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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού  
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής  
Ταχ.∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 2132063532, 2132063536, 2132063775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

Συνεδρίαση 19η   

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 191/2017 

Σήµερα 01/6/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 109056/26-5-2017
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά που κοινοποιήθηκε νόµιµα, στις 26-5-
2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε 
καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 

 
Θέµα 9ο Η.∆. 

Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για τη λειτουργία υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας 
εκτροφής ωοτόκων ορνίθων µετά αναθρεπτηρίου του Θωµά Μουστάκα στη θέση 
Τούτουλη ∆ήµου Μεγαρέων Π.Ε. ∆υτικής Αττικής που αφορά αύξηση δυναµικότητας µε 
κτιριακή επέκταση. 

 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα (80) παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα),  Τζόκας Σπυρίδων, 
Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου 
Πέτρος. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη 
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος 
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Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, 
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, 
Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, 
Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, 
Γάκης Αντώνιος, Γούλας Απόστολος, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, 
∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη, 
∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, 
Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, 
Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κοροβέσης 
Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία, 
Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης 
Περικλής, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά 
Φωτεινή, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης 
Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά 
Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης 
Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, 
Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Καραµέρος Γεώργιος και κ. Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αλεξίου Αθανάσιος, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής 
(Θέµης), Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 
Καµάρας Παύλος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούµπα ∆έσποινα, 
Κωστόπουλος Νικόλαος, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας 
∆ηµήτριος, Μπαλάφας Γεώργιος, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, 
Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Ροκοφύλλου 
Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.   
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος
θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 55266/24-5-2017 
εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής η 
οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 

2. Τον ισχύοντα Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 228/τ.Α./27-12-10) όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 109290/39629/29-12-2016 (Β΄4251) απόφαση 
«Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής µε την οποία τροποποιείται ο Οργανισµός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Την υπ’ αριθµ. Οικ. 59417/20 – 3 – 2017 (ΦΕΚ 945/Β/21-3-2017) Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής, µε θέµα: «Τροποποίηση – συµπλήρωση της αριθ. οικ. 
8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 39/τ’Β/17-01-2017) απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής 
περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συµβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη” σε Προϊσταµένους της Περιφέρειας Αττικής», 
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όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις αριθ. οικ. 14027/20-01-2017 
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 97/τΒ΄/2017) και οικ. 53499/13-03-2017 
(ΦΕΚ 804/τΒ’/2017 όµοιες». 

4. Την αριθµ. πρωτ. οικ. 10057/16-01-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
τοποθέτησης Αναπληρώτριας Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, 
όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν.4014/11 
(ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 

6. Την Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012), σχετικά µε την κατάταξη δηµόσιων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύµφωνα 
µε το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα την τροποποίηση που έχει επέλθει µε την Υ.Α. 
∆ΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) µε θέµα: «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δηµόσιων 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». 

7. Τον Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209Α΄/2011) σχετικά µε την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε 
δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος. 

8. Την ΥΑ οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45/Β/15.1.2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του 
ενδιαφεροµένου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση… ». 

9.  Την Υ.Α. οικ. 170225/20.1.2014 (ΦΕΚ 135 Β/27.1.2014) «Εξειδίκευση των 
περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αξιολόγησης έργων και δραστηριοτήτων 
κατηγορίας Α΄…». 

10. Την Υ.Α. οικ. 167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964 Β/19.4.2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης…». 

11. Την Υ.Α. 15277/12 (ΦΕΚ 1077 Β/9.4.12) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την 
ενσωµάτωση στις ΑΕΠΟ ή ΠΠ∆ της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ∆ασικής 
Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α΄ και Β΄ 
της Υ.Α. µε αριθ. 1958/12 (ΦΕΚ 21 Β/13.1.12), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 
4014/11».  

12. Το Ν. 4056/12 (ΦΕΚ 52 Α/12.3.12) «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
43 του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32 Α/11.2.14). 

13. Το Ν. 4042/12 (Α΄ 24) « Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων  - Εναρµόνιση 
µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων ΥΠΕΚΑ». 

14. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων». 

15. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις». 

16. Την ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993) ‘Ρύθµιση θεµάτων σχετικών  µε τη 
λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού’. 

17. To N. 3661/08 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008): ‘Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις’, όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α /4-6-2010).  

18. Το Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 
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Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.2040/1992 
(ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθµιση Θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και 
νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν.3208/2003 
(ΦΕΚ303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, 
ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένι εκτάσεων και 
άλλες διατάξεις» 

19. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – 
εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

20. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «∆ιατήρησης της βιοποικιλότητας 
και άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για τον 
«Καθορισµό µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
(ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε 
µε την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008). 

21. Τις διατάξεις του Ν.3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς». 

22. Το µε αρ. πρωτ. οικ. 51920/10-03-2017 διαβιβαστικό του Τµήµατος Συλλογικών 
Οργάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 55266/14-3-
2017) µε συνηµµένα: α) την µε αρ. πρωτ. 51918/10-03-2017 αποστολή ανακοίνωσης 
για δηµοσίευση και ενηµέρωση κοινού, β) το αρ. πρωτ. 13962/680/1-3-2017 
διαβιβαστικό της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και γ) την από Νοεµβρίου 2016 ΜΠΕ του έργου 
του θέµατος µε συνηµµένα αλληλογραφία µε υπηρεσίες, προηγούµενες 
αδειοδοτήσεις, φωτογραφική τεκµηρίωση, συµβάσεις µε εταιρείες και ιδιώτες κ.λπ. 

23. Την  µε αρ. πρωτ. 4548/21-3-2017 (αρ. πρωτ. εισερχ. 60962/21-3-2017) αίτηση για 
αποστολή µελέτης του Γραφείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μεγαρέων και την 
από 21-3-2017 αποστολή της ΜΠΕ σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. 

24. Το από 24-4-2017 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από το µελετητή του έργου, 
µε αρ. πρωτ. εισερχ. 85105/26-4-2017). 

25. Το γεγονός ότι µέχρι την παρούσα δεν έχουν υποβληθεί απόψεις κοινού και 
ενδιαφερόµενου κοινού στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης. 

 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την (22) σχετική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
του έργου για τη λειτουργία υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας εκτροφής 
ωοτόκων ορνίθων µετά αναθρεπτηρίου του Θωµά Μουστάκα στη θέση Τούτουλη 
∆ήµου Μεγαρέων Π.Ε. ∆υτικής Αττικής που αφορά αύξηση δυναµικότητας µε 
κτιριακή επέκταση. Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η εκτίµηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου από τη λειτουργία, την αύξηση της 
δυναµικότητας και την κτιριακή επέκταση της µονάδας.  

Η µελέτη η οποία απεστάλη από το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 
της Περιφέρειας Αττικής  για την έκφραση απόψεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία και αφορά στο 
έργο του θέµατος και το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην (22) σχετική διαβιβασθείσα 
µελέτη µετά σχεδιαγραµµάτων, χαρτών και φωτογραφιών για την έκφραση απόψεών 
µας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
από την αρµόδια ∆/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
 
1.1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ:  
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ΜΠΕ για τη λειτουργία υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας εκτροφής ωοτόκων 
ορνίθων µετά αναθρεπτηρίου του Θωµά Μουστάκα στη θέση Τούτουλη ∆ήµου 
Μεγαρέων Π.Ε. ∆υτικής Αττικής που αφορά αύξηση δυναµικότητας µε κτιριακή 
επέκταση. 
 
1.2 ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Στην υφιστάµενη κατάσταση της εξεταζόµενης πτηνοτροφικής εγκατάστασης, 
γίνεται εκτροφή ωοτόκων ορνίθων συνολικής δυναµικότητας 28.504  ορνίθων 
(190,03 ισοδύναµα ζώα), του φορέα Θωµάς Μουστάκας. 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η εκτίµηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τη λειτουργία/επέκταση των υφιστάµενων πτηνοτροφικών µονάδων 
και η πρόταση συγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Συγκεκριµένα µε στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται συνοπτικά η (22) 
σχετική που αφορά σε: 

- αύξηση της δυναµικότητας της µονάδας από 28.504 ωοτόκες όρνιθες (190,03 
ισοδύναµα ζώα) σε 44.500 ωοτόκες όρνιθες (296,67 ισοδύναµα ζώα). 

- Κτιριακή επέκταση µε κατασκευή νέου πτηνοτροφικού θαλάµου εµβαδού Ε = 910 
τ.µ. και δυναµικότητας 15.996 ωοτόκων ορνίθων (σε κλωβούς) και προσθήκη κατ’ 
επέκταση ισόγειας αγροτικής αποθήκης εµβαδού Ε = 665,12 τ.µ.  

 
2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Με βάση το Παράρτηµα VIΙ της (6) σχετικής Υ.Α., η εκτροφή ωοτόκων ορνίθων 
κατατάσσεται στην Οµάδα 7η: «Πτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις» και στον α/α 2: 
«Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων», µε κατάταξη στην περιβαλλοντική 
υποκατηγορία Α2, διότι Θ = 44.500 < 45.000, που αποτελεί και το όριο κατάταξης στην 
περιβαλλοντική υποκατηγορία Α2. 

Όσον αφορά στους νεοσσούς που εκτρέφονται εντός της µονάδας προκειµένου 
να αντικαθιστούν τον πληθυσµό των «γερασµένων» µη παραγωγικών ορνίθων, 
υποβλήθηκε συµπληρωµατικά µε το (24) σχετικό η ακόλουθη διευκρίνιση: «Η 
δυναµικότητα του αναθρεπτηρίου δεν ξεπερνά τους 12.000 νεοσσούς, οι οποίοι 
χρησιµοποιούνται για την σταδιακή αλλαγή του πληθυσµού των ορνίθων 
αυγοπαραγωγής της µονάδας. Αντίστοιχα, σύµφωνα µε την απάντηση του Υπουργείου 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό πρωτοκόλλου 12493/368/16-5-2013 (Α∆Α: 
ΒΕΝ20-ΘΚ5), τα µέγιστα ισοδύναµα νεοσσών θα είναι περίπου 8,73. Η εκτροφή 
νεοσσών εντάσσεται στην ίδια οµάδα µε το πτηνοτροφείο (7η Οµάδα – “ 
Πτηνοκτηνοτροφικές Εκαταστάσεις”) και στον α/α 10 (“Εκτροφή άλλων ζώων”)». 

 

3. ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 
ΘΩΜΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
∆ιεύθυνση έδρας: Θέση «Τουτούλη», Τ.Θ. 95, 19100, Μέγαρα 
Τηλέφωνο: 22960 90388, 2104177204, 6944721330 
e-mail: info@moustakas.farm 
 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 
4.1 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ  
 

To υφιστάµενο πτηνοτροφείο δυναµικότητας 28.504 ωοτόκων ορνίθων (190,03 
ισοδύναµα) βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή µε τοπωνύµιο «ΤΟΥΤΟΥΛΗ» σε 
γήπεδο εµβαδού 41.532,60 τ.µ. Το πτηνοτροφείο λειτουργεί όλο το χρόνο (πλην των 
περιόδων ανανέωσης των ορνίθων). Μετά τον εκσυγχρονισµό και την αύξηση της 
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δυναµικότητας, η συνολική δυναµικότητα θα ανέρχεται σε 44.500 ωοτόκες όρνιθες 
(296,67 ισοδύναµα).  

 
 

Εικόνα 4.1: Θέση των εγκαταστάσεων της πτηνοτροφικής εκµετάλλευσης 

 
4.2  ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 
4.2.1 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
 

Σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 1144/08.07.2016 απάντηση της Υπηρεσίας ∆όµησης 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μεγαρέων, η ιδιοκτησία του Θωµά 
Μουστάκα όπως αυτή σηµειώνεται στο συνηµµένο απόσπασµα της υπ’ αρ. 6440/6 
πινακίδας ΓΥΣ, «είναι εκτός σχεδίου πόλεως Μεγάρων, βρίσκεται εντός περιοχής 
(ζώνης) Α΄ και ισχύουν οι χρήσεις γης που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Π.∆/τος της 5-
12-79, ΦΕΚ 707/∆/13-12-79. 

