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ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΤΗΣ  ΥΠΟΘΕΣΗΣ  ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  ΤΗΣ  

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όπως προκύπτει από δημόσια έγγραφα1, το πρόβλημα της δυσοσμίας και της 

ρύπανσης της αντιπλημμυρικής τάφρου, καταγγέλλεται στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες 

της Π.Ε. Πιερίας, από το 2013. Οι υπηρεσίες, στα πλαίσια έρευνας για την εξακρίβωση των 

καταγγελθέντων, εστίαζαν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται πλησίον της 

αντιπλημμυρικής τάφρου βόρεια της επαρχιακής οδού Κατερίνης – Π. Κεραμιδίου. Πρόκειται 

για τις επιχειρήσεις: 

- «Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Εξοχής ΑΒΕΕ» - πτηνοσφαγείο - “Dairy Farms Pierias A.E.” 

(βουστάσιο) και  «Ν. Τσιούπρος & Υιοί Ο.Ε.» - χοιροστάσιο 

Στο ακόλουθο απόσπασμα της Google Earth, απεικονίζονται οι θέσεις των μονάδων αυτών.   

 

 

Στις παρυφές της ιδιόκτητης έκτασης του 

πτηνοσφαγείου, διέρχεται μικρό ρέμα το 

οποίο λίγο βορειότερα του πτηνοσφαγείου 

«σβήνει». Βόρεια του σημείου “Ε” όπου 

εκβάλλει το ρέμα, η τάφρος είναι άνυδρη 

σε παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας. 

Αντίθετα, από το  “Ε” και νότια μέχρι την 

εκβολή στον ποταμό Πέλεκα, η τάφρος 

έχει πάντα νερό, μαύρο και δύσοσμο, το 

οποίο, μακροσκοπικά και μόνο είναι 

δηλωτικό της ρύπανσης με μη 

επεξεργασμένα απόβλητα (λυματολάσπη).  

Γεωγραφικές Συντεταγμένες σημείου "Ε" : 40ο 17΄ Β  - 22Ο 29΄ Ε  

Συντεταγμένες ΕΓΣΑ  σημείου "Ε" : 371091 , 4460341 

                                                             
1 Από τον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», έγγραφα που μας δόθηκαν από πολίτες που κατήγγειλαν τη 

δυσοσμία και έγγραφα που μας εστάλησαν από τη Δ/νση Κτηνιατρικής & Αγροτικής Οικονομίας της 

Π.Ε. Πιερίας. 
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I. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ  

 

Από το 2013, όταν άρχισε να καταγγέλλεται, από κάτοικους των όμορων 

περιοχών, το φαινόμενο της δυσοσμίας και της ρύπανσης της τάφρου, μέχρι σήμερα, 

εκδόθηκαν οι ακόλουθες Αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων: 

 

 (Α) Στην επιχείρηση «Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Εξοχής ΑΒΕΕ» (πτηνοσφαγείο).  

 

1) Α.Π. οικ. 148/25.1.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΡ7ΛΛ-Δ40) «Επιβολή προστίμου για 

περιβαλλοντικά προβλήματα» (συν. 1) 
 

Η απόφαση δεν αναφέρει με σαφήνεια την παράβαση ενώ δεν περιλαμβάνεται στα 

«υπόψη» η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που διέπει τη λειτουργία του 

πτηνοσφαγείου. 

 

2) Α.Π. οικ. 1380/31.5.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΡ7ΛΛ-0ΙΩ) «Επιβολή προστίμου και μείωση 

δυναμικότητας για παράβαση των όρων και περιορισμών του Ν. 3982/2011» (συν. 2) 
 

Από την απόφαση προκύπτει ότι, το 1994 η δυναμικότητα του πτηνοσφαγείου ορίστηκε 

βάσει της σχετικής ΑΕΠΟ του ΥΠΕΧΩΔΕ, στον αριθμό των 10.000 πτηνών/ημέρα. 

Επεκτεινόμενης της εδαφικής επιφάνειας ιδιοκτησίας της εταιρίας σε όμορες εκτάσεις, η 

δυναμικότητα, αυξήθηκε το 2006 σε 20.000πτηνά/ημέρα, το 2007 σε 30.000πτηνά/ημέρα, 

ενώ το 2011 αυξήθηκε σε 50.000πτηνά/ημέρα (βλ. Ενότητα VI).  

Θα θέλαμε στο σημείο αυτό, να υπογραμμίσουμε το εξής: αυξανόμενης της 

δυναμικότητας με γεωμετρική πρόοδο από το 2006 (με θετικές εισηγήσεις από την Π.Ε. 

Πιερίας), εκδίδεται η 643/31.3.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΓΨ7ΛΛ-Μ) Απόφαση Δ/νσης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας, περί «Προσωρινής Άδειας Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων» σε 

φυσικό αποδέκτη (συν. 3), η οποία οριστικοποιήθηκε με την 13/121/20.1.20102 Απόφαση 

Νομάρχη Πιερίας. Το 2013, δύο μήνες μετά την έκδοση της 5798/2011 ΑΕΠΟ με την οποία 

αυξήθηκε η δυναμικότητα σε 50.000πτηνά/εκτροφή, η ίδια υπηρεσία, διενεργεί έλεγχο 

κατόπιν καταγγελίας πολίτη και διαπιστώνει ότι, η εταιρία, δεν είχε προβεί στην απαραίτητη 

αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του βιολογικού καθαρισμού με αποτέλεσμα να υπάρχει 

                                                             
2 Μάλλον είναι γραμμένη λανθασμένα η ημερομηνία της Απόφασης Νομάρχη στην 1442/2013 

Απόφασης Επιβολής προστίμου (συν. 4). Με την ισχύ του ν. 4014/2011 (άρθρ. 12), όλες  οι άδειες και 

εγκρίσεις (μεταξύ αυτών και οι άδειες διάθεσης λυμάτων), καταργήθηκαν αντικαθιστάμενες από τις 

ΑΕΠΟ ή ΠΔΔ. 
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αδυναμία επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων με επακόλουθη την περιβαλλοντική ρύπανση 

της τάφρου. Η διαπίστωση αυτή, συνστά, παραβίαση της άδειας λειτουργίας του 

πτηνοσφαγείου η οποία είχε εκδοθεί από το Τμήμα Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου της Ν.Α. 

Πιερίας. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται διοικητική κύρωση, ήτοι, πρόστιμο (5.760€) και μείωση 

δυναμικότητας στον αριθμό των 20.000πτηνών/ημέρα της ΑΕΠΟ του έτους 2006. (Δεν 

γνωρίζουμε εάν έπρεπε να ανακληθεί η άδεια διάθεσης των λυμάτων στο ρέμα, τουλάχιστον 

μέχρι να εκσυγχρονισθεί ο βιολογικός καθαρισμός ή εάν ελέγχθηκε η επιχείρηση για τη 

διαταχθείσα μείωση της δυναμικότητας). 

Αυτή η παλινδρόμηση, είναι αποτέλεσμα μιας παθογένειας στη διαδικασία έκδοσης των 

ΑΕΠΟ, κατά την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι ενός έργου ή μιας 

δραστηριότητας, στη βάση κειμένων (ΜΠΕ) για τον τρόπο λειτουργίας, που λαμβάνονται ως 

αξιώματα, καλή τη πίστει, από τις γνωμοδοτούσες αρχές, χωρίς να έχει διενεργηθεί αυτοψία 

από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας, όταν πρόκειται για υφιστάμενες μονάδες. Για 

την επιβεβαίωση – στην πράξη – της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων με τις οποίες 

αδειοδοτήθηκαν αρχικά. (βλ. Ενότητα (VI) της παρούσας).  

 

3) Α.Π. οικ. 1442/06.6.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΞ7ΛΛ-891) «Επιβολή προστίμου και μείωση 

δυναμικότητας για παράβαση των όρων και περιορισμών του Ν. 3982/2011» (συν. 4) 
 

Η απόφαση είναι πανομοιότυπη στο αιτιολογικό της με την προηγούμενη, με τη 

διαφορά ότι, ορίζει την αναγκαία μείωση στον αριθμό των 30.000πτηνών/ημέρα. Δεν 

προκύπτει εάν πρόκειται για «ορθή επανάληψη» της προηγούμενης. 

 

4) Α.Π. οικ. 487415/12006/04.12.2014 (ΑΔΑ: Β2ΖΝ7ΛΛ-Γ41) «Επιβολή προστίμου ως 

διοικητική κύρωση, για ρύπανση ρέματος από πλημμελή λειτουργία της εγκατάστασης 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων» (συν. 5) 
 

Στο αιτιολογικό αναφέρεται ότι, σύμφωνα με αναλύσεις που διενεργήθηκαν από το 

Γενικό Χημείο του Κράτους και το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, «τα δείγματα που λήφθηκαν 

από την περιφερειακή τάφρο εμφάνισαν κορυφή απορρόφησης στην περιοχή μήκους 

κύματος που εμφανίζει κορυφή η αιμοσφαιρίνη, καθώς και τιμές λυμάτων κατά παράβαση 

των επιτρεπτών ορίων της 5662/1988 (ΦΕΚ464Β΄) Απόφασης Νομάρχη Πιερίας». 

Ως προς την ανωτέρω Απόφαση Νομάρχη, «Τροποποίηση όρων διάθεσης λυμάτων και 

υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες: α) Θαλάσσια περιοχή Νομού 

Πιερίας, β) Αλιάκμονα ποταμό και καθορισμός των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών», 

είναι απορίας άξιον, το γεγονός ότι, εξακολουθεί να αποτελεί οδηγό μια απόφαση, κατά το 

μάλλον, παρωχημένη. Από το 1988,  η σχετική Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία, έχει 

τροποποιηθεί, διαφοροποιούμενης και των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
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βιομηχανιών με συνέπειες και στο αποτύπωμά τους στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. 

Έτι περαιτέρω, η ποιότητα των υδάτων, αποτελώντας κριτήριο για την έκδοση όμοιων 

αποφάσεων, θα πρέπει να παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε οι αποφάσεις 

των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων να τροποποιούνται, όταν οι συνθήκες το 

απαιτούν, στη βάση επίκαιρων δεδομένων3.  

 

5) Α.Π. οικ. 273228/5696/28.6.2016 4 «Επιβολή προστίμου σύμφωνα με το άρθρ. 30 

του ν.1650/86, για ρύπανση και υποβάθμιση περιβάλλοντος περιορισμένης έκτασης από 

απόβλητα της επιχείρισης» (συν. 6) 

 

Από το σώμα της απόφασης, καταλαβαίνουμε ότι, είχε προηγηθεί καταγγελία το 

2015, επί της οποίας διετάχθη έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης. 

Αποδέκτες της απόφασης είναι - εκτός των υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας – το Τμήμα 

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και η Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υ.Π.Ε.Ν., το 

Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και το Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

Στα πλαίσια της έρευνας, είχε διενεργηθεί έλεγχος και στις τρεις επιχειρήσεις 

(πτηνοσφαγείο, βουστάσιο, χοιροστάσιο). Τα αποτελέσματα του ελέγχου και οι αναλύσεις 

των δειγμάτων που λήφθηκαν, κατέληξαν στην επιβολή διοικητικής κύρωσης στην εταιρία 

«Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Εξοχής ΑΒΕΕ». 

Σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης «σε χώρο εντός της έκτασης της 

επιχείρησης, διαπιστώθηκαν υπολείμματα από κελύφη αυγών και πούπουλων αλλά και 

δύσοσμων υγρών σκούρου χρώματος από τα οποία αναδυόταν έντονη και δυσάρεστη οσμή». 

Τέτοιες διαπιστώσεις, έκαναν μέλη της ΟΠΠ τον Δεκέμβριο του 2020, τις οποίες αναφέραμε 

                                                             
3 Ενδεικτικά αναφέρουμε την υπ’ αρίθμ. 30/οικ.2885 (ΦΕΚ 1079Β΄/2010) Απόφαση Νομάρχη 

Θεσσαλονίκης «Καθορισμός χρήσεων επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση 

λυμάτων & βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη» η οποία, εκδόθηκε σε αντικατάσταση της 

προηγούμενης όμοιας απόφασης έτους 1994, από την «ανάγκη προσαρμογής στην Εθνική και 

Κοινοτική Νομοθεσία» και στη βάση Έκθεσης 2007 «Στοιχεία ποιότητας επιφανειακών υδάτων» της 

Δ/νσης Υδάτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και των αποτελεσμάτων των αναλύσεων 

του Εθνικούς Προγράμματος Παρακολούθησης της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. 

 

4 Πρόσφατα, ενημερωθήκαμε, προφορικά, ότι, εκδικάστηκε στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης η 

προσφυγή του θιγόμενου επιχειρηματία, κατά τον Αποφάσεων έτους 2014 και 2016. 
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εγγράφως (με επισυναπτόμενες φωτογραφίες) στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

της Π.Ε. Πιερίας (βλ. Ενότητα ΙΙΙ/2 & IV) 

6) Α.Π. οικ. 717733(3628)/30.1.2020 «Επιβολής Προστίμου, ως Διοικητική Κύρωση 

λόγω διάθεσης υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων σε υδάτινο αποδέκτη (ρέμα) και 

υποβάθμισης περιβάλλοντος βάσει του άρθρου 21 του Ν.4014/2011, στην εταιρεία 

«Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Εξοχής Α.Β.Ε.Ε. Πτηνοσφαγείο...» (συν. 7)  

 

Η Απόφαση ήταν απόρροια της διενέργειας ελέγχου κατόπιν καταγγελίας της ΟΠΠ "I 

Can't Breathe". Aκυρώθηκε με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης (Βλ. Ενότητα (V)) 

 

(Β) Στην επιχείρηση «Ν. Τσιούπρος & Υιοί» (χοιροστάσιο).  

 

1) Α.Π. 18907/17.12.2015 (ΑΔΑ: Ω2727ΛΛ-ΠΧΛ) Απόφαση επιβολής 

προστίμου (τροποποιητική της 7570/2014 όμοιας Απόφασης), για περιβαλλοντικές 

παραβάσεις που προκλήθηκαν από τον μη σύννομο χειρισμό των αποβλήτων. (συν. 8) 

 

2) Α.Π. 16472/17.11.2016 (ΑΔΑ: ΩΥΨΡ7ΛΛ-ΜΚΖ) “Διακοπή λειτουργίας 

κτηνοτροφικής εγκατάστασης, απομάκρυνση του ζωικού της κεφαλαίου και επιβολή 

διοικητικού προστίμου» (συν. 9) 
 

Η Απόφαση εκδόθηκε, παρελθούσης άπρακτης της προθεσμίας, εντός της οποίας 

είχε ζητηθεί από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, η κατασκευή αναγκαίων 

βελτιωτικών εργασιών. 

 

Γ)  Στην επιχείρηση «Dairy Farms Pierias A.E.» (βουστάσιο).  

Α.Π. 635699(3079)/01.12.2020 «Επιβολής Προστίμου, ως Διοικητική Κύρωση, 

βάσει του άρθρου 21 του Ν.4014/2011, στην εταιρεία “Dairy Farms Pierias 

Γαλακτοπαραγωγική Εμπορική Aνώνυμη Εταιρεία” με διακριτικό τίτλο: «Dairy Farms 

Pierias Α.Ε» (συν. 10)  

 

Το αιτιολογικό της απόφασης, ήταν οι υψηλές τιμές σε οργανικό φορτίο που 

ανιχνεύτηκαν στα απόβλητα τα οποία η εταιρία διασκόρπιζε στα γειτονικά αγροτεμάχια, ως 

εδαφοωελτιωτικά. 
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II. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ  ΓΙΑ  ΔΥΣΟΣΜΙΑ & ΡΥΠΑΝΣΗ  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ  ΤΑΦΡΟΥ               

 

Το 2018, η κατάσταση σε όλο το μήκος της αντιπλημμυρικής τάφρου, από το ρέμα5 

μέχρι τον ποταμό Πέλεκα - όπως προκύπτει από δημόσια έγγραφα σχετικά με καταγγελίες 

πολιτών - επιδεινώθηκε, αφ’ ενός από τη ρήψη μπαζών προερχόμενων από τις εργασίες για 

την κατασκευή της περιφερειακής οδού της πόλης και αφ’ ετέρου από την οργιώδη άγρια 

βλάστηση τόσο στην κοίτη όσο και στα πρανή (φαινόμενο ευτροφισμού)6. Ως αποτέλεσμα, τα 

νερά/υγρά απόβλητα επιχειρήσεων που διαθέτονται στην κοίτη της, παρεμποδίζονταν στη 

ροή τους, μένοντας στάσιμα.  Το σύνηθες μαύρο χρώμα τους, η στασιμότητά τους με το 

ύψος τους στα πρανή να φτάνει μέχρι και το ένα μέτρο και η αφόρητη δυσωδία, προκάλεσε 

αναστάτωση στους κατοίκους των όμορων στην τάφρο συνοικιών («Επέκταση 

Ευαγγελικών», «Νέα Ζωή», «Ευαγγελικά» κ.ά.) και τον φόβο, για πιθανή εστία μόλυνσης το 

καλοκαίρι και πλημμύρες τον χειμώνα. 

 

Το 2019, η αφόρητη δυσοσμία, έφτασε να καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την πόλη, 

υποβοηθούμενη και από τους επικρατούντες στην Κατερίνη βορειοδυτικούς ανέμους. Το 

καλοκαίρι του 2020, το φαινόμενο κορυφώθηκε, ως προς την ένταση της οσμής, τη 

συχνότητά του και την έκταση στην οποία διαχέεται. Την ίδια χρονιά, έγιναν πολλά και 

εκτενή δημοσιεύματα, στον τοπικό τύπο (συν. 11), (έντυπο και ηλεκτρονικό) με θέμα τη 

ρύπανση της αντιπλημμυρικής τάφρου από τη θέση 2ο χλμ. της επαρχιακής οδού Κατερίνης – 

Π. Κεραμιδίου μέχρι το σημείο που αυτή, εκβάλλει στον ποταμό Πέλεκα. Παράλληλα, 

υποβλήθηκαν νέες καταγγελίες από πολίτες, συλλογικότητες και από τον Δήμο Κατερίνης.  

 

 

 

                                                             
5 όπου «ρέμα», νοείται εκείνο που διέρχεται στις παρυφές της ιδιόκτητης έκτασης της «Αμβροσιάδης 

ΑΒΕΕ» (πτηνοσφαγείο), όπως απεικονίζεται στο παραπάνω απόσπασμα της Google Earth. 

6 Ο ευτροφισμός προκαλείται από τον εμπλουτισμό των υδάτων με απορροές θρεπτικών στοιχείων 

όπως νιτρικά και φωσφορικά ιόντα από λιπάσματα και απορρυπαντικά καθώς και οργανικά 

απόβλητα. Αυτά, όταν αποικοδομηθούν, παράγουν θρεπτικά συστατικά για το φυτοπλαγκτόν και τα 

υδρόβια φυτά που είναι καταναλωτές μεγάλων ποσοτήτων οξυγόνου. Η έλλειψη οξυγόνου, οδηγεί σε 

αναερόβιες συνθήκες μέσα στο νερό, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή τοξικών και 

δύσοσμων ουσιών (το μεθάνιο, το υδρογόνο, η αμμωνία, κ.ά. 
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A) Διοικητική αλληλογραφία σχετική με καταγγελία πολίτη (2019 - 2020) 

 
 

 Την 19/3/2019, πολίτης αναφέρει σε επιστολή του προς την Αντιπεριφερειάρχη 

Πιερίας (Α.Π. 178712(638)/19.3.2019 εισερχομένου εγγράφου_ συν. 12α), πρόβλημα 

«δυσωδίας και την ύπαρξη στάσιμων βρώμικων υδάτων στην αντιπλημμυρική τάφρο σε 

μήκος ενός και πλέον χιλιομέτρου βόρεια, από το σημείο εκβολής της στον Πέλεκα».   

 

 Το Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος με το Α.Π. 179937(609)/03.7.2019 έγγραφό 

του, με θέμα «Απομάκρυνση υλικών αμμοχάλικων από την αντιπλημμυρική τάφρο Κατερίνης 

και παύση διάθεσης λυμάτων σε ρέμα» (συν. 12β), παρακαλεί το Τμήμα Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας, «για τις ενέργειές του, ώστε να σταματήσει η διάθεση λυμάτων στο 

εκβαλλόμενο στην αντιπλημμυρική τάφρο Κατερίνης, ρέμα». 

Στην από 10/5/2019, συνημμένη έκθεση αυτοψίας των υπαλλήλων της Υποδ/νσης 

Τεχνικών Έργων, αναφέρονται οι εξής διαπιστώσεις: 
 

- «Στην τάφρο υπήρχαν ακάθαρτα ύδατα με βάθος περίπου ενός μέτρου με ροή, ενώ, 

σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. …. (πολίτης), αμμοχάλικα – μπάζα έχουν πέσει στον πυθμένα 

εμποδίζοντας τη ροή, που, όμως, δεν παρατηρήθηκαν, καθώς μπορεί να είχαν σκεπαστεί από 

τα ύδατα. 

