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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & Π.Ε. 
ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου-Αναλήψεως 
Ταχ. Κώδικας : 38001  Βόλος 
Πληροφορίες : Ν. Πουρνάρας 
Τηλέφωνο : 24213 - 52504 
 

ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ                                                                                                                                         

Βόλος    7  -  2  -2017 

Αρ. πρωτ.: 81 /Φ1473 
   
  

 
ΠΡΟΣ 

Αγροτικός Συνεταιρισµός  
Αγ. Θεοδώρων 
Ελαιοτριβείο 
∆.∆. Αγ. Θεοδώρων, ∆. Αλµυρού 

 

Θέµα: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας Αγροτικού Συνεταιρισµού Αγ. 
Θεοδώρων που βρίσκεται στο ∆.∆. Αγ. Θεοδώρων του ∆. Αλµυρού. 
 
ΑΦΜ: 096062163        ∆ΟΥ Ν. Ιωνίας Βόλου 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 

15-10-22 Β.∆., του από 16-3-1950 Β.∆. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 
το από 24-11-53 Β.∆., του Ν.1650/86, του Ν.3010/02, του Π.∆. 1180/1981, της ΚΥΑ 
69269/1990, της ΚΥΑ 15393/2332/2002, του Ν. 2218/1994 όπως ισχύει σήµερα, του Ν. 
3325/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3982/2011  και των Υπουργικών Αποφάσεων που 
εκδόθηκαν µε βάση το Ν.3325/2005 και το Ν. 3982/2011. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 129/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 
4. Την Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/17.01.2012 (ΦΕΚ 158Β/03.02.2012) «Καθορισµός τύπου, 

δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και την λειτουργία των µεταποιητικών 
δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011, την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την 
προθεσµία για µεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση». 

5. Το αρ. 29 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ143Α/2011). 
6. Την µε αριθ. πρωτ. 2469/Φ.14-1473/17-12-1999 άδεια λειτουργίας ελαιοτριβείου 

ιδιοκτησίας Γεωργικού Συνεταιρισµού Αγ. Θεοδώρων που βρίσκεται ∆.∆. Αγ. Θεοδώρων του 
∆. Πτελεού, Ν. Μαγνησίας. 

7. Η από 16-12-2016 έκθεση αυτοψίας που συντάχθηκε κατόπιν επιτόπιου ελέγχου υπαλλήλων 
της Υπηρεσίας µας στην εγκατάσταση του ελαιοτριβείου στις 15-12-2016. 

8. Το µε αριθ. πρωτ. οικ. 6654/Φ. 1473/21-12-2016 έγγραφό µας, µε το οποίο κοινοποιούµε 
την ανωτέρω έκθεση αυτοψίας και θέτουµε προθεσµία 20ηµερών για την κατάθεση 
γραπτών απόψεων στον Αγροτικό Συνεταιρισµό Αγ. Θεοδώρων.  

9. Η υπ’ αρ. 81/5-1-2016 εµπρόθεσµη αιτιολογική αναφορά του Αγροτικού Συνεταιρισµού Αγ. 
Θεοδώρων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του ελαιοτριβείου του Αγροτικού Συνεταιρισµού Αγ. 
Θεοδώρων που βρίσκεται ∆.∆. Αγ. Θεοδώρων του ∆. Αλµυρού για το οποίο χορηγήθηκε από την 
υπηρεσία µας η µε αριθ. πρωτ. 2469/Φ.14-1473/17-12-1999 άδεια λειτουργίας, σύµφωνα µε το 
σκεπτικό της έκθεσης αυτοψίας (του 7 σχετικού). Ειδικότερα, στην ανωτέρω έκθεση αυτοψίας 
περιγράφονται οι διαπιστωµένες παραβάσεις σε σχέση µε την υπ’ αρ. 731/Φ.124/7-6-2005 
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του ελαιοτριβείου και τις σχετικές άδειες διάθεσης υγρών από 
τις οποίες κρίνεται ότι προκαλείται άµεσος κίνδυνος για την προστασία του περιβάλλοντος.  
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Επιπλέον, µε την παρούσα θέτουµε προθεσµία έως 31 Αυγούστου 2017 για την συµµόρφωση 
του φορέα της δραστηριότητας µε τις κάτωθι υποδείξεις: 

1. Υποβολή των στοιχείων της πρώτης δεξαµενής εξάτµισης µε βάση τις υλοποιηµένες 
διαστάσεις της για την τροποποίηση της αδειοδότησής της. 

2. Υποβολή τεχνικής έκθεσης από αρµόδιο µηχανικό στην οποία θα υπολογίζεται η 
συνολική απαιτούµενη επιφάνεια εξάτµισης µε βάση τον µέγιστο όγκο των 
παραγόµενων υγρών αποβλήτων του ελαιοτριβείου και θα αιτιολογείται η ανάγκη για 
την αδειοδότηση και ετέρας δεξαµενής συγκεκριµένων διαστάσεων. 

3. Πλήρης αποκατάσταση του χώρου της δεύτερης δεξαµενής εξάτµισης που λειτουργεί 
χωρίς αδειοδότηση σε γήπεδο όµορο του ελαιοτριβείου ή υποβολή των απαραίτητων 
στοιχείων για την αδειοδότησή της µε βάση το σκεπτικό του ανωτέρω (2) σηµείου 

προκειµένου να εκδοθεί έγγραφο Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (ΠΠ∆) για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του ελαιοτριβείου και των δεξαµενών εξάτµισης που βρίσκονται 
εντός του γηπέδου ή/και σε όµορο γήπεδο, έγγραφο που απαιτείται για τη συνέχιση της νόµιµης 
λειτουργίας του ελαιοτριβείου. 

Απαγορεύεται ρητά η λειτουργία του ελαιοτριβείου µέχρι την έκδοση των Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (ΠΠ∆) του ελαιοτριβείου και των συνοδών του εγκαταστάσεων, 
όπως αναφέρεται ανωτέρω, από την ∆/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. 

Η µε αριθ. πρωτ. 2469/Φ.14-1473/17-12-1999 άδεια λειτουργίας παύει να ισχύει. 

Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει την παρούσα απόφαση για λόγους 
νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 3982/2011 και των άρθρων 227 και 
228 του Ν. 3852/2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
 
1. ∆.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας 
Τέρµα Αγίου Νεκταρίου, Νέα Ιωνία Βόλου, 38446 
2. Αστυνοµικό Τµήµα Αλµυρού 
37100, Αλµυρός 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ∆ΙΑΝΟΜΗ:  
Τµήµα Α  

Ο Αν. Προϊσταµένου ∆/νσης 

και βεβαιών τη γνησιότητα 
κειµένων και υπογραφών όλων 
των υπογραφόντων το σύνολο 
των εγγράφων του συνηµµένου 
φακέλου του ανωτέρω σχεδίου 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 
 

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  
 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   