Όσον αφορά στις χρήσεις γης της ζώνης Α΄, σχετικές είναι και οι διατάξεις του Ν. 
3325/2005, ΦΕΚ 68/τ.Α΄/11-3-2005 (Ίδρυση και λειτουργία Βιοµηχανικών – Βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», 
επισηµαίνοντας στο ανωτέρω έγγραφο ότι τα ανωτέρω έχουν ισχύ εφόσον η ιδιοκτησία 
δεν εµπίπτει σε χώρους ή περιοχές που αναφέρονται στα εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 
15, Νόµου 1337/83 (Αρχαιολογικός χώρος, ρέµµα, δάσος κ.λπ.). 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.∆. της 5-12-79 στην περιοχή Α 
επιτρέπεται η ανέγερση των κάτωθι κτιρίων και εγκαταστάσεων: 
«1. Κτηνοτροφικών κτιρίων, πτηνοτροφικών κτιρίων, γεωργικών αποθηκών, 
θερµοκηπίων, υδατοδεξαµενών, δεξαµενών, αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεατίων και 
κατοικιών…» 

 
Επίσης συνηµµένα µε το τεύχος της ΜΠΕ, υποβλήθηκαν και τα ακόλουθα 

έγγραφα: 
- Το αρ. πρωτ. 229714/137809/8133/18-7-2016 έγγραφο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, όπου αναφέρεται ότι οι υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις στη θέση «Τούτουλη» βρίσκονται εκτός των ορίων του υπό κήρυξη 
αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Μεγάρων. 
- Το αρ. πρωτ. 443/23-02-2009 έγγραφο του ∆ασαρχείου Μεγάρων, σύµφωνα µε 
το οποίο έκταση 36,288 στρ στη θέση ¨Τούτουλη» της περιφέρειας ∆ήµου Μεγάρων, 
εµπίπτει εντός της υπ’ αρ. 678/13-03-2001 πράξεως χαρακτηρισµού η οποία κατέστη 
τελεσίδικος και χαρακτηρίζει το εν λόγω τµήµα ως µη δασικής µορφής έκταση που 
ανήκει στην κατηγορία του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79. Το ανωτέρω έγγραφο 
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συνοδεύει συνηµµένα απόσπασµα της υπ’ αρ. 6440/4 πινακίδας ΓΥΣ, σε κλίµακα 
1:5000, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί: 
 

 
 

Εικόνα 4.2: Απόσπασµα της υπ’ αρ. 6440/4 πινακίδας ΓΥΣ, που συνοδεύει το αρ. πρωτ. 
443/23-02-2009 έγγραφο του ∆ασαρχείου Μεγάρων (µε γραµµοσκίαση απεικονίζεται η έκταση 

των 36,288 στρ.) 

 
Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµανθεί ότι στο τοπογραφικό διάγραµµα που 

υποβλήθηκε συνηµµένα µε την εξεταζόµενη ΜΠΕ και που φέρει ενσωµατωµένο 
απόσπασµα της υπ’ αρ. 6440/4 πινακίδας ΓΥΣ, το ακίνητο έχει εµβαδό 41.532,60 τ.µ. 
και παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί: 
 

 
 

Εικόνα 4.3: Απόσπασµα της υπ’ αρ. 6440/4 πινακίδας ΓΥΣ, που συνοδεύει το συνηµµένο 
τοπογραφικό διάγραµµα (µε γραµµοσκίαση απεικονίζεται η έκταση των 41.532,60 τ.µ.) 

 
Για την υπολειπόµενη έκταση των 5.244,60 τ.µ. (41.532,60 – 36.288 = 5.244,60 

τ.µ.) δεν έχει προσκοµιστεί συνηµµένα µε τη ΜΠΕ, πράξη χαρακτηρισµού εκτάσεως. 
Σύµφωνα µε το (24) σχετικό που υποβλήθηκε από το µελετητή του έργου, «το έγγραφο 
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του ∆ασαρχείου εκδόθηκε για τις τότε άδειες του πτηνοτροφείου και περιλαµβάνει την 
έκταση των 36 περίπου στρεµµάτων. Μέσα στη έκταση αυτή έχουν κατασκευαστεί όλες 
οι κτιριακές εγκαταστάσεις του πτηνοτροφείου. Η συµπληρωµατική έκταση που 
αγοράστηκε δεν έχει µέσα κτιριακές κατασκευές και αποτελεί την έκταση των 5,5 
περίπου στρεµµάτων η οποία είναι περιφραγµένη παραπλεύρως της προϋπάρχουσας». 
Επί του θέµατος αυτού ακολουθούν οι επισηµάνσεις της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, στο κεφάλαιο 7 της παρούσας εισήγησης. 

 
Όσον αφορά στα κτίσµατα της µονάδας, αυτά έχουν ανεγερθεί µε τις υπ’ αριθ. 

2186/76, 00165/85 οικοδοµικές άδειες. Με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 έγινε ρύθµιση 
αυθαιρέτων κατασκευών σταυλικών εγκαταστάσεων και κτιρίων προσωρινής διαµονής 
συνολικού εµβαδού 2.905,00 τ.µ. Στις σταυλικές εγκαταστάσεις περιλαµβάνονται 
πτηνοτροφικοί θάλαµοι, αποθήκες, βοηθητικοί χώροι, κατοικία, γραφεία, µύλος 
ζωοτροφών, ωοσκοπικό κέντρο, υπόστεγα, silos κλπ. Ειδικότερα οι κτιριακές 
εγκαταστάσεις έχουν συνολικό εµβαδό 2.756,79 τ.µ. ενώ τα υπόστεγα, οι ανοιχτοί 
στεγασµένοι χώροι και οι υπόλοιποι χώροι έχουν εµβαδό 148,21 τ.µ. Σύµφωνα µε τη 
ΜΠΕ έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας. 
 Τέλος, έχουν εκδοθεί οι υπ’ αρ. 04/2015 άδεια δόµησης και 03/2015 έγκριση 
δόµησης (αφορά σε προσθήκη νέας ισόγειας αγροτικής αποθήκης κατ’ επέκταση), που 
σύµφωνα µε τη ΜΠΕ δεν έχει ακόµα κατασκευαστεί. 

 
4.2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 

Οι αποστάσεις της υπό εξέταση µονάδα από διάφορες δραστηριότητες καθώς και 
οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να πληρούνται, βάσει του Ν. 4056/12-3-2012 (ΦΕΚ 
52/Α/12-3-2012) λαµβάνοντας υπόψη τόσο τον αριθµό των ισοδυνάµων ζώων (296,67 
ισοδύναµα ζώα) όσο και την αρ. πρωτ. 1145/29-7-2016 απάντηση του Τµήµατος 
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Μεγαρέων, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
 
 

ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ 
ΤΟΥ Ν. 4056/12 (σε 

µέτρα) 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 
(σε µέτρα) 

Ξενοδοχεία και άλλα νόµιµα 
τουριστικά καταλύµατα και 
κατασκηνωτικοί χώροι, 
στρατόπεδα 

800 

4.000 µ (σύµφωνα µε την  
αρ. πρωτ. 1145/29-7-2016 
απάντηση του Τµήµατος 
Υπηρεσίας ∆όµησης του 
∆ήµου Μεγαρέων) 

Βιοµηχανίες, βιοτεχνίες µη 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

150 

Από ΒΙΠΑ ΠΑΠΠΑ 
ΠΕΡΙΒΟΛΙ: 2.500 µ 
(σύµφωνα µε την  αρ. πρωτ. 
1145/29-7-2016 απάντηση 
του Τµήµατος Υπηρεσίας 
∆όµησης του ∆ήµου 
Μεγαρέων) 

Βιοµηχανίες, βιοτεχνίες που 
παράγουν προϊόντα τα 
οποία απαιτούν υγειονοµική 
προστασία 

400 ∆εν υπάρχουν στην περιοχή 

Ποτάµια συνεχούς ροής 
εφόσον χαρακτηριστούν 
έτσι από την αρµόδια 
επιτροπή 

250 ∆εν υπάρχουν στην περιοχή 
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Μοναστήρια εφόσον δεν 
έχουν δικές τους 
οργανωµένες 
πτηνοκτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Καθορίζονται κατά 
περίπτωση από την 
αρµόδια επιτροπή 

Ι. Μ. Παναχράντου: 2.600 µ 
(σύµφωνα µε την  αρ. πρωτ. 
1145/29-7-2016 απάντηση 
του Τµήµατος Υπηρεσίας 
∆όµησης του ∆ήµου 
Μεγαρέων) 

Επαρχιακοί δρόµοι και 
σιδηροδροµικές γραµµές 

100 

- Προαστιακός: 11.100 µ 
- Επαρχ. Οδός Μεγάρων - 
Αλεποχωρίου: 1.000 µ 
(σύµφωνα µε την  αρ. πρωτ. 
1145/29-7-2016 απάντηση 
του Τµήµατος Υπηρεσίας 
∆όµησης του ∆ήµου 
Μεγαρέων) 

Εθνικοί δρόµοι 150 

ΝΕΟ Αθηνών - Κορίνθου : 
11.000 µ 
ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου: 
11.100 µ 
(σύµφωνα µε την  αρ. πρωτ. 
1145/29-7-2016 απάντηση 
του Τµήµατος Υπηρεσίας 
∆όµησης του ∆ήµου 
Μεγαρέων) 

- Οικισµοί και χωριά µέχρι 
500 κατοίκους. 
- Εκπαιδευτήρια (από 
υπάρχοντα ή από εκείνα 
που προβλέπονται κατά 
νόµιµο τρόπο να 
ανεγερθούν) 

800 

Από εκπαιδευτήρια: 10.000 µ  
(σύµφωνα µε την  αρ. πρωτ. 
1145/29-7-2016 απάντηση 
του Τµήµατος Υπηρεσίας 
∆όµησης του ∆ήµου 
Μεγαρέων) 

Οικισµοί και χωριά 501 έως 
2.000 κατοίκους. 

800  

- Πόλεις και κωµοπόλεις 
2.001 – 5.000 
- Λίµνες, ακτές και 
παραδοσιακοί οικισµοί 

800 

Από θάλασσα: 6.100 µ  
(σύµφωνα µε την  αρ. πρωτ. 
1145/29-7-2016 απάντηση 
του Τµήµατος Υπηρεσίας 
∆όµησης του ∆ήµου 
Μεγαρέων) 
∆εν υπάρχουν στην περιοχή 
παραδοσιακοί οικισµοί και 
λίµνες 

- Πόλεις µε πληθυσµό > 
5.000 κατοίκων 
- Λουτροπόλεις, τουριστικοί 
χώροι 
- Νοσοκοµεία, ευαγή 
ιδρύµατα(από υπάρχοντα ή 
από εκείνα που 
προβλέπονται κατά νόµιµο 
τρόπο να ανεγερθούν) 

1.000 

Από όριο σχεδίου πόλεως 
Μεγάρων: 10.000 µ 
(σύµφωνα µε την  αρ. πρωτ. 
1145/29-7-2016 απάντηση 
του Τµήµατος Υπηρεσίας 
∆όµησης του ∆ήµου 
Μεγαρέων) 
∆εν υπάρχουν στην περιοχή 
τουριστικοί χώροι, 
νοσοκοµεία, ευαγή ιδρύµατα 

 
Πίνακας 4.1: Αποστάσεις της εξεταζόµενης µονάδας από χώρους προστασίας και σύγκριση µε 

τις θεσµοθετηµένες ελάχιστες αποστάσεις. 
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4.3  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
 

Για µέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τον πληθυσµό των 
28.504 ορνίθων, έχουν εκδοθεί οι οικοδοµικές άδειες µε αριθµ.: 2189/76 και 00165/85. 
Πέραν των οικοδοµικών αδειών έχει πραγµατοποιηθεί υπαγωγή στον Ν.4178/13 για το 
σύνολο των κτισµάτων. Το πτηνοτροφείο µε την σηµερινή του δυναµικότητα λειτουργεί 
κατά την διάρκεια όλου του έτους διαθέτοντας τις παρακάτω εγκαταστάσεις:  
- ∆ύο (2) πτηνοτροφικούς θαλάµους, όπου διαβιούν οι όρνιθες (κλωβοί), µε εµβαδά 
625,00 τ.µ. ο πρώτος και 820,00 τ.µ. ο δεύτερος, ήτοι συνολικό εµβαδόν 1.445,00 τ.µ.  
-  Ένα (1) πτηνοτροφικό θάλαµο - αναθρεπτήριο, εµβαδού 460,00 τ.µ.  
- ∆ύο (2) πτηνοτροφικούς θαλάµους, όπου διαβιούν οι όρνιθες (δάπεδο), µε εµβαδά 
109,15 τ.µ. ο πρώτος και 56,86 τ.µ. ο δεύτερος, ήτοι συνολικό εµβαδόν 166,01 τ.µ.  
-  Ένα (1) µύλο ζωοτροφών , εµβαδού 127,80 τ.µ.  
-  Γραφεία, εµβαδού 59,80 τ.µ.  
-  Κατοικία, εµβαδού 34,90 τ.µ.  
-  Ένα (1) ωοσκοπικό κέντρο, εµβαδού 102,00 τ.µ  
-  Ένα (1) διατηρητή αυγών, εµβαδού 113,40 τ.µ.  
-  Έξι (6) βοηθητικούς χώρους µε εµβαδά 6,90 τ.µ., 72,15 τ.µ., 73,20 τ.µ., 35,15 τ.µ. (µε 
τα αποδυτήρια), 15,55 τ.µ. και 13,94 τ.µ., ήτοι συνολικό εµβαδό 382,90 τ.µ.  
-  Ένα (1) ανοιχτό στεγασµένο χώρο - γκαράζ εµβαδού 42,00 τ.µ.  
-  Ένα (1) υπόστεγο εµβαδού 31,20 τ.µ.  
-  ∆ύο (2) wc, 5,00 τ.µ. το πρώτο και 5,89 τ.µ. το δεύτερο, συνολικού εµβαδού 10,89 τ.µ.  
-  Εγκατάσταση γεώτρησης εµβαδού 9,60 τ.µ.  
-  Εγκατάσταση γεννήτριας εµβαδού 20,10 τ.µ.  
-  Ζυγ. πλάστιγγας εµβαδού 5,75 τ.µ.  
-  ∆εκατέσσερα (14) silos.  
-  Μία (1) πιστοποιηµένη δεξαµενή υγραερίου χωρητικότητας 2.500 Lt.  
 

