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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                            
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ  2ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
υφιστάμενης χοιροτροφικής μονάδας 
δυναμικότητας 200 χοιρομητέρων με τα 
παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης, της 
εταιρείας Ν.Τσιούπρος και Υιοί Ο.Ε., στη 
θέση ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ της κτηματικής περιοχής 
της Τ.Κ. Γανόχωρας, Δ. Κατερίνης, Π.Ε 
Πιερίας, της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. ( αρ.κληρ. 401Γ, 514Β, 515, 
416).» 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 7η/22-07-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  67  / 2022 

   
   Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 22 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 7η συνεδρίαση «δια περιφοράς» της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 520454(498)/18-07-2022  έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. 
Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 18-07-2022 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

     
Από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας 
παραβρέθηκαν και τα δεκαπέντε (15): 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος       
 2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος          
 3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος        
 4.  Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος        
 5.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος        

 6. Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

      7.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

      8. Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

 9.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

10. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος  

     12. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     13. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος        

     14. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     15. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος        

          
 Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ανέφερε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής  

πραγματοποιείται «δια περιφοράς», όπως ορίζεται στο άρθρο 78 του Ν. 4954 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-

2022) που ορίζει “Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και 

των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: 
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α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του 

ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) 

είτε δια ζώσης, δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των 

συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.” 

 Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υφιστάμενης χοιροτροφικής 
μονάδας δυναμικότητας 200 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης, της 
εταιρείας Ν.Τσιούπρος και Υιοί Ο.Ε., στη θέση ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. 
Γανόχωρας, Δ. Κατερίνης, Π.Ε Πιερίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ( αρ.κληρ. 401Γ, 
514Β, 515, 416)» και έδωσε το λόγο στoν κ. Τζόβα Απόστολο Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε.Πιερίας,ο 
οποίος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 317164(1192)/12-06-2022 εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ. Πιερίας η οποία έχει ως εξής: 
“:ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 
Α/Α  ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
I) Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160A/18-10-86), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-04-02) ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ 

Ν.1650/1986 ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 97/11 ΕΕ ΚΑΙ 96/61 ΕΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 
II)  Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ... 
III) Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α΄/07-05-2020) «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ... ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
IV) Υ.Α. ΑΡΙΘ. ΟΙΚ. 17185/1069/21-2-2022 (ΦΕΚ 841/Β/24-2-2022) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΔΙΠΑ/ΟΙΚ.37674/27-7-2016 Υ.Α.«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. 1958/2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 
Α΄209/2011), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ» 
V)  ΚΥΑ ΟΙΚ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β/15.01.14) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 
1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΟΥ Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ 

ΑΛΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ. 
VI) ΚΥΑ 44105/1398/Ε.103 (ΦΕΚ 1890Β΄/1-8-2013) “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 29459/1510/2005” «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 

ΟΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ…(Β΄992) ΚΑΙ (Β΄1131)….΄΄ 
VII) 112775/15-04-2022 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΔΜ-Θ (289503/1098/21-04-2022 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ) ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ « ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

200 ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ , ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν.ΤΣΙΟΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ» ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ, Π.Κ.Μ. ΠΕΤ: 
2106546928  
VIII ΤO ΜΕ ΑΠ: 276350/270/15-04-2022 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ  ΠΚΜ (Α.Π.: 317164/1192/06-05-2022  

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
« ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 200 ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ, ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν.ΤΣΙΟΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε., ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ, Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,  Π.Ε 

ΠΙΕΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ( ΑΡ.ΚΛΗΡ. 401Γ, 514Β, 515, 416).» 
3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του παρόντος) και 
κατόπιν σχετικού εγγράφου του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της  ΠΚΜ  (σχετ. viii) για το έργο-δραστηριότητα του σημείου 1 
του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής: 

Πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα, η ΑΕΠΟ της οποίας δεν βρίσκεται πλέον σε ισχύ. 
Η μονάδα είχε λάβει ΑΕΠΟ με τίτλο ¨Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) επέκτασης υφισταμένου χοιροστασίου 

συνολικής δυναμικότητας 320 χοιρομητέρων, ιδιοκτησίας της “Ν.Τσιούπρος και Υιοί Ο.Ε.” που βρίσκεται στο αγρόκτημα 
Γανόχωρας του Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας. 

