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Α. ΛΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. 
 

Ετήσια έκθεση του έτους 2021  
Απαιτήσεις κανονισμού  166/2006/ΕΚ) (Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης 

και Μεταφοράς Ρύπων – E‐PRTR). 
(περιλαμβάνει  τα  συγκεντρωτικά,  πρωτογενή  και  επεξεργασμένα  αποτελέσματα,  τις 

εκτιμήσεις  και  τα  συμπεράσματα  την  αξιολόγηση  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  της 

μονάδας,    καθώς  και  προτάσεις  για  τυχόν  απαραίτητες  τροποποιήσεις  στη  μεθοδολογία 

παρακολούθησης ή/και στη λειτουργία της) 

1. ΠΕ κατά την  επέκταση της πτηνοτροφικής μονάδας.  

Στα  πλαίσια  της  επέκτασης  της  μονάδας  κατασκευαστήκαν  οι  βάσεις  και  o  μεταλλικός 
σκελετός    θαλάμου  εκτροφής ορνίθων αβγοπαραγωγής.  Επίσης προστεθηκε απαραιτητος 
μηχανολοικος  εξοπλισμός    για  την  παραλαβή  την  αποθήκευση  και  την  διαχείριση  των 
πρώτων υλών ζωοτροφών. Η θεμελίωση όλων των δαπέδων έγινε  με οπλισμένο σκυρόδεμα, 
με χρήση πεδηλοδοκών και πεδήλων συνδεμένων με συνδετήριους δοκούς. Τα δάπεδα είναι 
οπλισμένα. Ο μεταλλικός σκελετός του κτιρίου είναι από συμπαγή  μορφοποιημένο χάλυβα   
Η επικάλυψη των στεγών έγινε  από συμπαγή θερμομονωτικά panels που αποτελούνται από 
δύο διαμορφωμένα γαλβανισμένα, ηλεκτροστατικά βαμμένα, ελασματόφυλλα μεταξύ των 
οποίων υπάρχει μονωτικό υλικό πάχους 5 εκ. και πυκνότητας 40 kgr/m3. Η πλαγιοκάλυψη  
έγινε    εξωτερικά  με  θερμομονωτικά  πάνελ  4  εκ.  Οι  εσωτερικοί  διαχωριστικοί  τοίχοι 
κατασκευάζονται με πάνελ επίσης . Οι πόρτες είναι ανοιγόμενες μεταλλικές. Η προμήθεια 
των αναβατριών  των  κοχλιομεταφορέων και όλου  του  μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε 
από τη  τοπική και Ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. 
Τα υγρά απόβλητα  τα οποία προέκυψαν   κατά  τη διάρκεια  της κατασκευής είναι από τη 
λειτουργία του εργοταξίου.  
Συγκεκριμένα, κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψαν : 
Μικρές ποσότητες Ορυκτέλαια, συγκεντρώνονταν σε στεγανά δοχεία και  παραδόθηκαν  σε 
αδειοδοτημένες  εταιρείες  ‐    μονάδες  ανάκτησης  ορυκτελαίων  υπό  την  ευθύνη  του 
εργοταξιάρχη 
Δεν υπήρξαν διαρροές καυσίμων από τα εργοταξιακά οχήματα και μηχανήματα. 