Όσον αφορά το αναθρεπτήριο, αυτό βρίσκεται σε ανεξάρτητο κτίριο και λειτουργεί 
µόνο κατά την περίοδο που αντικαθίστανται οι «γερασµένες» όρνιθες µε νέες.  

Ο παραγωγικός χρόνος ζωής των ορνίθων ανέρχεται σε 22-24 µήνες περίπου. 
Μετά την αποµάκρυνσή τους, ο θάλαµος, τα κλουβιά και οι λοιπές εγκαταστάσεις 
καθαρίζονται προκειµένου να τοποθετηθούν οι νέες όρνιθες.  
Στο δάπεδο του αναθρεπτηρίου επί στρώµατος άχυρου, εγκαθίστανται οι νεοσσοί. Εκεί, 
σε κατάλληλες συνθήκες θερµοκρασίας, υγρασίας, φωτισµού, τροφής κ.λπ. διαβιούν οι 
νεοσσοί για διάστηµα 3-5 εβδοµάδων, ώσπου να θεωρούνται «πουλάδες» (νεαρές 
όρνιθες) και να µπορούν να τοποθετηθούν στους «συρµάτινους» κλωβούς για την 
παραγωγική τους περίοδο. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το (24) σχετικό, «η δεξαµενή 
υγραερίου, η οποία βρίσκεται δίπλα στο αναθρεπτήριο, χρησιµοποιείται για τις σόµπες 
θέρµανσης. Η χρήση αυτή γίνεται µόνο στο αναθρεπτήριο, µόνο κατά τους µήνες 
ανατροφής των νεοσσών σε πουλάδες και συγκεκριµένα κατά τους χειµερινούς µήνες 
και µόνο όταν σηµειώνονται πολύ χαµηλές θερµοκρασίες». 

Όταν στο αναθρεπτήριο δεν εκτρέφονται νεοσσοί αυτό παραµένει άδειο, ενώ όταν 
εκτρέφονται, αδειάζει αντίστοιχο τµήµα των ορνίθων στις κλωβοστοιχίες. Τα στερεά 
απόβλητα του αναθρεπτηρίου είναι πολύ µικρού µεγέθους και περιέχουν άχυρο σε 
ποσοστό περίπου 90%.  

Αυτά τοποθετούνται µαζί µε τα στερεά απόβλητα των κύριων πτηνοτροφικών 
θαλάµων, όµως εναλλακτικά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως λίπασµα σε 
δενδροκαλλιέργειες µέσα στο ακίνητο, αφού περιέχουν κυρίως άχυρο (καθαρή 
κυτταρίνη), στερεά απόβλητα των νεοσσών, ενώ έχουν πολύ χαµηλό ποσοστό υγρασίας.  
Η δυναµικότητα των αναθρεπτηρίων δεν ορίζεται, αφού ο αριθµός των νεοσσών 
καθορίζεται από τις ανάγκες αντικατάστασης των ορνίθων. Σε περίπτωση που απαιτηθεί 
µεγαλύτερος αριθµός θα εκτραφούν συνεχόµενες «γενιές» νεοσσών.  

Τέλος, σηµειώνεται ότι το ωοσκοπικό κέντρο µε εµβαδό 102,00 τ.µ, έχει λάβει 
αριθµό κτηνιατρικής έγκρισης GR-85 (/EL-85) σύµφωνα µε την απόφαση υπ’ αριθµ. 
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327656/02-12-2005 της Γενικής δ/νσης κτηνιατρικής /∆/νση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας 
Υγείας. Επίσης, έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας η οποία περιήλθε στον εκµεταλλευτή 
έπειτα από τροποποίηση άδειας (παλιά άδεια εκδοθείσα για τον προκάτοχο της 
επιχείρησης), σύµφωνα µε την απόφαση νοµάρχη υπ’ αριθµ. 5246/15-12-2009 της 
∆/νσης Κτηνιατρικής και Αλιείας / Τµήµα Κτην/κης ∆ηµόσιας Υγείας & Ελέγχου Ζωικών 
Τροφίµων (βλ. παράρτηµα εγγράφων). Στο ωοσκοπικό κέντρο χρησιµοποιούνται µόνο 
αυγά που παράγονται στην πτηνοτροφική µονάδα και τα απόβλητα τα οποία 
προκύπτουν είναι πολύ χαµηλής τάξης (µηδαµινά) και δεν απαιτείται µελέτη διαχείρισής 
τους. 

 
4.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Η διαβίωση των ορνίθων γίνεται στα υφιστάµενα ισόγεια κτίρια (πτηνοτροφικούς 
θαλάµους), όπως αυτά φαίνονται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα, µέσα σε 
κλωβοστοιχίες (για τον πληθυσµό των 28.224 ορνίθων), οι οποίες εδράζονται επί 
δαπέδου από beton (οπλισµένο σκυρόδεµα). Επίσης, για µικρότερο τµήµα του 
πληθυσµού (280 όρνιθες) εφαρµόζεται σύστηµα διαβίωσης «επί δαπέδου» από beton. Η 
υδροδότηση του πτηνοτροφείου γίνεται µε νερό από την γεώτρηση (εντός της 
ιδιοκτησίας), απ’ όπου µεταφέρεται στις ποτίστρες για την υδροδότηση των ορνίθων.  

Η σίτιση των ορνίθων στις κλωβοστοιχίες γίνεται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, 
χρησιµοποιώντας την µέθοδο της αλυσίδας. ∆ηλαδή, η τροφή – σιτηρέσιο – αφού 
παρασκευαστεί και τοποθετηθεί σε αποθηκευτικούς χώρους (silos), µε κοχλίες οδηγείται 
στους πτηνοτροφικούς θαλάµους. Από την αρχή του θαλάµου ξεκινούν οι ειδικού τύπου 
ανοξείδωτες αλυσίδες οι οποίες διατρέχουν το σύνολο των κλωβοστοιχιών διακινώντας 
την τροφή και ανανεώνοντάς την. Η σίτιση των ορνίθων «επί δαπέδου» γίνεται οµοίως 
µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, χρησιµοποιώντας κατάλληλου τύπου εξοπλισµό. ∆ηλαδή 
αφού παρασκευαστεί η τροφή και τοποθετηθεί σε αποθηκευτικούς χώρους, τοποθετείται 
µε κοχλίες οδηγείται στις σειρές αλυσίδων των θαλάµων.  

Τα αυγά που προέρχονται από τα κλουβιά, µε κατάλληλη κλίση, κυλούν στην 
διερχόµενη µπροστά από αυτά ταινία µεταφοράς, κατασκευασµένη από ειδικά νήµατα, 
ώστε να αποφεύγεται το ράγισµα ή το σπάσιµο του αυγού. ∆ιατρέχοντας όλες τις 
κλωβοστοιχίες οδηγούνται προς τον θάλαµο αυγών. Τα αυγά που προέρχονται από το 
σύστηµα «επί δαπέδου» (όπου χρησιµοποιούνται κατάλληλες κούρνιες και φωλιές), 
συλλέγονται χειρονακτικά και µεταφέρονται στον θάλαµο αυγών. Στον θάλαµο αυγών, το 
ωοσκοπικό κέντρο, το κέντρο διαλογής αυγών και η τοποθέτηση των αυγών σε 
αυγοθήκες, χρησιµοποιούν µόνο αυγά που παράγονται στην πτηνοτροφική µονάδα.  

Τα απόβλητα από την πλύση των χώρων και από το κατάλυµα των εργαζοµένων 
οδηγούνται σε 4 διβάθµιους στεγανούς βόθρους, ενώ τα στερεά απόβλητα συλλέγονται 
σε τακτικά χρονικά διαστήµατα και µεταφέρονται µε την χρήση κλειστού φορτηγού, για 
επεξεργασία και εκµετάλλευση σε εγκαταστάσεις εταιρίας παραγωγής βιοαερίου (MEGA 
BIOGAS Α.Ε.) , η οποία θα αναλαµβάνει την µεταφορά της συνολικά παραγόµενης 
κοπριάς από το πτηνοτροφείο στο εργοστάσιο. Εκεί µε σύγχρονες µεθόδους 
επεξεργάζεται για παραγωγή βιοαερίου.  

Τονίζεται ότι σύµφωνα µε το από 5-9-2016 Ιδιωτικό Συµφωνητικό του φορέα 
του έργου και της MEGA BIOGAS Α.Ε., ο φορέας του έργου θα προµηθεύει στη 
συµβαλλόµενη εταιρεία υγρά και στερεά οργανικά απόβλητα (κοπριά νωπή σε 
στερεή, ηµιστερεή ή υγρή µορφή, καθώς επίσης και υγρά οργανικά απόβλητα 
που προέρχονται από πλυσίµατα των εγκαταστάσεων χωρίς να περιλαµβάνουν 
χηµικά καθαριστικά – απολυµαντικά). 

Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ ότι οι πτηνοτροφικοί θάλαµοι απολυµαίνονται µε τρόπο και 
υλικά που είναι εγκεκριµένα και σύµφωνα µε την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 
(υγρός τύπος απολύµανσης). Για την καταπολέµηση των τρωκτικών έχουν τοποθετηθεί 
δολωµατικοί σταθµοί εξωτερικά περιµετρικά των θαλάµων και αντίστοιχα εσωτερικά 
σταθµοί χωρίς ύπαρξη χηµικού δηλητηρίου. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το (24) σχετικό, 
«τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από την πλύση των θαλάµων χωρίς χηµικά 
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πρόσθετα, τα οποία οδηγούνται σε στεγανούς βόθρους και αποµακρύνονται µε 
κατάλληλο βυτιοφόρο όχηµα όποτε απαιτείται. Η απολύµανση γίνεται µε ψεκασµό των 
επιφανειών είτε µε ατµό θερµοκρασίας µεγαλύτερης των 100 οC, είτε µε κατάλληλο 
χηµικό προϊόν ψεκασµού. Από τους ψεκασµούς δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα».   
 
4.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΩΒΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Στους πτηνοτροφικούς θαλάµους συνολικής δυναµικότητας 28.224, οι ωοτόκες 
όρνιθες διαβιούν σε κλωβούς διαταγµένους σε διαµήκεις κλωβοστοιχίες κατακόρυφου 
τύπου, όπου έχουν ενσωµατωθεί όλα τα συστήµατα σίτισης, υδροδότησης, αποκοµιδής 
αυγών, φωτισµού κ.λπ.  

Συγκεκριµένα, στο θάλαµο µε αριθµό «3» έχουν εγκατασταθεί 3 κλωβοστοιχίες, µε 4 
ορόφους η κάθε µία, διπλών σειρών, µε 21 κλωβούς η κάθε σειρά. ∆ηλαδή υπάρχουν 
συνολικά 504 κλωβοί, οπότε στεγάζεται ο πληθυσµός των 12.096 ορνίθων (εντός κάθε 
κλωβού στεγάζονται 24 όρνιθες).  

Στο θάλαµο µε αριθµό «2» έχουν εγκατασταθεί 4 κλωβοστοιχίες, µε 4 ορόφους η 
κάθε µία, διπλών σειρών, µε 21 κλωβούς η κάθε σειρά. ∆ηλαδή υπάρχουν συνολικά 672 
κλωβοί, οπότε στεγάζεται ο πληθυσµός των 16.128 ορνίθων (εντός κάθε κλωβού 
στεγάζονται 24 όρνιθες).  

