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∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
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Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
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          213 2063 775 
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Συνεδρίαση 36η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 315/2013  
 

 Σήµερα 17/10/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε 
τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του 
Υπουργείου  Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. 
πρωτ. οικ. 197456/10-10-2013 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα 
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 10/10/2013 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 
 

Θέµα 8ο      
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη 
λειτουργία – εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτιριακών 
εγκαταστάσεων µετά καθορισµού δυναµικότητας (συνολικά 15.776 θέσεις) 
υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης, των 
Απόστολου και Κωνσταντίνου Σταυράκη, στη θέση  Κολάτα του ∆ήµου 
Μεγαρέων Π.Ε. ∆υτικής Αττικής. 
 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εξήντα τριών (63) παρόντων 
Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι 
παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως 
εξής:  
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου 
Στέφανος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ∆ήµου Σταυρούλα. 
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Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, 
Αλεβίζος Περικλής, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, 
Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη 
∆έσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βασιλάκης Μιχαήλ,  Βασιλάκου Λιλίκα, 
Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, 
Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, 
Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γούδης Χρήστος, ∆ηµαράς Γεώργιος, 
∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος,  Επιτροπάκης Εµµανουήλ,  Ερµίδου 
Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας 
Αθανάσιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος 
Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης 
Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος 
Ιπποκράτης, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, 
Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κυπριανίδου  Ερµιόνη,  Κωνσταντάκου Μερόπη, 
Λιόσης Άγγελος, Μανιάτης Καλλικράτης,  Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, 
Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, 
Ματαράγκας Γεώργιος,  Μεθυµάκη Άννα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας 
∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης 
Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, 
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, 
Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Τσιρίδης 
Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος. 
 
Απόντες: 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αµανατίδης Νικόλαος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, 
Βαρελάς ∆ηµήτριος,  Βαρεµένος Γεώργιος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βιδάλη Μαρία, 
Βλάχος Ιωάννης, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, ∆ηµαράς 
Ιωάννης, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, Καµµένος Γεώργιος, 
Κικίλιας Βασίλειος, Κολοβού Ελένη, Λούσκος Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - 
Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Σπυρίδων Σπυρίδων, Χολέβα Μαρία, 
Χάγιος Άγγελος, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής Πάνθη ∆ούκα και Σταυρούλα Καπελούζου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συµβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συµβούλου κ. Ι. Προµπονά και 
την υπ’ αριθµ. πρωτ. 173689/25-09-2013 εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία 
έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση. 
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                            Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 

 

 

Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη 
λειτουργία – εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτιριακών 
εγκαταστάσεων µετά καθορισµού δυναµικότητας (συνολικά 15.776 θέσεις) 
υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης, των 
Απόστολου και Κωνσταντίνου Σταυράκη, στη θέση  Κολάτα του ∆ήµου 
Μεγαρέων Π.Ε. ∆υτικής Αττικής, µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι 
περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω αναφερόµενη 
εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής: 

 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης.» Στο Παράρτηµα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, 
περιλαµβάνεται ο αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι κωδικοί αποβλήτων που 
σηµειώνονται µε αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάµει επικίνδυνα 
απόβλητα. 

2. Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά: Π∆ 116/04 (Π∆ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι 
και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών 
τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων…»  

3. Μεταχειρισµένα ελαστικά: Π∆ 109/04 (Π∆ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για 
την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των 
οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4. Χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών, 
2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και 
τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού: Π∆ 117/04 (ΦΕΚ 
80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού>> 

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 

7. Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): Π∆ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, 
όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων 
Λιπαντικών Ελαίων» 

8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ µε αριθµ. οικ. 145116/2011 «Καθορισµός 
µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση 
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
354/Β/8-3-2011) και την µε ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νοµαρχών Αττικής 
(ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονοµική 
∆ιάταξη περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων, όπως 
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έχει τροποποιηθεί µε τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), 
Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και ∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 
2089) 

