










 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΝΕΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 253.000 ΟΡΝΙΘΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ,  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ  

ΜΑΝΔΡΙ ΖΕΡΒΑ Ή ΣΙΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Κ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ, ΔΕ ΔΙΟΥ, Δ. ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Κ.Μ.  
 

Σελίδα 1 από 8 
 

         
 
 

2. ΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
   

 
2.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΡΓΟΥ 
  
Γεωγραφική θέση – διοικητική υπαγωγή 
 
        Η νέα πτηνοτροφική μονάδα θα εγκατασταθεί σε γήπεδο έκτασης 48.326,50 τ.μ.  στη θέση 
Μανδρί Ζέρβα ή Σίμος της κτηματικής περιοχής (ιδιωτικής διανομής) της Δ.Κ. Καρίτσας Πιερίας, το 
οποίο ανήκει σε γη υψηλής παραγωγικότητας του ΓΠΣ Δίου), όπου επιτρέπεται η παραπάνω 
χρήση. Θα καταλάβει τα υπ΄αρ. 651, 652 (τμήμα), 696 (τμήμα), 653, 654 και 655 κλ. της ιδιωτικής 
διανομής της Καρίτσας. 
 
Συνοπτική περιγραφή βασικών στοιχείων έργου 
 
        Πρόκειται για νέα πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 253.000 κοτόπουλων πάχυνσης ανά 
εκτροφή, στην οποία λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη δυναμικότητα η οποία αντιστοιχεί σε πυκνότητα 
εκτροφής 18 πτηνά/m2 που μπορεί να δοθεί στον κτηνοτρόφο μετά από αίτημα παρέκκλισης στην 
κτηνιατρική υπηρεσία, έτσι ώστε στην ΑΕΠΟ να τεθούν περιβαλλοντικοί όροι για το δυσμενέστερο 
σενάριο.  
 
        Η μονάδα θα στεγάζεται σε εννέα (9) θαλάμους, συνολικού εμβαδού 14.391 τ.μ. και 
συνολική καθαρή επιφάνεια ανάπτυξης των πτηνών 14.040 τ.μ.. Οι θάλαμοι θα πληρούν τις 
προδιαγραφές των σύγχρονων πτηνοτροφικών μονάδων για εντατική εκτροφή πτηνών (σκελετός 
θερμοκηπίου), ενώ θα υπάρχουν και οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι (σιλό τροφής, υδροπάνελ 
ψύξης των θαλάμων, προθάλαμοι με χρήση λεβητοστασίων-αποθηκών και δωμάτιο σταβλίτη, 
δεξαμενές υγραερίου για την τροφοδότηση των θερμομητέρων και των λεβήτων, δεξαμενές 
νερού, βόθροι αποχέτευσης, Η/Ζ). ΣΧΕΤ. ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΧΡΗΣΕΩΝ. 
 
        Επί του γηπέδου υπάρχει γεώτρηση με άδεια χρήσης νερού, η οποία θα υδροδοτεί τη νέα 
μονάδα. Η μονάδα θα τροφοδοτείται με νερό από 2 ακόμα γεωτρήσεις που βρίσκονται σε όμορα 
γήπεδα (εκτός του γηπέδου της), οι οποίες διαθέτουν άδεια χρήσης νερού και για τις οποίες έχει 
συσταθεί πραγματική δουλεία άντλησης νερού λόγω πώλησης.  
 
       Το έργο υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (Β΄1450) – Οδηγία IED για 
την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, διότι πρόκειται για πτηνοτροφείο με 
περισσότερες από 40.000 θέσεις για κοτόπουλα. 
 
        Το μέσο βάρος των πτηνών που οδηγούνται για σφαγή θα είναι 2,2 κιλά/πτηνό, οπότε στη 
μονάδα θα παράγονται 3.340 tn/y κρέατος, το οποίο θα καταναλώνεται κατά βάση από τον 
πληθυσμό της ΠΕ Πιερίας. 
 