Όλοι οι εµπλουτισµένοι κλωβοί ικανοποιούν τις απαιτήσεις περί προστασίας των 
ωοπαραγωγών ορνίθων σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π∆ 216/2003 και τα 
χαρακτηριστικά τους είναι:  
- Το πλάτος κλωβού είναι 240 εκ., το βάθος κλωβού 75 εκ., ύψος κλωβού 45 εκ.  
- Αντίστοιχα οι συνολικές διαστάσεις κάθε κλωβοστοιχίας είναι: πλάτος 1,86 µ., µήκος 
54,36 µ. (µε τις κεφαλές) και ύψος 3,03 µ.  
- Κάθε κλωβός έχει εµβαδόν 1,80 µ.2 (2,40 µ. Χ 0,75 µ.), άρα 750 εκ.2 για κάθε όρνιθα .  
- Κάθε κλωβός περιέχει 1 φωλιά και 2 κουρνιάστρες µε µήκος 1,80µ.  
- Βασικές µονάδες για τροφοδοσία µαζί µε σκάφες.  
- Ταΐστρες που χρησιµοποιούνται χωρίς περιορισµούς, αυτόµατης τροφοδοσίας µε 
αλυσίδα ροής.  
- Κάθε κλωβός περιλαµβάνει πλήρες σύστηµα ποτίσµατος για το µέγεθος της οµάδας, µε 
«πιπίλες» και τα κουπάκια τους για την συλλογή νερού (υπάρχουν 6 πιπίλες ανά 
κλωβό).  
- Ταινία και σύστηµα για την συλλογή αυγών «collector» καταρράκτη.  
- Ταινίες για καθαρισµό κοπριάς (λευκού χρώµατος «PP Belts»).  
- Πίνακας για την τροφοδοσία και πίνακας για τη συλλογή αυγών (µεταβλητής 
ταχύτητας).  
- Συστήµατα προστασίας αυγών από ραγίσµατα (egg saver) και από τσιµπήµατα 
(ηλεκτρικός δονητής).  
- Πλαστικά δάπεδα και λουτρό άµµου µε µοτέρ.  
- Για την διευκόλυνση της επιθεώρησης, της εγκατάστασης και της αποµάκρυνσης των 
πτηνών, οι διάδροµοι µεταξύ των σειρών κλωβών, όπως επίσης και µεταξύ αυτών και 
των τοίχων των κτιρίων, έχουν πλάτος περίπου 1,00 µ.  

Το σύστηµα κάθετων κλιµακωτών κλωβών, όπου υπάρχει κάτω από αυτούς 
ταινία κοπριάς, η κοπριά αποµακρύνεται περίπου δύο φορές την εβδοµάδα και 
µεταφέρεται µε κατάλληλο όχηµα. Το σύστηµα στέγασης διαθέτει σύστηµα κυλιοµένης 
ταινίας αποκοµιδής της κοπριάς που βρίσκεται κάτω από τα κλουβιά. Η συχνή 
αποµάκρυνση της κοπριάς αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση µείωσης των εκποµπών 
αµµωνίας. Ο συνδυασµός των συχνών αφαιρέσεων της κοπριάς µε τις εφαρµογές 
κατάλληλων τεχνικών λειτουργίας της µονάδας (όπως ο σωστός τρόπος ύδρευσης και 
τροφής), δίνει µεγαλύτερη µείωση των εκποµπών αµµωνίας και επίσης µειώνει τις 
εκποµπές ρύπων από τις εγκαταστάσεις.  
 
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ)  
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5.1  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Η δραστηριότητα της πτηνοτροφικής µονάδας είναι η παραγωγή αυγών που 
προέρχονται από κατάλληλες ράτσες ορνίθων σε συνεχή χρονική περίοδο, µε σκοπό την 
διάθεσή τους στο εµπόριο και θα παραµείνει η ίδια. Η δυναµικότητα της µονάδας είναι 
28.504 όρνιθες αυγοπαραγωγής (190,03 ισοδύναµα), 28.224 σε κλωβοστοιχίες και 280 
«επί δαπέδου». Μετά την αναβάθµιση των εγκαταστάσεων η συνολική 
δυναµικότητα θα είναι 44.500 όρνιθες αυγοπαραγωγής (296,67 ισοδύναµα). Τα 
αυγά συλλέγονται µε αυτοµατοποιηµένο µηχανικό σύστηµα - ταινία ή και χειρονακτικά και 
οδηγούνται προς τον θάλαµο διαλογής και ωοσκόπησης τους. Εκεί, αφού διαλεχτούν, 
ωοσκοπηθούν, ελεγχτούν και σφραγιστούν τοποθετούνται σε αυγοθήκες και οδηγούνται 
προς διάθεση στο εµπόριο.  

Η ηµερήσια ποσότητα των αυγών που παράγεται ανέρχεται σε 34.405 αυγά 
περίπου. Τα παραγόµενα αυγά αφού ελεγχτούν και ωοσκοπηθούν, κατά ποσοστό 
99,8% συσκευάζονται σε αυγοθήκες και οδηγούνται σε διάθεση για κατανάλωση. Το 
υπόλοιπο ποσοστό (0,02%) κρίνεται ως «αυγά Β’ κατηγορίας» και παραλαµβάνονται 
από εξειδικευµένη εταιρία για θερµική επεξεργασία (παστερίωση), µε ευθύνη της εταιρίας 
επεξεργασίας.  

Οι διαδικασίες που αφορούν την εκτροφή των ορνίθων αλλά και αυτές που 
αφορούν την διακίνηση των αυγών, έχουν περιγραφεί σε προηγούµενο κεφάλαιο της 
παρούσας εισήγησης και είναι πανοµοιότυπες µε αυτές που εφαρµόζονται στην 
υφιστάµενη κατάσταση. 

Η µονάδα προβλέπεται να λειτουργεί µε πλήρη δυναµικότητα σε ετήσια βάση, 
πλην της περιόδου ανανέωσης των ορνίθων κατά την οποία δεν θα λειτουργεί. 

 
5.1.1 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 
 

Η πτηνοτροφική επιχείρηση δεν καταναλώνει µεγάλες ποσότητες ύδατος πέραν 
από τις απαιτούµενες ποσότητες για την ύδρευση των ορνίθων. Επίσης το νερό 
χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό των εγκαταστάσεων. Μείωση της κατανάλωσης 
νερού στα ζώα δεν θεωρείται ότι είναι πρακτικό. Η ποσότητα ποικίλει σύµφωνα µε τη 
διατροφή τους και η µόνιµη πρόσβαση σε νερό θεωρείται ότι είναι υποχρέωση.  

Το νερό προέρχεται από την αδειοδοτηµένη γεώτρηση που υπάρχει εντός του 
γηπέδου. Το πόσιµο νερό µε σύστηµα κατάλληλων αγωγών µεταφέρεται στις 
εγκαταστάσεις και τις ποτίστρες των ορνίθων. Η ηµερήσια κατανάλωση νερού ανά πτηνό 
ανέρχεται σε 0,083 λίτρα. Έτσι η ετήσια κατανάλωση µόνο για το πότισµα των ζώων 
ανέρχεται σε 44.500 Χ 0,083 λίτρα / πτηνό Χ 365 = 1.348.127,50 λίτρα ή 1.349 κ.µ. 
ύδατος.  

Η ετήσια κατανάλωση ύδατος ανέρχεται σε 1.431,61 κυβ. µέτρα περίπου. Έτσι 
φαίνεται ότι η συνολική κατανάλωση, περιλαµβανοµένης της κατανάλωσης για το 
πλύσιµο θαλάµων, της χρήσης των εργαζοµένων και των υπολοίπων χρήσεων, είναι 
µέσα στα πλαίσια της ολικής κατανάλωσης νερού. 

 
5.1.2 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΤΡΟΦΗ 

 
Η παροχή τροφής και νερού στα κοτόπουλα γίνεται µέσω αυτόµατου συστήµατος 

διανοµής που διαθέτει το πτηνοτροφείο. 
Η σύνθεση της τροφής των πουλερικών ποικίλλει σηµαντικά, δεδοµένου ότι είναι ένα 
µίγµα των διαφορετικών συστατικών, όπως:  
- δηµητριακά και υπολείµµατά τους  
- σπόρους και υπολείµµατά τους  
- φασόλια σόγιας και τα όσπρια  
- κόνδυλοι, βολβοί και ρίζες ή καλλιέργειες ριζών,  

Στην ποσότητα αυτή δεν συµπεριλαµβάνονται η µαρµαρόσκονη, τα ιχνοστοιχεία, 
οι βιταµίνες, στοιχεία σε 
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µικρές ποσότητες, που µπορεί να έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη, και στην 
αύξηση του βάρους των πτηνών ως και στη βελτίωση του λόγου µετατροπής τροφής σε 
αυγά κ.λπ. 

Η ετήσια κατανάλωση ζωοτροφών θα ανέρχεται σε 966,40 τόνους. 
 

5.1.3 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
���� Φωτισµός 

Η στέγαση των ορνίθων έχει δυνατότητα να χρησιµοποιεί µόνο τεχνητό φως ή να 
επιτρέπει το φυσικό φως να εισέρχεται µέσα στους θαλάµους (φως της ηµέρας). Η 
δραστηριότητα και ο ρυθµός παραγωγής και ανάπτυξης των ορνίθων µπορεί να 
επηρεαστεί από τη χρήση του τεχνητού φωτισµού .  

Ο φωτισµός είναι επίσης σηµαντικός για την παραγωγή αυγών. Αναλόγως του 
είδους της εκτροφής (π.χ. όρνιθες αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες και κλωβούς 
εγκεκριµένου τύπου), την ηλικία των ορνίθων, την χρονική περίοδο του έτους ως και από 
άλλους παράγοντες εφαρµόζονται κατάλληλα προγράµµατα µε διαφορετικό φωτισµό, 
δηλαδή µε εναλλασσόµενες περιόδους φωτισµού και σκότους.  
 
���� Κατανάλωση Ενέργειας 

Η µόνη µορφή ενέργειας που καταναλώνεται για την λειτουργία της 
επιχείρησης είναι η ηλεκτρική και το µέγεθός της ανέρχεται σε 135.998 KWh 
περίπου ετησίως (υπολογισµός σύµφωνα µε την κατανάλωση για το έτος 2015).  

Η ισχύς των µηχανηµάτων που υπάρχουν στον χώρο της επιχείρησης είναι 
µικρού µεγέθους (167,45 KW), αποτελούµενα από µοτέρ κίνησης ιµάντων και κοχλιών 
τροφής, αυγών και κοπριάς, ανεµιστήρων αέρα κ.λ.π.  

Η ισχύς του φωτισµού υπολογίζεται σε 0,2 Kw ανά τ.µ. κτιρίου 
(περιλαµβανοµένων των θαλάµων, των χώρων προσωπικού, αποθήκες κ.λ.π.), δηλαδή 
2.736,69 τ.µ. Χ 0,2 = 547,338 Kw. ∆ηλαδή η συνολικά εγκατεστηµένη ισχύς ανέρχεται σε 
547,338 + 167,45 = 714,788 ≈ 715 Kw. Οπότε έχουµε 715 Kw X 365 ηµέρες = 260.975 
KWh (κατά το µέγιστο). 

Μετά την κατασκευή του νέου θαλάµου και της αποθήκης (665,12 + 910=1.575,12 
τ.µ.) η νέα ισχύς του φωτισµού υπολογίζεται σε 4.311,81 τ.µ. Χ 0,2 = 862,362 Kw. 
∆ηλαδή η συνολικά εγκατεστηµένη ισχύς ανέρχεται σε 862,362 + 167,45 = 1.029,812 ≈ 
1.030 Kw. Οπότε έχουµε 1.030 Kw X 365 ηµέρες = 375.950 KWh (επίσης κατά µέγιστο). 

Στην επιχείρηση, η χρήση της ενέργειας εστιάζεται:  
- Στην παραγοµένη τροφή (συστήµατα κοπής και άλεσης καρπών (καλαµπόκι κ.λ.π.), 
στην ανάδευσή τους, στην µεταφορά τους στις κατακόρυφου τύπου αποθήκες (silos), 
στην µεταφορά και στην διανοµή τους στις κλωβοστοιχίες.  
- Στην µεταφορά των παραγόµενων αυγών µε ταινίες µεταφοράς, στην διανοµή τους και 
στην ωοσκόπησή τους, µέχρι αυτά να συσκευαστούν.  
- Στην ψύξη του χώρου αποθήκευσης αυγών.  
- Στον εξαερισµό των πτηνοτροφικών θαλάµων .  
- Στην θέρµανση.  
- Στην άντληση και στην διανοµή νερού στους πτηνοτροφικούς θαλάµους.  
- Στον τεχνητό φωτισµό τους.  
 
