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ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

                                                                             ΘΕΜΑ 11ο
Γνωμοδότηση  για  την  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  κτηνοτροφικής  μονάδας  ιδιοκτησίας  Λασκαρίνη
Γεωργίου,  δυναμικότητας  250  αγελάδων  γαλακτοπαραγωγής  και  180  μόσχων  πάχυνσης,  που  είναι
εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή Ν. Απολλωνίας, Δ.Ε. Απολλωνίας του Δήμου Βόλβης

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 11ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση
για  την  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  κτηνοτροφικής  μονάδας  ιδιοκτησίας  Λασκαρίνη  Γεωργίου,
δυναμικότητας 250 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και  180 μόσχων πάχυνσης,  που είναι  εγκατεστημένη
στην εκτός σχεδίου περιοχή Ν. Απολλωνίας, Δ.Ε. Απολλωνίας του Δήμου Βόλβης» και έθεσε υπόψη της
Επιτροπής  το  με  αρ.  πρωτ.  1100/13-08-2018  διαβιβαστικό  έγγραφο  του  Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη
Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Π. Κυριακίδη, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί
το  θέμα.  Ο κ.  Κυριακίδης  έθεσε  υπόψη  της  Επιτροπής  την  με  αρ.  πρωτ.:  155110  (3570)/08-08-2018
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε.
Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι σκοπός της κατατεθείσας Μ.Π.Ε. είναι να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά ως
μία ενιαία μονάδα οι δυο υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και μόσχων
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πάχυνσης. Αναφέρθηκε στον τρόπο επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων τόσο στο παρελθόν όσο και
στο παρόν, καθώς και στην πρόθεση του αρμόδιου της μονάδας να κατασκευάσει μικρή μονάδα βιοαερίου
που θα χρησιμοποιεί τα απόβλητα της μονάδας, κάτι που αποτελεί και τη βέλτιστη λύση, κατά την άποψη
του  εισηγητή.  Επίσης,  αναφέρθηκε  στην  ηλεκτροδότηση  και  υδροδότηση  της  μονάδας.  Επιπλέον,
ενημέρωσε τα μέλη για τις θετικές γνωμοδοτήσεις του Φορέα Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής και της
Επιτροπής  Σταυλισμού  καθώς  και  σχετικά  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  βάσει  των  οποίων  η
υπηρεσία  εισηγείται  θετικά.  Ακολούθησαν  ερωτήσεις  από  τους  κ.  Χαραλαμπίδου  Δέσποινα  και  κ.
Ιγνατιάδη Θεόδωρο, τακτικά μέλη, στις οποίες απάντησε ο κ. Κυριακίδης. 

Ακολούθησαν οι  τοποθετήσεις  των μελών της Μητροπολιτικής  Επιτροπής.  Ο κ.  Ιγνατιάδης Θεόδωρος,
τακτικό μέλος, λαμβάνοντας υπόψη την τοποθέτηση του εισηγητή σχετικά με τα απόβλητα, τις 14 γραπτές
παρατηρήσεις  της  εισήγησης,  τη  γνώση  ότι  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  ελέγχου  εφαρμογής  τους  και  το
γεγονός  ότι  κριτήριο  της  εκμετάλλευσης  είναι  πάντα  το  κέρδος,  δήλωσε  ότι  θα  ψηφίσει  λευκό.  Η κ.
Χαραλαμπίδου Δέσποινα,  τακτικό μέλος,  δήλωσε ότι  θα καταψηφίσει  το θέμα.  Ο κ.  Γάκης Βασίλειος,
Αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό συμμεριζόμενος όσα εξέθεσε ο εισηγητής στη συνεδρίαση
καθώς  και  τις  επιφυλάξεις  και  τους  προβληματισμούς  της  υπηρεσίας  και  του κ.  Ιγνατιάδη.  Μετά  την
ολοκλήρωση  της  εισήγησης  και  των  τοποθετήσεων,  η  κ.  Π.  Πατουλίδου,  Αντιπεριφερειάρχης  Μ.Ε.Θ.,
πρότεινε τη θετική γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας.
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή
ΦΟΡΕΑΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ  ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ  ΕΣΤΑΛΗ  Η
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