Οι τροποποιήσεις που έχουν σημειωθεί στη μονάδα σε σχέση με την υπ αριθμ. Πρωτ.:4841/19-5-2008 ΑΕΠΟ, όπως 
παρατάθηκε στη 10ετία με την αριθμ. πρωτ. 2044/24-3-2016 απόφαση της Γ. Δ/ντριας Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Προστασίας της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΚ.Μ., αφορούν: 

 Στη μείωση της δυναμικότητας, από 320 χοιρομητέρες σε 200 χοιρομητέρες  με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής 
πάχυνσης και σύμφωνα με τα είδη των κτιρίων και τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας. 

 Στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών με την υπαγωγή της μονάδας στο Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013) και 
την εξόφληση του προστίμου του αρ. 24 του Ν.4014/2011, τα οποία θεωρούνται πλέον νόμιμα. ΣΧΕΤ. Α/Α 2800122/14-
2-2015 ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ. 

 Στην εναρμόνιση της μονάδας με τις διατάξεις  της επαναχρησιμοποίησης των παραγόμενων λυμάτων της ΚΥΑ 
145116/2011 (ΦΕΚ 354Β ) 

 Στην τεκμηρίωση συμβατότητας της μονάδας με όλα τα χωροταξικά κ.τ.λ. σχέδια που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή 
μελέτης 
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 Στην στοιχειοθέτηση της εξαίρεσης του ρέματος που διέρχεται από το γήπεδο της μονάδας, από την διαδικασία της 
οριοθέτησης 

Στην κατάταξη σε βαθμούς επικινδυνότητας σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/ 13582/952/22-2-2021 (ΦΕΚ 689Β). 
Στο χώρο του χοιροστασίου συνεχίζει να γίνεται και παρασκευή ζωοτροφών, ενώ η υδροδότηση της μονάδας γίνεται από 

υφιστάμενη γεώτρηση για την οποία έχει κινηθεί διαδικασία για έκδοση άδειας χρήσης νερού για χρήση χοιροστασίου. 
Η υφιστάμενη χοιροτροφική μονάδα της εταιρείας Ν. ΤΣΙΟΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ έχει δυναμικότητα 200 χοιρομητέρων με 

τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης και είναι εγκατεστημένη επί ενιαίου γηπέδου που αποτελείται από τα υπ΄αρ. 401Γ, 
416, 514Β και 515 κληροτεμάχια του αγροκτήματος της Τ.Κ. Γανόχωρας, Δ. Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ. συνολικού εμβαδού 
20.128 τ.μ. 
 Το γήπεδο βρίσκεται σε ΠΕΠ γης υψηλής παραγωγικότητας, σύμφωνα με το ΓΠΣ Κατερίνης, όπου επιτρέπεται η χρήση 
κτηνοτροφικών μονάδων 

Για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της μονάδας  υπάρχει  σύστημα   επεξεργασίας, το 
οποίο αποτελείται από  συνεχόμενες δεξαμενές (δεξαμενή φυσικού  διαχωρισμού υγρών-στερεών, δεξαμενή   συγκέντρωσης   
και  σηπτική   δεξαμενή   διαχωρισμού   με  φίλτρα )  και  δύο  δεξαμενές  
αναερόβιας χώνευσης (ΑΧΑΔ). Το υγρό κλάσμα των δεξαμενών οδηγείται στις αναερόβιες        δεξαμενές προς περαιτέρω 
επεξεργασία και το στερεό που προκύπτει από τις δεξαμενές φυσικού διαχωρισμού και δεξαμενή με φίλτρα προς την 
κοπροσωρό. 

Τα  επεξεργασμένα   υγρά  απόβλητα   επαναχρησιμοποιούνται   σε   ιδιόκτητα   ή   μισθωμένα 
αγροτεμάχια  για  άρδευση  καλαμποκιού,  ενώ  η στερεή  κοπριά διατίθεται σε αγροτεμάχια ιδιωτών 
για λίπανση με πλήρη ενσωμάτωση. 
Τα νεκρά ζώα οδηγούνται σε αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων με το οποίο 
υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας. Έως τη διαχείρισή τους από το σύστημα,αποθηκεύονται προσωρινά σε ψυκτικό θάλαμο 
εντός της μονάδας. Τα νεκρά ζώα πλέον μπορούν να διαχειρίζονται μέσω του προγράμματος της Περισυλλογής και Διαχείρισης 
νεκρών παραγωγικών Ζώων της ΠΚΜ από τον Ιούλιο του 2021. 