9.  Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-
2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ 
αριθµ. ΚΥΑ Η. Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και 
περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα 
επικίνδυνα απόβλητα” του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα 
και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

10. ∆ιαχείριση και προστασία των υδάτων:  

α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που 
χρησιµοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης 
από ρυπάνσεις και µολύνσεις» 

β)  Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και 
διαχείρισης των υδάτων – Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28η 
Οκτωβρίου 2000» 

γ)  Π∆51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισµού, Μέτρων και 
∆ιαδικασιών για την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτων σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη 
θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της 
πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

δ)  ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της 
«Απαιτούµενης ποιότητας των επιφανειακών νερών που 
προορίζονται για πόσιµα κλπ)» 

ε)  ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης» 

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια 
εκποµπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.∆.1180/81 καθώς και 
µετρήσεις για τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται µε τους 
όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.∆.1180/81 (ΦΕΚ 
293/81). 

12. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των µηχανηµάτων ισχύουν τα 
προβλεπόµενα στις αποφάσεις: 

α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως 
κατασιγασµένων αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570/Β΄/9-9-86) «Προσδιορισµός της 
ηχητικής εκποµπής µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου σε 
συµµόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 

γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β΄/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ 
για την οριακή τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων 
αεροσυµπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 
και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και 
αεροσφυρών» όπως έχει συµπληρωθεί από την ΥΑ 10399/91 
(ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/21-2-91) «Καθορισµός των οριακών 
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τιµών στάθµης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων µε 
καλώδια των προωθητικών γαιών, των φορτωτών και των 
φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί µε την Κ.Υ.Α. 
11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). 

         Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόµενα 
στο Π∆ 1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.  

13. ∆οµικά µηχανήµατα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η 
ΚΥΑ 37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι 
πιστοποιηµένα από πλευράς εκποµπών θορύβου, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα σε αυτήν (9272/471/2007).  

14. Αέριοι ρύποι οχηµάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): 
«Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 28ης Σεπτεµβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να 
ληφθούν κατά των εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από 
τους κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε 
οχήµατα, καθώς και κατά των εκποµπών αερίων ρύπων από κινητήρες 
επιβαλλόµενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο ή 
υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε οχήµατα», καθώς και των Οδηγιών 
2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεµβρίου 2005 που τροποποιεί 
τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 
2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτηµα Ι της 
Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτηµα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

15. Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: 

α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 

β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 

γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 

δ) ΚΥΑ µε α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), µε την οποία 
καθορίζονται µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της 
ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 
2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ µε α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), µε την οποία 
καθορίζονται τιµές - στόχοι και όρια εκτίµησης των 
συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδµίου, του υδραργύρου, 
του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωµατικών 
υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε 
τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

16. Αµιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθµ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-
2009) Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που 
ασχολούνται µε τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και 
υλικών που περιέχουν αµίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, 
εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις εργασίες 
συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που 
περιέχουν αµίαντο. 

17. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 
(ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του 
Ν4030/12. 
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Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιµετώπισης της 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και 
να εφαρµόζονται. 

 
 