5.2  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
  

• Από την λειτουργία της δραστηριότητας παράγονται τρία (3) είδη αποβλήτων τα 
οποία κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου 
Αποβλήτων (ΕΚΑ): 

Α) Κόπρος. ΕΚΑ: 02 01 06 Περιττώµατα, ούρα και κόπρανα ζώων (συµπεριλαµβάνεται 
και αλλοιωµένη χορτονοµή), υγρά εκροής συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόµενα 
εκτός σηµείου παραγωγής. 
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Β) Νεκρά Πτηνά ΕΚΑ: 02 01 02 Απόβλητα ιστών ζώων.   
 
Γ) Υγρά πλύσης θαλάµων. ΕΚΑ: 02 01 01 Λάσπες από πλύση και καθαρισµό (στη 
συνηµµένη ΜΠΕ δεν γίνεται κατάταξη κατά ΕΚΑ). 
  

• Από την λειτουργία των βοηθητικών χώρων παράγονται: 
Α) Ιλύς Σηπτικών ∆εξαµενών. ΕΚΑ: 20 03 04 Λάσπη σηπτικής δεξαµενής (στη 
συνηµµένη ΜΠΕ δεν γίνεται κατάταξη κατά ΕΚΑ). 
Β) Ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα: ΕΚΑ 20 03 01 
 
5.2.1 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 
Στην µονάδα εντοπίζονται τα ακόλουθα είδη στερεών αποβλήτων: 
- η κόπρος από την εκτροφή των πτηνών 
- τα νεκρά ζώα 
- τα απορρίµµατα αστικής φύσεως. 
Αναλυτικότερα: 
 
Α) Παραγόµενη κόπρος: 

Για τα πτηνά, ο όγκος των παραγοµένων αποβλήτων σε λίτρα ανά κιλό ζώντος 
βάρους ζώου ανέρχεται σε 0,056 (lt/klg Z.B.). Στην πτηνοτροφική µονάδα θα 
σταβλίζονται 44.500 όρνιθες αυγοπαραγωγής, ήτοι 296,67 ισοδύναµα ζώα. Αν θεωρηθεί 
ότι το µέσο βάρος της κάθε όρνιθας κυµαίνεται κατά µέσο όρο σε 1,80 κιλά προκύπτει ότι 
θα έχουµε 44.500 Χ 1,80 Χ 0,056 = 4.485,60 λίτρα παραγοµένων αποβλήτων ανά ηµέρα 
ή 4,486 κ.µ./ηµέρα, ή 180 Χ 4,486 = 807,48 κ.µ./εξάµηνο. Από αυτά – σύµφωνα µε τον 
ίδιο πίνακα – τα ολικά στερεά (Ο.Σ.) αποτελούν το 27% των παραγοµένων αποβλήτων, 
ήτοι 0,27Χ4.485,60 = 1.211,112 λίτρα ανά ηµέρα ή 1,212 κ.µ./ηµέρα ή 1,212Χ180 = 
218,16 κ.µ./εξάµηνο. 

Τα στέρεα απόβλητα περισυλλέγονται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα και 
µεταφέρονται µε την χρήση κλειστού φορτηγού, για επεξεργασία και εκµετάλλευση στις 
εγκαταστάσεις της εταιρίας «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος «MEGA 
BIOGAS AE»), η οποία θα αναλαµβάνει την µεταφορά της συνολικά παραγόµενης 
κοπριάς από το πτηνοτροφείο στο εργοστάσιο µε κλειστούς κάδους. Εκεί µε σύγχρονες 
µεθόδους επεξεργασίας, αυτή χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη για παραγωγή βιοαερίου 
από την αναερόβια χώνευση, συνεισφέροντας στην παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας 
(για ηλεκτρικό ρεύµα). 

Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα διασποράς της κοπριάς στις 
υπάρχουσες ελαιοκαλλιέργειες εντός του οικοπέδου (πρόκειται για 471 ελιές οι 
οποίες έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Σ.∆.Ε.), αφού προηγούµενος µε την διαδικασία 
της φυσικής ζύµωσης, τα στερεά απόβλητα µετατραπούν σε οργανικό λίπασµα. 
 
Β) Νεκρά ζώα: 

Τα νεκρά πτηνά δεν προκαλούν µόνο αισθητική ρύπανση στους χώρους που 
αποτίθενται αλλά και είναι εστίες έκλυσης οσµών και ανάπτυξης µικροβίων. Το ποσοστό 
θνησιµότητας για την υποπαραγωγή ορνίθων είναι περίπου 4% (German, Random 
Sample Tests (Poultry, 1986). Σύµφωνα µε τον Ευρ. Κανονισµό 1774/2002ΕΚ τα νεκρά 
πτηνά κατατάσσονται στα υλικά κατηγορίας 2.  

Τα τυχόν νεκρά ζώα που προκύπτουν κατά την λειτουργία της πτηνοτροφικής 
µονάδας θα συλλέγονται και θα τοποθετούνται σε αεροστεγείς πλαστικούς σάκους. Θα 
γίνει σύµβαση µε εταιρεία διαχείρισης νεκρών ζώων, η οποία θα αναλαµβάνει την 
παραλαβή τους, την µεταφορά τους και την καύση τους σε κλίβανο. Παράλληλα, θα γίνει 
αίτηµα προς το ∆ηµοτικό σφαγείο Μεγάρων να αποδεχτεί την καύση τους στο κλίβανό 
του. Αυτό το αίτηµα θα γίνει για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος παραµονής των νεκρών 
ζώων στον χώρο της επιχείρησης, καθώς έτσι, δεν απαιτείται η αναµονή της εταιρείας 
διαχείρισης για την παραλαβή των νεκρών ζώων, αλλά θα µεταφέρονται άµεσα, µε 
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ευθύνη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, στον χώρο καύσης (κλίβανος). Έτσι, 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα µετάδοσης ασθένειας σε άλλα ζώα του σταβλισµού.  

Παράλληλα µε τις ανωτέρω ενέργειες, θα ειδοποιείται ο κτηνίατρος που 
παρακολουθεί τα ζώα της µονάδας και θα ενηµερώνεται σχετικά. Όλα τα ανωτέρω, είναι 
σύµφωνα µε την κείµενη Εθνική και Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία (Ευρωπαϊκός Κανονισµός 
1774/02). Η διαχείριση των νεκρών ζώων της µονάδας γίνεται σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συµβουλίου, το Π.∆. 211/06 
(ΦΕΚ 211Α/5-10-06) και την Εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µε αριθµό 131529/7-4-2004. 
Θα τηρούνται παραστατικά στοιχεία παράδοσης των νεκρών ζώων σε αδειοδοτηµένες 
µονάδες διαχείρισης νεκρών ζώων, εφ΄ όσον προκύψουν αυτά. 
 
Γ) Απορρίµµατα αστικής φύσης:  

Τα απορρίµµατα αστικής φύσης που προκύπτουν από τη λειτουργία της 
επιχείρησης συγκεντρώνονται σε κάδους απορριµµάτων και περισυλλέγονται από τα 
απορριµµατοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου και διατίθενται σε 
εγκεκριµένους χώρους αποκοµιδής.  
 
5.2.2 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 

Τα υγρά απόβλητα προέρχονται από την πλύση των θαλάµων του 
πτηνοτροφείου, υπολογιζόµενα σε 7,15 µ3 ετησίως για το σύνολο των θαλάµων. Οι 
πλύσεις των θαλάµων γίνονται κάθε φορά που θα αντικαθίστανται οι όρνιθες, οπότε και 
θα απολυµαίνονται. Ακόµα, από την χρήση του W.C. προκύπτουν απόβλητα που 
οδηγούνται σε ανεξάρτητους παρακείµενους βόθρους.  

Τα υγρά απόβλητα της επιχείρησης, µε σύστηµα κατάλληλων αγωγών, θα 
συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται σε παρακείµενους στεγανούς βόθρους. 
Συγκεκριµένα, από τον κάθε θάλαµο όπου θα διαβιούν όρνιθες, θα ξεκινά πλαστικός 
σωλήνας διατοµής Φ10, για την απορροή των νερών πλύσης και µε σύστηµα αγωγών 
και φρεατίων, αυτά θα οδηγούνται σε παρακείµενους στεγανούς βόθρους. Τα φρεάτια 
αυτά θα έχουν µικρό άνοιγµα επίσκεψης στο επάνω µέρος τους (40 x 40), µε επικάλυψη 
σιδερένια καπάκια, εµποδίζοντας έτσι την εισαγωγή στο εσωτερικό τµήµα του φρεατίου 
και των σωλήνων, στερεών ουσιών και αντικειµένων, αποφεύγοντας έτσι την πιθανότητα 
φραγής τους και εξασφαλίζοντας την εκροή των λυµάτων προς τον βόθρο. Η διαµήκης 
κλίση των φρεατίων αυτών ανέρχεται σε 5%. Η θέση των φρεατίων είναι στην εξωτερική 
πλευρά του κάθε θαλάµου. Οι εσωτερικές κλίσεις των δαπέδων των θαλάµων, 
ανέρχονται σε 1,5%, ώστε τα νερά πλύσεων προωθούνται µε ευκολία προς το φρεάτιο 
απορροής τους και από εκεί προς τον βόθρο.  

Η κατάληξη των τριών φρεατίων προσαγωγής των υδάτων, ευρίσκεται στον Νότιο 
εξωτερικό τοίχο των θαλάµων. Στην κατάληξη αυτών, υπάρχει (εξωτερικό) φρεάτιο 
ελέγχου, διαστάσεων 40χ40.  

Από κάθε εξωτερικό φρεάτιο αρχίζει πλαστική – από PVC – σωλήνα διατοµής 
Φ12, η οποία οδεύει προς το κεντρικό φρεάτιο, διαστάσεων 50Χ50. Από το κεντρικό 
φρεάτιο, ξεκινά σωλήνας ίδιου τύπου, διατοµής Φ12, η οποία θα προσάγει τα λύµατα 
προς τον βόθρο. 

Εντός του οικοπέδου και όπως παρουσιάζονται στο συνοδευόµενο τοπογραφικό 
διάγραµµα, έχουν κατασκευασθεί (4) δίβαθµοι στεγανοί βόθροι. Οι εξωτερικές διαστάσεις 
κάθε βόθρου είναι 2,50µ x 3,50µ. και το βάθος ανέρχεται σε 4,00µ.  

Σύµφωνα επίσης µε τη ΜΠΕ, µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξής της, λόγω της 
µικρής ποσότητας υγρών αποβλήτων δεν έχει πραγµατοποιηθεί πλήρωση των βόθρων, 
οπότε και δεν έχουν εκκενωθεί από εξειδικευµένη εταιρία. Για τον λόγο αυτό δεν 
παρατίθενται πρόσφατα παραστατικά εκκένωσής τους. Τέλος, αναφορικά µε το WC (2) 
που αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει τη ΜΠΕ, υποβλήθηκε το 
(24) σχετικό από το µελετητή του έργου, σύµφωνα µε το οποίο «το WC (2) των 5,89 τ.µ. 
διαθέτει µικρό στεγανό βόθρο. Τα απόβλητα που συγκεντρώνει είναι πολύ µικρής 
δυναµικότητας και δεν θεωρήθηκε αναγκαία η περαιτέρω ανάλυση».  
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5.2.3 ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 

Τα κυριότερα αέρια που προκαλούν δυσοσµία στις πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
είναι το υδρόθειο και η αµµωνία, καθώς επίσης και µικροποσότητες από πλήθος 
οργανικών ουσιών, όπως µερκαπτάνες, αµίνες, οργανικά οξέα κλπ. 

Οι δύσοσµες αυτές ουσίες είναι κυρίως προϊόντα της αναερόβιας αποδοµήσεως 
των οργανικών ουσιών των αποβλήτων, που παράγουν µεταξύ άλλων από: 
Πρωτεΐνες ΝΗ3 , πτητικά οργανικά οξέα, Η2S, µερκαπτάνες. 
Υδρογονάνθρακες αλκοόλες , αλδεΰδες , κετόνες , πτητικά οργανικά οξέα. 
Λίπη πτητικά οργανικά οξέα , αλκοόλες. 

