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«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της νέας 
πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 
55.000 ορνίθων πάχυνσης της εταιρείας 
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΤΕΡΠΝΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ που θα εγκατασταθεί 
στο αριθ. 1035 αγροτεμάχιο αγροκτήματος 
Τερπνής του Δήμου Βισαλτίας ΠΕ Σερρών 
Π.Κ.Μ..» 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/01-11-2021 
Αριθμ. Απόφασης:    101 / 2021 
      Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 1 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αρ. 
πρ. οικ. 685706(815)/27-10-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, 
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου 
Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 27-10-2021 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020  Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ. Α). 
Από τα δεκατέσσερα (14) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας παραβρέθηκαν δώδεκα (12) τακτικά μέλη και ένα (1) 
αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος     1.Γιαννούλης Χρήστος -Τακτικό μέλος 
2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος            2. Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος            

3. Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

4. Μαλλιαράς Αθανάσιος-Τακτικό μέλος     

5. Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος              

6. Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος          

7. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

    8.    Αγγελίδης  Θεόδωρος -Τακτικό μέλος  

  9.   Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος 
 

 

10.   Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό μέλος  

11.   Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος  

12.   Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

  13 .  Θωμά Δήμητρα-Αναπληρωματικό μέλος  

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

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ανέφερε ότι η συνεδρίαση 
της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιείται 
«με τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 της  Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει «Κατά το διάστημα 
λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των 
αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και 
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί 
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να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 
και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με 
κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης 
των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».  

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της νέας πτηνοτροφικής μονάδας 
δυναμικότητας 55.000 ορνίθων πάχυνσης της εταιρείας ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 
ΤΕΡΠΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ που θα εγκατασταθεί στο αριθ. 1035 
αγροτεμάχιο αγροκτήματος Τερπνής του Δήμου Βισαλτίας ΠΕ Σερρών Π.Κ.Μ.»  
και έδωσε το λόγο στον  κ. Μαλλιαρά Αθανάσιο, Περιφερειακό Σύμβουλο                               
της Π.E. Σερρών, ο οποίος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 
604568(5105)/11-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 
της Π.E. Σερρών, η οποία έχει ως εξής: 
2. 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 160/A΄/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/25-04-
02) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ…» Για την προστασία του 
περιβάλλοντος 
ii) Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ  Α΄/ 209) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος 
iii)  Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α΄/07-05-2020) Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, …και λοιπές 
διατάξεις Ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α΄/12-03-2012) Ρυθμίσεις για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες 
διατάξεις 
iv) Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13-1-2012), όπως έχει τροποποιηθεί με την Υ.Α. ΔΙΠΑ οικ.37674/16 
(ΦΕΚ 2471/Β΄/2016) Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.4 του Ν.4014/2011 
v)  Υ.Α. αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/ τ.Β΄/10-08-2016) Τροποποίησηκαι 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
vi) ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β΄/15-01-2014)  Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και 
τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση 
κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε 
άλλης σχετικής λεπτομέρειας. 
Vii) Υπουργική Απόφαση αρ. 1420/82031/15 (ΦΕΚ 1709/Β΄/2015) Κώδικας Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής για την προστασία των νερών από Νιτροποίηση Γεωργικής Προέλευσης 
viii) Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/2010) όπως τροποποιήθηκε με την Αποφ. Γ.Γ.ΑΔΜΘ αρ. 81320+77909  
(ΦΕΚ 4302/Β΄/2016)   «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 
ix) To αριθ.πρωτ. 595006(729)/22-09-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας -Αυτοτελές 
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων  Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ   
x) Το αριθ.πρωτ. οικ.610269(5139)/ 28-09-2021 έγγραφό μας Αποστολή αποδεικτικού ανάρτησης 
3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης  έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α.Η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 
κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας, για το 
περιεχόμενο της ΜΠΕ.  
Β.Η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση της ΜΠΕ και την υλοποίηση της δραστηριότητας 
υπό προϋποθέσεις, όπως αναλύονται παρακάτω  
1. Υποβληθέντα στοιχεία 

Εξετάσθηκε το τεύχος της ΜΠΕ όπως αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό μητρώο 
(ΗΠΜ) με ΠΕΤ 2107577625 και όπως μας εστάλη με το ανωτέρω (2, ix) σχετικό. 

2. Αντικείμενο της ΜΠΕ 
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Η εξεταζόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά στη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης (έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων-ΑΕΠΟ) για την έκδοση εν συνεχεία 
άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας (από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ 
Σερρών) της υπό μελέτη νέας πτηνοτροφικής μονάδας της εταιρείας με την επωνυμία  
«ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΤΕΡΠΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ.Γκουγκούδη 
Ιωάννη.  

