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ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Κ.Υ.Α. για την τροποποίηση απόφασης
σχετικά με τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων»
ΣΧΕΤ.:

Με αφορμή την διαβούλευση για την τροποποίηση της απόφασης
Φ.15/4187/266/2012 με την οποία καθορίζονται ΠΠΔ για δραστηριότητες που
εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3982/2011, ανάμεσα στις οποίες ανήκουν και τα
ελαιοτριβεία, η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος συζήτησε το θέμα στην
τελευταία συνεδρίασή της. Πρέπει να αναφερθεί ότι στην Περιφέρεια του
Παραρτήματός μας (Δυτ. Ελλάδα, Πελοπόννησος και Ζάκυνθος, Κεφαλονιά)
λειτουργεί πλήθος ελαιοτριβείων, τόσο δύο όσο και τριών φάσεων. Παρά το γεγονός

ότι τα υγρά απόβλητα στην περίπτωση των διφασικών είναι λιγότερα σε ποσότητα,
φαίνεται ότι και πάλι δημιουργούνται προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις
αυξημένες ποσότητες ελαιοπυρήνα οι οποίες θέλουν κατάλληλη διαχείριση που με
την σειρά της δημιουργει περιβαλλοντικές οχλήσεις (προβλήματα στη λειτουργία
πυρηνελαουργείων). Η αναθεώρηση λοιπόν των ΠΠΔ μπορεί να συμβάλλει προς την
θετική κατεύθυνση, βοηθώντας εκτός από την αποτελεσματικότερη προστασία του
περιβάλλοντος και στην υιοθέτηση οικονομικότερων, άρα ρεαλιστικότερων μεθόδων
περιβαλλοντικής προστασίας από μεριάς των φορέων των ελαιοτριβείων. Αξίζει να
σημειωθεί πως είναι αρκετές οι περιπτώσεις όπου οι υπεύθυνοι ελαιοτριβείων
αντιμετωπίζουν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για υποβάθμιση περιβάλλοντος,
την ίδια στιγμή που η υιοθέτηση βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών απαιτεί σε
πολλές περιπτώσεις ανάλωση υψηλών χρηματικών κεφαλαίων που ειδικά για τις
μικρές μονάδες είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
Όσον αφορά σε παρατηρήσεις επί του σχεδίου, πρέπει να επισημανθούν τα
παρακάτω:
1. Στον όρο Ε3-2 η πρόβλεψη για υδρολίπανση μπορεί να υπάρξει και για άλλες
καλλιέργειες για τις οποίες θα εκδοθεί έγκριση του Υπ.Α.Α.Τ. χωρίς να
χρειαστεί νέα τροποποίηση του όρου αυτού. Τα ερευνητικά δεδομένα έχουν
αποδείξει ότι τα υγρά αυτά απόβλητα περιέχουν λιπαντικά στοιχεία τα οποία
μπορεί να ευνοήσουν διάφορες καλλιέργειες, λαμβάνοντας υπόψη εδαφικά
χαρακτηριστικά όπως η δομή, το βάθος υδροφόρου ορίζοντα κ.α.
2. Σχετικά με την τροποποίηση της δεύτερης περίπτωσης του όρου Ζ8 θα πρέπει
να αναφερθεί ότι η πρόβλεψη διαχείρισης του ελαιοπυρήνα διφασικών
ελαιοτριβείων για παραγωγή φυτοχώματος μπορεί να συναντήσει
γραφειοκρατικά εμπόδια από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εθνικές
προδιαγραφές για την παραγωγή του υλικού αυτού και την μετέπειτα χρήση
του σε καλλιέργειες. Θα πρέπει να προβλεφθεί άμεσα η εκπόνηση εθνικών
προδιαγραφών σχετικά με την παραγωγή φυτοχωμάτων και compost
γενικότερα από διαχείριση διαφόρων υλικών
3. Στο Παράρτημα ΙΙ, μέρος Α οι προδιαγραφές αποστάσεων των
εδαφοδεξαμενών από τα όρια οικισμών μπορεί να δημιουργήσουν αδυναμία
εφαρμογής του όρου αυτού αφού, ειδικά για την νότια Ελλάδα, τα
περισσότερα ελαιοτριβεία βρίσκονται είτε εντός των ορίων των οικισμών, είτε
σε πολύ κοντινές αποστάσεις από αυτά. Η απαίτηση αυτή μπορεί να
αντικατασταθεί με την λήψη επιπλέον μέτρων υγειονομικής και
περιβαλλοντικής προστασίας, όπως η υποχρεωτικότητα πραγματοποίησης
εφαρμογών για την καταπολέμηση πληθυσμών εντόμων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, η τακτικότερη εφαρμογή αρδεύσεων κ.α.
4. Για το σύστημα των εδαφοδεξαμενών μπορεί να υπάρξει αναφορά και στην
δυνατότητα φυτεύσεων καλαμιών όπου έχει αποδειχθεί ότι λόγω της έντονης
διαπνοής επιταχύνεται η εξάτμιση των συσσωρευμένων υγρών. Για το θέμα
αυτό έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς διάφορες μελέτες και εφαρμόζεται