Η συγκέντρωση της εκπεµπόµενης δυσοσµίας θεωρείται ότι είναι ανάλογη του 
περιεχόµενου φωσφόρου και αζώτου στα απεκκρίµατα των ζώων. Λόγω αφενός της 
τήρησης αυστηρού και συστηµατικού καθαρισµού των χώρων εκτροφής και αφετέρου 
του διαρκούς αερισµού των χώρων αυτών, εξασφαλίζεται η πρόληψη δηµιουργίας 
οσµών και αέριων προϊόντων αναερόβιας ζύµωσης των περιττωµάτων, τα οποία σε 
αντίθετη περίπτωση θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν οχλήσεις. 
 
6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
6.1 Επιπτώσεις σχετικές µε τα κλιµατικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά 

Τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του νέου 
θαλάµου και της νέας αγροτικής αποθήκης, δεν προκαλούνται επιπτώσεις στα κλιµατικά 
και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 
 
6.2 Επιπτώσεις στα µορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 
 

Η µελετώµενη πτηνοτροφική µονάδα αποτελείται από 18 επιµέρους κτιριακές 
εγκαταστάσεις, σε ήπιους χρωµατισµούς και απλή αρχιτεκτονική σχεδίαση και silos 
χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Γενικά, η µορφολογία του συγκροτήµατος είναι λιτή 
χωρίς εξεζητηµένες µορφολογικές αναφορές και συνάδει µε το ύφος των λοιπών 
πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της περιοχής.  

Κατά την κατασκευή του θαλάµου και της αποθήκης, προσωρινή και 
αναπόφευκτη επίπτωση στο τοπίο θα υπάρξει από την παρουσία των εργοταξίων και 
των µηχανηµάτων. Η επίπτωση αυτή θα είναι προσωρινή, υπό τον όρο ότι θα γίνει 
πλήρης αποµάκρυνση όλων των µηχανηµάτων και αχρήστων υλικών µετά το πέρας του 
έργου και µε την πλήρη αποκατάσταση του χώρου. 
 
6.3 Επιπτώσεις σχετικές µε τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 
χαρακτηριστικά 
 

Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν µοναδικά γεωλογικά ή φυσικά 
χαρακτηριστικά και εποµένως δε συντρέχει κίνδυνος καταστροφής ή αλλοίωσής τους 
κατά την διάρκεια κατασκευής. Πέρα από τις αναγκαίες εκσκαφές, οι οποίες θα 
πραγµατοποιηθούν κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, αναφέρεται ότι η λειτουργία 
του πτηνοτροφείου δεν επιφέρει επιπτώσεις σχετικές µε τα γεωλογικά, τεκτονικά και 
εδαφολογικά χαρακτηριστικά.  
 
6.4 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 
 

Από τη λειτουργία του έργου δεν αναµένονται σηµαντικές επιπτώσεις στο φυσικό 
περιβάλλον.Η κατασκευή του θαλάµου και της αποθήκης θα έχει ως αποτέλεσµα την 
εκχέρσωση και εκσκαφή εκτάσεων που καταλαµβάνονται από θάµνους, φρύγανα, χέρσα 
τµήµατα του οικοπέδου. Η ενότητα του οικοσυστήµατος και του φυσικού τοπίου στο 
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τµήµα αυτό έχει ήδη διαταραχθεί και είναι ήδη διαµορφωµένη από ετών. Οι διάφορες 
εργασίες κατασκευής των νέων κτιρίων δεν θα επιβαρύνουν τη χλωρίδα της περιοχής.  

∆εν τίθεται θέµα εξαφάνισης σπάνιου ή ενδηµικού είδους χλωρίδας και γενικά δεν 
αναµένονται αλλαγές µε κάποια ιδιαίτερη σηµασία διότι λειτουργεί ήδη η υπάρχουσα 
µονάδα και το οικοσύστηµα έχει κατά κάποιο τρόπο σταθεροποιηµένες τις λειτουργίες 
του. 
 
6.5 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 
 

Η λειτουργία του πτηνοτροφείου δεν έχει επιφέρει µεταβολές στις χρήσεις γης της 
περιοχής, καθώς ο χαρακτήρας της περιοχής (όπως προαναφέρθηκε) είναι η αγροτική 
και κτηνοτροφική εκµετάλλευση.  

Επιπλέον, όσον αφορά τη διάρθρωση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος αναφέρεται ότι δεδοµένου ότι το έργο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως 
και εκτός ορίων οικισµών, δεν προκύπτουν επιπτώσεις στα κύρια χαρακτηριστικά των 
οικιστικών υποδοχέων της περιοχής.  

Επίσης, το οικόπεδο βρίσκεται εκτός αρχαιολογικού χώρου, και για τις 
υφιστάµενες εγκαταστάσεις η αρχαιολογική υπηρεσία είναι σύµφωνη µε την συνέχιση 
της λειτουργίας του πτηνοτροφείου. Τέλος στον άµεσα περιβάλλοντα χώρο του 
πτηνοτροφείου, δεν προκύπτουν επιπτώσεις στη πολιτιστική κληρονοµιά όπως 
προαναφέρθηκε παραπάνω. 
 
6.6 Κοινωνικο – οικονοµικές επιπτώσεις 
 

Η πτηνοτροφική µονάδα αποτελεί κερδοφόρα επιχείρηση, η οποία συµβάλει 
δυναµικά στην αύξηση του παραγωγικού κλάδου. Επιπλέον, η λειτουργία της µονάδας 
συµβάλει άµεσα µε την απασχόληση προσωπικού ή έµµεσα µε τους συνεργαζόµενων 
επαγγελµατίες, εταιρείες, προµηθευτές, στον περιορισµό της ανεργίας σε τοπικό 
επίπεδο.  
 
6.7 Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδοµές 
 
Φάση λειτουργίας  

Μικρή αύξηση επιφέρει η διακίνηση φορτηγών οχηµάτων από και προς τις 
εγκαταστάσεις της µονάδας. Ωστόσο λόγω της µικρής δυναµικότητας της εγκατάστασης 
και της αποσπασµατικής κίνησης των οχηµάτων, η αύξηση αυτή δεν επιφέρει 
ουσιαστικές αλλαγές στον κυκλοφοριακό φόρτο της περιοχής.  

Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τη λειτουργία του έργου, συλλέγονται 
και µεταφέρονται στην επιχείρηση βιοαερίου (όπως προαναφέρθηκε) και δεν 
επιβαρύνεται κάποιο από τα κοινωφελή δίκτυα της περιοχής.  

Την συλλογή των απορριµµάτων την έχει αναλάβει η υπηρεσία αποκοµιδής του 
οικείου ∆ήµου.  

Η µικρή ποσότητα υγρών αποβλήτων που παράγεται από τη λειτουργία της 
µονάδας συλλέγεται στους στεγανούς βόθρους. Από αυτούς παραλαµβάνονται από τα 
κατάλληλα οχήµατα για την αποµάκρυνση και επεξεργασία αυτών, χωρίς να 
επιβαρύνεται κάποιο δίκτυο ή υποδοµή της περιοχής.  

Όσον αφορά τα ενεργειακά δίκτυα (∆ΕΗ), κατά την λειτουργία της εξεταζόµενης 
µονάδας δεν απαιτείται αύξηση των υφιστάµενων υποδοµών της ευρύτερης περιοχής 
στον τοµέα της παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, αφού η κατανάλωσή της 
είναι χαµηλού µεγέθους.  

Κατά την λειτουργία της µονάδας δεν απαιτείται αύξηση τω υφιστάµενων 
υποδοµών της ευρύτερης περιοχής στον τοµέα των συστηµάτων τηλεπικοινωνιών.  

Τέλος, στην περιοχή δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης και δίκτυο αποχέτευσης, 
∆ηµοτικό ή ∆ηµόσιο, οπότε δεν δηµιουργείται αύξηση ή µεταβολή τέτοιων µεγεθών. 
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Φάση κατασκευής  
Οι ποσότητες στερεών αποβλήτων που θα παραχθούν κατά τη φάση κατασκευής 

του έργου δεν αναµένονται σηµαντικές. Τα απόβλητα αυτά προέρχονται κυρίως από 
απορρίµµατα των εργατών και άλλα χρησιµοποιηµένα υλικά του εργοταξίου. Τα 
απόβλητα αυτά στην πλειοψηφία τους δεν είναι τοξικά και δεν αποτελούν κίνδυνο για το 
έδαφος. Τα απορρίµµατα των εργατών στο χώρο των εργασιών αποτελούν συνήθη 
οικιακά απορρίµµατα, ενώ τα µπάζα και τα στερεά υλικά λατοµείου αποτελούν συνήθη 
αδρανή και αµµώδη υλικά. Όλα τα στερεά απόβλητα θα µεταφέρονται σε κατάλληλο 
χώρο εναπόθεσης µε ευθύνη του εργολήπτη για την ορθή διαχείρισή τους. Λόγω του 
περιορισµένου όγκου τους δεν θα επιβαρύνουν την αποδοτικότητά της και δεν θα 
απαιτηθεί επέκταση ή δηµιουργία νέας.  

Οι ποσότητες νερού που θα απαιτηθούν για εργοταξιακή χρήση δε θα 
επιβαρύνουν δυσανάλογα κάποιο δίκτυο ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής µελέτης 
αφού δεν υπάρχει και οι απαιτούµενες µικρές ποσότητες θα καλυφθούν από την 
γεώτρηση της εκµετάλλευσης. 
 
6.7 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 
 

Η λειτουργία του πτηνοτροφείου δεν ενισχύει περαιτέρω τις υπάρχουσες 
ανθρωπογενής πιέσεις στο περιβάλλον και ως εκ τούτου δεν κρίνεται αναγκαία η 
ανάπτυξη της παρούσας ενότητας. 

 
6.8 Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 
 
6.8.1 Οσµές 

Τα κυριότερα αέρια που προκαλούν δυσοσµία στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
είναι το υδρόθειο και η αµµωνία, καθώς επίσης και µικροποσότητες από πλήθος 
οργανικών ουσιών. Οι δύσοσµες αυτές ουσίες είναι κυρίως προϊόντα της αναερόβιας 
αποδόµησης των οργανικών ουσιών των αποβλήτων. 
 
6.8.2 Σκόνη 

Η σκόνη δεν αποτελεί σηµαντικό περιβαλλοντικό θέµα στη γύρω περιοχή του 
πτηνοτροφείου, αλλά µπορεί να προκαλέσει κάποια ενόχληση κατά τη διάρκεια της 
ξηρασίας (θερινοί µήνες) ή σε θυελλώδεις καιρικές συνθήκες. Μέσα στο πτηνοτροφείο, η 
σκόνη µπορεί να είναι ένας µολυσµατικός παράγοντας που µπορεί να επηρεάσει τόσο 
την αναπνοή των ζώων και του εργαζοµένου, κυρίως σε ορνιθώνες µε υψηλή 
περιεκτικότητα σε απόβλητα.  

Ως παράδειγµα, οι εκποµπές της εισπνεόµενης σκόνης (µικρά σωµατίδια σκόνης) 
από ξηρά στρωµνή η από κλωβούς, εκτιµάται σε 2,3 και 0,14 mg / h ανά όρνιθα, 
αντίστοιχα, µε βάση τις µετρήσεις σε πτηνοτροφικούς θαλάµους. 
 
6.8.3 Λοιποί αέριοι ρύποι 

Κατά την φάση λειτουργίας, µικρή αύξηση επιφέρει στην εκποµπή αέριων ρύπων 
η διακίνηση φορτηγών οχηµάτων από και προς τις εγκαταστάσεις της µονάδας. Λόγω 
της µικρής δυναµικότητας της εγκατάστασης και της αποσπασµατικής κίνησης των 
οχηµάτων, η αύξηση αυτή δεν επιφέρει ουσιαστικές επιβαρύνσεις στην ατµόσφαιρα της 
περιοχής.  

Κατά την φάση κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων, αναµένεται ατµοσφαιρική 
επιβάρυνση που θα οφείλεται: α) στα καυσαέρια που θα εκλύουν τα µεταφορικά και 
µηχανικά µέσα, β) στη σκόνη από τα φορτηγά µεταφοράς υλικών. Οι ποσότητες των 
καυσαερίων δε θα είναι σηµαντικές λόγω του περιορισµένου αριθµού µηχανικών µέσων 
(λόγω της φύσης του έργου/µικρή κλίµακα κατασκευής θαλάµου/αποθήκης) και εκτιµάται 
ότι οι ρύποι θα αποµακρύνονται χωρίς να επιβαρύνουν τον αέρα της περιοχής από τους 
συνήθης ανέµους της.  
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6.9 Επιπτώσεις από θόρυβο 
 

Από την λειτουργία του πτηνοτροφείου δεν προκύπτουν άλλα είδη θορύβου παρά 
µόνο αυτού που προέρχεται από την διαβίωση των ορνίθων. Οι υπόλοιπες πηγές 
θορύβου είναι αµελητέου µεγέθους και προέρχονται από την λειτουργία κάποιων 
µηχανών (αιρ κοντισιον, µοτέρ κίνησης κ.α.). 