Α. Γενικές Υποχρεώσεις 
Α.1. Ο φορέας της πτηνοτροφικής εγκατάστασης φέρει ακέραια την ευθύνη 
για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων έστω και αν µέρος ή το σύνολο 
των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγµατοποιούνται από τρίτους. 
Α.2. Για οποιαδήποτε τυχόν άλλη δραστηριότητα ή εγκατάσταση εντός του 
γηπέδου της πτηνοτροφικής εγκατάστασης, πρέπει προ της υλοποίησης και 
λειτουργίας της να έχουν εξασφαλιστεί όλες οι προβλεπόµενες 
από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 
Α.3. Τυχόν τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενο έργο υποδοµής της 
περιοχής να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς διαχείρισης 
του έργου υποδοµής, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. 
Α.4. Να γίνει οριοθέτηση του χώρου της πτηνοτροφικής εγκατάστασης µε 
κατάλληλη περίφραξη. 
Α.5. Για τυχόν φυτεύσεις των ακάλυπτων χώρων της πτηνοτροφικής 
εγκατάστασης να προτιµηθούν ενδηµικά είδη που προσαρµόζονται στις 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής. 
Α.6. Να λαµβάνεται µέριµνα αντιπυρικής προστασίας, για την αντιµετώπιση 
τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς. 
Α.7. Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων και υλικών σε 
υπαίθριους χώρους. 
Α.8. Ο φορέας της πτηνοτροφικής εγκατάστασης υποχρεούται: 
• να επιτρέπει την είσοδο σε κλιµάκια των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών, 
• να διευκολύνει τον έλεγχο και να παρέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και 
πληροφορίες, 
• να συµµορφώνεται στις συστάσεις − υποδείξεις των αρµόδιων ελεγκτικών 
οργάνων. 
Α.9. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της πτηνοτροφικής 
εγκατάστασης, να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Η διαχείριση 
υλικών και εξοπλισµού που κατά την οριστική παύση λειτουργίας της 
πτηνοτροφικής εγκατάστασης αποτελούν απόβλητα, να πραγµατοποιηθεί 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909), 
13588/2006 (ΦΕΚ Β΄ 383) και 8668/2007 (ΦΕΚ Β΄287), καθώς και στους 
νόµους 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) όπως εκάστοτε 
ισχύουν. 
 