- Στην εκβολή της τάφρου στον Πέλεκα, υπήρχε ικανή ροή, ενώ σαφέστατα τα ύδατα 

ήταν μαυριδερά φέροντας λύματα παρόμοια με αυτά που είχαν παρατηρηθεί στην από 

05/3/2019 αυτοψία στην εκβολή του ρέματος7 στην αντιπλημμυρική τάφρο Κατερίνης» 

 

Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι, εισηγούνται: 
 

«Για τη διάθεση λυμάτων στο εκβαλλόμενο στην αντιπλημμυρική τάφρο ρέμα και το 

περιβαλλοντικό πρόβλημα που προκαλείται, θα πρέπει να επιληφθεί το Τμήμα Περιβάλλοντος 

Πιερίας, έχοντας υπόψη ότι, τα λύματα μετά την αντιπλημμυρική τάφρο της Κατερίνης, 

καταλήγουν στους ποταμούς Πέλεκα και Μαυρονέρι και εν τέλει στη θάλασσα.» 

 

 Την 26/8/2019, ο πολίτης (μη έχοντας λάβει ενημέρωση) απευθύνεται με επιστολή 

του (συν. 12γ), στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδρ/νομίας (α.π. 530651/2333/26.8.2019 

εισερχομένου εγγράφου), με την οποία αναφέρει ότι, «… στην περιφερειακή τάφρο γίνεται 

ρήψη λυμάτων με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη δυσωδία και να συγκεντρώνονται σμήνη 

κουνουπιών» και εκφράζει την ανησυχία του για πιθανή «εστία μόλυνσης και κίνδυνο 

                                                             
7 Πρόκειται για το ρέμα που διέρχεται στις παρυφές του πτηνοσφαγείου  «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ» 
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πλημμύρας, δεδομένου ότι, η κοίτη της τάφρου έχει στενέψει από τη ρίψη μπαζών κατά την 

κατασκευή της περιφερειακής οδού». 

 

 Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδρ/νομίας, δύο μήνες μετά από την καταγγελία (της 

26/8/2019) διενήργησε αυτοψία και δειγματοληψία. Στο Α.Π. 530651(2333)/22.11.2019 

σχετικό έγγραφο «Έλεγχος ρύπανσης σε ρέμα που συμβάλλει στην περιμετρική τάφρο της 

Κατερίνης (περιοχή Γανόχωρας)» (συν. 12δ),  αναφέρει ότι, «έγινε επιβεβαίωση ύπαρξης 

ρύπανσης με βάση τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές σε κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή». Αποδέκτες 

του εγγράφου είναι ο κ. Γ. Κούζας («Dairy Farms Pierias A.E.”) και η «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ», 

τους οποίους καλεί το εν λόγω Τμήμα, «να ενημερώσουν για τυχόν αστοχίες – ατυχήματα που 

τυχόν συνέβησαν κατά τη διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων, είτε κατά το πρόσφατο 

χρονικό διάστημα είτε παλαιότερα». Το Τμήμα, δλδ. υποπτεύεται τις δύο επιχειρήσεις, τις 

μόνες που κείνται, σε κοντινή απόσταση, ένθεν κακείθεν του ρέματος το οποίο εκβάλλει 

στην τάφρο (βόρεια του σημείου εκβολής του ρέματος η τάφρος είναι άνυδρη, εκτός από 

περιόδους σφοδρών και παρατεταμένων βροχοπτώσεων). Ωστόσο, μας προκαλεί εντύπωση, 

η παραπάνω διατύπωση του Τμήματος, το οποίο – ενώ δεν προκύπτει η διενέργεια ελέγχου 

στις ίδιες τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού του πτηνοσφαγείου, ή η λήψη 

δείγματος από τις εκροές του -  φαίνεται να αποδίδει, εκ προοιμίου, τη διαπιστωμένη 

ρύπανση, σε «αστοχία – ατύχημα» πρόσφατο ή και παλιότερο και καλεί τους πιθανούς 

επιχειρηματίες να το επιβεβαιώσουν. Η χρεία αυτού του εγγράφου, από πλευράς της 

υπηρεσίας, μας είναι ακατανόητη, δεδομένου και του παρελθόντος μη συμμόρφωσης στις 

περιβαλλοντικές και υγειονομικές διατάξεις του ενός εκ των δύο αποδεκτών της κλήσης. Η 

υποχρέωση του επιχειρηματία να ενημερώσει αυτοβούλως και άμεσα τη διοίκηση σε 

περίπτωση «ατυχήματος», ώστε να ληφθούν, εγκαίρως, μέτρα, αντιστρέφεται από την 

ελεγκτική υπηρεσία, η οποία τον καλεί για ενημέρωση επί πιθανολογούμενου - από την  ίδια 

- «ατυχήματος» είτε πρόσφατου είτε παλαιότερου. Σημειώνουμε ότι, ακόμα κι αν 

ενημερώσουν οι επιχ/τίες τις ελεγκτικές αρχές της Π.Ε. Πιερίας, άμεσα, σε περίπτωση 

ατυχήματος, η ενημέρωση αυτή, από μόνη της, δεν απαλλάσσει τη Διοίκηση  από την υπο 

την οφειλόμενη επιβολή διοικητικών κυρώσεων, αλλά θα επέφερε τη μείωση των ποινικών 

κυρώσεων του κεφ. Ζ΄ του ν. 1650/86 (άρθρ. 28 παρ. 6). 

Στη συνέχεια του εγγράφου, καλείται, ο τρίτος αποδέκτης του, δλδ. η Υποδ/νση 

Τεχνικών Έργων «να προβεί σε ενέργειες καθαρισμού του επίμαχου ρέματος τόσο για λόγους 

περιβαλλοντικούς, όσο και για ελεγκτικούς (διευκόλυνση πρόσβασης)». 

  

 Ο καταγγέλλων, δεν περιλαμβάνεται στους αποδέκτες του ανωτέρω εγγράφου. Ως εκ 

τούτου, επανήλθε με νέα επιστολή προς το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδρ/νομίας (α.π. 
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140122/636/03.3.2020 εισερχομένου εγγράφου) (συν. 12ε), αναφέροντας ότι, «τα 

προβλήματα που σας ανέφερα στην από 26/8/2019 καταγγελία μου - επί της οποίας δεν 

έλαβα απάντηση – εξακολουθούν να υπάρχουν και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό». 

 Την 30/3/2020, το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδρ/νομίας με το Α.Π. 

177842(784)/30.03.2019 έγγραφό του (συν. 13), ενημερώνει για τη «Διερεύνηση 

καταγγελιών που αφορούν ρύπανση ρέματος που καταλήγει στην Περιφερειακή τάφρο 

Κατερίνης…». 

Αποδέκτες του εγγράφου είναι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης και οι 

καταγγέλλοντες τη ρύπανση τον Φεβρουάριο του 2020, ήτοι: i) ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων 

Δωματίων Ολυμπιακής Ακτής, ii) η Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας, iii) ο Δήμος Κατερίνης iv) δύο 

πολίτες. Επίσης, το έγγραφο κοινοποιείται στην «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ» (πτηνοσφαγείο). 

 

Σύμφωνα με το έγγραφο:  «κατόπιν των νέων καταγγελιών, διενεργήθηκαν στο ρέμα, 

τέσσερις νέες αυτοψίες με δειγματοληψία νερού… Κατά την αυτοψία, καταγράφηκε ότι, 

“…μακροσκοπικά διαπιστώθηκε η αδιαμφισβήτητη ρύπανση του ρέματος’, η οποία, 

επιβεβαιώθηκε και από το αποτέλεσμα της ανάλυσης του νερού του ρέματος. Τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων των πέντε δειγμάτων, που λήφθηκαν τρεις διαφορετικές 

μέρες, από την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού της «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ» (δεδομένου ότι, 

από τις υπόλοιπες δραστηριότητες που βρίσκονται εκατέρωθεν του εν λόγω ρέματος, δεν 

διαπιστώθηκε εκροή υγρών), βρέθηκαν εντός των ορίων που θέτει η σχετ. Απόφαση 

Νομάρχη Πιερίας, (πρόκειται για την προαναφερόμενη Απόφαση έτους 1988). 

Από τα ανωτέρω, γίνεται (εκ νέου) άμεσα αντιληπτό, ότι: 

i) Η ρύπανση του εν λόγω ρέματος, είναι πολλαπλά και επιβεβαιωμένη και 

διαρκής, τόσο από τις επανειλημμένες καταγγελίες όσο και από ελέγχους της υπηρεσίες 

μας…..».  

ii) Διαπιστώθηκε και πάλι, η αντικειμενική δυσκολία πρόσβασης σε όλο το μήκος 

του ρέματος για λεπτομερή και άμεσο έλεγχο, γεγονός που είχε καταγράψει στο παρελθόν η 

υπηρεσία μας»  (γίνεται μνεία εγγράφου αιτήματος της Π.Ε. Πιερίας προς τον Δήμο 

Κατερίνης, ο οποίος, είχε την αρμοδιότητα της αστυνόμευσης και καθαριότητας των 

ρεμάτων, μέχρι την 18/7/2018 (όταν περιήλθε η αρμοδιότητα αυτή στις Περιφέρειες)» 

 

Αξίζει, ίσως, να αναφερθεί, ότι την ίδια περίοδο, η εταιρία «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ», είχε 

ήδη υποβάλει, ΜΠΕ για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για αύξηση της 

δυναμικότητας του πτηνοσφαγείου. Θυμίζουμε τις υπό στοιχείο (2) & (3) της Ενότητας (I) της 

παρούσας, Αποφάσεις επιβολής διοικητικής κύρωσης στην  εταιρία, που διέταζαν τη μείωση 

της δυναμικότητάς της, δεδομένου ότι, διαπιστώθηκε αδυναμία επεξεργασίας των υγρών 
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αποβλήτων από την εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού ως είχε τότε. Το Τμήμα 

Περιβ/ντος & Υδρ/μίας, με το Α.Π. 42934/157/2020 έγγραφο, εισηγήθηκε στη Γνωμοδοτούσα 

Επιτροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. την έγκριση χωρίς την απαίτηση 

πρόσθετων όρων ή προϋποθέσεων (βλ. Ενότητα VI) 

 

Β) Καταγγελίες Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΟΠΠ)  
 

1) Την 26/10/2020, καταγγείλαμε τηλεφωνικά στο Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ.) 

Κατερίνης (αρ. υπόθ. 9009/20/603) τη ρύπανση του ρέματος με υποψία ύπαρξης αίματος. 

Με ηλεκτρονικό μήνυμα ειδοποιήσαμε το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδρ/νομίας και τη Δ/νση 

Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, επισυνάπτοντας τις ακόλουθες φωτογραφίες του 

ρέματος καθώς και αγωγού που εντοπίσαμε να καταλήγει σε αυτό. 

 

 

 

 

2) Την 17/11/2020, αναφέραμε τηλεφωνικά στο Α.Τ. Κατερίνης (αρ. υπόθ. 

9009/20/607-α΄), τη λειτουργία σκαπτικού μηχανήματος μέσα στην κοίτη του ρέματος και 

όπου αυτή, έχει επαρκές πλάτος. Το μηχάνημα προωθούσε από το ρέμα προς την τάφρο  

λυματολάσπη σε ένα αδιάκοπο «πηγαινε – έλα».  Επιπλέον, στείλαμε αναλυτική έγγραφη 

αναφορά (συν. 14), με επισυναπτόμενες φωτογραφίες (του μηχ/τος και της λυματολάσπης 

στην τάφρο) καθώς και βίντεο (καταγραφής από κινητό) στο Α.Τ. Κατερίνης, το Τμήμα 

Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και το Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος (όπως μας 

ενημέρωσαν όλοι, δεν κατέστη δυνατόν να δουν το βίντεο). 

3) Την 09/12/2020, πολίτης, μας έστειλε, εικόνες του ρέματος (πρωινής λήψης) 

όμοιες με εκείνες της από 26/10/2020 καταγγελίας μας (συν. 15). Eνημερώσαμε το Α.Τ. 

Κατερίνης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας.  

4) Την 30/12/2020, πολίτης μέλος της ΟΠΠ, κατέγραψε το βίντεο 

(https://www.facebook.com/stefanos.tsiotsios/videos/10218985432852197) από την 

https://www.facebook.com/stefanos.tsiotsios/videos/10218985432852197
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περιοχή του ποταμού Πέλεκα λίγο μετά το σημείο εκβολής της τάφρου σε αυτόν. 

Μεταβήκαμε στην περιοχή και διαπιστώσαμε ότι, η ρύπανση προερχόταν από την τάφρο, 

αφού τα νερά του ποταμού ερχόμενου βορειοδυτικά, πριν την εκβολή της τάφρου σε αυτόν, 

ήταν διαυγή. Δεν έγινε καταγγελία, δεδομένου ότι, αυτή η εικόνα, είναι μόνιμη τα τελευταία 

χρόνια, στην τάφρο. 
 

5) Την 02/1/2020, έχοντας λάβει, επιπλέον, φωτογραφίες, της τάφρου και του 

ρέματος, με υγρά απόβλητα, τις στείλαμε, προς το Α.Τ. Κατερίνης και τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας με ηλεκτρονικό μήνυμα (συν. 16). Εν μέσω πανδημίας και των 

Χριστουγέννων, κάποιοι, βρήκαν ευκαιρία, ώστε ανεξέλεγκτοι, επιδόθηκαν στη συνήθη 

παραβατική δραστηριότητά τους.  

 

6) Τον Ιούνιο 2021 η δυσοσμία επανήλθε ακόμα πιο έντονη καλύπτοντας σχεδόν όλη 

την πόλη με νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά, παραπέμποντας σε καψαλισμένο κοτόπουλο και 

σάπιου κρέατος. Αρκετοί πολίτες κατήγγειλαν στην Π.Ε. Πιερίας, το φαινόμενο της 

δυσοσμίας, και τα συμπτώματα αναγούλας μέχρι εμέτου, τσούξιμο στο λαιμό κ.ά. Υπό τον 

καταιγισμό των καταγγελιών στα μέσα μαζικής δικτύωσης, εστάλη η από 5/7/2021 επιστολή 

της ΟΠΠ (συν. 17), όπου θέτουμε τα ερωτήματα για το αν λειτουργούν με τις Βέλτιστες 

Διαθέσιμες Τεχνικές, στην πολυδύναμη επιχείρηση, οι μονάδες θερμικής αδρανοποίησης και 

οι δύο αποτεφρωτήρες στο πτηνοσφαγείο, όπου διαχειρίζονται τα ζωικά υποπροϊόντα (βλ. 

Ενότητα VI). 

7) Μετά από καταγγελία πολίτη για ρύπανση της αντιπλημμυρικής τάφρου εστάλη την 

5/7/2021 αίτημα καθαρισμού της από την οργιώδη βλάστηση η οποία δυσχεραίνει την 

απορροή των υδάτων και ακυρώνει τον σκοπό της αντιπλημμυρικής προστασίας ενώ 

δημιουργείται ένα μικροπεριβάλλον δυνητικά μολυσματικό (συν._18) 

8) Μετά την έκδοση Απόφασης επιβολής κυρώσεων Δεκεμβρίου του 2020, στην 

εταιρεία Αμβροσιάδης για ρύπανση της τάφρου με μη επεξεργασμένα λύματα(έκτη κατά 

σειρά) για τρεις μήνες τα νερά της τάφρου ήταν διαυγή και η στάθμη τους αισθητά 

χαμηλωμένη. Την 6η Ιουλίου 2021, μέλη της Ομάδας, μετέβησαν στην περιοχή 

διαπιστώνοντας ότι: α) το νερό του ρέματος όπου εκρέουν τα λύματα κατά την έξοδό τους 

στον βιολογικό, ήταν χρωματισμένο (ροδόχρους απόχρωση) όπως και παλιότερα. Ομοίως 

και στην τάφρο όσο επιτρεπόταν να δει κανείς από την οργιώδη βλάστηση που είχε κλείσει, 

εκ νέου, την κοίτη της β) το νερό στον αγωγό από όπου οδηγούνται τα λύματα στο ρέμα 

ήταν υποκίτρινο γ) σε όμορη  έκταση, όπου η εταιρεία έχει και κτίσμα, βρήκαν πούπουλα 

διασκορπισμένα, ή σε συσσωματώματα ενώ το έδαφος ήταν έντονα αναμοχλευμένο. Η ίδια 

εικόνα με αυτήν που είχαμε και πιο πριν καταγγείλει με την υποψία ταφής ζωικών 

υποπροϊόντων στην έκταση δεκάδων στρεμμάτων γύρω από τις κύριες εγκαταστάσεις του 
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πτηνοσφαγείου. δ) επικρατούσε αφόρητη δυσοσμία. Εστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα με 

συνημμένες φωτογραφίες προς την Π.Ε. Πιερίας. (συν._19α). 

Την 12/7/20218, λάβαμε με ηλεκτρονικό μήνυμα το υπ' αρίθμ.. 4/2021 Πρακτικό 

ΚΕΠΠΕ Πιερίας, με το με Α.Π. 430214(1840)/12.7.2021 διαβιβαστικό έγγραφο (συν. 19β), 

όπου επιβεβαιώνεται ότι, η δυσοσμία στην πόλη, προέρχεται από τη μονάδα θερμικής 

αδρανοποίησης που λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, στο πτηνοσφαγείο της 

εταιρίας "Αμβροσιάδης Α.Β.Ε.Ε.". Επιπλέον, το ΚΕΠΠΕ, έλαβε δείγματα τόσο από τις εκροές 

του βιολογικού καθαρισμού του πτηνοσφαγείου, όσο και από την αντιπλημμυρική τάφρο 

όπου αυτά καταλήγουν. Τα δείγματα στάλθηκαν σε πιστοποιημένο εργαστήριο για ανάλυση. 

Ωστόσο, δεν αναφέρεται εάν στάλθηκαν δείγματα και στο Βιοχημικό Εργαστήριο του 

Νοσοκομείου Κατερίνης για ανίχνευση τυχόν αιμοσφαιρίνης. Στη συνέχεια, προτείνεται στην 

Αδειοδοτούσα αρχή της ΑΔΜΘ/ΔΙΠΕΧΩ, η εξέταση εφαρμογής της νομικής διάταξης περί 

προσωρινής διακοπής λειτουργίας μέχρι τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, λόγω της 

σοβαρότητας του θέματος. 

 

III) ΓΕΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΟΠΠ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ/ΝΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 

 

Παράλληλα με τις καταγγελίες, η ΟΠΠ, απηύθυνε ερωτήματα προς τις αρμόδιες 

ελεγκτικές υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας, προκειμένου να κατανοήσουμε, τις αιτίες για το 

αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι, η χρόνια ρύπανση της αντιπλημμυρικής τάφρου και η 

δυσοσμία, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας επιχειρήσεων μακριά από τους Κανόνες Ορθής 

Πρακτικής, εξακολουθεί να υπάρχει και μάλιστα κλιμακούμενη τα τελευταία χρόνια παρά τις 

Αποφάσεις επιβολής κυρώσεων. 

 

1) Τον Οκτώβριο του 2020, υποβάλαμε σχετικά ερωτήματα στο Τμ. Περιβ/ντος & 

Υδρ/μίας (συν. 20α). Με το 566083(2737)/15.10.2020 έγγραφο, το Τμήμα απάντησε ότι, αφ’ 

ενός, δεν είναι δυνατή η αιτούμενη χορήγηση διοικητικών εγγράφων (εξελισσόμενης 

δικαστικής έρευνας) και αφ’ ετέρου ότι, τα ερωτήματα αφορούν περισσότερες της μίας, 

υπηρεσίες (συν. 20β). 

                                                             
8 Μία μέρα πριν τη συνέντευξη τύπου που είχε προγραμματίσει και ανακοινώσει δημόσια η ΟΠΠ "I 

can't BREATHE". 
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Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, με το 579357(16272)/25.11.2020 

έγγραφο (συν. 20γ) συνοδευόμενου από αντίγραφα σχετικών εγγράφων, απαντά, ως 

ακολούθως, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, για την εταιρία «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ. Στην, 

απάντηση, δεν γίνεται σαφές9 το αν, η (3η) παράγραφος αποτελεί γενική αναφορά στο τι 

ορίζει η νομοθεσία, για τη διαχείριση των Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ), ή έχει θέση 

βεβαίωσης για το ότι, η εταιρία «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ» τηρεί πιστά τους σχετικούς Κανόνες.  

 

Όσον αφορά στην κοπριά, η υπηρεσία, μας ενημερώνει ότι, «στην ελληνική 

επικράτεια, απαγορεύεται διάθεση κτηνοτροφικών αποβλήτων στο έδαφος για χρονικό 

διάστημα τεσσάρων μηνών ανά έτος, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Κατά το διάστημα 

αυτό, τη διαχείριση της κοπριάς αναλαμβάνει ιδιωτική εταιρεία (χρήση κοπριάς για 

βιοαέριο)».  

2) Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων, επαναλάβαμε τα ερωτήματα που 

παρέμεναν αναπάντητα την 11/12/2020 (συν. 21), απευθυνόμενοι και στις δύο ανωτέρω  

Δ/νσεις Π.Ε. Πιερίας, με δύο, επιπλέον, ερωτήματα: α) αν η εταιρία «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ» 

απορρίπτει ΖΥΠ, στην ιδιόκτητη έκταση πέριξ του πτηνοσφαγείου (ερώτημα 5ο) με 

συνημμένες φωτογραφίες που λάβαμε και β) πως διαχειρίζεται την κόπρο η γειτνιάζουσα 

αγελαδοτροφική μονάδα «DAIRY FARMS PIERIAS AE» (ερώτημα 9ο).  

Τα επιπλέον ερωτήματα, τέθηκαν μετά από μετάβασή μας στην περιοχή, κατά την 

οποία: i) στην έκταση πέριξ του πτηνοσφαγείου, αντικρίσαμε το έδαφος έντονα 

αναμοχλευμένο, εμφανώς από σκαπτικό μηχάνημα (υπήρχε ακινητοποιημένο, σκαπτικό 

μηχάνημα εντός της έκτασης) ενώ η περιοχή μύριζε αφόρητα. Σε σημεία, διακρίναμε 

πούπουλα, σακούλα με αίμα και συγκέντρωση μαύρων δύσοσμων υγρών.  Ιδιαίτερη 

εντύπωση δε, μας προκάλεσε το πολυπληθές σμήνος γλάρων, που κούρνιαζαν περιμετρικά 

της έκτασης (σαν να είναι ο οικότοπός τους) ii) σε  όμορη της τάφρου έκταση, εντοπίσαμε 

κοπροσωρούς πολύ μεγάλων ποσοτήτων (από αγελάδες) ενώ σε άλλη έκταση ανάμεσα στο 

                                                             
9 καθώς δεν γίνεται αναφορά στην εταιρία  όπως γίνεται στη (2η) και (4η) παράγραφο 
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βουστάσιο και το χοιροστάσιο, υπήρχαν ίχνη κόπρου διάσπαρτα (προφανώς κι εκεί 

στοιβαζόταν κόπρος η οποία είχε, πλέον, απομακρυνθεί). Στο σημείο αυτό θυμίζουμε την 

προαναφερόμενη απάντηση της Δ/νσης Κτηνιατρικής (συν. 17γ), σχετικά με το μη επιτρεπτό 

της διάθεσης κόπρου για τέσσερις μήνες (περιόδους παγετού, βροχοπτώσεων κλπ). Στο 

έγγραφό μας επισυνάπτονται φωτογραφίες. 

Το Τμήμα Περιβ/ντος & Υδρ/μίας με το  Α.Π. 684561/(3404)04.1.2021 έγγραφο (συν. 

22) απαντά στο 5ο ερώτημα ως εξής: «Η διαχείριση των ΖΥΠ της εταιρίας Αμβροσιάδης, 

γίνεται με βάση Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ανάθεσης Έργου. Πάντως το 2016, κλιμάκιο της 

υπηρεσίας μας, έχοντας την υποψία (που κι εσείς είχατε) ότι δλδ. θάβονται τέτοια ζωικά 

υποπροϊόντα σε έκταση ιδιοκτησίας της επιχείρησης, διενήργησε εκσκαφή με σκαπτικό 

μηχάνημα σε διάφορες θέσεις της ιδιοκτησίας της εταιρίας, όμως τελικά δεν επιβεβαιώθηκε η 

ύπαρξη θαμμένων ζωικών υποπροϊόντων». Ωστόσο, είχε επιβληθεί, το 2016 πρόστιμο ύψους 

περίπου 17.000Ευρώ με το αιτιολογικό της διαπίστωσης υπολειμμάτων "από κελύφη αυγών 

και πούπουλων αλλά και δύσοσμων υγρών σκούρου χρώματος από τα οποία αναδυόταν 

έντονη και δυσάρεστη οσμή" (συν. 6). 

Ως προς το Συμφωνητικό με την εταιρία ΛΑΒΥΣ ΑΒΕΕ στην οποία ανέθεσε η εταιρία τη 

διαχείριση ΖΥΠ: 
 

α) Σύμφωνα με το συμφωνητικό (επισυνάπτεται στο συν. 20), το οποίο υπεγράφη την 

01/10/2020, η εταιρία ΛΑΒΥΣ ΑΒΕΕ, θα παρελάμβανε 5τόν./μήνα ζωικών υποπροϊόντων 

(ΖΥΠ) από το πτηνοσφαγείο και τις πτηνοτροφικές μονάδες της εταιρίας «Αμβροσιάδης 

ΑΒΕΕ». Το συμφωνητικό έληγε την 31.12.2020. Κατά τη λήξη του, εφόσον η σύμβαση 

συνέχιζε να λειτουργεί μεταξύ των συμβαλλομένων θα θεωρούνταν σιωπηρά ανανεωθείσα. 

Άραγε εξακολουθεί η σύμβαση να ισχύει?  

Η ΛΑΒΥΣ ΑΒΕΕ, θα παρελάμβανε ΖΥΠ της κατηγορίας 1 και 2 (νεκρά πτηνά, κοπριά). 

Όλες οι ΑΕΠΟ, όμως, των μονάδων της εταιρίας «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ» αναφέρονται σε ΖΥΠ 

των κατηγοριών 2 (νεκρά πτηνά, κοπριά) και 3 (αίμα, κεφάλια, εντόσθια, πόδια, 

πούπουλα). Πως διαχειρίζεται, λοιπόν, η εταιρία τα ΖΥΠ κατηγορίας 3, από το σύνολο των 

πτηνοτροφικών μονάδων10, δεδομένου και ότι σε καμία από αυτές δεν υπάρχει εγκεκριμένος 

από τη Δ/νση Κτηνιατρικής αποτεφρωτήρας? Εξάλλου, η ποσότητα των 5τόν/μήνα, δεν 

πλησιάζει στο ελάχιστο τον τεράστιο όγκο ΖΥΠ της κατηγορίας 3 (αίμα, κεφάλια, πούπουλα, 

πόδια, εντόσθια) των 8.267τόνων/έτος που παράγονται στο πτηνοσφαγείο (βλ. Ενότητα VI 

“Διαχείριση ΖΥΠ στο πτηνοσφαγείο»), και της κατηγορίας 2 (νεκρά πτηνά) από όλες τις 

υφιστάμενες μονάδες που ξεπερνούν κατά πολύ τους 400τόν/έτος. ενώ τα νεκρά πτηνά του 

                                                             
10 Τα ΖΥΠ του πτηνοσφαγείου διαχειρίζονται, πλέον, από τις εγκαταστάσεις θερμικής αδρανοποίησης 

και αποτέφρωσης που υφίστανται εκεί, σύμφωνα με την ΑΕΠΟ/2020 (Βλ. Ενότητα VI) 
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πτηνοσφαγείου εκτιμήθηκαν από την ΑΕΠΟ /2020 σε 406τόν/έτος (βλ. Ενότητα VI 

“Διαχείριση ΖΥΠ στο πτηνοσφαγείο»)!11  

Επιπλέον, η ύπαρξη ενός συμφωνητικού, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι, «η διαχείριση 

των ΖΥΠ γίνεται βάσει αυτού». Γι’ αυτό άλλωστε, ο νομοθέτης προέβλεψε, τακτικούς και 

έκτακτους ελέγχους στα πλαίσια των οποίων ιχνηλατούνται τα ΖΥΠ από την παραγωγή τους 

μέχρι την απόρριψή τους (μεταφορά) μέσω των σχετικών παραστατικών που οφείλει ο 

παραγωγός να τηρεί στο αρχείο της εταιρίας, επί τριετίας.  

Εξάλλου, σύμφωνα με το προαναφερόμενο (συν_20γ) έγγραφο της Δ/νσης 

Κτηνιατρικής, σε καμία μονάδα της εταιρίας δεν υφίσταται εγκεκριμένος αποτεφρωτήρας 

(όρος υπό τον οποίο είχε αδειοδοτηθεί η λειτουργία τους). Υπήρχαν δε, χρονικοί περίοδοι, 

κατά τις οποίες, δεν υπήρχε σε ισχύ όμοιο συμφωνητικό με αδειοδοτημένη εταιρία. Οι 

επισημάνσεις για σοβαρές ελλείψεις που διατυπώθηκαν στη συζήτηση της Γνωμοδοτούσας 

Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ, οι οποίες μεταφέρθηκαν στην 28/2020 

Γνωμοδότηση για την έγκριση της ΜΠΕ, για αύξηση της δυναμικότητας του πτηνοσφαγείου, 

(βλ. Ενότητα (VI)) ενίσχυσαν ανησυχητικά την αρχική μας υποψία για ταφή των ΖΥΠ πέριξ 

του πτηνοσφαγείου.  

Σε συνέχεια των παραπάνω, με την 8/1/2021 (συν._23) επιστολή μας, εκθέσαμε εκ 

νέου τις ανησυχίες μας, με επισύναψη και φωτογραφιών από την έκταση πέριξ του 

πτηνοσφαγείου, ενώ υπενθυμίσαμε το ερώτημα που αφορά στην πορεία των παλαιότερων 

Αποφάσεων Επιβολής Προστίμων που επιβλήθηκαν στις εταιρίες «ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ» και 

«Ν. Τσιούπρος & Υιοί Ο.Ε». Δηλαδή, για ποιες αποφάσεις, εκκρεμούν ενστάσεις, πλέον, ως 

«αιτήσεις θεραπείας» και σε ποια υπηρεσία (ή γραφείο) της Π.Ε. Πιερίας12;  

Την απάντηση, ως προς τα παλιότερα πρόστιμα, την εντοπίσαμε αργότερα στο 

583239(16404)/26.10.2020 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 

(Δ.Α.Ο.Κ.) Πιερίας (συν. 40α Ενότητας VI του παρόντος) που εστάλη στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο της Π.Κ.Μ., η οποία απαντά, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, μόνο για το 

χοιροστάσιο. Σύμφωνα με το έγγραφο, εκκρεμεί η ένσταση για την δεύτερη απόφαση 

επιβολής κυρώσεων στο χοιροστάσιο, η οποία εξετάζεται πλέον, ως αίτηση θεραπείας από 

την υπηρεσία βάσει του ν. 4711/2000 (ΦΕΚ145Α΄). 

Αρχές Απριλίου, μέλος της Ομάδας, μας ανέφερε ότι, για μία εβδομάδα περίπου, 

γίνονταν εκσκαφές με ερπυστριοφόρα μηχανήματα στην εν λόγω έκταση και απομάκρυνση 

                                                             
11 Έτσι μας απαντούσαν τότε οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας. Το τελευταίο διάστημα από τον Ιούνιο του 2021 

που νιώθουμε πλέον, και μυρωδιά καμένου, προφανώς η εταιρία έθεσε σε λειτουργία τις μονάδες θερμικής 

αδρανοποίησης και αποτέφρωσης.  

12 Έτσι μας είχε πληροφορήσει, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, ότι δλδ. οι προσφυγές κατά των αποφάσεων 

επιβολής κυρώσεων θα εξετάζονταν, βάσει εγκυκλίου του ΥΠΑΑΤ από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες. 
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τόνων εδάφους. Την 9η Απριλίου 2021 αναφέραμε το συμβάν στο Τμ. Περιβάλλοντος και 

στην Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, με επιστολή13 (συν. 24) που έλαβε αρ. πρωτ. 

213556/429/12-4-2021 και 210254/1087/09.4.2021, αντίστοιχα, εισερχομένου εγγράφου, με 

επισύναψη φωτογραφιών της έκτασης που λήφθηκαν την προηγούμενη μέρα (8/4/2021) 

από τα μέλη της ΟΠΠ. 

 

IV) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΠ (της 

ενότητας ΙΙ)Α του παρόντος 

 

 Δ/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 

Η υπηρεσία, μας ενημερώνει με το 715307(4712)πε/15.1.2021 έγγραφό της, (συν. 

25), ότι διαβίβασε τις εκθέσεις αυτοψίας της, επί των καταγγελιών της ΟΠΠ, στο Α.Τ. 

Κατερίνης για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Στο συνημμένο 

679389(4500)/18.12.2021 σχετικό επισημαίνει ότι, «δεν έλαβε έγγραφη ενημέρωση για τις 

ενέργειες της επιχείρησης, όπως είχε ζητήσει με το 633762(4241)/12.11.2020 έγγραφό της». 

 

 Υποδιεύθυνση Τεχνικών έργων: Επί του συμβάντος την 17/11/2020 (προώθησης 

λυματολάσπης στην τάφρο με χωματουργικό μηχάνημα_ συν._14 Ενότητας ΙΙΙ) 

Το ύφος του με Α.Π. 650584(2205)/25.11.2020 εγγράφου (συν. 26) με μόνο 

αποδέκτη την ΟΠΠ, με παράθεση λεπτομερών στοιχείων σχετικά με την παραλαβή της 

αναφοράς μας (με ακρίβεια λεπτού της ώρας κλπ.), εν είδει αναφοράς ενώπιον ανακριτή, 

θεωρούμε ότι, είναι πρόδηλα δυσανασχέτισης του συντάκτη του και διάθεσης ειρωνείας 

έναντι της ΟΠΠ. Μας ενημερώνει, στη συνέχεια η υπηρεσία, ότι διενήργησε αυτοψία την 

20/11/2020 και δεν εντόπισε κανένα μηχάνημα (προφανώς θα προσθέταμε). Η αναφορά του 

συμβάντος, όμως, στην υπηρεσία που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για έργα στα 

ρέματα, είχε την έννοια της ενημέρωσης. Την καταγγελία του παράνομου συμβάντος την 

απευθύναμε πρώτα και κύρια στην αστυνομία. 

 

 Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

 

 Για την καταγγελία της 09/12/2020, λάβαμε ηλεκτρονικό μήνυμα από υπάλληλο του 

τμήματος την 10/12/2020 (συν. 27), με επισυναπτόμενες δύο φωτογραφίες με τη σημείωση:  

                                                             
13 Η οποία, έλαβε αρ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου, 213556/429/12-4-2021 και 

210254/1087/09.4.2021, αντίστοιχα. 
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«Οι φωτογραφίες λήφθηκαν στις 14:45 μμ. Δεν διαπιστώθηκε κάτι. Εννοείται ότι θα 

αποσταλεί και αλληλογραφία της υπηρεσίας» 

Προφανώς, η παρέλευση αρκετών ωρών από τον πραγματικό χρόνο της διαπίστωσης 

της πιθανής ρύπανσης, μέχρι την καταγγελία και ακολούθως την αυτοψία από την υπηρεσία, 

ήταν ικανός να βελτιώσει την κατάσταση, με αραίωση της λυματολάσπης στο ρέμα με ροή 

καθαρού νερού ή επεξεργασμένων πλέον υγρών λυμάτων. Ωστόσο, αν αντιπαραβάλλει και 

παρατηρήσει κανείς, προσεκτικά, την πρωινή φωτογραφία και τη μεσημεριανή που έλαβε η 

υπηρεσία, του ίδιου σημείου της ίδιας όχθης του ρέματος, θα διαπιστώσει κοινά στοιχεία 

(ιζήματα πανομοιότυπου σχήματος και διάταξης και τον πληθυσμό των σκουληκιών). Τη 

σκέψη αυτή μεταφέραμε με απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα στο Τμήμα, εκφράζοντας 

παράλληλα την πεποίθηση ότι, παρά τη διαφορετική εικόνα μακροσκοπικά, ίσως θα έπρεπε 

να ληφθεί δείγμα για ανάλυση (συν. 23) 

 

Λήψη Υπηρεσίας την 14:45 Πρωινή λήψη από μέλος της ΟΠΠ 

  

 Με το Α.Π. 684561/(3404)/04.1.2021 έγγραφο (συν. 28), το Τμήμα μας ενημερώνει, 

ως ακολούθως: 

i) Επί της 26/10/2020 καταγγελίας: στα δύο δείγματα που λήφθηκαν από την τάφρο 

και την έξοδο του βιολογικού του πτηνοσφαγείου, ανιχνεύθηκε αιμοσφαιρίνη. Ως εκ τούτου, 

εκδόθηκε η 717733/3628/30.12.2020 Απόφαση Επιβολής Προστίμου (συν. 7) 

ii) Επί της 09/12/2020 καταγγελίας: πραγματοποιήθηκαν δύο αυτοψίες, η πρώτη 

αυθημερόν και η δεύτερη την επόμενη μέρα, κατά την οποία λήφθηκαν δείγματα από την 

τάφρο και την έξοδο του βιολογικού του πτηνοσφαγείου. (Στο σημείο αυτό, θυμίζουμε την 

ανωτέρω ηλεκτρονική επικοινωνία μας με υπάλληλο του Τμήματος.)  Στην πρώτη αυτοψία 

κατά την οποία, προφανώς, δεν λήφθηκε δείγμα «δεν διαπιστώθηκε ρύπανση. Ακολούθησε 

δεύτερη αυτοψία… με τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας να δείχνουν ύπαρξη 

αιμοσφαιρίνης στο υπό έρευνα ρέμα. Το αντίστοιχο δείγμα από το σημείο εισροής στο ρέμα 

των επεξεργασμένων υγρών του βιολογικού καθαρισμού της επιχείρισης «Αμβροσιάδης» δεν 
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έδειξε επιβάρυνση». Σχετικό το προαναφερόμενο, με αρ. πρωτ. 684561(3404)/04.1.2021 

απαντητικό έγγραφο του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας (συν. 28).  

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι προφανή, ως προς τον χρόνο στον οποίο 

διενεργήθηκε η δειγματοληψία. Κι ενώ κατά την πρώτη αυτοψία «δεν διαπιστώθηκε κάτι» 

ως εικόνα και μόνο, τα δείγματα που λήφθηκαν την επομένη, περιείχαν αιμοσφαιρίνη. 

Ωστόσο, η ύπαρξή της δεν μπορούσε να συνδεθεί με το πτηνοσφαγείο. 

iii) Επιπλέον, το Τμήμα μας γνωστοποιεί την 635699/3079/1.12.2020 Απόφαση Επιβολής 

Προστίμου στην εταιρία «Dairy Farms Pierias A.E.» (βουστάσιο) (συν. 10), για “μη τήρηση 

των επιτρεπτών ορίων BOD14 και COD15, στα υγρά απόβλητα που ρίπτονται στα αγροτεμάχια 

γύρω από την μονάδα”. 

iv) Για την καταγγελία Ιανουαρίου 2021, ως προς τη ρύπανση ενημερωθήκαμε με το 

4542(10)/21.1.2021 έγγραφο του Τμήματος Περιβ/ντος (συν. 29) ότι, τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων των δειγμάτων που λήφθηκαν κατά την αυτοψία την 05.1.2021, δεν έδειξαν 

ρύπανση. 

 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΟΨΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΑΦΗ ΖΥΠ  ΣΕ  ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟΥ 

 

Την 22η Απριλίου16, λάβαμε την με Α.Π. 150335(649)/21.4.2021 Απάντηση του Τμ. 

Περιβάλλοντος & Υδρ/κονομίας (συν. 30) με συνημμένο το 2/2021 Πρακτικό του Κλιμακίου 

Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), στις επιστολές μας: α) με αρ. πρωτ. 

150335/649/11-3-2021 σχετικά με την υποψία ταφής ΖΥΠ σε ιδιόκτητη έκταση πέριξ του 

πτηνοσφαγείου και β) με αρ. πρωτ. 213556/929/12-4-2021 για αναφορά εκσκαφών και 

απόληψης τόνων χώματος στην ίδια θέση. Έχοντας ζητήσει προφορικά διευκρινήσεις, μας 

εστάλη άτυπα και το 1/2021 Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ. 

Σε κανένα από τα δύο Πρακτικά, όμως, δεν προκύπτει απάντηση για το εάν, η 

καταγγελία μας, επιβεβαιώθηκε. Στο 1/2021 Πρακτικό, διαβάζουμε ότι «υπήρχε λάσπη ως 

στερεό υπόλειμμα του βιολογικού που ήταν συγκεντρωμένο για να απομακρυνθεί μέσω του 

                                                             
14 To BOD είναι η παράμετρος που μας επιτρέπει να υπολογίσουμε το φορτίο των βιοδιασπώμενων 

οργανικών ουσιών, δηλαδή τη ρυπαντική ισχύ των βιομηχανικών αποβλήτων. Κατ’ επέκταση, μας 

επιτρέπει να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις που θα έχει η απόρριψη λυμάτων και αποβλήτων στον 

τελικό υδάτινο αποδέκτη (π.χ. εμφάνιση ανοξίας). 

15 Με το COD προσδιορίζεται η ολική φόρτιση ενός αποβλήτου σε οργανικές ενώσεις. 