Τα αστικά στερεά απόβλητα  οδηγούνται  στο  σταθμό  μεταφόρτωσης του  ΧΥΤΑ  Κατερίνης.      
 Σε ότι αφορά  στους  βαθμούς ( κατηγορίες ) επικινδυνότητας   ως  προς  την  προστασία  του 
περιβάλλοντος, το χοιροστάσιο ανήκει στην κατηγορία συνολικού περιβαλλοντικού κινδύνου (RC) 1 (χαμηλού κινδύνου), ενώ το  
παρασκευαστήριο  τροφών  στην  κατηγορία  παράγοντα  κινδύνου  Κ4 
( χαμηλού κινδύνου) . Οι  περιβαλλοντικές  επιθεωρήσεις  που πρέπει να γίνονται  στη  μονάδα είναι 
τουλάχιστο 1 επιθεώρηση ανά 5ετία και σύμφωνα με το αρ. 20 του Ν. 4014/2011 
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Η μονάδα είναι υφιστάμενη και οι μόνες πιθανές  επιπτώσεις  από  τη  λειτουργία  της είναι: 
  Η παραγωγή υγρών αποβλήτων, τα οποία πρέπει να διαχειρίζονται ορθά και σύμφωνα  με  τον κώδικα ορθής 
γεωργικής πρακτικής. 
 Η  παραγωγή στερεής κοπριάς, ως αποτέλεσμα του συστήματος επεξεργασίας, η  οποία  αποτελεί  ζωικό   υποπροϊόν 
και   πρέπει να διαχειρίζεται σύμφωνα με το κανονισμό για τα ζωικά υποπροϊόντα  και τον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής. 
 Η  επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, για τα οποία πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την 
αποφυγή επιβάρυνσης των εδαφών και των υδάτων. 
 Η παραγωγή νεκρών ζώων, τα οποία πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το κανονισμό για τα ζωικά υποπροϊόντα. 
 Η παραγωγή αέριων ρύπων από τον καυστήρα πετρελαίου των γραφείων της μονάδας, για  τον οποίο πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα καλής λειτουργίας. 
 Η χρήσης νερού και ενέργειας, τα οποία πρέπει να διαχειρίζονται ορθά και να γίνεται 
εξοικονόμηση των πόρων αυτών 
 Παραγωγή και διαχείριση υγρού και στερεού κλάσματος των υγρών αποβλήτων 
Στη  μονάδα  παράγονται  7.373 m3/y υγρών  αποβλήτων  σύμφωνα  με τον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, τα οποία 
οδηγούνται  στο  σύστημα  επεξεργασίας. Μετά την επεξεργασία στις δεξαμενές φυσικού διαχωρισμού, συγκέντρωσης, δεξαμενή 
με φίλτρα και πρώτη αναερόβια δεξαμενή και αφού τα  επεξεργασμένα  υγρά  απόβλητα  παραμείνουν  για  τουλάχιστον 4 μήνες 
στη δεύτερη αναερόβια δεξαμενή  ( δεξαμενή  αποθήκευσης )  η  επεξεργασμένη  εκροή  παροχής  7.111m3/y  οδηγείται  για 
άρδευση καλαμποκιού, σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα αγροτεμάχια. 
 Η  παραγόμενη  στερεή  κοπριά  που  οδηγείται  στην κοπροσωρό ανέρχεται σε ~ 200 m3/y ή 
195 tn/y και διατίθεται σε αγροκτήματα ιδιωτών για λίπανση με  πλήρη  ενσωμάτωση,  μετά από την παραμονή της  στην  
κοπροσωρό  για τουλάχιστο 4 μηνών. Αφορά στερεή κοπριά που προκύπτει από τη δεξαμενή φυσικού διαχωρισμού και τη 
σηπτική δεξαμενή με τα φίλτρα. 
 Κατά την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών  αποβλήτων, η συνολική  ετήσια 
ποσότητα αζώτου επεξεργασμένων  κτηνοτροφικών  αποβλήτων δεν πρέπει  να  υπερβαίνει  τα 2.500  κιλά/εκτάριο   ή  250   
κιλά/στρ.   και   η  εφαρμογή  να  μη  γίνεται   από   1η   Νοεμβρίου  μέχρι  1η Φεβρουαρίου. 
 Πέρα  από  τα  παραπάνω  θα  πρέπει  να  παρακολουθείται   και  το  μικροβιακό  φορτίο  της Escherichia coli, η 
διάμεση τιμή της οποία θα πρέπει να είναι ≤ 200 ΕC/100 ml. 
Σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β), η EC θα πρέπει 
να παρακολουθείται κάθε εβδομάδα. 
 Κατά την ενσωμάτωση της στερεής κοπριάς στα αγροκτήματα, η συνολική ετήσια ποσότητα 
αζώτου επεξεργασμένων κτηνοτροφικών αποβλήτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.500κιλά/εκτάριο ή 250 κιλά/στρ. και η 
εφαρμογή να μη γίνεται από 1η Νοεμβρίου μέχρι 1η Φεβρουαρίου. 
 Τα παραγόμενα νεκρά ζώα ανέρχονται  σε 3,3 tn/y βάση της εκτελεστής  απόφασης των  ΒΔΤ 
ΕΕ 2017/302 της Επιτροπής και διαχειρίζονται από αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης ΖΥΠ, με το 

