
                     

 

 

 

 

ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

∆/ΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 

Καλαµάτα       31 - 01 - 2020 

 

Αριθµ.  Πρωτ. :  Φ14.533/οικ. 364 

           

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου 

2. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ 

Μεσσηνίας 

Ταχ. ∆/νση                                                                    

Ταχ. Κώδικας                                                                             

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

: 

: 

: 

: 

∆ιοικητήριο 

241 00 

∆. ∆ηµητρακόπουλος 

2721361537 

  

                                              

 

Θ Ε Μ Α : Συµπλήρωση - τροποποίηση της υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ14.533 / οικ.1888 / 22-

06-2018 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Μεσσηνίας . 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
       

Έχοντας   υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3200/55 (ΦΕΚ 97/Α/23-4-55) «Περί ∆ιοικητικής Αποκέντρωσης» 

2. Τις διατάξεις του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α’) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 

όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α’) «Εναρµόνιση του Ν.1650 µε 

τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ». 

3. Τις διατάξεις του Ν.3325/05 (ΦΕΚ 68 Α’) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – 

βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες 

διατάξεις», όπως αυτός συµπληρώθηκε µε τις Υπουργικές Αποφάσεις Αριθµ. 

Φ15/οικ.7814/614 και Αριθµ.Φ15/οικ.7815/615 (ΦΕΚ542/Β/22-04-05).  

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

5. Τις διατάξεις του N.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/17.06.11) «Απλοποίηση της αδειοδότησης 

τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών 

πάρκων και άλλες διατάξεις, και ειδικότερα το άρθρο 22. 

6. Τις διατάξεις του N. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α 21.09.2011) «Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε 

δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας 

Υπουργείου Περιβάλλοντος» 

7. Τις διατάξεις του Β.∆. 16-3-1950 όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το 

από 24-11-1953 Β.∆. 
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8. Τις διατάξεις του Π.∆. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α') «Περί ρυθµίσεως θεµάτων 

αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης 

φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων 

διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει» 

9. Τις διατάξεις της ΚΥΑ µε αριθµ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275Β/11.04.2012) 

«Καθορισµός Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (ΠΠ∆), κατά κλάδο 

δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες 

που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β 

Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11» 

10. Τις διατάξεις της αριθµ.οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158Β/03.02.2012) Υ.Α. «Καθορισµός 

τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των 

µεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α'143), την τροποποίηση 

και την ανανέωση των αδειών και την προθεσµία για µεταφορά ή τεχνική 

ανασυγκρότηση» και ειδικότερα το άρθρο 11. 

11. Την αριθµ. 240905/59047/19.09.19 (ΦΕΚ 3498β) Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες  

Περιφέρειας  Πελοποννήσου» 

12. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ14.533 / οικ.1888 / 22-06-2018 Απόφασης του 

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας σχετικά µε “Προθεσµία τεχνικής 

ανασυγκρότησης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) µηνών για το πυρηνελαιουργείο 

ιδιοκτησίας «ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε.» 

13. Τα κάτωθι έγγραφα και στοιχεία τα οποία περιήλθαν στην Υπηρεσία µας  

α) Τα υπ’ αρ. πρωτ. 24815/5961/29-1-2020 και 27978/6710/31-1-2020 έγγραφα  του 

προέδρου της «Επιτροπής Ελέγχου Ελαιουργείων – Πυρηνελαιουργείων  στην ΠΕ 

Μεσσηνίας σε θέµατα ∆ηµόσιας Υγείας» σχετικά µε θέµατα ∆ηµόσιας Υγείας στην 

ευρύτερη περιοχή της ΠΕ Μεσσηνίας που σχετίζονται µε την λειτουργεία των 

πυρηνελαιουργείων και τα από 22-1- 2020 και 28-1-2020 σχετικά πρακτικά της 

επιτροπής µε τα οποία αναφέρονται i)  ∆ιαπίστωση αυξηµένου ατµοσφαιρικού 

φορτίου και έντονη οσµή, ii) Ο τοπικός πληθυσµός ανέφερε κυρίως αναπνευστικά 

προβλήµατα, τονίστηκε η υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των περιοχών και 

