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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                    ΘΕΜΑ 11ο 
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά πτηνοτροφική µονάδα 

ιδιοκτησίας ‘’ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ’’, δυναµικότητας 38.000 ωοτόκων ορνίθων, που είναι 
εγκατεστηµένη στην εκτός σχεδίου περιοχή Ασσήρου της ∆.Κ. Ασσήρου, ∆.Ε. Ασσήρου, του ∆ήµου 

Λαγκαδά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 11
ο
 θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση 

επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά πτηνοτροφική µονάδα ιδιοκτησίας 

‘’ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ’’, δυναµικότητας 38.000 ωοτόκων ορνίθων, που είναι εγκατεστηµένη στην 

εκτός σχεδίου περιοχή Ασσήρου της ∆.Κ. Ασσήρου, ∆.Ε. Ασσήρου, του ∆ήµου Λαγκαδά της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1122/10-09-2019 διαβιβαστικό έγγραφο 

του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Ευ. Παπαδόπουλο, υπάλληλο 

του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε 

αρ. πρωτ.: 406297(9623)/27-08-2019 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της 

∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης και ενηµέρωσε τα µέλη για τους όρους και τις 

προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται θετικά. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. 

Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Ζέρβα Γεώργιο, τακτικά µέλη, στις οποίες απάντησε ο κ. Παπαδόπουλος.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γραµµατεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 

 

Ταχ. ∆/νση     : Β. Όλγας 198 

Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 

Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 

Τηλ.               : 2313 319 650 

Fax.               : 2313 319 723 

Email             : me@pkm.gov.gr 

  

 
Ηµεροµηνία: 01 Νοεµβρίου 2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχοµένου): 568920 (332) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 120/17-10-2019  

Απόσπασµα Πρακτικού αρ. 14/2019  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχοµένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 1122/10-09-2019                                    

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 1812013223 

 

  

  

ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 
∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. 
Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού 

 

 

Στρωµνίτσης 53, 54248, Θεσ/νίκη 
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Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη για να τοποθετηθούν. Η κ. Αγαθαγγελίδου και ο κ. Ζέρβας δήλωσαν ότι 
θα ψηφίσουν θετικά µε επιφυλάξεις. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί 
µε λευκό. Τα λοιπά µέλη της Επιτροπής δήλωσαν ότι θα υπερψηφίσουν το θέµα. 

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη 

θετική γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(∆ΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

     ------------------------        -------------------     ------------------- 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σηµείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ.: 406297 (9623)/27-08-2019 

εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 1122/10-09-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της 

Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-

ΚΑΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την 

µε αρ. πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 109/2019 (Α∆Α: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) απόφαση της 

Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύµφωνα µε την οποία δεν εµπίπτει σε έλεγχο 

νοµιµότητας η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου 

Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-

09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισµού Γραµµατέα και αναπληρωτή 

Γραµµατέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», γνωµοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 

 

                                                              Γνωµοδοτεί  οµόφωνα  
(σύµφωνα µε το αρ. 169 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 102 του Ν. 4555/2018) 

                               (Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, τοποθετήθηκε µε λευκό) 

                                                            
Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά πτηνοτροφική µονάδα ιδιοκτησίας 

‘’ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ’’, δυναµικότητας 38.000 ωοτόκων ορνίθων, που είναι εγκατεστηµένη στην 

εκτός σχεδίου περιοχή Ασσήρου της ∆.Κ. Ασσήρου, ∆.Ε. Ασσήρου, του ∆ήµου Λαγκαδά της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω. 

 

4.1 Η Μ.Π.Ε. που διαβιβάστηκε στην αρµόδια υπηρεσία για γνωµοδότηση αφορά την πτηνοτροφική µονάδα 
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µε την επωνυµία «Καρακόλης Ευθύµιος»,  δυναµικότητας 38.000 ωοτόκων ορνίθων αναπαραγωγής, που 

είναι εγκατεστηµένη στην εκτός σχεδίου περιοχή Ασσήρου  της ∆.Κ. Ασσήρου, ∆.Ε. Ασσήρου,  του ∆ήµου 

Λαγκαδά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Η δραστηριότητα είναι εγκατεστηµένη σε ιδιόκτητο αγροτεµάχιο που 

προέκυψε από την συνένωση των κληροτεµαχίων 53, 54 & 56 της διανοµής του Υπουργείου Γεωργίας. Για 

την συγκεκριµένη πτηνοτροφική µονάδα έχει εκδοθεί: η υπ’ αριθµ. 1353/652/16-8-2000  Απόφαση 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, από την ∆/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασµού Κ. Μακεδονίας, η υπ. 