 
Β. Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι κατά τη φάση λειτουργίας της 
υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας 
Β.1. Κατά τη φάση λειτουργίας της πτηνοτροφικής εγκατάστασης να 
λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος της περιοχής, µε την αποφυγή ρύπανσης των επιφανειακών 
νερών, του περιβάλλοντος χερσαίου χώρου και της ατµόσφαιρας. 
Β.2. Απαγορεύεται η χρήση των ακάλυπτων χώρων της πτηνοτροφικής 
εγκατάστασης για πάσης φύσεως άλλες 
εργασίες, για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και µηχανηµάτων 
χωρίς άδεια. 
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Β.3. Οι ακάλυπτοι χώροι της πτηνοτροφικής εγκατάστασης να διατηρούνται 
καθαροί και απαλλαγµένοι από διάσπαρτα απόβλητα (στερεά ή υγρά) και 
υλικά. 
Β.4. Για τον περιορισµό των δυσάρεστων οσµών που προέρχονται από την 
πτηνοτροφική εγκατάσταση θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω: 
• τακτικός και επιµελής καθαρισµός των χώρων και του εξοπλισµού της 
(πλύσιµο, απολύµανση), 
• κατάλληλος φυσικός ή/και µηχανικός αερισµός των χώρων εκτροφής 
ζώων, σταβλισµού, κ.λπ. 
Β.5. Η υδροδότηση της πτηνοτροφικής εγκατάστασης να γίνεται από νόµιµα 
αδειοδοτηµένο φορέα. Σε περίπτωση υδροδότησης από γεώτρηση, ο 
φορέας του έργου να εφοδιαστεί µε όλες τις απαιτούµενες άδειες και 
εγκρίσεις (άδεια χρήσης νερού, κ.λπ.). 
Β.6. Η διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων της παραγωγικής 
διαδικασίας να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από νιτρορύπανση, σύµφωνα µε την 
Οδηγία 91/676/ΕΟΚ περί προστασίας των νερών από τη νιτρορύπανση 
γεωργικής προέλευσης, όπως αυτή ενσωµατώθηκε στην Εθνική Νοµοθεσία 
µε την ΚΥΑ 161690/1335/1997 (ΦΕΚ Β΄ 519), όπως ισχύει και τα 
προβλεπόµενα στις ΚΥΑ 19562/1906/99 (ΦΕΚ Β΄ 1575), ΚΥΑ 
20419/2522/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1212), ΚΥΑ 106253/08.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1843), 
ΚΥΑ 190126/17.04.2013 (ΦΕΚ Β΄983 ) και ΥΑ 85167/820/20−3−2000 (ΦΕΚ 
Β΄ 477). 
Β.7. Να εφαρµόζονται οι διατάξεις των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΥΑ 85167/820/20.03.2000 (ΦΕΚ 
Β΄477) και στην ΚΥΑ 125347/268/20.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 142), σε ότι αφορά τη 
διαχείριση των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας. 
Ειδικότερα: 
• η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να εξασφαλίζει την αποφυγή 
ρύπανσης των νερών από νιτρικά, σύµφωνα µε την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ 
περί προστασίας των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. 
• να αποφεύγεται η προσθήκη νερού στα µη υγρά απόβλητα, δεδοµένου ότι 
ο χειρισµός των αποβλήτων είναι ευκολότερος στα στερεά απόβλητα παρά 
στα υγρά. Για τον ίδιο επίσης λόγο, πρέπει να αποφεύγεται η αποστράγγιση 
του νερού της βροχής (από στέγες, προαύλια κ.λπ.) στις δεξαµενές 
αποβλήτων. 
• σε περίπτωση που στην πτηνοτροφική εγκατάσταση δεν παράγονται υγρά 
ζωικά απόβλητα, αλλά υγρά απόβλητα τα οποία είναι σχετικά καθαρά (υγρά 
πλύσεως κ.λπ.), αυτά να συλλέγονται και να διαχειρίζονται µαζί µε τα λοιπά 
αστικής φύσεως υγρά απόβλητα της εγκατάστασης. 
Β.8. Για την ασφαλή διάθεση των επεξεργασµένων αποβλήτων να ισχύουν 
τα ακόλουθα: 
• όταν πραγµατοποιείται σε εδάφη µε κλίση, να γίνεται σε τέτοια ποσότητα 
και µε τέτοια µέθοδο που να αποκλείεται η απορροή. 
• να µη διατίθενται στο έδαφος, κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων και 
ειδικά όταν αυτό βρίσκεται σε κατάσταση υδατοκορεσµού ή όταν είναι 
παγωµένο. 
• η διάθεση σε καλλιέργειες να γίνεται όταν τα φυτά βρίσκονται στο 
κατάλληλο βλαστικό στάδιο (την περίοδο εφαρµογής των χηµικών 
λιπασµάτων). 
• η θέση διάθεσης των αποβλήτων να απέχει τουλάχιστον 50 µέτρα από 
επιφανειακά νερά και µε τις προϋποθέσεις ότι έχουν ληφθεί µέτρα για την 
πρόληψη της επιφανειακής απορροής και τη διαφυγή σε υπόγεια νερά, 
εκτός αν άλλως ορίζεται από άλλες αυστηρότερες κείµενες διατάξεις. 
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Β.9. Για τον παραγόµενο θόρυβο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 
πτηνοτροφικής εγκατάστασης ισχύουν: 
• τα όρια που αναφέρονται στο Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/81) για τις 
σταθερές µηχανολογικές εγκαταστάσεις. 
• τα αναφερόµενα στην υπ’ αριθ. 13568/724/06 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 