σε αρκετές περιπτώσεις για την διαχείριση επεξεργασμένων υγρών
προερχομένων από υγρά απόβλητα
5. Στο Παράρτημα ΙΙ, μέρος Β μετά την φράση «….εγγεγραμμένο στα
αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα» θα πρέπει να προστεθεί: «του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.» καθόσον το Επιμελητήριο είναι αυτό που με βάση την κείμενη
νομοθεσία νομιμοποιεί τους Γεωτεχνικούς να ασκούν συναφή επαγγελματική
δραστηριότητα, τηρώντας μάλιστα προς τούτο σχετικό μητρώο
6. Στο Παράρτημα ΙΙ, μέρος Β, σημείο ΣΤ σχετικά με την παρακολούθηση, η
πρόβλεψη για ενημέρωση πλήθους υπηρεσιών πριν από την εφαρμογή
άρδευσης προσθέτει γραφειοκρατία και εμπλέκει πολλούς διαφορετικούς
φορείς άνευ λόγου. Ειδικά η αδειοδοτούσα αρχή (Δ/νση Ανάπτυξης) δεν είναι
σε θέση να ελέγξει εξειδικευμένα στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή της
υδρολίπανσης. Αν θεωρηθεί ότι υπάρχει λόγος να παραμείνει αυτή η
γραφειοκρατική πρόβλεψη τότε η ενημέρωση πρέπει να αφορά στις
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειών ή στα
Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπ.Α.Α.Τ. που λειτουργούν σε κάθε
νομό
Κλείνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε πως από το όλο πνεύμα της επιστημονικής
προσέγγισης της υπό διαβούλευση απόφασης προκύπτει ότι για την άρδευση με
επεξεργασμένα απόβλητα λαμβάνεται ειδική πρόνοια για την ποσότητα των
αποβλήτων που μπορεί να εφαρμόζονται κατά στρέμμα και κατ’ επέκταση για την
ποσότητα των λιπαντικών που προστίθενται κατά στρέμμα (φερτάρδευση).
Προφανώς η προσέγγιση αυτή είναι η ενδεδειγμένη, φέρνει όμως πάλι στο προσκήνιο
παλαιότερη πρόταση του Παραρτήματος για την αναγκαιότητα θέσπισης, εκ μέρους
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, της συνταγής λίπανσης από
γεωπόνο σε κάθε πώληση λιπασμάτων από τα σημεία πώλησης αυτών. Ειδικά στην
περιοχή του Παραρτήματός μας υπάρχουν αρκετές περιοχές με προβλήματα
νιτρορύπανσης ( Αργολικό πεδίο, βόρεια Ηλεία, δυτική Μεσσηνία), κάτι που δείχνει
ότι πρέπει κάποια στιγμή να θεσπιστεί η υποχρεωτικότητα της παρουσίας επιστήμονα
στην λίπανση των καλλιεργειών με σκοπό την μείωση των κοστολογίων
καλλιέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και φυσικά την έγγραφη ανάληψη
της επιστημονικής ευθύνης για την χορήγηση λιπασμάτων.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Για την Διοικούσα Επιτροπή
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