16 Είχε προηγηθεί δημοσίευμα σε πολλά τοπικά ειδησεογραφικά blogs, της ΟΠΠ “I Can’t Breathe” μετά την 

έκδοση της Απόφασης του Συντονιστή ΑΔΜΘ, ακυρωτικής της τελευταίας Απόφασης Επιβολής Προστίμου στην 

εταιρία (βλ. Ενότητα V) 
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αδειοδοτημένου συστήματος και λόγω των βροχών, τμήμα της ρευστοποιήθηκε. … το 

ανάχωμα τοποθετήθηκε για να μην υπάρξει διαρροή στο παρακείμενο ρέμα». Στο 2/2021 

Πρακτικό αναφέρεται : «… ελέγχθηκε ο περιβάλλων χώρος, για να διαπιστωθεί εάν είχαν 

ολοκληρωθεί οι εργασίες που αφορούσαν την απομάκρυνση της λάσπης και του στερεού 

υπολείμματος του βιολογικού… Κατά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι, σε όλη την 

έκταση δεν υπήρχαν είτε λάσπες είτε στερεό υπόλειμμα».  

Τα ερωτήματα που εγείρονται είναι τα εξής: α) Η ύπαρξη λυματολάσπης και «στερεών 

υπολειμμάτων» του βιολογικού στον περιβάλλοντα χώρο μιας επιχείρησης και στη συνέχεια 

η απομάκρυνσή της είναι στα πλαίσια Κανόνων Ορθής Πρακτικής? β) Δεν θεωρείται ότι, 

υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα? Η αιτιολόγηση στο Πρακτικό για την 

αποξήρανση της λυματολάσπης «λόγω βροχών» δεν σημαίνει ακριβώς αυτό: ότι τα 

στραγγίσματα της λυματολάσπης εισχωρούν στο έδαφος (ούτως ή άλλως) υποβοηθούμενα 

ακόμα περισσότερο και με το νερό της βροχής? Ο ισχυρισμός της δημιουργίας αναχωμάτων 

ώστε «να μην υπάρξει διαρροή στο παρακείμενο ρέμα» είναι έωλος για όποιον κατέχει 

βασικές γνώσεις υδρολογίας και εδαφολογίας. Σημειώνουμε ότι, η ευρύτερη περιοχή φέρει 

μονοετείς και πολυετείς καλλιέργειες (ελαιώνες). γ) Δεν κρίνεται ότι, δεν επικρατούν 

συνθήκες ασφάλειας και υγείας για τους εργαζόμενους στην επιχείρηση? δ) Δεν προκύπτει 

παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και παραβίαση των όρων και 

προϋποθέσεων της ΑΕΠΟ που διέπει τη λειτουργία του πτηνοσφαγείου? Επισημαίνουμε 

ότι, συγκεντρώσεις λυματολάσπης στην έκταση πέριξ του παλιού βιολογικού και μέχρι το 

παρακείμενο ρέμα, διακρίνονται διαχρονικά στην Google Earth (συν. 31). Λυματολάσπη 

(ξεραμένη πια) υπήρχε και την 8η Απριλίου 2021 - η οποία είναι εμφανής και στις 

φωτογραφίες που συνοδεύουν την προαναφερόμενη επιστολή μας, της 9ης Απριλίου - χωρίς 

να υπάρχει ανάχωμα. Ως εκ τούτου, φρονούμε ότι, αδυνατίζουν οι ισχυρισμοί του 

εκπροσώπου της εταιρίας που αναφέρονται στο 1/2021 Πρακτικό.  

Κι ενώ στο δεύτερο Πρακτικό αναφέρονται παραστατικά μεταφοράς της λυματολάσπης 

σε αδειοδοτημένο φορέα, δεν προκύπτει, ομοίως, έλεγχος για την ορθή διαχείριση των ΖΥΠ 

κατηγορίας 2 και 3 (όπου αφορούσε, εξ’ αρχής, η καταγγελία μας) για τα οποία το Τμήμα 

Περιβ/ντος & Υδρ/μίας, μας ενημέρωνε εγγράφως, τον Γενάρη 2021, ότι η εταιρία είχε 

συνάψει συμφωνητικό με τη ΛΑΒΥΣ ΑΕ (το συμφωνητικό είχε ήδη λήξει, όπως 

προαναφέραμε).  

Θυμίζουμε ότι, το έτος 2016, το Τμ. Περιβάλλοντος είχε την ίδια υποψία με την ΟΠΠ.  

Επίσης, θυμίζουμε την Α.Π. οικ. 273228/5696/28.6.2016 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη 

Πιερίας περί  «Επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρ. 30 του ν.1650/86», με το 

αιτιολογικό του ότι, «σε χώρο εντός της έκτασης της επιχείρησης, διαπιστώθηκαν 

υπολείμματα από κελύφη αυγών και πούπουλων αλλά και δύσοσμων υγρών σκούρου 
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χρώματος από τα οποία αναδυόταν έντονη και δυσάρεστη οσμή». Τι ίσχυε τότε και τι ισχύει 

τώρα? Μήπως το ότι, τότε, οι καταγγελίες είχαν φτάσει στα συναρμόδια, Υπουργεία 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθώς & Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και τις υπό αυτών, 

αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες? 

 

Δυστυχώς, όπως προαναφέρθηκε στην Ενότητα ΙΙ (υπό στοιχείο (8) παρ.) χρειάστηκε να 

κάνουμε νέα καταγγελία για υποψία ταφής ζωικών υποπροϊόντων των Ιούλιο 2021. 

Παράλληλα, κι επειδή η προαναφερόμενη 150335(649)/21.4.2021 απάντηση του Τμ. 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας, είχε ως αποδέκτη και την Εισαγγελία Κατερίνης, (προφανώς 

στα πλαίσια προανάκρισης που διενεργείται σχετικά με τη δικογραφία επί της αναφοράς της 

ΟΠΠ "I Can't Breathe"17), στείλαμε στους αποδέκτες της, την επιστολή της παρ. (6) της 

Ενότητας ΙΙ (συν._17), όπου γίνεται μνεία και στις ενέργειες του ΚΕΠΠΠΕ Πιερίας, ως προς 

την υποψία ταφής ΖΥΠ σε ιδιόκτητες εκτάσεις της εταιρείας, κατά παράβαση των όρων & 

προϋποθέσεων, που τη δεσμεύουν ως προς τους τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων της.   

Στο ακόλουθο απόσπασμα της Google Earth, έχουν σημανθεί οι θέσεις λήψης 

φωτογραφιών που είχαν ενσωματωθεί στις  επιστολές των συν. 23 & 24 της Ενότητας IV (για 

υποψία ταφής ζωικών υποπροϊόντων). Με κόκκινη γραμμή, έχουν σημανθεί τα προφανή 

σημεία λήψης των φωτογραφιών που αποτελούν μέρος του 2/2021 Πρακτικού του ΚΕΠΠΕ. 

Με μπλε γραμμή οριοθετείται η έκταση πέριξ του παλιού βιολογικού όπου αφορούν οι 

φωτογραφίες που συνοδεύουν την από 9/4/2021 επιστολή της ΟΠΠ. Σε αυτήν την έκταση, 

διακρίνονται διαχρονικά, στα προαναφερόμενα αποσπάσματα της Google Earth (συν. 31), 

συγκεντρώσεις λυμάτων.  

 

                                                             
17 Τον Ιανουάριο η ΟΠΠ «I Can’t Breathe”, προσέφυγε στην Εισαγγελική Αρχή Κατερίνης, προκειμένου 

να καταθέσει υπόμνημα συνοδευόμενου από το Ιστορικό της υπόθεσης. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών 

Κατερίνης, εισήγαγε το υπόμνημα, αυτεπάγγελτα, ως μηνυτήρια αναφορά. 
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V) ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΠΠ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 717733/3628/30.12.2020 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  

 

Αντιπαραβάλλοντας την 717733/3628/30.12.2020 Απόφαση Επιβολής Προστίμου (συν. 

7) με τη σύγχρονή της, 635699/3079/01.12.2020 όμοια Απόφαση (συν. 10), όπως και με 

παλαιότερες αποφάσεις επιβολής κυρώσεων (συν. 4 & 5), παρατηρήσαμε πιθανά τρωτά 

σημεία, τόσο ως προς τον τύπο της απόφασης αλλά και ως προς την ουσία της. Εντοπίσαμε 

ουσιώδεις παραλείψεις στοιχείων, οι οποίες, κατ’ εκτίμησή μας, δύναντο να αποβούν 

επ΄ωφελεία της θιγόμενης εταιρίας, σε περίπτωση προσφυγής της, με τον καλούμενο να 

υπερασπισθεί, το δημόσιο συμφέρον, να στερείται επιχειρημάτων. Έχοντας υπόψη την 

ενδικοφανή διαδικασία στην οποία υπόκεινται οι αποφάσεις αυτές, υποβάλαμε στην 

Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, αίτημα ανάκλησης της απόφασης και έκδοση νέας ή ορθής 

επανάληψής της (αρ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 20502/89/14.1.2021 _ συν. 32) για 

τους ακόλουθους λόγους:  

1) Το άρθ. 37 του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α΄) ορίζει ότι,  «Οποιοδήποτε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, … προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στο περιβάλλον με πράξη ή 

παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος νόμου ….., καθώς και των 

κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση αυτού, τιμωρείται ποινικά με 

τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του ν. 1650/1986». Ενώ στον τίτλο της 

635699/3079/01.12.2020 Απόφασης προσδιορίζεται ρητά ο λόγος έκδοσής της, ως 

παραβίαση των όρων της σχετικής ΑΕΠΟ, της οποίας γίνεται μνεία και στα «έχοντας 

υπόψη»18, στην  717733/3628/30.12.2020 όμοια Απόφαση, η ΑΕΠΟ όχι μόνο δεν αναφέρεται 

στον τίτλο, αλλά παραλείπεται στο σύνολο του εγγράφου. Επιπλέον, η αδειοδοτούσα αρχή19 

της ΑΔΜΘ, δεν περιλαμβάνεται στους αποδέκτες της Απόφασης. 

2) Η διατύπωση στον τίτλο ακόμα της απόφασης «διάθεση υγρών μη 

επικίνδυνων αποβλήτων» (διατύπωση που δεν συναντάμε σε καμία άλλη όμοια Απόφαση 

της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας), η οποία, επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές στο σώμα της 

Απόφασης, στην αιτιολόγηση των παραβάσεων, θα μπορούσε να εκληφθεί ως  προσπάθεια 

υποβάθμισης της παράβασης και της σημασία της για τη δημόσια υγεία. Και εξηγούμε τον 

συλλογισμό μας: 

 

Ας θεωρήσουμε ότι, ο χαρακτηρισμός εισάγεται στην Απόφαση (για πρώτη φορά), ως 

                                                             
18 Και στις δύο προγενέστερες  όμοιες (συν. 4 & 5)  αναφέρεται είτε στον τίτλο είτε στα υπόψη των 

αποφάσεων και στο αιτιολογικό τους. 

19 Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της ΑΔΜΘ. 
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ορολογία βάσει του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) του Κανονισμού 2001/573/ΕΚ, 

ο οποίος, καταρτίστηκε ως εργαλείο θέσπισης των μέτρων, όρων και περιορισμών στη 

διαχείριση των «εν δυνάμει επικίνδυνων αποβλήτων»20 τα οποία επισημαίνονται με 

αστερίσκο στον προαναφερόμενο κατάλογο.  Υπό αυτήν την έννοια, ίσως θα ήταν τυπικά 

αλλά και ουσιαστικά ασφαλέστερο, ο όρος «μη επικίνδυνα απόβλητα» να είναι εντός 

εισαγωγικών με σχετική μνεία του ΕΚΑ21.  

Άλλωστε, σε συνέχεια των επισιτιστικών κρίσεων της δεκαετίας του 1990, όπως της 

επιδημίας της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ), η συμβολή των ζωικών 

υποπροϊόντων στην εξάπλωση μεταδοτικών νόσων ζωικής προέλευσης κατέστη εμφανής. Ο 

αρχικός Κανονισμός ΕΚ 178/2002 (και όλοι οι μεταγενέστεροι αυτού), θεσπίζει ειδικά μέτρα 

πρόληψης για την επεξεργασία των ΖΥΠ, πριν αυτά καταστούν απόβλητα, με σκοπό α) τη 

μείωση της ποσότητάς τους και β) τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την 

ανθρώπινη υγεία. 

Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 11 του ν. 4042/2012 «επικίνδυνα 

απόβλητα, ορίζονται τα απόβλητα που εμφανίζουν μία ή περισσότερες από τις επικίνδυνες 

ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα III», όπως  «Μολυσματικό»: ουσίες και 

παρασκευάσματα που περιέχουν ανθεκτικούς μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους, οι οποίοι 

είναι γνωστό ή υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι, προκαλούν ασθένειες στον 

άνθρωπο ή σε άλλους ζώντες οργανισμούς». Τα λύματα που δεν έχουν επεξεργαστεί, 

περιέχουν βακτήρια και παθογόνους παράγοντες που προκαλούν σοβαρές ασθένειες. Γι’ 

αυτό, έχουν ορισθεί και συγκεκριμένες  διαδικασίες υγείας και ασφάλειας για τα άτομα που 

ασχολούνται με τη διαχείριση τους22. Δεδομένου δε, ότι τα νερά της τάφρου, οδεύουν προς 

τον ποταμό Πέλεκα και στη συνέχεια καταλήγουν στον μεγάλο αποδέκτη τη θάλασσα,  θα 

                                                             
20 Ως τέτοια, χαρακτηρίζονται βάσει ΕΚΑ, ως αμιγώς μολυσματικά, τοξικά κ.λ.π. τα απόβλητα 

λατομείων, νοσοκομείων κ.ά. 

21 Όπως πράττει η Δ/νση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού στην 2793/2017 ΑΕΠΟ (σελ. 5 συν. 

48) για το πτηνοσφαγείο της εταιρίας. 

22 Σημειώνουμε ότι, κάθε άνοιξη οι οικείες περιφερειακές  Δ/νσεις Κτηνιατρικής με δημόσιες 

ανακοινώσεις, καλεί  τους πτηνοτρόφους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη μέριμνα στην απολύμανση 

οχημάτων, θαλάμων και ανθρώπων στις εγκαταστάσεις τους, υπό τον κίνδυνο της εξάπλωσης της 

γρίπης των πτηνών - η οποία βρίσκεται σε έξαρση στην Ευρώπη -  και στη χώρα μας, με την 

επιστροφή των μεταναστευτικών πουλιών.  Η νόσος, μπορεί  - αν και σε μικρή πιθανότητα, αλλά 

ποιός μπορεί να το εξασφαλίσει - να εξελιχθεί σε ζωοανθρωπονόσο (όπως και ο Cocid_19), 
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μπορούσε, άραγε να ισχυρισθεί κανείς ότι, εικόνες της θάλασσάς μας που αντικρίσαμε το 

2020, δεν φωτογραφίζουν μια μολυσματική κατάσταση?  

 

Λύματα που καταλήγουν στη θάλασσα της Δ.Ε. 
Κατερίνης, μέσω καναλιών και ρεμάτων 

(καλοκαίρι 2020) 
 

Τίθεται δε, υπόψη, το γεγονός ότι, ο χρόνος λήψης των δειγμάτων από την υπηρεσία, 

απέχει πολλές ώρες από τον πραγματικό χρόνο της απόρριψης των υγρών αποβλήτων, η 

οποία, συνήθως συμβαίνει, «σε χρονικά διαστήματα που δεν λειτουργεί η υπηρεσία», ήτοι 

Σαββατοκύριακα και αργίες (όπως αναφέρεται και στο Α.Π. 177842/2020 (σελ. 3 του συν. 

13) έγγραφο του ίδιου Τμήματος της Π.Ε. Πιερίας). Επιπλέον, μετά την απόρριψη των 

αποβλήτων, απορρίπτεται καθαρό νερό ή επεξεργασμένα υγρά λύματα, οπότε η 

συγκέντρωση του ρυπογόνου φορτίου του ρέματος αραιώνεται. Είναι, βάσιμη, λοιπόν, η 

σκέψη ότι, τα δείγματα είναι «ψευδή» ως προς το αρχικό μέγεθος της ρύπανσης.  

Επομένως, για τη διερεύνηση της επικινδυνότητας αυτής, στη συγκεκριμένη περίπτωση 

και εν τοις πράγμασι, απαιτείται, ενδεχομένως, πιο εξειδικευμένη ανάλυση/μελέτη 

δειγμάτων από την τάφρο όπου συσσωρεύεται η ποσότητα των αποβλήτων. Η  συσσώρευση 

ανεπεξέργαστων αποβλήτων με την επενέργεια του χρόνου και των καιρικών συνθηκών 

(ειδικά το καλοκαίρι), πιθανόν δημιουργεί πρόσφορο έδαφος, για την ανάπτυξη παθογόνων 

μικροοργανισμών και αύξηση των κουνουπιών. Όπως και μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα 

και άρα και του εδάφους στις γειτονικές καλλιέργειες. 

3) Η Απόφαση αναφέρει στο υπό στοιχείο (12) σχετικό, «τηλεφωνική 

καταγγελία». Η καταγγελία, όμως, της ΟΠΠ, έγινε και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος 

με συνημμένες φωτογραφίες, η εικόνα των οποίων, όπως μας απαντήθηκε, επιβεβαιώθηκε 

και κατά την αυτοψία.  

4) Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του ν. 4014/2011, τα πρόστιμα 

«επιβάλλονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, το 

ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών και την παραβίαση των 

περιβαλλοντικών όρων και προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων». Οι παράμετροι αυτοί, 

εισήχθηκαν και στον σχετικό αλγόριθμο της διευκρινιστικής εγκυκλίου του τ. Σώματος 



ΟΠΠ «I Can’t Breathe" Σελίδα 24 
 

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος  του ΥΠΕΝ, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του 

προστίμου. Στα σχετικά της απόφασης, όμως, δεν περιλαμβάνεται η Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων, ούτε και οι προηγούμενες αποφάσεις επιβολής προστίμων στο 

πτηνοσφαγείο (με αρ. πρωτ. 148/2013, 1380/2013, 1442/2013, 407415/12006/2014 και 

273228/5696/28.6.2016)23. 

5)  Η φράση «όπου μέσω σωλήνα εισέρχονται εντός του ρέματος τα 

επεξεργασμένα (;) υγρά απόβλητα της επιχείρησης», (ακόμη και αν ο συντάκτης επιχειρεί να 

προσδιορίσει το κριτήριο επιλογής της θέσης της δειγματοληψίας) είναι άστοχη, κατά την 

άποψή μας, στην αιτιολόγηση της 1ης παράβασης. Η διατύπωση, αυτή μπορεί να εκληφθεί 

και ως θέση της υπηρεσίας ότι, ο βιολογικός καθαρισμός της επιχείρησης, λειτουργεί 

κανονικά και αδιαλείπτως. Πως, όμως, μπορεί αυτή η παραδοχή να είναι ασφαλής, όταν, 

δεν διενεργούνται οι κατά τον νόμο έλεγχοι και επιθεωρήσεις και δεδομένου του ιστορικό 

παραβατικότητας της εν λόγω εταιρίας?  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ ΟΠΠ 

 

Στο αίτημά μας, λάβαμε τις ακόλουθες τρεις απαντήσεις, εκ των οποίων, η πρώτη 

ήταν της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας και οι άλλες δύο από το Τμήμα Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πιερίας. 

 

 7951(38)/20.1.2021 Απάντηση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας (συν._33α). Από το 

ξεκίνημα ακόμα της ανάγνωσης, απογοητευτήκαμε από το ύφος, προδήλως, κατ’ 

αρχήν, απαξιωτικό και εν τέλει προσβλητικό. Έχοντας, πλέον, την πεποίθηση του 

ότι, η ΟΠΠ αντιμετωπίζεται ως όχληση από την Αντιπεριφερειάρχη, εξωθηθήκαμε 

στην από 1.2.2021 επιστολή μας (συν_33β), υπερασπιζόμενοι το έννομο συμφέρον 

των πολιτών απέναντι σε ένα υπαρκτό πρόβλημα ρύπανσης των υδάτων και του 

αέρα, το οποίο ανάγεται σε βάθος πολλών χρόνων. 

 11506(39)/15.1.2021 Απάντηση Τμ. Περιβάλλοντος (συν_34). Το έγγραφο «ήρθε» 

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομεία της ΟΠΠ, λίγες ώρες μετά την Απάντηση της 

Αντιπεριφερειάρχη. Το Τμήμα απαντά ότι, η μη ενσωμάτωση των προηγούμενων 

αποφάσεων επιβολής κυρώσεων, δεν συνιστά λόγο ακύρωσης της παρούσας όμοιας 

                                                             
23 Ακόμα και στην περίπτωση που κάποιες από αυτές ακυρώθηκαν, θεωρούμε ότι, ανάλογα και των 

λόγων της ακύρωσής τους, θα έπρεπε να αποτελούν στοιχεία και της νέας όμοιας Απόφασης. 

Εξάλλου σε παλιότερες όμοιες αποφάσεις (συν. 4 & 5), γίνεται μνεία και των παλαιότερων προστίμων 

που επιβλήθηκαν. 
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Απόφασης. 

