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«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
τροποποίησης της με αριθ 5985/22-1-2021 
ΑΕΠΟ της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Δ.Μ.Θ. με αύξηση 
δυναμικότητας από 39.900 πτηνά σε 80.000 
πτηνά πάχυνσης, υφιστάμενης 
πτηνοτροφικής μονάδας του κ. Δημητριάδη 
Χρήστου, η οποία είναι εγκατεστημένη στην 
εκτός σχεδίου περιοχή “Θέση Γαλλικό” της 
Δ.Δ. Περίστασης, του Δήμου Κατερίνης, 
Π.Ε.Πιερίας, Π.Κ.Μ. ( Από αναβολή)» 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 6η/13-07-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  63 / 2022 

   
    Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 13 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 
στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της 
Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν 
της με αρ. πρ. οικ. 494785 (469)/08-07-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου 
της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου 
Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 08-07-2022 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

     
Από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής 
Οικονομίας παραβρέθηκαν δέκα τρία (13) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος     1.Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος       
 2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος         2.Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος 
 3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος        
 4.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος        

 5. Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

      6.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

      7. Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

 8.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

 9.  Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

     10. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     11. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος        

     12. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     13. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος        

     14. Γούλα Όλγα-Χριστίνα-Αναπλ. μέλος  

          Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, εισήγαγε για συζήτηση το 8ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της τροποποίησης της με αριθ 5985/22-1-2021 ΑΕΠΟ της 
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Δ.Μ.Θ. με αύξηση δυναμικότητας από 39.900 πτηνά σε 80.000 
πτηνά πάχυνσης, υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας του κ. Δημητριάδη 
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Χρήστου, η οποία είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή “Θέση 
Γαλλικό” της Δ.Δ. Περίστασης, του Δήμου Κατερίνης, Π.Ε.Πιερίας, Π.Κ.Μ. ( Από 
αναβολή) και  έδωσε το λόγο στον κ. Τζόβα Απόστολο Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. 
Πιερίας, ο οποίος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ.  790029/3540/ 27-04-
2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πιερίας η 
οποία έχει ως εξής: 
“ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ  
Α/Α  ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ)  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  
I) Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160A/18-10-86), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-04-02) 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ Ν.1650/1986 ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 97/11 ΕΕ ΚΑΙ 96/61 ΕΕ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
II) Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ... 
III) ΤΟΝ Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α΄/07-05-2020)  «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ... 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
IV) ΤΗΝ Υ.Α. ΑΡΙΘ. ΟΙΚ. 2307/2016/ΦΕΚ 439/Β/2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΔΙΠΑ/ΟΙΚ.37674/27-7-2016 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)...» ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν. 4014/21.09.2011 
V)  ΚΥΑ ΟΙΚ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β/15.01.14) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 

ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΟΥ Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ. 
VI)Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/2012) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ Η ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α ΚΑΙ Β ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1958/2012 

(ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν. 4014/2011. 
VII)ΚΥΑ 44105/1398/Ε.103 (ΦΕΚ 1890Β΄/1-8-2013) “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 29459/1510/2005 

«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ…(Β΄992) ΚΑΙ 

(Β΄1131)….΄΄ 
VIII) ΤO ΜΕ ΑΠ: 731296/889/15-11-2021 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ  ΠΚΜ (Α.Π.: 
790029/3540/7-12-2021 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

ΘΕΜΑΤΟΣ “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ 5985/22-1-2021 ΑΕΠΟ ΤΗΣ ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Δ.Μ.Θ. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 39.900 ΠΤΗΝΑ ΣΕ 80.000 ΠΤΗΝΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ   ΤΟΥ 

Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΘΕΣΗ ΓΑΛΛΙΚΟ” ΤΗΣ Δ.Δ. 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ, Π.Κ.Μ.” 
3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται οι επιπτώσεις από την αύξηση της δυναμικότητας της υφιστάμενης 

πτηνοτροφικής μονάδας του κ. Δημητριάδη Χρήστου από 39.900 κοτόπουλα πάχυνσης σε 80.000 με την 

προσθήκη δύο νέων θαλάμων 123μ*14μ έκαστος.  

Φορέας υλοποίησης του εξεταζόμενου έργου είναι ο κ. Δημητριάδης Χρήστος. 