384/Β/06) �περί µέτρων, όρων και µεθόδων για αξιολόγηση θορύβου στο 

περιβάλλον σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2002/49/ΕΚ.� 
Β.10. Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στην πτηνοτροφική 
εγκατάσταση και που κατά τη λειτουργία τους ενδέχεται να προκαλέσουν 
δονήσεις, να εδράζονται σε κατάλληλη αντικραδασµική βάση. 
Β.11. Τυχόν µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους της 
πτηνοτροφικής εγκατάστασης (π.χ. 
µηχανήµατα για την συντήρηση φυτών και πρασίνου) να φέρουν τη 
σήµανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυηµένη στάθµη ηχητικής ισχύος. 
Β.12. Από τη λειτουργία της πτηνοτροφικής εγκατάστασης να µην 
προκαλείται επιβάρυνση της ποιότητας της ατµόσφαιρας όπως καθορίζεται 
σύµφωνα µε τις οριακές τιµές που δίνονται στις κ.υ.α. Η.Π. 14122/549/ 
Ε103/2011 (ΦΕΚ Β΄ 488) και Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ Β΄ 920), 
όπως εκάστοτε ισχύουν. 
Β.13. Η λειτουργία των λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού και θέρµανσης 
(εφόσον υπάρχουν) να είναι σύµφωνη µε την υπ’ αριθ. 189533/2011 (ΦΕΚ 
Β΄ 2654) υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. Η συντήρηση των 
εγκαταστάσεων του συστήµατος να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
(π.χ. άπαξ ετησίως για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού νερού) και να 
λαµβάνεται φύλλο συντήρησης. 
Β.14. Εάν υπάρχουν δεξαµενές υγρών καυσίµων, να είναι εγκατεστηµένες 
εντός κατάλληλων λεκανών ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση σταδιακής 
διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωµάτων των δεξαµενών, τα υγρά 
καύσιµα να συγκρατηθούν εντός των λεκανών και να µη διαφύγουν. 
Β.15. Τυχόν εγκαταστάσεις υγραερίου θα πρέπει να πληρούν της 
προδιαγραφές που καθορίζονται από την υπ’ αριθ. ∆3/14858/1.7.1993 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄477), όπως ισχύει. 
Β.16. Η επεξεργασία και διαχείριση των αστικής φύσεως υγρών αποβλήτων 
(όσων δηλ. δεν προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία) να γίνεται µε 
έναν από τους ακόλουθους τρόπους: i) να διατίθενται σε σύστηµα 
σηπτικής απορροφητικής δεξαµενής ii) να διατίθενται σε χηµική τουαλέτα iii) 
να διατίθενται σε σηπτική δεξαµενή iv) να διατίθενται σε εγκατάσταση 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 
Β.17. Να εφαρµόζονται οι διατάξεις των κωδίκων ορθής γεωργικής 
πρακτικής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην υπ’ αριθ. 
85167/820/20.03.2000 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄477) και στην υπ’ αριθ. 
125347/268/20.1.2004 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 142), σε ότι αφορά στη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας και εφόσον αυτά δεν 
διατίθενται σε άλλον φορέα. Ειδικότερα: i) τα στερεά απόβλητα να 
συγκεντρώνονται σε στεγανοποιηµένη επιφάνεια (κοπροσωρό) µε κανάλι 
συλλογής των υγρών στράγγισης και εφοδιασµένη µε προστατευτικό τοιχείο 
κατά τις δυο ή τρεις πλευρές της ύψους µέχρι 1,5 µ. και προστατευµένη από 
τη βροχή, ii) Η στεγανοποιηµένη επιφάνεια να έχει κλίση 3−6% προς το 
κανάλι συλλογής των υγρών στράγγισης και iii) Η στεγανοποιηµένη 
επιφάνεια να έχει κατάλληλο εµβαδό για τη συγκέντρωση όλων των στερεών 
αποβλήτων µέχρι την ολοκλήρωση της ζύµωσης. 
Β.18. Τα αστικά απορρίµµατα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της 
πτηνοτροφικής εγκατάστασης να αποθηκεύονται µε υγειονοµικά αποδεκτό 