αρ. πρ. 855/4-3-2004  τροποποίηση  της ανωτέρω  Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, από την 

∆/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασµού Κ. Μακεδονίας, η µε αρ. πρ. 3523/25-10-2000 άδεια ίδρυσης 

πτηνοτροφικής εγκατάστασης, την υπ’ αρ. πρ. 2009/1-8-2000 Α.Ε.Π.Ο για την ανόρυξη αγροτοβιοµηχανικής 

γεώτρησης στο υπ. αρ. 56 αγροτεµάχιο αγροκτήµατος Ασσήρου και η υπ. αρ. 2005/27-4-2005 άδεια χρήσης 

νερού για κτηνοτροφική χρήση από το Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της πρώην Π.Κ.Μ.   

Η µονάδα εφαρµόζει την τεχνική της θερµής στρωµνής. Τα κοτόπουλα παραµένουν διαρκώς πάνω σε µία 

µόνιµη θερµή στρωµνή πάχους 10-30 cm περίπου. Η στρωµνή αποτελείται από άχυρο και από άλλα 

παρόµοια υλικά. Σκοπός της στρωµνής είναι η διατήρηση του δαπέδου ξηρού, το οποίο δεν έχει ανάγκη 

καθαρισµού. Η στρωµνή παραµένει στη θέση της όσο και ο πληθυσµός των ορνίθων τις οποίες εξυπηρετεί. 
Με την αλλαγή του πληθυσµού αλλάζεται και η στρωµνή.  

Τα κότανθρα, δηλαδή οι θέσεις όπου κοιµούνται οι όρνιθες, οι ποτίστρες και οι ταΐστρες είναι κινητά, ώστε 

µε την περιοδική αλλαγή της θέσης τους να γίνεται καλή κατανοµή των περιττωµάτων στο δάπεδο.  

Οι θάλαµοι προθερµαίνονται για τουλάχιστον 12 ώρες πριν την είσοδο των πτηνών και η θερµοκρασία του 

χώρου διατηρείται σταθερή περίπου στους 25°C.  

Στους 5 θαλάµους της µονάδας τοποθετούνται συνολικά 38000 πτηνά µε πυκνότητα <20 πτηνά/m .  

Ο κύκλος ζωής των πουλερικών θα γίνεται µε απλή πάχυνση έως τους 6 µήνες. Μετά για 12 έως 13 µήνες θα 

γίνεται η ωοτοκία αυτών, ενώ στη συνέχεια θα οδηγούνται µε αυτοκίνητο της επιχείρησης, προς σφαγή σε 

νόµιµο πτηνοσφαγείο και κατόπιν θα πωλούνται στο εµπόριο.  

Η συνολική ζωή των ορνίθων είναι 18 έως 20 µήνες και κατά τη διάρκεια τους παράγουν 250 έως 280 αυγά 

τα οποία θα αποστέλλονται σε ειδικά εκκολαπτήρια προς εκκόλαψη.  

Ο αερισµός των θαλάµων εκτροφής γίνεται µε µηχανικά µέσα (εξαεριστήρες) στα µονωµένα κτίρια των 

θαλάµων, σε συνδυασµό µε την χρήση κατάλληλων panel δροσισµού τη θερινή περίοδο (βελτίωση των 

συνθηκών υγρασίας και θερµοκρασίας). Η ρύθµιση φωτισµού και θερµοκρασίας θα είναι τεχνητή.  

Στην µονάδα θα γίνεται χρήση και θα εφαρµόζονται τα παρακάτω:  

• Αυτόµατα συστήµατα διανοµής της τροφής και ποτίσµατος των ορνίθων (ταΐστρες και ποτίστρες τύπου 

πιπίλας δυο για κάθε πέντε εγκλωβισµένες όρνιθες). Συντήρηση του παραπάνω εξοπλισµού της 

εγκατάστασης πόσιµου νερού των πουλερικών, ώστε να αποφευχθούν τυχόν διαρροές.  