Η μονάδα έχει ΑΕΠΟ που έχουν εκδοθεί με την με ΑΠ 13/226/12-11-2010 ΕΠΟ της Δ/νσης Ανάπτυξης-

Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΕ Πιερίας και παρατάθηκαν με την απόφαση με ΑΠ8697/23-11-2015 της ΔΙΠΕΧΩ 

ΑΔΜΘ ΑΕΠΟ από την Δ/νσή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Κ.Μ, στη συνέχεια με το ΑΠ5985/22-

01-21 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί οροι για 39.900 κοτόπουλα πάχυνσης (ΠΕΤ 1912221429).  

Για την μονάδα έχουν εκθοδεί άδεια εγκατάστασης της κατηγορίας 2.αα του Ν. 4056/2012 για 22.680 

κοτόπουλα πάχυνσης και 6 εκτροφές ανά έτος, σύμφωνα με την με ΑΠ ΑΠ 543499(16030)-18/10/2019 

(ΑΔΑ:6ΠΘΨ7ΛΛ-ΣΣΟ) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Πιερίας και με την 

απόφαση με Αριθμ. Πρωτ. 543499(16030)/ 18/10/2019 και άδεια ίδρυσης για 39.900 κοτόπουλα 

πάχυνσης με την με ΑΠ 61798 (1585) 17/3/2021 από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

της ΠΕ Πιερίας.  

Με την έκδοση της τροποποίησης των Π.Ο. θα ακολουθήσει έκδοση της νέας άδειας ίδρυσης και άδεια 

λειτουργίας από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όπως προβλέπει ο 

Ν.4056/2012.  

Η αύξηση της δυναμικότητας θα γίνει με την προσθήκη δύο νέων θαλάμων στο αριθ. 33 κληροτεμάχιο, 
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μήκους 123 X πλάτος 14m. Στα κτίρια θα υπάρχουν και προθάλαμοι 3μ. Στις εγκαταστάσεις του 
πτηνοτροφείου θα φιλοξενούνται το σύνολο της δυναμικότητας της πτηνοτροφικής μονάδας το οποίο θα 
αντιστοιχεί σε 80.000 θέσεις πάχυνσης ορνίθων. Η αναφερομένη μονάδα εφαρμόζει την τεχνική της 
θερμής στρωμνής.  
 
Ο κύκλος εκτροφής ολοκληρώνεται σε ηλικία 6 εβδομάδων και οι όρνιθες είναι μέσου ζώντος βάρους 2-
2,2Kg. Το νερό για τις ανάγκες της μονάδας θα συνεχίσει να παρέχεται από αδειοδότημενη γεώτρηση με 
ΑΠ: 72270/30/01/2014 ΑΔΜΘ, για την οποία κατατεθεί αίτηση για άδεια χρήσης νερού μετά την έκδοση 
της ΑΕΠΟ. Η μονάδα θα χρησιμοποιεί καύσιμο υγραέριο για την θέρμανση των χώρων σταυλισμού των 
ζώων.  
Στην περίπτωση εκτροφής πτηνών κρεοπαραγωγής - πάχυνσης, η απομάκρυνση της θερμής στρωμνής 
μαζί με τα εν μέρει χωνεμένα απόβλητα που περιέχει, γίνεται κάθε 45 περίπου ημέρες, όπως ορίζεται 
στην κειμένη νομοθεσία για την διαχείριση των αποβλήτων των πτηνοτροφείων.  
Μετά το τέλος του κύκλου εκτροφής που διαρκεί 45 ημέρες, περίπου 6 εβδομάδες, ο θάλαμος καθαρίζεται 
και τα απόβλητα αφού έχουν υποστεί επαρκή χώνευση, σε στερεή μορφή εναποτίθεται στον 
προβλεπόμενο χώρο συγκέντρωσης σε κοπροσωρούς, μέχρι να ολοκληρωθεί η χώνευσή της και να 
διατεθεί ως οργανικό λίπασμα ή εδαφοβελτιωτικό σε καλλιεργούμενα εδάφη. Σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα: Περιοριστικός παράγοντας δεν είναι η επιφανειακή απορροή ή και εις βάθος διήθηση 
αλλά μόνο η απαραίτητη έκταση για τη διάθεση του Ν.  
Για τη διάθεση του παραγόμενου λιπάσματος (σταθεροποιημένη κοπριά) σε αγροτικές εκτάσεις θα 
τηρηθεί το όριο των 17 kg N/(στρέμμα/έτος) ανεξαρτήτου καλλιέργειας.  
Η εγκατάσταση των 2 νέων θαλάμων θα γίνει δίπλα στα προϋπάρχοντα κτίρια στο αγροτεμάχιο 33 γιατί 
εξυπηρετεί καλύτερα τις λειτουργικές ανάγκες της μονάδας αλλά γίνεται και πιο αποτελεσματική η 
διαχείριση νερού, ενέργειας και αποβλήτων. Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι απαραίτητη για τη 
εύρυθμη λειτουργία της μονάδας. Η δραστηριότητα είναι απόλυτη συμβατή με τις χρήσεις γης που 
διέπουν την περιοχή που θα εγκατασταθεί η δραστηριότητα, υπακούν στα όρια εκπομπών που έχουν 
καθοριστεί με νομοθετικές διατάξεις ενώ ο υπολογισμός της ποσότητας αποβλήτων καθώς και οι τεχνικές 
διαχείρισης είναι σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ. ΥΑ/1420/82031 Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής 
για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. ΦΕΚ1709Β/17-08-2015.  
Κατά τη φάση λειτουργίας: οι σημαντικότερες ενδεχόμενες περιβαλλοντικές οχλήσεις από τη λειτουργία 
της πτηνοτροφικής μονάδας αφορούν σε τυπικές του είδους του έργου.  
Γενικά είναι:  