Πηγές θορύβου κατά τη φάση κατασκευής αποτελούν:  
- η λειτουργία των εργοταξιακών µηχανηµάτων  
- η µεταφορά των υλικών από φορτηγά οχήµατα  
 
6.10 Επιπτώσεις σχετικές µε τα ηλεκτροµαγνητικα πεδία 
 
Από τη λειτουργία του πτηνοτροφείου δεν εκλύονται ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες 
 
6.11 Επιπτώσεις στα ύδατα 
 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την κατασκευή στα υγρά απόβλητα 
(λάδια, καύσιµα κ.λπ.) των µηχανηµάτων για την κατασκευή, ώστε να µη γίνεται 
ανεξέλεγκτη ρίψη αυτών στο έδαφος.  

Όσον αφορά τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα αναφέρεται ότι δεν προκύπτουν 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του πτηνοτροφείου. Τα υγρά απόβλητα 
που παράγονται στο πτηνοτροφείο οδηγούνται στους στεγανούς βόθρους που 
υπάρχουν στη µονάδα. Έπειτα, πραγµατοποιείται συλλογή τους από τα κατάλληλα 
οχήµατα για µεταφορά εκτός αυτής και συνεπώς δεν επέρχεται επιβάρυνση του 
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Τέλος, αναφέρεται ότι η παροχέτευση των όµβριων 
υδάτων ακολουθεί το ανάγλυφο της περιοχής. 
 
7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Από την εξέταση της ΜΠΕ που απεστάλη στην υπηρεσία µας µε το (22) σχετικό 
και λαµβάνοντας υπόψη τις διευκρινίσεις που απέστειλε ο µελετητής του έργου µε το (24) 
σχετικό, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής 
επισηµαίνει τα ακόλουθα: 
1. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν υπάρχει πράξη χαρακτηρισµού του 
συνόλου της εκτάσεως από την αρµόδια ∆ασική Υπηρεσία, (όπως προαναφέρθηκε στην 
ενότητα 4.2.1 της παρούσας εισήγησης), η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιµατικής 
Αλλαγής θέτει ως όρο την απαγόρευση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών στην 
έκταση των 5.244,60 τ.µ. µέχρι να οριστικοποιηθεί ο χαρακτήρας της έκτασης από 
την αρµόδια ∆ασική Υπηρεσία. 
2. ∆ιευκρινίστηκε από το µελετητή του έργου ότι στο παρελθόν γινόταν σταβλισµός 
επί δαπέδου διαφόρων ζώων (όρνιθες µη παραγωγικές, κατσίκες κ.λπ.). Πλέον οι χώροι 
αυτοί χρησιµοποιούνται ως πτηνοτροφικοί θάλαµοι και δεν γίνεται πλέον σταβλισµός 
άλλων ζώων πλην των ωοτόκων ορνίθων. 
3. Στις εγκαταστάσεις της µονάδας υπάρχει και αναθρεπτήριο του οποίου ο σκοπός 
είναι η εκτροφή νεοσσών προς αντικατάσταση του πληθυσµού των γερασµένων 
ορνίθων, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στη µελέτη δεν προσδιορίζεται η δυναµικότητα 
σε νεοσσούς. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την (6) σχετική Υ.Α. και το έγγραφο του 
Τµήµατος Γενικών Περιβαλλοντικών Θεµάτων του ΥΠΕΝ (Α∆Α: ΒΕΝ20-ΘΚ5) η εκτροφή 
νεοσσών κατατάσσεται στην Οµάδα 7η: Πτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις  και στον α/α 10: 
«Εκτροφή άλλων ζώων (ιπποειδή, µινκ, αλεπούδες, σκύλοι, τσιντσιλά κ.λπ.) µε 1 
ισοδύναµο ζώο = 1375 νεοσσοί. Σηµειώνεται ότι κατόπιν του (24) σχετικού, η 
δυναµικότητα του αναθρεπτηρίου έχει συµπεριληφθεί στην κατάταξη του έργου, όπως 
αυτή παρουσιάζεται στην αρχή της παρούσας εισήγησης. 



 21

4. Σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. Φ231/2176/14-5-2009 Απόφαση του Γ.Γ. της 
Περιφέρειας Αττικής (νυν Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής), µε θέµα: «Έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη λειτουργία και τη νοµιµοποίηση αυθαιρέτων 
κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάµενου πτηνοτροφείου 25.000 θέσεων ωοτόκων 
ορνίθων του κ. Θωµά Ι. Μουστάκα στη θέση Τούτουλη ∆ήµου Μεγαρέων Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής» και ειδικότερα τον όρο «4» των Γενικών όρων για το 
σύνολο του έργου, προβλέπονταν ότι: «Τα υγρά απόβλητα να οδηγούνται σε δύο 
διβάθµιους απορροφητικούς βόθρους, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 
επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων από τη ∆/νση Υγείας της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής. Η µονάδα οφείλει να εφοδιαστεί µε οριστική άδεια 
διάθεσης υγρών αποβλήτων από τη ∆/νση Πολεοδοµίας της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής».   Σύµφωνα µε την εξεταζόµενη ΜΠΕ δεν γίνεται 
επεξεργασία υγρών αποβλήτων στη µονάδα, αλλά αυτά διατίθενται σε αδειοδοτηµένο 
φορέα. 
 
8. 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 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 
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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 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 
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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. 

18. Ζωικά υποπροϊόντα: Ο Κανονισµός 1774/2002/ΕΚ (όπως ενσωµατώθηκε στην 
Ελληνική Νοµοθεσία) καθώς και το Π.∆. 211/2006. 

 
9. Η ∆/νση Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής 
λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα 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, εφόσον δεν υφίσταται. 
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. Να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην αντιπυρική προστασία της 
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δεξαµενής υγραερίου που βρίσκονται εντός του γηπέδου της µονάδας και να 
λάβουν όλες τις απαιτούµενες εγκρίσεις από την αρµόδια Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 
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. 
Α.10. Η κατασκευή και λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης να γίνεται µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η µικρότερη δυνατή επέµβαση σε δασικές εκτάσεις εντός 
των οποίων τυχόν εγκαθίσταται αυτή. 
Α.11. Η τυχόν υλοτόµηση δασικών δέντρων και θάµνων καθώς και η διάθεση των 
υλικών που θα προκύψουν να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης δασικής 
νοµοθεσίας και τις υποδείξεις της αρµόδιας οικείας ∆ασικής Υπηρεσίας. 
Α.12. Απαγόρευση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών στην έκταση των 5.244,60 
τ.µ. µέχρι να οριστικοποιηθεί ο χαρακτήρας της έκτασης από την αρµόδια ∆ασική 
Υπηρεσία. 
 
Β. Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι κατά τη φάση κατασκευής του νέου 
πτηνοτροφικού θαλάµου και της ισόγειας αγροτικής αποθήκης 
Β.1. Κατά τη φάση των κατασκευαστικών εργασιών να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα 
µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, µε την αποφυγή ρύπανσης 
των επιφανειακών νερών και του περιβάλλοντος του χερσαίου χώρου. 
Β.2. Η αφαιρούµενη φυτική γη να διαφυλαχτεί κατάλληλα ώστε να χρησιµοποιηθεί 
κατάλληλα στις εργασίες αποκατάστασης και διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου 
της πτηνοτροφικής εγκατάστασης. 
Β.3. Απαγορεύεται η απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών/διαµορφώσεων σε ρέµατα, 
δασικές εκτάσεις και σε οποιοδήποτε άλλο ευαίσθητο οικοσύστηµα της περιοχής. 
Β.4. Να γίνει περιορισµός των τσιµεντοκαλύψεων του εδάφους στις απολύτως 
απαραίτητες και η αποψίλωση βλάστησης να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούµενο 
βαθµό και αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου. 
Β.5. Εφόσον για τις κατασκευές απαιτηθούν αδρανή υλικά να εξασφαλίζονται αυτά από 
νοµίµως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών. 
Β.6. Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε 
επί του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού 
(εργοταξιακά οχήµατα και µηχανήµατα έργου, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού και 
υλικών) που θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον 
απαιτηθούν, να πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτηµένων 
επιχειρήσεων. 
Β.7. Για τη µείωση των αιωρούµενων σωµατιδίων λόγω των εργασιών, να τηρούνται τα 
ακόλουθα: 

• Οι σωροί τυχόν προϊόντων εκσκαφής και τυχόν αποθηκευµένων αδρανών (εφόσον 
για τις κατασκευές απαιτηθούν αδρανή) και γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να 
διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους. 
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• Τα φορτηγά µεταφοράς των αδρανών υλικών (εφόσον για τις κατασκευές 
απαιτηθούν αδρανή) και των προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυµµένα µε κατάλληλα 
µέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. 

Β.8. Να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη µείωση στο ελάχιστο των ηχητικών 
εκποµπών και των δονήσεων. Τα µηχανήµατα και οι συσκευές εργοταξίου που θα 
χρησιµοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήµανση CE, 
όπου να αναγράφεται η εγγυηµένη στάθµη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ’ 
αριθµ. 37393/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1418) κοινή υπουργική απόφαση και στην υπ’ αριθµ. 
9272/2007 (ΦEK Β΄286) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
Β.9. Τα απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου να 
συλλέγονται σε κατάλληλους χώρους εντός του εργοταξίου ή/και σε κατάλληλους 
περιέκτες. Ειδικότερα: 

• Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή των 
αστικού τύπου στερεών απορριµµάτων. 
• Η διαχείριση των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909) και στο Ν. 
4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24), όπως εκάστοτε ισχύουν. 
• Η διαχείριση των αποβλήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 
Α΄179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει να 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού και τις κανονιστικές 
πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριµένων από το ΥΠΕΚΑ συστηµάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης. 
• Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται σε 
κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένες εταιρείες 
συλλογής και µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. 

Β.10. Αµέσως µετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών, να αποµακρυνθούν οι 
τυχόν εργοταξιακές εγκαταστάσεις, τα µηχανήµατα που χρησιµοποιήθηκαν και τα πάσης 
φύσεως πλεονάζοντα υλικά και να γίνει πλήρης αποκατάσταση, όλων των χώρων 
επέµβασης. 
Β.11. Ο φορέας της πτηνοτροφικής εγκατάστασης οφείλει να ακολουθήσει τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στο Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων 
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ Α΄153) όπως εκάστοτε ισχύει. 
Β.12. Ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, οφείλει πριν την έναρξη των πάσης 
φύσεως εκσκαφικών εργασιών να ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως τις αρµόδιες 
Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ώστε να παραστεί εκπρόσωπος τους και να τις επιβλέψει. 
Β.13. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών αποκαλυφθούν 
οποιουδήποτε είδους αρχαία, να διακοπούν αµέσως αυτές και να ακολουθήσει 
ανασκαφική έρευνα, τη συνολική δαπάνη της οποίας (πρόσληψη εξειδικευµένου 
προσωπικού, καταγραφή, συντήρηση, σχεδιαστική και φωτογραφική τεκµηρίωση των 
ευρηµάτων, κ.λπ.) θα αναλάβει ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Από τα 
αποτελέσµατα της έρευνας αυτής, θα κριθεί η συνέχιση των εργασιών, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3028/02, κατόπιν γνωµοδότησης των αρµοδίων οργάνων του Υπ. 
Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 
 
Γ. Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι κατά τη φάση λειτουργίας  
Γ.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. 
Γ.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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Γ.3. Οι ακάλυπτοι χώροι της πτηνοτροφικής εγκατάστασης να διατηρούνται καθαροί και 
απαλλαγµένοι από διάσπαρτα απόβλητα (στερεά ή υγρά) και υλικά. 
Γ.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. 

Γ.5. Η υδροδότηση της πτηνοτροφικής εγκατάστασης να γίνεται από νόµιµα 
αδειοδοτηµένο φορέα ή από την αδειοδοτηµένη  γεώτρηση που διαθέτει ο φορέας του 
έργου και εφόσον το απολήψιµο νερό κριθεί κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται 
(πτηνοκτηνοτροφική χρήση). 
Γ.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). 
Γ.7. Να εφαρµόζονται οι διατάξεις των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στην Υ.Α. 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. 

Γ.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. 

