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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Πρόκειται για  υφιστάμενη τυροκομική μονάδα η οποία έχει αδειοδοτηθεί για δυναμικότητα 
επεξεργασίας 50 τόνων γάλακτος την ημέρα, με την επωνυμία «ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ» και βρίσκεται στο 4ο χλμ. Επαρχιακής Οδού Ελασσόνας- 
Δεσκάτης. Η βιομηχανία βρίσκεται σε αυτή τη θέση από το 1948 και παράγει τυροκομικά και 
γαλακτοκομικά προϊόντα από την επεξεργασία πρόβειου και γίδινου γάλακτος.  

Η παρούσα μελέτη αφορά στην κτηριακή και μηχανολογική επέκταση της υφιστάμενης μονάδας, 
παράλληλα με την αλλαγή του συστήματος επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της παραγωγής, 
με προσθήκη μονάδας παραγωγής βιοαερίου. Με την εξεταζόμενη επέκταση, η μονάδα θα 
επιτύχει αύξηση της παραγωγής της. Η αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας θα επιτρέψει την 
επεξεργασία μεγαλύτερης ποσότητας γάλακτος και συνεπώς θα παράγονται μεγαλύτερες 
ποσότητες τυροκομικών προϊόντων. Συγχρόνως όμως,  με τον σχεδιαζόμενο εκσυγχρονισμό και 
την αναβάθμιση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του υπάρχοντος βιολογικού καθαρισμού,  
αναμένεται να θα βελτιωθούν  σημαντικά και  οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του 
εργοστασίου. Θα γίνεται επίσης εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου από τις 
εγκαταστάσεις του αναβαθμισμένου βιολογικού.  

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου θα ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 4 του 
Ν. 4014/2011. 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών (ΜΠΕ) συντάχθηκε βάσει των προδιαγραφών και 
απαιτήσεων του Παραρτήματος 2 της Απόφασης υπ' αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-
08-2016), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/14.2.2018). 

Αρμόδια Υπηρεσία για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου είναι η Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
-Στερεάς Ελλάδος. 

1.1 Τίτλος έργου ή δραστηριότητας 
Υπάρχουσα δραστηριότητα : Η τυροκομική μονάδα «ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ» έχει αδειοδοτηθεί στο παρελθόν, βάσει της υπ΄αρ. πρωτ. 
2614/149207/21.11.2013 ΑΕΠΟ για την αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας της 
υφιστάμενης μονάδας από 20 σε 50 τόνους γάλακτος, από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με χρονική 
διάρκεια αδειοδοτήσεως τα 10 έτη (έως 30-11-2023). 

 Νέα κατάσταση : Η παρούσα μελέτη, που αποτελεί τροποποίηση της εν λόγω ΑΕΠΟ, αφορά 
στο έργο με τίτλο :  «Αύξηση δυναμικότητας επεξεργασίας  τυροκομικής μονάδας από 50 σε 100 
τόνους γάλακτος την ημέρα - Μηχανολογικός εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση της Μονάδας 
Επεξεργασίας Λυμάτων με εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου». 
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1.2 Είδος και μέγεθος έργου. 
Η κτηριακή και μηχανολογική επέκταση της υφιστάμενης βιομηχανικής μονάδας, ιδιοκτησίας της 
επιχείρησης «ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.»,  έχει σαν αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή τυριού και 
τυροπήγματος.  

Το τυροκομείο είναι αδειοδοτημένο βάσει της υπ΄αρ. πρωτ. 2614/149207/21.11.2013, ΑΕΠΟ για 
δυναμικότητα επεξεργασίας 50  tn γάλακτος/ημέρα. Η δυναμικότητα αυτή θα αλλάξει, αφού η 
τροποποιημένη μονάδα παράλληλα με τον κατάλληλο ηλεκτρομηχανολογικό εκσυγχρονισμό και 
με στοχευμένες κτηριακές επεκτάσεις, θα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 100 tn 
γάλακτος/ημέρα.  

Αντίστοιχα, ο υπάρχον Βιολογικός Καθαρισμός, θα εκσυγχρονιστεί για να εξυπηρετήσει τη νέα 
δυναμικότητα του εργοστασίου, ενώ θα προστεθεί μια μονάδα παραγωγής βιοαερίου, 
αλλάζοντας το διβάθμιο σύστημα επεξεργασίας με την προσθήκη της αναερόβιας διαδικασίας. Τα 
παραπάνω θα συντελέσουν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του 
εργοστασίου. 

1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου 

1.3.1  Θέση έργου 
Η τυροκομική μονάδα βρίσκεται στο 4ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Ελασσόνας – Δεσκάτης στη 
θέση «Γαυρόλακκος». Είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα από το 2000 σε ιδιόκτητο 
οικόπεδο συνολικής έκτασης κατά το χρόνο έκδοσης της  προαναφερθείσας ΑΕΠΟ του 2013, ίσο 
με  29.056,45m². Στην ίδια διεύθυνση βρίσκονται η έδρα, τα γραφεία και η παραγωγική μονάδα 
της επιχείρησης. 

 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΛΑΣΟΝΑ 
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1.3.2  Διοικητική υπαγωγή δραστηριότητας 
Η θέση της βιομηχανικής μονάδας υπάγεται γεωγραφικά και διοικητικά στο Δήμο Ελασσόνας, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως ισχύει με βάση τη 
διοικητική διαίρεση της Ελλάδας που θεσπίστηκε με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες γηπέδου αναφοράς του έργου ή δραστηριότητας. 
Σύστημα αναφοράς: ΕΓΣΑ ‘87  

Α/Α X Y 

Α  341212.690 4416557.130 

Β  341262.830 4416582.200 
Γ  341294.900 4416535.730 
Δ  341336.450 4416470.910 
E  341562.480 4416237.410 
Z  341442.540 4416180.130 
H  341456.970 4416118.320 
Θ  341414.180 4416110.260 
Ι  341355.200 4416228.480 

 
Η θέση των εγκαταστάσεων αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα Τ1 που 
προσαρτάται στο παράρτημα της παρούσας μελέτης. 
 
 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΑΙΩΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1984 (WGS 84) 

 
Α/Α Γ. Πλάτος (Lat) Γ. Μήκος (Lon) 
Α 39.88682 22.14465 
Β 39.88706 22.14523 
Γ 39.88664 22.14562 
Δ 39.88607 22.14612 
Ε 39.88401 22.14882 
Ζ 39.88347 22.14743 
Η 39.88292 22.14762 
Θ 39.88283 22.14712 
Ι 39.88389 22.14640 
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1.4 Κατάταξη του έργου 
1.4.1 Κατηγορία περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Η κτηριακή και μηχανολογική επέκταση- εκσυγχρονισμός τυροκομείου κατατάσσεται σύμφωνα 
με την Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑ/οικ. 37674/10-08-2016: «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. 
4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» .  

Έτσι έχουμε :  

• Έργα της 9ης ομάδας :  «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις», με  : α/α 
16 : Τυροκόμηση γάλακτος. : Υποκατηγορία Α2 (100 >30 t γάλακτος /ημέρα)    

• Έργα της 4ης ομάδας - «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών », με :  

α/α 11α :  Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου 
(εργασία R3) : Υποκατηγορία Α2 (Q* < 100.000 tn/έτος παροχή αποβλήτων προς 
επεξεργασία)    

*Σημ.  : Η μέση ημερήσια  παροχή υγρών αποβλήτων όπως αναλύεται στην παράγραφο 6.5.4.1 
της παρούσας μελέτης  ανέρχεται σε 255 tn με αποτέλεσμα η  ετήσια παροχή υγρών αποβλήτων 
να  υπολογίζεται  για 200 ημέρες λειτουργίας   σε 200x255 = 51.000 tn ετησίως. Ακόμα και στην 
περίπτωση λειτουργίας 365 ημερών ανά έτος η ποσότητα αυτή δεν θα ξεπερνά τους 255x365 = 
93.075 tn ετησίως < 100.000 tn/έτος παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία.  

 

1.4.2 Βαθμός όχλησης 

Σχετικά με το βαθμό όχλησης της μελετώμενης δραστηριότητας, αυτή κατατάσσεται με βάση την 
Απόφαση 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/04-04-2012) στην κατηγορία χαμηλής όχλησης ως κάτωθι : 

α/α 14 : Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία   :  

Βαθμός όχλησης: ΧΑΜΗΛΗ   όχληση   

 (Επεξεργασία 100 tn ≤  100  tn Α ύλης (γάλακτος ) /ημέρα)    

1.4.3 Κατάταξη δραστηριότητας  

Κωδικοί  ΚΑΔ  2008 :    

ΤΟΜΕΙΣ –
ΚΛΑΔΟΙ  

ΤΑΞΕΙΣ 
NACE 

ΚΑΤΗΓΟ
-ΡΙΕΣ 
CPA 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΕΣ 
CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

10     Βιομηχανία τροφίμων 

10.5     Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 

 10.51    Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 
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1.5 Φορέας του έργου 
Ο φορέας του έχει ως κάτωθι :     

Επωνυμία : «ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ» 

Έδρα: 4ο χλμ. Ελασσόνας – Δεσκάτης, Τ.Κ.: 40 200, Ελασσόνα 

Α.Φ.Μ:  082334475     -  ΔΟY    ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Νόμιμος εκπρόσωπος : κος Έξαρχος Δημήτριος, Διευθυντής Εργοστασίου 

 Τηλ: 24930-25161, Fax: 24930 23877 

 Website:www.exarhos.gr,  e-mail:sales@exarhos.gr 

1.6 Στοιχεία περιβαλλοντικού μελετητή (για το έργο της κτηριακής και 
μηχανολογικής επέκτασης του τυροκομείου και της κατασκευής νέας μονάδας 
Βιολογικού Καθαρισμού) 
  Εταιρεία μελετών «ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε»  με μέλη : 

o Τσακνάκης Βασίλειος  - Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
Π.Π.Σ.Π,  αρ. μητ. ΤΕΕ 50732 Κάτοχος μελετητικού 
πτυχίου (Ν 716/77)  Α΄  τάξης  Κατηγορίας 27 
(περιβαλλοντικές μελέτες) Π.Δ. 256/98,  Αρ. μητρώου 
μελετητή :   23831   

(Με Πτυχίο   εταιρείας μελετών για την υπ’ αριθμ. 27 κατηγορία μελέτης, αρ. μητρώου 855/12-
05-2014) 

Συνεργάτης :  

o Τσόπα Αγγελική - Διπλ. Πολιτικός μηχανικός   Α.Π.Θ, 
Μελετητής κατηγορίας 8 & 13, Αρ. μητρώου 24914 

Τηλ.  : 2410 -  535.893  Fax    : 2410 – 255.533 Email : 
kxatz@ tee.gr 
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2. ΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

2.1  Στοιχεία έργου :  
Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κτηριακή και μηχανολογική επέκταση υφιστάμενης 
τυροκομικής μονάδας, της βιομηχανίας «ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.». Με τον όρο επέκταση νοείται ο 
εκσυγχρονισμός του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, με την προσθήκη νέων μηχανημάτων, 
τα οποία θα επιτρέψουν αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας και συνακόλουθα μεγέθυνση της 
παραγωγής της. Επιπρόσθετα, οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι της μονάδας αφορούν την αλλαγή του 
συστήματος επεξεργασίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της μονάδας, με την 
προσθήκη αναερόβιας επεξεργασίας. Η αλλαγή θα εξυπηρετήσει την αυξημένη ποσότητα 
λυμάτων μετά την αύξηση και της δυναμικότητας, ενώ θα συμβάλει στην κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών με την παραγωγή βιοαερίου. 
Η βιομηχανία «ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.» παράγει τυροκομικά προϊόντα από την επεξεργασία πρόβειου 
και γίδινου γάλακτος. Είναι αδειοδοτημένο για δυναμικότητα επεξεργασίας 50 tn γάλακτος/ημέρα 
βάσει προαναφερθείσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.          Η παρούσα Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο που θα αναβαθμίσει τη δυναμικότητα αυτή σε 100 
tn γάλακτος/ημέρα με αντίστοιχη παραγωγή 20 tn τυροκομικών προϊόντων ανά ημέρα. 
Αντίστοιχα, η νέα παραγωγή του εργοστασίου θα είναι 40 tn τυροκομικά προϊόντα/ ημέρα με 
επεξεργασία 100 τόνων γάλακτος ανά ημέρα.        Τα παραγόμενα σήμερα προϊόντα είναι κυρίως 
τυρί φέτα και  κατσικίσιο τυρί (50-60% της παραγωγής), αλλά και άλλα τυροκομικά προϊόντα, 
όπως κεφαλοτύρι, κασέρι (20-30% της παραγωγής) και σε ακόμα μικρότερες ποσότητες βούτυρο,  
μυζήθρας, ανθότυρο και μανούρι, ανάλογα πάντα και με τη ζήτηση.   
Αντίστοιχα ο υπάρχον Βιολογικός Καθαρισμός κρίνεται αναγκαίο να αναβαθμιστεί για να 
εξυπηρετήσει τις νέες ανάγκες της μονάδας. Οι σχεδιαζόμενες επεμβάσεις πέρα από τις αλλαγές 
που αφορούν στην επάρκεια του ως προς τις νέες ποσότητες αποβλήτων, αφορούν και την αλλαγή 
του συστήματος επεξεργασίας της εγκατάστασης. Το διβάθμιο σύστημα αερόβιας επεξεργασίας 
θα εμπλουτιστεί με την αναερόβια επεξεργασία, στην οποία θα προστίθεται και το αναξιοποίητο 
τυρόγαλο και θα παράγεται βιοαέριο. Θα προστεθεί επίσης σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας 
των λυμάτων, πριν την διοχέτευση στον τελικό αποδέκτη.  
Θα επέλθει αύξηση της ισχύος του υπάρχοντος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αφενός λόγω 
της προσθήκης μηχανημάτων παραγωγικής διαδικασίας, όσο και λόγω της αναβάθμισης του 
βιολογικού καθαρισμού και της εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής βιοαερίου.  
  

2.2 Χωροθέτηση έργου - Οικόπεδο και Κτιριακά :  
Η περιοχή του έργου βρίσκεται εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών, συνεπώς οι όροι 
δόμησής της καθορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα του ‘85 "Τροποποίηση των όρων και 
περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων 
και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών". Επιπλέον, 
σύμφωνα και με τις βεβαιώσεις που παρατίθενται εντό ς του κειμένο υ της μελέτης η περιο χή 
βρίσκεται εκτός ορίων προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura  2000, εκτός 
χαρακτηρισμένου δάσους, δασικής ή αναδασωτέας έκτασης, εκτός αρχαιολογικών χώρων ή 
περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ενώ δεν περιλαμβάνει κτίσματα τα οποία να έχουν 
χαρακτηριστεί ως Νεότερα Μνημεία και να προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 3028/02. 
 
 
 



13 
 

 Η χωροθέτηση του έργου γίνεται σε περιοχή  που επιτρέπεται η χρήση βιομηχανιών χαμηλής 
ό χλησης,  σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 574/7-5-2018 Βεβαίωση Χρήσης Γης, που 
εκδόθηκε από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Ελασσόνας, βάσει της οποίας το οικόπεδο 
ανήκει στην προς Πολεοδόμηση περιοχή με χρήση μη οχλούσας Βιοτεχνίας – Βιοτεχνικού 
Πάρκου της Έγκρισης Μελέτης ΓΠΣ Ελασσόνας.  
Το εμβαδόν του οικοπέδου βάσει της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ, ήταν 29.056,45 τ.μ. Το σχεδιαζόμενο 
έργο προβλέπει τη συνένωση του υφιστάμενου οικοπέδου με γειτονικό, ώστε να χωροθετηθούν τα 
νέα κτίρια σύννομα με την πολεοδομική νομοθεσία. Το νέο συνολικό εμβαδόν του οικοπέδου του 
εργοστασίου θα είναι 53.708,14 τ.μ., όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό 
διάγραμμα Τ1.  
Θα γίνουν οι απαραίτητες κτιριακές προσθήκες, τόσο για την κάλυψη των αναγκών της 
αυξημένης παραγωγής, όσο και για την λειτουργία του αναβαθμισμένου βιολογικού και της 
μονάδας παραγωγής βιοαερίου. 

2.3  Περιβαλλοντικές επιπτώσεις :  
Οι επιπτώσεις που αναμένεται να υπάρξουν από την υλοποίηση του έργου είναι στο σύνολό τους 
μικρής κλίμακας και έντασης, ενώ κρίνονται ως αναστρέψιμες. Η διάκριση που έχει επιλεγεί να 
γίνει είναι σε επιπτώσεις κατά την κατασκευή του έργου και σε επιπτώσεις κατά τη λειτουργία 
του. Έχουν διατυπωθεί προτάσεις για υιοθέτηση ενός πακέτου μέτρων πρόληψης και 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων ή τυχόν έκτακτων συμβάντων από το φορέα- ανάδοχο της 
κατασκευής και τον φορέα λειτουργίας της δραστηριότητας. 
2.4 Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος  :  
Επιπλέον, είναι σημαντικός ο στρατηγικός σχεδιασμός της επιχείρησης, ώστε να μπορεί να 
παραμένει πάντοτε σύννομη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και να διατηρεί την υποδομή και 
το περιβάλλον της περιοχής μελέτης στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Για το λόγο αυτό, έχει 
προταθεί η σύσταση φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τη διαρκή επίβλεψη και παρακολούθηση 
της κατάστασης όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας, των βοηθητικών χώρων και 
λειτουργιών αλλά και της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού. Θα διατηρείται αρχείο με 
όλα τα στοιχεία και τα συμβάντα που καταγράφονται, ώστε να χρησιμοποιείται σε ποιοτικούς 
ελέγχους της επιχείρησης αλλά και να αποτελεί εργαλείο για τη συνεχή βελτιστοποίηση του 
πλάνου διαχείρισης της μονάδας. 
2.5  Οφέλη από την υλοποίηση του έργου :  
Επιπλέον, η επέκταση της επιχείρησης θα έχει ως αποτέλεσμα να ωφεληθεί η περιοχή υπαγωγής 
του έργου σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο ενώ θα ενισχυθούν περαιτέρω οι κλάδοι που θα 
συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου. Κρίνεται λοιπόν το σενάριο της 
κτηριακής και μηχανολογικής επέκτασης του τυροκομείου, όπως έχουν σχεδιαστεί και 
παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη, ως το καλύτερο δυνατό και για την επιχείρηση αλλά και 
για την περιοχή μελέτης. 
2.6 Εναλλακτικές λύσεις : 
 Για το ζήτημα της χωροθέτησης της εγκατάστασης δεν έχουν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις, 
καθώς η τυροκομική μονάδα είναι υφιστάμενη και λειτουργεί στην ίδια θέση από το 1948, ή 
βάσει της υφιστάμενης υποδομής της από το 2000. Ως προς την εναλλακτική λύση του μηδενικού 
σεναρίου,  δηλαδή το να παραμείνει η μονάδα ως έχει και ως προς το κτηριακό κέλυφος και ως 
προς τον μηχανολογικό εξοπλισμό, αυτή απορρίφθηκε. Οι λόγοι που απορρίπτεται η μηδενική 
λύση είναι πως η τυροκομική μονάδα είναι αναπτυσσόμενη και μπορεί να μεγεθύνει την 
παραγωγή της, συνεπώς χρειάζεται την απαραίτητη υποδομή για την παραγωγική διαδικασία, ενώ 
πρέπει να παραμείνει και σύννομη με την περιβαλλοντική νομοθεσία.  
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3.1 ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 
Το μελετώμενο έργο αφορά στην τροποποίηση / ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που έχει εξασφαλίσει η τυροκομική μονάδα της επιχείρησης 
«ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.». Η μονάδα δραστηριοποιείται στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων από 
την επεξεργασία γάλακτος, που προμηθεύεται από παραγωγούς τα Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
έχει ονομασία προέλευσης. Η επιχείρηση με το έργο σκοπεύει να αυξήσει τη δυναμικότητά της με 
νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και τις απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, ενώ θα 
αναπροσαρμόσει τους περιβαλλοντικούς όρους της με την αναβάθμιση του συστήματος 
επεξεργασίας των αποβλήτων της και την προσθήκη μονάδας εκμετάλλευσης του βιοαερίου. 
 

3.1.1 Δυναμικότητα της μονάδας 
Η υφιστάμενη ΑΕΠΟ αδειοδοτεί το τυροκομείο για δυναμικότητα επεξεργασίας 50 tn γάλακτος 
την ημέρα. Ωστόσο, η επιχείρηση «ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.» προτίθεται να αυξήσει τη δυναμικότητα  
επεξεργασίας της μονάδας από 50 t γάλακτος / ημέρα σε 100 t γάλακτος / ημέρα με ανάλογη 
αύξηση των παραγόμενων προϊόντων. Επιπροσθέτως, για την επεξεργασία των αποβλήτων του το 
εργοστάσιο έχει αδειοδοτηθεί για τη λειτουργία  αερόβιου  βιολογικού  καθαρισμού, ο οποίος 
περιγράφεται στην προηγούμενη μελέτη περιβαλλοντικών όρων βάσει της οποίας έχει εκδοθεί η  
υπ΄αρ. πρωτ. 2614/149207/21.11.2013 ΑΕΠΟ. Αναλογικά με την αύξηση της δυναμικότητας της 
εγκατάστασης θα μεταβληθεί η υποδομή και το σύστημα επεξεργασίας της Μονάδας 
Επεξεργασίας Λυμάτων με την ταυτόχρονη παραγωγή βιοαερίου, όπως αναλύεται σε επόμενο 
κεφάλαιο. 
 

3.1.2 Επιφάνεια οικοπέδου 
Το εμβαδόν του οικοπέδου βάσει της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ, ήταν 29.056,45 τ.μ.  
Το σχεδιαζόμενο έργο προβλέπει τη συνένωση του υφιστάμενου οικοπέδου με γειτονικό, ώστε να 
χωροθετηθούν τα νέα κτίρια σύννομα με την πολεοδομική νομοθεσία.  
Το νέο συνολικό εμβαδόν του οικοπέδου του εργοστασίου θα είναι 53.708,14 τ.μ., όπως φαίνεται 
και στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα Τ1.  
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3.1.3 Κτιριακές  εγκαταστάσεις   :  
 
3.1.3.1 Υφιστάμενες εγκαταστάσεις κατά την έκδοση της ΑΕΠΟ του 2013 :  
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κατά την έκδοση της προαναφερθείσας ΑΕΠΟ ΤΟΥ 2013,  σύμφωνα 
με την οικοδομική άδεια 67/2003 & Αναθεώρηση αυτής 495/2006, περιελάμβαναν κτίρια 
συνολικής κάλυψης  3.919,72 τ.μ., δόμησης 3.213,57 τ.μ.,  και  συνολικού όγκου 29.766,73 κ.μ. 
σε οικόπεδο εμβαδού 29.056,45 τ.μ.,  
 
3.1.3.2 Τροποποιήσεις κτιριακών εγκαταστάσεων από την έκδοση της ΑΕΠΟ ως σήμερα :  
Από την έκδοση της ΑΕΠΟ έως σήμερα έχουν επέλθει κάποιες τροποποιήσεις των κτιριακών 
εγκαταστάσεων.  
Για τις επιπλέον, πέραν των αρχικών  κτιριακών εγκαταστάσεων,  έχουν ήδη εκδοθεί : 

• Η τακτοποίηση Βάσει του Ν.4178/2013 με Α/Α δήλωσης 2646905 για κτίρια  συνολικής 
κάλυψης  303,73 τ.μ., δόμησης 27,12 τ.μ.,   

• Η  υπ’ αριθμ. 14/2014 οικοδομική άδεια για κτίρια  συνολικής κάλυψης  583,69 τ.μ., 
δόμησης 629,42 τ.μ.,  και  συνολικού όγκου 6.034,95 κ.μ.  

• Η  Έγκριση δό μησης 2  / 2 0 1 8  και  άδεια δόμησης 4/2018  για  προσθήκη και νέων 
κτιριακών εγκαταστάσεων  συνολικής κάλυψης  2.856,04 τ.μ., δόμησης 2.683,04 τ.μ.,  
και  συνολικού όγκου 23.472,01 κ.μ. 

• Επιπλέον των ανωτέρω κτιρίων, θα κατασκευαστούν και  5 νέες κλίνες ξήρανσης 
συνολικής κάλυψης 60.00x25.00=1.500.00 τ.μ. 
 

Κατόπιν των παραπάνω κτιριακών τροποποιήσεων – επεκτάσεων,  οι συνολικές 
εγκαταστάσεις εντός του οικοπέδου   είναι πλέον  συνολικής κάλυψης 9.163.18  τ.μ., δόμησης 
6.553,15 τ.μ.,  και  συνολικού όγκου 59.273,69 κ.μ. 

 
Πλήρης ανάλυση όλων των αρχικών και νεότερων κτιριακών εγκαταστάσεων φαίνεται στην 
παράγραφο 6.3.1.2 της παρούσας μελέτης και το συνημμένο διάγραμμα δόμησης Α1.  
 
3.1.4  Ισχύς Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
3.1.4.1   Ισχύς αδειοδοτημένου περιβαλλοντικώς η/μ εξοπλισμού 

Βάσει της προαναφερθείσας ΑΕΠΟ, ο αδειοδοτημένος   ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός  
παραγωγικής και μη παραγωγικής διαδικασίας καθώς και ο  ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 
προστασίας περιβάλλοντος (βιολογικός καθαρισμός)  ανερχόταν σε : 

Α.  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

(Kw) 

ΙΣΧΥΣ 
ΘΕΡΜΙΚΗ 

(Kw) 
  

Α (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 322,56 82,00 
Α (2) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 40,67 0,00 

Α ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
(ΠΑΡ/ΚΗΣ & ΜΗ ΠΑΡ/ΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) 

363,23 82,00 

Β ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 54,16 0,00 
Σ ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ 417,39 82,00 
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3.1.4.2   Ισχύς τροποποιημένου    η/μ εξοπλισμού 

Από την αδειοδότηση ως σήμερα, έχουν επέλθει κάποιες αλλαγές στον υφιστάμενο 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ για τις νέες αυξημένες ανάγκες παραγωγής θα προστεθεί ο 
απαραίτητος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγικής και μη παραγωγικής διαδικασίας, 
στον οποίο θα περιλαμβάνεται και  ο εξοπλισμός  της αναβάθμισης του βιολογικού εξοπλισμού. 
Επιπλέον υπάρχει και απόσυρση κάποιων μηχανημάτων. Μετά τις προαναφερόμενες  αλλαγές  
για την αναβαθμισμένη λειτουργία της η μονάδα θα διαθέτει συνολικό ηλεκτρομηχανολογικό 
εξοπλισμό  ως εξής :  

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

(Hp) 

ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

(KW) 

ΙΣΧΥΣ 
ΘΕΡΜΙΚΗ 

(kW) 
Σ- Υ1 ΣΥΝΟΛΟ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ     

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   
 369,00 74,00 

ΑΠ.1 ΣΥΝΟΛΟ    ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ  - 1,60 0 
Υ1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ    
 

367,40 

 
74,00 

Σ-Ν1 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ  ΜΗΧ/ΤΩΝ   ΠΑΡ/ΓΗΣ  199,20 104,20 
Γ.Σ 1 (ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ + ΝΕΑ)  
 566,60 178,20 

 
 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

(KW) 

ΙΣΧΥΣ 
ΘΕΡΜΙΚΗ 

(kW) 
Σ-Υ.2 ΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΗΧ/ΤΑ   

ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ    
40,67 0,00 

Σ-Ν2 ΝΕΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 0,00 0,00 
Γ.Σ 2  (ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   

ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ + ΝΕΑ)   

40,67 0,00 

 
 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ + ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
ΓΣ1+2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ + ΝΕΩΝ  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (566,60+40,67=607,27) 

607,27 178,20 

 
 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Β1  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  54,16 0  
Β2 ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 100,38 0 
Β ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ + ΝΕΑ) 
154,54 0 

 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 (ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ+ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ+ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ) 
Γ.Σ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 

(ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ+ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ+ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ) 
761,81 178,20 
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Πλήρης ανάλυση όλων των αλλαγών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού   φαίνεται στην 
παράγραφο 6.3.4  της παρούσας μελέτης και το συνημμένο σχέδιο Μ2.  

3.1.5 Απασχολούμενο προσωπικό – ωράριο εργασίας 
Το απασχολούμενο προσωπικό ανερχόταν    σε  30 άτομα (25  παραγωγή & 5 διοίκηση).  
 Το τυροκομείο εργάζεται κατά μέγιστο 260 ημέρες/έτος από τις οποίες όμως    κατά μέσο όρο  
200  παραγωγικές ημέρες ανά έτος, λαμβάνοντας υπόψη την προγραμματισμένη συντήρηση, τις  
βλάβες  αλλά και την εποχιακή εισκόμιση του γάλακτος, με περίοδο αιχμής την άνοιξη. Με την 
αύξηση της παραγωγής υπολογίζεται να γίνει η απαραίτητη αύξηση του προσωπικού, κυρίως 
παραγωγής κατά 5 έως 10 άτομα. 
 
 

3.1.6  Είδος και ποσότητες  Α΄ υλών και παραγόμενων   προϊόντων 
  
 
Παραγωγική δυναμικότητα  αδειοδοτημένου έργου :   

Το τυροκομείο μας έχει αδειοδοτηθεί για δυναμικότητα  επεξεργασίας 50 t γάλακτος / 
ημέρα. 
  
 
Πρώτες ύλες, προϊόντα,   αδειοδοτημένου έργου :   

Α΄ ύλες :  Πρώτη ύλη είναι το γάλα (πρόβειο και κατσικίσιο)  (50 tn/ημέρα).  

Παραπροϊόντα : Ως παραπροϊόν μπορεί να θεωρηθούν οι 13 τόνοι/ημέρα πρωτογενούς 
τυρογάλακτος, το οποίο διατίθεται σε χοιροτρόφους της περιοχής.  

Υλικά συσκευασίας :  Πλαστικές σακούλες, κεσεδάκια, τάπερ, μεταλλικά και πλαστικά δοχεία   

Παραγόμενα προϊόντα  : Η συνολική  παραγόμενη ποσότητα τυροκομικών προϊόντων, μετά την 
απομάκρυνση του παραγόμενου τυρογάλακτος (13 tn/ημέρα) και των απόνερων της 
παραγωγικής διαδικασίας (17 tn/ημέρα), ανέρχεται σε περίπου 20 τόνους / ημέρα. 

 Τα παραγόμενα σήμερα προϊόντα είναι κυρίως τυρί φέτα και  κατσικίσιο τυρί (50-60% της 
παραγωγής), αλλά και άλλα τυροκομικά προϊόντα, όπως κεφαλοτύρι, κασέρι (20-30% της 
παραγωγής) και σε ακόμα μικρότερες ποσότητες βούτυρο,  μυζήθρας, ανθότυρο και μανούρι, 
ανάλογα πάντα και με τη ζήτηση.   

 
Παραγωγική δυναμικότητα  νέου τροποποιημένου έργου   :   

Το τυροκομείο μας έχει αδειοδοτηθεί για δυναμικότητα  επεξεργασίας 50 t γάλακτος / 
ημέρα. 
Το τυροκομείο μας προτίθεται να αυξήσει τη    δυναμικότητα  επεξεργασίας  από 50 t 

γάλακτος / ημέρα σε 100 t γάλακτος / ημέρα. 
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 Πρώτες ύλες, προϊόντα, παραγωγική δυναμικότητα του  νέου τροποποιημένου έργου :   

Α΄ ύλες :  Πρώτη ύλη είναι το γάλα (πρόβειο και κατσικίσιο)  (100 tn/ημέρα).  

Βοηθητικές ύλες : Χωρίς ποιοτικές αλλαγές. 

Παραπροϊόντα : Ως παραπροϊόν μπορεί να θεωρηθούν οι 26 τόνοι/ημέρα πρωτογενούς 
τυρογάλακτος.  

Με τη νέα αναβάθμιση το τυρόγαλο αυτό δεν θα διατίθεται σε   χοιροτρόφους της 
περιοχής, αλλά θα υφίσταται  αναερόβια διαδικασία στην αναβαθμισμένη μονάδα του 
βιολογικού, με στόχο την παραγωγή βιοαερίου.  

