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Αρ. πρωτ.:Φ14.632 / οικ. 803

ΠΡΟΣ :  Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ:  Διαπιστωτική πράξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3982/2011 
και του άρθρου 11 της Υ.Α. οικ.483/Φ15/2012

Έχοντας   υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3200/55 (ΦΕΚ 97/Α/23-4-55) «Περί Διοικητικής
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.  3852/2010  ΦΕΚ  87/Α/2010  όπως  έχει
τροποποιηθεί και ισχύει

4. 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.

5. 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»

6. Τις  διατάξεις  του  Β.Δ.  16-3-1950  όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  και
συμπληρώθηκε με το από 24-11-1953 Β.Δ.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 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»



8. Τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ  με  αριθμ.  Φ.15/4187/266  (ΦΕΚ
1275Β/11.04.2012)  «Καθορισμός  Πρότυπων  Περιβαλλοντικών
Δεσμεύσεων  (ΠΠΔ),  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»

9. 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.

10. Τις διατάξεις της Υ.Α. με αρ. οικ.  14684/914/Φ.15/12 (ΦΕΚ 3533
Β/31-12-2012) : Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του
Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών.

11. Την  αριθμ.  240905/59047/19.09.19  (ΦΕΚ  3498β)  Απόφαση  του
Περιφερειάρχη  Πελοποννήσου  «Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  στους
χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες  Περιφέρειας  Πελοποννήσου»

12. Την υπ’  αριθμό 1085361/7-11-2018 γνωστοποίηση λειτουργίας  της
«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΕΣ ΑΒΕΕ»

13. Την υπ’ αριθμό πρωτ. Φ14.632 / οικ. 365/31-01-2020 «Συμπλήρωση
Πρότυπων  Περιβαλλοντικών  Δεσμεύσεων  και  μεταβολή
γνωστοποίησης λειτουργίας » που επέβαλε η Υπηρεσία μας και με την
οποία  ορίστηκε  πρόσθετος  προσωρινός  περιβαλλοντικός  όρος  ως
εξής:  «α56)  Διακοπή  της  διαδικασίας  ξήρανσης  πυρήνα  και
παραγωγής πυρηνελαίου από τα εκχυλιστήρια της εγκατάστασης κατά
τις  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.»

14. Το  υπ’  αρ.  πρωτ.  555/27-02-2020  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  μας  με
θέμα «Διοικητικές ενέργειες αναφορικά με την επιβολή πρόσθετων
περιβαλλοντικών  όρων  ή  την  τροποποίηση  των  αρχικών  για  την
αντιμετώπιση των διαπιστωθέντων ελλείψεων περιβαλλοντικών όρων
των  πυρηνελαιουργείων  και  της  διαπιστωθείσας  υποβάθμισης  του
περιβάλλοντος από την λειτουργία των πυρηνελαιουργείων κατόπιν
σχετικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων στην ΠΕ Μεσσηνίας»

15. Το  υπ'  αριθμόν  πρωτοκόλλου  1205/3-3-2020  έγγραφο  με  θέμα
"Αξιολόγηση  αποτελεσμάτων  μετρήσεων  σωματιδίων  σε
πυρηνελαιουργεία  της  Π.Ε.  Μεσσηνίας»  και  η  υπ'  αριθμόν
πρωτοκόλλου 1207/3-3-2020 σχετική Αναφορά Αποτελεσμάτων που
διαβιβάστηκαν στην Δ/νση Ανάπτυξης με το υπ’ αρ. πρωτ. 1210/6-3-
2020 έγγραφο από το τμ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε.
Μεσσηνίας, κατόπιν των από 12-2-2020 μετρήσεων που διενήργησε η
διαπιστευμένη εταιρεία με την επωνυμία "ESTIA CONSULTING &
ENGINEERING" στην εγκατάσταση «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  ΑΒΕΕ»  και  διαπιστώθηκε  υπέρβαση  στο
θεσμοθετημένο όριο των εκπομπών σωματιδίων (Π.Δ. 1180/1981)

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ

Την μη συμβατότητα λειτουργίας του πυρηνελαιουργείου σας, σύμφωνα με το Π.Δ.

1180/1981 και τους όρους Δ5) και δ2) των Π.Π.Δ. που ισχύουν για την εγκατάστασή σας,

αναφορικά με την συγκέντρωση των σωματιδιακών εκπομπών στα απαέρια των ξηραντηρίων.

Σας  καλούμε  εντός  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  ημερομηνία  παραλαβής  της

παρούσης  όπως  υποβάλλετε  στην  Υπηρεσία  μας  αίτηση  με  όλα  τα  απαραίτητα

δικαιολογητικά,  όπως αυτά  περιγράφονται  στο  άρθρο  11 της  Υ.Α.  οικ483/Φ15/2012.  Πιο

συγκεκριμένα,  απαιτείται  πλήρες  τεχνικό  υπόμνημα  για  την  άρση  των  διαπιστωμένων

παραβάσεων και παράβολο του άρθρου 28 του Ν.3982/2011, προκειμένου η Υπηρεσία μας να

εξετάσει την χορήγηση προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29

του Ν. 3982/2011.

Το παράβολο αξίας χιλίων ευρώ (1.000€), κατατίθεται στην τράπεζα Πειραιώς με αρ.

λογαριασμού 6860-124866-180 (δικαιούχος Περιφέρεια Πελοποννήσου).

  

Πίνακας Αποδεκτών: 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  ΑΒΕΕ

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Με απόδειξη και με ΦΑΞ)

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:

1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

2. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μεσσηνίας

3. Υπουργείο  Περιβάλλοντος,  Τμήμα  Επιθεώρησης  Περιβάλλοντος  Νοτίου
Ελλάδας, Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119, 11526, Αθήνα

4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου



Δ/νση Περ/ντος και Χωρ/κου Σχεδιασμού Πελ/σου
Πλατεία Κολοκοτρώνη 20 22100 Τρίπολη ΦΑΞ: 2710239112

5. Νομική Υπηρεσία ΠΕ Μεσσηνίας, Διοικητήριο Καλαμάτας
6. Προιστάμενο Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας 

Πελοποννήσου Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 34, Τ.Κ.22132 Τρίπολη
7. Προιστάμενο Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου Ταχ.

Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου, Τ.Κ.22100 Τρίπολη
8. Δ/νση Περιβάλλοντος (Έδρας) Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου 29, Τ.Κ.22100 Τρίπολη 
9. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας, Διοικητήριο 

Καλαμάτας
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