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Θ Ε Μ Α: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων λόγω μηχανολογικής επέκτασης για την
λειτουργία μονάδας συσκευασίας βρώσιμων ελιών, παρασκευής – συσκευασίας μικτών
προιόντων με βάση την βρώσιμη ελιά και τυποποίηση συσκευασίας ελαιολάδου
ιδιοκτησίας «ΓΑΙΑ Τρόφιμα» ΑΒΕΕ στη θέση Ρουπάκια 1ο χλμ. ΕΟ ΑγρινίουΚαρπενησίου δήμου Αγρινίου νομού Αιτωλ/νίας .
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Α Ν ΤΙ 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

Έχοντας υπόψη :
1) Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) για την προστασία του περιβάλλοντος ,όπως
αντικαταστάθηκε με το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/11).
2) Τον Ν.3325/ΦΕΚ 68 Α/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών –βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3982/ΦΕΚ 143Α/2011
3) Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β/90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων
σε κατηγορίες, περιεχόμενο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων».
4) Την ΚΥΑ με Η.Π. 15393/2332/5-8-02 (ΦΕΚ 1022/Β/02) «Κατάταξη έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες…» σε αντικατάσταση της ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ 1958/ΦΕΚ 21Β/2012
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5) Την ΚΥΑ με Η.Π. 1014/703/Φ104/ 20-3-03 (ΦΕΚ 332/Β/03) «διαδικασία
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (ΕΠΟ)…».
6) Την ΚΥΑ 13727/724/5-8-03 (ΦΕΚ 1087/Β/03) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης…».
7) Την ΚΥΑ με Η.Π. 37111/2021/29-9-03 (ΦΕΚ 1391/Β/03) «Καθορισμός τρόπου
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού….».
8) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) ‘Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’.
9) Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225 Α/27-12-2010) ‘Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας’.
10) Την με αρ. πρωτ. 191209/ΦΕΚ 3232 Β/26-10-2011Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας ‘Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας’.
11) Την με αρ. πρωτ.: Δ.ΑΝ. 2311/Φ.14.2088/15-10-2010 άδεια λειτουργίας της
αναφερόμενης στο θέμα μονάδος, διαρκείας αορίστου χρόνου.
12) Την με αρ. πρωτ.: 1937/Φ.1088 /6-9-2006 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της
αναφερόμενης στο θέμα μονάδος , χρονικής ισχύος πέντε (5) ετών.
13) Την με αρ. πρωτ.: Τ.Α.Α. 167623/2806/29-9-2011 αίτηση ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ για
ανανέωση
έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λόγω χρονικής λήξης τους και
μηχανολογικής επέκτασης με συνημμένα δικαιολογητικά.
14) Την με αρθ. πρωτ. οικ. 122859/2-2-04 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ για ανανέωση ,
εκσυγχρονισμό , επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενου έργου ή
δραστηριότητας, και το γεγονός ότι από τον μερικό εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού
εξοπλισμού που έχει πραγματοποιηθεί δεν προκύπτoυν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο
περιβάλλον.
15) Την με αρ.πρωτ.οικ. 172509/4266/2-10-07 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ .
16) Την με αρθ.πρωτ. 65122/1411/15-3-12 αίτηση της ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ με συνημμένες
αναλύσεις υγρών αποβλήτων.
Αποφασίζουμε
Την Έγκριση των πιο κάτω περιβαλλοντικών Όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση λειτουργίας της μονάδας συσκευασίας βρώσιμων ελιών,
παρασκευής – συσκευασίας μικτών προιόντων με βάση την βρώσιμη ελιά και τυποποίηση συσκευασίας
ελαιολάδου ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ Τρόφιμα ΑΒΕΕ στη θέση Ρουπάκια (1ο χλμ Ε.Ο Αγρινίου Καρπενησίου)
Δήμου Αγρινίου νομού Αιτωλ/νιας.
α. Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας
α1) Είδος: Συσκευασία βρώσιμων ελιών- Παρασκευή και συσκευασία μικτών προϊόντων με βάση την
βρώσιμη ελιά και τυποποίηση- συσκευασία ελαιολάδου.
ΣΤΑΚΟΔ: 153.9, 154.3
Όχληση: χαμηλή
α2)Μέγεθος-δυναμικότητα:
i. : Συσκευασία βρώσιμων ελιών- Παρασκευή και συσκευασία μικτών προιόντων με βάση
την βρώσιμη ελιά (ΣΤΑΚΟΔ :153.9): 750( επτακόσιοι πενήντα) τόνοι προιόντων/έτος \175
ημέρες / έτος =4,30 τόνοι προιόντων/ημέρα λειτουργίας .
ii. Τυποποίηση- συσκευασία ελαιολάδου (ΣΤΑΚΟΔ: 154.3): 650 (εξακόσιοι πενήντα) τόνοι
ελαιόλαδο / έτος\ 140 ημέρες/ έτος =4.65 τόνοι ελαιόλαδο / ημέρα λειτουργίας.
α3) Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
 Επιφάνεια γηπέδου :
14.641,30 m2 (γήπεδο δραστηριότητας)
 Επιφάνεια (κάλυψη) που θα εξυπηρετεί την δραστηριότητα : 6.533,22 m2
 Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού: κινητήριος 455,79 KW
(υφιστάμενη 435,54 ΚW και
εκσυχρονισμού 20,25 KW) και θερμική ισχύς 63.00KW
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Είδη, ποσότητες πρώτων υλών : Συσκευασία βρώσιμων ελιών- Παρασκευή και συσκευασία μικτών
προιόντων με βάση την βρώσιμη ελιά (ΣΤΑΚΟΔ :153.9): 750( επτακόσιοι πενήντα) τόνοι
προιόντων/έτος \175 ημέρες / έτος =4,30 τόνοι προιόντων/ημέρα λειτουργίας .
Τυποποίηση- συσκευασία ελαιολάδου (ΣΤΑΚΟΔ: 154.3): 650 (εξακόσιοι πενήντα) τόνοι ελαιόλαδο /
έτος\ 140 ημέρες/ έτος =4.65 τόνοι ελαιόλαδο / ημέρα λειτουργίας.