Υλικά συσκευασίας :  Πλαστικές σακούλες, κεσεδάκια, τάπερ, μεταλλικά και πλαστικά 
δοχεία   σε διπλάσιες ποσότητες 

Παραγόμενα προϊόντα  : 

Αναμένεται φυσικά διπλασιασμός του παραγόμενου προϊόντος και όλων των σχετικών  
ποσοτήτων.   Έτσι, η συνολική  παραγόμενη ποσότητα παραγόμενων τυροκομικών 
προϊόντων, μετά την απομάκρυνση του παραγόμενου τυρογάλακτος (26 tn/ημέρα) και 
των απόνερων της παραγωγικής διαδικασίας (34 tn/ημέρα), ήτοι σύνολο 
απομακρυνόμενων  αποβλήτων 26+34=60 τόνοι ανά ημέρα, θα ανέρχεται σε περίπου 
40 τόνους / ημέρα. Τα παραγόμενα σήμερα προϊόντα θα είναι κυρίως τυρί φέτα και  
κατσικίσιο τυρί (50-60% της παραγωγής), αλλά και άλλα τυροκομικά προϊόντα, όπως 
κεφαλοτύρι, κασέρι (20-30% της παραγωγής) και σε ακόμα μικρότερες ποσότητες 
βούτυρο,  μυζήθρας, ανθότυρο και μανούρι, ανάλογα πάντα και με τη ζήτηση.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



19 
 

3.2 Βασικά στοιχεία των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας του έργου 
 

3.2.1  Βασικά  στοιχεία των φάσεων κατασκευής 
Αναλυτικά οι εργασίες, οι οποίες θα γίνουν με χρονολογική σειρά, για την κτηριακή επέκταση 
στο υφιστάμενο γήπεδο είναι οι εξής: 
• Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις) 
• Κονιοδέματα- Οπλισμένο σκυρόδεμα 
• Δάπεδο ισογείου 
• Τοιχοδομές 
• Σενάζ 
• Επιστρώσεις δαπέδων 
• Κουφώματα 
• Επιχώσεις για την αποκατάσταση του χώρου των εργασιών 
Μετά την κατασκευή του κτηριακού κελύφους, θα ενσωματωθεί σε αυτό ο νέος μηχανολογικός 
εξοπλισμός, ο οποίος θα χωροθετηθεί όπως φαίνεται στα επισυναπτόμενα στη μελέτη σχέδια.  Τα 
μηχανήματα της υφιστάμενης υποδομής, καθώς και αυτά που θα τοποθετηθούν και η κινητήρια 
ισχύς τους παρατίθενται στο κεφάλαιο 6.3.4. 
 
Υλικά κατασκευής 
Οι νέες κύριες κτιριακές εγκαταστάσεις του τυροκομείου, καθώς και οι δευτερεύουσες- 
βοηθητικές όπως είναι η Ε.Ε.Α. θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο κτιριακός 
σκελετός και κάποιες τοιχοποιίες θα είναι μεταλλικά, ενώ θα επενδυθούν εξωτερικά από πάνελ 
πολυουρεθάνης. Για τα κουφώματα και τις πόρτες που θα χρησιμοποιηθούν, έχουν επιλεγεί 
σχέδια και υλικά βιομηχανικού τύπου. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρολογικό υλικό για τη 
σύνδεση των νέων εγκαταστάσεων αλλά και την εφαρμογή του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού. 
 

3.2.2 Βασικά  στοιχεία των φάσεων λειτουργίας 
Η παραγωγική δραστηριότητα της μονάδας «ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.» είναι η τυροκόμηση γάλακτος και 
η παραγωγή τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων. 
Τα είδη των παραγόμενων προϊόντων είναι το κεφαλοτύρι, το τυρί, η φέτα, το κασέρι και το 
μανούρι. Σε μικρότερες ποσότητες παράγονται επίσης ανθότυρο, βούτυρο και μυζήθρα. Η 
διαδικασία παραγωγής θα παραμείνει η ίδια και δεν επηρεάζεται από την αύξηση της 
δυναμικότητας ή τη μηχανολογική επέκταση της μονάδας. 

Οι πρώτες ύλες της παραγωγής είναι το πρόβειο και το γίδινο γάλα, τα οποία προέρχονται από 
παραγωγούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η διαδικασία παραλαβής, εισκόμισης και επεξεργασίας 
του γάλακτος εντός της μονάδας του εργοστασίου περιγράφεται σε επόμενο κεφάλαιο. Το κάθε 
προϊόν έχει ξεχωριστή παραγωγική διαδικασία.  

Τα απόβλητα της παραγωγής διαχωρίζονται στη μονάδα σε υγρά και στερεά και οδηγούνται στην 
αντίστοιχη μονάδα επεξεργασίας πριν από τη διάθεσή τους. Τα απορρίματα συλλέγονται, 
διαχωρίζονται σε ανακυκλώσιμα και μη και οδηγούνται στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ και του 
ΚΔΑΥ αντίστοιχα.  

Το εργοστάσιο διαθέτει και διοικητικές υπηρεσίες που στεγάζονται στην ίδια τοποθεσία όπως 
είναι γραφεία, λογιστήριο, διεύθυνση αφού εκεί βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. 
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3.3 Απαιτούμενες ποσότητες Α΄ υλών νερού και ενέργειας, αναμενόμενες 
ποσότητες αποβλήτων κλπ  

3.3.1 Α΄ ύλες 
Α΄ ύλες :  Πρώτη ύλη είναι το γάλα (πρόβειο και κατσικίσιο)  (100 tn/ημέρα).  

Βοηθητικές ύλες : Οι βοηθητικές ύλες είναι αλάτι σε ποσοστό 2 %, χλωριούχο ασβέστιο (αν 
απαιτείται για την παραγωγή της φέτας, εξαρτώμενο από την ποιότητα του γάλακτος) σε ποσοστό 
2-3%, πυτιά σε αναλογία 100 gr/tn γάλακτος, οξυγαλακτικές καλλιέργειες σε αναλογία 5 gr/tn 
γάλακτος. 

Παραπροϊόντα : Ως παραπροϊόν μπορεί να θεωρηθούν οι 26 τόνοι/ημέρα πρωτογενούς 
τυρογάλακτος, το οποίο διατίθεται σε χοιροτρόφους της περιοχής.  

Υλικά συσκευασίας :  Πλαστικές σακούλες, κεσεδάκια, τάπερ, μεταλλικά και πλαστικά δοχεία   

3.3.2 Παραγόμενα προϊόντα 
Η συνολική  παραγόμενη ποσότητα τυροκομικών προϊόντων, μετά την απομάκρυνση του 
παραγόμενου τυρογάλακτος (26 tn/ημέρα) και των απόνερων της παραγωγικής διαδικασίας (34 
tn/ημέρα), ανέρχεται σε περίπου 40 τόνους / ημέρα. Τα παραγόμενα σήμερα προϊόντα είναι 
κυρίως τυρί φέτα και  κατσικίσιο  τυρί (5 0-60% της παραγωγής), αλλά και άλλα τυροκομικά 
προϊόντα, όπως κεφαλοτύρι, κασέρι (20-30% της παραγωγής) και σε ακόμα μικρότερες 
ποσότητες βούτυρο,  μυζήθρας, ανθότυρο και μανούρι, ανάλογα πάντα και με τη ζήτηση.   

3.3.3 Κατανάλωση νερού  
Το σημείο υδροληψίας της τυροκομικής μονάδας είναι γεώτρηση ιδιοκτησίας Δημητρίου και 
Ιωάννη Έξαρχου που βρίσκεται σε όμορο γήπεδο αλλά και το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ 
Ελασσόνας. Η απαιτούμενη ημερήσια ποσότητα νερού για την λειτουργία της νέας επεκταμένης 
εγκατάστασης υπολογίζεται στα 210 m3/d. Οι κύριες χρήσεις του νερού παρουσιάζονται στον 
κάτωθι πίνακα, μαζί με την κατανομή των κυβικών ανά χρήση 

Χρήσεις Ποσότητα Πηγή Υδροδότησης 

Πόσιμο Νερό / Αστικές 
Χρήσεις 

5 m3/ ημέρα Δημοτικό Δίκτυο 
Υδροδότησης 

Πλυσίματα δαπέδων 
χώρων παραγωγής, 
μηχανημάτων, δοχείων 
κλπ 
(195  m3/ ημέρα) 

 

 

205  m3/ ημέρα 

 

 

 

Ιδιόκτητη γεώτρηση 

Πυροπροστασία  
Διαβροχή εξωτερικών 
χώρων (10 m3/ ημέρα) 

ΣΥΝΟΛΟ 210  m3/ ημέρα  
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3.3.4 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

Το τυροκομείο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. 
Υφιστάμενη κατάσταση 
Η συνολική αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά εγκατεστημένη ισχύς στο εργοστάσιο ανέρχεται σε 
περίπου 500,00 kw (417,39 κινητήρια και 82 θερμική και φωτισμός).  
Η ωριαία καταναλισκόμενη ενέργεια είναι 350,00 kwh 
Η μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας είναι   :  2.800,00 kwh 
H προβλεπόμενη ετήσια κατανάλωση είναι: 730.000 kwh 
                         
Νέα κατάσταση 

Η συνολική ισχύς στο εργοστάσιο μετά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις θα ανέλθει   σε περίπου 
940,00 kw (761,81 κινητήρια και 178,20 θερμική και φωτισμός).  . 

Η ωριαία καταναλισκόμενη ενέργεια θα είναι 650,00 kwh 

Η μέση ημερήσια ενέργεια θα είναι 5.200,00 kwh 

H προβλεπόμενη ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται ότι θα είναι 1.040.000 kwh 

Πλήρης ανάλυση ακολουθεί στην παράγραφο 6.5.2.3 της παρούσας μελέτης 
 

3.3.5 Χρήση υγρών και αερίων καυσίμων 

Για την κάλυψη των αναγκών σε παραγωγή ατμού και ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) η επιχείρηση 
χρησιμοποιεί δύο ατμολέβητες και έναν απλό λέβητα για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.  Για τη 
λειτουργία των καυστήρων των παραπάνω λεβήτων γίνεται χρήση υγραερίου (βουτάνιο), το 
οποίο είναι αποθηκευμένο σε τρεις υπέργειες δεξαμενές χωρητικότητας 5 κ.μ εκάστη και μία των 
9 κ.μ , ήτοι συνολικά 24  κμ. Με την νέα κατάσταση θα γίνεται πλέον και χρήση του 
παραγόμενου βιοαερίου.  Πλήρης ανάλυση ακολουθεί στο κεφάλαιο 6 της μελέτης.  
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3.3.6 Αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων 
3.3.6.1 Στερεά απόβλητα 

Κατά την λειτουργία της εγκατάστασης τα στερεά απόβλητα που παράγονται είναι: 
• Τα αστικά απορρίμματα από τους εργαζόμενους στην τυροκομική μονάδα. Στην είσοδο της 
εγκατάστασης υπάρχουν κάδοι από τον Δήμο της περιοχής για την συλλογή των αποβλήτων τα 
οποία οδηγούνται στον ΧΥΤΑ της περιοχής προς επεξεργασία. Η συλλογή από τους κάδους 
γίνεται με την χρήση απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου από την αρμόδια Υπηρεσία.  
• Οι άχρηστες χάρτινες και χαρτονένιες συσκευασίες από τα συσκευαστήρια του τυροκομείου. Τα 
ανακυκλώσιμα αυτά υλικά διατίθενται στον ΚΔΑΥ της περιοχής.  
• Οι άχρηστες πλαστικές συσκευασίες και τα απορρίμματα από πλαστικό υλικό που προκύπτουν 
από τα συσκευαστήρια του τυροκομείου. Τα ανακυκλώσιμα αυτά υλικά διατίθενται στον ΚΔΑΥ 
της περιοχής. 
• Οι άχρηστες μεταλλικές συσκευασίες και τα απορρίμματα από μέταλλο που προκύπτουν από τα 
συσκευαστήρια του τυροκομείου. Τα ανακυκλώσιμα αυτά υλικά διατίθενται στον ΚΔΑΥ της 
περιοχής. 
• Τα εσχαρίσματα  από την προεπεξεργασία της Ε.Ε.Α. θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται σε 
κάδο απορριμμάτων ώστε να διατεθούν στον ΧΥΤΑ της περιοχής.  
• Η σταθεροποιημένη ιλύς από την Ε.Ε.Α. συλλέγεται και εναποτίθεται στον ΧΥΤΑ της περιοχής. 
 
3.3.6.2 Υγρά απόβλητα  
Η υφιστάμενη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της τυροκομικής μονάδας (πλην του μη 
αξιοποιήσιμου τυρογάλακτος) γινόταν από μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με διβάθμιο 
σύστημα αερόβιας επεξεργασίας συνολικής κινητήριας ισχύος 54,16 KW, η οποία είναι 
χωροθετημένη εντός του γηπέδου της εγκατάστασης. 
Με  τη σχεδιαζόμενη τροποποίηση θα γίνει αναβάθμιση της υφιστάμενης Μονάδας Επεξεργασίας 
Λυμάτων για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τη νέα δυναμικότητα.               
       Η αναβάθμιση αφορά την αλλαγή του συστήματος επεξεργασίας με την προσθήκη 
αναερόβιας διαδικασίας.  Η αναβαθμισμένη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) θα 
δέχεται τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία, καθώς και τα νερά 
από το σύστημα αυτόματου καθαρισμού C.I.P. Επισημαίνεται ότι το μη αξιοποιήσιμο τυρόγαλο 
και τα υγρά απόβλητα από τους χώρους παραγωγής  θα χρησιμοποιούνται πλέον για την 
παραγωγή βιοαερίου εντός της μονάδας. 
Για την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), θα γίνει προσθήκη  
νέων μηχανημάτων ισχύος 82,68 kw, οπότε το σύνολο της ισχύος της Ε.Ε.Λ  θα ανέλθει σε  
136,84 kw.  
Το νέο υδραυλικό φορτίο της Ε.Ε.Λ. με δυναμικότητα επεξεργασίας 100 τόνων γάλακτος/ ημέρα, 
υπολογίζεται να είναι 255 κυβικά/ημέρα. 
Η επιχείρηση είχε εξασφαλίσει την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 2093/22-3-99 Απόφαση, «Περί καθορισμού 
αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων του τυροκομείου της Α.Ε. Έξαρχος» που 
εκδόθηκε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων γίνεται στον πλησιέστερο αποδέκτη που στην περίπτωση μελέτης είναι ο 
Ελασσονίτης ποταμός  που καταλήγει στον Πηνειό ποταμό.  
Η συγκεκριμένη  όμως απόφαση καθόριζε ως μέγιστη ποσότητα αποβλήτων στον  εγκεκριμένο 
αποδέκτη 70 m3/24ωρο. Επειδή όμως με την αύξηση της δυναμικότητας τα παραγόμενα 
απόβλητα προς τελική διάθεση αυξάνονται σε 255 m3/24ωρο,  η εταιρεία μας έχει εφοδιαστεί με 
την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΑ.Φ.14.1257/989/05-06-2019 Απόφαση τροποποίησης των παραγράφων 2  
και 3   της υπ’ αριθμ. 2093/22-3-1999 απόφασης περί καθορισμού αποδέκτη, με αύξηση του 
επιτρεπόμενου ορίου διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στον τελικό αποδέκτη από 70 
m3/24ωρο σε 270 m3/24ωρο. 
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3.3.6.3 Αέρια απόβλητα 

Τα αέρια απόβλητα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης διακρίνονται σε αυτά από την 
λειτο υργία του ατμο λέβητα και σε αυτά πο υ προ κύπτο υν από την κίνηση των ο χημάτων των 
εργαζομένων και των προϊόντων και την σκόνη. Ειδικότερα θα παραχθούν καυσαέρια από την 
κίνηση των Ι.Χ. και των φορτηγών οχημάτων αλλά η συγκέντρωση των ρύπων δεν θα φτάσει σε 
επίπεδα που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του αέρα. Επιπλέον παράγονται καυσαέρια 
και από την λειτουργία των εγκαταστάσεων καύσης υγραερίου αλλά και του παραγόμενου πλέον 
βιοαερίου,  η συγκέντρωση των οποίων δεν θεωρείται επικίνδυνη.  
Σύμφωνα με την μελέτη κατασκευής θα υπάρξει ασφαλτόστρωση και διαρρύθμιση του υπαιθρίου 
χώρου ώστε να δημιουργηθεί εσωτερικό οδικό δίκτυο και διαμορφωμένοι χώροι στάθμευσης. 
Κατά συνέπεια τα επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα θα μειωθούν αισθητά σε σύγκριση με την 
φάση κατασκευής, ενώ για την περαιτέρω απομείωση τους προτείνονται μέτρα στο κεφάλαιο 10. 
Τέλος, είναι πιθανόν να υπάρξουν περίοδοι δυσοσμίας από την Ε.Ε.Α. που θα λειτουργεί σε 
γειτονικό γήπεδο. Ωστόσο, με την τακτική συντήρηση και παρακολούθηση της λειτουργίας της 
Ε.Ε.Α. τα φαινόμενα αυτά θα αποφευχθούν.   

3.4 Υπαγωγή του έργου σε πεδίο εφαρμογής ειδικότερων οδηγιών 
(όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο όπως Κ.Υ.Α 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 
1450Β), Κ.Υ.Α 12044/613/07 (ΦΕΚ 376Β) και κανονισμών  (π.χ. 166/2001/ΕΚ)).                                                                                                                                  
Το μελετώμενο έργο δεν υπάγεται στις διατάξεις της  Κ.Υ.Α 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450Β), 
(IPPC / 2010), αφού περιλαμβάνεται μεν στις κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων που 
εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι της προαναφερθείσας ΚΥΑ και συγκεκριμένα :  «Παράρτημα Ι, 
παρ. 6.4 εδαφ, (γ) Επεξεργασία και μεταποίηση γάλακτος, όμως η οριακή ποσότητα γάλακτος που 
θα επεξεργάζεται η μονάδα «ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ» δεν θα  
υπερβαίνει τους 200 τόνους ημερησίως (μέση ετήσια τιμή). 
Δεν υπάγεται επίσης στις διατάξεις της Κ.Υ.Α 12044/613/07 (ΦΕΚ 376Β), όπως τροποποιήθηκε 
με την ΚΥΑ 172058/17-2-2016 (φεκ 352Β). 
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4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- 
ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 

4.1 Στόχος και σκοπιμότητα 

4.1.1 Στόχος και σκοπιμότητα της υλοποίησης του υπό μελέτη έργου 
Η υπό μελέτη κτηριακή και μηχανολογική επέκταση της τυροκομικής μονάδας έχει στόχο να 
αυξήσει τη δυναμική της επιχείρησης «ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.» στην εγχώρια και διεθνή αγορά, στην 
οποία έχει καταφέρει να εισέλθει ήδη με εξαγωγές. 

Η επέκταση που έχει προταθεί και διαστασιολογηθεί στην παρούσα μελέτη έχει σκοπό να επιτύχει 
μια αναβάθμιση στην υφιστάμενη παραγωγή, με την αναδιαμόρφωση της παραγωγικής μονάδας 
που όμως θα ευθυγραμμίζεται με τις χωροταξικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές 
κατευθύνσεις.  

4.1.2 Αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια τα οποία συνηγορούν στην 
υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας 
Η τυροκομική μονάδα «ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.» υφίσταται στην περιοχή από το 1948. Αποτελεί μια 
δραστηριότητα πλήρως ενταγμένη στο περιβάλλον της περιοχής ως χρήση, ενώ έχει αναπτύξει 
συσχετίσεις σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, οι οποίες είναι χρήσιμο και για τις δύο πλευρές 
να διατηρηθούν. Είναι σκόπιμο λοιπόν, αφού διασφαλιστεί μέσω της παρούσας μελέτης η 
λιγότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση, να αναγνωριστεί η προστιθέμενη αξία της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας μετά και από την υλοποίηση του  προτεινόμενου έργου. 

Η προστιθέμενη αξία του έργου έγκειται στο γεγονός πως θα εξυπηρετήσει μια παραγωγική 
δραστηριότητα που δεν επιβαρύνει την περιοχή αλλά την ενισχύει. Αυτό συμβαίνει καθώς 
υπάρχει αναπτυξιακή προοπτική μέσω του έργου, που ενισχύει εμμέσως την οικονομία και την 
κοινωνική συνοχή της περιοχής. Επιπλέον η αλλαγή των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας 
συνιστά μια ιδιαίτερα θετική αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων της μονάδας. Αυτό 
γιατί διευκολύνεται η διαδικασία διαχείρισης του αναξιοποίητου τυρόγαλου της παραγωγής, που 
λόγω της αύξησης της δυναμικότητας της μονάδας θα αποτελούσε μια δύσκολη υπόθεση η 
συνεχής εύρεση χοιροτροφείων που θα το εκμεταλλευτούν. Επιπροσθέτως, η παραγωγή 
βιοαερίου θα συμπληρώσει τα ενεργειακό δυναμικό, ενώ αποτελεί επιλογή συμβατή με την 
κατεύθυνση της διεύρυνσης του ενεργειακού δυναμικού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
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4.1.3 Οφέλη που αναμένονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 
Σε τοπικό επίπεδο θα υπάρξουν οφέλη από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, τα οποία 
αφορούν την οικονομική ανάπτυξή της αλλά και την προβολή της μέσω των προϊόντων που θα 
παραχθούν. Η ευρύτερη περιοχή διατηρεί παράδοση στην τυροκομική δραστηριότητα, εμφανίζει 
μια πυκνότητα στη συγκέντρωση μονάδων και η περαιτέρω ανάπτυξη τους θα βοηθήσει στην 
εδραίωση της ονομασίας προέλευσης σε όσο το δυνατόν περισσότερα τοπικά προϊόντα. 
Περιβαλλοντικά η περιοχή δεν θα επιβαρυνθεί, καθώς η νέα εγκατάσταση, με την πρόβλεψη 
κατασκευής νέας μονάδας βιολογικού καθαρισμού, θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις 
απαιτήσεις της κοινοτικής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Πέρα από τα πλεονεκτήματα που έχει σε τοπικό επίπεδο η ανάπτυξη μιας βιομηχανικής μονάδας, 
υπάρχουν και άλλα οφέλη που διαχέονται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αυτά έχουν 
οικονομικό, κοινωνικό και κυρίως αναπτυξιακό χαρακτήρα καθώς αφορούν την εξέλιξη της 
μεταποιητικής δραστηριότητας του κλάδου τροφίμων και ποτών. Συγκεκριμένα, στο Παράστημα 
Ι του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Πλαισίου Θεσσαλίας 2014-2020, που κάνει λόγο για τα 
κυριότερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αναφέρεται ο κλάδος των 
γαλακτοκομικών ως ιδιαίτερα δυναμικός. Σύμφωνα με στοιχεία της ICAP ο κλάδος βρίσκεται 
στην πρώτη θέση ως προς τον κύκλο εργασιών και την απασχόληση ενώ από τα τέλη του 2010 
λειτουργεί στη Θεσσαλία μια πολύ δυναμική ομάδα αγελαδοτρόφων. Επίσης, η Θεσσαλία στο 
στρατηγικό και επιχειρησιακό της σχεδιασμό τοποθετεί ψηλά στις προτεραιότητές της το 
λεγόμενο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, που συνθέτεται από την πρωτογενή φυτική και 
κτηνοτροφικά παραγωγή και τη μεταποιητική δραστηριότητα του κλάδου τροφίμων και ποτών. 

Διαπιστώνεται συνεπώς, μια ευθυγράμμιση της προτεινόμενης σε αυτή τη μελέτη δραστηριότητας 
με την στρατηγική ανάπτυξης της Περιφέρειας. Στα πλαίσια αυτά, η ενίσχυση της Ακαθάριστης 
Προστιθέμενης Αξίας των κλάδων που θα μετέχουν στις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας της 
εγκατάστασης, αλλά και η προστιθέμενη αξία του παραγόμενου προϊόντος παράλληλα με τη 
διεύρυνση του κύκλου εργασιών,  οδηγούν στη διαπίστωση πως το προτεινόμενο έργο συμβάλλει 
αναλογικά με το μέγεθός του στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. 

4.2 Ιστορική εξέλιξη του έργου 
Σε γενικές γραμμές, το έργο έχει λειτουργήσει  σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις. 
Μικρές τροποποιήσεις έχουν επέλθει  στις κτιριακές εγκαταστάσεις, που αφορούν κυρίως 
νομιμοποιήσεις μικρών κτισμάτων. Οι εν λόγω αλλαγές έχουν αναλυθεί εν συντομία στην 
παράγραφο  3.1.3 της παρούσας μελέτης, ενώ αναλυτική περιγραφή ακολουθεί στην παράγραφο 
6.3.1.2. 
 Επίσης, για λειτουργικούς λόγους, έχουν επέλθει και κάποιες διαφοροποιήσεις στον 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό,  μέσα στα επιτρεπτά από τη νομοθεσία όρια. Οι εν λόγω 
αλλαγές έχουν αναλυθεί εν συντομία  στην παράγραφο  3.1.3 της παρούσας μελέτης, ενώ 
αναλυτική περιγραφή ακολουθεί στην παράγραφο 6.3.1.2. 
Δεν έχει επέλθει όμως ουσιαστικά μεταβολή στην παραγωγικότητα της μονάδας, ούτε στον τρόπο 
παραγωγής και διάθεσης αποβλήτων. 
Τηρήθηκαν τέλος  σε ικανοποιητικό  βαθμό οι περιβαλλοντικοί όροι.  Πραγματοποιούνταν 
μετρήσεις των παραγόμενων αερίων ρύπων και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους.  
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4.3 Οικονομικά στοιχεία του έργου 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου της κτηριακής και μηχανολογικής επέκτασης του 

τυροκομείου και της κατασκευής αναβάθμισης του συστήματος επεξεργασίας της Μονάδας 

Βιολογικού Καθαρισμού (με την προσθήκη της αναερόβιας επεξεργασίας) εκτιμάται ως κάτωθι :  

Συνολική αξία μηχανολογικού εξοπλισμού 

Υπάρχοντα: 1.000.000 ευρώ 

Μηχανολογικής επέκτασης τυροκομείου : 1.000.000 ευρώ 

Σύνολο μηχανολογικού εξοπλισμού (υπάρχων και νέος) : 2.000.000 ευρώ 

Συνολική αξία κτιριακών εγκαταστάσεων :   

Υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις    : 1.000.000 ευρώ 

Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις επέκτασης χώρων παραγωγής και αναβάθμισης του  

Βιολογικού  Καθαρισμού:           1.500.000 ευρώ 

Σύνολο κτιριακών εγκαταστάσεων (υπάρχουσες και νέες) : 2.500,000 ευρώ 

 Συνολικός  προϋπολογισμός νέων έργων (κτιριακά και μηχανήματα) : 2.500.000 ευρώ 

4.4 Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα 
Το έργο σχετίζεται με τις υπόλοιπες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη 
περιοχή, στην οποία κυριαρχεί η γεωργική χρήση και οι βιομηχανίες τροφίμων, οι 
δραστηριότητες των οποίων στην περίπτωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας λειτουργούν 
συμπληρωματικά. Επιπλέον, η οδική σύνδεση με την περιοχή είναι πολύ καλή και αυτό ευνοεί τη 
διακίνηση των προϊόντων της παραγωγής. Το έργο δηλαδή είναι συμβατό ως προς την περιοχή 
λειτουργίας του, συμπληρωματικό των υπόλοιπων δραστηριοτήτων και μη σωρευτικό για την 
περιοχή μελέτης. 
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5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ 
ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

5.1 Θέση του έργου ή της δραστηριότητας ως προς εκτάσεις του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής 

5.1.1. Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων. 
Η θέση του μελετώμενου έργου βρίσκεται εκτός σχεδίου και δεν υπάρχει κάποιο εγκεκριμένο ή 
προς έγκριση πολεοδομικό σχέδιο στην περιοχή, στο οποίο να υπάγεται. Συνεπώς, η περιοχή 
μελέτης ρυθμίζεται πολεοδομικά από το Προεδρικό Διάταγμα του ’85 για την εκτός σχεδίου 
δόμηση. 

5.1.2. Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 (Α΄ 60). 
Το γήπεδο της βιομηχανίας βρίσκεται εκτός των ορίων των προστατευμένων περιοχών   του 
δικτύου Natura 2000 της ευρύτερης περιοχής.   

5.1.3. Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις. 
Το γήπεδο της βιομηχανία δεν υπάγεται σε περιοχή που να έχει χαρακτηριστεί ως αισθητικό 
δάσος ή εθνικός δρυμός.  

Ακολουθούν αποσπάσματα από τους κυρωμένους δασικούς χάρτες της περιοχής του γηπέδου 
μας.  
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5.1.4. Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.ά. 
Δεν υπάρχουν πλησίον του γηπέδου του τυροκομείου εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, 
κοινής ωφέλειας κλπ στην περιοχή. 

5.1.5. Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
Ο χώρος της εγκατάστασης δεν βρίσκεται σε περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

5.2 Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή του 
έργου ή της δραστηριότητας. 
Η θέση «Γαυρόλακκος» του έργου, υπάγεται διοικητικά στη Δημοτική Ενότητα Ελασσόνας του 
Δήμου Ελασσόνας, ΠΕ Λάρισα Θεσσαλίας. Έχει εκπονηθεί Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για το 
Δήμο Ελασσόνας. 

5.2.1 Προβλέψεις και κατευθύνσεις του Γενικού, των Ειδικών και του οικείου Περιφερειακού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 
5.2.1.1 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Εθνικό 
Χωροταξικό -ΦΕΚ 12 8/Α/2008) 

Ως προς την υφιστάμενη χωρική οργάνωση της χώρας,  αλλά και τις κατευθύνσεις που δίνονται 
για αυτή από το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. αυτό που κρίνεται πως έχει συνάφεια με την περιοχή μελέτης είναι 
οι αναφορές στον αναπτυξιακό ρόλο της Λάρισας ως πρωτεύων εθνικός πόλος αλλά και στο 
δίπολο Λάρισας- Βόλο. 

Τα στοιχεία που καθιστούν τη Λάρισα έναν πρωτεύων εθνικό πόλο αφορούν το ρόλο της ως 
διοικητικό, οικονομικό και λειτουργικό κέντρο, όμως επεκτείνονται και στο ρόλο των 
περιφερειακών δραστηριοτήτων της πόλης. Συγκεκριμένα, η Λάρισα βρίσκεται στο θεσσαλικό 
κάμπο, ο οποίος πέρα από τα στοιχεία του τοπίου που διαθέτει, αποτελεί και στοιχείο εθνικής 
σημασίας για τις παραγωγικές δραστηριότητες της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της 
μεταποίησης τροφίμων.  

Για το  λό γο  αυτό  δίνεται ως κατεύθυνση η ενίσχυση της Λάρισας ως κέντρο υ των κλάδων 
αγροδιατροφής και μεταποίησης βιομηχανικών φυτών. Επιπλέον η περιοχή μελέτης βρίσκεται 
στον κύριο χερσαίο άξονα ανάπτυξης που συνδέει τον πρωτεύον εθνικό πόλο της Λάρισας με τη 
μητρόπολη της Θεσσαλονίκης. Αυτό φαίνεται στον παρακάτω χάρτη του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. που 
αφορά τη χωρική αναπτυξιακή δομή της χώρας. 
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Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Εθνικό Χωροταξικό 
-Φ ΕΚ 12 8/Α/2008) 
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5.2.1.2 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ1484/Β/2003) 

Η χωρική δομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως αυτή περιγράφεται στο Περιφερειακό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας του 2003, 
διαρθρώνεται σε τρεις ζώνες. 

•Τον ανατολικό άξονα, ο οποίος αποτελεί το πιο ανεπτυγμένο τμήμα της Περιφέρειας, με κύριους 
πόλους τη Λάρισα και το Βόλο, που θα λειτουργούν ως ισχυρό δίπολο, και δευτερεύοντες τους 
Αλμυρό-Ευξεινούπολη, το Βελεστίνο και τον Τύρναβο. 

•Τον δυτικό άξονα, ο οποίος αντιμετωπίζει ζητήματα σε ότι αφορά τις αναπτυξιακές συνδέσεις 
του ενδοπεριφερειακά και διαπεριφερειακά, έχει κύριους πόλους την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα 
και δευτερεύοντες τους Σοφάδες, το Μουζάκι, την Πύλη και την Καλαμπάκα. 

•Τον υπόλοιπο χώρο, που περιλαμβάνει τις περιοχές με αναπτυξιακή υστέρηση, συνήθως λόγω 
χωρικής απομόνωσης, έλλειψης συνδέσεων και δυναμικών κλάδων παραγωγής. Για τις περιοχές 
αυτές δίνεται ως κατεύθυνση η αξιοποίηση των φυσικών πόρων, η οργάνωση αναπτυξιακών 
ενοτήτων εξαρτώμενων από τους προαναφερθέντες άξονες με Ζώνες Ημερήσιων Μετακινήσεων, 
με σκοπό τη διάχυση των ωφελειών και τη βελτίωση της θέσης τους.  