 18295/74/3.2.2021 Απάντηση του Τμ. Περιβάλλοντος (συν.35). Το Τμήμα 

επανέρχεται, για δεύτερη φορά, για να μας ενημερώσει ότι, δεν προκύπτει η έννοια 

του «ενδιαφερόμενου» για το αίτημα της ΟΠΠ,  του άρθρ. 24 του ν. 2690/1999. Δλδ. 

το Τμήμα, προκειμένου να δικαιολογήσει την απόρριψη του αιτήματός μας, το 

ενέταξε αυθαίρετα, στην προαναφερόμενη διάταξη που αφορά στην «ειδική 

διοικητική προσφυγή» που δικαιούται να ασκήσει ο άμεσα θιγόμενος από τη 

διοικητική πράξη. Ως εκ τούτου, και χωρίς να εισέρχεται στην ουσία των 

επιχειρημάτων μας, μας πληροφορεί ότι, τίθεται στο αρχείο κατά τη διάταξη του 

άρθρ. 11 παρ. 3 του ν. 3230/2004, (ως "αόριστο", "ακατάληπτο", "επαναλαμβανόμενο 

καταχρηστικώς" ή "εμφανώς παράλογο"). Σε συνέχεια αυτής της τελευταίας 

απάντησης της υπηρεσίας, αποστείλαμε την από 10.3.2021 (Α.Π. 150335/649/11-3-

2021 εισερχομένου εγγράφου) επιστολή μας, υπενθυμίζοντας, για τελευταία φορά, 

ερωτήματα  της ΟΠΠ που παρέμεναν με κάθε τρόπο αναπάντητα, κυρίως δε, την 

ανάγκη διενέργειας ελέγχου, της βάσιμης υποψίας (δεδομένης και της ασάφειας ως 

προς τον τρόπο που διαχειρίζεται η εταιρία «Αμβροσιάδης Α.Β.Ε.Ε…..» τα ΖΥΠ_ βλ. 

Ενότητα VI της παρούσας), ότι, σε έκταση πέριξ του πτηνοσφαγείου, θάβονται Ζωικά 

Υποπροϊόντα της κατηγορίας 3. 

 

ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  ΛΟΓΩ "ΠΛΗΜΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ" 

 

Δυστυχώς, οι ανησυχίες μας επιβεβαιώθηκαν εκδιδόμενης της 6057/19.3.2021 (ΑΔΑ: 

ΨΗ2ΛΟΡ1Υ-Ρ7Ο) Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (συν_36), με την 

οποία, ακυρώθηκε η 717733/3628/30.12.2020 Απόφαση Επιβολής Προστίμου, έχοντας κριθεί 

μη σύννομη, ως απόρροια της πλημμελούς εφαρμογής και αυτών ακόμα των διατάξεων 

καθορισμού του τρόπου δειγματοληψίας στη σχετική Απόφαση Νομάρχη Πιερίας. Επιπλέον, 

από τα ληφθέντα υπόψη του Συντονιστή, καταλαβαίνουμε ότι, η υπηρεσία ούτε καν 

αντέκρουσε την προσφυγή του επιχειρηματία εισηγούμενη την απόρριψή της, ως 

προβλέπεται και είθισται. Μετά από αυτήν τη δυσάρεστη εξέλιξη, απευθύναμε για πρώτη 

φορά, ανοιχτή επιστολή στην Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας η οποία φιλοξενήθηκε ευρέως σε 

τοπικά ειδησεογραφικά blogs υπό τον τίτλο «Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας ακύρωσης» 

(συν_37). Με τη δημοσιοποίηση της ακύρωσης, η παράταξη "Κοιτάμε μπροστά" του 

Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ., υπέβαλε σχετικό ερώτημα. Σε απάντηση του 

ερωτήματος η Αντιπεριφεριάρχης Πιερίας, ενημέρωσε το Π.Σ. με το με αρ. πρωτ. 

264709(1358)/10.5.2021 έγγραφο, ότι κατατέθηκε προσφυγή κατά της απόφασης του 
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Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ., στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή. Η ημερομηνία της προσφυγής, είναι η 

27η Απριλίου 2021, οριακή ως προς την προθεσμία υποβολής όμοιων προσφυγών και 

μεταγενέστερη του εγγράφου του Π.Σ. του ΠΚΜ, με το οποίο διαβιβάστηκε το ερώτημα της 

προαναφερόμενης παράταξης. 

 

VI) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

 

Είναι γεγονός, ότι για τη ρύπανση του ρέματος με, μη ή πλημμελώς επεξεργασμένα 

υγρά απόβλητα που καταλήγουν στην τάφρο, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας, 

εστιάζουν στο πτηνοσφαγείο και λαμβάνεται δείγμα πάντα από το σημείο εκροής των 

λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού του.  

Παλαιότερα δε, τη δυσοσμία την αντιλαμβάνονταν οι κάτοικοι των περιοχών που 

πρόσκεινται στην αντιπλημμυρική τάφρο. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η δυσοσμία 

επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος της πόλης, ενώ το καλοκαίρι του 2020, κάλυψε σχεδόν τη μισή 

πόλη σε ακτίνα, περίπου 4χλμ. σε καθημερινή βάση (τις βραδινές ώρες και νωρίς το πρωί) 

και σε αφόρητη ένταση. Επισυνάπτεται σύνολο εικόνων δορυφορικής λήψεις της Google 

Earth, της αντιπλημμυρικής τάφρου σε δύο σημεία: στο σημείο (Ε) όπου εκβάλλει το ρέμα 

στην τάφρο και στο σημείο που η τάφρος εκβάλλει στον ποταμό Πέλεκα (συν.38). 

Αναρωτηθήκαμε τι άλλαξε, τα τελευταία χρόνια. Στην προσπάθειά μας να βρούμε την αιτία 

ξεκινήσαμε με την παρατήρηση των επιχειρήσεων διαχρονικά στις δορυφορικές εικόνες της 

Google Earth (συν. 31 (πτηνοσφαγείο) της Ενότητας (IV) & συν39 - βουστάσιο και 

χοιροστάσιο) ενώ παράλληλα μελετήσαμε τα διοικητικά έγγραφα που είχαμε στη διάθεσή 

μας, προκειμένου, αφ' ενός, να βρούμε κάποιο διοικητικό έγγραφο από όπου να προκύπτει 

με ασφάλεια, η συμμόρφωση των επιχειρήσεων στους όρους που διέπουν τηλειτουργία τους 

μετά την επιβολή προστίμων εις βάρους τους και αφ’ ετέρου, αν υπήρξε κάποια εξέλιξη στη 

δυναμικότητα των τριών επιχειρήσεων. 

 

 Επιχείρηση «Ν. Τσιούπρος & Υιοί» (χοιροστάσιο).  

 

Σύμφωνα με το 583239(16404)/26.10.2020 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ24. (συν. 40α), στα 

πλαίσια εξέτασης της ένστασης κατά της Α.Π. οικ.1380/31.5.2013 «Επιβολή προστίμου και 

                                                             
24 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
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μείωση δυναμικότητας για παράβαση των όρων και περιορισμών του Ν. 3982/2011» (συν. 

2), πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στο χοιροστάσιο. Οι διαπιστώσεις της αυτοψίας 

μεταφέρθηκαν στο υπ' αρίθμ. 5/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Σταυλισμού (συν. 40β), 

σύμφωνα με το οποίο: 

"1) Η εκμετάλλευση, λειτουργεί χωρίς επικαιροποιημένη ΑΕΠΟ. (Η προηγούμενη ίσχυε 

μέχρι το 2018). 

2) Η εκμετάλλευση, λειτουργεί χωρίς άδεια εγκατάστασης από την αρμόδια αδειοδοτούσα 

αρχή. 

3) Το σύστημα διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων δεν λειτουργεί επιμελώς.... 

5) Δεν παρατηρήθηκε διαρροή λυμάτων στην παρακείμενη αποστραγγιστική τάφρο... 

Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε 1)την παύση λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 

Ο παραγωγικός εξοπλισμός θα πρέπει να σφραγιστεί και το σύνολο του ζωικού 

κεφαλαίου να απομακρυνθεί. 2) Την επιβολή προστίμου ύψους 4.000 Ευρώ"25 

 

 Επιχείρηση «Dairy Farms Pierias» (βουστάσιο).  

 

Για το βουστάσιο ισχύει η 6037/2018 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 7ΧΦΑΟΡ1Υ-ΠΛΔ) (συν. 41α) για αύξηση 

δυναμικότητας από 300 αγελάδες και τα παράγωγά τους σε 400 αγελάδες με τα 

παράγωγά τους και 200 μόσχους πάχυνσης. Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ: 

" Η συνολική ποσότητα των αποβλήτων (από τα ζώα + νερά καθαρισμού των στάβλων) 

ανέρχεται σε 37,18κ.μ./ημέρα. 

2.1.1. Για τον περιορισμό των δυσάρεστων οσμών, απαιτείται τακτικός κι επιμελής 

καθαρισμός των χώρων... κατάλληλη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων... 

2.2.2. Τα επεξεργασμένα απόβλητα να διατίθενται αποκλειστικά για περιορισμένη 

άρδευση όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β΄)... 

2.2.8. Απαγορεύεται η διάθεση υγρών αποβλήτων σε ρέματα... 

2.3.1. Η διαχείριση στερεάς κόπρου, να γίνεται σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη 

Υ1β/2000/95. 

2.3.3. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση κοπριάς (χωνευμένης ή μη) σε οποιοδήποτε 

φυσικό οικοσύστημα της περιοχής. 

2.3.5. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε 

ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους." 

                                                             
25 Είναι η τρίτη Απόφαση με το ίδιο διατακτικό κατά του χοιροστασίου. Οι προηγούμενες είχαν 

εκδοθεί το 2015 και 2016 (συν. 7 & 8) 
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Για τη διασφάλιση της τήρησης των όρων η ΑΕΠΟ στην παράγραφο 3.1. προβλέπει 

τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις. Στα πλαίσια τακτικών ελέγχων, συντάχτηκαν τα υπ' 

αρίθμ. 30/2020 και 58/2020 Πρακτικά της Επιτροπής Σταυλισμού. 

 

 30/2020 Πρακτικό (συν. 41β) : Η Επιτροπή Σταυλισμού κατέληξε μετά από επιτόπιο 

έλεγχο, ότι, εφαρμόζονται πλήρως οι περιβαλλοντικοί όροι. 

 58/2020 Πρακτικό (συν. 41γ): Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι: "α) Δεν υπήρχε 

βιβλίο δειγματοληψιών, θεωρημένο αρμοδίως, όσον αφορά τα επεξεργασμένα, από 

την εταιρία, υγρά απόβλητα, β) το ιδιωτικό συμφωνητικό με την εταιρία διαχείρισης 

των νεκρών ζώων είχε λήξει την 31.12.2018." Πως άραγε τα διαχειριζόταν το 

διάστημα αυτό η εταιρία; 

Η Επιτροπή Σταυλισμού στη βάση των διαπιστώσεων ζήτησε από τον εκπρόσωπο της 

εταιρίας την προσκόμιση βεβαίωσης μηχανικού περιβάλλοντος περί ορθής εφαρμογής της 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και άρτιας λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης 

κτηνοτροφικών αποβλήτων. 

Ενδεχομένως, η ολοκλήρωση της έρευνας, να οδήγησε στην έκδοση της 

635699(3079)/1.12.2020 (συν. 10) Απόφασης επιβολής κύρωσης στην εταιρία. 

 

Σημείωση: Σύμφωνα με το ανωτέρω 583239(16404)/26.10.2020 έγγραφο της 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πιερίας, "σε όλους τους ελέγχους που 

πραγματοποιήθηκαν στις ανωτέρω δύο κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δεν διαπιστώθηκε ροή 

κτηνοτροφικών λυμάτων στην παρακείμενη τάφρο". 

 

 

 Επιχείρηση «Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Εξοχής ΑΒΕΕ» (πτηνοσφαγείο).  

 

Στο πτηνοσφαγείο της εταιρίας, καταλήγουν τα υγρά λύματα για επεξεργασία, από 

όλες τις πτηνοτροφικές μονάδες, ενώ, δεν προκύπτει με σαφήνεια η διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων που παράγονται σε όλες τις μονάδες της εταιρίας και το πτηνοσφαγείο. 

Επιπλέον, από διάφορους κύκλους, μας έρχονται πληροφορίες ότι, στο πτηνοσφαγείο, 

σφαγιάζονται όχι μόνο τα πτηνά από τις μονάδες της εταιρίας, αλλά και από άλλες του 

νομού και όμορων νομών. Αναλυτικότερα: 

Η εταιρία «Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Εξοχής ΑΒΕΕ» διατηρεί, τουλάχιστον, εξ’ όσων 

γνωρίζουμε, δεκατέσσερις πολυδύναμες πτηνοτροφικές μονάδες, διάσπαρτες στον Δήμο 

Κατερίνης και σε όμορους Ο.Τ.Α. του Δήμου Δίου – Ολύμπου και Δήμου Πύδνας Κολινδρού, 
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ενώ ήδη έχει λάβει θετικές Γνωμοδοτήσεις για την έκδοση ΑΕΠΟ για δύο νέες πτηνοτροφικές 

μονάδες. Είναι αξιοσημείωτο ότι η χωροθέτηση των μονάδων, στην πλειονότητά τους, είναι 

κοντά σε ρέματα που καταλήγουν σε μεγαλύτερους υδάτινους αποδέκτες και εν τέλει, στη 

θάλασσα. 

Η δυναμικότητα εκτροφής όλων των υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων ανέρχεται 

σε 1.580.150 όρνιθες πάχυνσης ανά εκτροφή. Σε κάθε μονάδα γίνονται έξι εκτροφές τον 

χρόνο. (Επομένως, η συνολική δυναμικότητα, με μια πρώτη εκτίμηση ανάγεται σε 9.480.900 

πτηνά/έτος26). Με τη λειτουργία των νέων πολυδύναμων πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 

(συνολικής δυναμικότητας 474.000ορνίθων/εκτροφή), η δυναμικότητα εκτροφής της 

εταιρίας θα φτάσει τις 2.054.150πτηνά/εκτροφή (12.324.900πτηνά/έτος)27. Σημειώνουμε ότι, 

η  δυναμικότητα ανά εκτροφή σε όλες τις πτηνοτροφικές μονάδες της εταιρίας, είναι κατά 

παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρ. 3 της Κ.Υ.Α. 283329/2010 (ΦΕΚ 1940Β΄) και της 

μεταγενέστερης αυτής 36060/1155/Ε.103 (φελ1450β΄)28 και της μεταγενέστερης αυτής 

36060/1155/Ε.103 (φελ1450β΄) . Αυτό συνεπάγεται ότι, οι μονάδες, σύμφωνα και με την 

ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ1450β΄) υπόκεινται σε ολοκληρωμένη διαχείριση πρόληψης και 

ελέγχου της ρύπανσης και πρέπει να εφαρμόζονται Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για την 

εξοικονόμιση ενέργειας και νερού, παραγόμενης κοπριάς κ.λ.π.  

Τα υγρά απόβλητα που παράγονται σε κάθε πτηνοτροφική  μονάδα, προέρχονται από 

τις πλύσεις των θαλάμων εκτροφής. Τα στερεά απόβλητα αποτελούνται από την κοπριά και 

τα νεκρά πουλιά.  Σύμφωνα με τις σχετικές αναγραφόμενες ποσότητες, σε όσα από τα 

ακόλουθα έγγραφα υπάρχουν τέτοιες29, οι ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται στις 

πολυδύναμες μονάδες εκτροφής, έχουν ως ακολούθως: 

                                                             
26 Το πτηνοσφαγείο σύμφωνα με την ΑΕΠΟ έτους 2017 (βλ. στοιχείο (7) της παρούσας ενότητας) ήταν 

δυναμικότητας 15.600.000πτηνών/έτος (50.000πτηνά/ημέρα), προμηθευόμενο, προφανώς, πρώτες 

ύλες και από πτηνοτροφικών μονάδων της ίδιας εταιρίας ή και άλλων. Για τις άλλες εταιρίες, μέλος 

της Επιτροπής του Π.Σ. ΠΚΜ, ανέφερε ότι. δεν προκύπτει ποιες είναι αυτές. Με την ΑΕΠΟ έτους 2020, 

η δυναμικότητα αυξήθηκε σε 20.500.000πτηνά/έτος (65.700πτηνά/ημέρα). 

27 εξαιρουμένης της μονάδας στη θέση "Κορινός 3" για την οποία δεν έχουμε περαιτέρω στοιχεία 

28 Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 2: «Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, του παρόντος 

άρθρου, επιτρέπεται τα κοτόπουλα να εκτρέφονται σε μεγαλύτερη πυκνότητα εκτροφής, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

Παράρτημα II του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης, επιπλέον των απαιτήσεων που ορίζονται στο 

Παραρτήματος I του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης» 

29 Δεν αναγράφονται σχετικές εκτιμώμενες ποσότητες σε όλα τα έγγραφα. 
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Θέση Πτηνοτροφικής μονάδας Δυναμικότητα/ 

εκτροφή 

Κοπριά 
(τόνοι/έτος) 

Υγρά 
λύματα 
(κ.μ./έτος) 

Νεκρά 
πτηνά 
(τόνοι/έτος) 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ 

«Τούμπες-Νιάματα» 112.300 2.286   

«Παλιόχωρα» 85.000 1.671 570 55 

«Ρεβένια» 135.000 2.673 492 87,5 

«Άγιος Μηνάς» 160.000 3.166 531 104 

«Βλάχα» 168.500 3.341  17,2 

«Μουτσαρά» 132.500 2.638 452  

«Εκτός περιοχής» Κατερίνης 84.350    

«Εκτός περιοχής» Κατερίνης 160.00030    

«Εκτός περιοχής» 
Κατερίνης31 

90.000    

"Αγρόκτημα Κορινού"32 80.000    

"Αγρόκτημα Κορινού"33 162.500   105 

«Λουλουδιές» 80.000 1.532 527 52 

"Κυδωνιές Κίτρους" 50.000 1.296 155 3 

"Εκτός σχεδίου περιοχής 
Κορινού"34 

80.000    

ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.580.150  >18.603 >2.700 >420 

ΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΕΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ή ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

«Καψούρα-Πατώματα» 198.000 5.94035   

«Λουλουδιές» 23.000    

«Μανδρί Ζέρβα» 253.000 5.012 548 164 

ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 474.000        10.952   

ΣΥΝΟΛΟ 2.054.150 >29.500 

τόν/έτος 

>3.200 >580 

 

                                                             
30 Σχετική η 43091/2016 ΑΕΠΟ του ΥΠΕΝ (ανανεωτική) ΑΔΑ: 6ΤΙ14653Π8-34Μ 

31 Σχετική η 43076/2016 ΑΕΠΟ του ΥΠΕΝ (ανανεωτική) ΑΔΑ: ΩΑΜΓ4653Π8-Ρ8Ο 

32 Σχετική η 43086/2016 ΑΕΠΟ του ΥΠΕΝ (ανανεωτική) ΑΔΑ: 6ΕΚΖ4653Π8-ΑΡ4 

33 Σχετική η 43078/2016 ΑΕΠΟ του ΥΠΕΝ (ανανεωτική) ΑΔΑ: 6ΚΞΝ4653Π8-Π1Ε 

34 Σχετική η 43079/2016 ΑΕΠΟ του ΥΠΕΝ (ανανεωτική) ΑΔΑ: 69ΓΨ4653Π8-4ΚΝ 

35 Σύμφωνα με την 1885/270809/24.11.2020 θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Χωροταξίας, 

Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΑΑΤ 
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Σύμφωνα με τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για κάθε πτηνοτροφική 

μονάδα, τα υγρά λύματα (νερά πλυσίματος των θαλάμων) οδηγούνται (μετά την προσωρινή 

αποθήκευσή τους σε στεγανές δεξαμενές) στον βιολογικό του πτηνοσφαγείου της εταιρίας. 

Για τη διαχείριση της παραγόμενης κοπριάς οι ΜΠΕ, προτείνανε διάφορους τρόπους: α) 

διαχείριση από φορέα για την παραγωγή βιοαερίου β) επανάχρησή της ως 

εδαφοβελτιωτικού. Για τη διαχείριση των νεκρών πτηνών, προβλεπόταν στις ΜΠΕ, είτε α) η 

καύση τους σε αποτεφρωτήρα της ίδιας ή άλλης μονάδας της εταιρίας β) η απολαβή τους 

από ειδικό φορέα διαχείρισης, 

Όπως προκύπτει από τα πρακτικά των Γνωμοδοτήσεων της θεματικής Επιτροπής του 

Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ, μέλη της επιτροπής, προέβαλαν βάσιμες επιφυλάξεις 

ως προς τους προτεινόμενους τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων στις πτηνοτροφικές 

μονάδες της εταιρίας. Συγκεκριμένα, αμφέβαλλαν: 

 για την επάρκεια της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού στο πτηνοσφαγείο, ο 

οποίος θα υποδεχόταν, επιπλέον, τα υγρά λύματα από όλες τις πτηνοτροφικές 

μονάδες, δεδομένης της μη διενέργειας ελέγχων  

 για τη διαχείριση των νεκρών πτηνών με καύση, είτε δεν υπήρχε εγκατεστημένος 

αποτεφρωτήρας (ακόμη και αν προβλεπόταν από την προηγούμενη ΑΕΠΟ36), είτε δεν 

είχε έγκριση από τη Δ/νση Κτηνιατρικής Πιερίας.37 

 Δεν διενεργούταν, ποτέ, αυτοψία/έλεγχος στις υφιστάμενες μονάδες εν όψει της 

συζήτησης της αιτούμενης τροποποίησης/ανανέωσης των ΑΕΠΟ, για τη διασφάλιση 

της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων (συμμόρφωσης προς αυτούς) από την 

επιχείρηση, παρά το βεβαρυμμένο παρελθόν για παραβιάσεις των περιβαλλοντικών 

και υγειονομικών διατάξεων. 