Υγρά απόβλητα από  τα λύματα του προσωπικού. Οι  υγειονομικές ανάγκες του προσωπικού, 
των εργοταξίων καλύφτηκαν πλήρως από τις υφιστάμενες υποδομές που εξυπηρετούν και 
το  προσωπικό της επιχείρησης.  
Τα  στερεά  απόβλητα  (μέταλλα)  συλλέγονταν  καθημερινά  σε  κάδους  κατάλληλα 
τοποθετημένους  στο  χώρο  του  εργοταξίου  και  κατά μήκος  του  χώρου  των  εργασιών,  και 
απομακρύνονται (με ευθύνη του υπεύθυνου του εργοταξίου) από το χώρο του έργου.  
Τα  απορρίμματα  συλλέγονταν    σε  ειδικούς  κάδους  απορριμμάτων  με  διαχωρισμό  των 
ανακυκλώσιμων    και  παραλαμβάνονται  από  οχήματα  της  Υπηρεσίας  Καθαριότητας  του 
Δήμου Ρεθύμνου. 
Κατά την κατασκευή του έργου έγινε  εκτέλεση   χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών για 
την  θεμελίωση  και  την  κατασκευή  των  βάσεων  καθώς  και  διαμόρφωσης  χώρου  για  την 
εξομάλυνση της επιφάνειας. Η  διαχείριση χωματουργικών υλικών που προήλθαν  από τις  
εκσκαφές,  χρησιμοποιήθηκαν  κυρίως  για  την  διαμόρφωση  του  χώρου  ή  διαχειρίστηκαν 
σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  36259/1757/  Ε103/2011  κοινή  υπουργική  απόφαση  (ΦΕΚ  Β΄ 
1312), και το άρθρο 40 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α΄ 249). 
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου υπήρξαν  αμελητέες επιπτώσεις στην ποιότητα του 
αέρα στην περιοχή του έργου, που προήλθαν  κυρίως από κίνηση βαρέων οχημάτων,  για τη 
μεταφορά των μηχανημάτων και αφετέρου για την αποκομιδή άχρηστων υλικών. 
Κατά την κατασκευή του έργου, η πρόκληση θορύβου από τη λειτουργία των μηχανημάτων 
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έργου και των οχημάτων μεταφοράς δομικών υλικών δεν ξεπέρασε τα ανώτατα επιτρεπτά 
επίπεδα για την συγκεκριμένη περιοχή σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ, ήτοι τα 55 dB. 
Επιπλέον λόγω της φύσης των εργασιών κατασκευής δεν προκλήθηκαν δονήσεις.  Λήφθηκαν 
μέτρα  και  τα  μηχανήματα  του    εργοτάξιο,  έφεραν    τη  σήμανση  «CE»,  σύμφωνα  με  την 
απόφαση  93/465/ΕΟΚ,  συνοδευόμενη  από  την  αναγραφή  της  εγγυημένης  στάθμης 
ακουστικής ισχύος. 
Δεν  προκύψαν  εκπομπές  ηλεκτρομαγνητικής  ενέργειας  κατά  την  διάρκεια  και  τις 
διαδικασίες εκτέλεσης του έργου.  
 

2. ΠΕ κατά την Λειτουργία την Μονάδας  

Εγκατάσταση και απομάκρυνση  ορνίθων  
Η  επιχείρηση  το  2021  απομάκρυνε  και  οδήγησε  σε  σφαγείο  38.500  όρνιθες  που 
ολοκλήρωσαν την παραγωγή τους.  
 Η  επιχείρηση  προμηθεύτηκε    από  τις  συνεργαζόμενες  εκμεταλλεύσεις  της  υπόλοιπης 
Ελλάδος 78.500 πουλάδες ηλικίας 16‐20 εβδομάδων,  τις οποίες εγκατέστησε σταδιακά σε 4 
θαλάμους εκτροφής  και διατηρεί. 
 

Κατανάλωση Ζωοτροφών 

Οι πρώτες και οι βοηθητικές ύλες των ζωοτροφών που χρησιμοποιήθηκαν κατά το έτος 2021 

αγοράσθηκαν    από  την  ελληνική  και  την  ευρωπαϊκή  αγορά.  Επίσης  αγοράστηκαν  υλικά 

συσκευασίας των αβγών και των προϊόντων τους από την ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά. 