Ο Δήμος Ελασσόνας έχει εξάρτηση από τον ανατολικό αναπτυξιακό άξονα, παρουσιάζει 
ικανοποιητικές συνδέσεις με αυτόν. Το οικιστικό του δίκτυο αναπτύσσεται με κέντρο τον οικισμό 
των Γόννων, ο οποίος κατατάσσεται στους οικισμούς 3ου επιπέδου. Η κατεύθυνση που δίνεται 
για τις περιοχές που ανήκουν στην τρίτη κατηγορία είναι να δημιουργηθούν σε αυτές 
αναπτυξιακές ενότητες γύρω από οικιστικά κέντρα 3ου επιπέδου, επιδιώκοντας πάντα τη σύνδεση 
με τους κύριους άξονες ανάπτυξης της Περιφέρειας, τον δυτικό και τον ανατολικό. Τα οικιστικά 
κέντρα 3ου επιπέδου προβλέπεται, σύμφωνα με το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α., να λειτουργούν ως κέντρα 
παροχής εξυπηρετήσεων της περιοχής τους, και ειδικότερα του γεωργικού τομέα εφόσον είναι 
χωροθετημένα στην Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας. Η περιοχή μελέτης υπάγεται σε 
αυτό το χωρικό πρότυπο ανάπτυξης και συνεπώς στις αντίστοιχες κατευθύνσεις. 

Παρατίθεται ο χάρτης του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. στον οποίο απεικονίζονται οι αναπτυξιακές ζώνες και οι 
άξονες, τα στοιχεία και η ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου, καθώς και ο ι επιμέρο υς 
αναπτυξιακές ενότητες που προκύπτουν μαζί τις ζώνες ημερήσιων μετακινήσεων. 
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Πηγή: Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Θεσσαλίας (ΦΕΚ1484/Β/2003) 

5.2.1.3 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 
Τουρισμό (ΦΕΚ3155/Β/2013) 

Η περιοχή μελέτης του έργου δεν κατατάσσεται σε κάποια εντατική αναπτυξιακή ζώνη στη 
χωρική οργάνωση της δραστηριότητας του τουρισμού, όπως αυτή διαμορφώνεται στο Ειδικό 
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό. Τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής, οι δραστηριότητες που έχει αναπτύξει δεν της δίνουν συγκριτικό 
πλεονέκτημα σε σύγκριση με άλλες περιοχές της επικράτειας στην ανάπτυξη της δραστηριότητας 
του τουρισμού. Ωστόσο, ανήκει στην κατηγορία των δυνητικά αναπτυσσόμενων περιοχών με 
δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Στην περίπτωση της περιοχής μελέτης 
οι μορφές τουρισμού που προτείνονται σχετίζονται με την υφιστάμενη παραγωγική δομή, δηλαδή 
τον πρωτογενή τομέα και το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα. 
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5.2.1.4 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης νια τη 
Βιομηχανία (ΦΕΚ151/ΑΑΠ/2009) 

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία 
αναφέρει πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι μια δυναμική χωρική ενό τητα σε ό τι αφο ρά την 
ανάπτυξη του τομέα. Τα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας που συνηγορούν στον ισχυρισμό αυτό 
είναι η γεωγραφική θέση της, που είναι κεντροβαρική ως προς τον ελληνικό χώρο, οι συνδέσεις 
της περιοχής ενδοπεριφερειακά και διαπεριφερειακά, η δυναμική και η διάταξη των αστικών της 
κέντρων και η παραγωγική της βάση. Ως προς τη χωρική οργάνωση της δραστηριότητας της 
βιομηχανίας η γραμμική της ανάπτυξη στον ανατολικό άξονα της Περιφέρειας, κατά μήκος του 
ΠΑΘΕ απαιτεί μια κριτηριακή ανασυγκρότηση, προκειμένου να ελέγχεται η διάχυση και η 
διάσπαρτη χωροθέτηση της δραστηριότητας. Ωστόσο, πρόκειται περισσότερο περί αξιοποίησης 
του υφιστάμενου δυναμικού και όχι περιορισμού του. Επιπλέον, σημαντική κρίνεται πως είναι η 
πολιτική χρήσεων γης, με τη διαφύλαξη της γεωργικής χρήσης ιδιαίτερα στη Γεωργική Γη 
Υψηλής Παραγωγικότητας, καθώς και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών πιέσεων της 
δραστηριότητας με εφαρμογή μέτρων αντιρρύπανσης. Για το δυτικό τμήμα της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας δίνεται κατεύθυνση μεσοπρόθεσμα για περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας που 
θα επιτευχθεί μέσω της αξιοποίησης της δυναμικής των αστικών κέντρων (Καρδίτσα και 
Τρίκαλα), της ολοκλήρωσης των συνδέσεων (προεκτάσεις προς την Εγνατία Οδό) και της 
στήριξης του εγχειρήματος μέσα από χωρικές πολιτικές του υποκείμενου σχεδιασμού.  

Συνεπώς, σε ότι αφορά την περιοχή μελέτης δεν κρίνεται πως υπάρχει ασυμβατότητα ως προς τις 
κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη 
Βιομηχανίας, για τη σχεδιαζόμενη μονάδα. Διαπιστώνεται πως υπάρχουν ιδιαιτέρως ευνοϊκά 
χαρακτηριστικά σχετικά με τη γεωγραφική θέση, τις συνδέσεις και τις συγκεντρώσεις και 
δυναμικές της περιοχής, τα οποία συνηγορούν υπέρ της βιωσιμότητας της επένδυσης. 
Παρατίθεται ο σχετικός χάρτης που αφορά το εθνικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης της 
βιομηχανίας, στον οποίο απεικονίζονται για την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι διαπιστώσεις και 
κατευθύνσεις που προαναφέρθηκαν. 
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Πηγή: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης νια τη Βιομηχανία 
(ΦΕΚ151/ΑΑΠ/2009) 

5.2.1.5 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (ΦΕΚ 2464/Β/2008) 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατατάσσεται στις Περιοχές (απλής) Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ) 
όσον αφορά το αιολικό δυναμικό. Η περιοχή μελέτης θεωρείται προνομιακή σε ότι αφορά τη 
χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο, καθώς 
κριτήρια αποτελούν η εγγύτητα με γεωργικές εκμεταλλεύσεις παραγωγής πρώτης ύλης, ΧΥΤΑ, 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, μεγάλων κτηνοτροφικών μονάδων κ.λπ. Η περιοχή δεν 
είναι προτεραιότητας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας. 
Δεν κρίνεται πως υπάρχει σύγκρουση της προτεινόμενης χρήσης με τη χρήση των ΑΠΕ, όπως 
αυτή προτείνεται να αναπτυχθεί χωρικά από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 

5.2.2 Θεσμικό καθεστώς, σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια (ρυθμιστικό, γενικό πολεοδομικό, 
ρυμοτομικό, ΖΟΕ, ΣΧΟΟΑΠ, οριοθέτησης οικισμών ή άλλων σχεδίων καθορισμού χρήσεων γης και 
δόμησης) 
Στο Δήμο Ελασσόνας υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. 
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5.2.2.1 Ρυθμιστικό Σχέδιο 

Ρυθμιστικό Σχέδιο έχει εκπονηθεί μόνο για τη Λάρισα, όπου  περιλαμβάνονται οι πρώην Δήμοι 
Νέσσωνος, Μακρυχωρίου, Αμπελώνα, Αρμενίου, Γιάννουλης, Κιλελέρ, Κοιλάδας, Κραννώνα, 
Πλατυκάμπου, Ποταμιάς, Τυρνάβου και Νίκαιας. 

5.2.2.2 ΖΟΕ 

Στο Δήμο Ελασσόνας δεν υπάρχει θεσμοθετημένη ΖΟΕ. 

5.2.2.3 Οριοθέτηση Οικισμών 

Η περιοχή χωροθέτησης του τυροκομείου βρίσκεται στον εξωαστικό χώρο, δηλαδή εκτός ορίων 
οικισμών. 

5.2.3   Ειδικά σχέδια διαχείρισης (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ, σχέδια διαχείρισης υδάτων κλπ.) 
5.2.3.1 Επικαιροποιημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 
Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Με την υπ. αρ. 4775/8.11.2006 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε 
η τελευταία Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Αναθεώρηση έγινε με σκοπό την επικαιροποίηση 
του σχεδίου διαχείρισης και την εναρμόνιση με το σύνολο των θεσμικών και νομοθετικών 
αλλαγών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, παράλληλα με την αξιολόγηση της προηγούμενης 
διαχειριστικής πολιτικής.  

Στο  νέο  ΠΕΣΔΑ διατηρείται η διάρθρωση των διαχειριστικών ενοτήτων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας που είναι τρεις, η Δ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, η Δ.Ε. Περιφερειακών 
Ενοτήτων Καρδίτσας & Τρικάλων και η Δ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. 

Η περιοχή μελέτης του έργου υπάγεται στη Δ.Ε. Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας της 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Οι υποδομές που υποστηρίζουν το σχέδιο διαχείρισης στην 
περιοχή είναι ο ΧΥΤΑ που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Παραποτάμου του Δήμου Τεμπών, 
το ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών), το οποίο λειτουργεί εντός του ΧΥΤΑ 
καθώς και τρεις Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Π.Ε. Λάρισας, οι οποίοι 
βρίσκονται στην Αγιά, στην Ελασσόνα και στον Πολυδάμαντα. Στον ΧΥΤΑ συγκεντρώνονται τα 
στερεά απόβλητα όλων των οικισμών, αλλά και τα αστικά απόβλητα ιδιωτών που βρίσκονται στα 
διοικητικά όρια της Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το ΚΔΑΥ διαθέτει υποδοχείς προσκομιζόμενων 
υλικών, ανυψωτικές ταινίες για τα εισερχόμενα υλικά, δονητικό κόσκινο, μεταφορική ταινία-
ταινία χειροδιαλογής, μαγνήτη, συγκρότημα δεματοποιητή (πρέσα), κάδους αποθήκευσης 
διαχωριζόμενων υλικών. 
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5.2.3.2 Σχέδιο Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος 
Θεσσαλίας (EL108)- Αναθεώρηση 

Η θέση του τυροκομείου και της προτεινόμενης επέκτασης βρίσκεται στη Λεκάνη Απορροής του 
Πηνειού (EL0816). Οι κύριες χρήσεις που υπάρχουν στο συγκεκριμένο υδατικό διαμέρισμα, 
σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι οι καλλιέργειες, τα δάση, οι βοσκότοποι και σε πού 
μικρότερο ποσοστό οι αστικές χρήσεις και οι δρόμοι. Για το λόγο αυτό η κύρια χρήση του νερού 
από τη λεκάνη απορροής είναι η άρδευση. Το υδάτινο σώμα της περιοχής μελέτης έχει άγνωστη 
οικολογική κατάσταση, ενώ η χημική του κατάσταση χαρακτηρίζεται ως καλή. 

5.2.4 Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων όπως επιχειρηματικά πάρκα, οργανωμένοι υποδοχείς 
μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, λατομικές ζώνες, περιοχές ολοκληρωμένης 
τουριστικής ανάπτυξης κλπ. 
 

Η θέση του μελετώμενου έργου δεν εντάσσεται σε οργανωμένο υποδοχέα δραστηριότητας. 

 

5.2.5 Αποστάσεις έργου από κτηνοτροφικές μονάδες και άλλες εγκαταστάσεις σε απόσταση 1 Κm. 
Ένα πρόβλημα που  προκύπτει είναι ότι σε απόσταση 180 μ από τις εγκαταστάσεις του έργου μας 
και στη θέση «Καλούδα» Δ.Ε Ελασσόνας,  λειτουργεί κτηνοτροφική εγκατάσταση ιδιοκτησίας 
Σεμερτζίδου - Γιώτσα Παρθένα του Κυριάκου , δυναμικότητας 1.300 προβάτων, ήτοι 1300/50 = 
26 ισοδύναμων ζώων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5668/ΠΕ/29-12-2016 άδεια 
εγκατάστασης Τμήματος Φυτικής & Ζωικής παραγωγής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε Λάρισας.  

Η παραπάνω κτηνοτροφική μονάδα σκοπεύει να αυξήσει τη δυναμικότητά της σε 2.000 πρόβατα, 
ήτοι 2.000/50 = 40 ισοδύναμα ζώα.  

Έτσι, σύμφωνα με την ΚΥΑ Υγειονομική Διάταξη Υ1β/2000/95 (ΦΕΚ 343/8/04-05-1995) «Περί 
όρων ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοτροφικών μονάδων καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4056/2012 
(ΦΕΚ 52/Α/12-03-2012), «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η κτηνοτροφική μονάδα, για δυναμικότητα 
21-40 ισοδύναμα ζώα, θα πρέπει να απέχει 250 μέτρα από βιομηχανίες – βιοτεχνίες που παράγουν 
προϊόντα τα οποία απαιτούν υγειονομική προστασία, στις οποίες βιομηχανίες υπάγεται και η 
μονάδα μας. Επειδή μάλιστα η κτηνοτροφική μονάδα πρόκειται να επεκταθεί, η απόσταση των 
κτιρίων της κτηνοτροφικής μονάδας από  τις εγκαταστάσεις της  επιχείρησης  Έξαρχο ς Α. Ε θα 
μειωθεί κάτω των 180 μ. αλλά πάνω από 140 μ. 

 Για το λόγο αυτό, έχει εκδοθεί  από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Δ/σνης Αγροτικής Οικονομίας 
Π.Ε. Λάρισας, η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8313/03-07-2019 Απόφαση μείωσης της απαιτούμενης 
απόστασης για τη λειτουργία της συγκεκριμένης κτηνοτροφικής εγκατάστασης, στα 140 μ, αντί 
της απαιτούμενης από τη νομοθεσία 250 μέτρων.  

Εκτός από την προαναφερόμενη κτηνοτροφική μονάδα,  σε απόσταση 1,0 Km από τη 
μονάδα μας, όπως απεικονίζονται και στον συνημμένο στη μελέτη χάρτη χρήσεων γης Χ2 
κλίμακας 1 : 5.000,  υπάρχουν : 
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Πίνακας   επιχειρήσεων,  κατοικιών και άλλων εγκαταστάσεων σε απόσταση 1,0 Km  

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ / ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
(m) 

1 ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΕΞΑΡΧΟΣ Ε & Ο.Ε Α 150 
2 ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΙΓΛΑ Α.Ε Α 5,0 
3 ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 600 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ Β-Α 390 
4 ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 800 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ Β-Α 580 
5 ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 1.200 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 

(Σεμερτζίδου – Γιώτσα) 
Β-Α 180 

6 ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν 260 
7 ΓΗΠΕΔΑ - ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ - ΠΙΣΙΝΑ Β-Α 920 
8 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ MODECO Α 910 
9 ΒΙΟΤΕΧΝΙΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΝΤΡΙΣΤΕΛΑΣ Α 750 
10 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΙΧΟΣ Α 920 
11 ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Α 760 
12 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α 770 
13 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Δ 140 
14 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Δ 270 
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 6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.1. Δυναμικότητα, Πρώτες και δευτερεύουσες Ύλες 
 

 6.1.1 Δυναμικότητα, Πρώτες και δευτερεύουσες Ύλες αδειοδοτημένου έργου :   
Δυναμικότητα αδειοδοτημένου έργου :   Η μονάδα μας έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά 
για επεξεργασία 50 tn γάλακτος /ημέρα. Για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων το 
εργοστάσιο έχει αδειοδοτηθεί η λειτουργία  αερόβιου  βιολογικού  καθαρισμού, ο οποίος 
περιγράφεται στην προηγούμενη μελέτη περιβαλλοντικών όρων βάσει της οποίας έχει 
εκδοθεί η   υπ΄αρ. πρωτ. 2614/149207/21.11.2013, ΑΕΠΟ.  

Α΄ ύλες :  Πρώτη ύλη είναι το γάλα (πρόβειο και κατσικίσιο)  (50 tn/ημέρα).  

Βοηθητικές ύλες : Οι βοηθητικές ύλες είναι αλάτι σε ποσοστό 2 %, χλωριούχο ασβέστιο (αν 
απαιτείται για την παραγωγή της φέτας, εξαρτώμενο από την ποιότητα του γάλακτος) σε ποσοστό 
2-3%, πυτιά σε αναλογία 100 gr/tn γάλακτος, οξυγαλακτικές καλλιέργειες σε αναλογία 5 gr/tn 
γάλακτος. 

Παραπροϊόντα : Ως παραπροϊόν μπορεί να θεωρηθούν οι 13 τόνοι/ημέρα πρωτογενούς 
τυρογάλακτος, το οποίο διατίθεται σε χοιροτρόφους της περιοχής.  

Υλικά συσκευασίας :  Πλαστικές σακούλες, κεσεδάκια, τάπερ, μεταλλικά και πλαστικά δοχεία   

Παραγόμενα προϊόντα  : Η συνολική  παραγόμενη ποσότητα τυροκομικών προϊόντων, μετά την 
απομάκρυνση του παραγόμενου τυρογάλακτος (13 tn/ημέρα) και των απόνερων της παραγωγικής 
διαδικασίας (17 tn/ημέρα), ανερχόταν ως σήμερα,  σε περίπου 20 τόνους / ημέρα.  

Τα παραγό μενα σήμερα προ ϊό ντα είναι κυρίως τυρί φέτα και  κατσικίσιο  τυρί (5 0-60% της 
παραγωγής), αλλά και άλλα τυροκομικά προϊόντα, όπως κεφαλοτύρι, κασέρι (20-30% της 
παραγωγής) και σε ακόμα μικρότερες ποσότητες βούτυρο,  μυζήθρας, ανθότυρο και μανούρι, 
ανάλογα πάντα και με τη ζήτηση.   

 

6.1.2 Δυναμικότητα, Πρώτες και δευτερεύουσες Ύλες νέου  τροποποιημένου έργου :   
  
Δυναμικότητα αδειοδοτημένου έργου :   Η μονάδα μας επιζητά πλέον να  αδειοδοτηθεί 
περιβαλλοντικά για επεξεργασία 100 tn γάλακτος /ημέρα 

Α΄ ύλες :  Πρώτη ύλη είναι το γάλα (πρόβειο και κατσικίσιο)  (100 tn/ημέρα).  

Βοηθητικές ύλες : Οι βοηθητικές ύλες είναι αλάτι σε ποσοστό 2 %, χλωριούχο ασβέστιο (αν 
απαιτείται για την παραγωγή της φέτας, εξαρτώμενο από την ποιότητα του γάλακτος) σε ποσοστό 
2-3%, πυτιά σε αναλογία 100 gr/tn γάλακτος, οξυγαλακτικές καλλιέργειες σε αναλογία 5 gr/tn 
γάλακτος. 

Παραπροϊόντα : Ως παραπροϊόν μπορεί να θεωρηθούν οι 26 τόνοι/ημέρα πρωτογενούς 
τυρογάλακτος .  
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Με τη νέα αναβάθμιση το τυρόγαλο αυτό δεν θα διατίθεται σε   χοιροτρόφους της περιοχής, αλλά 
θα υφίσταται  αναερόβια διαδικασία στην αναβαθμισμένη μονάδα του βιολογικού, με στόχο την 
παραγωγή βιοαερίου.  

Υλικά συσκευασίας :  Πλαστικές σακούλες, κεσεδάκια, τάπερ, μεταλλικά και πλαστικά δοχεία   

Παραγόμενα προϊόντα  : 

Αναμένεται φυσικά διπλασιασμός του παραγόμενου προϊόντος και όλων των σχετικών  
ποσοτήτων.   Έτσι, η συνολική  παραγόμενη ποσότητα παραγόμενων τυροκομικών 
προϊόντων, μετά την απομάκρυνση του παραγόμενου τυρογάλακτος (26 tn/ημέρα) και των 
απόνερων της παραγωγικής διαδικασίας (34 tn/ημέρα), ήτοι σύνολο απομακρυνόμενων  
αποβλήτων 26+34=60 τόνοι ανά ημέρα, θα ανέρχεται σε περίπου 40 τόνους / ημέρα. 

 Τα παραγόμενα προϊόντα θα συνεχίσουν να  είναι κυρίως τυρί φέτα και  κατσικίσιο τυρί (50-60% 
της παραγωγής), αλλά και άλλα τυροκομικά προϊόντα, όπως κεφαλοτύρι, κασέρι (20-30% της 
παραγωγής) και σε ακόμα μικρότερες ποσότητες βούτυρο,  μυζήθρας, ανθότυρο και μανούρι, 
ανάλογα πάντα και με τη ζήτηση.   

 

6. 2  Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας 
 

6.2.1 Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας του περιβαλλοντικά  αδειοδοτημένου έργου 
Το γάλα που συγκεντρώνεται στην μονάδα προέρχεται από παραγωγούς της ευρύτερης 
περιοχής της Θεσσαλίας και για αυτό τα προϊόντα της τυροκομικής μονάδας «ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.» 
έχουν ονομασία προέλευσης. Η μονάδα χρησιμοποιεί για την παραγωγή των προϊόντων της 
πρόβειο και γίδινο γάλα. Η συλλογή και η μεταφορά γίνεται με την χρήση βυτιοφόρων 
οχημάτων της τυροκομικής μονάδας. Αναλυτικότερα τα βυτιοφόρα οχήματα συλλέγουν από τις 
παγοδεξαμενές των παραγωγών το ανεπεξέργαστο γάλα το οποίο στην συνέχεια οδηγείται στην 
εγκατάσταση.  

  

Το τυροκομείο μας έχει αδειοδοτηθεί για δυναμικότητα  επεξεργασίας 50 t γάλακτος / ημέρα. Για 

την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων το εργοστάσιο έχει αδειοδοτηθεί η λειτουργία  αερόβιου  

βιολογικού  καθαρισμού, ο οποίος περιγράφεται στην προηγούμενη μελέτη περιβαλλοντικών 

όρων βάσει της οποίας έχει εκδοθεί η   υπ΄αρ. πρωτ. 2614/149207/21.11.2013, ΑΕΠΟ.  

 
Η παραγωγική διαδικασία των διάφορων τυροκομικών προϊόντων, έχει περιγραφεί 
αναλυτικά στην μελέτη της ΑΕΠΟ του 2013 και δεν έχει αλλάξει.   

Εν συντομία :  
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Παραλαβή γάλακτος 

Το γάλα μεταφέρεται στη μονάδα με οχήματα και αφού ελέγχεται ποιοτικά, ζυγίζεται, 
συγκεντρώνεται σε παγολεκάνη με θερμοκρασία 0°C περίπου. Στη συνέχεια καθαρίζεται με 
φίλτρανση και φυγοκέντριση για την απομάκρυνση τυχόν σκουπιδιών. Το ποσοστό των 
σκουπιδιών εκτιμάται ότι είναι της τάξης των 0,1-0,2 % στην κάθε φάση καθαρισμού. Ο έλεγχος 
του γάλακτος είναι απαραίτητος για την εξασφάλιση των ποιοτικών προδιαγραφών των 
τυροκομικών προϊόντων. Ο έλεγχος αφορά στην περιεκτικότητα του γάλακτος σε λίπος και 
καζεΐνη, στην δομή των λιπαρών οξέων και άλλων συστατικών, στην μικροβιολογική χλωρίδα 
του γάλακτος και στην διασφάλιση της απουσίας αντιβιοτικών. Οι απαραίτητοι έλεγχοι γίνονται 
από εξειδικευμένο προσωπικό της εγκατάστασης μέσω μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 
που προβλέπονται από τον κανονισμό ποιοτικού έλεγχου του Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και 
τροφίμων.  

Κατόπιν το γάλα οδηγείται για παστερίωση σε εναλλάκτη θερμότητας όπου γίνεται η παστερίωση 
με τη βοήθεια ατμού. Η παστερίωση πραγματοποιείται σε θερμοκρασία 71,5°C και για μικρό 
χρόνο, της τάξης μερικών δευτερολέπτων (περίπου 25 sec). 

Στη συνέχεια, αφού ψυχθεί το γάλα με κρύο νερό μέχρι θερμοκρασίας 5°C, οδηγείται σε 
δεξαμενές αποθήκευσης θερμικά απομονωμένες, όπου παραμένει για 12 έως 16 ώρες. 

 

Παραγωγή τυριών  

Το τυροκομείο ακολουθεί όλες τις παραδοσιακές τεχνικές για την τυροκόμιση. Αφού 
ακολουθηθεί η προαναφερθείσα διαδικασία το παστεριωμένο πλέον γάλα μεταφέρεται μέσω 
κλειστών και στεγανών σωληνώσεων, με την βοήθεια αντλιών στην δεξαμενή πήξεως. Η 
χωρητικότητα της δεξαμενής πήξεως είναι της τάξης των 500 λίτρων και σε αυτή εισέρχεται η 
μεγαλύτερη ποσότητα του γάλακτος (περίπου το 80%) που προορίζεται για τυροκόμιση, όπου με 
τη βοήθεια της πυτιάς που προστίθεται, το γάλα πήζει σε χρονικό διάστημα 45 έως 60 λεπτών. 
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της πήξεως το σχηματισθέν τυρί κόβεται  και τοποθετείται σε 
καλούπια-φόρμες που εδράζονται πάνω σε τυροτράπεζες ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
στράγγισης. Το παραχθέν τυρί αφού στραγγίσει οδηγείται στην άλμη όπου παραμένει στους 12 με 
14 °C. Σημειώνεται ότι η θερμοκρασία όλων των ανωτέρων διεργασιών είναι περίπου 16°C. 

Κατόπιν το τυρί τοποθετείται σε δοχεία τα οποία οδηγούνται στην αίθουσα ωρίμανσης όπου 
παραμένουν για διάστημα 8 ημερών περίπου και στη συνέχεια μεταφέρονται στο ψυγείο. Στο 
ψυγείο ο χρόνος παραμονής των τυριών ώστε να μετατραπούν σε προϊόν έτοιμο για το εμπόριο 
είναι περίπου 2 μήνες. 

 
Παραγωγή κρέμας και βουτύρου, μυζήθρας κα ανθότυρου και τυρόγαλου 

Το πρωτογενές τυρόγαλα που προκύπτει από την διαδικασία της στράγγισης αξιοποιείται μετά 
από την συμπίεσης για την παραγωγή αλβουμινικών- μαλακών τυριών (μυζήθρα, ανθότυρο), τα 
οποία αποτελούν δευτερεύοντα προϊόντα για την παραγωγή του τυροκομείου. Η μυζήθρα 
προκύπτει μετά από την θέρμανση του τυρογάλακτος και τοποθέτηση του σε καλούπια, στα οποία 
γίνεται η διαδικασία της στράγγισης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κατόπιν, η μυζύθρα 
υπόκεινται σε ξήρανση - αφύγρανση σε ειδικό θάλαμο αφύγρανσης. Τέλος, το προϊόν 
συσκευάζεται και διατηρείται σε θαλάμους ψύξης πριν την διάθεση του στο εμπόριο. 
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Η πρώτη ύλη για την παραγωγή του ανθότυρου είναι το τυρόγαλα αφού προστεθεί πρώτα σε 
αυτό γάλα και κρέμα. Στην συνέχεια το μίγμα θερμαίνεται και τοποθετείται σε ειδικές 
φόρμες. Ακολουθεί η διαδικασία της στράγγισης σε θάλαμο αφύγρανσης σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. Στην συνέχεια το προϊόν συσκευάζεται και τοποθετείται σε θαλάμους ψύξης 
μέχρι την διάθεση του στο εμπόριο.  

 

 

Τα στραγγίσματα κατά την παραγωγή τυριού οδηγούνται σε φυγοκεντρικό διαχωριστή απ’ 
όπου λαμβάνεται σε ένα ποσοστό περίπου 2% η κρέμα, η οποία στη συνέχεια οδηγείται στο 
MIXER απ’ όπου διαχωρίζεται από το βούτυρο.             Το υπόλοιπο αποτελεί το τυρόγαλο 
το οποίο δεν αξιοποιείται περαιτέρω.                Το υπόλοιπο υγρό (98%) από το διαχωριστή 
αποτελεί το άπαχο τυρόγαλο από το οποίο με θέρμανση παράγεται η μυζήθρα σε ποσοστό 
4% περίπου, ενώ το υπόλοιπο είναι το μη αξιοποιήσιμο πλέον τυρόγαλο.  

Το μη αξιοποιήσιμο πλέον τυρόγαλο θα συγκεντρώνεται σε βυτία και θα διατίθεται σε 
χοιροστάσια της περιοχής. Οι ποσότητες του παραγόμενου τυρόγαλου θα αναλυθούν σε 
επόμενη παράγραφο.  
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Ροικά διαγράμματα παραγωγικής διαδικασίας  
Παρουσιάζονται στη συνέχεια τα ροϊκά διαγράμματα της παραγωγικής διαδικασίας, των 
κυριότερων προϊόντων του τυροκομείου. Να σημειωθεί ότι, η παραγωγική διαδικασία των 
διάφορων τυροκομικών προϊόντων, έχει περιγραφεί αναλυτικά και στην μελέτη της ΑΕΠΟ του 
2013 και δεν έχει αλλάξει.  

α) Παραλαβή,  παστερίωση και αποθήκευση  γάλακτος 

ΕΙΣΚΟΜΙΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ              ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ               ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ    

 ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ          ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ              ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ               

 ΨΥΞΗ (2-4 oC)               ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

β)ΠαραγωγήΦέτας – Κατσικίσιου τυριού. 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ             ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ (35 oC)                ΤΥΡΟΛΕΒΕΤΕΣ    

 ΠΡΟΣΘΕΤΑ (πυτιές, οξυγαλακτικές καλλιέργειες, χλωριούχο ασβέστιο)  

  ΠΗΞΗ                ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΚΑΛΟΥΠΙΑ                 ΑΛΑΤΙΣΜΑ 

 ΑΛΑΤΙΣΜΑ                ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΕΤΑΣ             ΘΑΛΑΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ     

ΘΑΛΑΜΟΙ ΨΥΞΗΣ              ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

γ ) Παρασκευή Κασεριού 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ               ΠΡΟΣΘΕΤΑ (πυτιές, οξυγαλακτικές καλλιέργειες, χλωριούχο 
ασβέστιο)               ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ - ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ                     ΣΥΜΠΙΕΣΗ 

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΦΟΡΜΕΣ &   ΩΡΙΜΑΝΣΗ             ΕΠΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ -ΑΛΑΤΙΣΜΑ     
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΘΑΛΑΜΟΙ ΨΥΞΗΣ            ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

δ) Παραγωγή μυζήθρας 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ                   ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΥΖΗΘΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΥ ΛΑΚΤΟΖΗΣ
 ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ→ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 16 kg    

 ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ε) Παραγωγή Μανουριού 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΑΝΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΥ ΛΑΚΤΟΖΗΣ
 ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ→ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ vacuum ΤΩΝ 2 kg ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΟΣ 
ΔΙΑΘΕΣΗ 

ε) Παραγωγή Ανθότυρου 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΟΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΥ ΛΑΚΤΟΖΗΣ 
 ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΩΝ 2 kg ΠΡΟΙΟΝ 
ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 
 

Αναλύεται   στη συνέχεια και ο τρόπος επεξεργασίας και διάθεσης του τυρόγαλου, όπως 
γίνεται σήμερα και έχει καταγραφεί στην προηγούμενη μελέτη περιβαλλοντικών όρων.  
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Επεξεργασία & τρόπος διάθεσης του  τυρόγαλου   (παραπροϊόν) 

Από   την παραγωγική διαδικασία,     από   50,0 τόνους γάλα, παράγονται 18,0 τόνοι τυροκομικών 
προϊόντων και 32,0 τόνοι πρωτογενού τυρόγαλου. Με την βοήθεια  των    εγκατεστημένων  
μηχανημάτων    συμπύκνωσης τυρόγαλου, γίνεται συμπύκνωση του συνόλου των 32,0 τόνων  του 
πρωτογενούς τυρόγαλου  που προκύπτουν.  

Πιο συγκεκριμένα, οι   32,0 τόνοι πρωτογενού τυρόγαλου υφίστανται στη διαδικασία 
συμπύκνωσης και παράγονται περίπου  :   

12,0 τόνοι πρωτογενούς τυρογάλακτος, με ορό λακτόζης   

17,0 τόνοι απόνερων χωρίς ορό λακτόζης το οποίο οδηγείται στον βιολογικό καθαρισμό της 
μονάδας &  

3,0 τόνοι συμπυκνωμένου τυρογάλακτος με λακτόζη, το   οποίο υφίσταται περαιτέρω 
επεξεργασία. Από την επεξεργασία αυτή προκύπτουν 2,0 τόνοι μυζήθρας και 1,0 τόνος 
δευτερογενούς τυρογάλακτος.  Κατόπιν τούτου, τα   τυροκομικά προϊόντα ανέρχονται τελικά σε 
18+2 = 20 τόνοι / ημέρα. 