 Τα συμφωνητικά που κατέθετε η εταιρία με άλλους φορείς διαχείρισης κοπριάς και 

νεκρών πτηνών, κατά τον χρόνο συζήτησης των ΜΠΕ, είτε οδεύανε προς τη λήξη 

τους ή είχαν από καιρό λήξει. Επιπλέον, στα συμφωνητικά δεν διευκρινίζεται σε ποια  

από τις, τουλάχιστον, δεκατέσσερις υφιστάμενες μονάδες αναφέρονται. (βλ. υπό 

στοιχείο (5) της παρούσας). 

 

                                                             
36 όπως προέβλεπε η ΑΕΠΟ για την πτηνοτροφική μονάδα στη θέση «Βλάχα», η οποία ανανεώθηκε το 

2020 (βλ. υπό στοιχείο (4) της παρούσας ενότητας) 

37 Θυμίζουμε την 579357(16272)/25.11.2020 Απάντηση της Δ/νσης Κτηνιατρικής Πιερίας, προς την 

ΟΠΠ, σύμφωνα με την οποία «Δεν υπάρχει σε καμία από τις μονάδες της εταιρίας (πτηνοτροφείο / 

πτηνοσφαγείο) εγκεκριμένος αποτεφρωτήρας που να διαθέτει τον Ειδικό Κωδικό Αριθμό Έγκρισης». 



ΟΠΠ «I Can’t Breathe" Σελίδα 32 
 

Στη συνέχεια παρατίθενται, στοιχεία από πρακτικά επιτροπών καθώς και οι ακόλουθες 

ΑΕΠΟ (όσες έχουμε εντοπίσει στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ») για τις μονάδες της εταιρίας. 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ  ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ  ΤΗΣ  "ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε." 

(για όσες διαθέτουμε έγγραφα από όπου προκύπτουν ποσότητες αποβλήτων 

και τρόπος διαχείρισής τους) 

 

1) Πτηνοτροφική Μονάδα στη θέση «Τούμπες-Νιάματα»  

 

20/2017 (ΑΔΑ: 6ΔΥΨ7ΛΛ-13Β)  Γνωμοδότηση38 της Επιτροπής Ανάπτυξης 

Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας του Π.Σ. της Π.Κ.Μ., επί της μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το πτηνοτροφείο δυναμικότητας 112.300 

όρνιθων/εκτροφή. (συν. 42α) 

 

Επρόκειτο για υφιστάμενη μονάδα, με άδεια λειτουργίας από το 2003 και ΑΕΠΟ που 

έληξε στις 03.4.2007. Η ΜΠΕ όριζε τα εξής:  

«Η διαχείριση των νεκρών πτηνών, θα γίνεται με καθημερινή αποτέφρωσή τους σε 

ειδικό κλίβανο, ο οποίος είναι εκτός σύνδεσης και χωρίς κτηνιατρική άδεια. Η άδεια αυτή, 

σύμφωνα με την υποβληθείσα ΜΠΕ θα δοθεί στο πτηνοτροφείο μετά την έκδοση ΑΕΠΟ. Στον 

κλίβανο θα καίγονται και τα νεκρά πτηνά από τις πτηνοτροφικές μονάδες στη θέση «Βλάχα 

2» δυναμικότητας 160.000 πτηνών, στη θέση «Μουτσαρά 1» δυναμικότητας 20.000 πτηνών 

και στη θέση «Μουτσαρά 2» δυναμικότητας 90.000 πτηνών. 

Τα υγρά λύματα (νερά πλυσίματος), από κάθε θάλαμο θα οδηγούνται προσωρινά στις 

στεγανές δεξαμενές και στη συνέχεια στον βιολογικό του πτηνοσφαγείου της εταιρίας. Τα 

παραγόμενα στερεά απόβλητα (κοπριά), θα τα διαχειρίζεται η εταιρία «ΒΙΟΑΕΡΙΟ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε.» με την οποία η εταιρία «ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ» έχει συνάψει ιδιωτικό 

συμφωνητικό. Το συμφωνητικό θα πρέπει να ανανεωθεί μετά τη λήξη του την 25/8/2018.» 

 

Η Γνωμοδοτούσα Επιτροπή, δεν υιοθέτησε τους όρους που έθεσε η Επιτροπή 

Σταυλισμού Π.Ε. Πιερίας καθώς και η Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας & Περιβάλλοντος 

                                                             
38  Της ίδιας ως άνω Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας 



ΟΠΠ «I Can’t Breathe" Σελίδα 33 
 

(ΝΕΧΩΠ) Πιερίας οι οποίοι, σύμφωνα με το από 29/12/2016 Πρακτικό και το υπ’ αρίθμ. 

3/2017 (αρ. πρωτ. 10746/2017) Πρακτικό αντίστοιχα, είχαν ως εξής 

 

 Επιτροπή Σταυλισμού (συν. 42β) 

 Μείωση της δυναμικότητας από 112.300 κοτόπουλα σε 96.200, ώστε η πυκνότητα των 

πτηνών ανά τ.μ. να είναι σύμφωνη με την Οδηγία 2007/43/ΕΚ39. 

 Την πλήρη λειτουργία του αποτεφρωτήρα πριν την οριστική αδειοδότηση της 

μονάδας. Δεδομένου ότι, στον εν λόγω αποτεφρωτήρα θα οδηγούνται τα νεκρά πτηνά από 

όλες τις άλλες πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της επιχείρησης, οι οποίες βρίσκονται 

διάσπαρτες στον ν. Πιερίας, η Επιτροπή κρίνει ότι, η απόδειξη σωστής λειτουργίας του 

αποτεφρωτήρα, θα πρέπει να προηγείται της αδειοδότησης. 

 

 ΠΕΧΩΠ Πιερίας (συν. 42γ) 

 Η εταιρία, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι, η δυναμικότητα του βιολογικού καθαρισμού 

του πτηνοσφαγείου επαρκεί για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. 

 Κατά την επιτόπια επίσκεψη στο πτηνοτροφείο, διαπιστώθηκε πως ο αποτεφρωτήρας 

που περιγράφεται στη μελέτη δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Σύμφωνα με τα συμπληρωματικά 

στοιχεία που προσκόμισε η εταιρία, ο αποτεφρωτήρας θα λάβει άδεια λειτουργίας μετά την 

έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Έως τότε, τα νεκρά πτηνά του πτηνοτροφείου 

απομακρύνονται από εταιρία, η οποία αναλαμβάνει να μεταποιεί ΖΥΠ. … το ιδιωτικό 

συμφωνητικό που προσκόμισε η εταιρία στην επιτροπή έληξε στις 31/12/2016». 

 

2) Πτηνοτροφική Μονάδα στη θέση «Παλιοχώρα»_Κορινός  

 

40/2017 (ΑΔΑ:Ψ5ΠΚ7ΛΛ-Λ9Κ) Γνωμοδότηση της Επιτροπής40 του Π.Σ. της Π.Κ.Μ., 

επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), για αύξηση της δυναμικότητας του 

πτηνοτροφείου από 80.000 σε 85.000 όρνιθες/εκτροφή. (συν. 43α) 

 

Η Γνωμοδότηση της Επιτροπής ήταν θετική χωρίς πρόσθετους όρους και περιορισμούς. 

Στο πρακτικό αναγράφεται, τοποθέτηση μέλους της επιτροπής: «… η μονάδα, είναι 

εγκατεστημένη σε μικρή απόσταση από την περιοχή γεώτρησης από όπου υδροδοτείται ο 

Κορινός, με κίνδυνο μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα. Επίσης, η διαχείριση 50 

                                                             
39 Σύμφωνα με την 2007/43/ΕΚ «για τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των 

κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος» και την 283329/2010 ΚΥΑ, η μέγιστη 

επιτρεπόμενη πυκνότητα είναι 15πτηνά/τ.μ. 

40 Της ίδιας ως άνω θεματικής Επιτροπής  
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τόνων/έτος νεκρών πτηνών, με εναλλακτική μάλιστα προοπτική, όπως περιγράφεται 

στη ΜΠΕ, για χρήση τους ως εδαφοβελτιωτικών41, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη 

δημόσια υγεία».  

 

Προηγούμενες γνωμοδοτήσεις Επιτροπών Π.Ε. Πιερίας  

 Η Επιτροπή Σταυλισμού Π.Ε. Πιερίας, στο από 31/3/2017 (συν. 43β), εισηγήθηκε τη 

μείωση της δυναμικότητας σε 70.785όρνιθες/εκτροφή σε συμφωνία με την Οδηγία 

2007/43/ΕΚ.  

 Η Επιτροπή ΠΕΧΩΠ Πιερίας, στο Νο. 07/2017 Πρακτικό (συν.43γ) έθεσε τους όρους:  

Τα νεκρά πτηνά θα συλλέγονται και θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένο κλίβανο 

καύσης ΖΥΠ της εταιρίας στην περιοχή Ρεβένια Κορινό. Σε αντίθετη περίπτωση, τα νεκρά θα 

οδηγούνται σε αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης ΖΥΠ42 με το οποίο θα πρέπει να υπάρχει 

σύμβαση συνεργασίας. Η εταιρία θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι: 

- Η δυναμικότητα του βιολογικού καθαρισμού του πτηνοσφαγείου, επαρκεί για την 

επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του πτηνοτροφείου. 

- Η δυναμικότητα του κλιβάνου που θα εγκατασταθεί, επαρκεί για την καύση των 

νεκρών πτηνών του πτηνοτροφείου. 

- Να μην υπάρξει περίπτωση διαρροής των υγρών αποβλήτων στο παρακείμενο 

ρέμα». 

Στα όρια της έκτασης της μονάδας, διέρχεται ρέμα, που καταλήγει στη θάλασσα, μεταξύ 

Κορινού και Παραλίας. 

 

3) Πτηνοτροφική Μονάδα στη θέση «Ρεβένια»_Κορινός  

 

7/2018 (ΑΔΑ: ΩΝ107ΛΛ-ΠΓΨ) Γνωμοδότηση της Επιτροπής του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της ΠΚΜ, επί της (ΜΠΕ) για το πτηνοτροφείο δυναμικότητας 135.000 

ορνίθων πάχυνσης/εκτροφή. (συν. 44α)  

                                                             
41 Τρομακτική εναλλακτική. Εκτός αν έγινε λάθος στην απομαγνητοφώνηση. 

42 Με την έκδοση της προαναφερόμενης (συν. 44δ) ΑΕΠΟ έτους 2020, θα οδηγούνταν σε 

αδειοδοτημένο αποτεφρωτήρα στην πτηνοτροφική μονάδα της ίδιας εταιρίας, στη θέση "Ρεβένια" 

Κορινού.  
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Στο σχετικό Πρακτικό μέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν ως εξής: «… δεν γίνεται 

αναφορά στη συχνότητα των ανέμων που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα δυσοσμίας 

στην περιοχή. Ενώ στη ΜΠΕ, αναφέρεται η τοποθέτηση “αποτεφρωτήρα καύσης νεκρών 

πτηνών, ο οποίος θα εξυπηρετεί και άλλες πτηνοτροφικές μονάδες της εταιρίας” σε άλλο 

σημείο της ΜΠΕ, αναφέρεται ότι, τα νεκρά πτηνά θα οδηγούνται “σε κλίβανο, ο οποίος θα 

εγκατασταθεί σε άλλη μονάδα της εταιρίας…”. Επειδή, και σε προηγούμενες ΜΠΕ της 

συγκεκριμένης εταιρίας, γίνεται η ίδια αόριστη αναφορά για αποτεφρωτήρα νεκρών 

πτηνών, αμφιβάλλουμε αν τελικά υπάρχει αποτεφρωτήρας σε κάποια από τις μονάδες και 

αναρωτιόμαστε με ποιο τρόπο γίνεται η διαχείριση των νεκρών πτηνών. Εκτός της καύσης, 

αναφέρεται και η “παραγωγή εδαφοβελτιωτικού”, η οποία κατά την άποψή μας είναι 

επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και εκφράζουμε για ακόμη μια φορά τον προβληματισμό 

μας, για το τι μπορεί να σημαίνει το “κ.λ.π. πέραν της παραγωγής εδαφοβελτιωτικών”.  

Προηγούμενες γνωμοδοτήσεις Επιτροπών Π.Ε. Πιερίας 

 Η Επιτροπή Σταυλισμού Π.Ε. Πιερίας, στο από 31/3/2017 (συν.44β), εισηγήθηκε τη 

μείωση της δυναμικότητας σε 111.750όρνιθες/εκτροφή σε συμφωνία με την Οδηγία 

2007/43/ΕΚ.  

 

 Η Επιτροπή ΝΕΧΩΠ Πιερίας, έθεσε όρους στο Νο. 13/2018 Πρακτικού (συν. 44γ): 

 Τα νεκρά πτηνά θα συλλέγονται και θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένο κλίβανο 

καύσης ΖΥΠ της εταιρίας στην περιοχή Ρεβένια Κορινού. Σε αντίθετη περίπτωση, τα 

νεκρά θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης ΖΥΠ με το οποίο θα 

πρέπει να υπάρχει σύμβαση συνεργασίας.  

 Η εταιρία θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι: 

- Η δυναμικότητα του βιολογικού καθαρισμού του πτηνοσφαγείου, επαρκεί για την 

επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του πτηνοτροφείου. 

- Η δυναμικότητα του κλιβάνου που θα εγκατασταθεί, επαρκεί για την καύση των 

νεκρών πτηνών του πτηνοτροφείου. 

- Δεν θα υπάρξει περίπτωση διαρροής των νεκρών αποβλήτων στο παρακείμενο 

ρέμα. 

 

Ακολούθως εκδόθηκε η ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/101590/6355/22.1.2020 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 

ΩΣ184653Π48-ΝΙΑ) (συν._44δ) σύμφωνα με την οποία: 

 Τα υγρά απόβλητα θα οδηγούνται με ειδικά βυτιοφόρα στην Εγκατάσταση 

Βιολογικού Καθαρισμού του πτηνοσφαγείου. 

 Για τη διαχείριση των νεκρών πτηνών, θα τοποθετηθεί αποτεφρωτήρας για 

την καύση τους. Ο αποτεφρωτήρας αυτός θα εξυπηρετεί και άλλες κτηνοτροφικές 
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εγκαταστάσεις του ίδιου Φορέα ("Ρεβένια" 87,5t/y, "Κορινός 3" 105t/y, "Παλιόχωρα 

Κορινού" 55t/y και "Κυδωνιές Κίτρους" 3t/y). Συνολικά θα οδηγούνται προς καύση 

302,5t/y για 320 ημέρες λειτουργίας τον χρόνο.  

          Η τέφρα από τον κλίβανο, απαγορεύεται να διασπείρεται στο περιβάλλον ή να 

θάβεται. Προτείνεται να οδηγείται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση που διαχειρίζεται 

την κοπριά. 

 

4) Πτηνοτροφική Μονάδα στη θέση «Άγιος Μηνάς» Νέας Εφέσου  

 

Η μονάδα, είναι δυναμικότητας 160.000ορνίθων/εκτροφή. Σχετική η 2791/2019 (ΑΔΑ: 

Ω5ΜΗΟΡ1Υ-6ΧΘ) ΑΕΠΟ (συν_45).  

 

5) Πτηνοτροφική Μονάδα στη θέση «Βλάχα 2»  

 

60/2020 Γνωμοδότηση (ΑΔΑ: ΩΞΙ17ΛΛ-Ξ0Ο) επί της ΜΠΕ  για την τροποποίηση – 

ανανέωση της 12934/29-11-2010 ΑΕΠΟ43 του υφιστάμενου πτηνοτροφείου με αύξηση 

της δυναμικότητας. (συν. 46α) 

Η 12934/2010 ΑΕΠΟ, έληγε το 2020. Με την 43091/8-9-2016 Απόφαση της Γεν. Δ/τριας 

Περιβάλλοντος & Προστασίας ΥΠΕΝ (συν.46β), παρατάθηκε στη δεκαετία με δυναμικότητα 

160.000ορνιθών/εκτροφή, όπως και η αρχική ΑΕΠΟ. Σύμφωνα με το πρακτικό της 

γνωμοδότησης, το πτηνοτροφείο ήταν δυναμικότητας «περίπου 84.250ορνίθων/εκτροφή 

(160.000ορνίθων /εκτροφή κατά την ΑΕΠΟ η οποία, δεν συνάδει με την επιφάνεια ανάπτυξης 

των πτηνών και διορθώθηκε». (Άραγε πότε διορθώθηκε? Πως διορθώθηκε? Έγινε 

τροποποίηση?) 

Στη γνωμοδότηση μεταφέρθηκε, επίσης, η ακόλουθη τοποθέτηση μέλους της Επιτροπής. 

"Δεν έχει γίνει αυτοψία, αν και η μονάδα είναι σε λειτουργία, είναι μεγάλης δυναμικότητας 

και με παρελθόν μη συμμόρφωσης στη "νομιμότητα". Έχει αναδειχθεί και σε προηγούμενη 

συζήτηση, το σημαντικό ζήτημα της διαχείρισης των νεκρών κοτόπουλων, ενώ συνεχίζεται η 

συγκεχυμένη εικόνα (π.χ. τί γίνεται μετά το πέρας της σύμβασης με τη ΛΑΒΥΣ ΑΒΕΕ, αν θα 

κατασκευασθεί ο αποτεφρωτήρας που προβλέπεται στις υπουργικές ΑΕΠΟ. Η εισήγηση και η 

ΜΠΕ δεν μας πληροφορούν για την επάρκεια των ψυκτικών θαλάμων (όπου τηρούνται τα 

νεκρά πτηνά μέχρι την απομάκρυνσή τους για περαιτέρω διαχείριση). Σε όλες τις μονάδες, 

παρατηρούνται πολεοδομικές παραβάσεις και αυθαιρεσίες." 

 

                                                             
43  Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
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Σύμφωνα με την 6737/24.9.2020 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 69Κ2ΟΡ1Υ-4Τ0) (συν. 46γ) που 

εκδόθηκε στη συνέχεια, για δυναμικότητα 168.500 ορνιθών ανά εκτροφή, κατατέθηκε από 

την εταιρία βεβαίωση της ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΤΕΜΠΩΝ ΙΚΕ για παραλαβή οργανικών αποβλήτων 

1,1τόν/ημέρα (κοπριά) καθώς και συμφωνητικό με την εταιρία ΛΑΒΥΣ ΑΒΕΕ για τη διαχείριση 

των νεκρών πτηνών από τις μονάδες της εταιρίας. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η παραγόμενη 

κοπριά ανέρχεται σε 3.341τόν/έτος, ενώ τα νεκρά πουλιά υπολογίζονται σε 17,2τόν/έτος.  

Ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων, ορίζει:  

- Τα υγρά απόβλητα από την πλύση των θαλάμων εκτροφής, να συγκεντρώνονται σε 

στεγανές δεξαμενές και στη συνέχεια να μεταφέρονται με ειδικά βυτιοφόρα στην 

εγκατάσταση επεξεργασίας του πτηνοσφαγείου . 

- Τα νεκρά πτηνά, θα αποθηκεύονται, προσωρινά σε ψυκτικούς θαλάμους και κατόπιν 

διατίθενται σε αδειοδοτημένες εταιρίες, καθώς ο αναφερόμενος στην υπ’ αρίθμ. 12934/2010 

ΑΕΠΟ(συν.), αποτεφρωτήρας δεν έχει εγκατασταθεί. 

Αναρωτιόμαστε, πως δικαιολογείται η ανανέωση της προηγούμενης ΑΕΠΟ, όταν 

διαπιστώνεται ότι, δεν τηρήθηκαν οι όροι της. 