        Η μονάδα είναι συμβατή με τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης στην περιοχή μελέτης και 
πληροί τις αποστάσεις από οικισμούς, οδικό δίκτυο κ.λ.π.. 
 
        Επίσης είναι συμβατή με όλα τα γενικά και ειδικά χωρικά σχέδια της περιοχής του έργου. 
 
        Η ύδρευση της μονάδας θα γίνεται τόσο από την υφιστάμενη γεώτρηση εντός του γηπέδου 
της, όσο και από 2 ακόμα οι οποίες βρίσκονται σε όμορα γήπεδα. Το νερό των γεωτρήσεων θα 
αποθηκεύεται αρχικά σε 2 δεξαμενές νερού πριν οδηγηθεί στους θαλάμους ανάπτυξης των πτηνών 
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με βαρύτητας. Οι γεωτρήσεις διαθέτουν άδειες χρήσεις νερού για άρδευση, οπότε θα κινηθεί 
διαδικασία τροποποίησης αυτών ως προς το χρήστη, τη χρήση και τις απαιτούμενες ποσότητες 
νερού. 
 
        Στη μονάδα θα παράγονται μόνο υγρά απόβλητα από την πλύση των θαλάμων στο τέλος 
κάθε εκτροφής, τα οποία θα οδηγούνται σε 9 συστήματα στεγανών δεξαμενών προσωρινής 
αποθήκευσης λυμάτων, πριν καταλήξουν στο βιολογικό καθαρισμό του πτηνοσφαγείου της 
εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ, ο οποίος επαρκεί για την επεξεργασία των 
υγρών αποβλήτων της νέας μονάδας. Από την εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ 
θα πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση αποδοχής των λυμάτων. Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων 
λυμάτων δε θα γίνεται. 
 
        Η μονάδα θα συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ για την κίνηση του μηχανολογικού εξοπλισμού 
της, ενώ για τη θέρμανση των θαλάμων θα χρησιμοποιούνται θερμομητέρες και αερολέβητες 
καύσης υγραερίου. 
        
         Τα αστικά στερεά απόβλητα θα οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Λιτοχώρο, ενώ τα ζωικά υποπροϊόντα 
(ΖΥΠ) κατηγορίας 2 (παραγόμενη κοπριά, νεκρά πτηνά) θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τον 
κανονισμό για τα ΖΥΠ. Πιο συγκεκριμένα, η κοπριά θα οδηγείται σε αδειοδοτημένο σύστημα 
διαχείρισης για παραγωγή βιοαερίου, με το οποίο θα πρέπει να υπάρχει συμφωνητικό 
συνεργασίας και τα νεκρά σε αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης για αδρανοποίηση και 
περεταίρω αξιοποίηση, με το οποίο επίσης θα πρέπει να υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας.    
 
        Στη μονάδα θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
πυροσβεστικής υπηρεσίας. 
     
2.2. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΣΧΕΔΙΩΝ, ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 3937/2011 (Α΄ 60), ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΩΦΕΛΕΙΑΣ Κ.Α. 

 
Αποστάσεις από όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων 
 
        Όμοροι, στο γήπεδο της μονάδας, οικισμοί δεν υπάρχουν. Οι πλησιέστεροι οικισμοί είναι 
αυτοί της Καρίτσας και του Δίου, από τους οποίους πληρούνται τα όρια που τίθενται στο Ν. 
4056/2012, όπως αυτά δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
Αποστάσεις από χρήσεις του Ν. 4056/2012 και άλλων διατάξεων 
 
        Η μονάδα θα έχει πρόσβαση από τη βορειοανατολική και ανατολική πλευρά του γηπέδου 
μέσω υφιστάμενων αγροτικών δρόμων, οι οποίοι καταλήγουν στην επαρχιακή οδό Ε5 Κατερίνης – 
Ν. Εφέσου – Δίου…΄΄, διευκολύνοντας την εύκολη διακίνηση πρώτων υλών και προϊόντων. Η 
απόσταση της επαρχιακής οδού από τα όρια του γηπέδου, όπως αυτή ορίζεται στο Ν.4056/2012 
πληρείται  και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 
 