Ο  1,0 τόνος  δευτερογενούς τυρογάλακτος από την προηγούμενη διαδικασία μαζί με τους    12,0 
τόνους πρωτογενούς τυρογάλακτος από τη διαδικασία συμπύκνωσης, ήτοι συνολικά 13,0 τόνοι 
τυρογάλακτος,  διατίθενται   ως ζωοτροφή σε χοιροτρόφους της περιοχής. 

 

Σημ. : Με την συμπύκωνση του τυρογάλακτος,   είχε  μειωθεί    η αρχική  ποσότητα του προς 
διάθεση τυρόγαλου από τους   30,0 τόνους / ημέρα, σε 13,0 τόνους / ημέρα (δηλαδή περίπου το  
1/3 της πρότερης ποσότητας),  με μόνο τον ένα τόνο να αποτελεί δευτερογενές τυρόγαλο, 
διευκολύνοντας έτσι τη τελικά διάθεσή του σε χοιροτρόφους.  

Από την άλλη, η ποσότητα των απόνερων των 17,0 τόνων/ημέρα που προέκυπταν από την 
παραπάνω διαδικασία, θεωρήθηκε  ικανοποιητική  και αφού  λόγω της ενδιάμεσης συμπύκνωσης, 
ήταν  απαλλαγμένα από τον ορό λακτόζης, και με χαμηλό  οργανικό φορτίο με αποτέλεσμα να 
μπορεί να διατεθεί στο βιολογικό καθαρισμό της μονάδας.   

 

6.2.2 Περιγραφή Παραγωγικής Διαδικασίας του  νέου τροποποιημένου έργου :   
  
Το τυροκομείο μας προτίθεται να αυξήσει τη    δυναμικότητα  επεξεργασίας  από 50 t γάλακτος / 

ημέρα σε 100 t γάλακτος / ημέρα. 

Αναμένεται φυσικά διπλασιασμός του παραγόμενου προϊόντος και όλων των σχετικών  
ποσοτήτων.   Έτσι, η συνολική  παραγόμενη ποσότητα παραγόμενων τυροκομικών 
προϊόντων, μετά την απομάκρυνση του παραγόμενου τυρογάλακτος (26 tn/ημέρα) και 
των απόνερων της παραγωγικής διαδικασίας (34 tn/ημέρα), ήτοι σύνολο 
απομακρυνόμενων  αποβλήτων 26+34=60 τόνοι ανά ημέρα, θα ανέρχεται σε περίπου 40 
τόνους / ημέρα.   
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Η παραγωγική διαδικασία κατά βάση δεν θα αλλάξει.    

Φυσικά αναμένεται να αλλάξουν   οι παραγόμενες ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων, 
οι οποίες θα διπλασιαστούν.  

 Η βασικότερη αλλαγή όμως αφορά στον   τρόπο  διαχείρισης των παραγόμενων υγρών 
αποβλήτων. Ουσιαστικά, αυτό που θα αλλάξει είναι  ο τρόπος τελικής διάθεσης του 
παραγόμενου τυρόγαλου, το  οποίο πλέον θα οδηγείται μαζί με τα απόνερα στον  
αναβαθμισμένο βιολογικό καθαρισμό της μονάδας, για  παραγωγή βιοαερίου.   

Η επιχείρηση δηλαδή, αποφάσισε  να προβεί σε  πλήρη αναβάθμιση της υπάρχουσας  
μονάδας του  βιολογικού   καθαρισμού, ώστε εκτός από την  αερόβια  διαδικασία να 
προστεθεί και αναερόβια διαδικασία.  Με την αναβάθμιση αυτή του βιολογικού όλο το 
τυρόγαλο θα οδηγείται στον βιολογικό όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο. Έτσι η 
επιχείρηση θα απαλλαγεί από το   πρόβλημα της διάθεσής του. Συγχρόνως θα υπάρξει 
εκμετάλλευση του παραγόμενου από την αναερόβια διαδικασία βιοαερίου για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης. Και φυσικά όπως θα φανεί από την περεταίρω 
ανάλυση, χωρίς επιβάρυνση για το περιβάλλον.  

Να σημειωθεί ότι η αναερόβια διαδικασία, αποτελεί  σήμερα Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και εφαρμόζεται από μεγάλες μονάδες ΕΕΛ, όπως για 
παράδειγμα τον βιολογικό της Λάρισας.  

Να σημειωθεί ότι ο νέος βιολογικός, πριν τη διάθεση των υγρών αποβλήτων στον τελικό 
αποδέκτη,  θα διαθέτει και σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η 
διατήρηση των τιμών των ρυπαντικών ουσιών στα επίπεδα που ορίζονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία.  
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6.3. Τεχνική περιγραφή των κτιριακών έργων 

6.3.1.1.  Περιγραφή των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων  
Η τυροκομική μονάδα βρίσκεται στο 4ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Ελασσόνας – Δεσκάτης στη 
θέση «Γαυρόλακκος». Είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα από το 2000 σε ιδιόκτητο 
οικόπεδο συνολικής έκτασης κατά το χρόνο έκδοσης της  προαναφερθείσας ΑΕΠΟ του 2013, ίσο 
με  29.056,45m². Στην ίδια διεύθυνση βρίσκονται η έδρα, τα γραφεία και η παραγωγική μονάδα 
της επιχείρησης. 
Η χωροθέτηση του έργου έγινε σε περιοχή  που η χρήση βιομηχανιών χαμηλής όχλησης 
επιτρέπεται, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 574/7-5-2018 Βεβαίωση Χρήσης Γης, Δ/νσης 
Πολεοδομίας Δήμου Ελασσόνας, βάσει της οποίας το οικόπεδο ανήκει στην προς Πολεοδόμηση 
περιοχή με χρήση  μη οχλούσας Βιοτεχνίας – Βιοτεχνικού Πάρκου της Έγκρισης Μελέτης ΓΠΣ 
Ελασσόνας. 
Τα κτίσματα  βρίσκονται σε περιοχή η οποία  δεν εντάσσεται  σε προστατευόμενες περιοχές   του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Εδικών Ζωνών.   
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κατά τον χρόνο έκδοσης της ΑΕΠΟ του 2013 περιελάμβαναν όλους 
τους απαραίτητους χώρους παραγωγής (βιομηχανοστάσιο), ήτοι χώρους παραγωγής Α΄ υλών, 
επεξεργασίας, τυποποίησης και τους απαραίτητους ψυκτικούς θαλάμους. 
Ακολουθεί ανάλυση δόμησης των χώρων. 
  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ  περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 67/2003 & Αναθεώρηση 495/2006 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ = 71.30x35.20+10.36x30.15 = 2.822,11 τ.μ. 
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ = 10.36x10.00 = 103,60 τ.μ. 
ΥΠΟΣΤ.-ΠΥΡ.-ΓΕΝΝ. = 10.36x9.80 = 101,53 τ.μ. 
ΓΡΑΦΕΙΑ = 6.01x11.22+5.15x6.97+0.5x2.76x0.78+106/360x3.14χ2.87^2 = 112,02 τ.μ. 
ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ = 12.25x5.25 = 64,31 τ.μ. 
ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΑΕΡΙΟΥ = 2.00x2.00+3.00x2.00 = 10,00 τ.μ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ= 2822.11+103.60+101.53+112.02+64.31+10.00 = 3.213,57 τ.μ. 
  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ  περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου 
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 67/2003 & Αναθεώρηση 495/2006 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ = 71.30x35.20+10.36x30.15 = 2.822,11 τ.μ. 
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ = 10.36x10.00 = 103,60 τ.μ. 
ΥΠΟΣΤ.-ΠΥΡ.-ΓΕΝΝ. = 10.36x9.80 = 101,53 τ.μ. 
ΓΡΑΦΕΙΑ = 6.01x11.22+5.15x6.97+0.5x2.76x0.78+106/360x3.14χ2.87^2 = 112,02 τ.μ. 
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ-ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ = 106/360χ3.14χ5.87^2--106/360χ3.14χ2.87^2  = 24.25 
τ.μ. 
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ = 8.00x35.20 = 281.60 τ.μ. < 3230.16 τ.μ. 
ΜΠΑΖΩΜΕΝΟΣ ΕΞΩΣΤΗΣ = 29.36x5.00+3.00χ5.00 = 161.80 τ.μ. 
ΟΙΚΙΣΚΟΣ+ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ = 12.75χ23.75 = 302.81 τ.μ. 
ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΑΕΡΙΟΥ = 2.00χ2.00+3.00χ2.00 = 10.00 τ.μ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ KAΛΥΨΗ =  
2822.11+103.60+ 101.53+112.02+24.25+281.60+161.80+302.81+10.00 = 3.919,72 τ.μ. 
 
Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις τροποποιήσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων που έχουν επέλθει έως 
σήμερα, καθώς και στα σχεδιαζόμενα νέα έργα.  
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6.3.1.2 Περιγραφή των τροποποιημένων  κτιριακών εγκαταστάσεων 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κατά την έκδοση της προαναφερθείσας ΑΕΠΟ,  περιελάμβαναν 
κτίρια συνολικής δόμησης 3.213,57 τ.μ.,  κάλυψης  3.919,72 τ.μ. και  συνολικού όγκου 29.766,73 
κ.μ. σε οικόπεδο εμβαδού 29.056,45 τ.μ. 
Ακολουθεί ανάλυση των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει από την έκδοση της  
προαναφερθείσας ΑΕΠΟ,   καθώς και    στα σχεδιαζόμενα νέα έργα. 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗ Ν.4178/13 Α/Α ΔΗΛΩΣΗΣ 2646905 
ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΑΕΡΙΟΥ = 2.15χ2.15+4.30χ2.80 = 16.66-10.00 = 6.66 τ.μ. 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ = 2.80X3.00                                = 8.40 τ.μ. 
ΣΙΛΟ = 3.35x3.60                                                                  = 12.06 τ.μ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ = 6.66+8.40+12.06                                           = 27.12 τ.μ. 
ΚΤΙΡΙΑ  ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/2014 
ΑΠΟΘΗΚΗ       29.62x21.25 = 629,42 τ.μ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ                             = 629,42 τ.μ. 
ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ   (Έγκριση δόμησης 2 / 2018 και  άδεια δόμησης 4/2018). 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ: 38.00x56.87+10.00x4.00=2161.06+40.00=2.201,06 τ.μ. 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 197.75-112.02         =  85,73τ.μ. 
ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ 1: 25.00x12.00                                             = 300,00τ.μ. 
ΝΕΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ : 9.50x7.50                                                = 71.25τ.μ. 
ΒΑΣΗ ΔΕΞ/ΝΗΣ ΛΑΚΤΟΖΗΣ: 5.00x5.00                                       = 25.00τ.μ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ  :  2201.06+85.73+300.00+71.25+25,00                    =  2.683,04 τ.μ. 
 
(Σημ. 1 :  Τα κτίρια προσθήκης που αφορούν την άδεια δόμησης 4/2018, είναι στο στάδιο 
της κατασκευής) 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ του 2006) : 
 27,12 + 629,42 + 2.683,04 = 3.339,58 τ.μ 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ  (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ (προ του 2006)  + ΝΕΑ (μετά το 2006) :   
3.213,57+3.339,58 = 6.553,15 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗ Ν.4178/13 Α/Α ΔΗΛΩΣΗΣ 2646905 
ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΑΕΡΙΟΥ = 2.15χ2.15+4.30χ2.80 = 16.66-10.00 = 6.66 τ.μ. 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ = 2.80X3.00                                = 8.40 τ.μ. 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ = 4.00χ3.92                             = 15.68 τ.μ. 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΣΠΗΣ = 16.00χ10.00                               = 160.00 τ.μ. 
ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ = 28.43χ3.55                                     = 100.93 τ.μ. 
ΣΙΛΟ = 3.35x3.60                                                                  = 12.06 τ.μ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ = 6.66+8.40+12.06                                           = 303.7 τ.μ. 
 
ΚΤΙΡΙΑ  ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/2014 
ΑΠΟΘΗΚΗ       29.62x21.25                                              = 629,42 τ.μ. 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ = 15.55x6.50                                                 = 101.07 τ.μ. 
ΜΠΑΖΩΜΕΝΟΣ ΕΞΩΣΤΗΣ    = 29.36x5.00                       = 146.80 τ.μ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ                             = 629.42+101.07-146.80     = 583.69 τ.μ. 
 
ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ   (Έγκριση δόμησης 2 / 2018 και  άδεια δόμησης 4/2018). 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ: 38.00x56.87+10.00x4.00=2161.06+40.00=2.201,06 τ.μ. 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 197.75-112.02         =  85,73τ.μ. 
ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ 1: 25.00x12.00                                             = 300,00τ.μ. 
ΝΕΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ : 9.50x7.50                                                = 71.25τ.μ. 
ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΛ. ΜΗΧ.: 8.40x6.50+8.94x8.77                                 =133.00τ.μ. 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ:         8.00x5.00                                                          =40.00τ.μ. 
ΒΑΣΗ ΔΕΞ/ΝΗΣ ΛΑΚΤΟΖΗΣ: 5.00x5.00                                       = 25.00τ.μ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ  :                                                                                  = 2.856,04 τ.μ.     
(Σημ. 1 :  Τα κτίρια προσθήκης που αφορούν την άδεια δόμησης 4/2018, είναι στο στάδιο 
της κατασκευής) 
 
Επιπλέον των ανωτέρω κτιρίων, θα κατασκευαστούν και  5 νέες κλίνες ξήρανσης 
συνολικής κάλυψης 60.00x25.00=1.500.00 τ.μ., οπότε  η συνολική κάλυψη των υπό 
κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων θα είναι : 2.856 + 1.500 = 4.356,04 και η συνολική 
κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων  μετά την άδεια του 2006 θα είναι : 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ του 2006) : 
303.73+583.69+4.356,04 = 5.243,46 τ.μ 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ (προ του 2006)  + ΝΕΑ (μετά το 2006):   
3.919,72 +5.243,46 = 9.163,18 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η συνολική δόμηση των κτιριακών εγκαταστάσεων διαμορφώνεται 
σε 6.553,15 τ.μ   και η κάλυψη σε 9.163,18 τ.μ. 
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Όσον αφορά των νέο βιομηχανικό κτίριο εμβαδού 2.201,06 τ.μ, θα αποτελείται 
ουσιαστικά από δύο  ψυκτικούς θαλάμους με ψυχόμενο διάδρομο, χώρο 
συσκευαστηρίου και χώρο αποθήκης. Γίνεται επίσης και επέκταση των γραφείων για την 
καλύτερη λειτουργικότητα των διοικητικών υπηρεσιών.  
Στις παραπάνω εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται επίσης και οι  εγκαταστάσεις της νέας 
μονάδας του βιολογικού για την παραγωγή του βιοαερίου, οι οποίες αναλύονται και στο 
διάγραμμα κάλυψης. 
  
Αναλυτικά στοιχεία δόμησης, κάλυψης και όγκων φαίνονται στο επισυναπτόμενο 
στη μελέτη διάγραμμα δόμησης ( Σχ. Α1) 

6.3.2  Σύνδεση του έργου με το οδικό δίκτυο και τα δίκτυα υποδομών 
Η περιο χή μελέτης βρίσκεται σε κεντρο βαρική θέση ως προ ς τις υπο δο μές μεταφο ρών και τα 
δίκτυα υποδομών, καθώς διαπερνάται από τον χερσαίο άξονα ανάπτυξης που συνδέει τον 
πρωτεύον εθνικό πόλο της Λάρισας με τις μητροπόλεις Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ο άξονας 
αυτός συνδέεται με τις ζώνες ημερήσιων μετακινήσεων του ανατολικού τμήματος της 
Περιφέρειας το οποίο μελλοντικά θα συνδεθεί με τον δυτικό άξονα.  

Το τυροκομείο συνδέεται με το Επαρχιακό οδικό δίκτυο, σε κοντινή σύνδεση συνδέεται με το 
Εθνικό οδικό δίκτυο και τον ΠΑΘΕ. Το δίκτυο υποδομών και εξυπηρετήσεων του οικιστικού 
δικτύου της περιοχής αναπτύσσεται γύρω από τον οικισμό της Ελασσόνας. 

Το τυροκομείο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ για τις ανάγκες 
λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού και του φωτισμού. Επιπλέον έχει συνδεθεί με το 
δίκτυο του ΟΤΕ για τις ανάγκες των τηλεπικοινωνιών.  

Για τις ανάγκες υδροδότησης έχει συνδεθεί με το Δημοτικό Δίκτυο Υδροδότησης Ελασσόνας. 

6.3.3  Χώροι στάθμευσης 
Τα οχήματα που ενδέχεται να εισέλθουν στην εγκατάσταση κατά τις εργασίες κατασκευής 
αφορούν είτε τη μεταφορά των εργαζομένων και του προσωπικού του εργοταξίου (ΙΧ 
αυτοκίνητα), είτε τη μεταφορά υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμού (βαρέα οχήματα, φορτηγά) 
κ.λπ. Πέρα από τη δημιουργία ενός πρόχειρου οδικού δικτύου στον υπαίθριο χώρο του 
τυροκομείου για την αποφυγή ατυχημάτων, προτείνεται και η οριοθέτηση χώρων στάθμευσης 
ανάλογα με τις ημερήσιες ανάγκες των εργασιών.  

Κατά τη λειτουργία της μονάδας θα οριοθετηθούν μόνιμοι χώροι στάθμευσης ανάλογα με τις 
ανάγκες του προσωπικού, καθώς και άλλοι που θα εξυπηρετούν τους πελάτες του τυροκομείου. 

6.3.4  Τεχνική περιγραφή Μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων 
6.3.4.1   Τεχνική περιγραφή Μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του 
αδειοδοτημένου έργου  
Βάσει της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ, ο αδειοδοτημένος παραγωγικός ηλεκτρομηχανολογικός 
εξοπλισμός  ανερχόταν σε κινητήρια ισχύ 363,23 kw και η θερμική του ισχύς σε 82,00 kw.  
Επιπλέον του παραγωγικού εξοπλισμού προβλεπόταν και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 
προστασίας περιβάλλοντος (βιολογικός καθαρισμός) κινητήριας ισχύος  54,16 kw. Έτσι η 
συνολική κινητήρια ισχύ του εργοστασίου ανερχόταν σε 413,39 kw και η συνολική θερμική σε 
82,00 kw.  
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Ακολουθούν σε σύμπτυξη οι  πίνακες  Α & Β  των μηχανημάτων της εγκεκριμένης 
περιβαλλοντικά μελέτης  

(Μετονομασθέντες σε πίνακα Α) 

(Α = ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ) 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ Α 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

(ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α  

(Πρώην  ΠΙΝΑΚΕΣ A & Β) 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

(ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) 
(ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥ ΣΕ Ηp &  kw) 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ 

ΘΕΡΜΙΚΗ 
(Kw) 

(Hp) (Kw) 

Α (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ πρώην ΠΙΝΑΚΑ  Α  
της αδειοδοτημένης περιβαλλοντικά μελέτης   
(Μηχανήματα με κινητήρια ισχύ σε ΗΡ και γενικό 
σύνολο εκφρασμένο και σε KW) 

   

1 ΑΝΤΛΙΑ ΑΝ/ΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 10.000 l/h 3,00  0 

2 ΔΙΔΥΜΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 0,00  0 
3 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 3 tn ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 1,75  0 
4 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 3 tn ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 1,75  0 
5 ΣΙΛΟ 20 tn ΔΙΠΛΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 3,00  0 
6 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 10tn ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 1,75  0 
7 ΨΥΚΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 20 tn/h 20,00  0 
8 ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 2,00  0 
9 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 2 tn-32 οC 0,00  0 

10 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΣ 12,5 tn 6,00  0 
11 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΣ 10 tn 6,00  0 
12 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΣ 10 tn 8,00  0 
13 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 67 οC 0,00  0 
14 ΒΡΑΣΤΗΣΡΑΣ 67 οC 0,00  0 
15 ΒΡΑΣΤΗΣΡΑΣ 67 οC 0,00  0 

 16 ΒΡΑΣΤΗΣΡΑΣ 67 οC 0,00  0 
17 ΤΥΡΟΛΕΒΗΤΕΣ – 18 ΤΕΜ 0,00  0 
18 ΑΝΤΛΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1,00  0 
19 ΑΝΤΛΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1,00  0 
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20 ΑΝΤΛΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1,00  0 
21 ΑΝΤΛΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1,00  0 
22 ΑΝΤΛΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1,00  0 
23 ΒΟΥΤΥΡΟΜΗΧΑΝΗ 3,00  0 
24 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 0,50  0 
25 ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΟ 0,00  7,00 
26 ΜΠΑΝΙΟ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ 0,00  9,00 
27 ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠ 2,00  0 
28 ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ 2.500 Kg/h – 8 BAR 12,00  0 
29 ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ 1.600 Kg/h – 10 BAR 12,00  0 
30 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ 0,00  0 
31 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 0,30  0 
32 ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΦΡΕΟΝ – 2 ΤΕΜ 40,00  0 

 ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΦΡΕΟΝ – 2 ΤΕΜ 40,00  0 
34 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΦΡΕΟΝ 0,00  0 
35 ΑΝΤΛΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ 7,50  0 
36 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΑΤΜΟΥ 0,00  0 
37 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 3,00  0 
38 ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 0,00  0 
39 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ ( ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ) 65,00  0 
40 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 10,00  0 
41 ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΩΝ 9,80  35,00 

107 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 24,00  0 
108α ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ 15,00  0 

42 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ CIP 0,00  0 
43 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΟΔΑΣ CIP 0,00  0 
44 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΞΕΩΣ CIP 0,00  0 
45 ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ CIP 5,50  0 

46,47 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ CIP (2 ΤΕΜ) 4,40  0 
48 ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΩΝ CIP 0,00  0 

49,50 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ (2 ΤΕΜ) 1,00  0 
51 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ 0,50  0 
52 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CIP 0,00  0 
53 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 5.000 LT – 3 ΤΕΜ 0,00  0 
54 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 2.000 Kgr 0,50  0 
55 ΑΝΑΤΡΟΠΕΑΣ 0,00  0 
56 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 0,00  0 
57 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΨΥΞΗΣ 0,00  0 
58 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 1,5 tn ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 1,00  0 
59 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 1,5 tn ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 1,00  0 
60 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 1,5 tn ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 1,00  0 

Σ-Α (1)  1ο ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   
 (με κινητήρια ισχύ σε  ΗΡ και KW) 

317,25 
(HP) =   

233,27 
 kw 

51,0  
kw 
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Α (2) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ  πρώην ΠΙΝΑΚΑ  Β  
της αδειοδοτημένης περιβαλλοντικά μελέτης   
(με κινητήρια ισχύ μηχανημάτων μόνο σε KW) 

   

13α ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑ  0,80 0,00 
14α ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑ  0,80 0,00 
15α ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑ  0,80 0,00 
16α ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑ  0,80 0,00 
41α ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΩΝ  1,2 6,00 
55α ΑΝΑΤΡΟΠΕΑΣ ΦΕΤΑΣ  1,10 0,00 
56α ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  0,10 0,00 
63 ΣΙΛΟ 2 ΤΟΙΧ/ΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 40 m3   0,75 0,00 
64 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 10 tn/h  0,00 0,00 
65 ΑΝΤΛΙΑ   1,10 0,00 
66 ΒΡΑΣΤΗΡΑ  0,00 0,00 
67 ΣΥΜΠΙΚΝΩΣΗ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ  15,20 0,00 
68 ΑΝΤΛΙΑ  2,20 0,00 
69 ΑΝΤΛΙΑ  2,20 0,00 
70 ΑΝΤΛΙΑ  2,20 0,00 
71 ΤΥΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 4.000 lt ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ  0,00 0,00 
72 ΚΟΦΤΕΣ - 2 ΤΕΜ  3,60 0,00 
73 ΠΡΕΣΣΑ 36 ΕΜΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ (ΑΕΡΑ)  0,00 0,00 
74 ΠΡΕΣΣΑ 36 ΕΜΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ (ΑΕΡΑ)  0,00 0,00 
75 ΑΝΤΛΙΑ  2,20 0,00 
76 ΓΡΑΜΜΗ ΦΕΤΑΣ 3 ΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΣΤΙΒΑΞΗ  13,11 0,00 
77 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΦΕΤΑΣ & ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙΟΥ  6,60 0,00 
78 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΟΦΙΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ  2,00 0,00 

108β ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ  4,00 0,00 
79 ΠΡΕΣΣΑ ΜΑΝΟΥΡΙΟΥ 98 ΘΕΣΕΩΝ   0,00 0,00 
80 ΑΝΤΛΙΑ  2,20 0,00 
81 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2.000lt   0,00 0,00 
82 ΜΠΑΝΙΟ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ (ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ)  0,00 5,00 
83 ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΑΠΕΡ   2,00 0,00 
84 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  0,00 0,00 
89 ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  10,00 20,00 
85 ΚΑΣΕΡΟΜΗΧΑΝΗ  3,30 0,00 
86 ΚΑΣΕΡΟΜΗΧΑΝΗ  1,50 0,00 
87 ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ (ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΣΕΡΙΟΥ)  3,00 0,00 
88 ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΑΣΚΙΟΥ  2,20 0,00 

110α ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ  4,00 0,00 
110β ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ  4,00 0,00 

61 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  37,00 0,00 
62 ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 2.000 lt  0,00 0,00 

Σ-Α (2) 2ο ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
 (με κινητήρια ισχύ μόνο σε  KW) 

 129,96  
(Kw) 

31,00 
(Kw) 

Σ-Α ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ Α (σε KW) 
Κινητήρια : 233,27 +129,96 = 363,23 kw 
Θερμική : 51 + 31 = 82,00 kw 

 363,23 
(Kw) 

82,00 
(Kw) 
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Για λόγους καλύτερης διαχείρισης, διαχωρίζουμε στη συνέχεια   τον  παραπάνω        
πίνακα Α των αδειοδοτημένων μηχανημάτων,  σε  δύο υποπίνακες, ήτοι  σε Υποπίνακα Α1  με 
τα  μηχανήματα  της παραγωγικής διαδικασίας  και σε Υποπίνακα Α2 με τα μηχανήματα της  μη 
παραγωγικής διαδικασίας.   Συνεχίζει ό διαχωρισμός, κάποιων μηχανημάτων σε ΗΡ και των 
υπόλοιπων σε KW.     Έτσι  έχουμε :  
 
 

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ Α1  :  
1Ο ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩΘΕΝ  ΠΙΝΑΚΑ Α 

(ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   
ΤΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) 

(ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥ ΣΕ Ηp και Kw) 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 

 

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

ΙΣΧΥΣ 
ΘΕΡΜΙΚ

Η 

(Kw) (Hp) (Kw) 

Α1.1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ πρώην ΠΙΝΑΚΑ  Α  
της αδειοδοτημένης περιβαλλοντικά μελέτης   
 (με κινητήρια ισχύ σε ΗΡ και γενικό σύνολο 
εκφρασμένο και σε KW) 

   

1 ΑΝΤΛΙΑ ΑΝ/ΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 10.000 
l/h 

3,00  0 

2 ΔΙΔΥΜΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 0,00  0 
3 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 3 tn ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 1,75  0 
4 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 3 tn ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 1,75  0 
5 ΣΙΛΟ 20 tn ΔΙΠΛΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 
3,00  0 

6 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 10tn ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 1,75  0 
7 ΨΥΚΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 20 tn/h 20,00  0 
8 ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 2,00  0 
9 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 2 tn-32 οC 0,00  0 

10 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΣ 12,5 
tn 

6,00  0 

11 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΣ 10 tn 6,00  0 
12 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΣ 10 tn 8,00  0 
13 ΒΡΑΣΤΗΣΡΑΣ 67 οC 0,00  0 
14 ΒΡΑΣΤΗΣΡΑΣ 67 οC 0,00  0 
15 ΒΡΑΣΤΗΣΡΑΣ 67 οC 0,00  0 

 16 ΒΡΑΣΤΗΣΡΑΣ 67 οC 0,00  0 
17 ΤΥΡΟΛΕΒΗΤΕΣ – 18 ΤΕΜ 0,00  0 
18 ΑΝΤΛΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1,00  0 
19 ΑΝΤΛΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1,00  0 
20 ΑΝΤΛΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1,00  0 
21 ΑΝΤΛΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1,00  0 
22 ΑΝΤΛΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1,00  0 
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23 ΒΟΥΤΥΡΟΜΗΧΑΝΗ 3,00  0 
24 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 0,50  0 
25 ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΟ 0,00  7,00 
26 ΜΠΑΝΙΟ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ 0,00  9,00 
27 ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠ 2,00  0 
28 ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ 2.500 Kg/h – 8 BAR 12,00  0 
29 ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ 1.600 Kg/h – 10 BAR 12,00  0 
30 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ 
0,00  0 

31 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 0,30  0 
32 ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΦΡΕΟΝ – 2 ΤΕΜ 40,00  0 

 ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΦΡΕΟΝ – 2 ΤΕΜ 40,00  0 
34 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΦΡΕΟΝ 0,00  0 
35 ΑΝΤΛΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ 7,50  0 
36 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΑΤΜΟΥ 0,00  0 
37 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 3,00  0 
38 ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 0,00  0 
39 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ ( ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ) 65,00  0 
40 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 10,00  0 
41 ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΩΝ 9,80  35,00 
42 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ CIP 0,00  0 
43 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΟΔΑΣ CIP 0,00  0 
44 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΞΕΩΣ CIP 0,00  0 
45 ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ CIP 5,50  0 

46,47 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ CIP (2 ΤΕΜ) 4,40  0 
48 ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΩΝ CIP 0,00  0 

49,50 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ (2 ΤΕΜ) 1,00  0 
51 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ 0,50  0 
52 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CIP 0,00  0 
53 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 5.000 LT – 3 ΤΕΜ 0,00  0 
54 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 2.000 Kgr 0,50  0 
55 ΑΝΑΤΡΟΠΕΑΣ 0,00  0 
56 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 0,00  0 
57 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΨΥΞΗΣ 0,00  0 
58 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 1,5 tn ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 1,00  0 
59 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 1,5 tn ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 1,00  0 
60 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 1,5 tn ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 1,00  0 

Σ-Α1.1  1ο ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 (με κινητήρια ισχύ σε  ΗΡ και KW) 

278,25 
(HP) =   

204,60 
( kw) 

51,0 kw 
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Α1.2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ πρώην  ΠΙΝΑΚΑ  Β της αδειοδοτημένης 
μελέτης   
 (κινητήρια ισχύ μηχανημάτων μόνο σε KW) 

   

13α ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑ  0,80 0,00 
14α ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑ  0,80 0,00 
15α ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑ  0,80 0,00 
16α ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑ  0,80 0,00 
41α ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΩΝ  1,2 6,00 
55α ΑΝΑΤΡΟΠΕΑΣ ΦΕΤΑΣ  1,10 0,00 
56α ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  0,10 0,00 
63 ΣΙΛΟ 2 ΤΟΙΧ/ΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 40 m3   0,75 0,00 
64 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 10 tn/h  0,00 0,00 
65 ΑΝΤΛΙΑ   1,10 0,00 
66 ΒΡΑΣΤΗΡΑ  0,00 0,00 
67 ΣΥΜΠΙΚΝΩΣΗ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ  15,20 0,00 
68 ΑΝΤΛΙΑ  2,20 0,00 
69 ΑΝΤΛΙΑ  2,20 0,00 
70 ΑΝΤΛΙΑ  2,20 0,00 
71 ΤΥΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 4.000 lt ΔΙΠΛΟΥ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 
 0,00 0,00 

72 ΚΟΦΤΕΣ - 2 ΤΕΜ  3,60 0,00 
73 ΠΡΕΣΣΑ 36 ΕΜΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 

(ΑΕΡΑ) 
 0,00 0,00 

74 ΠΡΕΣΣΑ 36 ΕΜΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 
(ΑΕΡΑ) 

 0,00 0,00 

75 ΑΝΤΛΙΑ  2,20 0,00 
76 ΓΡΑΜΜΗ ΦΕΤΑΣ 3 ΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΣΤΙΒΑΞΗ  13,11 0,00 
77 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΦΕΤΑΣ & 

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙΟΥ 
 6,60 0,00 

78 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΟΦΙΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ  2,00 0,00 
79 ΠΡΕΣΣΑ ΜΑΝΟΥΡΙΟΥ 98 ΘΕΣΕΩΝ   0,00 0,00 
80 ΑΝΤΛΙΑ  2,20 0,00 
81 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2.000lt   0,00 0,00 
82 ΜΠΑΝΙΟ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ (ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ)  0,00 5,00 
83 ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΑΠΕΡ   2,00 0,00 
84 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  0,00 0,00 
89 ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  10,00 20,00 
85 ΚΑΣΕΡΟΜΗΧΑΝΗ  3,30 0,00 
86 ΚΑΣΕΡΟΜΗΧΑΝΗ  1,50 0,00 
87 ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ (ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΣΕΡΙΟΥ)  3,00 0,00 
88 ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΑΣΚΙΟΥ  2,20 0,00 
61 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  37,00 0,00 
62 ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 2.000 lt  0,00 0,00 

Σ-Α1.2 2ο ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ  
 (με κινητήρια ισχύ μόνο σε  KW) 

 117,96  
(Kw) 

31,00 
(Kw) 

Σ-Α.1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ Α1 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  (σε KW) 
Κινητήρια : 204,60 +117,96 = 322,56 kw 
Θερμική : 51 + 31 = 82,00 kw 

 322,56 82,00 
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ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ Α2 :  
2Ο ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩΘΕΝ  ΠΙΝΑΚΑ Α 

(ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 ΜΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) 

(ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥ ΣΕ Ηp και Kw) 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 

ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

(Hp) 

ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

(KW) 

ΙΣΧΥΣ 
ΘΕΡΜΙΚΗ 

(kW) 
Α2.1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΠΙΝΑΚΑ  Α 
(με κινητήρια ισχύ σε ΗΡ και γενικό σύνολο 
εκφρασμένο και σε KW) 

 

 

 

107 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 24 ΗΡ 24,00  0 

108α ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ 15 ΗΡ 15,00  0 

Σ-Α2.1 1ο ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΓ/ΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
 (με κινητήρια ισχύ σε  ΗΡ και KW) 

 
 
 

39,00 (ΗΡ) = 
 

28,67 (KW) 

0,00 

Α2.2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΠΙΝΑΚΑ  Α 

(με κινητήρια ισχύ σε  KW) 

   

108β ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ  4,00 0,00 

110α ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ  4,00 0,00 

110β ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ  4,00 0,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α2  12 (Kw) 0,00 (Kw) 

Σ-Α2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΧ/ΤΩΝ ΜΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΣΕ KW) 

 40,67  0,00 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Σ-Α ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Α)  
 (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) 
 ΣΥΝΟΛΟ Σ- Α =( Σ-Α1+Σ-Α2) (εκφραζόμενο σε Κw) 
Κινητήρια : 322,56+40,67 = 363,23 kw 
Θερμική : 82 + 0 = 82 kw 

363,23 Kw 82,00 Kw 
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Β = ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

Β.1  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΣ  

 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

(ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ  - ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ  Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 
(ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΙΣΧΥΣ 

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
(Kw) 

ΙΣΧΥΣ 

ΘΕΡΜΙΚΗ 

(Kw) 
1α ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 0,90  
1β ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 0,90  
2 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 0,37  
3 ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 0,00  

4α ΑΝΤΛΙΑ 0,55  
4β ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 0,55  
5 ΚΑΤΑΝΟΜΕΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 0,00  

6α ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ 0,37  
6β ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΟΥ ΚΡΟΚΙΔΟΤΙΚΟΥ 0,25  
6γ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΟΞΙΝΟΥ ΚΡΟΚΙΔΟΤΙΚΟΥ 0,25  
7α ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΓΗΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ 0,37  
7β ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΙΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 0,25  
7γ ΜΕΤΡΗΤΗΣ Ph 0,00  
8 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΑΕΡΑ (DAF) 1,50  

9α ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 700 m3/H 18,50  
9β ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 500 m3/H 15,00  
10 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ &  

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 4,50  

11 ΣΚΙΜΕΡ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΛΑΣΠΗΣ 0,00  
12 ΑΕΡΑΝΤΛΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 24V 0,00  
13 ΑΕΡΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ 0,00  

14α ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΑΣΠΗΣ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΕΣ 4,20  
14β ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΑΣΠΗΣ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΕΣ 4,20  
15α ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 0,75  

15β ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 0,75  

Β ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΕΕΛ) 54,16 Kw 0,00 

 

Σ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΕ 
ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (Α1+Α2 + Β1) 

(ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ) 
417,39 Kw 

 

(ΘΕΡΜΙΚΗ) 
82,00 Kw 
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6.3.5.2   Τεχνική περιγραφή Μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του νέου 
τροποποιημένου έργου  
 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   ΤΩΝ ΑΝΩΘΕΝ 
ΠΙΝΑΚΩΝ Α, Α1 & Α2,   (από την προηγούμενη αδειοδοτηση ως σήμερα)  
 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 
 
Επαναλαμβάνονται    στη συνέχεια,   με κάποιες τροποποιήσεις,  οι  πίνακας Α, Α1 & Α2  της 
περιβαλλοντικής μελέτης της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ, όπως αναλύθηκε προηγουμένως. 