Η δυναμικότητα της μονάδας θα είναι 55.000 κοτόπουλα πάχυνσης ανά εκτροφή και συνολικά 300.000 
κατά έτος, μέσου ζώντος βάρους 2 κιλά. 

Πιο συγκεκριμένα η εξεταζόμενη ΜΠΕ αφορά: 

Την ίδρυση και λειτουργία νέας πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 55.000 
κοτόπουλων πάχυνσης στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού της Τερπνής και 
συγκεκριμένα στο αριθ. 1035 αγροτεμάχιο έκτασης 9.076,12 τ.μ. του αγροκτήματος 
Τερπνής του Δήμου Βισαλτίας ΠΕ Σερρών, όπου θα δημιουργηθούν δύο πτηνοτροφεία 
θερμοκηπιακού τύπου εμβαδού 1.722 τ.μ. έκαστο και συνολικού εμβαδού 3.444 τ.μ. 

Η παραγωγική κατεύθυνση της μονάδας αφορά στην παραγωγή κρέατος πουλερικών.  

3. Θέση:  

Η μονάδα χωροθετείται στο ιδιόκτητο αγροτεμάχιο με αρ. 1035 (Ε=9.076,12 m2) του αγροκτήματος 
Τερπνής στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Τερπνής του Δήμου Βισαλτίας (βόρεια του 
οικισμού σε απόσταση περίπου 1.200 μ.). Το εμβαδό της έκτασης είναι 9.076,12 m2  και το κέντρο 
περίπου της έκτασης της μονάδας έχει συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ’87: Χ=456658 και Υ= 4531239.  

4. Υφιστάμενη κατάσταση 

Η μονάδα είναι νέα – υπό ίδρυση σε καινούριες εγκαταστάσεις.  

Με την παρούσα ΜΠΕ προβλέπεται περιβαλλοντική αδειοδότηση για την εγκατάσταση και λειτουργία 
της νέας πτηνοτροφικής μονάδας.  

5. Μέγεθος και περιγραφή του έργου 

Πρόκειται για νέα-υπό ίδρυση πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 55.000 κοτόπουλων 
πάχυνσης. 

Η φυλή των κοτόπουλων θα είναι Ross 308 και Cobb 700. 

Το σύστημα εκτροφής είναι κλειστού σταυλισμού /εντατική εκτροφή και τα ζώα εκτρέφονται εντός 
των σταυλικών εγκαταστάσεων. Εντός του αγροτεμαχίου θα κατασκευαστούν δύο πτηνοτροφικοί 
θάλαμοι θερμοκηπιακού τύπου εμβαδού 1.722 τ.μ. έκαστος και διαστάσεων 123mx14m. Οι 
παραπάνω θάλαμοι θα περιλαμβάνουν έναν χώρο ανάπτυξης των κοτόπουλων, χώρο θαλάμου 
εγκατάστασης των κεντρικών μονάδων λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού και διαφόρων 
υλικών, δύο βάσεις σιλό διαστάσεων 3mx5m συνολικού εμβαδού 30 τ.μ. Ο φέρων οργανισμός θα 
κατασκευαστεί από χάλυβα. Οι εγκαταστάσεις θα είναι σύμφωνες με τους εγκεκριμένους τύπους 
κατασκευής από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το συνολικό εμβαδόν των θαλάμων θα είναι  
Ε=3.444 m2.  

Η έκταση του αγροτεμαχίου που βρίσκεται η μονάδα είναι  Ε=9.076,12 m2 .  

Η υδροδότηση της μονάδας θα γίνεται από το τοπικό δίκτυο ύδρευσης (ΔΕΥΑ Βισαλτίας). 

(Επισήμανση: Στην ΜΠΕ δεν υπάρχουν στοιχεία υπολογισμού κατανάλωσης νερού (ποτίστρες 
πτηνών, πλύσεις)) 

Η ηλεκτρική ενέργεια θα προέρχεται από το δίκτυο της ΔΕΗ. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός: 

Τα συστήματα αερισμού 

(Επισήμανση: Στην ΜΠΕ δεν υπάρχουν στοιχεία μηχανολογικού εξοπλισμού (ισχύς και είδος 
μηχανημάτων-σιλό και μεταφορικός εξοπλισμός, συστήματα παροχής νερού και ζωωτροφών, 
συστήματα αερισμού, κλπ) 

6. Πρώτες ύλες 

Για την κάλυψη των αναγκών σε τροφή απαιτούνται περίπου  4,5 kg ορνιθοτροφής ανά κοτόπουλο και 
ετησίως 1.350 tn. Η τροφή αγοράζεται έτοιμη και σε ό,τι αφορά τα συστατικά της αποτελείται από 
καλαμπόκι, σιτάρι, ρεβύθι, σόγια, κλπ.  

