

• α/α 7: «Εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών», (50 <Κ ≤ 1.000, µε Κ= αριθµός 
κονικλοµητέρων µε τα παράγωγά τους) 

• α/α 8: «Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων», (εντός περιοχών Natura: 200 ≤ Α < 
1.500, εκτός περιοχών Natura: 400 ≤ Α < 2.500 µε Α= αιγοπρόβατα) 

• α/α 9: «:Εγκαταστάσεις εκτροφής βοοειδών (µοσχάρια πάχυνσης, αγελάδες κ.λπ.)», (εντός 
περιοχών Natura: 10 ≤ Ι < 100, εκτός περιοχών Natura: 20 ≤ Ι < 150 µε Ι=ισοδύναµα ζώα) 

• α/α 10: «Εκτροφή άλλων ζώων (ιπποειδή, µινκ, αλεπούδες, σκύλοι κ.λπ.) », (5 ≤ Ι < 100 
µε Ι= ισοδύναµα ζώα) 

• α/α 11: «Εκτροφή σαλιγκαριών», (το σύνολο), 
• α/α 12: «Μικτές µονάδες», (8 < Ι ≤ 100 µε Ι= ισοδύναµα ζώα ) και 
• α/α 14: «Εκκολαπτήρια» (το σύνολο). 

 

Αρµόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε Π.Π.∆. των ως άνω κτηνοτροφικών µονάδων είναι η 

∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας 

Άρτας. 

Για τις περιπτώσεις έργων εντός προστατευόµενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, 

προηγείται της υπαγωγής σε ΠΠ∆ η διαδικασία Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ), σύµφωνα 

µε το άρθρο 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α). 

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το Άρθρο 7 της εν λόγω ΚΥΑ, οι φάκελοι περιβαλλοντικών 

εκθέσεων, καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτηµάτων για ανανέωση ή τροποποίηση αποφάσεων 



έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία µας για την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των παραπάνω κατηγοριών πριν 

την έναρξη ισχύος της εν λόγω ΚΥΑ, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και 

εκδίδονται αντίστοιχα οι Α.Ε.Π.Ο. και οι αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο., 

σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας 

ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της νέας ΚΥΑ. 

Επίσης, έργα και δραστηριότητες των παραπάνω κατηγοριών που ήδη διαθέτουν Α.Ε.Π.Ο., 

υπάγονται σε Π.Π.∆. σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εν λόγω ΚΥΑ µε δήλωση υπαγωγής που 

υποβάλλεται τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη λήξη της Α.Ε.Π.Ο.  

Σε περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια ισχύος της Α.Ε.Π.Ο. πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες 

επέκτασης, εκσυγχρονισµού ή τροποποίησης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η υπαγωγή σε 

Π.Π.∆. γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και ανεξαρτήτως του χρόνου 

λήξης της Α.Ε.Π.Ο. 

 


