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ΔΗΜΟΣ 

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της υπ’αριθμ. 2ης / 2020 Συνεδρίασης του Συμβουλίου 
Κοινότητας Μεσολογγίου 

 
Αριθμ. Απόφασης : 10 / 2020 

   
Σήμερα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη 
και ώρα 18:00 συνήλθε το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση 
ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕΣ 34/21-02-2020 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 
έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα οχτώ  (8) μέλη δηλαδή: 
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΑΣΚΑΛΗ   ΟΛΓΑ               
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΦΡΙΚΑΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΛΑΖΙΑ–ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ  
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

  

ΦΟΥΝΤΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ     
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         
ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     

  ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

   
 

Ο ειδικός Γραμματέας ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1289/2019 απόφαση 
Δημάρχου Δημοτικός υπάλληλος Ντρέλιας Αριστείδης δήλωσε ασθενής λίγη ώρα πριν την 

συνεδρίαση για τον λόγο αυτό χρέη Γραμματέα εκτέλεσε η σύμβουλος Χαλαζιά - 
Βαλλιάνατου Ανδριανή μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Συμβουλίου.  
 
Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισάγει το Ημερησίας Διατάξεως θέμα: Πυρηνελαιουργείο της περιοχής (οχλήσεις, 
προτάσεις λύσεις), Εισήγηση Νίκος Σταμάτης 
 
Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο σύμβουλος Νίκος Σταμάτης ο οποίος προχώρησε στην 
εισήγησή του λέγοντας τα εξής: 
 

Μία μονάδα παραγωγής πυρηνελαίου επεξεργάζεται τον ελαιοπυρήνα και την ψίχα της 
ελιάς τα οποία παραμένουν μετά την αφαίρεση του ελαιολάδου στα ελαιοτριβεία. Ο 
ελαιοπυρήνας είναι ένα μίγμα πυρηνελαίου (~5%), πυρηνοξύλου (~45%) και νερού 
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(~50%). Υπάρχουν δύο βασικά στάδια παραγωγής του πυρηνελαίου: Η διαδικασία 
ξήρανσης και η διαδικασία απόσταξης. Κατά τη διαδικασία ξήρανσης, ο ελαιοπυρήνας 
προωθείται σε μεγάλα κυλινδρικά ξηραντήρια, που θερμαίνονται και περιστρέφονται. Με 
τον τρόπο αυτόν εξατμίζεται η μεγάλη ποσότητα νερού που περιέχει, γεγονός που καθιστά 

δυνατή την αφαίρεση του λαδιού.  Χρησιμοποιείται το καθαρό εξάνιο (C6H14), το οποίο 
εκχυλίζει το λάδι μέσα από τον ελαιοπυρήνα. Το μίγμα λαδιού - εξανίου προωθείται 
έπειτα σε ειδικές δεξαμενές απόσταξης, όπου τα δύο συστατικά διαχωρίζονται τελείως. 
Μετά από αυτό το στάδιο το πυρηνέλαιο είναι έτοιμο προς αποθήκευση. Αυτές είναι σε 
αδρές γραμμές οι διεργασίες που επιτελούνται σε ένα πυρηνελαιουργείου. 

Στην περιοχή  Μεσόκαμπος  Μεσολογγίου (μεταξύ Μεσολογγίου και Αιτωλικού) λειτουργεί 
εδώ και πολλά χρόνια εργοστάσιο επεξεργασίας του ελαιοπυρήνα (παλιότερα 
λειτουργούσε και ως εργοστάσιο σαπωνοποιίας) στο οποίο καταλήγει το μεγαλύτερο μέρος 
των υπολειμμάτων των ελαιοτριβείων της ευρύτερης περιοχής. Οι εκπομπές αερίων όμως 
της συγκεκριμένης μονάδας έχουν σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν προκαλέσει τις 
διαμαρτυρίες των κατοίκων της γύρω περιοχής αλλά και την αντίδραση εκ μέρους των 
ελεγκτικών αρχών είτε με πρόστιμο είτε ακόμη και με διακοπή της λειτουργίας του. Έτσι, 