 Προβλήματα οσμών και αερίων εντός της μονάδας  
 Παραγωγή στερεών και λιγοστών υγρών αποβλήτων  

 Θόρυβος  
Η κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν θα έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
καθώς οι θάλαμοι είναι τύπου προκατασκευασμένου με έγκριση τύπου από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Λόγω του τρόπου διαβίωσης και εκτροφής των ορνίθων, τα απόβλητα (αέρια, 
υγρά και στερεά) δεν επηρεάζουν το περιβάλλον της περιοχής. Οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του έργου αφορούν ουσιαστικά σε θέματα τα οποία είναι τυπικά παρόμοιων έργων και 
μπορούν είτε να αποφευχθούν είτε να αντιμετωπιστούν με την καλή λειτουργία του, σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του έργου και τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους.  

 Για την αντιμετώπιση των οσμών προτείνεται ο καθαρισμός των χώρων σταυλισμού με την 
απομάκρυνση της αχυροστρωμνής και της κόπρου τακτικά. Πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής 
εξαερισμός. Ο υφιστάμενος κοπροσωρός με διαστασεις 15μ*20μ*2μ =600κμ με επίστρωση 
αργιλώδους εδάφους και περιμετρικού χάνδακα με μια μικρή κλίση, κρίνεται παραπάνω από 
επαρκής για την προσωρινή παραμονή των στερεών αποβλήτων. Περιμετρικά του κοπροσωρού 
προτείνεται η κατασκευή ενός μικρού καναλιού, για την απομάκρυνση των επιφανειακά 
απορρεόντων υγρών από τις βροχοπτώσεις.  

 Επίσης η δημιουργία μια απλής περίφραξης, ώστε να μην έρχονται σε επαφή ζώα, κατά τα πρότυπα 
που υποδεικνύονται στον Κ.Ο.Γ.Π. Σε μια υφιστάμενη μονάδα, πτηνοτροφική μονάδα, όπως είναι η 
υπό μελέτη, συνίσταται να παρακολουθούνται παράμετροι που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση 
νερού, στερεών, υγρών αποβλήτων και ενέργειας.  