 
Οι αλλαγές οφείλονται αφενός στην αντικατάσταση  μερικών ηλεκτροκινητήρων, 
αφετέρου σε κάποια μηχανήματα που  έχουν προστεθεί (Νο 90 έως Νο106), κυρίως  για λόγους 
ποιοτικής αναβάθμισης  των παραγόμενων προϊόντων, από την ημερομηνία έκδοσης της 
ισχύουσας Α.Ε.Π.Ο  έως και σήμερα και λειτουργούν στη βιομηχανία, χωρίς να έχουν 
προβλεφθεί  στην εγκριθείσα περιβαλλοντική μελέτη. 
 
Για λόγους   καλύτερης   απεικόνισης,  γίνεται μετονομασία των πινάκων, από Α, Α1 & 
Α2 (Αδειοδοτημένα μηχ/τα)  σε Υ, Υ1 & Υ2  (Υφιστάμενα μηχ/τα), ενώ γίνονται    και 
κάποιες  αλλαγές στην αρίθμηση των μηχανημάτων, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα 
σχέδια που υποβάλλονται με την παρούσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.   
 
Να σημειωθεί, ότι καμία αλλαγή δεν έχει επέλθει στα μηχανήματα των οποίων η 
κινητήρια ισχύς έχει εκφρασθεί σε ΗΡ,  ενώ  όσον αφορά τα μηχανήματα των οποίων η 
ισχύς έχει εκφραστεί σε KW, επέρχονται κάποιες αλλαγές στην ιπποδύναμη.  
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ΠΙΝΑΚΕΣ  Υ  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ  Υ1  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) 

 

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ Υ1.1 

 (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) 

(ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥ ΣΕ Ηp & kw) 

 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 

ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

(Hp) 

ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

(KW) 

ΙΣΧΥΣ 
ΘΕΡΜΙΚΗ 

(kW) 
Υ1.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   

  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
(με κινητήρια ισχύ σε ΗΡ και γενικό σύνολο 
εκφρασμένο και σε KW) 
(ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ) 

 

 

 

01 ΑΝΤΛΙΑ ΑΝ/ΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 10.000 
l/h 

3,00 
 

0 

02 ΔΙΔΥΜΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 0,00  0 
03 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 3 tn ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 1,75  0 
04 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 3 tn ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 1,75  0 
05 ΣΙΛΟ 20 tn ΔΙΠΛΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 
3,00 

 
0 

06 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 10tn ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 1,75  0 
07 ΨΥΚΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 20 tn/h 20,00  0 
08 ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 2,00  0 
09 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 2 tn-32 οC 0,00  0 
10 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΣ 12,5 tn 8,00  0 
11 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΣ 10 tn 6,00  0 
12 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΣ 10 tn 6,00  0 
13 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 67 οC  (ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ) 0,00  0 
14 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 67 οC  (ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ) 0,00  0 
15 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 67 οC 0,00  0 
16 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 67 οC 0,00  0 
17 ΤΥΡΟΛΕΒΗΤΕΣ – 18 ΤΕΜ 0,00  0 
18 ΑΝΤΛΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1,00  0 
19 ΑΝΤΛΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1,00  0 
20 ΑΝΤΛΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1,00  0 
21 ΑΝΤΛΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1,00  0 
22 ΑΝΤΛΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1,00  0 
23 ΒΟΥΤΥΡΟΜΗΧΑΝΗ 3,00  0 
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24 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 0,50  0 
25 ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΟ 0,00  7,00 
26 ΜΠΑΝΙΟ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ 0,00  9,00 
27 ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠ 2,00  0 
28 ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ 2.500 Kg/h – 8 BAR 12,00  0 
29 ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ 1.600 Kg/h – 10 BAR 12,00  0 
30 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ 
0,00 

 
0 

31 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 0,30  0 
32 ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΦΡΕΟΝ – 2 ΤΕΜ 40,00  0 
33 ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΦΡΕΟΝ – 2 ΤΕΜ 40,00  0 
34 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΦΡΕΟΝ 0,00  0 
35 ΑΝΤΛΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ 7,50  0 
36 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΑΤΜΟΥ 0,00  0 
37 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 3,00  0 
38 ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 0,00  0 
39 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ ( ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ) 65,00  0 
40 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 10,00  0 
41 ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΩΝ 9,80  35,00 
42 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ CIP 0,00  0 
43 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΟΔΑΣ CIP 0,00  0 
44 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΞΕΩΣ CIP 0,00  0 
45 ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ CIP 5,50  0 
46,47 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ CIP (2 ΤΕΜ) 4,40  0 
48 ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΩΝ CIP 0,00  0 
49,50 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ (2 ΤΕΜ) 1,00  0 
51 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ 0,50  0 
52 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CIP 0,00  0 
53 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 5.000 LT – 3 ΤΕΜ 0,00  0 
54 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 2.000 Kgr 0,50  0 
55 ΑΝΑΤΡΟΠΕΑΣ 0,00  0 
56 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 0,00  0 
57 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΨΥΞΗΣ 0,00  0 
58 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 1,5 tn ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 1,00  0 
59 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 1,5 tn ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 1,00  0 
60 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 1,5 tn ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 1,00  0 
Σ-Υ1.1 1ο ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ    ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
 (με κινητήρια ισχύ σε  ΗΡ και KW) 
(ΑΝΕΥ ΑΛΛΑΓΩΝ) 

278,25 ΗΡ 
 

(204,60 KW) 51,00 
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ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ  Υ1.2 
 (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) 

(ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥ ΣΕ kw) 
 

Υ.1.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   
  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ 
(με κινητήρια ισχύ μόνο  σε KW) 
(ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ) 

   

13α ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑ (ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ)  0,80  
14α ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑ (ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ)  0,80  

15α ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑ  0,80 --- 
16α ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑ  0,80 --- 
41α ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΩΝ   1,20 6,00 
55α ΑΝΑΤΡΟΠΕΑΣ ΦΕΤΑΣ  1,10 --- 
56α ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  0,10 --- 
61 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  37,00  
62 ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 2000lt  0  
63 ΣΙΛΟ 2 ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ  0,75 --- 
64 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 10tn/h  0,00 --- 
65 ΑΝΤΛΙΑ  1,10 --- 
66 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ  0,00 --- 
67 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ  ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ  5,00 --- 
68 ΑΝΤΛΙΑ  1,50 --- 
69 ΑΝΤΛΙΑ  1,50 --- 
70 ΑΝΤΛΙΑ  1,50 --- 
71 ΤΥΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 4000lit ΔΙΠΛΟΥ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 
 0,00 --- 

72 ΚΟΦΤΕΣ, 2ΤΕΜ  2,00 --- 
73 ΠΡΕΣΑ 36 ΕΜΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ (ΑΕΡΑ)  0,00 --- 
74 ΠΡΕΣΑ 36 ΕΜΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ (ΑΕΡΑ)  0,00 --- 
75 ΑΝΤΛΙΑ  1,50 --- 
76 ΓΡΑΜΜΗ ΦΕΤΑΣ 3 ΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΒΑΞΗ  3,35 --- 
77 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΦΕΤΑΣ & 

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙΟΥ 
 3,00 --- 

78 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ  1,50 --- 
79 ΠΡΕΣΣΑ ΜΑΝΟΥΡΙΟΥ 98 ΘΕΣΕΩΝ  0,00 --- 
80 ΑΝΤΛΙΑ  1,50 --- 
81 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2000lit  0,00 --- 
82 ΜΠΑΝΙΟ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ (ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ)  0,00 5,00 
83 ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΑΠΕΡ  1,50 --- 
84 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  0,00 --- 
85 ΚΑΣΕΡΟΜΗΧΑΝΗ  1,10 --- 
86 ΚΑΣΕΡΟΜΗΧΑΝΗ  1,00 --- 
87 ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ (ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΣΕΡΙΟΥ)  1,50 --- 
88 ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΑΣΚΙΟΥ  2,00 --- 
89 ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  ΤΥΡΙΩΝ  18,60  
90 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΡΙΩΝ OLYMPUS  2.00  
91 ΚΟΠΤΙΚΟ ΤΥΡΙΩΝ  1,00  
92 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΛΜΗΣ  1,00  
93 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΟΠΤΙΚΟ ΦΕΤΑΣ  4,50  
94 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ   1,00  
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95 ΚΟΠΤΙΚΗ ΣΕ ΚΥΒΟ KFK 20  0,00  

96 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΣΚΩΝ 
(OLYMPUS VAC) 

 4,90  

97 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΣΚΩΝ 
(POLARIS DUETTO VAC) 

 13,00  

98 
ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ R 245 MULTIVAC ΜΕ 
ΕΤΙΚΕΤΕΖΑ MR635 ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
DATAMAX 

 
13,90 

 

99 ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΕΣ  (3 τεμ)  9,00 12,00 
100 ΔΕΞΑΜΕΝΗ 10.000lit  1,10  
101 ΔΕΞΑΜΕΝΗ 4.000lit  0,75  
102 ΔΕΞΑΜΕΝΗ 40.000lit  0,75  
103 ΠΛΑΚΟΕΙΔΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ-ΨΥΚΤΗΣ 20.000lit  0,00  
104 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  15,00  
105 ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ  4,00  
106 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 5000lit  0,00  

Σ-Υ1.2 2ο ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ      ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 (με κινητήρια ισχύ σε    KW) 

 164,40 23,00 

Σ- Υ1 
(Π) 

ΣΥΝΟΛΟ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ     ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  (με κινητήρια ισχύ σε    KW) : 
Κινητήρια : 204,60 + 164,40 = 369,00 kw 
Θερμική : 51 + 23 = 74 kw 

 369,00 74,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Υ2 :  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΜΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) 
(ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥ ΣΕ Ηp και Kw) 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

(Hp) 
ΙΣΧΥΣ 

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
(KW) 

ΙΣΧΥΣ 
ΘΕΡΜΙΚΗ 

(kW) 
Υ2.1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΠΙΝΑΚΑ  Α 
(με κινητήρια ισχύ σε ΗΡ και γενικό σύνολο 
εκφρασμένο και σε KW) 

 

 

 

107 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 24 ΗΡ 24,00  0 
108α ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ 15 ΗΡ 15,00  0 
Σ-Υ2.1 1ο ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΓ/ΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
 (με κινητήρια ισχύ σε  ΗΡ και KW) 

 
 

39,00 (ΗΡ) = 28,67 (KW) 0,00 

Υ2.2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΠΙΝΑΚΑ  Α 
(με κινητήρια ισχύ σε  KW) 

   

108β ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ  4,00 0,00 
110α ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ  4,00 0,00 
110β ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ  4,00 0,00 

Σ-Υ2.2 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α2  12 (Kw) 0,00 (Kw) 
Σ-Υ.2 
(Μ.Π) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΧ/ΤΩΝ ΜΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΣΕ KW) 

 40,67  0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ-Y.3  
(Σ-Υ1 + Σ-Υ.2) 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΓΟΥΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 (ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ) 

 (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ)  
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΣ 

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
(Hp) 

ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

(KW) 

ΙΣΧΥΣ 
ΘΕΡΜΙΚΗ 

(kW) 

Σ-Υ.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  (Σ-Υ1.1+Σ-
Υ1.2)  : 
Κινητήρια :  204,60+164,40) = 369,00 KW 
Θερμική : 51,00+23,00 = 74,00 KW 

 

369,00 

 
 

74,00 

Σ-Υ.2  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ (Σ-Υ2.1+Σ-
Υ2.2 ) : 
  Κινητήρια = 28,67+12,00  =40,67 
Θερμική : 0,00+0,00 = 0,00 KW 

 

40,67 0 

Σ- Υ.3 
(Π+Μ.Π) 

ΣΥΝΟΛΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  Υ    
(ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ + ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ) 
Κινητήρια :  369,00+40,67  = 409,67 KW 
Θερμική : 74+0,00 = 74,00 KW 

 
409,67 (KW) 74,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β1  

(ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ) 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

(Hp) 

ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

(KW) 

ΙΣΧΥΣ 
ΘΕΡΜΙΚΗ 

(kW) 

Β1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ) 

 54,16 0,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ-Υ . 
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ +  ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ +  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)  
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

(Hp) 

ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

(KW) 

ΙΣΧΥΣ 
ΘΕΡΜΙΚΗ 

(kW) 

Σ-Υ 
(Π+Μ.Π+Β) 

ΣΥΝΟΛΟ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  (Σ-Υ3+Β1)  
Κινητήρια  409,67+54,16  = 463,83 KW 
Θερμική : 74+0,00 = 74,00 KW 
 

 
463,83 74,00 

 

Σύνοψη διαφοροποιήσεων ισχύος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού  που έχουν επέλθει  

Ουσιαστικά, εν σχέση  με την προηγούμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει επέλθει  
μία αύξηση της κινητήριας ισχύος των μηχανημάτων της παραγωγικής διαδικασίας κατά 369,00 – 
322,56 = 46,44 KW, ήτοι αύξηση  14,40% της αρχικής, αλλά και ταυτόχρονη μείωση της 
θερμικής κατά 82,00 – 74,00 = 8,00 KW. 

Αντίθετα καμία αλλαγή δεν έχει επέλθει στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των 
μηχανημάτων της μη παραγωγικής διαδικασίας που συνεχίζουν να είναι 40,67 kw, ούτε επίσης 
στις εγκαταστάσεις   του βιολογικού καθαρισμού που συνεχίζουν να είναι  54,16 KW, γεγονός 
που μειώνει ακόμα περισσότερο την συνολική  αύξηση   ισχύος του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού σε περίπου 10%. Όλες οι προαναφερθείσες διαφοροποιήσεις,   φαίνονται αναλυτικά 
στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΙΣΧΥΟΣ  Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  +   ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ +  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
(KW /  %) 

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
(KW) 

ΘΕΡΜΙΚΗ 
(KW) 

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
(KW) 

ΘΕΡΜΙΚΗ 
(KW) 

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ 322,56 82 369,00 74 +46,44 ΚW 
/ 

14,40 % 

-8 KW 
 / 

-9,76% 
ΜΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ 

40,67 0 40,67 0 0 KW  
 /  

0 % 

0 KW 
/ 

 0 % 
ΣΥΝΟΛΟ 
(Π+ΜΠ) 

363,23 82 409,67 74 +46,44 KW 
/ 

12,78% 

-8  KW 
/ 

-9,76% 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ  54,16 0 54,16 0 0 KW 

 /  
0 % 

0 KW  
 / 

 0 % 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
(Π+ΜΠ+Β) 

417,39 82 463,83 74 +46,44 KW  
/ 

11,12% 

-8 KW 
 / 

-9,76% 
 

Σημ.  : Οι παραπάνω διαφο ρές είναι πο λύ μικρές,  αν ληφθεί υπόψη ό τι έχο υν περάσει πέντε έτη  
λειτουργίας από την περιβαλλοντική  αδειοδότηση και αφορούν αύξηση μόνο της κινητήριας ισχύος 
των μηχανημάτων της παραγωγικής διαδικασίας κατά 46,44 kw  (14,40%), με ταυτόχρονη όμως  
μείωση της θερμικής ισχύος κατά 8,00  kw. 
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Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του  νέου τροποποιημένου έργου :   
Από την ημερομηνία έκδοσης της προαναφερθείσας ΑΕΠΟ, έχουν γίνει κάποιες 

μετατροπές στον υπάρχοντα ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Έτσι ο υφιστάμενος 

ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός έχει κινητήρια ισχύ 369,00 kw και θερμική 74,00 kw. 

(έναντι της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης κινητήριας ισχύος των 363,23 kw και της 

θερμικής   ισχύος των  82,00 kw). 

Για τις ανάγκες της τροποποιημένης λειτουργίας της, η επιχείρηση σκοπεύει να προβεί 

σε μηχανολογική επέκταση κινητήριας ισχύος 199,20 kw και θερμικής 104,20 kw, ενώ θα 

αποσύρει μηχανήματα κινητήριας ισχύος 1,60 kw. Τα νέα μηχανήματα αφορούν κυρίως 

ψυκτικά συγκροτήματα για τους  νέους ψυκτικούς θαλάμους και ελάχιστα μηχανήματα για 

την παραγωγική διαδικασία. Έτσι ο  ηλεκτρομηχανολογικός των μηχανημάτων 

παραγωγής, μετά τις νέες προσθήκες εξοπλισμός θα διαθέτει συνολική   κινητήρια ισχύ  

566,60 kw και θερμική 178,20 kw. Για την  παραπάνω  μηχανολογική επέκταση έχει ήδη 

εκδοθεί  η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑ/Φ.14.1257/2036-1/27-7-2017 άδεια εγκατάστασης της 

Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Λάρισας.  

Για την προστασία όμως του περιβάλλοντος, πρόκειται   να γίνει και βελτίωση – 

εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού καθαρισμού σημερινής ισχύος 54,16 kw, με 

προσθήκη νέων μηχανημάτων βιολογικού, ισχύος 82,68 kw,  οπότε   η συνολική ισχύς 

των βιολογικών μονάδων θα ανέλθει σε 136,84 kw. 

Η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού θα περιλαμβάνει προσθήκη νέας μονάδας 

αναερόβιου αντιδραστήρα   - με σκοπό την δραστική μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων 

και την εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου στην παραγωγική διαδικασία για την 

παραγωγή ατμού - με την προσθήκη πρόσθετου λέβητα ατμού.       

Η εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου θα γίνεται με την καύση του στους 2 

προαναφερόμενους ατμολέβητες και τέλος  για λόγους ασφαλείας θα υπάρχει και 

πυρσός καύσης του πλεονάζοντος βιοαερίου.   

Ακολουθούν πίνακες με τον νέο, προς εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό 

παραγωγικής (Πιν. Ν1)  και μη παραγωγικής διαδικασίας (Πιν. Ν2)  καθώς  και της  

αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού (Πιν. Β2). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠ.1 
ΑΠΟΣΥΡΡΟΜΕΝΟΣ   Η/Μ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

(ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥ ΣΕ   Kw) 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 

ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

(Hp) 

ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

(KW) 

ΙΣΧΥΣ 
ΘΕΡΜΙΚΗ 

(kW) 
Υ1.1 & 
Υ1.2 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   
  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
(με κινητήρια ισχύ  KW που αποσύρονται) 

 

 

 

13 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 67 οC  (ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ) 0,00 0,00 0 
14 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 67 οC  (ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ) 0,00 0,00 0 
13α ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑ (ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ)  0,80 0 
14α ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑ (ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ)  0,80 0 
ΑΠ.1 ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ  1,60 0 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Υ1Λ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Η/Μ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
(ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥ ΣΕ   Kw) 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 
ΙΣΧΥΣ 

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
(Hp) 

ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

(KW) 

ΙΣΧΥΣ 
ΘΕΡΜΙΚΗ 

(kW) 
Σ- Υ1 ΣΥΝΟΛΟ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ     

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  (με κινητήρια 
ισχύ σε    KW)  

 369,00 74,00 

ΑΠ.1 ΜΕΙΟΝ ΜΗΧ/ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  - 1,60 0,00 

Σ- 
Υ1Λ 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ :  369,40-1,60 =367,40 

 367,40 74,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ν1. 
 ΝΕΟΣ (ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)  Η/Μ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

(ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥ ΣΕ   Kw) 
 

A/A ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΜ 
ΚΙΝ/ΡΙΑ 

ΙΣΧΥΣ / ΤΕΜ  
(KW) 

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
ΙΣΧΥΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
(KW) 

ΘΕΡΜΙΚ
Η ΙΣΧΥΣ 
/ ΤΕΜ 
(KW) 

ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η (KW) 

13(ν) ΣΙΛΟ ΔΥΟ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 3 1,50 4,50 - - 

14(ν) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ 1 15,00 15,00 - - 

111 ΑΝΤΛΙΕΣ 3 4,00 12,00 - - 

112 ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 15,00 15,00 - - 

113 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 1 18,70 18,70 - - 

114 

ΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΕΤΑΣ 
ΜΕ ΕΛΕΓΚΤΗ ΒΑΡΟΥΣ, 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

1 5,00 5,00 - - 

115 ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΑΣ 4 1,20 4,80 7,00 28,00 
116 ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΑΣ 2 2,00 4,00 20,40 40,80 
117 ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΑΣ 1 2,70 2,70 25,00 25,00 

118 ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΑΣ 2 0,50 1,00 5,20 10,40 

119 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 1 45,00 45,00 - - 

120 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 1 55,00 55,00 - - 
121 ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ 1 16,5 16,5 - - 

Σ-Ν1 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ  
ΜΗΧ/ΤΩΝ   ΠΑΡ/ΓΗΣ   199,20  104,20 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ν2 . 

ΝΕΟΣ (ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)  Η/Μ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 (ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥ ΣΕ   Kw) 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 
ΙΣΧΥΣ 

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
(KW) 

ΙΣΧΥΣ 
ΘΕΡΜΙΚΗ 

(kW) 
109 Η/Ζ CATERPILAR C18 700KVA 0 0 
Σ-Ν2 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
0 0 
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Σημ. :  Το  Η/Ζ δεν διαθέτει ηλεκτρική ισχύ. Θεωρείται  όμως  απολύτως αναγκαίο για την 
περίπτωση   υπάρξει διακοπής  της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να εξασφαλιστεί, τόσο η 
συνέχιση λειτουργίας των βασικών μηχανημάτων παραγωγής, ώστε να μην αλλοιωθούν τα 
παραγόμενα και αποθηκευμένα στους θαλάμους προϊόντα, όσο και η απρόσκοπτη 
λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.  

 

 
Ακολουθεί ο μηχανολογικός εκσυγχρονισμός που αφορά στην βελτίωση  -  αναβάθμιση της  
λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού   της μονάδας. 

 
Σύντομη περιγραφή : Προσθήκη νέας μονάδας αναερόβιου αντιδραστήρα   - με σκοπό την 
δραστική μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων και την εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου 
στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή ατμού - με την προσθήκη πρόσθετου λέβητα 
ατμού.  Η εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου θα γίνεται με την καύση του στους 2 
προαναφερόμενους ατμολέβητες και τέλος  για λόγους ασφαλείας θα υπάρχει και πυρσός .  Να 
σημειωθεί ότι ο νέος βιολογικός, πριν τη διάθεση των υγρών αποβλήτων στον τελικό αποδέκτη,  
θα διαθέτει και σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση των 
τιμών των ρυπαντικών ουσιών στα επίπεδα που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

Ο εκσυγχρονισμός  θα περιλαμβάνει τον παρακάτω εξοπλισμό: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 . 
ΝΕΟΣ (ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)  Η/Μ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  
 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
ΙΣΧΥΣ (kW) 

ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ (kW) 

 
ΠΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (DAF)  

 

16α ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ BUFFER 1 1,50  

16β ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ BUFFER 2 2,30  
2 YΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙA ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ DAF 1 2,00  

8α ΑΝΤΛΙA ΑΝΑΚ/ΡΙΑΣ DAF 4,00  
8β ΞΕΣΤΡΟ DAF 0,37  

17α  ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΤ 1 15m3/h @28m 4,30  
17β ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΤ 2 15m3/h @28m 4,30  

18α 
ΑΝΤΛΙΑ  ΛΑΚΤΟΖΗΣ 1  
4,5m3/h @ 10m 0,75  

18β 
ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΚΤΟΖΗΣ 2  
4,5m3/h @ 10m 0,75  

 
ΝΕΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (BIOAEΡΙΟΥ) 0  

19 ΔΟΧΕΙΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΝΤ, ( Φ1,0 m & H=17,15 m, 15m3) 0,00  

19α 
ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΞΟΥΔ/ΣΗΣ  ΝΤ 1 
41m3/h @ 21m 7,50  

19β 
ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΞΟΥΔ/ΣΗΣ  ΝΤ 2  
41m3/h @ 21m 7,50  

20 
ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ,  
 ( Φ3,4 m & H=17,37 m, 163m3) 0,00  

20α 
ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ECSB 1 
 (60m3/h @ 21m) 11,00  

20β 
ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ECSB 2 
60m3/h @ 21m 11,00  

21 
ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗΣ 
15m3/h @ 4 bar 4,00  

22α ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΟΔΑΣ  -  27l/h 0,09  
22β ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ FeCl3   -  6l/h 0,09  
22γ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΤΙΑΦΡΙΣΤΙΚΟΥ  6l/h 0,09  
23 ΠΥΡΣΟΣ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ  -  60m3/h 0,09  
24 ΔΕΞΑΜΕΝΗ  ΑΠΟΘ. ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ  100 m3 0,00  

24α ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘ. ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 2,50  
25  DECANTER  (ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΛΑΣΠΗΣ) 0,00  

25α ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ  ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ 15,00  

26 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 
0.3l/h-0.7l/h 

0,55 
 

27 ΚΟΧΛΙΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ 3,00  
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ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ   0  

28 
α,β 

Αντλητικό Υποβρύχιο  συγκρότημα   2 αντλιών  
Ισχύος   εκάστης αντλίας  0,75 KW &  
Παροχής εκάστης αντλίας  15 m3/h στα 7m   

1,50  

29 Δεξαμενή χλωρίωσης 30 m3 0,00  
30  
α,β 

Δοσομετρητρικές αντλίες   pH Χλωρίου (2 τεμ) 
 Ισχύος   εκάστης αντλίας  0,25 KW 

0,50  

31  Αντλία Επανακυκλοφορίας  δεξαμενής χλωρίου με 
πίνακα ,  παροχής 35m3/h στo1,5 bar 

2,20  

32 
α,β 

Αντλητικό  σύστημα  τροφοδότησης Αμμόφιλτρων 
δυο πιεστικών συγκροτημάτων, 
Ισχύος εκάστου πιεστικού 4,00  KW  &  
παροχής εκάστου πιεστικού 10m3/ h στα 5 Bars 

8,00  

33 
α,β 

Δοσομετρητρικές αντλίες   κροκιδωτικού (2 τεμ) 
 Ισχύος   εκάστης αντλίας  0,25 KW 

0,50  

34 
α,β 

Αμμόφιλτρα 0,00  

35 Δεξαμενή νερού 10 m3 0,00  
36 Αντλητικό Backwash (παροχής 25 m3/ h στα 4bars) 5,00  
37 Πίνακας Αυτοματισμών, Βάνες με κινητήρα, λοιπά υλικά  0,00  

Β2 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ Β2    100,38 0 
Β1 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ Β1 54,16 0 
Β ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (Β1+Β2) 154,54 0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ (Γ.Σ) 
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ + ΝΕΑ) 

Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙ
Α ΙΣΧΥΣ 

(kW) 

ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ 
(kW) 

 
 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ 

Σ- Υ1Λ ΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   

367,40 74,00 

Σ-Ν1 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   

199,20 104,20 

Γ.Σ 1 (ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ + ΝΕΑ)  

566,60 178,20 

 
 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ 

Σ-Υ.2 ΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΗΧ/ΤΑ   
ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ    

40,67 0,00 

Σ-Ν2 ΝΕΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 0,00 0,00 
Γ.Σ 2  (ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   

ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
  (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ + ΝΕΑ)   

40,67 0,00 

 
 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ + ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
ΓΣ1+2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ + ΝΕΩΝ  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ &  
ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
(566,60+40,67 = 607,27 KW) 

607,27 178,20 

 
 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Β1  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  54,16 0  
Β2 ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 100,38 0 
Β ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ + ΝΕΑ) 
154,54 0 

 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 (ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ+ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ+ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ) 
Γ.Σ 

(Π+Μ.Π+Β) 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
(ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ+ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ+ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ) 

761,81 178,20 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α.5.1  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑΣ  ΙΣΧΥΟΣ  Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , 

ΜΕΤΑΞΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ + ΝΕΩΝ ΜΕΙΟΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ 

 (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  +   ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ +  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔ
/ΝΑ 

ΥΦΙΣΤ/ΝΑ 
  

ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

ΥΦΙΣΤ/ΝΑ + 
 ΝΕΑ - 

ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
(ΥΦ+ΝΕΑ-

ΑΠΟΣΥΡΣΗ) 
ΜΕΙΟΝ (-) 

ΑΔΕΙΟΔ/ΝΑ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
(ΥΦ+ΝΕΑ-

ΑΠΟΣΥΡΣΗ) 
ΜΕΙΟΝ (-) 

ΑΔΕΙΟΔ/ΝΑ   
% 

- ΠΡΟΣ 
ΑΠΟ -
ΣΥΡΣΗ + ΝΕΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ 322,56 369 -1,60 199,2 566,60 244,04 + 75,66 
ΜΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ 40,67 40,67 0 0 40,67 0 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Π+ΜΠ) 363,23 409,07 0 199,2 607,27 244,04 + 67,19 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 1 54,16 54,16 0 100,38 154,54 100,38 + 185,34 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 417,39 463,83 -1,60 299,58 761,81 344,42 + 82,51 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.5.1  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ  ΙΣΧΥΟΣ  Η/Μ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  +   ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ +  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔ/ΝΑ ΥΦΙΣΤ/ΝΑ ΝΕΑ 
ΥΦΙΣΤ/ΝΑ  

+  
ΝΕΑ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
(ΥΦ+ΝΕΑ) 
ΜΕΙΟΝ (-) 

ΑΔΕΙΟΔ/ΝΑ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 % 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ 82 74 104,2 178,2 96,2 + 117,32 
ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ 0 0 0 0 0 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ (Π+ΜΠ) 82 74 104,2 178,2 96,2 + 117,32 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 82 74 104,2 178,2 96,2 + 117,32 

 
Η κατάσταση μετά και τη  νέα μηχανολογική επέκταση, εμφανίζει τις κάτωθι 
διαφοροποιήσεις  : 

• Ως προς την κινητήρια   ισχύ των παραγωγικών μηχανημάτων μια αύξηση  της τάξης του 
75,66%,  

• Ως προς την κινητήρια  ισχύ των  μη παραγωγικών μηχανημάτων καμία  αύξηση    
• Ως προς την κινητήρια  ισχύ των      μηχανημάτων του βιολογικού    μια αύξηση  της 

τάξης του 185,34%,  
• Ως προς το γενικό σύνολο των μηχανημάτων μία αύξηση της τάξης του  82,51%. 