Γ.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.» 
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Γ.10. Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στην πτηνοτροφική εγκατάσταση και που 
κατά τη λειτουργία τους ενδέχεται να προκαλέσουν δονήσεις, να εδράζονται σε 
κατάλληλη αντικραδασµική βάση. 
Γ.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. 
Γ.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. 
Γ.13. Η δεξαµενή υγρών καυσίµων, να είναι εγκατεστηµένη 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. 
Γ.15. Οι εγκαταστάσεις υγραερίου θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται από την υπ’ αριθ. ∆3/14858/1.7.1993 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
Β΄477), όπως ισχύει. 
Γ.16. Η επεξεργασία και διαχείριση των αστικής φύσεως υγρών αποβλήτων (όσων δηλ. 
δεν προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία) να διατίθενται σε σηπτική δεξαµενή. 
Γ.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. 
Γ.18. Τα αστικά απορρίµµατα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της πτηνοτροφικής 
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, κ.λπ.). 
Γ.19. Τα απορρίµµατα από πλαστικά κάλυψης, υλικά συσκευασίας, 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. 
Γ.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. 
Γ.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. 
Γ.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. 
Γ.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. 
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Γ.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.). 
Γ.25. Απαγορεύεται η απόρριψη ζωικών υποπροϊόντων συµπεριλαµβανοµένων και των 
νεκρών ζώων στο περιβάλλον. Προς τούτο να διατηρούνται στοιχεία επί τόπου στην 
εγκατάσταση, άµεσα διαθέσιµα σε κάθε έλεγχο, που θα πιστοποιούν τον πλήρη κύκλο 
µεταφοράς, προεπεξεργασίας και οριστικής επεξεργασίας ή διάθεσης των νεκρών 
πτηνών. 
Γ.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. 
Γ.27. Τα απόβλητα των πτηνοτροφείων διακρίνονται σε στερεά και ηµιστερεά, ανάλογα 
µε τον τρόπο εκτροφής, σε στρωµνή ή σε κλουβιά αντίστοιχα. Στην εξεταζόµενη 
περίπτωση εκτροφής πτηνών πάχυνσης η αποµάκρυνση της στρωµνής να γίνεται στο 
τέλος κάθε κύκλου εκτροφής (κάθε 46 περίπου µέρες) (δέσµευση Β.17).  
Γ.28. Να προσδιοριστεί µε ακρίβεια ποιός είναι ο τελικός αποδέκτης όλων των 
παραγόµενων αποβλήτων και ζωικών υποπροϊόντων της πτηνοτροφικής µονάδας. 
Γ.29. Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) (http://wrm.ypeka.gr/). 
 
10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η ∆/νση Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής λαµβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. 
 

 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του  
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωµοδοτεί υπέρ της της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη 

λειτουργία υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας εκτροφής ωοτόκων ορνίθων µετά 
αναθρεπτηρίου του Θωµά Μουστάκα, στη θέση Τούτουλη, ∆ήµου Μεγαρέων Π.Ε. 
∆υτικής Αττικής, που αφορά αύξηση δυναµικότητας µε κτιριακή επέκταση, σύµφωνα µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και  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…»  
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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 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 
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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 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 
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αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του Ν4030/12. 

18. Ζωικά υποπροϊόντα: Ο Κανονισµός 1774/2002/ΕΚ (όπως ενσωµατώθηκε στην 
Ελληνική Νοµοθεσία) καθώς και το Π.∆. 211/2006. 

 
� Τα ακόλουθα 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, εφόσον δεν υφίσταται. 
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. Να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην αντιπυρική προστασία 
της δεξαµενής υγραερίου που βρίσκονται εντός του γηπέδου της µονάδας και να 
λάβουν όλες τις απαιτούµενες εγκρίσεις από την αρµόδια Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 
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. 
Α.10. Η κατασκευή και λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης να γίνεται µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η µικρότερη δυνατή επέµβαση σε δασικές εκτάσεις εντός 
των οποίων τυχόν εγκαθίσταται αυτή. 
Α.11. Η τυχόν υλοτόµηση δασικών δέντρων και θάµνων καθώς και η διάθεση των 
υλικών που θα προκύψουν να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης δασικής 
νοµοθεσίας και τις υποδείξεις της αρµόδιας οικείας ∆ασικής Υπηρεσίας. 
Α.12. Απαγόρευση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών στην έκταση των 5.244,60 
τ.µ. µέχρι να οριστικοποιηθεί ο χαρακτήρας της έκτασης από την αρµόδια ∆ασική 
Υπηρεσία. 
 
Β. Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι κατά τη φάση κατασκευής του νέου 
πτηνοτροφικού θαλάµου και της ισόγειας αγροτικής αποθήκης 
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Β.1. Κατά τη φάση των κατασκευαστικών εργασιών να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα 
µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, µε την αποφυγή ρύπανσης 
των επιφανειακών νερών και του περιβάλλοντος του χερσαίου χώρου. 
Β.2. Η αφαιρούµενη φυτική γη να διαφυλαχτεί κατάλληλα ώστε να χρησιµοποιηθεί 
κατάλληλα στις εργασίες αποκατάστασης και διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου 
της πτηνοτροφικής εγκατάστασης. 
Β.3. Απαγορεύεται η απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών/διαµορφώσεων σε ρέµατα, 
δασικές εκτάσεις και σε οποιοδήποτε άλλο ευαίσθητο οικοσύστηµα της περιοχής. 
Β.4. Να γίνει περιορισµός των τσιµεντοκαλύψεων του εδάφους στις απολύτως 
απαραίτητες και η αποψίλωση βλάστησης να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούµενο 
βαθµό και αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου. 
Β.5. Εφόσον για τις κατασκευές απαιτηθούν αδρανή υλικά να εξασφαλίζονται αυτά από 
νοµίµως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών. 
Β.6. Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε 
επί του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού 
(εργοταξιακά οχήµατα και µηχανήµατα έργου, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού και 
υλικών) που θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον 
απαιτηθούν, να πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτηµένων 
επιχειρήσεων. 
Β.7. Για τη µείωση των αιωρούµενων σωµατιδίων λόγω των εργασιών, να τηρούνται τα 
ακόλουθα: 

• Οι σωροί τυχόν προϊόντων εκσκαφής και τυχόν αποθηκευµένων αδρανών (εφόσον 
για τις κατασκευές απαιτηθούν αδρανή) και γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να 
διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους. 
• Τα φορτηγά µεταφοράς των αδρανών υλικών (εφόσον για τις κατασκευές 
απαιτηθούν αδρανή) και των προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυµµένα µε κατάλληλα 
µέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. 

Β.8. Να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη µείωση στο ελάχιστο των ηχητικών 
εκποµπών και των δονήσεων. Τα µηχανήµατα και οι συσκευές εργοταξίου που θα 
χρησιµοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήµανση CE, 
όπου να αναγράφεται η εγγυηµένη στάθµη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην 
υπ’ αριθµ. 37393/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1418) κοινή υπουργική απόφαση και στην υπ’ αριθµ. 
9272/2007 (ΦEK Β΄286) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
Β.9. Τα απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου να 
συλλέγονται σε κατάλληλους χώρους εντός του εργοταξίου ή/και σε κατάλληλους 
περιέκτες. Ειδικότερα: 

• Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή 
των αστικού τύπου στερεών απορριµµάτων. 
• Η διαχείριση των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909) και στο Ν. 
4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24), όπως εκάστοτε ισχύουν. 
• Η διαχείριση των αποβλήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 
Α΄179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει να 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού και τις κανονιστικές 
πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριµένων από το ΥΠΕΚΑ συστηµάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης. 
• Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται σε 
κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένες εταιρείες 
συλλογής και µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. 

Β.10. Αµέσως µετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών, να αποµακρυνθούν οι 
τυχόν εργοταξιακές εγκαταστάσεις, τα µηχανήµατα που χρησιµοποιήθηκαν και τα 
πάσης φύσεως πλεονάζοντα υλικά και να γίνει πλήρης αποκατάσταση, όλων των 
χώρων επέµβασης. 
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Β.11. Ο φορέας της πτηνοτροφικής εγκατάστασης οφείλει να ακολουθήσει τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στο Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων 
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ Α΄153) όπως εκάστοτε ισχύει. 
Β.12. Ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, οφείλει πριν την έναρξη των πάσης 
φύσεως εκσκαφικών εργασιών να ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως τις αρµόδιες 
Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ώστε να παραστεί εκπρόσωπος τους και να τις επιβλέψει. 
Β.13. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών αποκαλυφθούν 
οποιουδήποτε είδους αρχαία, να διακοπούν αµέσως αυτές και να ακολουθήσει 
ανασκαφική έρευνα, τη συνολική δαπάνη της οποίας (πρόσληψη εξειδικευµένου 
προσωπικού, καταγραφή, συντήρηση, σχεδιαστική και φωτογραφική τεκµηρίωση των 
ευρηµάτων, κ.λπ.) θα αναλάβει ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Από τα 
αποτελέσµατα της έρευνας αυτής, θα κριθεί η συνέχιση των εργασιών, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3028/02, κατόπιν γνωµοδότησης των αρµοδίων οργάνων του Υπ. 
Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 
 
Γ. Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι κατά τη φάση λειτουργίας  
Γ.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. 
Γ.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. 
Γ.3. Οι ακάλυπτοι χώροι της πτηνοτροφικής εγκατάστασης να διατηρούνται καθαροί και 
απαλλαγµένοι από διάσπαρτα απόβλητα (στερεά ή υγρά) και υλικά. 
Γ.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. 

Γ.5. Η υδροδότηση της πτηνοτροφικής εγκατάστασης να γίνεται από νόµιµα 
αδειοδοτηµένο φορέα ή από την αδειοδοτηµένη  γεώτρηση που διαθέτει ο φορέας του 
έργου και εφόσον το απολήψιµο νερό κριθεί κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται 
(πτηνοκτηνοτροφική χρήση). 
Γ.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). 
Γ.7. Να εφαρµόζονται οι διατάξεις των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στην Υ.Α. 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. 
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• 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. 

Γ.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. 

Γ.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.» 

Γ.10. Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στην πτηνοτροφική εγκατάσταση και που 
κατά τη λειτουργία τους ενδέχεται να προκαλέσουν δονήσεις, να εδράζονται σε 
κατάλληλη αντικραδασµική βάση. 
Γ.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. 
Γ.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. 
Γ.13. Η δεξαµενή υγρών καυσίµων, να είναι εγκατεστηµένη 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. 
Γ.15. Οι εγκαταστάσεις υγραερίου θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται από την υπ’ αριθ. ∆3/14858/1.7.1993 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
Β΄477), όπως ισχύει. 
Γ.16. Η επεξεργασία και διαχείριση των αστικής φύσεως υγρών αποβλήτων (όσων δηλ. 
δεν προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία) να διατίθενται σε σηπτική δεξαµενή. 
Γ.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. 
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Γ.18. Τα αστικά απορρίµµατα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της 
πτηνοτροφικής 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, κ.λπ.). 
Γ.19. Τα απορρίµµατα από πλαστικά κάλυψης, υλικά συσκευασίας, 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. 
Γ.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. 
Γ.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. 
Γ.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. 
Γ.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. 
Γ.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.). 
Γ.25. Απαγορεύεται η απόρριψη ζωικών υποπροϊόντων συµπεριλαµβανοµένων και των 
νεκρών ζώων στο περιβάλλον. Προς τούτο να διατηρούνται στοιχεία επί τόπου στην 
εγκατάσταση, άµεσα διαθέσιµα σε κάθε έλεγχο, που θα πιστοποιούν τον πλήρη κύκλο 
µεταφοράς, προεπεξεργασίας και οριστικής επεξεργασίας ή διάθεσης των νεκρών 
πτηνών. 
Γ.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. 
Γ.27. Τα απόβλητα των πτηνοτροφείων διακρίνονται σε στερεά και ηµιστερεά, ανάλογα 
µε τον τρόπο εκτροφής, σε στρωµνή ή σε κλουβιά αντίστοιχα. Στην εξεταζόµενη 
περίπτωση εκτροφής πτηνών πάχυνσης η αποµάκρυνση της στρωµνής να γίνεται στο 
τέλος κάθε κύκλου εκτροφής (κάθε 46 περίπου µέρες) (δέσµευση Β.17).  
Γ.28. Να προσδιοριστεί µε ακρίβεια ποιός είναι ο τελικός αποδέκτης όλων των 
παραγόµενων αποβλήτων και ζωικών υποπροϊόντων της πτηνοτροφικής µονάδας. 
Γ.29. Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) (http://wrm.ypeka.gr/). 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης. 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακές Σύµβουλοι κ. Α. Βασιλάκη, Ζ. Ράικου. 
 
 

 

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

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


