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Θ Ε Μ Α: Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων (αρ.πρ. 1211/28-01-2004 απόφασή μας) , λόγω

αλλαγής φορέα και αλλαγών στις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον μηχανολογικό εξοπλισμό ,
για τη λειτουργία υφιστάμενης τυροκομικής μονάδας , ιδιοκτησίας ‘ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Ι. & ΣΙΑ
Ο.Ε.’(πρώην Ζάγκα Κοσμά)
εντός ορίων οικισμού Περδικακίου, Δ.Ε. Ινάχου, Δήμου Αμφιλοχίας, Νομού Αιτωλ/νίας.
Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ'
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α.Φ.Μ.
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: ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ.Ο.Υ.
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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Π.Ε. Α Ι Τ Ω Λ Ο Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» .
2. Το Π.Δ. 132/2010(ΦΕΚ 225 Β’) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την αριθμ. πρ. 191209/3232//26-10-2011 (ΦΕΚ2513/Β/07-11-2011) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας…..»
4. Το Ν.1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τον
Ν. 3010/ΦΕΚ 91 Α/25.4.2002 «εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97 / 11 ΕΕ.
5. To N.4014/2011 (ΦEK209A) ‘Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ….’
6. Την ΚΥΑ 69269/5387 / 25.10.90 (ΦΕΚ 678 Β) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ Η.Π 10114/703
/Φ 104/ΦΕΚ 332 Β/ 20-3-2003 «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης
(Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650 / 86 κλπ»
7. Tην Υ.Α. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21Β) ‘Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το αρ.1, παρ. 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209Α/2011).
8. Την ΚΥΑ Η.Π 11014/704/Φ.704/ΦΕΚ 332 Β/20-03-2002 «διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)…».
9.Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Β/13-02-2012) ‘Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με τη Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
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10. Τον Ν.3325/ΦΕΚ 68 Α/ 11.3.2005 περί ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών – βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις (άρθρο 6), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-07-2011).
11. Την με αρ. 13727/724 /ΦΕΚ 1087 Β’ / 5.8.03 απόφαση σχετική με αντιστοίχηση κατηγοριών βιομηχανικών
& βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα ,
σύμφωνα με την οποία το εν λόγω τυροκομείο κατατάσσεται στη χαμηλή όχληση (<100 tn/ημ.)
12. Την ΚΥΑ 37111/2021(ΦΕΚ 1391Β’/29-9-2003) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του
κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3
του Ν. 3010/2002».
13.Την αριθμ.186/2003 Οικοδομική Άδεια του Τμ. Π.Ε. Αμφιλοχίας Ν.Α. Αιτωλ/νίας και την αρ. 266297
Δηλώση ένταξης κτιριακών εγκαταστάσεων στον Ν.4014/2011.
14. Την με αρ. πρωτ.: Δ.ΑΝ. 796/Φ.14.2685/Φ.14.2685/02-06-2004 άδεια λειτουργίας του τυροκομείου
ιδιοκτησίας Ζάγκα Κοσμά στη θέση Περδικάκι (εντός οικισμού) Δήμου Αγρινίου νομού Αιτωλ/νίας , διαρκείας
αορίστου χρόνου.
15. Την με αρ.πρ. 1211/28-01-2004 Απόφαση Νομάρχη Αιτωλ/νίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στο
τυροκομείο υπό την επωνυμία κου Ζάγκα Κοσμά , ισχύος μέχρι 28-01-2014.
16. Την από 31-01-2012 αίτηση της Δημητριάδης Ι. & ΣΙΑ ΟΕ με συνημμένο φάκελο (αρ. πρ. 26297/490/3101-2012 Τμ. Ανάπτυξης Αγρινίου).
17. Την με αρ.πρωτ.οικ. 172509/4266/2-10-07 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και το γεγονός ότι από τις
αιτούμενες τροποποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί δεν προκύπτουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο
περιβάλλον
18. Το με αριθ. πρωτ.: Τ.Α.Α.οικ43497/892/21-02-2012 έγγραφό μας για γνωμοδότηση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.
19. Τις γνωμοδοτήσεις-εγκρίσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων:
α) Η με αρ. πρ. 60800/274/12-03-2012 Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων Δνσης
Κτηνιατρικής/ΠΔΕ.
β) Το με αρ. πρ.1676//2003/01-10-2003 έγγραφο του Τμ. Π.Ε. Αμφιλοχίας σχετικό με χρήσεις γης.
γ) Το με αρ. πρ.400 οίκοθεν/10-3-2004 έγγραφο του Τμ. ΟΑ & Π.Ε. Δ.Αμφιλοχίας με συνημμένη
εγκεκριμένη μελέτη διάθεσης αποβλήτων.
δ) Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες ΛΣΤ’ Εφορείας Προϊστ. & Κλασ. Αρχαιοτήτων , ΥΠΠΟ Δυτικής Ελλάδος
και η 22ης Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και ο Δήμος Αμφιλοχίας δεν απάντησαν στις προβλεπόμενες
προθεσμίες που προβλέπονται στην
Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Εγκρίνουμε τους παρακάτω περιβαλλοντικούς όρους για τη συνέχιση της λειτουργίας της τυροκομικής μονάδας
, ιδιοκτησίας ‘ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.’ που βρίσκεται και λειτουργεί εντός ορίων οικισμού Περδικακίου
Δ.Ε. Ινάχου, Δήμου Αμφιλοχίας , Νομού Αιτωλ/νίας:
Είδος & μέγεθος δραστηριότητας: Τυροκομική μονάδα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μηχανημάτων
κινητήρια 46,76 KW και θερμική -- , εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ):15,50 KVA και δυναμικότητα 1,4
tn γάλακτος ανά ημέρα λειτουργίας. Παραγόμενα προϊόντα: φέτα, κεφαλοτύρι, γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα,
πεκορίνο, μυζήθρα.

Μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου σύμφωνα με το ΠΔ 1180/81.
Αέριοι ρύποι: Αέριοι ρύποι: απαέρια καύσης από τον ατμολέβητα: σύμφωνα με την ΚΥΑ
11294/ΦΕΚ264Β/1993 για αέριο καύσιμο (υγραέριο) , ήτοι: Δείκτης αιθάλης <1 κλίμακας Bacharach, CO2≥
10% κ.ο. ή O2≤ 7,5% κ.ο.
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Η διάθεση των λυμάτων από την παραγωγική διαδικασία σύμφωνα με την αρ.πρ. 400/10-3-2004 άδεια διάθεσης
αποβλήτων Τμ. Π.Ε. Αμφιλοχίας.
- Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του Περιβάλλοντος
που επιβάλλεται να κατασκευασθούν:
Όσα προβλέπονται από την ΠΕ που κατατέθηκε στο Τμήμα Ανάπτυξης και εγκρίθηκε και θεωρήθηκε χωρίς έλεγχο
των πράξεων με ευθύνη του συντάξαντα μελετητή και επιπλέον :
α. Κτιριακή ηχομόνωση και τοποθέτηση των μηχανημάτων σε ειδικές αντικραδασμικές και ηχοαπορροφητικές
βάσεις, ώστε να καλύπτεται το ανώτατο όριο έντασης θορύβου του Π.Δ.1180 (ΦΕΚ293/Α/81).
β. Να λαμβάνονται τα μέτρα πυροπροστασίας , σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
γ. Nα λαμβάνονται τα μέτρα Υγειονομικών συνθηκών λειτουργίας του τυροκομείου, σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομοθεσία.
δ. Να πληρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές της ΚΥΑ 11294/ΦΕΚ264Β/1993.
ε. Η διαχείριση του τυρογάλακτος θα γίνεται σύμφωνα με το Κανονισμό1069/2009/ΕΚ και τον εφαρμοστικό του
Κανονισμό 142/2011/ΕΚ. Το τυρόγαλα , θα διατίθεται για σίτιση σε συγκεκριμένες μονάδες εκτροφής ζώων
διασφαλίζοντας την ιχνηλασημότητά του με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία , υπό τον έλεγχο του Τμήματος
Κτηνιατρικής/Δνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής/ΠΕ Αιτωλ/νίας/ΠΔΕ.
ζ. Να τηρούνται τα ημερήσια δελτία κίνησης ποσοτήτων γάλακτος , προϊόντων και τυρογάλακτος.
η. Η διάθεση των λυμάτων προσωπικού να γίνεται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου. Η
επεξεργασία και η διάθεση των υγρών πλύσεων του τυροκομείου να πραγματοποιείται σε υπεδάφιο πεδίο
σύμφωνα με την με αρθ. Πρωτ. 400 οίκοθεν/10-3-2004 έγκριση του Τμήματος Π.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ εγκεκριμένη
μελέτη διάθεσης αποβλήτων.
Η διάθεση των προαναφερόμενων υγρών αποβλήτων να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 145116
(ΦΕΚ354Β/08-03-2011) εντός του μεταβατικού διαστήματος που αυτή ορίζει (μέχρι 8-3-2013).
Σε καμία περίπτωση τα λύματα να μην διατίθενται ανεπεξέργαστα στο περιβάλλον φροντίζοντας να τηρούνται τα
αναφερόμενα στο αρθ. 14 του Ν.4042/2012.
θ. Για την άδεια λειτουργίας της μονάδας να εφοδιαστεί με τις απαιτούμενες εγκρίσεις από την ισχύουσα
Νομοθεσία για το εφεδρικό Η/Ζ.
ι. Τα χρησιμοποιημένα είδη ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού να συλλέγονται και να παραδίδονται σε
Φορέα διαχείρισης Αποβλήτων, ο οποίος να έχει την προβλεπόμενη Άδεια.
ια.Ο Φορέας της δραστηριότητας να συμμετέχει σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών
σύμφωνα με τον Ν 2939/ΦΕΚ 179 ΤΕΥΧΟΣ Α/2201, ιδιαίτερα σε σχέση με τ’ απόβλητα και τις συσκευασίες
τους.
ιβ. Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου να συλλέγονται και να διατίθενται στο χώρο διάθεσης του οικείου
Δήμου.
ιγ. Σύμφωνα με την αρ.πρ.οικ. 172509/4266/2-10-07 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ , να υποβάλλετε στην
υπηρεσία μας , σε ετήσια βάση, κατά τον μήνα Φεβρουάριο σε δύο αντίγραφα , την ετήσια έκθεση αποβλήτων.
Από την υπογραφή της παρούσας παύει η ισχύς της με αρ.πρ.1211/Φ.4.694/28.01.2004 απόφασης.
-Παρακολούθηση της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων –Υπεύθυνος :
ο κατά νόμο υπεύθυνος του τυροκομείου κ. Καρβέλας Ν. Τηλ.: 2641047914
-Ιδιαίτερα ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος :

εντός ορίων οικισμού

- Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων πέραν του οποίου θα πρέπει να ζητηθεί η εκ νέου
έγκριση περιβαλλοντικών όρων με υποβολή σχετικής αίτησης-μελέτης στο Τμήμα Ανάπτυξης : δέκα (10) έτη από
τη έκδοση της παρούσας απόφασης, με την επιφύλαξη ότι αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου
6 του Ν. 1650 /86 η μη επάρκεια των μέτρων που προβλέπονται θα υπάρξει τροποποίηση των όρων της
απόφασης αυτής με άλλη απόφαση.
-Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την δημοσίευση
της, προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου & Ιονίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.227 του Ν.3852/20110
(ΦΕΚ87Α/2010) .
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- Η παρούσα αφορά μόνο τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας της επιχείρησης και δεν υποκαθιστά ούτε
αναιρεί διατάξεις (περί ιδρύσεως , λειτουργίας , χρήσεως γης κλπ) που ενδεχόμενα δεν επιτρέπουν την
αδειοδότηση της υπόψη δραστηριότητας και δεν νομιμοποιεί την χρήση του χώρου από πολεοδομική άποψη ούτε
υποκαθιστά τυχόν άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ( χωροθέτηση , άδεια εγκατάστασης , οικ. άδεια κλπ).
-Αθέτηση μέρους ή όλων των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων επιφέρει ποινικές , αστικές και διοικητικές
κυρώσεις σύμφωνα με τον N.4014/2011 (ΦEK209A).
- Η Περιβαλλοντική Έκθεση (ΠΕ), που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, να βρίσκεται στο χώρο της μονάδας
και σε κάθε έλεγχο να είναι στη διάθεση των αρμοδίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση υποχρεούται στην
δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/ΦΕΚ 1391Β’/2003.
Τα έξοδα δημοσιοποίησης βαρύνουν το φορέα του έργου.
Όνομα εκπροσώπου: κ. Καρβέλας Νικόλαος
Τηλέφωνο >>
: 2641047914
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ε.Δ.

1. Χ.Α.
2. Φ.14. 2685
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Περδικάκι Αμφιλοχίας

(συν/νη μελέτη)

2. Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος
Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. / Τμήμα Βιομηχανιών
Πατησίων 147, Τ.Κ. 11251 Αθήνα
3. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιφερειακό Συμβούλιο (για δημοσιοποίηση)
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 Πάτρα
4.

Ανάρτηση στο διαδίκτυο s.papadatou@pde.gov.gr
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