 Ζωικά υποπροϊόντα (ΕΚΑ 02 02 03) Εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας της μονάδας, θα έχουμε 
μειωμένες απώλειες ορνίθων. Οι απώλειες αυτές θα είναι της τάξης του 3-5% και κυρίως θα 
αφορούν νεοσσούς κατά τις πρώτες ημέρες πάχυνσης τους. Συνεπώς, οι ποσότητες και το βάρος 
των νεκρών πτηνών θα είναι μικρό. Η μονάδα στην διαχείριση των νεκρών πτηνών θα πρέπει να 
ακολουθεί τις διαδικασίες του άρθρου 12 του κανονισμού 1774/2002/ΕΚ (εγκύκλιος 280741/26-8-
2004), δηλαδή θα ακολουθείται η διαδικασία της αποτέφρωσης των πτηνών. Κρίνεται απαραίτητη η 
εφαρμογή κατάλληλου προγράμματος ελέγχου της υγείας των ορνίθων, με στόχο τη μείωση των 
νεκρών ορνίθων. Προτείνεται η εφαρμογή κατάλληλου προγράμματος ελέγχου της υγείας των 
ορνίθων, με στόχο τη μείωση των νεκρών ορνίθων. Να τηρούνται παραστατικά στοιχεία παράδοσης 
των νεκρών πτηνών σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης νεκρών πτηνών. Η επιχείρηση έχει 
συνάψει σύμβαση με την εταιρεία ΕΛΒΙΤΑ ΑΕΒΕ, σύμφωνα με το συμφωνητικό και επισυνάπτεται 
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στο παράρτημα.  

 Τα λιγοστά αστικά λύματα που παράγονται από τους ιδιοκτήτες του πτηνοτροφείου καθώς και τα νερά 
καθαρισμού του δαπέδου μετά από κάθε κύκλο εκτροφής, οδηγούνται στους υφιστάμενους 
στεγανούς βόθρους και με βυτιοφόρο μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες ΕΕΛ. Ο καθαρισμός και η 
απολύμανση γίνεται με ψεκασμό των χώρων εκτροφής και ανάθρεψης των θαλάμων. Συνίσταται να 
γίνεται με ξηρά μέθοδο και απολύμανση με ράντισμα κατάλληλου απολυμαντικού, για την καλύτερη 
διαχείριση νερού και την μείωση των υγρών αποβλήτων.  

Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός 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 Υπηρεσία μας, μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία, σας ενημερώνουμε ότι 
υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά  για το περιεχόμενο της ΜΠΕ του Θέματος και προτείνει να γίνει δεκτή, 
εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αναφέρονται  στη 
σχετική ΜΠΕ: 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας χωρίς την απαίτηση 

πρόσθετων όρων – προϋποθέσεων”  

 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας 

υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών 

της και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 

81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 

β) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές 

περιφερειακού συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

γ) την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που 

διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023, 

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-

2022) (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους 

Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , 

ε) την υπ' αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του 

Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει». . 

      στ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και 
αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής 
Οικονομίας”.       

Αποφασίζει ομόφωνα  

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
τροποποίησης της με αριθ 5985/22-1-2021 ΑΕΠΟ της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Δ.Μ.Θ. με 
αύξηση δυναμικότητας από 39.900 πτηνά σε 80.000 πτηνά πάχυνσης, υφιστάμενης 
πτηνοτροφικής μονάδας του κ. Δημητριάδη Χρήστου, η οποία είναι εγκατεστημένη 
στην εκτός σχεδίου περιοχή “Θέση Γαλλικό” της Δ.Δ. Περίστασης, του Δήμου 
Κατερίνης, Π.Ε.Πιερίας, Π.Κ.Μ., σύμφωνα με την  αρ. πρωτ. 790029/3540/27-04-
2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας και με 
τον επιπρόσθετο όρο να προσκομίσει  ο φορέας υλοποίησης του έργου νέο 
συμφωνητικό με την εταιρεία  που θα αναλάβει την διαχείριση των αποβλήτων ώστε  
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να καλυφθούν οι νέες ανάγκες που θα προκύψουν από την αύξηση δυναμικότητας 
των πτηνών.  
 
 
Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.  Τόσκας Λάζαρος, Ανεστάκης 
Ιωάννης, Αβραμόπουλος Νικόλαος και  Χρυσομάλλης Νικόλαος.  

 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    
ως ακολούθως :  
 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
 
 

 
 

         Η Γραμματέας 
         Ηρώ Κουκίδου 

 

ΑΔΑ: ΨΑΖ97ΛΛ-ΜΑ9


		2022-07-15T13:24:27+0300
	Athens