Οι καταναλώσεις πρώτων υλών του έτους 2021 ήταν: 
 
Καλαμπόκι: 2.253.888Kgr 
 
Σογιάλευρο: 1.040.256Kgr 
 
Ηλιάλευρο: 433.400Kgr 
 
Πίτυρα: 86.688Kg 
 
Μαρμαρόσκονη 433.440Kgr 
 
Σογιέλαιο: 43.344 Kgr 
 
Πρόμειγμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων: 8.668Kgr 

Φωσφορικό Διασβέστιο:30.340 

 

Κατανάλωση νερού 
Το νερό   συνολικά   9707 m3 στην εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκε για τους παρακάτω  
σκοπούς : 
 την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης των εκτρεφόμενων ορνίθων (πόση) 
 το πλύσιμο των θαλάμων 
 την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού 

Οι  ανάγκες  της  μονάδας  καλύφτηκαν    πλήρως  από  τις  δύο  υφιστάμενες  γεωτρήσεις 
αδειοδοτημένες  από  τη  Διεύθυνση  Υδάτων  –  Τμήμα  Ανάπτυξης  &  Διμερών  Σχέσεων  της 
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (αρ. πρωτ. 3188/2015‐10‐02‐2016 & 3187/2015‐10‐02‐
2016 άδειες) & από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. 
 
Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Με βάση τα στοιχεία της εταιρείας Α. ΛΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.Ε., η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
το έτος 2021 ανήλθε στις 928,72MWH.  
 
Παραγωγή Στερεών Αποβλήτων κατά την λειτουργία της μονάδας 

Ο  ημερήσιος  όγκος  των  παραγόμενων  αποβλήτων  στο  πτηνοτροφείο  προσδιοριστικέ  με 
βάση  το  ζωντανό  βάρος  των  πτηνών,  το  σύστημα  εκτροφής  και  τις  ημέρες  εκτροφής 
(σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική)  και προσδιοριστικέ για το έτος 2021 στα  4255  m3  και 
βάρος 4510 τόνοι 
Εκτροφή ωοτόκων ορνίθων σε εμπλουτισμένους κλωβούς 
(123.000 Χ 1,75 Χ 0,056 Χ 335) m3/έτος 
(Αριθμός εκτρεφόμενων πτηνών Χ μέσο ΖΒ Χ Μέσος ημερήσιος όγκος κοπριάς από το κάθε 
πτηνό Χ ημέρες εκτροφής). 
 
Εκτροφή ωοτόκων ορνίθων σε δάπεδο με βαθιά στρωμνή 
(6000 Χ 1,75 Χ 0,056 Χ 335)Χ 1,1) m3/έτος 
(Αριθμός εκτρεφόμενων πτηνών Χ μέσο ΖΒ Χ Μέσος ημερήσιος όγκος κοπριάς από το κάθε 
πτηνό Χ ημέρες εκτροφής +10% όγκος στρωμνής που είναι το  της παραγόμενης κοπριάς. 
 
Λόγω,  όμως  της  απόλυτα  ελεγχόμενης  χρήσης  νερού  και  της  αφυδάτωσης  που  λαμβάνει 
χώρα κατά την παραμονή των αποβλήτων πάνω στις μεταφορικές ταινίες και στο δάπεδο 
μέσα στους θαλάμους εκτροφής,   προέκυψε απώλεια βάρους των αποβλήτων τουλάχιστο 
κατά 30 %. Το τελικό βάρος  των αποβλήτων που οδηγήθηκε σε βιολογική επεξεργασία το 
2021 ήταν 3032 τόνοι 
Η παραπάνω ποσότητα της κοπριάς επεξεργάστηκε στο σύστημα αερόβιας επεξεργασίας για 
κομποστοποίηση. 
Η αερόβια επεξεργασία της κοπριάς το 2021 εξελίχθηκε κανονικά χωρίς προβλήματα. 
Η Σχετική υγρασία κυμαίνονταν γύρω στο 31‐42%, η θερμοκρασία του χώρου επεξεργασίας 
μεταξύ  15‐40οC  και  η  θερμοκρασία  της  κοπριάς  στα  κανάλια  επεξεργασίας  κυμαίνονταν 
μεταξύ 63‐75 οC (Έντυπο Καταγραφής) 
Η άνοδος της θερμοκρασίας του σωρού σε επίπεδα πάνω από 630 C σε συνδυασμό με τον 
αερισμός του σωρού των στερεών μέσα στην εγκατάσταση χώνευσης και του εξαερισμού του 
χώρου  εξασφάλισε  την  εξουδετέρωση  τυχόν μολυσματικών παραγόντων  των αποβλήτων, 
σταδιακή  απομάκρυνση  της  παραγόμενης  αμμωνίας  και  άλλων  αερίων  κατά  τα  αρχικά 
στάδια  της  χώνευσης,  την  αυτορρύθμιση  του  λόγου  C/Ν,  την  ταχεία  και  αποτελεσματική 
διάσπαση των βιοαποικοδομήσιμων οργανικών συστατικών και την σταδιακή εξουδετέρωση 
της δυσοσμίας. 
Με  βάση  την  ποσότητα  της  παραγομένης  ποσότητας  κοπριάς  από  τις  όρνιθες  που 
εκτράφηκαν  κατά  το  2021    συνάγεται  ότι  το  προκύπτουν  τελικό  προϊόν  της  αερόβιας 
χώνευσης  των  στερεών  της  εκμετάλλευσης  αβγοπαραγωγής  της  ΛΑΔΑΚΗΣ  ΦΑΡΜ  ΑΕ,  σε 
ετήσια βάση, περιείχαν : 