        Στην περιοχή της μονάδας δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, στρατόπεδα, 
κατασκηνώσεις, βιοτεχνίες υγειονομικού ενδιαφέροντος, ποτάμια συνεχούς ροής, λίμνες, ακτές, 
νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα, μοναστήρια, λουτροπόλεις ή τουριστικοί χώροι. 
 
       Τα ισοδύναμα της μονάδας θα είναι 1.012. 
 
        Σύμφωνα με το Ν. 4056/12-3-2012 (ΦΕΚ 52Α΄), οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται από 
το λειτουργικό χώρο των κτηνοτροφικών μονάδων παρουσιάζονται κωδικοποιημένες στον 
παρακάτω πίνακα: 
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Αρ. Ισοδύναμων Ζώων 
 

>650 
 
 

Ελάχιστες αποστάσεις 
κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων (πλην των 
οικόσιτων ζώων) από τα όρια 
οικισμών, πόλεων κ.λ.π. σε 

μέτρα 

Αποστάσεις γηπέδου ορνίθων 
πάχυνσης 1.012 Ισοδ. Ζώων, από 
τα όρια οικισμών, πόλεων κ.λ.π. 

σε μέτρα 

Σιδηροδρομικές γραμμές  100 3.696 
Εθνικοί δρόμοι (ΠΑΘΕ) 150 3.483 
Επαρχιακοί δρόμοι (Ε5) 100 2.202 
Βιοτεχνίες μη υγειονομικού ενδιαφέροντος 150 980 
Οικισμοί και χωριά από 501 έως 2000 κατ. 
Δίον (1.147 κατ.)   800 2.517 

Πόλεις και κωμοπόλεις 2001 – 5000 κατ. 
Καρίτσα (2.013 κατ.) 800 1.658 

        
        Σύμφωνα με την παρ. 4β, αρ. 5 του Ν. 4056/12-3-2012 (ΦΕΚ 52Α΄), η μέτρηση των ανωτέρω 
ελάχιστων αποστάσεων έγινε από το πλησιέστερο σημείο του ορίου του λειτουργικού χώρου  της 
κτηνοτροφικής εγκατάστασης μέχρι: 
 

 Την πλησιέστερη κτιριακή εγκατάσταση βιομηχανιών μη υγειονομικού ενδιαφέροντος  
 Τον άξονα των εθνικών, επαρχιακών δρόμων και των σιδηροδρομικών γραμμών 
 Τα όρια του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου (βάσει ΓΠΣ) των οικισμών 

 
        Στην ακτίνα των 500 μ. από το γήπεδο της μονάδας δεν υπάρχουν υδρευτικές γεωτρήσεις 
[μέτρο Μ09Β0502 της 1ης αναθεώρηση του διαχειριστικού σχεδίου EL09 (ΦΕΚ 4676 Β΄/2017)], 
ούτε μονάδες πολλαπλασιαστικού υλικού [αρ. 4 του Π.Δ. 224/27-7-1998 (ΦΕΚ 175Α΄)]. Επίσης, 
δεν υπάρχουν λατομικές περιοχές στην ακτίνα των 500 μ. από το γήπεδο της μονάδας (παρ. 2, αρ. 
48, Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α΄).  
 
       Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, πληρούνται οι αποστάσεις του λειτουργικού χώρου της 
μονάδας από τις διάφορες χρήσεις και επομένως είναι συμβατή με το Ν. 4056/2012 ως προς τη 
χωροθέτησή της. 
 