9 

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, κ.λπ.). 
Β.19. Τα απορρίµµατα τυχόν καλλιέργειας, πλαστικά κάλυψης, υλικά 
συσκευασίας, λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, παλιά µη χρησιµοποιήσιµα 
υλικά άρδευσης ή τµήµατα γεωργικών µηχανηµάτων δεν πρέπει να 
εγκαταλείπονται στο χώρο ή τους κοινόχρηστους χώρους αλλά πρέπει να 
συλλέγονται και να διατίθενται σε αδειοδοτηµένες εταιρείες ή συλλέκτες 
τέτοιων υλικών. 
Β.20. 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. 
Β.21. Εάν τα ζωικά απόβλητα διαχειρίζονται µε τη µέθοδο της ξηράς 
στρωµνής, αυτή θα πρέπει να έχει ικανό πάχος ώστε να απορροφά πλήρως 
τα υγρά απόβλητα. 
Β.22. Η αποµάκρυνση της κόπρου από τους χώρους σταβλισµού, 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. 
Β.23. Η παραγόµενη κόπρος να παραδίδεται σε ειδικά αδειοδοτηµένη 
εταιρεία για αυτό το σκοπό ή να διαχειρίζεται µε σκοπό τη λιπασµατοποίησή 
της και τη διάθεσή της ως λίπασµα σε γεωργικές εκτάσεις − καλλιέργειες ή 
για παραγωγή βιοαερίου. 
Β.24. Να τηρούνται τα όρια ασφαλείας, όσον αφορά στην υδραυλική και 
οργανική φόρτιση του εδάφους, καθώς και τα όρια ασφαλείας όσον αφορά 
στη φόρτιση του εδάφους µε αιωρούµενα στερεά (TSS), άζωτο (Ν), 
φώσφορο (P), κ.τ.λ., ανάλογα µε το είδος του εδάφους και του 
αντικειµενικού στόχου διάθεσης (επιφανειακή απορροή, άρδευση 
ταχύρυθµη άρδευση, απορρόφηση, διείσδυση, κ.τ.λ.). 
Β.25. Απαγορεύεται η απόρριψη ζωικών υποπροϊόντων 
συµπεριλαµβανοµένων και των νεκρών ζώων στο περιβάλλον. 
Β.26. Να εφαρµόζεται η εκάστοτε ισχύουσα κοινοτική και εθνική κτηνιατρική 
νοµοθεσία για τα κτηνιατρικά φαρµακευτικά προϊόντα, την υγεία και την 
προστασία των ζώων, την υγειονοµική πιστοποίηση των ζώων και των 
τροφίµων, τη σήµανση των ζώων, την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίµων 
και τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων συµπεριλαµβανοµένων και των 
νεκρών ζώων. 
Β.27. Στην εκτροφή ορνίθων αυγοπαραγωγής σε στρωµνή, αυτή να 
αποµακρύνεται µετά το τέλος της εκτροφής, οπότε η ζύµωση να διαρκεί 
12−15 µήνες και να µπορεί να διατεθεί απ' ευθείας σε καλλιεργητές. Όταν η 
εκτροφή γίνεται σε κλωβοστοιχίες χωρίς σύστηµα αφύγρανσης, η κοπριά 
(ηµιστερεή) να αποµακρύνεται είτε καθηµερινά ή σε µεγαλύτερα χρονικά 
διαστήµατα (20−60 ηµέρες), οπότε πρέπει να τοποθετείται σε κοπροσωρό 
όπου και θα παραµένει για φυσική ξήρανση ή να οδηγείται σε εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας της κοπριάς. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις που διαθέτουν και 
σύστηµα αερισµού και αφύγρανσης της κοπριάς, στην έξοδο του θαλάµου η 
κοπριά έχει στερεή µορφή και µπορεί να εναποτεθεί σε κοπροσωρό ή να 
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ανακατευτεί 2−3 φορές για να επιταχυνθεί η ζύµωση και η κοµποστοποίησή 
της. 

 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι 
κ.κ. ∆ιάκος Κων/νος, ∆ηµαράς Γεώργιος, Κωνσταντάκου Μερόπη. 

 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Μανουσογιαννάκης 

Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Βακάλης Ευάγγελος, Ζαφειρίου Ελένη, 
Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Μπαλού Αλεξάνδρα, 
Φλούδα Γεωργία. 

 
 
 
 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.   

  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ                   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ  

 
 


