
 
Ερώτηση 1: H επεξεργασία των αποβλήτων ζωικής προέλευσης (αερόβια ή 
αναερόβια) δημιουργεί οσμές και κατά συνέπεια όχληση. Δυστυχώς, παγκοσμίως, 
δεν υπάρχει κάποια λύση η οποία να διασφαλίζει μηδενικές οσμές και άρα μηδενική 
όχληση και ως εκ τούτου τέτοιες μονάδες δεν συναντώνται εντός ή κοντά σε 
εγκαταστάσεις όπου συναθροίζεται κόσμος (γήπεδα, στάδια κλπ), καθώς και κοντά 
σε κατοικημένες περιοχές. Τέλος τα πτητικά που διαχέονται στην ατμόσφαιρα 
(αμμωνία, θείο, άζωτο), με την παραμικρή ύπαρξη αέρα, γίνονται αντιληπτά από 
δεκάδες ή/και εκατοντάδες μέτρα. Παρακαλώ ενημερώστε μας για το αποδεκτό 
επίπεδο οσμών in field of oflactometry  ως λόγος του κλάσματος (D/T)  “Dilution – to 
– Threshold”. 
Απάντηση 1:  Στην πρόταση σας να περιγράψετε το εκτιμώμενο είδος οσμών και 
γενικότερα όχλησης το οποίο αναμένεται αν υλοποιηθεί η πρότασης σας. Για την/τις 
πρόταση/προτάσεις που θα επιλεγούν για περαιτέρω διερεύνηση, οι αντίστοιχοι 
υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλλουν εμπεριστατωμένη περιβαλλοντική μελέτη 
προκειμένου να εκτιμηθεί η δυνατότητα και το όφελος της επένδυσης. 
 
Ερώτηση 2: Η αδειοδότηση μιας εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων 
(συμπεριλαμβανομένων ζωικών υποπροϊόντων, κόπρου κλπ) εμπίπτει τόσο στη 
περιβαλλοντική όσο και στην κτηνιατρική νομοθεσία. Προκειμένου να μπορέσει να 
είναι αποδοτική μια επένδυση στο χώρο σας, είναι σίγουρο ότι θα πρέπει η ποσότητά 
σας να συμπληρωθεί και από άλλα απόβλητα τρίτων (κάτι που προβλέπεται και από 
την πρόσκλησή σας, σελ 6). Το ερώτημα που γεννάται  είναι αφενός σε ποιού το 
όνομα θα εκδοθεί η άδεια λειτουργίας (στο δικό σας ή στο δικό μας); Αν πρέπει να 
βγει στο δικό σας όνομα, προβλέπεται στην περιβαλλοντική σας αδειοδότηση η 
ύπαρξη μιας τέτοιας μονάδας επεξεργασίας/διαχείρισης του κόπρου ή/και απόβλητα 
τρίτων (ή θα πρέπει να προβείτε σε τροποποίηση των περιβαλλοντικών σας όρων); 
Αν θα πρέπει η αδειοδότηση να βγει στο όνομα μας, προβλέπεται η υπομίσθωση του 
χώρου σε εμάς ώστε να δημιουργήσουμε τη νέα αυτή δραστηριότητα; Η εν λόγω νέα 
δραστηριότητα προβλέπεται από τις χρήσεις γης της περιοχής και το ρυθμιστικό 
σχέδιο;  Σε κάθε περίπτωση, αν δεν υπάρχουν οι περιορισμοί που προανέφερα, θα 
πρέπει να υπολογίσετε ως minimum χρόνο αδειοδότησης, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της περιβαλλοντικής και κτηνιατρικής νομοθεσίας, τους 18μηνες. Τι θα 
γίνεται με τις καθημερινά παραγόμενες ποσότητες μέχρι την λειτουργία της μονάδας; 
Απάντηση 2: Ο χώρος διέπεται από ειδικό καθεστώς. Η πρόταση ή προτάσεις που 
θα επιλεγούν για περαιτέρω διερεύνηση θα εξεταστούν και ως προς τη δυνατότητα 
αδειοδότησης.  
Οι ποσότητες που ήδη παράγονται, συλλέγονται και αξιοποιούνται με πλήρως 
νομίμως αδειοδοτημένες και περιβαλλοντικώς ορθές διαδικασίες οι οποίες και θα 
συνεχιστούν γιο όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. 
 