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

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν  σχετικού αιτήματος  της  περιβαλλοντικής  αρχής  για  το έργο -  δραστηριότητα του σημείου 1 του
παρόντος,  η  Μητροπολιτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη  την  με  αρ.  πρωτ.:  155110  (3570)/08-08-2018
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε.
Θεσσαλονίκης  του σημείου 2 του παρόντος,  το με αρ.  πρωτ.  1100/13-08-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του
Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη  Μ.Ε.Θ.,  το  άρθρο  213  του  Ν.  3852/2010  ‘‘περί  αρμοδιοτήτων  της
Μητροπολιτικής  Επιτροπής’’,  την  υπ’  αριθμ.  46/Ορθή  Επανάληψη/2017  απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  ‘‘περί  εκλογής  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της
Μητροπολιτικής  Επιτροπής  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης’’,  την  με  αρ.  πρωτ.  16534,
15078/14-03-2017  απόφαση  του  Γ.Γ.  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  «περί
επικύρωσης  εκλογής  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  Μητροπολιτικής
Ενότητας  Θεσσαλονίκης»,  την  αριθμ.  32/2017  απόφαση  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  «περί  εκλογής
Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», η οποία
ελέγχθηκε και  εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το με αρ.  πρωτ.:  18345/23-03-2017 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  «περί  Ορισμού  Γραμματέα  και  αναπληρωτή  Γραμματέα  της
Μητροπολιτικής  Επιτροπής  της  Μ.Ε.Θ.»,  γνωμοδοτεί  επί  του  φακέλου  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων ως εξής:

                                                         Γνωμοδοτεί  κατά πλειοψηφία
       (μειοψηφούντων των κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου και κ. Γάκη Βασιλείου που ψήφισαν λευκό και της κ.
                                                 Χαραλαμπίδου Δέσποινας που ψήφισε κατά)              
                                                
Θετικά για την  περιβαλλοντική αδειοδότηση κτηνοτροφικής  μονάδας ιδιοκτησίας  Λασκαρίνη Γεωργίου,
δυναμικότητας 250 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 180 μόσχων πάχυνσης, που είναι εγκατεστημένη στην
εκτός σχεδίου περιοχή Ν. Απολλωνίας, Δ.Ε. Απολλωνίας του Δήμου Βόλβης σύμφωνα με τους όρους και τις
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προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω.