Αποστάσεις από όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν. 
3937/2011 (Α΄ 60), δάση και δασικές εκτάσεις και αρχαιολογικές περιοχές 
 
        Η μονάδα δεν ανήκει σε προστατευόμενες περιοχές. Η πλησιέστερη περιοχή ΚΑΖ (καταφύγιο 
άγριας ζωής) απέχει απόσταση 2,1 km από το γήπεδο της μονάδας, και πέραν αυτού βρίσκεται και 
περιοχή του δικτύου NATURA 2000. ΣΧΕΤ.ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟΤΟ GOOGLE EARTH. 
 
        Δεν ανήκει ούτε σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Η πλησιέστερη αρχαιολογική 
περιοχή είναι αυτή του αρχαιολογικού πάρκου του Δίου, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 1,6 km 
από το γήπεδο της μονάδας. Σε μεγαλύτερη απόσταση (1,7 km) και βρίσκεται και η αρχαιολογική 
περιοχή της Καρίτσας. 
 
        Τέλος, το γήπεδο των εγκαταστάσεων δεν εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 
ΣΧΕΤ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ. 
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2.3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ Η 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 

 
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
        Οι επιπτώσεις από την κατασκευή της μονάδας είναι αυτές ενός κλασσικού εργοταξίου που 
κατασκευάζει τέτοιου είδους έργα και οι οποίες ελαχιστοποιούνται με τις συνήθεις πρακτικές των 
εργοταξικών χώρων. 
 
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Οι πιθανές επιπτώσεις από τη λειτουργία της μονάδας είναι : 
 

 Η παραγωγή ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) κατηγορίας 2 του κανονισμού (κοπριά στρωμνής 
και νεκρά πτηνά), τα οποία πρέπει να διαχειρίζονται ορθά και να βρίσκονται μέσα στα όρια 
του εγκεκριμένου BREF 2017 των ΒΤΔ (έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ). Για την κοπριά, λόγω των 
ιδιαίτερων ελληνικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες), λαμβάνονται υπόψη οι τιμές του 
κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής (ΚΟΓΠ) και η παραγόμενη ποσότητα ελέγχεται 
σύμφωνα με τον  ΚΟΓΠ και όχι το BREF 2017. 

 Η παραγωγή υγρών αποβλήτων (κατά βάση υγρά πλύσης θαλάμων), τα οποία πρέπει να 
διαχειρίζονται ορθά και να βρίσκονται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου BREF 2017 των ΒΤΔ 

 Η παραγωγή αέριων ρύπων από τις θερμομητέρες και τους καυστήρες υγραερίου, για τους 
οποίους θα πρέπει να εφαρμόζονται οι οριακές τιμές εκπομπής 

 η παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου (μεθάνιο και υποξείδιο του αζώτου) από την 
εκμετάλλευση της μονάδας και η έκλυση οσμών (κυρίως από την εκλυόμενη αμμωνία), τα 
οποία πρέπει να βρίσκονται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου BREF 2017 των ΒΤΔ 

 Η χρήσης νερού, ενέργειας, καυσίμων, τα οποία θα πρέπει να διαχειρίζονται ορθά, να 
γίνεται εξοικονόμηση των πόρων αυτών και να βρίσκονται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου 
BREF 2017 των ΒΤΔ 

 Η κατανάλωση τροφής από τα πτηνά, η οποία πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια του 
εγκεκριμένου BREF 2017 των ΒΤΔ 

 Η χρήση άχυρου (στρωμνής), η οποία πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου 
BREF 2017 των ΒΤΔ.  Λόγω των ιδιαίτερων ελληνικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες), η 
απαιτούμενη χρήση άχυρου είναι μικρότερη. Έτσι, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές του κώδικα 
ορθής γεωργικής πρακτικής (ΚΟΓΠ) και η χρήση άχυρου ελέγχεται σύμφωνα με τον  ΚΟΓΠ 
και όχι το BREF 2017. 