Οργανικός C :1303406 Kgr 
Ολικό Ν: 207463 Kgr 
Ολικός φώσφορο: 93358 Kgr  
Κάλιο: 94260  Kgr  
Ασβέστιο: 175441 Kgr,  
Μαγνήσιο 21197  Kgr 

Χλώριο: 110496 Kgr 
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Ιχνοστοιχεία τις εξής ποσότητες : 
Μαγγάνιο 1371  Kgr  
Σίδηρο 1443 Kgr, 
Χαλκό 139 Kgr 
Ψευδάργυρο 1353 Kgr 
Από  τα  παραπάνω  δεδομένα  προκύπτει  αβίαστα  η  μεγάλη  λιπαντική  αξία  του  τελικού 
προϊόντος η οποία, σε συνδυασμό και με την περιεχόμενη σταθεροποιημένη οργανική ουσία, 
το  καθιστά  ένα  οικονομικά  αξιοποιήσιμο  υλικό  χρήσιμο  στη  γεωργία,  αλλά  και  στο 
περιβάλλον  γενικότερα,  λόγω  της  δυνατότητας  υποκατάστασης  ρυπογόνων  χημικών 
λιπασμάτων. 
Παράλληλα  η  αξιοποίηση  του  κομπόστ  στην  γεωργία  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  διασπορά 
ουσιών που σε υψηλές συγκεντρώσεις είναι ρυπογόνες σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. 
 

Διαχείριση νεκρών πτηνών 

Το 2021 δεν υπήρχαν νοσολογικά προβλήματα που να προκαλέσουν προβλήματα υγείας στα 
πτηνά  και  αυξημένα  ποσοστά  θνησιμότητας.  Η  συνολική  θνησιμότητα    κυμάνθηκε  στα 
φυσιολογικά επίπεδα  του 6% το έτος. Περίπου 7740 όρνιθες Βάρους 13150 κιλών. Τα νεκρά 
ζώα  αποθηκεύονταν  σε  ειδικό  ψυχόμενο  χώρο  και  παραδόθηκαν  σταδιακά  σε 
αδειοδοτημένο φορέα και διαχειρίστηκαν  ως "ζωικά υποπροϊόντα" (ΖΥΠ) για αποτέφρωση. 
 

Εκπομπές αέριων ρύπων κατά την λειτουργία της μονάδας 
Από την λειτουργία της εκμετάλλευσης λόγω της φύσης της και της τήρησης σχολαστικά των 
ΒΔΤ   δεν υπήρξαν επιπτώσεις, από τις    εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα ή δυσάρεστες 
οσμές ή αλλαγές του κλίματος ή υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας γενικότερα. Οι 
εκπομπές ήταν οι αναμενόμενες  σχετικά πολύ μικρές  λόγω των συγκριτικά χαμηλών τιμών 
των συγκεντρώσεων των αέριων ρύπων. 
Με βάση τον αριθμό των ορνίθων που εκτράφηκαν το 2021 στην μονάδα  παράχθηκαν από 
τους θαλάμους εκτροφής σε ετήσια βάση περίπου  
Αμμωνία: 19350 Kgr 
Μεθάνιο: 3870 Kgr 
Υποξείδιο του αζώτου: 2064 Kgr 
Από το σύστημα αερόβιας επεξεργασία της κοπριάς περίπου 
Αμμωνία:  10320 Kgr 
Η συνολική ετήσια παραγωγή αμμωνίας υπολογίστηκε:  
Αμμωνία: 29670 Kgr 
 