οποίο υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας. Έως την παραλαβή τους από το σύστημα, αποθηκεύονται σε  ψυκτικό θάλαμο 
εντός  της μονάδας. Τα νεκρά ζώα πλέον  μπορούν  να  διαχειρίζονται  μέσω του προγράμματος  της  Περισυλλογής  και  
Διαχείρισης  νεκρών  παραγωγικών Ζώων της ΠΚΜ από τον Ιούλιο του 2021. 
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Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας και ότι κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας, μέσα στην 
οριζόμενη από το νόμο προθεσμία, σας ενημερώνουμε ότι υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της ΜΠΕ του 
Θέματος και προτείνει να γίνει δεκτή, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων-προϋποθεσεων” 

 

Στη συνέχεια τοποθετείται επί του θέματος ο κ. Τόσκας Λάζαρος τονίζοντας ότι διατηρούνε πολλές 
επιφυλάξεις για τις οσμές της μονάδας, τη διαχείριση των νεκρών ζώων και τις πιθανές διαρροές 
αποβλήτων, για τις οποίες διαμαρτύρονται κάτοικοι της Κατερίνης και σε άλλες περιοχές πλησίον της 
πόλης. Επίσης, διατηρούνε πολλές επιφυλάξεις για τη στοιχειοθέτηση της εξαίρεσης του ρέματος που 
διέρχεται από το γήπεδο της μονάδας, από την διαδικασία της οριοθέτησης. Πιστεύουνε ότι όλα τα 
ρέματα πρέπει να τυχαίνουν οριοθέτησης και προστασίας.  

 

Ακολουθεί η τοποθέτηση του κ. Αβραμόπουλου, επισημαίνοντας ότι λαμβάνοντας υπόψιν: 

Το ιστορικό της συγκεκριμένης μονάδας με κατ’ επανάληψη κυρώσεις  από την αντίστοιχη υπηρεσία  για 
παραβάσεις περιβαλλοντικών όρων  

Την απουσία αυτοψίας στην περιοχή του έργου από τη γνωμοδοτούσα υπηρεσία 

Την αδυναμία ουσιαστικού ελέγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των πρόσθετων 
προϋποθέσεων που βάζει η υπηρεσία, λόγω του νομικού πλαισίου λειτουργίας τους και  αποψίλωσης 
των υπηρεσιών ελέγχου από  προσωπικό και μέσα 

Το σοβαρό πρόβλημα δυσοσμίας που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή της Κατερίνης, τοποθετούνται με 
ΛΕΥΚΟ. 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και 

τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ 

της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 

β) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού 

συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

γ) την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την 

οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την 

ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 

έως 31.12.2023, 

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-

ΤΗΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και 

ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , 

ε) την υπ' αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 

«Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του 

Ν.3852/2010, όπως ισχύει». . 

      στ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της 
Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”. 
 

Αποφασίζει  ομόφωνα  

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υφιστάμενης 
χοιροτροφικής μονάδας δυναμικότητας 200 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής 
πάχυνσης, της εταιρείας Ν.Τσιούπρος και Υιοί Ο.Ε., στη θέση ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ της κτηματικής 
περιοχής της Τ.Κ. Γανόχωρας, Δ. Κατερίνης, Π.Ε Πιερίας, της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. ( αρ.κληρ. 401Γ, 514Β, 515, 416), χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων-προϋποθεσεων 
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σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 317164(1192)/12-06-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της ΠΕ. Πιερίας,  
 
Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.. Τόσκας Λάζαρος, Αγαθαγγελίδου Ανατολή, Ανεστάκης 
Ιωάννης, Αβραμόπουλος Σωτήριος.  
 
Οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που λαμβάνονται δια περιφοράς, με τη διαδικασία των 
διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5 και 167, παρ. 1 του ν. 3852/2010, θα ανακοινωθούν από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας στην επόμενη συνεδρίαση. 

 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται  ως ακολούθως :  
 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
 
 

 
         Η Γραμματέας 

 
        Ηρώ Κουκίδου 
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