• Ξηρός καθαρισµός και απολύµανση των θαλάµων εκτροφής και ανάθρεψης, µε συλλογή της στρωµνής µε 
φαγανάκι φορτηγό (bob cat) και υδραυλικό κουβά.  

• Πλήρης καθαρισµός µε σκούπα που διαθέτει και αποθηκευτικό χώρο προς συλλογή υπολειµµάτων χόρτων 
και σκόνης ανερχόµενα σε 0,2 - 0,3 κ.µ.  

• Απολύµανση µε πιεστικό µηχάνηµα, µπεκ και ψεκασµό των θαλάµων µε κατάλληλο απολυµαντικό.  

 

Κατά την παραγωγική διαδικασία δεν  προκύπτουν αέρια απόβλητα.  

• Τα υγρά απόβλητα προέρχονται µόνο από τα υγρά λύµατα του προσωπικού της επιχείρησης και 
οδηγούνται σε σύστηµα σηπτικού βόθρου.  

• Τα στερεά απόβλητα (κοπριές και στρωµνή) θα συλλέγονται και θα διατίθενται στους αγρούς σαν 

βελτιωτικό εδάφους.  

   Τα οικιακά απορρίµµατα του προσωπικού συγκεντρώνονται και µεταφέρονται στους ειδικούς κάδους  

   συγκέντρωσης απορριµµάτων του οικείου Ο.Τ.Α.  

   Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν είναι :  
1.  Ανάµικτα δηµοτικά απόβλητα κατά τη φάση λειτουργίας  

2.  Άδειες συσκευασίες κάθε είδους που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες κατά τη φάση λειτουργίας  

3.  Υφάσµατα, χαρτί, πλαστικό, σπασµένα τζάµια από τυχόν αστοχίες κατά τη φάση λειτουργίας 

κοπριά  - στρωµνή (κάθε 90 ηµέρες) συνολικού όγκου 1100 m3 /έτος  

4.  Νεκρά πτηνά η µονάδα διαθέτει ψυγείο για την αποθήκευση των νεκρών πτηνών και την προστασία  

των ζωντανών από µη µεταδοτικά νοσήµατα.  

5.  Υπολείµµατα ξηρών τροφών  

 

• Κατά την λειτουργία της µονάδας ο θόρυβος που θα αναπτύσσεται θα βρίσκεται εντός των επιτρεπόµενων 

ορίων (<55dBL).  
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Το νερό για τις ανάγκες της µονάδας θα διοχετεύεται στην δεξαµενή από την γεώτρηση που υπάρχει στο 

αγροτεµάχιο. 

Συνολική αντλούµενη ποσότητα νερού δεν θα υπερβαίνει τα 1200 κ.µ./έτος.  

Οι ανάγκες της πτηνοτροφικής µονάδας είναι της τάξεως των 4,0m³ ηµερησίως που είναι γενικά πολύ µικρή 

και δεν επηρεάζει τον υδροφόρο ορίζοντα. 

Οι ανάγκες για ενέργεια περιορίζονται µονό στην λειτουργία της µονάδας όποτε χρειάζεται, των 

ανεµιστήρων, φωτισµό και κίνηση ποτίστρων. Για την θέρµανση η µονάδα θα χρησιµοποιεί καύσιµο 

υγραέριο.  

Οι εγκαταστάσεις της µονάδας και όλος ο µηχανολογικός εξοπλισµός θα είναι σύγχρονης και νέας 
τεχνολογίας, για την µείωση των επιπτώσεων. Μετά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και τις απαραίτητες 

άδειες θα γίνει σύνδεση µε το δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ για την παροχή ρεύµατος.  