7. Παραγόμενα προϊόντα 

Η μονάδα θα παράγει κρέας πουλερικών. Η ετήσια ποσότητα παραγόμενου κρέατος αναμένεται να 
φθάσει τα 300.000 κοτόπουλα, δηλαδή τους 600 τόνους συνολικά (2 kg/κοτόπουλο) και θα διατίθενται 
σε βιομηχανίες επεξεργασίας κρέατος πουλερικών.  

8. Κατάταξη της δραστηριότητας σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012), όπως 
έχει τροποποιηθεί με την Υ.Α. ΔΙΠΑ οικ.37674/16 (ΦΕΚ 2471/Β/2016), όπως ισχύει 

Η δραστηριότητα κατατάσσεται στην 7η Ομάδα «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» με α/α 1 
«Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης»,  Υποκατηγορία Α2, 18.000<Θ<187.500 όπου Θ: 
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θέσεις πάχυνσης και σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ομάδας 7,  1 ισοδύναμο ζώο = 250 
κοτόπουλα πάχυνσης, οπότε 55.000 κοτόπουλα πάχυνσης είναι 220 ισοδύναμα. 

Συνεπώς η τελική κατάταξη είναι  Ομάδα 7 – α/α 1 – Υποκατηγορία Α2. 

Η μονάδα υπάγεται στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ (πρώην οδηγία IPPC 96/61/ΕΚ)-ΚΥΑ 
36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β) (για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης)-
Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/302 της Επιτροπής για τη θέσπιση των συμπερασμάτων σχετικά με 
τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (6.6 Εντατική εκτροφή πουλερικών ή χοίρων: α) με περισσότερες από 40.000 
θέσεις για πουλερικά) - η ΜΠΕ περιλαμβάνει έκθεση εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
για τη μονάδα. 
9. Προστατευόμενες περιοχές 

Δεν βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (Natura, Εθνικό Πάρκο κλπ). Η θέση εγκατάστασης 
βρίσκεται εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής Νιγρίτας – Τερπνής – Αγίας Παρασκευής (Απόφαση 
6291/2006 (ΦΕΚ 1079 Β/08-08-2006) «Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής Νιγρίτας – Τερπνής – Αγίας 
Παρασκευής Νομού Σερρών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας») όπου όμως δεν απαγορεύεται η 
υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.  

10.  Οικολογική αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4014/2011 

Δεν βρίσκεται σε περιοχή Natura 2000 και ως εκ τούτου, δεν απαιτείται ειδική μελέτη για οικολογική 
αξιολόγηση της περιοχής. 

11. Χρήσεις γης 

Στην περιοχή της δραστηριότητας δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης. Σύμφωνα με την 
βεβαίωση χρήσεων γης αρ. 24228/30-07-2021 του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σερρών, 
στη θέση της εν λόγω δραστηριότητας δεν υπάρχουν απαγορεύσεις στις χρήσεις γης από εγκεκριμένα 
ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ. Πρόκειται για πεδινή περιοχή με καλλιεργούμενες εκτάσεις (σιτηρά, ηλίανθος, 
βαμβάκι κλπ) και αρκετές κτηνοτροφικές μονάδες. 

12. Πράξη Χαρακτηρισμού έκτασης από Δασαρχείο σύμφωνα με την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 
1077/Β/2012) 

Όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. (gis.ktimanet.gr), στην ανάρτηση των δασικών χαρτών 
στην ΠΕ Σερρών (κυρωμένοι δασικοί χάρτες), η θέση εγκατάστασης εμπίπτει σε έκταση που δεν 
διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας 

 Δεν απαιτείται πράξη χαρακτηρισμού 

13. Έλεγχος από GOOGLE – GEODATA  

Στον Έλεγχο από GOOGLE – GEODATA, δεν διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από την ΜΠΕ 

14. Στερεά απόβλητα 

      Σύμφωνα με την ΜΠΕ, η μονάδα θα εφαρμόζει την τεχνική της θερμής στρωμνής. Το σύστημα 
εκτροφής θα είναι κλειστού σταυλισμού, τα ζώα θα ταΐζονται από τον ιδιοκτήτη και θα μένουν εντός της 
μονάδας καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής τους για περίπου 50 ημέρες. Στη συνέχεια τα κοτόπουλα θα 
πωλούνται για κρέας, θα καθαρίζεται η μονάδα και θα εκτρέφονται νέα κοτόπουλα για 50 ημέρες και 
ούτω καθεξής.  Έτσι θα πραγματοποιούνται ετησίως 6 κύκλοι εκτροφής και συνολικά θα εκτρέφονται 
περίπου 300.000 κοτόπουλα.  