 

6) Πτηνοτροφική Μονάδα στη θέση «Μουτσαρά1»  

 

61 / 2020 Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ  για την τροποποίηση – ανανέωση της 

30989/2017 ΑΕΠΟ του υφιστάμενου πτηνοτροφείου στη θέση «Μουτσαρά 1» της  Δ.Ε 

Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης της ΠΕ Πιερίας με αύξηση της δυναμικότητας. (ΑΔΑ: 

ΩΞΝΞ7ΛΛ-ΡΜΕ) (συν. 47α) 

 

Επρόκειτο για επέκταση της πτηνοτροφικής μονάδας, με αύξηση της επιφάνειας των 

θαλάμων εκτροφής από 3στρ. σε 7.361τ.μ. και αύξηση της δυναμικότητας από 20.000 σε 

132.500 όρνιθες πάχυνσης/ανά εκτροφή. «Η παραγόμενη κοπριά καθώς και τα νεκρά πτηνά 

θα οδηγούνται θα απομακρύνονται και θα οδηγούνται σε σύστημα διαχείρισης ΖΥΠ (ΒΙΟΑΕΡΙΟ 

ΤΕΜΠΩΝ ΙΚΕ και ΛΑΒΥΣ ΑΒΕΕ, αντίστοιχα). …. Τα υγρά απόβλητα θα οδηγούνται στον 

βιολογικό καθαρισμό του πτηνοσφαγείου». 

 

Στο Πρακτικό της γνωμοδότησης, αναγράφεται η ακόλουθη τοποθέτηση μέλους της 

Επιτροπής: «Δεν έχει γίνει αυτοψία αν και η μονάδα είναι σε λειτουργία και μεγάλης 

δυναμικότητας και με παρελθόν μη συμμόρφωσης στη νομιμότητα. Επικρατεί σύγχυση σε ό,τι 

αφορά τη διαχείριση νεκρών κοτόπουλων. Αναφέρεται εδώ, 6μηνη σύμβαση με 

αδειοδοτημένη εταιρία που έχει ήδη λήξει στις 30/6/2020. Στην προηγούμενη ΑΕΠΟ του 
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2017, αναφέρεται ότι η διαχείρισή τους θα γίνεται σε κλίβανο της εταιρίας της μονάδας Βλάχα 

1.» 

 

Προηγούμενες γνωμοδοτήσεις Επιτροπών Π.Ε. Πιερίας 

 

 Επιτροπή Σταυλισμού Πιερίας 

Η Επιτροπή, είχε εισηγηθεί, μείωση της δυναμικότητας στα 110.420πτηνά, ώστε να 

διασφαλισθεί η μέγιστη επιτρεπόμενη πυκνότητα των 15πτηνών/τ.μ. όπως ορίζει η 

283329/2010ΚΥΑ κατ’ εφαρμογή της 2007/43/ΕΚ. Επιπλέον, στο σχετικό υπ’ αρίθμ. 35/2020 

Πρακτικό (συν. 47β), η Επιτροπή εντοπίζει ασάφειες στη ΜΠΕ. Συγκεκριμένα, ως προς τη 

διαχείριση νεκρών πτηνών και ΖΥΠ, αναφέρει: 

«δεν είναι σαφές και επαρκώς εμπεριστατωμένο στη ΜΠΕ, πως θα γίνεται αυτή. Ενώ 

σε παλαιότερη ΑΕΠΟ που αφορά παρακείμενο πτηνοτροφείο της ίδιας εταιρίας (στη θέση 

«Τούμπες»), αναφέρεται ότι, η διαχείριση θα γίνεται μέσω αποτέφρωσης με κλίβανο, τέτοιας 

δυναμικότητας που θα μπορεί να εξυπηρετήσει – μεταξύ άλλων – και το υπό εξέταση 

πτηνοτροφείο, στην παρούσα ΜΠΕ, προτείνεται η λύση της διαχείρισης από ανάδοχο εταιρία. 

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, οι αναμενόμενες ποσότητες νεκρών πτηνών στη μονάδα, θα 

ξεπερνούν τους 13,5τόν/έτος.  Στο ιδιωτικό συμφωνητικό – το οποίο, επιπρόσθετα έχει λήξει 

– γίνεται αναφορά για ποσότητα 2-4 τόννων μηνιαίως, χωρίς, όμως, να διευκρινίζεται, από 

ποιο πτηνοτροφείο θα προέρχονται οι ποσότητες αυτές και σίγουρα, δεν καλύπτει, ούτε στο 

ελάχιστο, τις συνολικές ποσότητες ΖΥΠ που παράγονται από το σύνολο των πτηνοτροφείων 

της εταιρίας «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ» 

Σε περίπτωση που τελικά προκριθεί η διαχείριση των νεκρών πτηνών από ανάδοχο 

εταιρία, θα πρέπει πριν την οριστική αδειοδότηση του πτηνοτροφείου, να αποδεικνύεται με 

παραστατικά (δελτία αποστολής κ.ά.) η συχνή (πιθανόν εβδομαδιαία) μεταφορά των νεκρών 

πτηνών στις εγκαταστάσεις της αναδόχου. Επίσης, θα πρέπει, να ελεγχθεί η νόμιμη 

λειτουργία του ψυκτικού θαλάμου, στον οποίο θα αποθηκεύονται τα νεκρά πτηνά πριν την 

αποκομιδή τους.»  

 

 Επιτροπή ΠΕΧΩΠ Πιερίας,  

Στο Νο. 79/2020 Πρακτικό (συν. 47γ), είχε θέσει, επιπλέον, τον όρο: «Κατά την 

προώθηση των νερών πλύσης των υγρών λυμάτων, προς τις στεγανές δεξαμενές, να 

αποφεύγονται οι διαρροές και υπερχειλίσεις που επιμολύνουν τα επιφανειακά ύδατα και τον 

υπόγειο υδροφορέα με παθογόνους οργανισμούς επιβλαβείς για τη δημόσια υγεία» 
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Η 6725/2020 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 66ΣΓΟΡ1Υ-Τ6Ψ) (συν. 47δ) που εκδόθηκε στη συνέχεια, 

για δυναμικότητα 132.500 ορνιθών/ανά εκτροφή, θέτει σαφείς όρους ως προς τη διαχείριση 

των αποβλήτων: 

«5.2. Υγρά Απόβλητα 

5.2.5. Τα υγρά απόβλητα (νερά πλύσης του πτηνοτροφείου) να 

επαναχρησιμοποιούνται με συστήματα στεγανών βόθρων. Σε αντίθετη περίπτωση να 

συγκεντρώνονται σε στεγανές δεξαμενές και στη συνέχεια να εκκενώνονται και να 

μεταφέρονται με ειδικά βυτιοφόρα οχήματα προς περαιτέρω επεξεργασία σε αδειοδοτημένο 

φορέα. Ως φορέας επεξεργασίας, ορίζεται ο βιολογικός καθαρισμός του πτηνοσφαγείου»… 

5.2.6.Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος, ή αποδέκτη υγρών 

αποβλήτων). 

5.3. Στερεά απόβλητα 

5.3. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη στο περιβάλλον ή ταφή των ΖΥΠ (κοπριά 

και νεκρά πτηνά). Η κοπριά να συλλέγεται να απομακρύνεται και να μεταφέρεται σε 

αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης. »  

 

Στο ιδιωτικό συμφωνητικό – το οποίο, επιπρόσθετα έχει λήξει – γίνεται αναφορά για 

ποσότητα 2-4 τόννων μηνιαίως, χωρίς, όμως, να διευκρινίζεται, από ποιο πτηνοτροφείο θα 

προέρχονται οι ποσότητες αυτές και σίγουρα, δεν καλύπτει, ούτε στο ελάχιστο, τις συνολικές 

ποσότητες ΖΥΠ που παράγονται από το σύνολο των πτηνοτροφείων της εταιρίας 

«Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ» (σελ. 19-21) 

 

7) Πτηνοτροφική Μονάδα υπό εγκατάσταση στη θέση «Εκτός σχεδίου Κατερίνης» 

Δήμου Κατερίνης 

 

Σύμφωνα με την απόφαση 3398/2020 (ΑΔΑ: Ψ64ΒΟΡ1Υ-7ΨΒ) (συν_48) Απόφαση 

τροποποίησης και παράτασης ισχύος της ΑΕΠΟ, η δυναμικότητα της μονάδας, μειώθηκε σε  

84.350ορνίθων/εκτροφή (από 90.000). Δεν αναφέρονται ποσότητες αποβλήτων ούτε 

στοιχεία εντοπισμού της θέσης (πίνακας συντεταγμένων ΕΓΣΑ'87). 

 

8) Πτηνοτροφική Μονάδα υπό εγκατάσταση στη θέση «Λουλουδιές» Δήμου 

Κατερίνης 

 

Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ έτους 2019 του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: 6Κ9Ε4653Π8-ΙΘΧ) (συν._49), η 

πτηνοτροφική μονάδα είναι 80.000πτηνά/εκτροφή. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
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κτηνιατρικής με το με αρ. πρωτ. 11352/27.11.2017 έγγραφό της, είχε εισηγηθεί μείωση της 

δυναμικότητας. 

Η ΑΕΠΟ όριζε για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων (527κ.μ./έτος), τη μεταφορά 

τους στην εγκατάσταση Βιολογικού καθαρισμού του πτηνοσφαγείου. Για τα νεκρά πτηνά 

(52t/y) όριζε τη μεταφορά τους σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση για αποτέφρωση. Με την 

έκδοση της προαναφερόμενης (συν. 44δ) ΑΕΠΟ έτους 2020, ο αποτεφρωτήρας αυτός θα 

ήταν στην πτηνοτροφική μονάδα της ίδιας εταιρίας, στη θέση "Ρεβένια" Κορινού.  

 

9) Πτηνοτροφική Μονάδα υπό εγκατάσταση στη θέση «Κυδωνιές» Δήμου Πύδνας - 

Κολινδρού 

 

Σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 9002/2018 ΑΕΠΟ του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: 6Γ4Δ4653Π8-1ΓΦ) 

(συν._50), τροποποιητική της ισχύουσας προηγούμενης 235/2012 ΑΕΠΟ, η δυναμικότητα της 

πτηνοτροφικής μονάδας αυξήθηκε σε 50.000πτηνά/εκτροφή (από 48.000).  

Η ΑΕΠΟ όριζε για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων (1557κ.μ./έτος), τη μεταφορά 

τους στην εγκατάσταση Βιολογικού καθαρισμού του πτηνοσφαγείου. Για τα νεκρά πτηνά 

(3t/y) όριζε τη μεταφορά τους στον αποτεφρωτήρα στην πτηνοτροφική μονάδα της ίδιας 

εταιρίας, στη θέση "Ρεβένια" Κορινού.  

 

10) Πτηνοτροφική Μονάδα υπό εγκατάσταση στη θέση «Κορινός 3» Δήμου Κατερίνης 

 

Μόνο η ποσότητα των παραγόμενων νεκρών τπηνών αναφέρεται στην ΑΕΠΟ της 

πτηνοτροφικής μονάδας στη θέση "Ρεβένια" Κορινού (συν. 44δ). 

 

 

ΝΕΕΣ  ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

Για τις κάτωθι υπό εγκατάσταση πτηνοτροφικές μονάδες, κατά το μάλλον δεν έχει 

εκδοθεί, μέχρι σήμερα, ΑΕΠΟ αφού δεν υπάρχει αναρτημένη τέτοια απόφαση στον 

διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ούτε στη σελίδα του ΥΠΕΝ). Άραγε, επίκειται έλεγχος μετά 

την αλληλογραφία της ΟΠΠ με την αδειοδοτούσα αρχή της ΑΔΜΘ? Και αν ναι, μήπως στον 

επικείμενο έλεγχο, οφείλεται η πρόσφατη συμμόρφωση της εταιρίας ως προς τη λειτουργία 

του βιολογικού καθαρισμού? Μακάρι να εξακολουθήσει τη σύννομη λειτουργία της και μετά 
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τον ενδεχόμενο έλεγχο, ο οποίος, ανάλογα των αποτελεσμάτων, θα επιτρέψει την έκδοση 

ΑΕΠΟ. 

 

11)  Πτηνοτροφική Μονάδα υπό εγκατάσταση στη θέση «Καψούρα» Δήμου Δίου-

Ολύμπου 

 

106 / 2020 Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ44  για το νέο πτηνοτροφείο της 

«Θεμιστοκλής Αμβροσιάδης Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», δυναμικότητας 198.000 

ορνίθων/εκτροφή στη θέση «Καψούρα» του Δήμου Δίου - Ολύμπου της ΠΕ Πιερίας με 

αύξηση της δυναμικότητας. (ΑΔΑ: ΩΜΜ57ΛΛ-ΕΘΙ) (συν.51α) 

Η Επιτροπή Σταυλισμού Π.Ε. Πιερίας, σύμφωνα με το 59/2020 Πρακτικό (συν.51β), 

εισηγήθηκε τη μείωση της δυναμικότητας σε 164.640πτηνά/εκτροφή. 

 

Η ΟΠΠ “I Can’t Breathe”, καθώς περιήλθε σε γνώση της η επικείμενη συνεδρίαση της 

Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου με σκοπό τη γνωμοδότηση επί της ανωτέρω ΜΠΕ, 

είχε στείλει, στην εν λόγω Επιτροπή, εκτενή επιστολή (συν. 51γ), αναφερόμενη στην 

επαναλαμβανόμενη παραβατικότητα της εταιρίας ως προς τις περιβαλλοντικές και 

υγειονομικές διατάξεις στη λειτουργία του πτηνοσφαγείου, με το αίτημα της αναβολής της 

συζήτησης και της επανεξέτασης του θέματος, αφού ελεγχθούν όλες οι μονάδες της εταιρίας 

για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους και αφού τεκμηριωθεί η 

συμμόρφωση του επιχειρηματία στους Κανόνες Ορθής Πρακτικής.  

Στο πρακτικό μεταφέρθηκαν οι ακόλουθες τοποθετήσεις μελών της Επιτροπής, οι 

οποίες μεταφέρονται ως αυτούσιο απόσπασμα: 

 

 

 

 

                                                             
44 Στη γνωμοδότηση δεν αναφέρονται οι εκτιμώμενες ποσότητες αποβλήτων. 
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Εκδοθείσας της θετικής γνωμοδότησης, χωρίς επιπλέον, όρους και προϋποθέσεις, η 

ΟΠΠ, έστειλε επιστολή (συν.51δ) με το ίδιο σκεπτικό στη Δ/νση Περιβάλλοντος & 

Χωροταξίας της ΑΔΜΘ, παρακαλώντας για τις δικές της ενέργειας στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων της για τη συμμόρφωση του επιχειρηματία και την πιστή τήρηση των 

περιβαλλοντικών και υγειονομικών διατάξεων.  

Η προαναφερόμενη αρχή, πέντε μήνες μετά, με το με αρ. πρωτ. 108064/14.6.2021 

έγγραφό της (συν. 51ε), μας ενημέρωσε ότι, διαβίβασε την επιστολή μας, στη Δ/νση 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ,  αρμόδια για αυξημένης δυναμικότητας 

πτηνοτροφικές μονάδες. Κατόπιν τούτου, εστάλη στην αδειοδοτούσα αρχή του ΥΠΕΝ, η από 

6/7/2021 (συν. 52) επιστολή μας με επισυναπτόμενη την τελευταία καταγγελία μας προς 

την Π.Ε. Πιερίας (συν. 17, Ενότητας ΙΙ), με το αίτημα της ασφαλούς βεβαίωσης για τη 

συμμόρφωση της επιχείρησης "Αμβροσιάδης Α.Β.Ε.Ε.", πριν την έκδοση ΑΕΠΟ για την 

εγκατάσταση της νέας πτηνοτροφικής μονάδας.   

Σημειώνουμε ότι, η υπό εγκατάσταση πτηνοτροφική μονάδα, απέχει περίπου 1.200μ. 

(σε νοητή ευθεία) από το αρχαίο θέατρο του Δίου, όπου λαμβάνουν χώρα οι εκδηλώσεις του 

γνωστού Φεστιβάλ Ολύμπου, με χιλιάδες θεατές. Σύμφωνα δε, με το 

515860/364847/3285/01-10-2020 έγγραφο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πιερίας, βρίσκεται σε 

απόσταση 550μ. από τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο. Επιπλέον, νότια της έκτασης, 

διέρχεται ρέμα, το οποίο καταλήγει σε κοντινή απόσταση στην αποστραγγιστική τάφρο. Η 

τελευταία εκβάλλει στη θάλασσα στη θέση Γρίτσα Λιτοχώρου. Στο κατωτέρω απόσπασμα της 

Google Earth, απεικονίζεται με κόκκινο πολύγωνο η θέση της υπό εγκατάσταση 

πτηνοτροφικής μονάδας, ενώ διακρίνεται ο αρχαιολογικός χώρος του Δίου και η 

αποστραγγιστική τάφρος. Θα έχουμε άραγε μια δίδυμη περίπτωση ρύπανσης με πολλαπλές 

επιπτώσεις σε ένα άκρως σημαντικού και πασίγνωστου τόπου, ένα τοπόσημο της περιοχής 

μας με τεράστια επισκεψιμότητα? 
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12)  Πτηνοτροφική Μονάδα υπό εγκατάσταση στη θέση «Λουλουδιές» Δήμου 

Κατερίνης 

 

Η νέα πτηνοτροφική μονάδα θα είναι δυναμικότητας 23.000ορνίθων/εκτροφή.  Η 

εταιρία χρησιμοποίησε τους διακριτικούς τίτλους  «JOANNA AMBROSIO P.C.» (ΤΖΟΑΝΝΑ 

ΑΜΒΡΟΣΙΟ Ι.Κ.Ε.) και δ.τ.«AMBROSIO»( ΑΜΒΡΟΣΙΟ). Η θεματική Επιτροπή του Π.Σ. της 

ΠΚΜ, εξέδωσε κατά πλειοψηφία, θετική Γνωμοδότηση (ΑΔΑ: 65ΖΓ7ΛΛ-Υ0Λ) (συν._53). 

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα υγρά απόβλητα θα οδηγούνται στον βιολογικό καθαρισμού του 

πτηνοσφαγείου της εταιρίας «Αμβροσιάδης Α.Β.Ε.Ε.». Κατά τη συζήτηση, μέλη του 

συμβουλίου εξέφρασαν για ακόμη μια φορά τις επιφυλάξεις τους, αφ’ ενός ως προς τη 

θέση της νέας προτεινόμενης εγκατάστασης μόλις 488Km από σημαίνοντα αρχαιολογικό 

χώρο και την προτεινόμενη γεώτρηση η οποία απέχει μόλις 4.6χλμ. από την ακτογραμμή 

στο υπόγειο υδάτινο δίκτυο Κολινδρού με προβλήματα υφαλμύρινσης. Επιπλέον τα ίδια 

μέλη πρότειναν: 

 

(Στη γνωμοδότηση, δεν αναφέρονται εκτιμώμενες ποσότητες αποβλήτων.) 

 

13)  Πτηνοτροφική Μονάδα υπό εγκατάσταση στη θέση «Μανδρί-Ζέρβα» Δήμου Δίου 

Ολύμπου 

 
Η νέα πτηνοτροφική μονάδα θα είναι δυναμικότητας 253.000ορνίθων/εκτροφή, κατά 

παρέκκλιση κι αυτή τη φορά όπως και σε όλες τις πτηνοτροφικές μονάδες της εταιρίας.  Η 

εταιρία χρησιμοποίησε τον διακριτικό τίτλο  «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΚΕ». Η παραγόμενη κοπριά, εκτιμήθηκε σε 5τόν/έτος ενώ τα νεκρά πτηνά σε 

164τόν/έτος.Τα υγρά απόβλητα, εκτιμώμενα σε 583m3/έτος, θα μεταφέρονται, επίσης, στον 

βιολογικό καθαρισμό του πτηνοσφαγείου της εταιρίας. 

  Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η παραγόμενη κοπριά, εκτιμήθηκε σε 5τόν/έτος. Η ποσότητα 

των υγρών αποβλήτων υπολογίζεται σε 548 κ.μ./έτος τα οποία θα  οδηγούνται στο 

βιολογικό καθαρισμό του πτηνοσφαγείου της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ 

ΑΒΕΕ για επεξεργασία. Τα νεκρά πτηνά υπολογίζονται σε  164τόν./έτος και θα τα 
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παραλαμβάνει αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης ΖΥΠ προς αδρανοποίηση και περαιτέρω 

αξιοποίηση. 

Η θεματική Επιτροπή του Π.Σ. της ΠΚΜ, εξέδωσε κατά πλειοψηφία, την 2/2021 θετική 

Γνωμοδότηση (ΑΔΑ: 684Θ7ΛΛ-ΕΡ3) (συν_54). Για πρώτη φορά δε, το Τμήμα Περιβάλλοντος 

της Π.Ε. Πιερίας, πιθανών υπό την πίεση της δράσης της ΟΠΠ και των επιστολών της τόσο 

προς την Π.Ε. Πιερίας όσο και προς τις προϊστάμενες αρχές της Π.Κ.Μ. και της Α.Δ.Μ.Θ., 

θέτει για πρώτη φορά ως προϋπόθεση, τη διενέργεια ελέγχων από την αδειοδοτούσα αρχή 

της ΑΔΜΘ, προκειμένης της έκδοσης της ΑΕΠΟ, ως ακολούθως: 

 

 

Παρατηρούμε ότι, η υπηρεσία της Π.Ε. Πιερίας, ζητά, να ελεγχθεί η επάρκεια του 

βιολογικού καθαρισμού του πτηνοσφαγείου, ως προς την ποσότητα των παραγόμενων 

υγρών αποβλήτων της υπό εξέταση πτηνοτροφικής εγκατάστασης, χωρίς να σημειώνει τον 

τεράστιο συνολικό όγκο των υγρών λυμάτων, που θα υποδέχεται ο εν λόγω, βιολογικός 

καθαρισμός, από όλες τις πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της εταιρίας. Πιστεύουμε ότι, η 

αδειοδοτούσα αρχή στα πλαίσια του ελέγχου που θα διενεργήσει (ή ήδη διενεργεί), θα τον 

λάβει υπόψη. Και καταλαβαίνουμε ότι, δεν συνυποβλήθηκε από την εταιρία συμφωνητικό με 

αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης ΖΥΠ. 