Έχει υπολογιστεί ότι οι ετήσιες απαιτούµενες ποσότητες κατά τη λειτουργία του έργου είναι:  
> Ζωοτροφή: 1000 τόνοι  
> Νερό: 1.580.000 λίτρα  

> Ρεύµα: 40.000 kWh  

> Κοπριά: 250 τόνοι  
Η επέκταση της πτηνοτροφικής µονάδας αφορά, στην κατασκευή θαλάµου συντήρησης αυγών 140,90 m

2
  

 

4.2 Κατάταξη: σύµφωνα µε την 

∆ΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 

ΦΕΚ:2471/Β/10-8-2016 όπως 

τροποποιήθηκε 

και ισχύει µε την ΥΑ οικ: 

2307/26-01-2018 (ΦΕΚ 439 

Β/14-02-2018) 

Οµάδα 7
η
, «Πτηνοκτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις» 

α/α  2 «Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων » 

Υποκατηγορία Α2, «12.000<Θ<45.000» (Θ: θέσεις ωοτόκων 

ορνίθων) 

 

4.3 Σύµφωνα µε τη βεβαίωση χρήσης γης από αρ. Πρωτ. 20460/ 03-09-2018 από το Τµήµα Πολεοδοµικών 

Εφαρµογών της ∆/νσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Λαγκαδά τα αγροτεµάχια 53,54 & 56 του αγροκτήµατος 

Ασσήρου είναι εκτός οικισµού και εκτός ζώνης 500 µέτρων .(>1000µ.από οικισµό) .  

 Το αγροτεµάχιο βρίσκεται εκτός των ζωνών της προστατευόµενης περιοχής µε την συνθήκη RAMSAR και 
στην περιοχή υπάρχει εγκεκριµένο ΣΧΟΟΑΠ (ΦΕΚ 627 ΑΠΠ 31-12-2010 ) σύµφωνα µε το οποίο η περιοχή 

βρίσκεται σε περιοχή Π.Ε.Π.∆. 1.2 (Περιοχή ελέγχου και Περιορισµού ∆όµησης –Γεωργικής γης )µε 

επιτρεπόµενες χρήσεις αυτές που αναφέρονται στη σελ.6476 και σύµφωνα µε τις οποίες η διατήρηση των 

υφισταµένων πτηνοτροφικών µονάδων, ο εκσυγχρονισµός τους ή η επέκτασή τους επιτρέπεται.  
Η δραστηριότητα δεν βρίσκεται σε περιοχή Natura 2000  

Οι αποστάσεις που καθορίζει η Υπουργική απόφαση 83840/3591/5-1-87 ΦΕΚ 1∆’ είναι :  
�  Από Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Σερρών 430 m > 200 m  

�  Από οικισµό Ασσήρου (500–2000 κάτοικοι) 2950 m > 1100 m  

�  Από οικισµό Εξαµιλίου (έως 500 κάτοικοι) 1450 m > 750 m  

�  Από λίµνη Λαγκαδά 17500 m > 1500 m  

 

αποστάσεις µεγαλύτερες από αυτές που απαιτούνται σύµφωνα µε τη στήλη 7 του πίνακα 1 της παραπάνω 

απόφασης, αλλά και της απόφασης Υ1β/2000/4-5-95 (ΦΕΚ 343Β’) δεδοµένου ότι η αναφερθείσα 

εγκατάσταση είναι κατάλληλη για συνολική δυναµικότητα 38.000 ωοτόκων ορνίθων. Παράλληλα 

ικανοποιούνται και οι όροι που θέτει το Π.∆. 224/27-7-98 ΦΕΚ 175 Α’ περί υγειονοµικών µέτρων. 

 

4.4 Τα αγροτεµάχια 53,54 & 56 του αγροκτήµατος Ασσήρου στα οποία είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση 

είναι εκτός οικισµού και εκτός ζώνης 500 µέτρων (>1000µ.από οικισµό) δεν είναι δασική ή αναδασωτέα 

έκταση.  

Έχει εκδοθεί έγγραφη απάντηση του ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑ∆Α αρ.πρωτ.6000 (8-12-1999) στην οποία 

δηλώνεται ότι Τα αγροτεµάχια 53,54 & 56 του αγροκτήµατος Ασσήρου στα οποία είναι εγκατεστηµένη η 

επιχείρηση, δεν προστατεύεται ούτε επιβάλλεται να προστατευτεί σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν.1734/87 

και το άρθρο 75 του Ν.998/79.   