 Είδη παραγόμενων προϊόντων : Συσκευασία βρώσιμων ελιών- Παρασκευή και συσκευασία μικτών
προϊόντων με βάση την βρώσιμη ελιά και τυποποίηση- συσκευασία ελαιολάδου, στις προαναφερόμενες
ποσότητες.
 Διάθεση υγρών αποβλήτων :στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της πόλεως Αγρινίου.
β. Οριακές τιμές εκπομπής:
β1.Υγρών αποβλήτων : Η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων να γίνεται στο Αποχετευτικό
δίκτυο του Αγρινίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρ.πρωτ. 571/20-5-2004 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α
ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ήτοι:
- BOD5 :270.8 mg/l
- Αιωρούμενα στερεά SS :333,33 mg/l
- Ολικό άζωτο ΤΚΝ: 50 mg/l
- Φωσφόρος Ρ : 10 mg/l
- Ποσοστό εξαερώσιμων στερεών : 70%
- Ποσοστό σταθερών στερεών: 30%
β2.Θορύβου : 65 dB(A) , μετρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ1180/ΦΕΚ293Α/81.
β3.Αέριοι ρύποι :Σύμφωνα με την ΚΥΑ 11294/ΦΕΚ 264 Β/1993, ήτοι; Δείκτης αιθάλης <1 κλίμακας
Bacharach
CO2>10^ % κ.ό ή Ο2 <7.5% κ.ό.
Η δειγματοληψία για τον έλεγχο της τήρησης των ορίων αυτών να γίνεται σύμφωνα με την μέθοδο
αναφοράς που προδιαγράφεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 896.
γ. Ειδικές οριακές τιμές επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα:
Δεν υπάρχουν
δ. Τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν για την
αντιμετώπιση της ρύπανσης ή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος:
δ1. Κτιριακή ηχομόνωση και τοποθέτηση των μηχανημάτων σε ειδικές αντικραδασμικές και
ηχοαπορροφητικές βάσεις, ώστε να καλύπτεται το ανώτατο όριο έντασης θορύβου της παραγράφου β2
δ2. Να λαμβάνονται τα μέτρα Υγειονομικών συνθηκών λειτουργίας των τμημάτων της μονάδος, σύμφωνα
με την ισχύουσα Νομοθεσία.
δ3. Απορριπτόμενες ελιές και οι πυρήνες από την εκπυρήνωση των ελιών να διατίθενται σε μονάδες
παραγωγής πηρυνελαίου που θα αποδεικνύεται με παραστατικά έγγραφα παράδοσης.
δ4. Τα υγρά απόβλητα να επεξεργάζονται σε δεξαμενές ελαιοσυλογής – λιποσυλογής, κροκίδωσης και
καθίζησης και να διατίθενται στο Κεντρικό Αποχετευτικό δίκτυο της πόλεως Αγρινίου, σύμφωνα με την
ΥΔ Ε1β 221/1965 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με τα αρθ. Πρωτ. 472/ 30-6-06 και 313/ 30-5-06
έγγραφα της ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. Να γίνονται εργαστηριακές αναλύσεις τουλάχιστον μια φορά το μήνα για
τον έλεγχο των υγρών αποβλήτων πριν την είσοδο τους στο Κεντρικό Αποχετευτικό δίκτυο πόλεως
Αγρινίου τα αποτελέσματα να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από το Τμήμα Ανάπτυξης
Αγρινίου. Τα λύματα του προσωπικού να συλλέγονται και μετά από καθίζηση να διατίθενται στο Κεντρικό
δίκτυο αποχέτευσης Αγρινίου.
δ5. Τα στερεά απόβλητα (ιλύς ) από την δεξαμενή καθίζησης να συλλέγονται κατά διαστήματα και ν’
αποθηκεύονται σε αβαθή δεξαμενή σε αγρόκτημα της περιοχής. Αυτή ν’ αναμειγνύεται με στερεά υλικά
(φύλλα από την διεργασία ελαιοτριβείων κλπ) και μετά την ωρίμανση της να χρησιμοποιείται ως
εδαφοβελτιωτικό υλικό.
δ6.Ο Φορέας της δραστηριότητας να συμμετέχει σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τον
Ν 2939/ΦΕΚ 179 ΤΕΥΧΟΣ Α/2201, ιδιαίτερα σε σχέση με τ’ απόβλητα ( έλαια – λίπη που δεν
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση) και τις συσκευασίες τους.
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δ7. Σύμφωνα με την αρ. πρωτ.οικ. 172509/4266/ 2-10-07 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ να υποβάλλεται στην
υπηρεσία μας ,σε ετήσια βάση, κατά τον μήνα Φεβρουάριο σε δύο αντίγραφα , των ετήσια έκθεση
αποβλήτων.
δ8.Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου να συλλέγονται και να διατίθενται στο ΧΥΤΑ Αγρινίου.
δ9. Τήρηση των μέτρων και όρων που προδιαγράφονται στα άρθρα 4,7 και 8 της ΚΥΑ 11294/ΦΕΚ
264Β/1993( μετρήσεις και συντήρηση του συστήματος καύσης).
δ10.