Τα σύστημα δυναμικού εξαερισμού  των  θαλάμων  ωοτοκίας εξασφάλιζαν την  ρύθμιση της 
ροής του αέρα, της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας. Κατά την  διάρκεια του έτους 
εξασφαλίστηκε απρόσκοπτα  η ανανέωση του αέρα και η σταδιακή ξήρανση της κοπριάς που 
υπάρχει  στις  ταινίες  ή  στο  δάπεδο.  Παράλληλα  η  είσοδος  του  αέρα  στους  θαλάμους 
εκτροφής μέσα από διατρεχόμενα με νερό πάνελ φιλτράρονταν και με αυτή τη διαδικασία 
εξασφαλίσθηκε    η  ευζωία  των  πτηνών,  ο  καθαρισμός  του  αέρα  του  περιβάλλοντος  της 
μονάδας και η ρύθμιση της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας μέσα στους θαλάμους. 

Επισημαίνεται ότι λόγω της εφαρμογής του μοντέρνου αυτού συστήματος και της μη χρήσης  
συστήματος αερισμού με σήραγγα ή κεντρικού συστήματος αερισμού και σύμφωνα με την 
Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αρ. 2017/302/ΕΕ της 15.02.2017 για τη 
θέσπιση των συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της 
οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την 
εντατική  εκτροφή  πουλερικών  ή  χοίρων  [C  (2017)  688],  δεν  είναι  εφαρμόσιμος  στη 
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συγκεκριμένη μονάδα ο όρος Ε.Ι.14. της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/8133/429/23‐
01‐2020). 
 Όσον αφορά την επεξεργασία στερεών αποβλήτων, ο προσανατολισμός των κτιρίων (από 
ανατολή προς δύση) και ο διαρκής αερισμός, εκτός από την διατήρηση των απαραίτητων 
συνθηκών σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας εξασφάλισε τον  σταδιακό διασκορπισμό και 
αραίωση  των  παραγόμενων  οσμών  και  επομένως  αποφυγή  συσσώρευσης  τους  και 
δημιουργίας περιβαλλοντικών προβλημάτων.  
 

Εκπομπές θορύβου και δονήσεων κατά την λειτουργία της μονάδας 
Κατά  την  λειτουργία  της  μονάδας  δεν  υπήρξε  διαρκής    υπέρβαση  των  θεσμοθετημένων 
ορίων θορύβου κατά τη λειτουργία της ακόμη και εντός του χώρου της μονάδας.  Η στάθμη 
του  θορύβου,  στο  όριο  της  θέσης  εγκατάστασης  της  δραστηριότητας,  λόγω  και    του 
ακουστικού περιβάλλοντος και του χαρακτήρα της περιοχής.  δεν υπερέβη το όριο των 55 db.  
 

Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής Ενέργειας κατά την λειτουργία της μονάδας 
Δεν  προέκυψαν    εκπομπές  ηλεκτρομαγνητικής  ενέργειας  κατά  την  λειτουργία  της 
πτηνοτροφικής μονάδας. 
 

Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 
Κατά το έτος 2021 τόσο κατά την επέκταση της μονάδας, όσο και κατά την λειτουργία  της 
δεν  προκύψαν  δυσμενείς  ή    έκτακτες  συνθήκες  και  επικίνδυνες  καταστάσεις  που  θα 
μπορούσαν  να  προκαλέσουν  σημαντικής  έκτασης  και  έντασης  ατυχήματα,  ζημιές  ή  και 
καταστροφές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 
 

Για την εταιρεία 

 

 

 

 

Λαδάκης Δημήτριος 

Νόμιμος Εκπρόσωπος 
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Έτος αναφοράς  2021 
Μονάδα    
Ονομασία της μητρικής εταιρείας: Α ΛΑΔΑΚΗΣ ΑΕΕ 

Ονομασία της μονάδας: Α ΛΑΔΑΚΗΣ ΑΕΕ 

Αριθμός αναγνώρισης της μονάδας 

Διεύθυνση: Θέση «Βιγλολέ» 

Πόλη/χωριό: Τοπική Κοινότητα Έρφων, Δήμου Ρεθύμνου 

Ταχυδρομικός κώδικας: 74052 

Χώρα: Ελλάδα 

Συντεταγμένες της τοποθεσίας: 558650,3914100 

Περιοχή ποτάμιας λεκάνης απορροής (1)  

Κωδικός NACE (4 ψηφία): 01.47 

Κύρια οικονομική δραστηριότητα ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΩΝ 
ΑΒΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ  
ΑΒΓΩΝ 

Όγκος παραγωγής (ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 2021 129.000 ΩΟΤΟΚΕΣ 
ΟΡΝΙΘΕΣ & ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ) 

Αριθμός εγκαταστάσεων (1) 

Αριθμός ωρών λειτουργίας/έτος (είκοσι τέσσερεις, 24) 

Αριθμός απασχολουμένων (δεκαπέντε, 15) 

Ζώνη κειμένου για έγγραφες πληροφορίες ή για τη διεύθυνση του 
ιστότοπου που παρέχονται από την μονάδα ή από την μητρική εταιρεία 
(προαιρετικό) 

  

Όλες οι δραστηριότητες της μονάδας οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο 
παράρτημα Ι (σύμφωνα με το σύστημα κωδικοποίησης του 
παραρτήματος Ι και, ενδεχομένως, του κωδικού IPPC)  

  

Δραστηριότητα 1 7.Εντατική κτηνοτροφία  α) Εγκαταστάσεις εντατικής 
εκτροφής πουλερικών (με περισσότερες από 40.000 θέσεις για 
πουλερικά) 

Δραστηριότητα 2  

 

  



Α. ΛΑΔΑΚΗΣ ΑΕΕ                                                                                          Σελίδα 7 από 9 
 

Δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές της μονάδας στον ατμοσφαιρικό 
αέρα, για κάθε ρύπο που υπερβαίνει την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με 
το παράρτημα ΙΙ)  

Εκπομπές στον 
αέρα 

Ρύπος 1 Μεθάνιο (CH4) 

 

Ρύπος 2Υποξείδιο του αζώτου (N2O) 

 

 

Ρύπος 3 Αμμωνία (NH3) 

C: υπολογισθείς· 0,03 kg/έτος / 
όρνιθα  

 
C: υπολογισθείς· 0,016 kg/έτος 
/ όρνιθα  
 
 
 

C: υπολογισθείς· 0,15 kg/έτος / 
όρνιθα + 0,08 kg/έτος /όρνιθα 

 

Τ: 3870 kg/έτος

 
 
Τ: 2064 kg/έτος
 
 
 
 
 
Τ: 29670 
 kg/έτος 

Δεδομένα σχετικά με τις απορρίψεις της μονάδας στα ύδατα, για κάθε 
ρύπο που υπερβαίνει την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το παράρτημα 
ΙΙ)  

Απορρίψεις στα 
ύδατα 

Ρύπος 1 

Ρύπος 2 

Ρύπος N 

M: μετρηθείς· 
χρησιμοποιηθείσα αναλυτική 
μέθοδος 

C: υπολογισθείς· 
χρησιμοποιηθείσα μέθοδος 
υπολογισμού 

E: εκτιμώμενος 

Τ: σύνολο 

σε kg/έτος 

A: τυχαίος 

σε kg/έτος 

Δεδομένα σχετικά με τις απορρίψεις της μονάδας στο έδαφος, για κάθε 
ρύπο που υπερβαίνει την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το παράρτημα 
ΙΙ)  