 

4.5 Σε συνέχεια του γεγονότος ότι η δηµοσιοποίηση της µελέτης έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας και ότι κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρµόδια 
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Υπηρεσία µέσα στην οριζόµενη από το νόµο προθεσµία, η υπηρεσία δεν έχει αντιρρήσεις για το περιεχόµενο 

της ΜΠΕ και εισηγείται θετικά για τη λειτουργία του έργου, εφόσον τηρηθούν τα µέτρα αντιµετώπισης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αναφέρονται στη σχετική ΜΠΕ και την κείµενη νοµοθεσία και µε τις 

εξής προϋποθέσεις-όρους: 

1) Για τα στερεά επεξεργασµένα απόβλητα που διατίθεται σε αγροτεµάχια ως εδαφοβελτιωτικό θα πρέπει: 

I) Η τελική διάθεση των στερεών επεξεργασµένων αποβλήτων στα αγροτεµάχια να γίνεται σύµφωνα µε τα 4, 

5, 6 και 7 σχετικά, όσον αφορά στον τρόπο και στα όρια που τίθενται από τα προαναφερθέντα σχετικά..  

II) Η συνολική ετήσια ποσότητα του Ν (αζώτου), µε την οποία εφοδιάζεται το έδαφος των αγροτικών 

εκτάσεων, µε την εφαρµογή των επεξεργασµένων κτηνοτροφικών αποβλήτων της δραστηριότητας του 

θέµατος, να µην ξεπερνά τα 17 κιλά /στρέµµα 

2) Η αποµάκρυνση της κόπρου από τους χώρους σταυλισµού, να γίνεται µε µηχανικά µέσα, χωρίς τη χρήση 

νερού, ώστε να µην δηµιουργούνται επιπλέον υγρά απόβλητα και να µην αυξάνεται το ποσοστό υγρασίας 

των στερεών αποβλήτων της κοπροσωρού. 

3) Τα ζωικά απόβλητα θα διαχειρίζονται µε τη µέθοδο της ξηράς στρωµνής και αυτή θα πρέπει να έχει ικανό 

πάχος ώστε να απορροφά πλήρως τα υγρά απόβλητα. 

4) Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση κοπριάς (χωνεµένης ή µη) σε ρέµατα, χειµάρρους και γενικά σε 

οποιοδήποτε φυσικό οικοσύστηµα της περιοχής. 

στ) Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από την πλύση και την υγιεινή του προσωπικού και οδηγούνται σε 

σηπτικό (στεγανό) βόθρο. 

5) Η διαχείριση των µη αναλώσιµων υποπροϊόντων (νεκρών και άρρωστων πτηνών) της µονάδας να γίνεται 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κανονισµού 1069/2009/ΕΕ (αντικατέστησε τον κανονισµό 

1774/2002/ΕΚ), και του Κανονισµού 142/2011/ΕΕ . 3.3.5 

6) Απαγορεύεται η απόρριψη ζωικών υποπροϊόντων συµπεριλαµβανοµένων και των νεκρών ζώων στο 

περιβάλλον. 

7) Τα αστικά απορρίµµατα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης να 

αποθηκεύονται µε υγειονοµικά αποδεκτό τρόπο σε κάδους απορριµµάτων που θα διατηρούνται σε άριστη 

κατάσταση µε τακτικό πλύσιµο και απολύµανση. Η συλλογή των αστικών απορριµµάτων να γίνεται είτε από 

τον οικείο ∆ήµο είτε από αδειοδοτηµένη εταιρεία για την συλλογή και µεταφορά αποβλήτων, σύµφωνα µε 

τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις (ΚΥΑ 50910/2727/2003, Ν.4042/2012, κλπ.).  

 8) Τα υπόλοιπα ρεύµατα αποβλήτων που εµπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (λιπαντικά έλαια, 

συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων, ελαστικά, οχήµατα τέλους κύκλου ζωής) να συλλέγονται και να 

παραδίδονται σε αδειοδοτηµένους συλλέκτες ή σε εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, 

σύµφωνα µε το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 

εξουσιοδότησή του. 

9) Η εταιρεία οφείλει να τηρεί αρχείο µε τα ποσοτικά και παραστατικά στοιχεία µεταφοράς των µη 

αναλώσιµων υποπροϊόντων από αδειοδοτηµένους φορείς σε µονάδες διαχείρισης αυτών οι οποίες θα πρέπει 

να έχουν Περιβαλλοντικούς Όρους σε ισχύ που να προβλέπουν την διαχείριση των υποπροϊόντων αυτών 

10) Για τον περιορισµό των δυσάρεστων οσµών που µπορεί να προέλθουν από τους χώρους του 

πτηνοτροφείου, θα πρέπει: 

I. Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα πρακτικά µέτρα για τη σωστή λειτουργία του συστήµατος 

συλλογής της κόπρου. 