Η μεγαλύτερη δηλαδή αύξηση αφορά τα μηχανήματα του βιολογικού. 
• Ως προς τη θερμική ισχύ όλη η διαφορά έγκειται στα παραγωγικά μηχανήματα και 

οφείλεται  αποκλειστικά στις αντιστάσεις αποπάγωσης των νέων αεροψυκτήρων.  
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6.3.5  Περιγραφή των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων, χημικών, νερού κ.λπ. 
Οι δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων χημικών νερού και άλλων ουσιών που έχουν εγκατασταθεί 
ή πρόκειται να εγκατασταθούν στην τυροκομική μονάδα παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί.  

Τύπος δεξαμενής Χρήση 
δεξαμενής 

Χωρητικότητα  Κατάταξη 
επικινδυνότητας 

Δεξαμενή 
υγραερίου  

Λειτουργία 
ατμολέβητα 

1 / 9.000L και  
3/ 5.000L 

Υψηλή 
(εύφλεκτο) 

Δοχείο 
αποθήκευσης 
διαλύματος 
NaOH 

Ρύθμιση του pH 
στην δεξαμενή 
DAF 

Υπέργεια από 
πλαστικό 1000L 

Υψηλή 
(εύφλεκτη, 
διαβρωτικό, 
ερεθιστικό 
χημικό) 

Δοχείο 
αποθήκευσης 
διαλύματος 
πολυηλεκτρολύτη  

Στην δεξαμενή 
DAF 

Υπέργεια 
πλαστική 1000L 

Υψηλή 
(ερεθιστικό 
χημικό) 

Δοχεία 
αποθήκευσης 
κροκιδωτικού  

Μία στην 
δεξαμενή DAF 
& μία στην 
δεξαμενή 
χλωρίωσης 

Υπέργειες  
πλαστικές 
 2x 1000L 

Υψηλή 
(ερεθιστικό 
χημικό)  

Δεξαμενή 
χλωρίωσης 

Τριτοβάθμια 
επεξεργασία 

30.000 L Υψηλή 
(επιβλαβές, 
ερεθιστικό και 
επικίνδυνο για 
το περιβάλλον 
χημικό) 

6.3.6 Συστήματα ψύξης, κλιματισμού, πυρόσβεσης κ.λπ. 
Η εγκατάσταση διαθέτει μεγάλους ψυκτικούς θαλάμους για την αποθήκευση και συντήρηση των 
τυροκομικών προϊόντων. 

Η θέρμανση των χώρων γίνεται στην υφιστάμενη εγκατάσταση με χρήση καυστήρα πετρελαίου, 
ενώ για τη θέρμανση του νερού για τις διάφορες παραγωγικές διαδικασίες (ατμολέβητας), 
χρησιμοποιείται προπάνιο.  

Το σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης της εγκατάστασης έχει γίνει με βάση ειδική μελέτη 
πυροπροστασίας, που προβλέπει το σύστημα, αλλά και τα σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν οι 
πυροσβεστήρες. Το τυροκομείο διαθέτει μηχανολογικό εξοπλισμό πυρόσβεσης συνολικής 
κινητήρια ισχύος 53 KW, που πληροί τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμόν Φ15/1589/104/06 (ΦΕΚ-
90/Β/30-01-06) ΚΥΑ. 
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6.4 Φάση κατασκευής του έργου 

6.4.1. Προγραμματισμός του έργου 
Το βασικό έργο αφορά στην κτηριακή και μηχανολογική επέκταση της υφιστάμενης υποδομής 
του τυροκομείου που θα εξυπηρετεί τις βασικές λειτουργίες της παραγωγικής του διαδικασίας. 
Οι προγραμματισμένες εργασίες θα γίνουν με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. 

 

6.4.2 Επιμέρους τεχνικά έργα του βασικού έργου 
Υποστηρικτικά ή βοηθητικά τεχνικά έργα του κυρίως έργου, αφορούν στην κατασκευή 
αντλιοστασίου, λεβητοστασίου καθώς και μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων. 

Επιπλέον, τεχνικά έργα που έχουν προγραμματιστεί είναι η ασφαλτόστρωση και πεζοδρόμηση 
του υπαίθριου χώρου της τυροκομικής μονάδας, η δημιουργία δικτύου όμβριων υδάτων, η 
τοπιοτέχνηση και η περίφραξη του χώρου. 

 

6.4.3 Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις του έργου 
Κατά τη διάρκεια των κατασκευών που έχουν προγραμματιστεί ενδέχεται να προκύψουν 
ανάγκες των εργασιών ή του προσωπικού, οι οποίες να μπορούν να καλυφθούν από πρόχειρες 
προσωρινές κατασκευές. Τέτοιες ανάγκες μπορεί να αφορούν την οριοθέτηση- περίφραξη και 
κάλυψη με στέγαστρο κάποιων τετραγωνικών μέτρων στο χώρο των εργασιών, προκειμένου να 
αποθηκεύονται πρώτες ύλες και υλικά, να πραγματοποιούνται εργασίες σε έκτακτες καιρικές 
συνθήκες και να συλλέγονται τα προϊόντα εκσκαφών μέχρι την επαναχρησιμοποίηση τους. 

Μετά από διερεύνηση των αναγκών που θα δημιουργηθούν κατά τη φάση κατασκευής, ο 
ανάδοχος του έργου θα αποφασίσει τη διαρρύθμιση του εργοταξίου. Οι περιορισμοί που 
θέτονται από την παρούσα μελέτη είναι όλες οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις που θα 
αναπτυχθούν να βρίσκονται εντός του γηπέδου  ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.», και 
να μην προκαλούν όχληση στη λειτουργία του τυροκομείου αλλά και στη λειτουργία των 
γειτονικών χρήσεων. 

6.4.4 Υλικά κατασκευής του έργου 
Οι νέες κύριες κτιριακές εγκαταστάσεις του τυροκομείου, καθώς και οι δευτερεύουσες- 
βοηθητικές όπως είναι η Ε.Ε.Α. θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο κτιριακός 
σκελετός και κάποιες τοιχοποιίες θα είναι μεταλλικά, ενώ θα επενδυθούν εξωτερικά από πάνελ 
πολυουρεθάνης. Για τα κουφώματα και της πόρτες που θα χρησιμοποιηθούν, έχουν επιλεγεί 
σχέδια και υλικά βιομηχανικού τύπου.    
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6.4.5 Υγρά απόβλητα κατά την κατασκευή του έργου.  
Κατά την κατασκευή του έργου θα παραχθούν αστικά λύματα από το προσωπικό που θα 
εργαστεί στη μονάδα. Θα γίνεται χρήση των υφιστάμενων χώρων υγιεινής που διαθέτει η 
κτιριακή υποδομή του τυροκομείου. Επιπλέον, υγρά απόβλητα θα προκύψουν από τις πλύσεις 
του χώρου εργασιών και των εργαλείων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τις 
εργασίες κατασκευής. Τα απόνερα των εργασιών αυτών μπορεί να έχουν ίχνη απορρυπαντικών 
ουσιών καθώς και ίζημα από τις χωματουργικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν. Για το 
λόγο αυτό πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση τους ή η εισχώρηση στο δίκτυο των όμβριων 
υδάτων, καθώς μπορεί να αυξήσουν το ρυπαντικό φορτίο και να αποτελέσουν όχληση για τις 
γειτονικές χρήσεις του εργοστασίου. Για το λόγο αυτό έχουν προταθεί σε επόμενη ενότητα 
μέτρα για τη συγκράτηση και συλλογή τους, ώστε να μην προκαλέσουν όχληση. 

6.4.6 Στερεά απόβλητα κατά την κατασκευή του έργου 
Στο μελετώμενο έργο προβλέπονται γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεμελίων για την ανέγερση 
των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και της επέκτασης της μονάδας του βιολογικού 
καθαρισμόυ. Οι εργασίες αυτές θα έχουν ως συνέπεια την παραγωγή  χωματουργικών   
αποβλήτων.  

Εκτός της θεμελίωσης που είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο σκελετός των νέων κτιρίων θα 
είναι μεταλλικός και η επικάλυψη από πάνελ.  

Τα νέα κτίρια θα είναι μεταλλικά με επίκάλυψη  αλλά και οικοδομικών υλικών για τα οποία 
πρέπει η επιχείρηση, σε συνεργασία με το Δήμο Ελασσόνας να αναζητήσει ένα χώρο διάθεσης. 
Το ίδιο θα συμβεί και με τα προϊόντα των εκσκαφών και τα λοιπά αδρανή υλικά τα οποία δεν 
θα επαναχρησιμοποιηθούν ή θα περισσέψουν από τις διεργασίες των επιχώσεων. 

Άλλη κατηγορία στερεών αποβλήτων που θα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της φάσης 
κατασκευής είναι τα υπολείμματα ή άχρηστα τμήματα των υλικών κατασκευής, καθώς και οι 
συσκευασίες τους. Αυτά μπορούν να διατεθούν, έως μια ορισμένη ποσότητα μετά το 
διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών, στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου για να 
οδηγηθούν στον ΧΥΤΑ και στο ΚΔΑΥ. Το ίδιο ισχύει και για τα αστικά και εργοταξιακά απόβλητα 
του προσωπικού που θα εργάζεται στην εγκατάσταση. 
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 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΑ 

ΠΕΡΙΓΑΦΗ ΕΚΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(tn) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

13 01 13* Χρησιμοποιημένα 
υδραυλικά έλαια 

Συντήρηση 
μηχανών 

0,20 
(tn) 

R3: 
Ανακύκλωση 
μετά τη διαλογή 
και μεταφορά 
σε ΕΛΤΕΠΕ   

13 02 06* Απόβλητα ελαίων Συντήρηση 
μηχανών 

0,30 
(tn) 

R3: 
Ανακύκλωση 

17 01 07 µείγµα σκυροδέµατος, 
τούβλων, πλακιδίων 
και κεραµικών 

 20,00 
(tn) 

  R3: 
Ανακύκλωση 
μετά τη διαλογή 
και μεταφορά 
σε ΕΛΤΕΠΕ   

17 05 04  χώµατα και πέτρες Από γενικές  
εκσκαφές και 
εκσκαφές 
θεμελίων 

200,00 
(tn)  

R11: 
Επαναχρησιμοπ
οίηση για 
επανεπιχώσεις 
και    
διαμόρφωση  
κλίσεων 
περιβάλλοντος 
χώρου 

17 05 06  µπάζα εκσκαφών Από γενικές  
εκσκαφές και 
εκσκαφές 
θεμελίων και 
οικοδομικές 
εργασίες 

20 
(tn) 

R5: 
Ανακύκλωση 
ανόργανων 
υλικών  μετά τη 
διαλογή και 
μεταφορά στο 
ΚΔΑΥ/ΑΕΕΚ της 
περιοχής 

17 04  07 ανάµεικτα µέταλλα 
(περιλαµβανοµένων 
και των κραµάτων 
τους) 
 

Από 
οικοδομικές 
εργασίες 
(κυρίως 
χάλυβας) 
 

2,0 
(tn) 

R4: 
Ανακύκλωση 
μετάλλου μετά 
τη διαλογή και 
μεταφορά στο 
ΚΔΑΥ της 
περιοχής 

20 03 01 
 
  

Ανάμεικτα δημοτικά 
απόβλητα 

Αστικά 
απόβλητα 
εργαζομένων 

5,0 
(tn) 

D1: Εναπόθεση 
σε χώρους 
υγειονομικής 
ταφής (ΧΥΤΑ) 
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Οι κατηγορίες εργασιών διάθεσης των αποβλήτων που ακολουθεί η επιχείρηση, σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της ίδιας Υπουργικής Απόφασης είναι οι εξής: 

D1: Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (πχ σε χώρους ταφής αποβλήτων κλπ) 

R3: Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες 

R4: Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων  

R5: Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων υλών 

R11: Χρησιμοποίηση καταλοίπων από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R10 

 

Οι εργασίες διάθεσης και αξιοποίησης που έχουν επιλεγεί είναι ευθυγραμμισμένες με τη 
κατεύθυνση του Άρθρου 4 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, το οποίο αναφέρει πως η διάθεση 
των αποβλήτων πρέπει να γίνεται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να 
χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον. 

 

6.4.7 Αέρια απόβλητα κατά την κατασκευή του έργου 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης αλλά και των κατασκευαστικών εργασιών της 
επέκτασης του τυροκομείου, θα προκύψουν οχλήσεις που αφορούν τις εκπομπές θορύβου από 
το εργοτάξιο. Οι αυξημένες εκπομπές θορύβου θα προκληθούν από την αυξημένη κίνηση 
οχημάτων, τη μεταφορά υλικών και τη λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού. Δεν αναμένεται 
να υπάρξουν εκπομπές δονήσεων κατά τα κατασκευαστικά έργα, με εξαίρεση ίσως το στάδιο 
των κατεδαφίσεων που υπάρχουν μικρά ενδεχόμενα δονήσεων σε περίπτωση που οι εργασίες 
δεν εκτελεστούν με άριστη τεχνική. 

Οι οχλήσεις αυτές είναι συνηθισμένες στα περισσότερα είδη εργοταξίων, δεν προκαλούν 
μόνιμες βλάβες στο περιβάλλον του έργου, καθώς είναι παροδικές και παύουν μετά το πέρας 
των εργασιών.   

Ωστόσο, κρίνεται σημαντικό να τηρούνται ορισμένοι κανόνες στη λειτουργία του εργοταξίου 
ώστε να μειώνονται κατά το δυνατό οι προαναφερθείσες οχλήσεις. Συνοπτικά, οι κανόνες αυτοί 
αφορούν στην τήρηση του ωραρίου κοινής ησυχίας, στην παράλληλη εκτέλεση εργασιών που 
παράγουν μεγάλα επίπεδα θορύβου, ώστε να μειώνεται η διάρκειά του, στη σωστή συντήρηση 
του μηχανολογικού εξοπλισμού, στη μείωση της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων κ.λπ. 

 Αναλυτικότερα μέτρα για την αποφυγή και την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων από εκπομπές 
θορύβου δίνονται στο κεφάλαιο 10. 

6.4.9 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά την κατασκευή του έργου 
Τα επίπεδα εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας θα είναι πολύ χαμηλά κατά τη φάση 
κατασκευής του έργου. Ο λόγος είναι ότι δεν γίνεται χρήση συσκευών που να παράγουν 
υψηλόσυχνη μη ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία για τις κατασκευές. Μικρά επίπεδα 
εκπομπών αναμένονται από συσκευές κινητών τηλεφώνων ή από ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
που ενδέχεται να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο. 
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6.5  Φάση λειτουργίας του έργου 
6.5.1.1 Α΄ ύλες και παραγόμενα προϊόντα  

Πρώτες ύλες, προϊόντα, παραγωγική δυναμικότητα του  νέου τροποποιημένου έργου :   

Α΄ ύλες :  Πρώτη ύλη είναι το γάλα (πρόβειο και κατσικίσιο)  (100 tn/ημέρα).  

Βοηθητικές ύλες : Οι βοηθητικές ύλες είναι αλάτι σε ποσοστό 2 %, χλωριούχο ασβέστιο 
(αν απαιτείται για την παραγωγή της φέτας, εξαρτώμενο από την ποιότητα του γάλακτος) 
σε ποσοστό 2-3%, πυτιά σε αναλογία 100 gr/tn γάλακτος, οξυγαλακτικές καλλιέργειες σε 
αναλογία 5 gr/tn γάλακτος. 

Παραπροϊόντα : Ως παραπροϊόν μπορεί να θεωρηθούν οι 26 τόνοι/ημέρα πρωτογενούς 
τυρογάλακτος.  

Με τη νέα αναβάθμιση το τυρόγαλο αυτό δεν θα διατίθεται σε   χοιροτρόφους της περιοχής, αλλά 
θα υφίσταται  αναερόβια διαδικασία στην αναβαθμισμένη μονάδα του βιολογικού, με στόχο την 
παραγωγή βιοαερίου.  

Υλικά συσκευασίας :  Πλαστικές σακούλες, κεσεδάκια, τάπερ, μεταλλικά και πλαστικά δοχεία   
σε διπλάσιες ποσότητες 

Παραγόμενα προϊόντα  : 

Αναμένεται φυσικά διπλασιασμός του παραγόμενου προϊόντος και όλων των σχετικών  
ποσοτήτων.   Έτσι, η συνολική  παραγόμενη ποσότητα παραγόμενων τυροκομικών 
προϊόντων, μετά την απομάκρυνση του παραγόμενου τυρογάλακτος (26 tn/ημέρα) και των 
απόνερων της παραγωγικής διαδικασίας (34 tn/ημέρα), ήτοι σύνολο απομακρυνόμενων  
αποβλήτων 26+34=60 τόνοι ανά ημέρα, θα ανέρχεται σε περίπου 40 τόνους / ημέρα. Τα 
παραγόμενα σήμερα προϊόντα θα είναι κυρίως τυρί φέτα και  κατσικίσιο τυρί (50-60% της 
παραγωγής), αλλά και άλλα τυροκομικά προϊόντα, όπως κεφαλοτύρι, κασέρι (20-30% της 
παραγωγής) και σε ακόμα μικρότερες ποσότητες βούτυρο,  μυζήθρας, ανθότυρο και μανούρι, 
ανάλογα πάντα και με τη ζήτηση.   
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6.5.1.2. Χρήσεις νερού 

Κατανάλωση νερού αδειοδοτημένου έργου 

Οι χρήσεις του νερού στη βιομηχανία είναι: 

Χρήσεις Ποσότητα Πηγή Υδροδότησης 

Πόσιμο Νερό / Αστικές 
Χρήσεις 

5 m3/ ημέρα Δημοτικό Δίκτυο Υδροδότησης 

Πλυσίματα δαπέδων 
χώρων παραγωγής, 
μηχανημάτων, δοχείων 
κλπ 

 

125  m3/ ημέρα 

 

 

 

Ιδιόκτητη γεώτρηση 

Πυροπροστασία 

Διαβροχή εξωτερικών 
χώρων 

ΣΥΝΟΛΟ 130 m3/ ημέρα  

 

Σε όλους τους χώρους τεχνικών εργασιών, υγιεινής και γραφείων εφαρμόζονται αυστηρά οι 
απαραίτητοι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής όπως απαιτείται για τις βιομηχανίες τροφίμων. 
Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας πλένονται επιμελώς με ζεστό νερό υπό πίεση τα πατώματα 
καθώς  και τα σκεύη, μηχανήματα  και οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν.  

Οι απαιτήσεις σε νερό αφορούν  : 

Νερό ύδρευσης και χώρους υγιεινής (WC - Ντους) 

Ψύξη και πλύσιμο μηχανημάτων, σκευών και χώρων 

Λειτουργία ατμολεβητών 

Το σύστημα CIP (καθαρισμός των δεξαμενών γάλακτος κλπ) 

Νερό ψύξης ή θέρμανσης 

Μόνιμο πυροσβεστικό συγκρότημα 

Η συνολική ημερήσια ποσότητα νερού που   καταναλώνεται σης εγκαταστάσεις του τυροκομείου 
εκτιμάται σε 130 m3/d περίπου.   

Η κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο  νερό ύδρευσης του τυροκομείου   γίνεται από το δίκτυο 
ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ελασσόνας. 
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 Για την κάλυψη των υπόλοιπων αναγκών της δραστηριότητας,   γίνεται χρήση ιδιωτικής 
υδρευτικής γεώτρησης παροχής 20 m3/hr (480 μ3/ημέρα),  που βρίσκεται σε όμορο γήπεδο των 
εγκαταστάσεων του τυροκομείου ιδιοκτησίας Δημητρίου και Ιωάννη Έξαρχου.  

Στοιχεία υπάρχουσας γεώτρησης :  

• Θέση γεώτρησης : Χ = 341247,356 & Ψ = 4416572,648 (ΕΓΣΑ 87) 

• Βάθος γεώτρησης : 0 – 200 μ. 

• Διάμετρος γεώτρησης : 8 – 9&1/2΄΄ 

• Διάμετρος μόνιμης σωλήνωσης  : 4΄΄ 

• Χαλίκωση γεώτρησης : 200 – 20 μ 

• Τσιμέντωση γεώτρησης : 20 – 0 μ 

 

Για τη γεώτρηση έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 16936/25-11-2003 ενιαία άδεια χρήσης νερού και 
εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινων πόρων της Δ/νσης Αυτοδ/σης & Αποκ/σης Τ.Υ.Δ.Κ 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, με δικαίωμα χρήσης 1.500 κ.μ ανά έτος.  

 Το νερό   αποθηκεύεται σε υπόγεια δεξαμενή όγκου 100 m3, απ' όπου το νερό αντλείται είτε για 
τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας (πλύσεις κλπ) είτε για τις ανάγκες του πυροσβεστικού 
συγκροτήματος.   

Κατανάλωση νερού τροποποιημένου έργου 

Η απαιτούμενη ημερήσια ποσότητα νερού για την λειτουργία της νέας επεκταμένης 
εγκατάστασης υπολογίζεται στα 210 m3/d. Οι κύριες χρήσεις του νερού παρουσιάζονται στον 
κάτωθι πίνακα, μαζί με την κατανομή των κυβικών ανά χρήση 

 

Χρήσεις Ποσότητα Πηγή Υδροδότησης 

Πόσιμο Νερό / Αστικές Χρήσεις 5 m3/ ημέρα Δημοτικό Δίκτυο Υδροδότησης 

Πλυσίματα δαπέδων χώρων 
παραγωγής, μηχανημάτων, δοχείων 
κλπ (195  m3/ ημέρα) 

 
205  m3/ ημέρα 
 

 
 
Ιδιόκτητη γεώτρηση 

Πυροπροστασία  

Διαβροχή εξωτερικών χώρων  
(10 m3/ ημέρα) 

ΣΥΝΟΛΟ 210 m3/ ημέρα  
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Σε όλους τους χώρους τεχνικών εργασιών, υγιεινής και γραφείων εφαρμόζονται αυστηρά οι 
απαραίτητοι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής όπως απαιτείται για τις βιομηχανίες τροφίμων. 
Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας πλένονται επιμελώς με ζεστό νερό υπό πίεση τα πατώματα 
καθώς  και τα σκεύη, μηχανήματα  και οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν.  

Για την κάλυψη των υπόλοιπων αναγκών της δραστηριότητας πλην της ύδρευσης,   γίνεται χρήση 
της ιδιωτικής υδρευτικής γεώτρησης παροχής 20 m3/hr (480 μ3/ημέρα),  που βρίσκεται σε όμορο 
γήπεδο των εγκαταστάσεων του τυροκομείου ιδιοκτησίας Δημητρίου και Ιωάννη Έξαρχου.  

Για τη γεώτρηση έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 16936/25-11-2003 ενιαία άδεια χρήσης νερού και 
εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινων πόρων της Δ/νσης Αυτοδ/σης & Αποκ/σης Τ.Υ.Δ.Κ 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Επειδή οι ανάγκες σε νερό είναι μεγαλύτερες από το όριο των  1.500 κ.μ ανά έτος που δικαιούται 
η επιχείρηση να αντλεί,  θα υπο βληθεί αίτημα για αύξηση του δικαιώματο ς χρήσης  σε  κατ’  
ελάχιστον 205  m3/ ημέρα x 260 ημέρες/ έτος = 53.300 κ.μ / έτος, ήτοι 60.000 κ.μ / έτος, με το 
υπάρχον αντλητικό συγκρότημα παροχής 20 m3/hr να επαρκεί εργαζόμενο περίπου 10 ώρες 
ημερησίως.  

6.5.1.3. Χρήση ενέργειας – καύσιμα  
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
Το τυροκομείο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. 
Υφιστάμενη κατάσταση 
Η συνολική αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά εγκατεστημένη ισχύς στο εργοστάσιο ανέρχεται σε 
περίπου 500,00 kw (417,39 κινητήρια και 82 θερμική και φωτισμός).  
H μέση ημερήσια λειτουργία του εργοστασίου θα είναι 8 ώρες για 200 ημέρες ετησίως. 
 Ο μέσος συντελεστής απορροφούμενης ισχύος ανέρχεται σε 0,7. Επομένως : 
Η ωριαία καταναλισκόμενη ενέργεια θα είναι 500,00 kw x 0,7 = 350,00 kwh 
Η μέση ημερήσια ενέργεια θα είναι 350,00 kwh x 8 ώρες ημερησίως = 2.800,00 kwh 
H προβλεπόμενη ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται ότι θα είναι: 
                       2.800,00 kwh / ημέρα x 200 ημέρες = 560.000 kwh 
Το ποσό αυτό συμβαδίζει με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, που με τιμή 0.22 Ευρώ/KWH   
δείχνουν καταναλώσεις  της τάξης των 60.000 – 70.000 KWH   / μήνα, για τους μήνες αιχμής 
(Μάιος και Ιούνιος), οπότε η μέση κατανάλωση εκτιμάται σε  50.000 KWH   / μήνα. 
 
Νέα κατάσταση 
Η συνολική ισχύς στο εργοστάσιο μετά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις θα ανέλθει   σε περίπου 
930,00 kw (744,11 κινητήρια και 178,20 θερμική και φωτισμός).  . 
H μέση ημερήσια λειτουργία του εργοστασίου θα είναι 8 ώρες για 200 ημέρες ετησίως. 
 Ο μέσος συντελεστής απορροφούμενης ισχύος θα ανέλθει σε 0,7. Επομένως : 
Η ωριαία καταναλισκόμενη ενέργεια θα είναι 930,00 kw x 0,7 = 650,00 kwh 
Η μέση ημερήσια ενέργεια θα είναι 650,00 kwh x 8 ώρες ημερησίως = 5.200,00 kwh 
H προβλεπόμενη ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται ότι θα είναι: 
                       5.200,00 kwh / ημέρα x 200 ημέρες = 1.040.000 kwh 
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Χρήση καυσίμων 

Για την κάλυψη των αναγκών σε παραγωγή ατμού και ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)                  η 
επιχείρηση χρησιμοποιεί δύο ατμολέβητες και έναν απλό λέβητα για παραγωγή ζεστού νερού 
χρήσης.  Για τη λειτουργία των καυστήρων των παραπάνω λεβήτων γίνεται χρήση υγραερίου 
(βουτάνιο), το οποίο είναι αποθηκευμένο σε 4 υπέργειες δεξαμενές χωρητικότητας 9κμ και 3 των 
5 κμ, ήτοι συνολικά 24 κμ. 

Οι καυστήρες βουτανίου των παραπάνω λεβήτων έχουν μέγιστη ισχύ ως κάτωθι : 

Ατμολέβητας Νο1     : 2.100 kw, 

Ατμολέβητας Νο2     : 2.200 kw, 

Λέβητας ΖΝΧ      :   450 kw, 

Σύνολο εγκατεστημένης θερμικής ισχύος :      4.550 kw 

Το ειδικό βάρος του  υγρού βουτανίου είναι 0,583 Kg/lt ή 583 Kg/m3. 

Άρα τα 24 κ.μ υγρό βουτάνιο ζυγίζουν 24x583 = 13.992 Κg 

Η σχετική  πυκνότητα του αερίου βουτανίου είναι 2,006 και το ειδικό βάρος του αέρα είναι 1,2 
Kg/m3. 

Έτσι  το αέριο βουτάνιο  σε κανονικές συνθήκες ζυγίζει :  

2,006x1,2 = 2, 40 Kg/m3   

 ή αντίστροφα 1/2,40 = 0,42 m3/Kg 

Άρα τα αποθηκευμένα  13.992 Κg βουτανίου καταλαμβάνουν όγκο 13.992/2,40 = 5.830 m3. 

Η θερμογόνος δύναμη του βουτανίου είναι 11.300 Kcal/Kg ή /860 = 13,14 Kwh/Kg 

ή αντίστοιχα : 11.300/0,42 = 26.905 Kcal/m3 ή 860 = 31,30 Kwh/m3. 

Έτσι στο σύνολο το αποθηκευμένο στις τέσσερεις δεξαμενές βουτάνιο δύναται να αποδώσει 
συνολικά : 5.830 m3 βουτανίου x 31,30 kwh/m3 = 182.479 kwh θερμικής ενέργειας.  

Άρα βάσει της μέγιστης ισχύος των εγκατεστημένων μηχανημάτων της τάξης των 4.550 kw το 
αποθηκευμένο βουτάνιο δύναται να καλύψει θεωρητικά :   

182.479 kwh / 4.550 kw = 40,10 ώρες λειτουργίας, δηλαδή 5 οχτάωρα (ημέρες). 

Στην πράξη βέβαια, επειδή οι καυστήρες δεν λειτουργούν συνεχώς,  η μέση κατανάλωση είναι 
της τάξης των 15 m3  βουτανίου / εβδομάδα, δηλαδή απαιτούνται  3  m3 ημερησίως  και ως εκ 
τούτου  το αποθηκευμένο βουτάνιο των 15+9 = 24  m3, επαρκεί στην πράξη για περίπου  24/3 =  
8 εργάσιμες ημέρες. 

Άρα σε καθημερινή βάση η μέγιστη απαιτούμενη θερμική ενέργεια είναι της τάξης : 

182.479 kwh / 8 ημέρες = 22.810 kwh / ημέρα ή  
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 Με τον νέο τρόπο επεξεργασίας αποβλήτων αναμένεται να παράγονται όπως έχει ήδη 
υπολογιστεί 2.582 m3 βιοαερίου / ημέρα.  

Με θερμογόνο ισχύ βιοαερίου της τάξης των 6.800 Kcal/m3 ή /860 = 8,0 Kwh/m3, το 
παραγόμενο σε ημερήσια βάση βιοαέριο εκτιμάται ότι θα δύναται να αποδώσει : 

8,0 Kwh/m3 x 2.582 m3 βιοαερίου / ημέρα = 20.656 Kwh/ημέρα, καλύπτοντας στην ουσία   τις   
συνολικές μέσες ανάγκες της επιχείρησης. Φυσικά για τυχόν περιόδους αιχμής θα συνεχίσουν να 
υπάρχουν παράλληλα εγκατεστημένες  και οι δεξαμενές υγραερίου ώστε  οι λέβητες να μπορούν 
να τροφοδοτηθούν εναλλακτικά και με τα δύο καύσιμα, αφού είναι παρόμοιας ποιότητας. 

6.5.1.4. Μέτρα περιορισμού κατανάλωσης νερού και ενέργειας  

Στόχος τη τυροκομικής μονάδας είναι η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση νερού και ενέργειας. Με 
γνώμονα αυτό ακολουθήθηκαν οι εξής πρακτικές: 

Εφαρμογή του συστήματος καθαρισμού επί τόπου (cleaning in place - CIP), αποτελείται από ένα 
κλειστού τύπου κύκλωμα πλύσης, ώστε να ελαχιστοποιείται η κατανάλωση του νερού.  

Η εγκατάσταση εξοπλισμού ψύξεων τελευταίας τεχνολογίας ώστε να καταναλώνεται η ελάχιστη 
δυνατή ποσότητα ενέργειας. 