στην περιοχή του Μεσολογγίου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Αιτωλικού και του 
Κεφαλοβρύσου, παρατηρείται αρκετές φορές το φαινόμενο της έντονης δυσοσμίας στην 
ατμόσφαιρα που την καθιστά αποπνικτική, με το πρόβλημα να γίνεται εντονότερο όταν 
και οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (φορά του ανέμου, επίπεδα υγρασίας). Ειδικά για 
ομάδες ανθρώπων που έχουν αναπνευστικά προβλήματα ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού (υπερήλικοι, βρέφη, παιδιά, κλπ) το πρόβλημα καθίσταται πιο έντονο και 
ίσως και επικίνδυνο.  

Τα προβλήματα αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι 
που επιβάλλονται από την νομοθεσία κατά τη λειτουργία των πυρηνελαιουργείων και 
είναι οι εξής:  

● Ο χρόνος παραμονής του ελαιοπυρήνα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε ημέρες. 

● Η θερμοκρασίας ξήρανσης που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 600 οC. 

● Η ύπαρξη και λειτουργία συστήματος περιστολής των οσμών που ελευθερώνονται στην 
ατμόσφαιρα. 

● Τα αέρια προϊόντα της διεργασίας να οδηγούνται στην ατμόσφαιρα μέσω καμινάδας. 

● Η εγκατάσταση κυκλώνων  αποκονίωσης των αερίων αποβλήτων από τους ατμολέβητες. 

Η ύπαρξη πολλών ελαιοτριβείων στην περιοχή καθώς και η δυνατότητα διοχέτευσης των 
παραπροϊόντων τους (του ελαιοπυρήνα και την ψίχα της ελιάς), καθιστά τη λειτουργία των 
πυρηνελαιουργείων απαραίτητη στην αλυσίδα της παραγωγής του ελαιολάδου. 
Διαπιστώνεται όμως από την άλλη η ύπαρξη επικίνδυνων, για την δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον, παραμέτρων κατά την λειτουργία τους, όπως επίσης η  ύπαρξη νομοθετικού 
κενού στο πλαίσιο λειτουργίας τους. Η τακτική που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα 
χρόνια όπου οι ελεγκτικές υπηρεσίες επέβαλαν κάποια πρόστιμα για τις παραβιάσεις των 
περιβαλλοντικών όρων δεν έφεραν αποτελέσματα. 

Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο και την εφαρμογή της νομοθεσίας - άρθρο 30 του Ν. 
1650/1986 (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (Α΄ 91) και το Ν. 
4014/2011 (Α΄ 209) και η ΥΑ 17131/2013 (ΦΕΚ 2939Β/2013) -  που διέπει τη 
λειτουργία των πυρηνελαιουργείων είναι το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος 
(ΚΕΠΠΕ) της Περιφέρειας. 
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Πρόταση: 

Να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου και να κοινοποιηθεί 
τόσο στη Δημοτική Αρχή όσο και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπου θα ζητείται:  

1. Η εντατικοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων από την αρμόδια 
υπηρεσία της Περιφέρειας στο πυρηνελαιουργείο. 

2. Η συνολική αξιολόγηση από πιστοποιημένο εργαστήριο (ακαδημαϊκό ή 
ερευνητικό φορέα) του υφιστάμενου πυρηνελαιουργείου αλλά και των 
ελαιοτριβείων της περιοχής. 

3. Η πρόταση για την θέσπιση από πλευράς Περιφέρειας πρόσθετων 
περιβαλλοντικών όρων στα πυρηνελαιουργία και ελαιοτριβεία, όπως έχει 
γίνει και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας (Πελλοπονήσου) που υπάρχουν 
ανάλογα προβλήματα. 