Δύο μέλη δε, της επιτροπής σημείωσαν το γεγονός της αιτούμενης αύξησης της 

δυναμικότητας εκτροφής, κατά παρέκκλιση το οποίο έχει καταστεί κανόνας για όλες τις 

όμοιες αιτήσεις της εταιρίας. Η αύξηση αυτή, όμως, συνεπάγεται την εντατικοποίηση των 

ελέγχων, επί του δυσμενέστερου σεναρίου επιπτώσεων στο περιβάλλον, αλλά και τις 

συνθήκες διαβίωσης των πτηνών. Το γεγονός ότι, οι έλεγχοι δεν διενεργούνται, γεννά 

σοβαρές επιφυλάξεις τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για την ποιότητα 

των παραγόμενων προϊόντων. 
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14)  ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ στο 2ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Κατερίνης - Π. Κεραμιδίου 

 

 Συνεχώς αυξανόμενης της δυναμικότητας των πτηνοτροφικών μονάδων της 

εταιρίας, εκδόθηκε η 2793/2017 (ΑΔΑ: ΩΕΓΨΟΡ1Υ-ΜΑΑ) (συν. 55) Απόφαση «Τροποποίησης 

της υπ’αριθ. πρωτ. 5798/27-07-2011 της Γεν. Δ/νσης Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού 

Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:4ΑΣ3ΟΡ1Υ-Π5Γ) ΑΕΠΟ (συν. 56) που αφορά τη λειτουργία της 

δραστηριότητας «ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ »με την επωνυμία « ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ» που είναι εγκατεστημένη στο 2οχλμ Ε.Ο. Κατερίνης-

Π.Κεραμιδίου», σύμφωνα με την οποία: 

 

«Στα πλαίσια της προτεινόμενης τροποποίησης, θα γίνει η τοποθέτηση εντός του 

γηπέδου της υφιστάμενης μονάδας, δύο αποτεφρωτήρων καύσης υποπροϊόντων κατηγορίας 

2 και 3 του 2 του Κανονισμού 1069/2009/ΕΚ που παράγονται από το πτηνοσφαγείο (μη 

επικίνδυνα απόβλητα)45….». Σύμφωνα πάλι με την ΑΕΠΟ/2020, η διαχείριση των ΖΥΠ, 

θα γίνεται, είτε από τη μονάδα θερμικής αδρανοποίησης (rendering) η οποία, μπορεί 

να δεχθεί 26,6τόν/ημέρα ΖΥΠ (πούπουλα, κεφάλια, εντόσθια, πόδια). Β) είτε από τις 

δύο μονάδες αποτέφρωσης (για τις οποίες, μέχρι πρόσφατα, η Δ/νση Κτηνιατρικής 

Π.Ε. Πιερίας, βεβαίωνε ότι, ήταν εκτός λειτουργίας) όσον αφορά τα νεκρά πτηνά, η 

σε ποσότητα που δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 1,3τόν/ημέρα. 

 

Η Δυναμικότητα του σφαγείου από 50.000 πτηνά/ημέρα (15.600.000πτηνά/έτος), ως 

πρώτη ύλη, αυξήθηκε σε 65.700πτηνά/ημέρα (2.500.000πτηνά/έτος). Θυμίζουμε ότι, η 

συνολική δυναμικότητα εκτροφής, εφόσον εγκριθούν και οι τρεις νέες πτηνοτροφικές 

μονάδες της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων αυτής των δεκατεσσάρων υφιστάμενων 

μονάδων (για τις οποίες έχουμε στοιχεία) θα ανέρχεται σε 2.054.150πτηνά/έτος46. Η 

                                                             
45 Θυμίζουμε στο σημείο αυτό, τον λόγο που αιτήθηκε η ΟΠΠ την ανάκληση της 7177733(3628)/2020 Απόφαση 

επιβολής κυρώσεων στην εταιρία «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ»,  μεταξύ άλλων, για τον τρόπο που γίνεται χρήση ο 

όρος «μη επικίνδυνα απόβλητα» στην απόφαση. Στην εν λόγω ΑΕΠΟ ο όρος είναι σε παρένθεση και γίνεται η 

μνεία του ΕΚΑ.  Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι, όλες οι ΜΠΕ, ανέφεραν τη χρήση αποτεφρωτήρα στις 

πτηνοτροφικές μονάδες, ως έναν από τους τρόπους διαχείρισης των νεκρών πτηνών. Ωστόσο, σύμφωνα με τη 

Δ/νση Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας, σε καμία από τις μονάδες δεν λειτουργεί εγκεκριμένος αποτεφρωτήρας. 

46 Το πτηνοσφαγείο δέχεται πρώτες ύλες και από πτηνοτροφεία ξένων φορέων. 
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ποσότητα αυτή θα εισέρχεται ως πρώτη ύλη στο πτηνοσφαγείο από τις μονάδες της 

εταιρίας. 

 

 Με την 8795/2020 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 66ΤΜΟΡ1Υ-4ΧΨ) (συν._57) η δυναμικότητα 

σφαγής αυξήθηκε από 140τόν/ημέρα (50.000πτηνά/έτος) σε 184τόν/ημέρα47 

(65.700πτηνά/έτος). Μέχρι την έκδοση της ΑΕΠΟ, η εταιρία, κλήθηκε να υποβάλει δύο 

φορές συμπληρωματική Τεχνική Έκθεση, προς αποσαφήνιση ουσιωδών παραλήψεων της 

ΜΠΕ, όσον αφορά στη διαχείριση των ΖΥΠ. Αναλυτικότερα: 

 Η Δ/νση Κτηνιατρικής Πιερίας με το 46543(134)/7.2.2020 (στ. 78 της ΑΕΠΟ, συν. 

58α) απείχε της γνωμοδότησης στη βάση ουσιωδών ελλείψεων της ΜΠΕ, ως προς τη 

διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων. Ομοίως, απείχε και με το 374948(1498)/29.7.2020 έντυπο 

(συν._58β), μη καλυπτόμενη στα ερωτήματά της από την 1η συμπληρωματική Τεχνική 

Έκθεση. Μετά τη διόρθωση και συμπλήρωση της ΜΠΕ και την υποβολή 2ης Τεχνικής Έκθεσης, 

όπου η επιχείρηση δήλωνε ότι, θα υπέβαλλε στην αρμόδια υπηρεσία τα αιτούμενα 

δικαιολογητικά για την έγκριση μονάδων διαχείρισης του άρθρ. 6 της 612/118658 

(ΦΕΚ1983Β/2020) Απόφασης, η Δ/νση Κτηνιατρικής Πιερίας εξέδωσε την 

489921(1978)/15.9.2020 (συν._58γ) θετική γνωμοδότηση υπό τον όρο της τήρησης των 

υγειονομικών κανόνων και της έκδοσης κτηνιατρικής έγκρισης λειτουργίας (των 

αποτεφρωτήρων) σύμφωνα με την Υ.Α. 612/1128658/23.5.2020. 

 Η θεματική Επιτροπή του Π.Σ. της Π.Κ.Μ. εξέδωσε την  28/22.5.2020 (ΑΔΑ: ΩΙΣΡ7ΛΛ-

ΟΣΤ) θετική Γνωμοδότηση (συν_59). Στα πλαίσια της προηγηθείσας συζήτησης, 

Περιφερειακός Σύμβουλος υπογράμμισε για πολλοστή φορά τη θετική εισήγηση της Π.Ε. 

Πιερίας, επί μιας «τόσο σημαντικής αύξησης της δυναμικότητας μιας πολυδύναμης εταιρίας, 

και μάλιστα χωρίς καμία επιφύλαξη και χωρίς να έχει διενεργήσει αυτοψία για να έχει 

ολοκληρωμένη εικόνα» καθώς επίσης, και το γεγονός ότι, «οι μονάδες της εταιρίας, 

αδειοδοτήθηκαν με τον όρο τα νεκρά πτηνά48 να οδηγούνται σε αδειοδοτημένο 

αποτεφρωτήρα. Ο τελευταίος, σύμφωνα με τη ΜΠΕ δεν λειτουργεί».  

 

Όπως προαναφέρθηκε, η Δ/νση Κτηνιατρικής, εξέδωσε θετική, εν τέλει, 

γνωμοδότηση, με τον όρο της έκδοσης της σχετικής κτηνιατρικής έγκρισης λειτουργίας των 

δύο υφιστάμενων αποτεφρωτήρων (όπως είχε εισηγηθεί και στο παρελθόν αρκετές φορές). 

                                                             
47 Αρχικά η εταιρία, αιτήθηκε αύξηση έως 200τόν/ημέρα (70.000πτηνά/έτος). Προκειμένου, όμως, να τηρηθεί 

το όριο της αντλούμενης ποσότητας νερού για τη λειτουργία της επιχείρησης, η Δ/νση Υδάτων Κεντρικής 

Μακεδονίας, δεν συμφώνησε (στ. 87 της ΑΕΠΟ). 

48 Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ ΤΟΥ 2020, τα νεκρά πτηνά που θα οδηγούνται προς αποτέφρωση, θα είναι 

1,3τόν/ημέρα ή 406τόν/έτος. 
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Έχουμε βάσιμους λόγους να αμφιβάλλουμε για το αν η εταιρία προέβη στις δέουσες 

ενέργειες ως προς τις μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων του πτηνοσφαγείου 

(θερμικής αδρανοποίησης και αποτεφρωτήρων. Στον αναρτημένο στη σελίδα του ΥΠΑΤ, 

Κατάλογο των εγκεκριμένων (σύμφωνα με τον ΚΑΝ. (ΕΚ)  «Μονάδων Αποτέφρωσης / 

Συναποτέφρωσης / Καύσης»49 με ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης την 19/5/2021, η 

«Αμβροσιάδης Α.Β.Ε.Ε.», δεν συγκαταλέγεται. Εντεινόμενης και της δυσοσμίας τον Ιούνιο 

2021, οι πολίτες προέβησαν σε καταγγελίες στην Π.Ε. Πιερίας. Ομοίως και η ΟΠΠ "I Can't 

Breathe" με την συν. 17 της Ενότητας ΙΙ, επιστολή της. 

 

Επιπλέον, αυτό που συζητιέται ευρέως στην τοπική κοινωνία, από κάποιους και ως 

φερόμενη γνώση, για την πραγματική ποσότητα των πτηνών που καταλήγουν για σφαγή στο 

πτηνοσφαγείο της εν λόγω επιχείρησης, ότι αυτή, είναι μεγαλύτερη από αυτήν που 

δηλώνεται50. Κατ' επέκταση, εγείρονται ερωτήματα για την πραγματική ποσότητα υγρών 

αποβλήτων που καταλήγουν για επεξεργασία στον βιολογικό καθαρισμό του πτηνοσφαγείου 

καθώς και την ακριβή ποσότητα ΖΥΠ που παράγει συνολικά η πολυδύναμη αυτή επιχείρηση. 

Στο σημείο αυτό, Ενδεικτικά αναφέρουμε την ακόλουθη γνωμοδότηση, για πτηνοτροφική 

μονάδα με ξένο, προς την εν λόγω επιχείρηση, διακριτικό τίτλο, σύμφωνα με την οποία τα 

υγρά λύματα της μονάδας θα μεταφέρονται για επεξεργασία στον βιολογικό καθαρισμό του 

πτηνοσφαγείου. 

 

 34 / 2021 Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ  για την νέα πτηνοτροφική μονάδα, 

δυναμικότητας 60.500 ορνίθων, της εταιρίας "ΕΛΑΙΟΚΡΗΤΗ Α.Ε." στη θέση "Κάμπος" της 

Δ.Κ. Βροντούς του Δήμου Δίου - Ολύμπου της ΠΕ Πιερίας (ΑΔΑ: ΨΞ9Ζ7ΛΛ-ΧΓ7) (συν. 60α) 

Αν και ως διακριτικός τίτλος της εταιρίας που αιτείται την έγκριση ΜΠΕ, είναι 

"ΕΛΑΙΟΚΡΗΤΗ Α.Ε.", διαβάζουμε στο πρακτικό ότι, τα παραγόμενα υγρά απόβλητα (από την 

πλύση των θαλάμων εκτροφής) θα οδηγούνται με ειδικά βυτιοφόρα για περαιτέρω 

επεξεργασία τους στον βιολογικό καθαρισμό του πτηνοσφαγείου της εταιρίας Αμβροσιάδης. 

Λαμβάνοντας γνώση της γνωμοδότησης, η ΟΠΠ "I Can't Breathe", επανέλαβε εκ νέου το 

αίτημα για ενδελεχή έλεγχο της επιχείρησης "Αμβροσιάδης Α.Β.Ε.Ε." και να μην προβεί η 

αδειοδοτούσα αρχή σε έκδοση νέας ΑΕΠΟ, έως ότου διασφαλισθεί ότι, τηρούνται οι 

                                                             
49http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/zoika_ypoproionta/2020/tomeasIII_190521.pd

f?fbclid=IwAR23jmMbjctI1bbIa5WHQHX_qod0tQtuj-k-QcUgNtPhNTfGpY5XioLcqUQ 

50 Σημειώνουμε ότι, προκειμένης της έκδοσης της ΑΕΠΟ του 2020, για το πτηνοσφαγείο, η εταιρία 

αιτούνταν την αύξηση της δυναμικότητας σε 71.000πτηνά/ημέρα. Η ΑΕΠΟ, τελικά, καθόρισε τη 

δυναμικότητα στα 65.700πτηνά/ημέρα. 
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περιβαλλοντικοί όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη λειτουργία όλων των μονάδων που 

σχετίζονται με την επιχείρηση καθώς και  μέχρι να βεβαιωθεί η επάρκεια του βιολογικού 

καθαρισμού του πτηνοσφαγείου (συν. 60β). 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΖΥΠ  ΣΤΟ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΗΝ 8795/2020 ΑΕΠΟ 

 

Υγρά λύματα 

Ο βιολογικός καθαρισμός του πτηνοσφαγείου, αδειοδοτήθηκε για επεξεργασία 

900κ.μ./ημέρα51, ενώ προβλέπεται την υποδοχή, επιπλέον, υγρών λυμάτων και «από τις 

πτηνοτροφικές μονάδες της εταιρίας σε ποσότητα 50κ.μ./ημέρα για 60 μέρες 

(3.000κ.μ./έτος)», κρινόμενου ότι επαρκεί για 65.700πτηνά/ημέρα. Θυμίζουμε ότι, σε όλες 

τις ΜΠΕ, των ανωτέρω δεκατεσσάρων πολυδύναμων πτηνοτροφικών μονάδων, που 

υποβλήθηκαν από την εταιρία για έκδοση ΑΕΠΟ, την περίοδο 2016 έως και 2021, η 

προτεινόμενη λύση για τη διαχείριση όλων των υγρών λυμάτων από την πλύση των 

θαλάμων εκτροφής, ήταν η μεταφορά τους με βυτία στον βιολογικό καθαρισμό του 

πτηνοσφαγείου. Όπως υπολογίσαμε τη συνολική ποσότητα των υγρών λυμάτων μόνο για έξι 

από τις 14 υφιστάμενες πτηνοτροφικές μονάδες52 της εταιρίας, αυτή, ξεπερνά τα 

2.700κ.μ./έτος. Παράλληλα, όπως προαναφέραμε, ο βιολογικός καθαρισμός του 

πτηνοσφαγείου θα δέχεται προς επεξεργασία, υγρά απόβλητα και από πτηνοτροφικές 

μονάδες άλλων φορέων. Ως εκ τούτου, αναρωτιόμαστε για το αν επαρκεί, πραγματικά, ο 

βιολογικός καθαρισμός του πτηνοσφαγείου για την επεξεργασία του συνόλου των υγρών 

αποβλήτων από όλες τις πτηνοτροφικές μονάδες, της εταιρίας και άλλων φορέων. 

 

Ζωικά Υποπροϊόντα 

 

Τα ζωικά υποπροϊόντα του πτηνοσφαγείου, είναι της  κατηγορίας53 2 (νεκρά πτηνά και 

κοπριά) και κατηγορίας 3 (κεφάλια πουλερικών, πόδια, φτερά, εντόσθια, αίμα). 

Αναλυτικότερα, οι εκτιμώμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με την ΑΕΠΟ του 

2020, έχουν ως εξής: Ακατάλληλα για κατανάλωση υποπροϊόντα (πούπουλα, πόδια, 

κεφάλια, εντόσθια) : 8.267τόν/έτος – Αίμα : 2.410 τόν/έτος – Νεκρά πτηνά: 406τόν/έτος . 

Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ: α) το αίμα (7,7τόν/ημέρα) θα συνεχίσει να διατίθεται σε 

αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης, χωρίς να γίνεται μνεία στη Γνωμοδότηση της θεματικής 

Επιτροπής Π.Κ.Μ. ότι, βρίσκεται σε ισχύ σχετικό συμφωνητικό ενώ στην υποβληθείσα ΜΠΕ 

                                                             
51 Για 320 μέρες τον χρόνο η ποσότητα που μπορεί να επεξεργασθεί ο βιολογικός καθαρισμός ανέρχεται σε 
28.800τόνους . 
52 Για τις υπόλοιπες μονάδες, δεν προκύπτει ποσότητα υγρών λυμάτων από τα έγγραφα που διαθέτουμε. 

53 Του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων του σχετικού Κανονισμού, όπως, αυτός ισχύει. 
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δεν γινόταν καμία αναφορά στη διαχείριση του αίματος. β) Τα νεκρά πτηνά θα οδηγούνται 

στους δύο αποτεφρωτήρες (οι οποίοι ποτέ δεν λειτούργησαν τελικά ενώ δεν είναι γνωστό αν 

έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα η σχετική κτηνιατρική έγκριση λειτουργίας τους). γ) Τα υπόλοιπα 

ΖΥΠ, θα υφίστανται επεξεργασία θερμικής αδρανοποίησης (redering). 

 

Από τα παραπάνω εγείρονται βάσιμα ερωτήματα: 

 Για το κατά πόσο επαρκεί η εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού στο 

πτηνοσφαγείο για τη διαχείριση του συνόλου των υγρών λυμάτων από όλες τις 

πτηνοτροφικές μονάδες με τη δυναμικότητα στην οποία έχουν φθάσει σήμερα, 

αλλά και από άλλες πτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής? 

 Για το εάν έχει εγκριθεί αρμοδίως, η λειτουργία των μονάδων 

διαχείρισης ΖΥΠ (μονάδα θερμικής αδρανοποίησης και αποτεφρωτήρων) 

στο πτηνοσφαγείο.  

 Επειδή, στο πτηνοσφαγείο θα διαχειρίζονται μόνο τα νεκρά πτηνά 

(σύμφωνα με την ΑΕΠΟ 2020) που παράγονται στους θαλάμους αναμονής 

πριν τη σφαγή, πως διαχειρίζεται τα νεκρά πτηνά η εταιρία από τις 

πτηνοτροφικές μονάδες της? (Δεδομένου ότι, οι αποτεφρωτήρες μέχρι 

σήμερα δεν έχουν την σχετική κτηνιατρική έγκριση?). Υπάρχει σε ισχύ 

συμφωνητικό με αδειοδοτημένο φορέα για το σύνολο των νεκρών 

πτηνών από τις υφιστάμενες πτηνοτροφικές μονάδες της εταιρίας που 

ξεπερνούν, σήμερα, κατ’ εκτίμηση στις οικείες ΑΕΠΟ, τους 400τόν/έτος? 

 

Για τα παραπάνω ερωτήματα, προϋποτίθεται η ακριβής γνώση: 

α)  των υγρών αποβλήτων που καταλήγουν στην Εγκατάσταση 

Βιολογικού Καθαρισμού στο πτηνοσφαγείο της εταιρίας (αφού όπως 

προαναφέρθηκε, εκτός των υγρών  αποβλήτων από μονάδες της 

εταιρίας, εκεί καταλήγουν και τα υγρά απόβλητα άλλων πτηνοτροφικών 

μονάδων)  

β) της πραγματικής ποσότητας των πτηνών που καταλήγουν για σφαγή 

στο πτηνοσφαγείο και κατ' επέκταση της πραγματικής ποσότητας ζωικών 

υποπροϊόντων (νεκρά πτηνά, αίμα,. πόδια, κεφάλια, εντόσθια, 

πούπουλα). 

 

 