Η τακτική και ολοκληρωμένη παρακολούθηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων από 
εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες διαρροές.  

6.5.1.4.Προσωπικό και λειτουργία  – ωράριο εργασίας 

Το απασχολούμενο προσωπικό ανερχόταν    σε  30 άτομα (25  παραγωγή & 5 διοίκηση).  

Με τις νέες τροποποιήσεις  (κτιρίων και εξοπλισμού), έχει προβλεφθεί αύξηση του προσωπικού 
κατά 10 περίπου άτομα. Η επιχείρηση δηλαδή θα απασχολεί συνολικά περίπου 40 άτομα ((32  
παραγωγή & 8 διοίκηση). Τα ωράρια λειτουργίας θα παραμείνουν ως έχουν. 
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6.5.2. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Τα υγρά απόβλητα της μονάδας δύναται να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες : 

Α) Υγρά απόβλητα από την  παραγωγική διαδικασία 

Β) Αστικά υγρά απόβλητα, από το προσωπικό της μονάδας 

Στη συνέχεια αναλύονται οι δύο τύποι υγρών αποβλήτων και ο τρόπος διαχείρισης.  

 

6.5.2.1. Υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία – προέλευση και διαχείριση 
Ως υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία εννοούνται :  
Το παραγόμενο τυρόγαλο 
Τα απόνερα χωρίς λακτόζη από την παραγωγή τυριού 
Τα απόνερα από τα πλυσίματα χώρων παραγωγής και μηχανημάτων. 
Πιο συγκεκριμένα τα παραγόμενα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας έχουν ως εξής :  
 Ποσότητες παραγόμενων    υγρών αποβλήτων 

Υφιστάμενη  κατάσταση 
Από   την έως σήμερα παραγωγική διαδικασία,   από   50,0 τόνους γάλα ανά ημέρα, είχαμε 
παραγωγή των κάτωθι ποσοτήτων προϊόντων και  υγρών αποβλήτων    : 
• 20,0 τόνοι τυροκομικών προϊόντων, 
• 13 τόνοι τυρογάλακτος με ορό λακτόζης  που διατίθεται σε χοιροτρόφους της περιοχής 
(εκ των οποίων 12 τόνοι πρωτογενές και 1 τόνος δευτερογενές)  & 
• 17,0 τόνοι απόνερων χωρίς ορό λακτόζης το οποίο οδηγείται στον βιολογικό καθαρισμό της 
μονάδας   
108 τόνοι νερών από πλυσίματα χώρων και μηχανημάτων που επίσης οδηγούταν στον 
υπάρχοντα βιολογικό καθαρισμό.  
Νέα κατάσταση 
Λόγω του διπλασιασμού της δυναμικότητας της μονάδας όσον αφορά την επεξεργασία 
γάλακτος η οποία θα ανέλθει πλέον σε 100,0 τόνους γάλα ανά ημέρα, αναμένεται η παραγωγή 
των κάτωθι ποσοτήτων προϊόντων και  υγρών αποβλήτων    : 
• 40,0 τόνοι τυροκομικών προϊόντων, 
• 26 τόνοι τυρογάλακτος με ορό λακτόζης   & 
 • 34,0 τόνοι απόνερων χωρίς ορό λακτόζης το οποίο οδηγείται στον βιολογικό καθαρισμό της 
μονάδας   
195 τόνοι νερών από πλυσίματα χώρων και μηχανημάτων που επίσης οδηγούταν στον 
υπάρχοντα βιολογικό καθαρισμό. Ουσιαστικά δηλαδή, αν και αναμένεται αύξηση   στην 
ποσότητα των νερών από πλυσίματα χώρων και μηχανημάτων,   επειδή οι χώροι και τα 
μηχανήματα που πλένονται δεν διπλασιάζονται ακριβώς, υπολογίζεται με μία μείωση 10% ότι 
θα είναι της τάξης των ( 2x108)*0, 90 = 195 τόνοι ανά ημέρα. 
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Συνολική ποσότητα υγρών αποβλήτων 

 Τελικά δηλαδή προκύπτουν 195 + 60 = 255 τόνοι υγρών αποβλήτων την ημέρα, τα οποία θα 

οδηγούνται στον αναβαθμισμένο ΕΕΛ της επιχείρησης.  

Σημ. : Η παραπάνω ποσότητα των 255 τόνων υγρών αποβλήτων ανά ημέρα συμβαδίζει απόλυτα 

από τις έως σήμερα διαπιστώσεις από τη   λειτουργία του εργοστασίου μέχρι σήμερα, αλλά και   

των συνιστώμενων από τη βιβλιογραφία στοιχείων, ότι δηλαδή  η μέγιστη εμφανιζόμενη 

παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων, αντιστοιχεί  σε 2,5 m3/tn γάλακτος, ενώ οι συνήθεις τιμές 

είναι ακόμα χαμηλότερες. Κατά συνέπεια, με βάση την βιβλιογραφία και με την αύξηση της 

δυναμικότητας σε 100 tn γάλακτος ημερησίως, η αναμενόμενη παραγόμενη ποσότητα 

αποβλήτων   ισούται με 100  x 2,5 = 250 m3 υγρών αποβλήτων / ημέρα.  

Οι υπολογισμοί   πάντως του Ε.Ε.Λ  στη συνέχεια, θα γίνουν με    255 τόνους / ημέρα  υγρά 

απόβλητα.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Υφιστάμενη διαχείριση :  

Η υφιστάμενη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της τυροκομικής μονάδας (πλην του μη 
αξιοποιήσιμου τυρογάλακτος) γινόταν από μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, η οποία 
είχε διβάθμιο σύστημα επεξεργασίας με δεξαμενή σταθεροποίησης DAF και αερόβια 
επεξεργασία. Το μη αξιοποιήσιμο τυρόγαλα διατίθεται μέχρι σήμερα σε χοιροτρόφους της 
περιοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

Η επιχείρηση είχε εξασφαλίσει την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 2093/22-3-99 Απόφαση, «Περί καθορισμού 
αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων του τυροκομείου της Α.Ε. Έξαρχος» που 
εκδόθηκε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. Η συγκεκριμένη απόφαση,  καθόριζε ως τελικό αποδέκτη τον Ελασσονίτη  ποταμό  
που καταλήγει στον Πηνειό ποταμό και καθόριζε ως μέγιστη ποσότητα αποβλήτων στον  
εγκεκριμένο αποδέκτη 70 m3/24ωρο. 

 

Νέα τροποποιημένη διαχείριση :  

Με τη νέα τροποποιημένη διαχείριση, όπως έχει ήδη αναλυθεί,  προβλέπεται    συνολική 
ποσότητα υγρών αποβλήτων  = 255 tn /ημέρα, τα οποία θα οδηγούνται πλέον εξ’ ολοκλήρου  
στον αναβαθμισμένο ΕΕΛ της επιχείρησης.  

Όσον αφορά την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 2093/22-3-99 Απόφαση, «Περί καθορισμού αποδέκτη και 
όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων του τυροκομείου της Α.Ε. Έξαρχος»,  h  συγκεκριμένη    
απόφαση καθόριζε ως μέγιστη ποσότητα αποβλήτων στον  εγκεκριμένο αποδέκτη 70 
m3/24ωρο.    
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 Επειδή όμως με την αύξηση της δυναμικότητας τα παραγόμενα απόβλητα προς τελική διάθεση 
αυξάνονται σε 255 m3/24ωρο,  η εταιρεία μας έχει εφοδιαστεί με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 
ΔΑ.Φ.14.1257/989/05-06-2019 Απόφαση τροποποίησης των παραγράφων 2  και 3  της υπ’ 
αριθμ. 2093/22-3-1999 απόφασης περί καθορισμού αποδέκτη, με αύξηση του επιτρεπόμενου 
ορίου διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στον τελικό αποδέκτη από 70 m3/24ωρο 
σε 270 m3/24ωρο.  

Παρατηρήσεις για την παραγωγή και διαχείριση παραγόμενου τυρογάλακτος 

Μέχρι σήμερα,    με δυναμικότητα επεξεργασίας 50 tn γάλακτος/ ημέρα, το μη αξιοποιήσιμο   
τυρόγαλο ανερχόταν σε 13 tn ημερησίως. Το τυρόγαλο αυτό η επιχείρηση το συγκέντρωνε σε 
βυτία και το διέθετε σε χοιροστάσια της περιοχής.  

Επειδή όμως, με την αύξηση όμως της δυναμικότητας σε 100  tn ημερησίως,  αναμένεται ο 
διπλασιασμός   του παραγόμενου τυρογάλακτος, το οποίο θα ανέλθει πλέον σε 2x13 = 26 
τόνους / ημέρα, δημιουργείται πλέον σημαντικό πρόβλημα με την διάθεση σε χοιροτρόφους 
της περιοχής τόσο μεγάλης ποσότητας. 

Εκτός αυτού η αναμενόμενη ποσότητα  σε απόνερα χωρίς ορό λακτοζης από την παραγωγή 
τυροκομικών προϊόντων,    θα  ανέλθει σε 2x17 =  34 τόνοι ανά ημέρα.   

Η  συνολική δηλαδή ποσότητα υγρών αποβλήτων,   από την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων 
θα ανέρχεται σε 26 + 34 = 60 τόνους την ημέρα.    

 Για τον λόγο αυτό, στην τροποποιημένη υποδομή του εργοστασίου, βάσει της παρούσας 
μελέτης, το μη αξιοποιήσιμο τυρόγαλο θα χρησιμοποιείται  πλέον για την παραγωγή βιοαερίου 
στη δευτεροβάθμια επεξεργασία, επιλύοντας έτσι με οικονομικό τρόπο και το θέμα της 
διάθεσής του.  Με τις νέες δηλαδή υποδομές του βιολογικού, τα παραπάνω απόβλητα θα 
αποθηκεύονται προσωρινά σε δοχείο λακτόζης 55-60 κ.μ., ώστε να διοχετευθούν σταδιακά και 
ελεγχόμενα στον βιολογικό. 

Βάσει λοιπόν των ανωτέρω, θα γίνει στη συνέχεια η παρουσίαση των ποσοτικών και κυρίως 
ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων υγρών αποβλήτων καθώς  και του  τρόπου 
σχεδιασμού του ΕΕΛ της μονάδας, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες λειτουργίας του. 

  

  

 

 

 

 

 

 



88 
 

6.5.2.2. Περαιτέρω Ανάλυση Ποσοτικών    χαρακτηριστικών  παραγόμενων αποβλήτων  

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων (Ε.Ε.Α.) της μονάδας θα δέχεται τα υγρά απόβλητα 
που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία, καθώς και τα νερά από το σύστημα 
αυτόματου καθαρισμού C.I.P.  

Όπως έχει ήδη αναλυθεί, αναμένεται η παραγωγή των κάτωθι ποσοτήτων προϊόντων και  υγρών 
αποβλήτων    : 

• 40,0 τόνοι τυροκομικών προϊόντων, 

• 26 τόνοι τυρογάλακτος με ορό λακτόζης   & 

 • 34,0 τόνοι απόνερων χωρίς ορό λακτόζης το οποίο οδηγείται στον βιολογικό καθαρισμό της 
μονάδας   

195 τόνοι νερών από πλυσίματα χώρων και μηχανημάτων που επίσης οδηγούταν στον 
υπάρχοντα βιολογικό καθαρισμό. Ουσιαστικά δηλαδή, αν και αναμένεται αύξηση   στην 
ποσότητα των νερών από πλυσίματα χώρων και μηχανημάτων,   επειδή οι χώροι και τα 
μηχανήματα που πλένονται δεν διπλασιάζονται ακριβώς, υπολογίζεται με μία μείωση 10% ότι 
θα είναι της τάξης των ( 2x108)*0, 90 = 195 τόνοι ανά ημέρα. 

 

Βάσει των παραπάνω, η συνολική ημερήσια ποσότητα υγρών αποβλήτων που προκύπτουν 
από την παραγωγική διαδικασία - ή υδραυλικό φορτίο -  θα είναι 255 m3/d. 

Η μέση ωριαία παροχή υγρών αποβλήτων για το 8ωρο λειτουργίας των εγκαταστάσεων του 
τυροκομείου ανέρχεται σε 255/8 = 31,90 m3/h, ενώ σε 24ωρη βάση έχουμε μία μέση παροχή 
255/24 = 10,60 m3/h.  

Η μέγιστη ωριαία παροχή υγρών αποβλήτων (παροχή αιχμής) υπολογίζεται σε 6ωρη βάση, ήτοι 
τα  255/6= 42,50 M3/HR. 

Η ετήσια παροχή υγρών αποβλήτων για 200 ημέρες λειτουργίας υπολογίζονται σε 200x255 = 
51.000 tn ετησίως. Ακόμα και στην περίπτωση λειτουργίας 365 ημερών ανά έτος η ποσότητα 
αυτή δεν θα ξεπερνά τους 255x365 = 93.075 tn ετησίως. 

Όλα τα παραπάνω απόβλητα θα οδηγούνται πλέον στον τροποποιημένο βιολογικό καθαρισμό 
της μονάδας. 

Το μη αξιοποιήσιμο τυρόγαλο στην τροποποιημένη εγκατάσταση θα χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή βιοαερίου μέσω αναερόβιας επεξεργασίας. 

 Επισημαίνεται ότι τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τους χώρους υγιεινής (αστικά 
απόβλητα) του εργοστασίου δεν οδηγούνται στην Ε.Ε.Α. αλλά διαχειρίζοτναι χωριστά με 
σύστημα βόθρων.    
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 6.5.2.3.  Ποιοτικά χαρακτηριστικά  - Ρυπαντικό φορτίο υγρών αποβλήτων   &  Παράμετροι 
σχεδιασμού Ε.Ε.Α. 

                             

6.5.2.3.1  Ποιοτικά χαρακτηριστικά  - Ρυπαντικό φορτίο υγρών αποβλήτων                                

Η εκτίμηση του ρυπαντικού φορτίου των υγρών αποβλήτων από την τυροκομική μονάδα γίνεται 
με την βοήθεια βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Επιλέγονται ως σημείο αναφοράς οι 
δυσμενέστερες συνθήκες, για να εξασφαλιστεί η επάρκεια των σχεδιαστικών παραμέτρων. 

Στην προηγούμενη μελέτη, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων  είχαν  εκτιμηθεί με την 
προϋπόθεση ότι το τυρόγαλο δινόταν  απομακρυνόταν και  το δίναμε σε χοιροτρόφους.  Έτσι 
είχαμε μία ποσότητα 125 m3 υγρών αποβλήτων που αφορούσαν 108 κ.μ.  νερά από πλυσίματα 
χώρων και μηχανημάτων και 17 κ.μ.  απόνερα από την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων 
αφού είχε απομακρυνθεί ο ορός γάλακτος (λακτόζη),  των οποίων  το BOD5 είχε εκτιμηθεί σε 
1.800 mg/lt ή 1,8 Κg/m3 και το COD σε  σε 3.000 mg/lt ή 3,0 Κg/m3 (αυξημένο δηλαδή περίπου 
60% έναντι του BOD) 

Με το νέο τρόπο όμως λειτουργίας του βιολογικού, το τυρόγαλο με την εμπεριέχουσα λακτόζη, 
θα διοχετεύεται στον βιολογικό της επιχείρησης.   

Μια ορθολογική τιμή BOD5 τυρογάλακτος είναι  της τάξης των 35.000 mg/lt (ή 35  Κg/m3)  και 
του COD 55.000 mg/lt (ή 55  Κg/m3).    

Έτσι με το νέο τρόπο διαχείρισης των υγρών αποβλήτων   θα έχω : 

• Μία ποσότητα 195 m3 / ημέρα υγρών αποβλήτων από πλυσίματα χώρων και μηχανημάτων με  
BOD5 της τάξης των 1.800 mg/lt (ή 1,8 Κg/m3) και   COD  της τάξης των 3.000 mg/lt ή 3,0  Κg/m3 
και 

• Μία ποσότητα  υγρών 60 m3 / ημέρα αποβλήτων που αφορούν το τυρόγαλο με  ορό 
λακτόζης, με  BOD5 της τάξης των 35.000 mg/lt  (ή 35  Κg/m3)  και   COD  της τάξης των 55.000 
mg/lt (ή 55  Κg/m3) . 

Έτσι η μέση τιμή  BOD5 των νέων υγρών αποβλήτων ανέρχεται σε (195x1,8+60x35) / 255 = 9,61 
Κg/m3 (9.610 mg/lt) 

Όμοια   το COD των νέων υγρών αποβλήτων ανέρχεται σε (195x3,0+60x55) / 255 = 15,24 Κg/m3 
(15.240 mg/lt) 
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Χαρακτηριστικά εισερχομένων αποβλήτων στην μονάδα του βιολογικού 

Ποσοτικά   χαρακτηριστικά Απόνερα Λακτόζη Σύνολα 

Ημερήσια παροχή(m3/day) 195 60 255m3/day 

Μέση ωριαία παροχή με αναγωγή σε 24ωρη λειτουργία : 
Ημερήσια παροχή /24  (m3/hr) 

8,10 2,50 10,60M3/HR 

Μέση   ωριαία παροχή με αναγωγή σε 8ωρη λειτουργία : 
Ημερήσια παροχή /8  (m3/hr) 

24,40 7,50 31,90 M3/HR 

Μέγιστη ωριαία παροχή με αναγωγή   σε 6ωρη 
λειτουργία  : Ημερήσια παροχή /6  (m3/hr) 

32,50 10 42,50 M3/HR 

 Ποιοτικά χαρακτηριστικά    

BOD5     

BOD (περιεκτικότητα) 1.800 mg/lt 
ή 

1,8Κg/m3 

35.000 mg/lt 
ή 

35,0Κg/m3 

9.610 mg/lt 
ή 

9,61Κg/m3  

BOD (ημερήσια ποσότητα σε Κg/day) :  

( Κg/m3 xm3/day) = 

  2.450 Kg/day 

COD (Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο )    

COD(περιεκτικότητα) 3.000mg/lt ή 

3,0Κg/m3 

55.000 mg/lt 
ή 

55,0Κg/m3 

15.240 mg/lt 
ή 

15,24 Κg/m3 

COD(ημερήσια ποσότητα σε Κg) : 

 ( Κg/m3 xm3/day) 

585 3.300 3.886Kg/day 

Αιωρούμενα στερεά ΤSS    

Αιωρούμενα στερεά ΤSS (περιεκτικότητα)    

(mg/l ή Κg/m3) 

  930 mg/l ή 

0,93 Κg/m3  

Αιωρούμενα στερεά ΤSS (ημερήσια ποσότητα     (Κg/day) 
:  

0,93 Κg/m3 x 255 m3/day = 237 Kg/day (0,93Kg/m3) 

 930 mg/lt ή 

(0,93Kg/m3 

237 Kg/day 

PH   3.5-5,0 
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6.5.2.3.2  Παράμετροι σχεδιασμού Ε.Ε.Α. 

Η προτεινόμενη μονάδα βιολογικού καθαρισμού θα σχεδιαστεί για παροχή 255 m3/d.              Η 
λειτουργία της μονάδας θα κατανέμεται ομοιόμορφα για 8ωρη λειτουργία της ενώ η μέση 
παροχή υπολογίζεται σε 31,90 m3/h.  

Τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων αποβλήτων που θα διαχειρίζεται η μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού αναλύθηκαν ήδη στην προηγούμενη παράγραφο  6.5.2.3.1   

 

6.5.2.4. Μέθοδος επεξεργασίας λυμάτων του τυροκομείου  

Το σύστημα επεξεργασίας της υφιστάμενης εγκατάστασης της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων 
βάσει της ΑΕΠΟ του 2007, είναι ένας συνδυασμός μηχανικής προεπεξεργασίας, χημικής και 
βιολογικής επεξεργασίας. Η βιολογική επεξεργασία είναι ένα Διβάθμιο Σύστημα Ενεργού Ιλύος, 
ενώ η χημική προεργασία περιλαμβάνει μία δεξαμενή DAF. Για την ολοκληρωμένη επεξεργασία 
των υγρών αποβλήτων ώστε να μην δημιουργούνται επιπτώσεις στον αποδέκτη, εφαρμόζεται 
χλωρίωση στην εκροή. 

Η προτεινόμενη τροποποίηση, βάσει της παρούσας μελέτης, θα περιλαμβάνει τα εξής. 

Προσθήκη νέας μονάδας αναερόβιου αντιδραστήρα   - με σκοπό την δραστική μείωση των 
εκπεμπόμενων ρύπων και την εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου στην παραγωγική 
διαδικασία για την παραγωγή ατμού - με την προσθήκη πρόσθετου λέβητα ατμού.  Η 
εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου θα γίνεται με την καύση του στους 2 
προαναφερόμενους ατμολέβητες και τέλος  για λόγους ασφαλείας θα υπάρχει και πυρσός . 

 

6.5.2.5. Συνοπτική περιγραφή της Ε.Ε.Α. 

Με τις βελτιώσεις επιχειρείται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τελικών προς διάθεση υγρών 
αποβλήτων να μην ξεπεράσουν τα επιθυμητά όρια διάθεσης, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 2093/22-3-99 απόφαση περί καθορισμού αποδέκτη και όρων διάθεσης της Δ/νσης 
Υγιεινής Ν.Α. Λάρισας και παραμένουν ίδια με την την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΑ.Φ.14.1257/989/05-
06-2019 Απόφαση τροποποίησης των παραγράφων 2  και 3  της υπ’ αριθμ. 2093/22-3-1999 
απόφασης περί καθορισμού αποδέκτη.   

Μηχανολογικός εκσυγχρονισμός που αφορά στην βελτίωση  -  αναβάθμιση της  λειτουργίας του 
βιολογικού καθαρισμού   της μονάδας : 

Προσθήκη νέας μονάδας αναερόβιου αντιδραστήρα   - με σκοπό την δραστική μείωση των 
εκπεμπόμενων ρύπων και την εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου στην παραγωγική 
διαδικασία για την παραγωγή ατμού - με την προσθήκη πρόσθετου λέβητα ατμού.  Η 
εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου θα γίνεται με την καύση του στους 2 
προαναφερόμενους ατμολέβητες και τέλος  για λόγους ασφαλείας θα υπάρχει και πυρσός .  
Συνοπτικά, η μέχρι σήμερα μέθοδος επεξεργασίας των αποβλήτων περιλαμβάνει τα εξής 
στάδια: 
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Αφαίρεση λιπαρών ουσιών και αιωρούμενων στερεών με επίπλευση σε μονάδα DAF 

Εξισορρόπηση αποβλήτων 

Αερόβια επεξεργασία στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, με τη μέθοδο του παρατεταμένου 
αερισμού (δύο βιολογικές βαθμίδες σε σειρά) 

Απολύμανση των επεξεργασμένων 

Αφυδάτωση της περίσσειας λάσπης σε κλίνες ξήρανσης 

Διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων 

Η παρούσα τροποποίηση αφορά την υιοθέτηση της αναερόβιας τεχνολογίας (ταχύρρυθμος 
αναερόβιος αντιδραστήρας) για τη μείωση του υψηλού ρυπαντικού φορτίου των αποβλήτων 
πριν την αερόβια βιολογική επεξεργασία,  με ταυτόχρονη  παραγωγή βιοαερίου προς καύση ή 
μελλοντική εκμετάλλευση. 

6.5.2.6. Περιγραφή- Διαστασιολόγηση  Εγκατάστασης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων  

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή του σχεδιασμού της νέας εγκατάστασης του βιολογικού 
καθαρισμού, καθώς και ο έλεγχος της επάρκειας του ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
τελικών προς διάθεση υγρών αποβλήτων που θα προκύπτουν από αυτή. 

Χωροθέτηση της εγκατάστασης 

Η νέα μονάδα θα είναι μια τροποποίηση της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ., η οποία θα επεκταθεί με 
σκοπό να απορροφήσει τη νέα δυναμικότητα αλλά και να εξυπηρετήσει και νέες ανάγκες του 
εργοστασίου. Αυτό θα γίνει μέσω της αλλαγής του συστήματος επεξεργασίας με την προσθήκη 
αναερόβιας διαδικασίας, στην οποία θα χρησιμοποιούνται απόβλητα τα οποία το εργοστάσιο 
δεν διαχειριζόταν ως σήμερα (π.χ. τυρόγαλο), ενώ θα γίνεται εκμετάλλευση του παραγόμενου 
βιοαερίου. 

 

Περιγραφή και διαστασιολόγηση συστήματος της τροποποιημένης Ε.Ε.Λ. 

Το τμήμα της εγκατάστασης μέχρι και τον DAF παραμένει ως έχει.  

Στο τμήμα αυτό θα οδηγούνται  όμως μόνο  τα απόνερα από τα πλυσίματα χώρων και 
μηχανημάτων και όχι τα απόνερα από την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων. 

 Δηλαδή στο τμήμα αυτό θα οδηγούνται 195 κ.μ υγρών αποβλήτων ημερησίως.  

Έτσι έχουμε :     
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Φρεάτιο αφίξεως αποβλήτων από αποχετευτικό δίκτυο τυροκομείου & Εσχαρισμός  

  (καμία αλλαγή) 

Τα υγρά απόβλητα από τα πλυσίματα, με φυσική ροή με τη βοήθεια του αποχετευτικού δικτύου 
του τυροκομείου, οδηγούνται μέσω αγωγού    μήκους 40 περίπου μέτρων και διαμέτρου 2 in, 
στο χώρο του βιολογικού και συγκεκριμένα  στο αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης αποβλήτων. 
Πριν την είσοδό τους στο αντλιοστάσιο περνούν από φρεάτιο εσχαρισμού διαστάσεων 1,0 m 
x1,0 x1,0 m και με πλέγμα της τάξης των  2 mm, όπου γίνεται κατακράτηση τυχόν μεγάλων 
ξένων αντικειμένων (πλαστικά, πέτρες κλπ), που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβες στη 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του βιολογικού.    

Αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης   (καμία αλλαγή) :  

Ως  αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης θεωρείται βασικά δεξαμενή διαστάσεων  4,0 m x4,0 x3,0 
m = 48 m3. 

To αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης   περιλαμβάνει:  

1.Συλλέκτη αντλιών ΙΝΟΧ Φ 5 ιντσών με σωληνώσεις ΙΝΟΧ 2 ιντσών και ελαστικούς δακτυλίους 
σύνδεσης. 

2.Δύο υποβρύχιες αντλίες ανοιχτού καναλιού,  12-15 m3/ώρα, 1,2 Kw 12 Amp, με βάνες και 
βαλβίδες αντεπιστροφής, οι οποίες μεταφέρουν τα  απόνερα στην κυρίως εγκατάσταση του 
βιολογικού.   Κατά κύριο λόγο θα λειτουργεί η μία αντλία, ενώ η δεύτερη θα είναι εφεδρική. Θα 
υπάρχει όμως και διάταξη η οποία θα επιτρέπει στις  δύο αυτές αντλίες να λειτουργήσουν 
ταυτόχρονα στις περιπτώσεις  που έχουμε αιχμές φόρτισης και δεν επαρκεί η λειτουργία της 
πρώτης αντλίας. Η συνολική παροχή των δύο αντλιών είναι 30 m3/ώρα, γεγονός που 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης σε κάθε περίπτωση, αφού στη 
διάρκεια 8 ωρών λειτουργίας μπορούν να μεταφέρουν 30x8 = 240 m3 υγρών αποβλήτων. 
Πάντως οι αντλίες βρίσκονται τοποθετημένες εντός μικρού λάκκου της δεξαμενής του 
αντλιοστασίου αρχικής ανύψωσης ώστε να γίνεται χρήση όλου του όγκου της δεξαμενής, ήτοι 
4,0 m x4,0 x3,0 m = 48 m3 για αποθήκευση υγρών μέχρι την απομάκρυνσή τους από τις αντλίες 
προς το βιολογικό καθαρισμό.  

   Στα παραπάνω στάδια   δεν θεωρείται ότι  υπάρχει κάποια μείωση  οργανικού φορτίου.  
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Έλεγχος επάρκειας αντλιοστασίου αρχικής ανύψωσης 

Στην δεξαμενή του αντλιοστασίου χωρητικότητας 48 κ.μ, εντός 8 ωρών παραγωγής, έρχονται  
195 (m3/day) υγρών από τα πλυσίματα χώρων και μηχανημάτων.  

Οι δύο αντλίες έχουν ικανότητα παροχής 2x15 = 30 m3/h και σε 8 ώρες δύναται να 
απομακρύνουν 8x30 = 240 m3 αποβλήτων. Συνυπολογίζοντας και τα 48 m3 της δεξαμενής, το 
σύστημα είναι ικανό να διαχειριστεί 240+48 = 288 m3 αποβλήτων / ημέρα. Άρα το σύστημα 
υπέρ επαρκεί και επιτρέπει στις αντλίες να λειτουργούν κατά διαστήματα. 

Ουσιαστικά, μέσα σε 8 ώρες λειτουργίας του εργοστασίου, στο αντλιοστάσιο έρχονται 195 κ.μ 
λύματα. Από αυτά, τα 48 κ.μ αποθηκεύονται στη δεξαμενή του αντλιοστασίου και τα υπόλοιπα 
195 – 48 = 147 κ.μ θα πρέπει να απομακρυνθούν εντός των 8 ωρών. Άρα η απαιτούμενη 
ελάχιστη παροχή προς το  υπόλοιπο δίκτυο είναι 147 / 8 = 18,5 m3/h. Έτσι οι δύο αντλίες 
συνολικής παροχής 30 μ3/h υπεραρκούν.  

Με την παραπάνω παροχή σχεδιασμού, για το πλήρες άδειασμα του αντλιοστασίου θα 
απαιτηθούν περίπου : 195 / 18,5 = 10,6 ώρες λειτουργίας των αντλιών. Με τον ρυθμό αυτό τα 
λύματα θα οδηγηθούν στον Buffer 1, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια.  

Περιστροφικός μηχανικός διαχωριστής & παροχόμετρο (καμία αλλαγή) :  

Περιστροφικός μηχανικός διαχωριστής (υφιστάμενος) : Από το αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης 
τα απόβλητα από τα πλυσίματα θα οδηγούνται όπως και πριν σε περιστροφικό διαχωριστή 
(κόσκινο).  Το περιστροφικό κόσκινο (διαχωριστής)  είναι ΙΝΟΧ με τέσσερις βραχίονες και 
ηλεκτρικό μειωτήρα καθώς και κάδο συλλογής σκουπιδιών, με διάτρητη λαμαρίνα για την 
απομάκρυνση των στερεών που εισέρχονται στην μονάδα πλήρης αυτοματοποιημένο. Το 
κόσκινο (διαχωριστής) είναι απαραίτητο και τοποθετείτε στον κεντρικό αγωγό εισόδου λυμάτων 
στο βιολογικό, για να συγκρατεί τα τυχόν σκουπίδια που διέφυγαν από την εσχάρα,  αλλά 
κυρίως   τα μεγάλα κομμάτια τυριού και υποπροϊόντων γάλακτος που σε περίπτωση που 
εισέλθουν  στη μονάδα  του βιολογικού θα επιβαρύνουν με σημαντικά φορτία την 
εγκατάσταση.  

 Τα κομμάτια αυτά συγκεντρώνονται σε δοχεία και οδηγούνται στην νέα δεξαμενή λακτόζης 
που περιγράφεται στη συνέχεια.  

 Παροχόμετρο (υφιστάμενο) : Πριν την είσοδο των λυμάτων στις εγκαταστάσεις του 
βιολογικού,έχει τοποθετηθεί το    απαραίτητο για τη λειτουργία της εγκατάστασης 
παροχόμετρου, για την ένδειξη παροχής των εκάστοτε παραγόμενων λυμάτων στην μονάδα. Το 
παροχόμετρο θα είναι  ηλεκτρομαγνητικό OPTIFLUX 2000 τις KROHNE και έχει ως βασικό  στόχο  
τη καλύτερη μετέπειτα διαχείριση των λυμάτων στην εγκατάσταση του βιολογικού (πχ ισοζύγια 
επανακυκλοφορίας και απαγωγής λάσπης,   υπολογισμός της  κατάλληλης ανά περίπτωση 
ποσότητας αερισμού, κατάλληλης ποσότητας εισόδου κροκιδωτικών και  πολυηλεκτρολύτη από 
τις δοσομετρικές αντλίες κ.λπ. 
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Πρώην Δεξαμενή εξισορρόπησης (τροποποιημένη κατάσταση) :  

Φόρτιση της εγκατάστασης, χωρίς αυξομειώσεις στα ποσοστά  βιολογικού φορτίου, γεγονός εκ 
των ουκ άνευ, για την  αποδοτικότητα κατά την  περαιτέρω  διαχείριση των υγρών  από το  
βιολογικό  καθαρισμό.  