4.1  Η   Μ.Π.Ε.  που  διαβιβάστηκε  στην  Υπηρεσία  για  γνωμοδότηση  αφορά  την  κτηνοτροφική  μονάδα
ιδιοκτησίας  «Λασκαρίνη  Γεωργίου»,  δυναμικότητας  250  αγελάδων  γαλακτοπαραγωγής  και  180  μόσχων
πάχυνσης,  που  είναι  εγκατεστημένη  στην  εκτός  σχεδίου  περιοχή  Ν.  Απολλωνίας,  Δημοτικής  Ενότητας
Απολλωνίας του Δήμου Βόλβης (αγροτεμάχια 1576β, 1578, 1579 & 1580) αγροκτήματος Νέας Απολλωνίας
(κεντροβαρικές  συντεταγμένες  αγροτεμαχίων,  του  1579  χ=453666  & ψ=4494548,  του  1578  χ=453727  &
ψ=449586,  του  1580=453630  &  ψ=4494480,  του  1576β  χ=453630  &  ψ=4494630).  Υπάρχει  μία  νόμιμα
υφιστάμενη  μονάδα  δυναμικότητας  180  αγελάδων  γαλακτοπαραγωγής  και  150  μόσχων  πάχυνσης  στα
αγροτεμάχια 1578 & 1579 του αγροκτήματος Νέας Απολλωνίας στο όνομα Λασκαρίνης Γεώργιος (υπ’ αριθμ.
Πρωτ.  2853/2007,  αριθμός  Άδειας  4/2007  του  Δήμου  Απολλωνίας).  Υπάρχει  επίσης  μία  ακόμη  μονάδα
δυναμικότητας  90  μόσχων  πάχυνσης  στο  αγροτεμάχιο  1580  αγροκτήματος  Νέας  Απολλωνίας,  στο  όνομα
Ντούρτσιος Μιχαήλ. (υπ’ αριθμ. Πρωτ.12/2094/2009 αριθμός Άδειας 46 της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης).
Με την νέα Μελέτη ζητείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση των δύο προαναφερθέντων δραστηριοτήτων ως
ενιαίας  μονάδας  δυναμικότητας  250  αγελάδων  γαλακτοπαραγωγής  και  180  μοσχαριών  πάχυνσης  (340
ισοδύναμα),  στο  όνομα Λασκαρίνης  Γεώργιος.  Η ενιαία μονάδα βρίσκεται  εξ’  ολοκλήρου εντός  περιοχής
Natura 2000 καθώς και εντός του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας Βόλβης (Γ ζώνη προστασίας). Τα απόβλητα
των  ζώων  συγκεντρώνονται  σε  στεγανή  δεξαμενή  συλλογής-σταθεροποίησης.  Εκεί  οδηγούνται  και  τα
απόβλητα από την πλύση του αρμεκτηρίου καθώς και από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού. Με την
χρήση αναδευτήρα ομογενοποιούνται και παραμένουν κάποιες μέρες για την μείωση του οργανικού φορτίου
και μετά με αντλία οδηγούνται σε υπερυψωμένο διαχωριστή υγρών στερεών αποβλήτων. Τα στερεά πέφτουν
σε κοπροσωρό κάτω από τον διαχωριστή και  αφού παραμείνουν για κάποιες μέρες χρησιμοποιούνται  στα
χωράφια ως βελτιωτικό εδάφους. Τα υγρά με σωλήνες οδηγούνται σε χωμάτινη αεριζόμενη δεξαμενή που
φέρει  επένδυση  από  κατάλληλο  γεωύφασμα.  Εκεί  γίνεται  η  ανάμιξή  τους  με  την  χρήση  τεσσάρων
επιφανειακών αναμικτήρων ώστε να ελαττωθεί ακόμη περισσότερο το οργανικό φορτίο των υγρών και να
χρησιμοποιηθούν για εδαφοβελτιωτικό ή σε περιορισμένη άρδευση. Προϊόντα που χρησιμοποιούνται και στην
δεξαμενή ομογενοποίησης και  στην Ανοικτή χωμάτινη Αερόβια Δεξαμενή είναι  και  τα  Plocher, που είναι
καταλύτες που βοηθούν στην μείωση του οργανικού φορτίου, της αμμωνίας, των παθογόνων μικροβίων και
των  οσμών.  Οι  καλλιέργειες  των  χωραφιών  στα  οποία  καταλήγουν  τα  επεξεργασμένα  απόβλητα  είναι
αραβόσιτος, σόργος, και μηδική. Η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας γίνεται από το δίκτυο της ΔΕΗ ενώ οι
ανάγκες σε νερό υπολογίζονται σε 4.080 κυβικά μέτρα και θα καλύπτονται από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.
Τα  αστικά  απόβλητα  συγκεντρώνονται  στους  δημοτικούς  κάδους  .  Όλα  τα  άλλα  απόβλητα  υλικά  θα
διατίθενται  σε  εταιρείες  ανακύκλωσης ενώ τυχόν νεκρά πτηνά θα δίδονται  σε  εξειδικευμένη εταιρεία  για
αποτέφρωση.  Σύμφωνα με την ενημέρωση που μας έγινε από τον αρμόδιο της μονάδας, θα γίνει κατασκευή
από αυτόν μικρής μονάδας βιοαερίου η οποία θα χρησιμοποιεί τα απόβλητα της μονάδας, που είναι κατά την
άποψή μας και η καλύτερη λύση όσον αφορά την διάθεση αυτών.

4.2 Κατάταξη: σύμφωνα με την
ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016
ΦΕΚ:2471/Β/10-8-2016      όπως
τροποποιήθηκε
και  ισχύει  με  την  ΥΑ  οικ:
2307/26-01-2018  (ΦΕΚ  439
Β/14-02-2018)

Ομάδα 7
η

, «Πτηνοκτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις»
α/α 9 «Εγκαταστάσεις εκτροφής Βοοειδών»
Υποκατηγορία  Α2,  «Ι>=150  εντός  Natura»  (Ι:  αριθμός
ισοδυνάμων στην περίπτωση 340)
              