II. Το σύστηµα διανοµής του νερού εντός των θαλάµων εκτροφής να είναι αυτόµατο και να διατηρείται 

σε καλή κατάσταση µε τακτική συντήρηση, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές. 

III. Να πραγµατοποιείται επαρκής µηχανικός αερισµός των χώρων της µονάδας, ώστε ο περιεχόµενος 

στο κτίριο αέρας να µην περιέχει ουσίες επικίνδυνες για την υγεία των εργαζοµένων και των 

πτηνών. 

IV. Να γίνεται κατάλληλος καθαρισµός και απολύµανση των θαλάµων µετά το τέλος κάθε εκτροφής. 

V. Να γίνεται προσεκτικός χειρισµός µε όσο το δυνατόν λιγότερες αναµοχλεύσεις της κοπριάς κατά την 

αποµάκρυνσή της από τους θαλάµους. 

VI. Να ελέγχεται αυστηρά το σύστηµα διατροφής των πτηνών έτσι ώστε οι τροφές που θα 

χρησιµοποιούνται να είναι πιστοποιηµένης ποιότητας, υψηλής χωνευτικότητας - αφοµοιωτικής 
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ικανότητας σε άζωτο και φώσφορο και χωρίς πλεόνασµα πρωτεΐνης, αλλά όπου είναι δυνατό και δεν 

επηρεάζονται οι διατροφικές ανάγκες των πτηνών, το επίπεδο πρωτεΐνης στις τροφές πρέπει να 

µειώνεται ή να αντικαθίσταται από κατάλληλη ποσότητα αµινοξέων. Να ακολουθείται κατάλληλο 

πρόγραµµα χορήγησης της απαιτούµενης ποσότητας τροφής και όχι περίσσειας. 

VII. Σε όλα τα σηµεία εκποµπής σωµατιδίων (σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων κλπ.) να 

υπάρχουν εγκατεστηµένα κατάλληλα διαστασιολογηµένα φίλτρα για τη δέσµευση των εκποµπών 

σωµατιδίων. Τα φίλτρα αυτά πρέπει να συντηρούνται και να παρακολουθούνται επιµελώς, 

προκειµένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική λειτουργία τους. 

VIII. Το όχηµα µεταφοράς της επεξεργασµένης κόπρου να είναι καλυµµένο κατά την µεταφορά, για την 

αποφυγή οχλήσεων. 

IX. Το γήπεδο της µονάδας να περιφραχθεί και περιµετρικά αυτού να γίνει κατάλληλη δενδροφύτευση 

(µε ενδηµικά φυτά µειωµένων απαιτήσεων σε νερό), για περιορισµό των οσµών. 

11) Ο διασκορπισµός της κοπριάς να γίνεται µόνο σε συγκεκριµένη περίοδο (πριν σπαρθεί ή φυτευτεί ο αγρός). 

12) Να γίνει ανανέωση της υπ’ αρ. 2005/27-4-2005 άδειας χρήσης νερού από την ∆/νση Υδάτων της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μ-Θ.. 

 

Η παρούσα γνωµοδότηση δεν εξετάζει τυχόν θέµατα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, της έκτασης στην οποία 

βρίσκεται η δραστηριότητα του θέµατος, για τα οποία θα επιληφθούν οι αρµόδιες υπηρεσίες. 

 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 ∆. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 
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O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΛΑΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

11. Αγγελίδης Θεόδωρος 

2. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

3.∆ωρής Σωκράτης 

4. Κεφαλάς Γεώργιος 

5. Κίκης Αθανάσιος 

6. Μητράκας Θεόδωρος 

7. Τζόλλας Νικόλαος 

8. Χαριστέας Άγγελος 

9. Γκανούλης Φίλιππος 

10. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

11. Ζέρβας Γεώργιος 

12. Παπαστεργίου Χρήστος 

13. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 

14.Αγγελίδης Άγγελος 
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