Για την υπάρχουσα γεώτρηση πυροσβεστικής χρήσης να υποβληθεί, εντός εξαμήνου στην υπηρεσία,

άδεια χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού σύμφωνα με την ΚΥΑ αρθ.οικ.150559/
ΦΕΚ 1440 Β/16-06-2011
Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε
επιφανειακούς
αποδέκτες.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στην Π.Ε. εφ’ όσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.
ε. Παρακολούθηση της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων –Υπεύθυνος :
Ο κ.Σκόνδρας Δημήτριος τηλ: 2641022709
στ. Ιδιαίτερα ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος :

-

ζ. Καθορισμός χρονικού διαστήματος ισχύος των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων : Οι παραπάνω
περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια και υπόκεινται σε αναθεώρηση σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4014/ΦΕΚ 209/Α/2011.
Εάν κατά την κατασκευή ή και λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας προκύπτει ότι δεν
προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον επιβάλλονται πρόσθετοι όροι ή τροποποιούνται οι υφιστάμενοι
περιβαλλοντικοί όροι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η παρούσα απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων η τεχνική έκθεση καθώς και η εγκεκριμένη
Περιβαλλοντική Έκθεση, με την αρθ.πρωτ. 1937/Φ.2088/2006 απόφαση μας να βρίσκονται στο χώρο
κατασκευής και λειτουργίας της δραστηριότητας και να δείχνονται σε κάθε αρμόδιο όργανο ελέγχου από
την κείμενη Νομοθεσία.
Η μη τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή προστίμων και την
προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της μονάδος , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/ΦΕΚ
209 Α/2011.
Κατά της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, σύμφωνα με τα άρθρα 30 του
Ν.3982/2011) ΚΑΙ 227 ΤΟΥ Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) καθώς και την εγκύκλιο με αριθμό
15/2011 ΤΟΥ Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία
υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας , μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
κοινοποίησή της.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να την
δημοσιοποιήσει, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 της ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/03 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1391
Β/29-09-2003).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ε.Δ.

1. Χ.Α.
2. Φ.14. 2088
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
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1) ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε (συν/νη τεχνική έκθεση
2) Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτ. Ελλάδας(για δημοσιοποίηση)
3)ΥΠΕΚΑ/ Γ.Δ. Περ/ντος /ΕΑΡΘ/ τμ. Βιομηχανιών
4) Ανάρτηση στο διαδίκτυο
s.papadatou@pde.cov.gr
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