Τα εν μέρει χωνεμένα ζωικά απόβλητα με τη στρωμνή θα καθαρίζονται και θα μεταφέρονται στην 
εταιρεία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Α.Ε.» (σύμφωνα με την ΜΠΕ, υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας) 
και δεν θα αποθηκεύονται σε κοπροσωρό στη μονάδα. Η εταιρεία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Α.Ε.» 
παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την καύση βιοαερίου το οποίο παράγεται από τη χώνευση ζωικών και 
λοιπών αποβλήτων. Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη μονάδα (απέχει περίπου 1.700 m). Η 
απομάκρυνση των αποβλήτων θα γίνεται με τη βοήθεια γεωργικού ελκυστήρα στο τέλος του κύκλου 
εκτροφής. 

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την ΜΠΕ, θα κατασκευαστεί κοπροσωρός με δυνατότητα αποθήκευσης 
στερεών αποβλήτων 60 ημερών για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη. Με βάση τους υπολογισμούς (σελ. 
17 της ΜΠΕ) σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΦΕΚ 1709/Β/2015), η παραγωγή 
αποβλήτων (στερεής μορφής αναμιγμένα με στρωμνή) ανά κύκλο εκτροφής θα είναι 146,57 m3. 
Επομένως, απαιτείται ένας χώρος συγκέντρωσης (κοπροσωρός) όγκου 150 m3. Οι διαστάσεις του θα 
είναι  ΜxΠxΥ=10x5x3 m3. Η βάση της κοπροσωρού θα είναι στεγανή από τσιμέντο, περιμετρικά θα 
υπάρχει τοιχίο ύψους 1,2m με τη μια πλευρά ανοιχτή ώστε να μπορεί να γίνεται η φορτοεκφόρτωσή 
της και εκατέρωθεν αυτού φρεάτια συλλογής και απομάκρυνσης ομβρίων υδάτων.  

(Επισήμανση: να γίνει διόρθωση των παραπάνω υπολογισμών παραγόμενων αποβλήτων ανά κύκλο 
εκτροφής (185,67 m3 αντί 146,57 m3 ) με ανάλογη διόρθωση των διαστάσεων της κοπροσωρού) 

Η διαχείριση των νεκρών ζώων (ο αριθμός των οποίων δεν είναι δυνατόν να 
προσδιορισθεί) γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό 1069/2000 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (αποτέφρωση, μεταποίηση με αποστείρωση υπό πίεση 
κλπ) σε ειδικές εγκαταστάσεις. 
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Ο φορέας του έργου θα τηρεί μητρώο στο οποίο να αναγράφονται τα εξερχόμενα 
απόβλητα (ημερομηνία, ποσότητα, κωδικός ΕΚΑ, στοιχεία εγκατάστασης προορισμού 
κλπ). Οι πληροφορίες αυτές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά κάθε έτος μέσω της 
πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ 
(http://wrm.ypeka.gr). 

15. Υγρά απόβλητα 

Το είδος των αποβλήτων από πτηνοτροφεία κρεατοπαραγωγής είναι στερεής μορφής αναμεμιγμένα 
με στρωμνή. Δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική λειτουργία της δραστηριότητας. 
Τα υγρά  

πλύσης των θαλάμων εκτροφής (90 m3/έτος), αφού υποστούν εσχαρισμό, θα οδηγούνται σε στεγανή 
δεξαμενή και εν συνεχεία, θα μεταφέρονται από αδειοδοτημένες εταιρείες στην Εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων Σερρών. Στη δεξαμενή υγρών θα οδηγούνται επίσης τα προκύπτοντα 
στραγγίσματα από την κοπροσωρό. 

16. Αέρια απόβλητα  

Στην μονάδα παράγονται αέρια απόβλητα σε μικρές ποσότητες τα οποία είναι δύσοσμα (αμμωνία, 
υδρόθειο, κλπ). Για τον περιορισμό των δυσάρεστων οσμών θα πρέπει να γίνεται συνεχής και 
επιμελής καθαρισμός των χώρων και του εξοπλισμού (πλύσιμο, απολύμανση). 

Η καύση κάθε είδους υλικών (πλαστικών, στερεών κλπ) απαγορεύεται. 

  17. Θόρυβος -Ηχορύπανση 
Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, ο θόρυβος από την λειτουργία της μονάδας δεν θα υπερβαίνει τα 55 db στα όρια 
του γηπέδου των εγκαταστάσεων και ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να υπάρξουν οχλήσεις από 
θόρυβο. 