 
        Η παραγόμενη κοπριά εκτιμάται σε 5.012 tn/y, ενώ τα νεκρά πτηνά σε  164 tn/y. Τα ζωικά 
αυτά υποπροϊόντα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό διαχείρισης ΖΥΠ. Πιο 
συγκεκριμένα, η παραγόμενη κοπριά να διαχειρίζεται από αδειοδοτημένο σύστημα ΖΥΠ 
κατηγορίας 2 προς παραγωγή βιοαερίου, ενώ τα νεκρά πτηνά από αδειοδοτημένο σύστημα 
διαχείρισης ΖΥΠ προς αδρανοποίηση και περεταίρω αξιοποίηση. Σε περίπτωση παραμονής των 
νεκρών πτηνών στη μονάδα, αυτά θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ψυκτικούς θαλάμους και έως 
ότου παραληφθούν από το σύστημα διαχείρισης. Για τα απόβλητα αυτά πρέπει να συντάσσεται 
έκθεση παραγωγού αποβλήτων και να υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ).  
 
        Τα υγρά απόβλητα από την πλύση των θαλάμων εκτιμώνται κατά μέσο όρο σε 548 m3/y και 
θα οδηγούνται σε 9 συστήματα στεγανών δεξαμενών προσωρινής αποθήκευσες, πριν καταλήξουν 
στο βιολογικό καθαρισμό του πτηνοσφαγείου της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ 
ΑΒΕΕ για επεξεργασίας, μέσω ειδικών βυτιοφόρων οχημάτων.  
 
        Οι μέγιστες εκτιμώμενες ποσότητες έκλυσης αερίων του θερμοκηπίου από την εκμετάλλευση 
της μονάδας είναι 9,1 tn/y CH4 (μεθανίου) και 48,6 tn/y N20 (υποξειδίου του αζώτου). Για τις 
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ποσότητες αυτές πρέπει να ενημερώνεται κάθε έτος η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου 
περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ), μέσω ειδικών απογραφικών δελτίων. 
 
        Σε ό,τι αφορά στην αμμωνία, οι max εκτιμώμενες ποσότητες που μπορεί να παραχθούν είναι 
273,2 tn/y NH3 σύμφωνα με το BREF 2017, ενώ σύμφωνα με την αυστηρότερη εκτελεστή απόφαση 
της ευρωπαϊκής επιτροπής 121,4 tn/y NH3. Η μείωσή της μπορεί να επιτευχθεί με την 
αντικατάσταση των ακατέργαστων πρωτεϊνών με αμινοξέα, σε ένα ισορροπημένο σιτηρέσιο των 
πτηνών. 
 
        Η κατανάλωση υγραερίου από τις θερμομητέρες και τους αερολέβητες θέρμανσης των 
θαλάμων εκτιμάται σε 140,4 tn/y. Οι εκλυόμενες ποσότητες αερίων ρύπων δε θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τις παρακάτω οριακές τιμές : 

• max απώλειες θερμότητας, λόγω καυσαερίων 15% 
• max περιεκτικότητα καυσαερίων σε CO, 90 ppm 
• max περιεκτικότητα καυσαερίων σε NOX, 150 ppm 
• max επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης, κατά Bacharach 1 

 
        Οι ανάγκες τις μονάδας σε νερό (πόση πτηνών, καθαρισμού θαλάμων και ανάγκες 
προσωπικού) εκτιμώνται κατά μέσο όρο σε 12.477 m3/y. Εξοικονόμηση νερού μπορεί να 
επιτευχθεί με τον προκαθαρισμό των θαλάμων και χρήση ζεστού νερού και πιεστικών κατά τον 
καθαρισμό των θαλάμων (εφαρμογή ΒΔΤ 4.1, η οποία οδηγεί σε μείωση των παραγόμενων 
αποβλήτων κατά 50%), ενώ η χρήση ατμού θα παρήγαγε μηδενικά υγρά απόβλητα.  
 
        Σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή εκτιμάται σε 213.408  kWh/y. 
Εξοικονόμηση μπορεί να γίνει με αύξηση του βαθμού απόδοσης και μείωση ενεργειακής 
κατανάλωσης των Η/Μ εγκαταστάσεων και τη χρήση  λαμπτήρων υψηλής απόδοσης και μεγάλης 
διάρκειας ζωή, ενώ ενδείκνυται και η τοποθέτηση Φ/Β στη στέγη των θαλάμων. 
 
         Τέλος, οι ανάγκες σε τροφή (φύραμα) εκτιμώνται σε  3.642 – 8.652  tn/ και σε άχυρο 410 
tn/y.  
 
        Οι παραπάνω επιπτώσεις δίνονται και σε πινακοποιημένη μορφή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 Μικρή επίπτωση   
 Μέτρια επίπτωση  
 Μεγάλη επίπτωση 

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

Α/Α ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ : 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗ ΕΝΤΑΣΗ 

ΑΜΕΣΗ ΕΜΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΗ Ή 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ 

9.1.1 Στo μικροκλίμα….της περιοχής          

9.1.2 Από εκπομπές θερμών ή ψυχρών αερίων          

9.1.3 Από εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου          

9.2.1  Στην εικόνα της περιοχής          
9.2.2 Τοπιολογικών μεταβολών….           
9.3.1 Στα  γεωλογικά… χαρακτηριστικά           
9.3.2 Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδαφών          
9.4.1. Στο φυσικό περιβάλλον          
9.4.2. Στις προστατευόμενες περιοχές          
9.4.3. Στις δασικές περιοχές          
9.4.4. Σε άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές          
9.5.1. Στις χρήσεις γης          
9.5.2. Στο ανθρωπογενές περιβάλλον          
9.5.3. Στην πολιτιστική κληρονομιά          
9.6.1. Στα δημογραφικά στοιχεία          
9.6.2. Στην τοπική οικονομία          
9.6.3. Στις θέσεις εργασίας          
9.6.4. Στην περιφερειακή και εθνική οικονομία          
9.6.5. Στην ποιότητα ζωής          
9.6.6. Σε σχέδια οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής          
9.7 Στις τεχνικές υποδομές          
9.8 Από τις πιέσεις στο περιβάλλον          

9.8 Στον αέρα          

9.9 Από θόρυβο          

9.12.1. Στους στόχους του ΥΔ EL09          
9.12.2. Στα επιφανειακά ύδατα          
9.12.3. Στα υπόγεια ύδατα          
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2.4. ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
      Η λειτουργία της μονάδας θα αποτελέσει θετική επίδραση για τον πληθυσμό όλης της Π.Ε. 
Πιερίας, λόγω των ανταγωνιστικών τιμών των προϊόντων, με την αντίστοιχη απόδοση φόρων 
(οικονομικό όφελος), τη δημιουργία θέσεων εργασίας (κοινωνικό όφελος) και τη δημιουργία ή 
υποστήριξη παρεμφερών δραστηριοτήτων, π.χ. σφαγείων. 
 
        Η θετική επίδραση σε τοπικό επίπεδο θα έχει ως αποτέλεσμα τη θετική αντανάκλαση και σε 
περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο, λόγω της σταθερής απόδοσης των φορολογικών 
υποχρεώσεων και τη διατήρηση του ΑΕΠ. 
 
2.5. ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 

ΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑΣ ΛΥΣΗΣ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

  
Παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων ως προς τη θέση 
  

Για τη χωροθέτηση του έργου ελέγχθηκαν μια σειρά από κληροτεμάχια ως προς: 
 

 Την περιοχή ενδιαφέροντος (η περιοχή ενδιαφέροντος ήταν το αγρόκτημα Καρίτσας, Δ. 
Δίου-Ολύμπου) 

 Τη συμβατότητα με τις χρήσεις γης (στην περιοχή ενδιαφέροντος υπάρχει το ΓΠΣ Δίου, Δ. 
Δίου-Ολύμπου) 

 Τις αποστάσεις του προτεινόμενου γηπέδου από τις διάφορες χρήσεις, όπως αυτές 
ορίζονται στο N. 4056/2012. 