Ερώτηση 3: Θα πρέπει να διευκρινιστεί, αν υπάρχουν επιπρόσθετοι περιορισμοί 
που άπτονται της κτηνιατρικής νομοθεσίας ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των ίππων 
(είδος περίφραξης χώρου, ξεχωριστές είσοδοι και έξοδοι της μονάδας επεξεργασίας 
των αποβλήτων, minimum απόσταση από τους στάβλους κλπ). Για το ερώτημα νο 3, 
είμαστε σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
Απάντηση 3: Ο προτεινόμενος χώρος είναι περιφραγμένος, με δύο ανεξάρτητες 
εισόδους και σε απομακρυσμένο σημείο από τους στάβλους έτσι ώστε να μην  
προκύπτει θέμα με τη διασφάλιση της υγείας των ίππων. 
Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε επαφή και συνεννόηση με δημόσιες υπηρεσίες στην 
παρούσα φάση της διαδικασίας, γίνονται με αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων 
και χωρίς ουδεμία εμπλοκή της ‘’ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.’’ 
 

 



Ερώτηση 4: Εάν οι χρήσεις γης στον προτεινόμενο χώρο επιτρέπουν τις 

προτεινόμενες διεργασίες. 

Απάντηση 4: Δείτε απάντηση 2 
 
Ερώτηση 5: Τι περιλαμβάνει ο όρος παρόμοιου τύπου απόβλητα σε συνέχεια της 

σημείωσης «Οι παραπάνω ποσότητες οργανικών αποβλήτων (κοπριά, στρωμνή, 

απόβλητα πρασίνου) δύναται να συμπληρώνονται με παρόμοιου τύπου απόβλητα 

και από άλλους παραγωγούς αποβλήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του 

έργου» πχ επιτρέπονται κοπριές άλλων ζώων η απόβλητα πρασίνου περιαστικών 

περιοχών η Δήμων; 

Παρακαλώ αναφερθείτε στους ευρωπαϊκούς κωδικούς για τον χαρακτηρισμό των 
διαθέσιμων και των παρομοίων τύπου αποβλήτων. 
Απάντηση 5: Ενδεικτικά αναφέρονται απόβλητα με κωδικούς: 020106, 020103, 
020107 
 
Ερώτηση 6: Επιτρέπονται oι κλειστού τύπου κομποστοποιήσεις με μικροαερόβιες 

διεργασίες οι οποίες επίσης μπορούν να μη παράγουν οσμές. 

Απάντηση 6: Κάθε τεχνική αξιοποίησης οργανικών αποβλήτων ,που θα έχει 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα και την λιγότερη όχληση, μπορεί να προταθεί και θα 

αξιολογηθεί. 

 

Ερώτηση 7: Επιτρέπεται η επιτόπου λιανική διάθεση των προϊόντων. 

Απάντηση 7: Το συγκεκριμένο σημείο δεν προσφέρεται για λιανική διάθεση των 
προϊόντων. Μπορεί όμως να εξεταστεί.  
 
Ερώτηση 8: Πως θα γίνεται και με ποίου ευθύνη η συλλογή και μεταφορά των 

αποβλήτων στον προτεινόμενο χώρο. 

Απάντηση 8: Θα συνεχιστεί η υφιστάμενη διαδικασία συλλογής και μεταφοράς της 
κοπριάς από τους στάβλους προς την περιοχή ενδιαφέροντος. 
 
Ερώτηση 9: Εάν παρέχεται νερό και ηλεκτρικό. 

Απάντηση 9: Υπάρχουν τα σχετικά δίκτυα. 
 
Ερώτηση 10: Μπορεί να διατεθεί το νερό και η ιλύς από τον βιολογικό σταθμό. 

Απάντηση 10: Αυτή τη στιγμή μπορεί να διατεθεί μόνο για άρδευση με 
περιορισμούς. 
 
Ερώτηση 11: Εάν ο χώρος είναι μαντρωμένος και έχει καλή και εύκολη πρόσβαση. 

Απάντηση 11: Ο χώρος είναι περιφραγμένος , με εύκολη πρόσβαση από το δρόμο 
και με δύο ανεξάρτητα σημεία εισόδου. 