συνδέθηκε µε την λειτουργία των µονάδων, αναφέρθηκε ότι το φαινόµενο 

παρουσιάζεται κυρίως τις πρωινές ώρες, iii) Έκταση νέφωσης σε δρόµους χαµηλής 

και υψηλής κυκλοφορίας, iv) Το τελευταίο καιρό υπάρχουν πολλές καταγγελίες και 

διαµαρτυρίες για την λειτουργία των πυρηνελαιουργείων, v) Η ανεπαρκής 

λειτουργία των πυρηνελαιουργείων είναι είναι πιθανό να οδηγήσει σε ατµοσφαιρική 

ρύπανση, vi) Η ατµοσφαιρική ρύπανση βλάπτει σοβαρά την υγεία και το 

περιβάλλον, vii) Τα αιωρούµενα σωµατίδια και το τροποσφαιρικό όζον 

αναγνωρίζονται πλέον κατά κανόνα οι δύο σηµαντικότεροι ρύποι από την άποψη 

των επιπτώσεων της υγείας, viii) Η ατµοσφαιρική ρύπανση είναι  επιβλαβής και η 

µακροχρόνια και οξεία έκθεση σε αυτούς τους ρύπους ενδέχεται να προκαλέσει από 

προσβολή του αναπνευστικού µέχρι σε πρόωρο θάνατο, ix) Από τις διάφορες πηγές 

της ατµοσφαιρικής ρύπανσης σηµαντικό ρόλο παίζουν και τα πυρηνελαιουργεία, x) 

Σύµφωνα µε έγγραφα των υγειονοµικών δοµών (υπ’ αριθµ. 6/23-1-2020 ΕΜΠ του 

Γενικού  Νοσοκοµείου Μεσσηνίας) υπάρχει αυξηµένη προσέλευση ασθενών κατά 

την περίοδο λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων, xi) Σύµφωνα µε καθηγητή 

ιατρικής του Πανεπιστηµίου Πατρών τα αιωρούµενα σωµατίδια προκαλούν 

εγκεφαλικά, καρδιαγγειακά νοσήµατα και αναπνευστικά προβλήµατα όταν 

ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια, xii) Προτείνεται η λήψη µέτρων σχετικά µε την 

ενίσχυση των περιβαλλοντικών όρων και ελέγχων και την τεκµηριωµένη εξέταση 
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επιπτώσεων στη δηµόσια υγεία του πληθυσµού των οικισµών από τις αέριες 

εκποµπές συµπεριλαµβανοµένων των υδρατµών 

 

 

β) Το υπ’ αριθµ. οικ27661/563/31-01-2020  έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος 

Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικό µε την λειτουργία των πυρηνελαιουργείων, µε 

το οποίο εισηγείται i) την συµπλήρωση των ελλείψεων στους περιβαλλοντικούς 

όρους τους, ii) την υποχρέωση έκδοσης ΑΕΠΟ από την αρµόδια Υπηρεσία της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου για τις 

εγκαταστάσεις πυρηνελαιουργείων που δεν διαθέτουν, iii) την ανάγκη συνεχών 

µετρήσεων ρύπων και θερµοκρασιών εισόδου στα ξηραντήρια, iv) την µείωση των 

ωρών λειτουργίας των εγκαταστάσεων των πυρηνελαιουργείων κατά τις πρωινές 

ώρες v) την ανάγκη αποστολής αιτήµατος για έκδοση υπουργικής απόφασης λήψης 

περιορισµών και µέτρων κατόπιν και των περιβαλλοντικών ελέγχων, όπου 

διαπιστώθηκε ότι τα πυρηνελαιουργεία προκαλούν υποβάθµιση του περιβάλλοντος 

γ) Τα πρόσφατα σχετικά δηµοσιεύµατα, τα οποία συνοδεύονται από οπτικοακουστικό 

υλικό και έχουν ως θέµα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της 

καθηµερινότητας των πολιτών από την λειτουργία των πυρηνελαιουργείων, 

συµπερασµατικά, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδοµένα από τα οποία προκύπτουν 