 Την ύπαρξη υδρευτικών γεωτρήσεων σε ακτίνα 500 μ. από το προτεινόμενο γήπεδο, για 
έλεγχο εάν αυτό εμπίπτει σε προσωρινή ελεγχόμενη ζώνη προστασίας ΙΙ του διαχειριστικού 
σχεδίου EL 09 (εφαρμογή μέτρου Μ09Β0502 της 1ης αναθεώρηση του διαχειριστικού 
σχεδίου EL09, όπου ορίζεται ακτίνα 500 μ. για τα κοκκώδη συστήματα) 

 Την ύπαρξη μονάδων πολλαπλασιαστικού υλικού σε ακτίνα 500 μ. από το προτεινόμενο 
γήπεδο (εφαρμογή του αρ. 4 του Π.Δ. 224/27-7-1998, όπου ορίζεται απόσταση 500 μ. από 
μονάδες πολλαπλασιασμού).  

 Την ύπαρξη λατομικών περιοχών σε ακτίνα 500 μ. από το προτεινόμενο γήπεδο, 
(εφαρμογή της παρ. 2, αρ. 48, Ν. 4512/2018, όπου ορίζεται απόσταση 500 μ.) 

 Τη συμβατότητα με τα χωροταξικά σχέδια, τις δασικές και αρχαιολογικές περιοχές, καθώς 
και τις προστατευόμενες περιοχές. 

 
        Το προτεινόμενο γήπεδο πληροί όλα τα κριτήρια χωροθέτησης και επομένως η πτηνοτροφική 
μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί εντός αυτού, μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ και την άδεια 
εγκατάστασης. 
 
Παρουσίαση  εναλλακτικών λύσεων ως προς το μέγεθος 

 
        Επιλέχθηκε η λύση της πλήρους κάλυψης της δυναμικότητας της μονάδας σε σχέση με τα 
προτεινόμενα  κτίρια – θαλάμους, έτσι ώστε ο κτηνοτρόφος να μην υπεισέρχεται σε τροποποιήσεις 
κ.λ.π. των αδειοδοτήσεων.  Επίσης, λήφθηκε υπόψη η μέγιστη δυναμικότητα η οποία αντιστοιχεί 
σε πυκνότητα εκτροφής 18 πτηνά/m2 ή 39 kg/m3 και Μ.Β. πτηνών 2,2 kg  που μπορεί να δοθεί 
στον κτηνοτρόφο μετά από αίτημα παρέκκλισης στην κτηνιατρική υπηρεσία, έτσι ώστε στην ΑΕΠΟ 
να τεθούν περιβαλλοντικοί όροι για το δυσμενέστερο σενάριο.  
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Παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων ως προς την τεχνολογία 
 
        Επιλέχθηκε η εγκατάσταση θαλάμων δεύτερης κατηγορίας, θερμοκηπαικού τύπου, οι οποίοι 
θα κατασκευαστούν σύμφωνα με εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων, ως είθισται 
στις σύγχρονες πτηνοτροφικές μονάδες. Για τους θαλάμους με σκελετό θερμοκηπίου απαιτείται 
θεωρημένη έγκριση του τύπου κατασκευής από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. 
 
Παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων ως προς τη διαχείριση των παραγομένων λυμάτων  
 
        Στη μονάδα θα παράγονται υγρά απόβλητα από την πλύση των θαλάμων, τα οποία 
προσομοιάζουν με αυτά των αστικών λυμάτων και μπορούν να διαχειρίζονται ως εξής : 1) να 
διατίθενται σε σύστημα σηπτικής – απορροφητικής δεξαμενής, 2) να διατίθενται σε σηπτική 
δεξαμενή ή χημική τουαλέτα, 3) να διατίθενται σε εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 
 