Απορρίψεις στο 
έδαφος 

Ρύπος 1 

Ρύπος 2 

Ρύπος N 

M: μετρηθείς· 
χρησιμοποιηθείσα αναλυτική 
μέθοδος 

C: υπολογισθείς· 
χρησιμοποιηθείσα μέθοδος 
υπολογισμού 

E: εκτιμώμενος 

Τ: σύνολο 

σε kg/έτος 

A: τυχαίος 

σε kg/έτος  

Μεταφορές εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων για κάθε ρύπο που 
περιέχεται στα λύματα που προορίζονται για επεξεργασία, σε ποσότητες 
μεγαλύτερες από την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ)  

  

Ρύπος 1 

Ρύπος 2 

Ρύπος N 

M: μετρηθείς· 
χρησιμοποιηθείσα αναλυτική 
μέθοδος 

σε kg/έτος 
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C: υπολογισθείς· 
χρησιμοποιηθείσα μέθοδος 
υπολογισμού 

E: εκτιμώμενος 
Μεταφορές εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων προκειμένου περί επικίνδυνων 
αποβλήτων που υπερβαίνουν την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το άρθρο 5)  
Στο εσωτερικό της χώρας:  

Για ανάκτηση (R - Recovery) 

M: μετρηθείς· 
χρησιμοποιηθείσα αναλυτική 
μέθοδος 

C: 
υπολογισθείς·χρησιμοποιηθείσα 
μέθοδος υπολογισμού 

E: εκτιμώμενος 

σε τόνους/έτος 

Στο εσωτερικό της χώρας:  

Για διάθεση (D - Disposal) 

M: μετρηθείς· 
χρησιμοποιηθείσα αναλυτική 
μέθοδος 

C: 
υπολογισθείς·χρησιμοποιηθείσα 
μέθοδος υπολογισμού 

E: εκτιμώμενος 

σε τόνους/έτος 

Προς άλλες χώρες:  

Για ανάκτηση (R) 

Ονομασία της επιχείρησης που διενεργεί 
την ανάκτηση 

Διεύθυνση της επιχείρησης που 
διενεργεί την ανάκτηση 

Διεύθυνση του χώρου όπου διενεργείται 
η ανάκτηση και ο οποίος δέχεται τα 
απόβλητα 

M: μετρηθείς· 
χρησιμοποιηθείσα αναλυτική 
μέθοδος 

C: 
υπολογισθείς·χρησιμοποιηθείσα 
μέθοδος υπολογισμού 

E: εκτιμώμενος 

σε τόνους/έτος 

Προς άλλες χώρες:  

Για διάθεση (D) 

Ονομασία της επιχείρησης που διενεργεί 
τη διάθεση 

Διεύθυνση της επιχείρησης που 
διενεργεί την διάθεση 

Διεύθυνση του χώρου διάθεσης που 
υποδέχεται τα απόβλητα 

M: μετρηθείς· 
χρησιμοποιηθείσα αναλυτική 
μέθοδος 

C: υπολογισθείς· 
χρησιμοποιηθείσα μέθοδος 
υπολογισμού 

E: εκτιμώμενος 

σε τόνους/έτος 
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Μεταφορές μη επικίνδυνων αποβλήτων εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων που 
υπερβαίνουν την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το άρθρο 5)  
Για ανάκτηση (R - Recovery) M: μετρηθείς· 

χρησιμοποιηθείσα αναλυτική 
μέθοδος 

C: υπολογισθείς· 
χρησιμοποιηθείσα μέθοδος 
υπολογισμού 

E: εκτιμώμενος 

σε τόνους/έτος 

Για διάθεση (D - Disposal) M: μετρηθείς· 
χρησιμοποιηθείσα αναλυτική 
μέθοδος 

C: υπολογισθείς· 
χρησιμοποιηθείσα μέθοδος 
υπολογισμού 

E: εκτιμώμενος 

σε τόνους/έτος 

Αρμόδια αρχή για τα αιτήματα του κοινού:  

Ονομασία 

Διεύθυνση 

Πόλη/χωριό 

Αριθ. τηλεφώνου 

Αριθ. τηλεομοιοτυπίας 

Διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρ. (e-mail) 

  

 

 


