στοιχεία επιβαρυντικά για την ∆ηµόσια Υγεία και το Περιβάλλον ιδιαίτερα κατά τις 

πρωινές ώρες, καθώς επίσης σηµαντικές ελλείψεις στους περιβαλλοντικούς όρους 

λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων, η Αδειοδοτούσα Αρχή οφείλει να λάβει 

προσωρινά προληπτικά  µέτρα για την προστασία ί) της  ∆ηµόσιας Υγείας του 

τοπικού πληθυσµού και ειδικότερα των ευπαθών οµάδων  και ίί)  του Περιβάλλοντος.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

  Θέτουµε περιοριστικούς όρους στη λειτουργία του Πυρηνελαιουργείου µε την 

επωνυµία ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε. σύµφωνα µε το σκεπτικό της παρούσας ως εξής: 

Α.  Προσωρινή διακοπή της διαδικασίας ξήρανσης πυρήνα και παραγωγής 

πυρηνελαίου από τα εκχυλιστήρια της εγκατάστασης κατά τις πρωινές ώρες από 06.00πµ  έως 

12.00, ώρες κατά τις οποίες υπάρχει αυξηµένη µετακίνηση του τοπικού πληθυσµού και 

ειδικότερα των ευπαθών και λοιπών κοινωνικών οµάδων 

Β. Ορίζουµε ως ανώτερη θερµοκρασία του  αέρα ξήρανσης στις εισόδους των 

ξηραντηρίων τους 4000
 C για την επεξεργασία 3φασικού πυρήνα µέχρι 50% υγρασία και 

αναλογική αύξηση της θερµοκρασίας σε περίπτωση επεξεργασίας κυρίως 2φασικού πυρήνα 

µε µεγαλύτερη υγρασία και µέχρι 6000
 C.  

Γ. Οι ανωτέρω όροι δύναται να τροποποιηθούν ανάλογα (µειωθούν ή αυξηθούν) από 

νέα στοιχεία που θα προκύψουν από ελέγχους και µετρήσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία 

∆. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και περιορισµοί που προβλέπονται από τις Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις και οι όροι και προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η 

αριθµ. Φ14.405 / 2912 / 08-11-2019 απόφαση τεχνικής ανασυγκρότησης .  
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  Ε. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο 

συµφέρον, δια µέσου της Υπηρεσίας µας, ενώπιον  του  Γενικού  Γραµµατέα  της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, σε αποκλειστική 

προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση ή την δηµοσίευση της, σύµφωνα µε 

την παρ.1 του άρθρου 227 του Νόµου 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α 

2010) 

ΣΤ. Οι αποδέκτες στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για τις 

ενέργειες κατά το µέρος που τους αφορά.  

 

   Ο ΧΩΡΙΚΟΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

   
 

Αναστασόπουλος Ευστάθιος 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
  

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Τµήµα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδας 

∆/νση: Λ. Μεσογείων 119, 11526, Αθήνα 

2. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου 

∆/νση Περ/ντος και Χωρ/κου Σχεδιασµού Πελ/σου 

Πλατεία Κολοκοτρώνη 20 22100 Τρίπολη ΦΑΞ: 2710239112 

3. Νοµική Υπηρεσία ΠΕ Μεσσηνίας, ∆ιοικητήριο Καλαµάτας 

4. Προιστάµενο Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου Ταχ. ∆/νση 

: Ελ.Βενιζέλου 34, Τ.Κ.22132 Τρίπολη 

5. Προιστάµενο Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου Ταχ. ∆/νση : Πλ. 

Εθν. Μακαρίου, Τ.Κ.22100 Τρίπολη 

6. ∆/νση Περιβάλλοντος (Έδρας) Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Ταχ. ∆/νση : 28
ης 
Οκτωβρίου 29, Τ.Κ.22100 Τρίπολη  

7. Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Μεσσηνίας, ∆ιοικητήριο Καλαµάτας 

8. Α.Τ. Καλαµάτας - Ηρώων Πολυτεχνείου, 24100, Καλαµάτα 

9. ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε. 

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ 

ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ)  
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