4.3 Ο χώρος, στον οποίο βρίσκεται η ανωτέρω κτηνοτροφική μονάδα σύμφωνα με την Μ.Π.Ε., βρίσκεται σε
απόσταση 1300 μέτρων από τον κοντινότερο οικισμό που είναι ο οικισμός του Μεσοποτάμου, 1530 μέτρα από
τον Μελισσουργό και 1900 μέτρα από την Νέα Απολλωνία. Οι ανάγκες σε νερό καλύπτονται από το δημοτικό
δίκτυο ύδρευσης.
4.4  Για την θέση στα 1578 και 1579 αγροτεμάχια πλην της Άδειας Λειτουργίας που αναφέρθηκε στην 4.1 έχει
εκδοθεί και η υπ’ αριθμ. 3760/2006 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την Δ/νση Περ/ντος και
Χωροταξίας  της  πρώην  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  κτηνοτροφικής  μονάδας  δυναμικότητας  180
αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 150 μόσχων πάχυνσης  στο όνομα Λασκαρίνης Γεώργιος καθώς και η υπ’
αριθμ.30/3376/2007  Οριστική  Άδεια  διάθεσης  λυμάτων  (υπεδάφια)  από  την  Δ/νσης  Προστασίας
Περιβάλλοντος της πρώην Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, ενώ για τη θέση στο αγροτεμάχιο 1580 πλήν της Άδειας
Λειτουργίας  που  αναφέρθηκε  στην  4.1  έχει  εκδοθεί  και  η  υπ’  αριθμ.  9748/2007 Απόφαση  Έγκρισης
Περιβαλλοντικών  Όρων  από  την  Δ/νση  Περ/ντος  και  Χωροταξίας  της  πρώην  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας,  κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 90 μόσχων πάχυνσης  στο όνομα Ντούρτσιος Μιχαήλ
καθώς  και  η  υπ’  αριθμ.30/2909/2009  Οριστική  Άδεια  διάθεσης  λυμάτων  (υπεδάφια)  από  την  Δ/νσης
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Προστασίας  Περιβάλλοντος  της  πρώην  Νομαρχίας  Θεσσαλονίκης.  Επίσης  έχει  γνωμοδοτήσει  θετικά  υπό
όρους και ο Φορέας Κορώνειας-Βόλβης-Χαλκιδικής για την ενιαία δραστηριότητα στα 1576β, 1578, 1579 &
1580 αγροτεμάχια αγροκτήματος Ν. Απολλωνίας, με την υπ’ αριθμ 48/2018 Απόφασή του Διοικητικού του
Συμβουλίου. Επίσης γνωμοδότησε θετικά και η Επιτροπή Σταυλισμού με το 140/2018 πρακτικό.

4.5  Σε συνέχεια του γεγονότος ότι η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας και ότι κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρμόδια Υπηρεσία
μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία, η Υπηρεσία δεν έχει αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΜΠΕ
και  γνωμοδοτεί  θετικά  για  την  λειτουργία  του  έργου,  εφόσον  τηρηθούν  τα  μέτρα  αντιμετώπισης  των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται στη σχετική ΜΠΕ και την κείμενη νομοθεσία και με τις εξής
προϋποθέσεις-όρους:

α)  Η επεξεργασία των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα 7 & 8 σχετικά, ενώ θα πρέπει να
αυξηθεί ο όγκος της υφιστάμενης χωμάτινης δεξαμενής και να τοποθετηθεί γεωύφασμα σε αυτήν. Επίσης να
περιφραχτεί  η  χωμάτινη  δεξαμενή  και  οι  επιφανειακοί  αναμικτήρες  να  είναι  όπως  περιγράφονται  στην
κατατεθείσα Μελέτη. 
β)   Η τελική διάθεση των επεξεργασμένων στερεών αποβλήτων στα αγροτεμάχια να γίνεται σύμφωνα με τα 4,
5 και 6 σχετικά, όσον αφορά στον τρόπο και στα όρια που τίθενται από τα προαναφερθέντα σχετικά..   
 γ)  Η συνολική  ετήσια  ποσότητα  του  Ν (αζώτου),  με την  οποία εφοδιάζεται  το  έδαφος των  αγροτικών
εκτάσεων,  με  την  εφαρμογή  των  επεξεργασμένων  κτηνοτροφικών  αποβλήτων  της  δραστηριότητας  του
θέματος, να μην ξεπερνά τα 17 κιλά /στρέμμα.
δ) Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση της κοπριάς σε ρέματα, χειμάρρους και γενικότερα σε οποιοδήποτε
φυσικό οικοσύστημα της περιοχής.
ε)Τα  επεξεργασμένα  υγρά  απόβλητα  μπορούν  να  επαναχρησιμοποιούνται  για  λίπανση-άρδευση  των
ιδιόκτητων αγρών και κατά τη διαδικασία αυτή να τηρούνται όλα τα σχετικά της Κ.Υ.Α. 145116/08-03-2011
(ΦΕΚ  Β’354/2011)  «Καθορισμός  μέτρων,  όρων  και  διαδικασιών  για  την  επαναχρησιμοποίηση
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..
  στ)Οι εκτάσεις στις οποίες θα διατίθενται τα επεξεργασμένα λύματα και η χωνεμένη κόπρος
της μονάδας να είναι  τέτοιας έκτασης ώστε  να αποκλείεται  αφ’ ενός  η επιφανειακή απορροή σε ρέματα,
αποστραγγιστικές τάφρους κλπ, και εφ’ ετέρου η διήθηση σε βάθος κάτω του ριζοστρώματος.
ζ) Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από την πλύση και την υγιεινή του προσωπικού και οδηγούνται σε
σηπτικό (στεγανό) βόθρο.
 η) Η διαχείριση των μη αναλώσιμων υποπροϊόντων (νεκρών και άρρωστων ζώων) της μονάδας, να γίνεται
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού 1069/2009/ΕΕ (αντικατέστησε τον κανονισμό 1774/2002/ΕΚ),
και του Κανονισμού 142/2011/ΕΕ .
 θ)  Απαγορεύεται  η  απόρριψη  ζωικών  υποπροϊόντων  συμπεριλαμβανομένων  και  των  νεκρών  ζώων  στο
περιβάλλον.
 ι)  Τα  αστικά  απορρίμματα  που  θα  προκύπτουν  από  τη  λειτουργία  της  κτηνοτροφικής  εγκατάστασης  να
αποθηκεύονται  με υγειονομικά αποδεκτό τρόπο σε κάδους απορριμμάτων που θα διατηρούνται  σε άριστη
κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση. Η συλλογή των αστικών απορριμμάτων να γίνεται είτε από
τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία για την συλλογή και μεταφορά αποβλήτων, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις (ΚΥΑ 50910/2727/2003, Ν.4042/2012, κλπ.). 
 ια)  Τα  υπόλοιπα  ρεύματα  αποβλήτων  που  εμπίπτουν  στην  εναλλακτική  διαχείριση  (λιπαντικά  έλαια,
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων,) 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.
 ιβ)  Η  εταιρεία  οφείλει  να  τηρεί  αρχείο  με  τα  ποσοτικά  και  παραστατικά  στοιχεία  μεταφοράς  των  μη
αναλώσιμων υποπροϊόντων από αδειοδοτημένους φορείς σε μονάδες διαχείρισης αυτών οι οποίες θα πρέπει να
έχουν Περιβαλλοντικούς Όρους σε ισχύ που να προβλέπουν την διαχείριση των υποπροϊόντων αυτών
 ιγ)  Για  τον  περιορισμό  των  δυσάρεστων  οσμών,  που  μπορεί  να  προέλθουν  από  τους  χώρους  της
κτηνοτροφικής μονάδας, θα πρέπει σε όλα τα σημεία εκπομπής σωματιδίων (σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών
και προϊόντων κλπ.) να υπάρχουν εγκατεστημένα κατάλληλα διαστασιολογημένα φίλτρα για τη δέσμευση των
εκπομπών  σωματιδίων.  Τα  φίλτρα  αυτά  πρέπει  να  συντηρούνται  και  να  παρακολουθούνται  επιμελώς,
προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία τους.
ιδ) Το γήπεδο της μονάδας να περιφραχθεί και περιμετρικά αυτού να γίνει κατάλληλη δενδροφύτευση (με
ενδημικά φυτά μειωμένων απαιτήσεων σε νερό), για περιορισμό των οσμών.

 Η παρούσα γνωμοδότηση δεν εξετάζει  τυχόν θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος  της έκτασης στην οποία
βρίσκεται η δραστηριότητα του θέματος, για τα οποία θα επιληφθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4.5 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 
ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ
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O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.

1. Κούης Κωνσταντίνος
2. Χριστόπουλος Μιχάλης
3. Παγώνης Ιωάννης
4. Τερζανίδης Χρήστος
5. Κελεσίδου Χρηστίνα
6. Φύκα Ελένη
7. Ζάχαρης Ηλίας
8. Ασπασίδης Γεώργιος
9. Γάκης Βασίλειος
10. Χαραλαμπίδου Δέσποινα
11. Ιγνατιάδης Θεόδωρος
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