18. Παρακολούθηση λειτουργίας (Monitoring) 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρακολούθησης (Κεφάλαιο 
11), έχει οριστεί άτομο υπεύθυνο για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων και τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων όπου απαιτείται.  

19. Εμπειρία από την λειτουργία υφιστάμενης μονάδος 

Πρόκειται για νέα – υπό ίδρυση πτηνοτροφική μονάδα. 

20. Διαδικασία δημοσιοποίησης 

Κατά την διαδικασία δημοσιοποίησης της ΜΠΕ, κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή 
αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας για το περιεχόμενο της ΜΠΕ.  

21. Επισημάνσεις -προτεινόμενοι όροι για την νέα ΕΠΟ 

Το κείμενο της Απόφασης Ε.Π.Ο., το οποίο περιέχει τους περιβαλλοντικούς όρους, οριακές τιμές κλπ 
διαμορφώνεται από την αδειοδοτούσα αρχή, δηλαδή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - 
Θράκης. Υπάρχουν συνήθεις-τυποποιημένοι περιβαλλοντικοί όροι που τίθενται σε παρόμοια έργα, 
υπάρχουν και οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνει η ΜΠΕ. 

Επισημάνσεις : 

Στην ΜΠΕ δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία υπολογισμού κατανάλωσης νερού. 

Στην ΜΠΕ δεν υπάρχουν στοιχεία μηχανολογικού εξοπλισμού (ισχύς, είδος μηχανημάτων κλπ) 

Να διορθωθούν οι υπολογισμοί της κοπριάς και της κοπροσωρού (σελ. 17 της ΜΠΕ). 

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 η 
Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση του έργου, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα 
αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων – περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση που 
περιγράφονται στην σχετική ΜΠΕ  (κεφάλαια 10, 11 και 12) και οι όροι & προϋποθέσεις που τίθενται από 
την ισχύουσα περιβαλλοντική Νομοθεσία. 

       5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους-προυποθέσεις 
που παρατίθενται στο σημείο 4 της παρούσας” 
 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον κ. Τόσκα Λάζαρο, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, ο 
οποίος τόνισε ότι στην ΜΠΕ δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία υπολογισμού 
κατανάλωσης νερού, ούτε και μηχανολογικού εξοπλισμού. Ωστόσο, η σημαντικότερη 
ασάφεια αφορά στη διαχείριση νεκρών ζώων, όπου αναφέρεται αόριστα ότι θα 
γίνεται «σε ειδικές εγκαταστάσεις», χωρίς να διευκρινίζεται αν θα είναι της ίδιας 
εταιρείας εντός της έκτασης της μονάδας ή αν θα υπάρξει συμφωνητικό συνεργασίας 
με άλλη εταιρεία. Επειδή η μονάδα θα βρίσκεται σε απόσταση 1,2 χλμ από τον 
οικισμό της Τερπνής και επειδή σε άλλες περιοχές της Περιφέρειας, όπως στην 

http://wrm.ypeka.gr/
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Κατερίνη, παρατηρούνται πολλά προβλήματα δυσοσμίας και ακατάλληλης 
διαχείρισης νεκρών ζώων, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί γι’ αυτή την ασάφεια.  
 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη 
τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
α) το άρθρο 164 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού 
Συμβουλίου” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) την αριθμ.7281/2019 (21-06-2019) απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών 
της 26ης Μαΐου 2019 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και 
αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023 
γ) την αρ.169/2019 απόφαση του Π.Σ.Κ.Μ. περί “ Σύστασης και εκλογής μελών των 
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” . 
δ) 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”. 
ε) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, 
στ)την με αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της 
Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  της νέας 
πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 55.000 ορνίθων πάχυνσης της εταιρείας 
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΤΕΡΠΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ που θα εγκατασταθεί στο αριθ. 
1035 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Τερπνής του Δήμου Βισαλτίας ΠΕ Σερρών Π.Κ.Μ.        
,σύμφωνα με τους όρους-προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο έντυπο 
τυποποιημένης γνωμοδότησης-Δ9 (αρ. πρωτ.604568(5105)/11-10-2021 εισήγηση 
του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών). 
 
Κατά ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος. 
 
Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος και Θωμά 
Δήμητρα και Τζιουβάρας Χρήστος. 
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    
ως ακολούθως :  

 
 

   Ο Πρόεδρος             
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
 
 
 
Η Γραμματέας 
Κουκίδου Ηρώ                                                         
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