       Επιλέχθηκε η λύση της διάθεσης σε στεγανές σηπτικές δεξαμενές, η οποία αποτελεί 
ενδεδειγμένη μέθοδο προσωρινής αποθήκευσης λυμάτων πριν την περεταίρω επεξεργασία σε 
αδειοδοτημνένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 
 
        Έτσι, η διαχείριση των υγρών αποβλήτων της μονάδας, θα γίνεται σε 9 συστήματα στεγανών 
δεξαμενών, ως προσωρινή αποθήκευση των παραγόμενων λυμάτων στο τέλος κάθε εκτροφής και 
στη συνέχεια προς επεξεργασία στο βιολογικό καθαρισμό του πτηνοσφαγείου της εταιρείας 
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ, ο οποίος επαρκεί, μετά από έκδοση βεβαίωσης 
αποδοχής λυμάτων. 
 
Μηδενική  λύση 
 
        Η μονάδα είναι συμβατή με το χωροταξικό σχεδιασμό (χρήσεις γης, ειδικά χωροταξικά 
κ.λ.π.) και τα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης (υδάτων, στερών αποβλήτων κ.λ.π.) στην περιοχή 
μελέτης, θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα των σύγχρονων πτηνοτροφικών μονάδων και 
θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή της υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η 
μη πραγματοποίηση του έργου σημαίνει διαμόρφωση ενός δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος 
για τον επιχειρηματία (οικονομικό κόστος επιχειρηματία), με επακόλουθη συνέπεια χάσιμο φόρων, 
θέσεων εργασίας κ.λ.π. στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας (οικονομικό κρατικό 
κόστος).  
 
 
        Επισυνάπτονται ορθοφωτοχάρτες και χάρτες με τα κυριότερα στοιχεία της περιοχής μελέτης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 20/08/2020 ΚΑΤΕΡΙΝΗ  21/08/2020 
Η ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΑΜΒΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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Δ11 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ Η΄ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Συμπληρώνεται αν ο υπογράφων το έντυπο εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις) 

1.1. ΟΝΟΜΑ:  

1.2. ΕΠΩΝΥΜΟ:  

1.3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:       

1.4 Α.Δ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:      

1.5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ KATOIKIAΣ 

       ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ: 

       ΠΕΡΙΟΧΗ: 

       Τ.Κ.: 

 

1.6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

1.7 FAX:       

1.8. EMAIL:      

 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Συμπληρώνεται αν ο υπογράφων το έντυπο εκπροσωπεί κάποιον φορέα) 

2.1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

2.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  2.3. ΠΕΡΙΟΧΗ:  2.4. Τ.Κ.:  

2.5. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  2.6. FAX:  2.7. EMAIL:  

2.8. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

 2.9. ΘΕΣΗ:  2.10. EMAIL:  

 

 

 

ΠΡΟΣ:  

 (συμπληρώνεται όνομα αρμόδιας περιβαλλοντικής 

αρχής) 

Ημερομηνία:    ………………………………………… 

Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου):…………………………… 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχομένου):…………………………………… 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ)  

έργου ή δραστηριότητας:.….………………….. 

 

(συμπληρώνεται από αρμόδια περιβαλλοντική αρχή) 

 



 

2 

3. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΄Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 

 
Τα σχόλια-παρατηρήσεις µου  επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ή δραστηριότητας του 
στοιχείου 3 έχουν ως εξής : 
 
Σύµφωνα µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Ν. 4014/2011, όπως ισχύει) ο σχολιασµός θα 
πρέπει να αφορά σε θέµατα που περιλαµβάνονται και αξιολογούνται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (επιπτώσεις 
έργου ή δραστηριότητας στο φυσικό ή/και ανθρωπογενές περιβάλλον, σχετικά προληπτικά ή/και επανορθωτικά µέτρα)  
 
(Μπορούν να χρησιµοποιηθούν πρόσθετες σελίδες αν απαιτηθεί): 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Υπογραφή 

 