4. Δημιουργία Σταθμού του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης 
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) στο Μεσολόγγι – με το δεδομένο ότι η 
ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού με τις 
λιμνοθάλασσες τους προστατεύονται από διεθνής περιβαλλοντικές συνθήκες 

- για την καταγραφή της εφαρμογής όλων των παραπάνω. 

 

Υπήρξε στη συνέχεια διαλογική συζήτηση για το θέμα. Εκφράστηκαν οι απόψεις: α. να 
γίνει έρευνα για ποιους λόγους το πυρηνελαιουργείο έχει δεχθεί πρόστιμα στο παρελθόν 
(ποιες παραβάσεις έχει κάνει κι αν αυτές αφορούν τους αέριους ρύπους που εκπέμπει), 
β. να γίνει ερώτηση στην αρμόδια υπηρεσία πότε γίνονται οι μετρήσεις (ποιες χρονικές 
περιόδους) και να υπάρξει σαφής πρόταση από εμάς πότε πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι 
(ποιες χρονικές περιόδους), γ. να γίνει επαφή με τους υπεύθυνους του εργοστασίου, δ. να 
υπάρξει επικοινωνία με τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, ε. να γίνει αξιολόγηση από 
πιστοποιημένο εργαστήριο.  
Η Πρόεδρος ανέφερε ότι δέχτηκε πληθώρα τηλεφωνημάτων από πολίτες για την δυσφορία 
που υπήρχε στην ατμόσφαιρα συγκεκριμένες μέρες εξαιτίας του νέφους και της έντονης 
οσμής. Συγκεκριμένος αριθμός πολιτών παραπονέθηκε για επιδείνωση των ήδη 
υπαρχόντων αναπνευστικών προβλημάτων του (άσθμα, αλλεργίες, δύσπνοια).  
 
Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.  

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου  

μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη 

ΟΜΟΦΩΝΑ     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

1. Προτείνει στην αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε. Αιτωλ/νίας την εντατικοποίηση 
και αυστηροποίηση των ελέγχων στο πυρηνελαιουργείο της περιοχής με 
έμφαση πριν την περίοδο αιχμής της δραστηριότητας, κατά την διάρκεια 
και μετά (Νοέμβριος-Ιανουάριος). Προτείνει την  συνολική αξιολόγηση από 
πιστοποιημένο εργαστήριο (ακαδημαϊκό ή ερευνητικό φορέα) του 
υφιστάμενου πυρηνελαιουργείου αλλά και των ελαιοτριβείων της περιοχής. 
Προτείνει την θέσπιση από πλευράς Περιφέρειας πρόσθετων 
περιβαλλοντικών όρων στα πυρηνελαιουργεία και ελαιοτριβεία, όπως έχει 
γίνει και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας (Πελοποννήσου) που υπάρχουν 
ανάλογα προβλήματα. Προτείνει Δημιουργία Σταθμού του Εθνικού Δικτύου 
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Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) στο Μεσολόγγι – με το 
δεδομένο ότι η ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού με τις 
λιμνοθάλασσες τους προστατεύονται από διεθνής περιβαλλοντικές συνθήκες 
- για την καταγραφή της εφαρμογής όλων των παραπάνω. Ο σύμβουλος 

Νικόλαος Σταμάτης αναλαμβάνει να μεταβεί στην αρμόδια υπηρεσία της 
Περιφέρειας Αιτωλ/νιας και να ενημερώσει εκ νέου για το θέμα. 
Αναλαμβάνει να συντονίσει όλες τις παραπάνω προτεινόμενες ενέργειες.  

2. Η απόφαση να σταλεί στον Δήμαρχο, στους αρμόδιους Αντιδημάρχους προς 
γνώση και ενημέρωσή τους, στους δημοτικούς συμβούλους και τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και της Π.Ε. Αιτωλ/νίας.  

 
 

               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   10 / 2020. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΔΑΣΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές αντίγραφο 
Ιερή Πόλη Μεσολογγίου  28 – 02 – 2020 

Ο  Ειδ. Γραμματέας 

 
 

ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
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