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ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου»

ΣΧΕΤ:
α) Η µε αριθµό πρωτ. 4253/12-12-2018 Ερώτηση
β) Η µε αριθµό πρωτ. 701/21-12-2018 Αναφορά

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης και της (β) σχετικής Αναφοράς οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή
των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. Γκιόλα Ιωάννη και κ. Ανδριανό Ιωάννη αντίστοιχα, σας γνωρίζουµε ότι:
Το ζήτηµα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των πυρηνοελαιουργείων γενικά, αποτελεί
αντικείµενο εργασίας για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ήδη:
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Φ.15/4187/266/2012 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής “Καθορισµός Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων
(ΠΠ∆), κατά κλάδο δραστηριότητας στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.
4014/11” (Β’ 1275)», αντιµετωπίστηκε το µέχρι πρότινος φλέγον ζήτηµα της αποκλειστικής και υποχρεωτικής
επεξεργασίας του ελαιοπυρήνα (δύο ή τριών φάσεων) που παράγεται κατά την διαδικασία παραγωγής
ελαιολάδου στα ελαιοτριβεία, µόνο σε πυρηνελαιουργεία, δίνοντας την εναλλακτική δυνατότητα διάθεσής του
για περαιτέρω διαχείριση και σε άλλες νοµίµως λειτουργούσες και κατάλληλα αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις.
Bάσει της ΥΑ ∆ΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής
απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 2019/Α/2011) όπως
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει…» και προκειµένου να εκτιµώνται και να αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από τη λειτουργία του συνόλου των πυρηνελαιουργείων, αυτά υπάγονται πλέον, ανεξαρτήτως
µοριοδότησης και δυναµικότητας επεξεργασίας πρώτης ύλης, στην Υποκατηγορία Α2 (9η Οµάδα α/α 13).
Σηµειώνεται ότι για τους φορείς εκµετάλλευσης των βιοµηχανικών µονάδων που υπάγονται στην
Υποκατηγορία Α2, προκειµένου να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά οι µονάδες, απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Αρµόδια περιβαλλοντική αρχή για τη διενέργεια της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2 είναι η οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.
Εποµένως, η έγκριση ή µη των περιβαλλοντικών όρων για τα πυρηνελαιουργεία γίνεται µε Απόφαση του
Συντονιστή της. Στην περίπτωση της έγκρισης, στην Απόφαση, θα πρέπει να προβλέπονται αναλυτικά οι όροι

οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται από τις επιχειρήσεις ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο
περιβάλλον.
Το ΥΠΕΝ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα παρέµβασης της πολιτείας σε ένα διαχρονικό οξύ πρόβληµα και θα
αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες όπως αναλύσαµε στην υπ΄ αρ. πρωτ. 3090/28-11-2018 απάντησή µας σε
σχετική Ερώτηση Βουλής, την οποία σας κοινοποιούµε.
Αναφορικά µε το ζήτηµα των περιβαλλοντικών ελέγχων, σας ενηµερώνουµε ότι αρµόδιες αρχές για τη
διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων είναι το Σώµα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Μεταλλείων
του ΥΠΕΝ, οι αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και των Περιφερειών καθώς και τα Κλιµάκια
Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος των Περιφερειών (Ν. 4014/2011, άρθρο 20). Ως προς τις συγκεκριµένες
περιπτώσεις των αναφερόµενων στην Ερώτηση πυρηνελαιουργείων, σας γνωρίζουµε ότι η οικεία Περιφέρεια
(κοινοποιείται το έγγραφό της) έχει διενεργήσει αυτοψίες και η διαδικασία ελέγχου είναι σε εξέλιξη. Σηµειώνεται οι
επιθεωρητές περιβάλλοντος το 2016 διενήργησαν αυτοψία στα δύο πυρηνελαιουργεία και επιβλήθηκε από το
ΥΠΕΝ πρόστιµο ύψους 2.500 ευρώ στο ένα εκ των δύο.
Σύµφωνα µε την ενηµέρωση την οποία λάβαµε από την οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση:
λόγω της θεσπισµένης µε το Π.∆. 3/8-6-2018 (ΦΕΚ 396∆) Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) στην περιοχή, το
ζήτηµα της µετεγκατάστασης των εν λόγω δραστηριοτήτων διέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν.
3982/11 (ΦΕΚ 143Α) όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 του αρ. 52 του Ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230Α), σύµφωνα
µε την οποία η µετεγκατάστασή τους θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 8-8-2019.
τα εν λόγω δύο πυρηνελαιουργεία διαθέτουν σε ισχύ περιβαλλοντικούς όρους και είναι στην ευχέρεια της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης να τους τροποποιήσει ή και να επιβάλει πρόσθετους όρους εφόσον κρίνει ότι δεν
προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.

Ο ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Επισυνάπτονται:
Το µε α.π. 354694/6633/24-12-2018 έγγραφο (σελ. 1)
Η υπ΄ αρ. πρωτ. 3090/28-11-2018 απάντησή µας (σελ. 15)

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνηµµένων: 16
Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων:
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