Στη δεξαμενή έχει τοποθετηθεί   σύστημα αερισμού, ώστε τα απόνερα να υφίστανται έντονο 
προ-αερισμό για την επίτευξη αερόβιων συνθηκών. Ο αερισμός στην δεξαμενή εξισορρόπησης, 
είναι σημαντικότατος, διότι εξαφανίζει φαινόμενα  δυσοσμίας στην εν λόγω δεξαμενή. Το 
σύστημα προ-αερισμού της δεξαμενής έχει επιτευχθεί με την τοποθέτηση στον πάτο της 
δεξαμενής εξισορρόπησης, δύο  διάτρητων σωλήνων διαμέτρου 2 1/2 ιντσών έκαστος, όπου 
έχουν προσαρμοστεί διαχύτες πιάτου λεπτής φυσαλίδας. Οι σωληνώσεις αυτές   
τροφοδοτούνται με αέρα από τον φυσητήρα της δεξαμενής εξισορρόπησης δυνατότητας 
παροχής 500 m3 αέρα / ώρα, με τη βοήθεια κοινού   συλλέκτη διαμέτρου 2 ½  ιντσών.  

Αλλαγές στην δεξαμενή εξισορρόπησης 

Η υπάρχουσα δεξαμενή εξισορρόπησης είναι  διαστάσεων 7,0x7,0x4,0 =  196 m3.  

Η δεξαμενή αυτή θα χωριστεί σε δύο τμήματα με τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα,                ως 
κάτωθι : 

-1ο τμήμα : Δεξαμενή υποδοχής – ανύψωσης αποβλήτων πλυσιμάτων (BUFFER 1).  

-Το  πρώτο τμήμα (Buffer 1) θα είναι όγκου περίπου 100 κ.μ  και θα αποτελέσει το τμήμα 
υποδοχής των απόνερων από τα πλυσίματα καθώς και  του τυρόγαλου.  

-Στη δεξαμενή BUFFER 1, εκτός από τα απόνερα, θα εισάγεται    και η λακτόζη (τυρόγαλο) με 
ρυθμό ανάλογο της παροχής των υπόλοιπων αποβλήτων, ώστε το συνολικό απόβλητο που θα 
τροφοδοτείται στον αντιδραστήρα να είναι σταθερής συγκέντρωσης COD. 

-Η δεξαμενή αυτή θα αναδεύεται από υποβρύχιο ανοξείδωτο αναδευτήρα ώστε εκτός της 
εξομάλυνσης  των υδραυλικών αιχμών των αποβλήτων, να μπορεί να ομογενοποιεί το 
απόβλητο, ενώ παράλληλα θα ξεκινάει η διαδικασία της οξυγέννεσης (ξύνισμα των αποβλήτων) 

-Από το τμήμα αυτό  με τις δύο  νέες αντλίες ανοιχτού καναλιού 12-15 m3/ώρα 1,2 Kw έκαστη 
οδηγούμενες από inverter, θα ανυψώνονται τα απόβλητα πλυσίματα, μετά την εσχάρωση, προς 
την DAF. Ο εξοπλισμός αυτός της προεπεξεργασίας (αντλίες, σχάρα, DAF, δοσομετρικά) θα 
διατηρηθεί ως έχει. Από τη δεξαμενή DAF τα απόβλητα θα οδηγούνται με βαρύτητα στη 
δεξαμενή BUFFER 2 για είσοδο στον αναερόβιο αντιδραστήρα.  

-2ο τμήμα : Δεξαμενή εξισορρόπησης (BUFFER 2).  

Θα χρησιμοποιηθεί το υπόλοιπο μισό της υφιστάμενης δεξαμενής χωρητικότητας ~ 95, λόγω 
του επιπλέον ενδιάμεσου τοιχίου. Η δεξαμενή αυτή θα αναδεύεται επίσης από δεύτερο 
υποβρύχιο ανοξείδωτο αναδευτήρα ώστε εκτός της εξομάλυνσης  των υδραυλικών αιχμών των 
αποβλήτων, να μπορεί να ομογενοποιεί το απόβλητο, ενώ παράλληλα θα ξεκινάει η διαδικασία 
της οξυγέννεσης (ξύνισμα των αποβλήτων). Η δεξαμενή θα εξοπλιστεί με δύο νέες αντλίες 
παροχής 12 m3/h εκάστη σε μανομετρικό 20 ΜΥΣ για την τροφοδοσία της δεξαμενής ΝΤ 
(είσοδος του αντιδραστήρα).  
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Δεξαμενή λακτόζης. Για τη βέλτιστη απόδοση της αναερόβιας επεξεργασίας, απαιτείται το 
μίγμα της τροφοδοσίας του αντιδραστήρα να είναι ομογενοποιημένο και με σταθερό οργανικό 
φορτίο. Για το σκοπό αυτό η λακτόζη πρέπει να αποθηκεύεται προσωρινά σε δική της δεξαμενή, 
από την οποία θα αντλείται με καθορισμένη παροχή προς τη BUFFER1, ώστε το μίγμα να 
διατηρεί σταθερό οργανικό φορτίο. 

Η νέα δεξαμενή αυτή θα έχει χωρητικότητα 60 m3 (χρόνος παραμονής από 0,85-1,0 ημέρα) και 
θα είναι inox κυλινδρική κατακόρυφη. Η δεξαμενή θα διαθέτει συνδέσεις εισόδου-εξόδου, 
θερμόμετρο και σταθμήμετρο. Η άντληση της λακτόζης από τη δεξαμενή λακτόζης προς τη 
BUFFER 1 θα γίνεται με δύο ανοξείδωτες (AISI 316) φυγοκεντρικές αντλίες παροχής 4,5 m3/h 
στα 10 m, ελεγχόμενες από inverter.  

Έτσι οι δύο αντλίες έχουν τη δυνατότητα παροχής 2x4,5x8 = 72 m3 εντός 8 ωρών, μεγαλύτερης 
δηλαδή της απαιτούμενης των παραγόμενων 60 m3  τυρόγαλου / day.     

Έλεγχος επάρκειας του Buffer 1 της  δεξαμενής εξισορρόπησης 

H Buffer1  είναι  χωρητικότητας 100 m3.  

Στη  Buffer 1 εισέρχονται:  

Από το αντλιοστάσιο : 

 195 m3  νερών πλυσιμάτων  εντός 10,6 ωρών  με ρυθμό 18,5 m3/h,  όπως έχει ήδη αναλυθεί. 

 Από τη  δεξαμενή λακτόζης ο ρυθμός φόρτισης της μονάδας εκτιμάται να είναι της τάξης των 3 
m3/h επί ένα χρονικό διάστημα 20 περίπου ωρών, ώστε το περιεχόμενο της δεξαμενής να 
εισέρχεται σταδιακά στη διεργασία. 

Έτσι   στον Buffer 1 εισέρχονται  18,5+3 = 21,5 m3/h μεικτών αποβλήτων επί ένα χρονικό 
διάστημα 10, ωρών, δηλαδή 21,5 x 10,6 = 228 m3.  Στη συνέχεια εισέρχεται μόνο η υπόλοιπη 
λακτόζη από το δοχείο λακτόζης για χρονικό διάστημα άλλων 10 ωρών.  

Για τον αρχικό ρυθμό φόρτισης του Buffer 1 και λαμβάνοντας υπόψη την χωρητικότητα των 100 
m3 του Buffer 1, για να μην υπάρξει πρόβλημα υπερχείλισης, θα πρέπει η ελάχιστη παροχή 
εξόδου να είναι 228-100 = 118 m3 σε 10,6 h, δηλαδή 118 / 10,6 = 11,13 m3/h. 

Στην πράξη βέβαια η παροχή αυτή θα είναι 12 m3/h, όσο δηλαδή η παροχή της μίας από τις 
δύο αντλίες που βρίσκονται εντός του Buffer 1.  

Με την παροχή αυτή τα λύματα θα οδηγούνται στη συνέχεια στη μονάδα DAF, διατηρώντας 
έτσι την παροχή του αρχικού σχεδιασμού της συγκεκριμένης μονάδας.  

Για την διακίνηση της ολικής ποσότητας των αποβλήτων από την Buffer 1 προς την μονάδα DAF, 
θα απαιτηθούν συνολικά :  255 m3/day / 12m3/h= 21,25 ώρες, όσο περίπου και ο χρόνος που 
διαρκεί η μεταφορά του τυρογάλακτος από τη δεξαμενή αποθήκευσής του  προς τη μονάδα του 
βιολογικού. 
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Αναβαθμισμένη Μονάδα Επίπλευσης DAF   

Το σύνολο των αποβλήτων, από τον Buffer 1  και πριν τα  απόβλητα οδηγηθούν στο νέο 
αναερόβιο αντιδραστήρα,   θα οδηγείται στην υπάρχουσα μονάδα επίπλευσης DAF.  

Η μονάδα  θα συνεχίζει να εργάζεται εντός των ορίων σχεδίασής της όσον αφορά τις παροχές, 
αυξάνοντας απλά το χρόνο λειτουργίας της.  

Λόγω όμως  του αυξημένου φορτίου που καλείται να αντιμετωπίσει  οι αρχικές τιμές μείωσης 
BOD & COD της τάξης του 60% δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν.  

Για αυτό το λόγο έχουν γίνει πρόσθετες παρεμβάσεις - βελτιώσεις, όπως προσθήκη αντλίας 
ανακυκλοφορίας, δοχείου πιέσεως, βελτίωση συστήματος αερισμού, προσθήκη αναμίκτη 
χημικών, κλπ. Μετά τις παραπάνω βελτιώσεις – προσθήκες με μεγάλη ασφάλεια δεχόμαστε μια 
απομάκρυνση οργανικού φορτίου της τάξης του 20%. 

Αντίστοιχα τα ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS) απομακρύνονται σε επίπεδα άνω του 80%. Τα 
χαρακτηριστικά εισόδου και εξόδου στην μονάδα DAF παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί :  

 

 

Χαρακτηριστικά αποβλήτων εισόδου -  εξόδου  μονάδας DAF 

Ποσοτικά   χαρακτηριστικά Είσοδος  Έξοδος 

Ημερήσια παροχή(m3/day) 255m3/day  255m3/day 

Μέση ωριαία παροχή με αναγωγή σε 24ωρη λειτουργία : 
Ημερήσια παροχή /24  (m3/hr) 

10,60M3/HR   

Μέση   ωριαία παροχή με αναγωγή σε 8ωρη λειτουργία : 
Ημερήσια παροχή /8 (m3/hr) 

31,90 M3/HR  31,90 M3/HR 

Μέγιστη ωριαία παροχή με αναγωγή   σε 21,25 ωρη 
λειτουργία  : Ημερήσια παροχή /21,25  (m3/hr) 

12,00M3/HR  12,00M3/HR 

 Ποιοτικά χαρακτηριστικά    

BOD5 (απομάκρυνση 20%)    

BOD (περιεκτικότητα) 9.610 mg/ltή 

9,61Κg/m3  

x 0,80 7.680 mg/ltή 

7,68Κg/m3  

BOD (ημερήσια ποσότητα σε Κg/day) :  

(Κg/m3 x255m3/day) 

2.450Kg/day x 0,80 1.960Kg/day 
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COD (Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο ) (απομάκρυνση 
20%) 

   

COD(περιεκτικότητα) 15.240mg/lt ή 

15,24 Κg/m3 

x 0,80 12.192mg/lt ή 

12,19 Κg/m3 

COD(ημερήσια ποσότητα σε Κg) : 

 (Κg/m3 x255m3/day) 

3.886Kg/day x 0,80 3.110Kg/day 

Αιωρούμενα στερεά ΤSS 

(απομάκρυνση 80%) 

   

Αιωρούμενα στερεά ΤSS(περιεκτικότητα)  

(mg/lή Κg/m3) 

930 mg/l ή 

0,93 Κg/m3  

X 0,20 186 mg/l 

Αιωρούμενα στερεά ΤSS(ημερήσια ποσότητα   (Κg/day) :  

Κg/m3 x 255 m3/day =Kg/day 

237 Kg/day X 0,20 47,4 kg/day 

PH 6.5-7.5  3,5-5,0 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Δοχείο εξουδετέρωσης / pre-acidification / ανακυκλοφορίας (Δεξαμενή  ΝΤ).  

Το δοχείο αυτό θα έχει διαστάσεις Ø1,0 m με ύψος 17,15 m,  ήτοι 15 m3. Στο δοχείο αυτό 
συντελείται η ρύθμιση pΗ, η θέρμανση του αντιδραστήρα, η ανακυκλοφορία του υγρού στον 
αναερόβιο αντιδραστήρα, η έξοδος των καθαρών και τμήμα της εξόδου του βιοαερίου. Η 
διάταξη θα είναι εξοπλισμένη με δοσομετρικές αντλίες για τη ρύθμιση του pΗ (FeCl3 - NaOH), 
pΗμετρο, αντλίες ανάμιξης (παροχής 41m3/h στα 21 m) και αντλίες τροφοδοσίας του 
αναερόβιου αντιδραστήρα( παροχής 60 m3/h στα 21 m). Καθώς η αναερόβια επεξεργασία 
συντελείται στη μεσόφιλη περιοχή θερμοκρασιών (29-39ο C), η ρύθμιση της θερμοκρασίας του 
αντιδραστήρα γίνεται με απευθείας έγχυση ατμού χαμηλής πίεσης (4-6 bar) στη δεξαμενή ΝΤ. Ο 
ατμός θα παρέχεται από τους λέβητες του τυροκομείου και θα εγχέεται απευθείας μέσα στη 
δεξαμενή ΝΤ.  

Αναερόβιος αντιδραστήρας τεχνολογίας ECSB. Ο αντιδραστήρας θα έχει διαστάσεις Ø3,41 m x 
17,37 m ύψος, ήτοι 163 m3 και θα είναι κατασκευασμένος από AISI 304.           Ο αντιδραστήρας 
περιλαμβάνει σύστημα τροφοδοσίας των αποβλήτων και δύο διαχωριστές των τριών φάσεων 
που αναπτύσσονται μέσα του (βιοαέριο – επεξεργασμένα – βιομάζα). 
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Αριστερά: Δοχείο εξουδετέρωσης / ανακυκλοφορίας και αντιδραστήρας. 

Δεξιά: ο ένας από τους δύο τριφασικούς διαχωριστές του αντιδραστήρα. 

-Γραμμή και  αποθήκευση βιοαερίου: Η γραμμή του βιοαερίου από το άνω μέρος της 
δεξαμενής ΝΤ και του ECSB οδηγείται κατ’ αρχάς σε δεξαμενή (μπαλόνι) βιοαερίου 
χωρητικότητας 100 m3,  το οποίο παίζει το ρόλο της αποθήκευσης βιοαερίου και στη συνέχεια 
σε υφιστάμενο ατμολέβητα της επιχείρησης, με καυστήρα διπλού καυσίμου (Lpg και 
βιοαερίου). Η περίσσεια βιοαερίου θα καίγεται ελεγχόμενα σε πυρσό ασφαλείας κλειστού 
τύπου.  

Τέλος, η εκροή από τον αναερόβιο αντιδραστήρα θα οδηγείται με βαρύτητα στην είσοδο του 
αερόβιου βιολογικού καθαρισμού (δεξαμενή αερισμού) για την τελική επεξεργασία προ της 
διάθεσης, μέσω κατάλληλης διατομής σωλήνας HDPE. 

Το απλοποιημένο διάγραμμα ροής του μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων φαίνεται στο 
σχήμα που ακολουθεί :  
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Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός έχει γίνει για τις μέγιστες μετρούμενες τιμές των 
χαρακτηριστικών του αποβλήτου ώστε να είναι ασφαλής από κάθε πλευρά.  
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Τα χαρακτηριστικά εισόδου  και εξόδου προς και από την μονάδα αναερόβιου αντιδραστήρα 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :  

Πίνακας 4 : Χαρακτηριστικά αποβλήτων εισόδου  -  εξόδου   αναερόβιου αντιδραστήρα 

Ποσοτικά   χαρακτηριστικά Είσοδος  Έξοδος 

Ημερήσια παροχή(m3/day) 255m3/day  255m3/day 

Μέση ωριαία παροχή με αναγωγή σε 24ωρη λειτουργία : 
Ημερήσια παροχή /24  (m3/hr) 

10,60M3/HR   

Μέση   ωριαία παροχή με αναγωγή σε 8ωρη λειτουργία : 
Ημερήσια παροχή /8 (m3/hr) 

31,90 M3/HR  31,90 M3/HR 

Μέγιστη ωριαία παροχή με αναγωγή   σε 21,25 ωρη 
λειτουργία  : Ημερήσια παροχή /21,25  (m3/hr) 

12,00M3/HR  12,00M3/HR 

 Ποιοτικά χαρακτηριστικά    

BOD5 (απομάκρυνση 90%, εναπομένον 10%)    

BOD (περιεκτικότητα) 7.680 mg/ltή 

7,68Κg/m3  

x 0,10 768mg/ltή 

0,77Κg/m3 

BOD (ημερήσια ποσότητα σε Κg/day) :  

 

1.960Kg/day x 0,10 196 

Kg/day 

COD (Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο )  

(απομάκρυνση 85%, εναπομένον 15%) 

   

COD(περιεκτικότητα) 12.192mg/lt 
ή 

12,19 Κg/m3 

x 0,15 1.830 

mg/lt ή 

1,83 Κg/m3 

COD(ημερήσια ποσότητα σε Κg) : 

 

3.110Kg/day x 0,15 466Kg/day 

Αιωρούμενα στερεά ΤSS 

(απομάκρυνση 10%) 

   

Αιωρούμενα στερεά ΤSS(περιεκτικότητα)  

(mg/lή Κg/m3) 

186 mg/lt X0,9 167,40 mg/lt 

Αιωρούμενα στερεά ΤSS(ημερήσια ποσότητα   (Κg/day) :  47,4 kg/d X0,9 42,7 kg/d 

PH 6.5-7.5  7-7,5 

 

Ακολουθεί ανάλυση του τρόπου  υπολογισμού  των  ποσοτήτων του παραπάνω πίνακα. 
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Στοιχεία  διαστασιολόγησης  αναερόβιου αντιδραστήρα - Υπολογισμοί 

Εύρος φόρτισης αντιδραστήρα: Ο αναερόβιος αντιδραστήρας θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επεξεργάζεται 3.110kgCOD/ημέρα σε μέγιστη φόρτιση, επιτυγχάνοντας παράλληλα μείωση του  
COD της τάξεως του 85% κατά ελάχιστο. Με δεδομένο τον όγκο του αντιδραστήρα (όγκοςυγρού) 
είναι 140m3, αυτό σημαίνει ότι η ογκομετρική φόρτιση του αντιδραστήρα είναι: 

OLR (Organic Loading Rate) [kgCOD/m3.d =  

(3.110x 0,85) / 140 = 18,88 kgCOD/m3.d 

Η παραπάνω φόρτιση είναι στο μέσο και χαμηλό άκρο του εύρους φόρτισης του αντιδραστήρα, 
το οποίο φτάνει μέχρι τα 30 kgCOD/m3.d. 

Στη βάση αυτή και σύμφωνα με τον κατασκευαστή, ο συντελεστής απόδοσης ως προς τη 
μείωση του COD 85% και ως προς τη μείωση του BOD 90% , είναι στην ασφαλή μεριά των 
υπολογισμών, θεωρώντας ότι η ποσότητα της βιομάζας μέσα στον αντιδραστήρα είναι 80m3. 
Με τη θεώρηση αυτή, και θεωρώντας δραστικότητα της κοκκώδους βιομάζας στο εύρος 0,5-0,6 
kgCOD/d / kgVSS, η απόδοση της αναερόβιας βιοαποδόμησης του εισερχόμενου οργανικού 
φορτίου, υπολογίζεται ως: 

Απόδοση% = 1 - [TCODεισρ. – (Vβιομ.xCβιομ x Δραστικότητα)] / TCODεισρ. 

όπου: 

Vβιομ. = ο όγκος της βιομάζας στον αντιδραστήρα, θεωρείται 80m3 

Cβιομ. = η συγκέντρωση της βιομάζας στον αντιδραστήρα, θωρείται 5,9% (59,0 kg/m3) 

Δραστικότητα= η ικανότητα μετατροπής COD, θεωρείται 0.56kgCOD/kgVSS,  

οπότε με αντικατάσταση τιμών προκύπτει: 

Απόδοση% = 1 - [TCODεισρ. – (Vβιομ.xCβιομ x Δραστικότητα)] / TCODεισρ. 

= 1 - (3.110– (80 x 59 x 0.56)) / 3.110 

= 1 - (3.110– 2.643) / 3.160 

= 1 – 0,148 

= 0,852 ή 85% 

Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός του αντιδραστήρα είναι επαρκής για την επίτευξη απόδοσης της 
τάξης του 85% στην απομάκρυνση COD.  Με ασφάλεια λοιπόν δεχόμαστε και τη μείωση κατά 
90% του BOD που δίνει ο κατασκευαστής. 
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Παραγωγή βιοαερίου : 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν νωρίτερα, η λειτουργία του αντιδραστήρα με απόδοση 85% 
στην απομάκρυνση του COD, σε θερμοκρασία ~35οC και πίεση 40 mbrag στη μέγιστη ημερήσια 
φόρτιση, αναμένεται να παράγει την εξής ποσότητα βιοαερίου και να έχει τα παρακάτω 
αποτελέσματα, κατ’ ελάχιστο: 

Οργανικό φορτίο  

= (kgTCOD/d) / όγκος αντιδραστήρα  

= 3.110 / 140 

= 22.21kgTCOD / m3.ημέρα 

Εξερχόμενο οργανικό φορτίο ΤCOD 

=TCODεισρ. x (100% - 85%) 

= 3.110x15%  

= 467kgTCOD/d 

Συγκέντρωση εξερχόμενου οργανικού φορτίου : 

=TCODεκρ. / ροή 

= 467kgCOD/d  /  255 m3/d 

=1.831 mgTCOD/l 

Παραγωγή νέας βιομάζας : 

Θεωρείται 2,0% kgVSS/kgTCODμετατρ. 

=(3.110  – 467) x 0.02 = 2.643x 0.02 = 52.86kgVSS/d 

Κατά συνέπεια, η παραγωγή νέας βιομάζας είναι ~50kg/d. Το COD που μετατρέπεται σε 
παραγωγή νέας βιομάζας δεν παράγει μεθάνιο, κατά συνέπεια η μέγιστη παραγωγή βιοαερίου 
στις παραπάνω συνθήκες γίνεται με βάση το μετατρεπόμενο TCOD μείον το TCOD προς 
παραγωγή νέας βιομάζας: 

Ποσότητα  Βιοαερίου 

Q βιοαερίου = (TCODμετατρ.- Βιομάζα) / ( T-cor.f. xCH4% x 2.86 kgCOD/m3) 

=(3.110   – 52,86) / (0.98 x 66% x 1,83) = 2.582 m3/d = 107,60 m3/h 
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Υγειονομικοί   υπολογισμοί υφιστάμενης αερόβιας μονάδας μετά την αναβάθμιση 

Οι ακόλουθοι υγειονομικοί υπολογισμοί αφορούν την επάρκεια των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού. Το αναερόβιο στάδιο που προηγείται πλέον της 
αερόβιας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, απομακρύνει σημαντικό ποσοστό του 
εισερχόμενου οργανικού φορτίου, ώστε η τελική έξοδος από την αερόβια μονάδα να είναι 
εντός των ορίων διάθεσης που καθορίζονται με την Α.Ε.Π.Ο. της δραστηριότητας. 

Θεωρούμε ότι η απομάκρυνση BOD στον αναερόβιο αντιδραστήρα IC είναι 90%. 

Άρα  μετά τον αναερόβιο αντιδραστήρα έχουμε :  

Q  =  Ημερήσια παροχή αποβλήτων   = 255 m3/d 

BOD5  αποβλήτων =   196 kg/d 

Με το συγκεκριμένο BOD τα λύματα εισέρχονται στη συνέχεια στην αερόβια διαδικασία. 

BOD5 εισόδου στην αερόβια επεξεργασία= 196kgBOD/d 

Στην αερόβια διαδικασία αναμένεται μία απομάκρυνση της τάξης του 95% 

Άρα αναμένεται έξοδος από την αερόβια της τάξης :  

196x 0,05 = 9,80 kgBOD/d ή 0,038 kgBOD/m3 ή 38 mgBOD/lt με όριο τα 60 mgBOD/lt 

Επιλογές παραμέτρων : 

ε  = Απόδοση παρατεταμένου αερισμού ως προς BOD5  εισόδου = 95% 

MLSS   = 4,0 kgSS/m3 ( αιρούμενα στερεά σε κάθε δεξαμενή αερισμού) 

Y=0,48  kgVSS/kgBOD (σταθερά παραγωγής λάσπης) 

F/M  = 0,12 kgBOD/kgMLSS (Λόγος τροφής προς βιομάζα για διεργασίες παρατεταμένου 
αερισμού με σταθεροποιημένη λάσπη) 

Υπολογισμός  απαραίτητου  όγκου  δεξαμενής  αερισμού 

Ποσότητα BOD που απομακρύνεται ανά ημέρα 

BODrem  =ε* BODin =0,95*196= 186,20kg/day 

Ποσότητα BOD που παραμένει μετά τη βιολογική επεξεργασία ανά ημέρα 

BODout  =BODin  - BODrem  =  196-186,20 = 9,80kg/d 

Συγκέντρωση BOD στην έξοδο = 9,80kgBOD/d / 255 m3/d = 37,25g/m3 ή 37,25 mg/l< 60 mg/l. 

Ελάχιστος όγκος δεξαμενής αερισμού ( V1) 

V1= BODrem/(MLSS*F/M) =182,60/(4,0*0,12) = 380m3 
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(στην επιχείρηση σήμερα υπάρχει δεξαμενή αερισμού με ωφέλιμη χωρητικότητα 415 m3)  

Ηλικία ιλύος (ΘC) 

Px= Y* BODrem= 0,48*186= 89,30 kg/d 

και ως εκ τούτου η θεωρητική  ηλικία λάσπης υπολογίζεται   

Θc= (MLSS *V1)/Px =  17 d 

Υδραυλικός χρόνος παραμονής αποβλήτων 

t= V1/Q = 380/255=1,49 d. 

Η υπάρχουσα δεξαμενή όγκου 415 m3 υπερκαλύπτει την απαίτηση για την επαρκή επεξεργασία 
της ποσότητας αποβλήτων, με μεγάλο περιθώριο ασφαλείας  

Υπολογισμός απαραίτητου όγκου και επιφάνειας δεξαμενής καθίζησης 

Q  =  Ημερήσια παροχή αποβλήτων   = 255m3/d 

r=  100% Ποσοστό ανακυκλοφορίας λάσπης 

Επιλογές παραμέτρων 

MLSS   = 3,6kg/m3(Μείωση 10% μετά τον αερισμό) 

Χρόνος παραμονής (HRT)  >2 h 

Υπολογισμοί 

Ελάχιστη επιφάνεια καθίζησης  

Qtot= Q+rQ = 510m3/d 

MLSS= 4,0kg/m3 

Επιφάνεια με βάση την υδραυλική φόρτιση  Lh (80kg/m2.d)  ήτοι επιφάνεια  

Α= Qtot*MLSS/ Lh= 22,95 m2 

( υπάρχουσα σήμερα επιφάνειας (Μ Χ Π) 5 Χ 5 που αντιστοιχεί σε 25 m2 και άρα υπερκαλύπτει 
την παραπάνω απαίτηση, στη χειρότερη περίπτωση). 

Απαιτούμενος Όγκος δεξαμενής  

V= Qtot*HRT/24  = 510*2/24= 42,5 m3 

Η υφιστάμενη δεξαμενή καθίζησης είναι κατασκευασμένη με διαστάσεις (Μ Χ Π Χ Υ) 5,0 Χ 5,0 Χ 
4,0m και άρα συνολικού όγκου 100 m3, κατά συνέπεια η απαίτηση σε όγκο καλύπτεται, για 
χρόνο παραμονής άνω των 2 ωρών . 
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Υπολογισμός Παραγωγής Λάσπης  

Δεδομένα υπολογισμού:  

Q  =  Ημερήσια παροχή αποβλήτων   =255 m3/d 

R =100% Ποσοστό ανακυκλοφορίας λάσπης 

Επιλογές παραμέτρων 

Συγκέντρωση στερεών στην καθιζάνουσα λάσπη στο φρεάτιο ανακυκλοφορίας: M = 10 kg/m3 
(1% κ.β.)  

Υπολογισμοί 

Px συνολικό = 90,3kgSS/day (βλέπε ανάλυση σελ 22) . Ο όγκος της περίσσειας λάσπης 
αφαιρούμενης της παραγωγής νέας βιομάζας είναι 90,3kgSS/d / 10 kgSS/m3 = 9,03m3/d. 

Η ποσότητα αυτή θα οδηγείται προς μηχανική αφυδάτωση σε νέο συγκρότημα βασισμένο σε 
οριζόντιο φυγοκεντρικό διαχωριστή (decanter), ικανότητας τροφοδοσίας 2,5 – 4,5 m3/h.  

Υπολογισμοί αέρα δεξαμενής αερισμού  

Δεδομένα υπολογισμού  

 Q  =  Ημερήσια παροχή αποβλήτων   =255 m3/d  

 V  =   Oγκος δεξαμενής  αερισμού (υφιστάμενος)   = 415 m3 

Επιλογές παραμέτρων 

MLSS   = 4,0 kg/m3 

Ενδογενής αναπνοή = 1 KgO2/KgBOD rem   =  246,2  (kgO2/d) 

Css=8,73 mg/l 

Cst=9,08 mg/l 

C=2 mgDO/l (σταθερή συγκέντρωση διαλ. οξυγόνου στη δεξαμενή αερισμού) 

α=0,6 (αερισμός με υποβρύχια διάχυση) 

β=0,8 

MLVSS/MLSS = 0,59 

Vδ=1.050m3 

Υπολογισμοί : 

Οw= (Op*Css)/ {1*0,2 α(β*P/760*Cst-C} 

Όπου Op =Ενδογενής αναπνοή + διόρθωση  



107 
 

Όπου διόρθωση = 0,08*Vδ*(MLVSS/MLSS)*MLSS 

Άρα Op= 227,44 kgO2/d 

Ow=  (Op*Css)/ {1*0,2 α(β*P/760*(Cst-C)}= 668,67 kgO2/d ή 33 kgO2/h. 

Μετατρεπόμενο σε αέρα σε Κ.Σ. το παραπάνω οξυγόνο, αντιστοιχεί σε ημερήσια παροχή  

14.398 Nm3/d ή 600 Nm3/h ( παροχή από φυσητήρα )  

Η παραπάνω απαίτηση καλύπτεται από τους υφιστάμενους φυσητήρες. 

Κλίνες ξήρανσης  

Υπολογισμός κλινών ξήρανσης  

Ποσότητα παραγόμενης λάσπης (ξηρή)  

Τα τελικά  απόβλητα προς διάθεση  επιτρέπεται να έχουν BOD5   έως 60 mg/lt  (ή  0,06 Kg/m3). 
Άρα για παροχή υγρών 255 m3/day το μέγιστο επιτρεπτό απορριπτόμενο φορτίο υπολογίζεται 
σε 0,06 KgBOD5 /m3 x 255 m3/day = 15,3 KgBOD5 / day. 

Η τιμή του BOD5 μετά τον αναερόβιο αντιδραστήρα θα είναι 196 kgBOD5/d, άρα θα πρέπει 
καθημερινά να απομακρύνονται 196-15,3 = 180,7kgBOD5/d στο αερόβιο τμήμα μέσω εξαγωγής 
περίσσειας ιλύος. 

Η παραγόμενη ποσότητα περίσσειας λάσπης (ξηρά βάση) θα ισούται με: 180,7KgBOD/dayx 0,5 
KgSS/ KgBOD = 90,3KgSS/day. 

Δεδομένου όμως πως πλέον η περίσσεια ιλύος από την δεξαμενή πάχυνσης, πριν οδηγηθεί στις 
κλίνες ξήρανσης, θα οδηγείται σε φυγόκεντρο αφυδάτωσης, μόνο το 20% λόγω των 
στραγγιδίων θα τροφοδοτούν τις κλίνες ξήρανσης (ήτοι 90,3*0,2=18,06kgSS/d), ενώ το 
υπόλοιπο 80%, ήτοι 72,24kgSS/d ή 72,24 / 0,15 = 0,48m3 αφυδατωμένης ιλύος θα 
απομακρύνονται την ημέρα στο ΧΥΤΑ.  

Θεωρούμε απόδοση αφυδάτωσης συντηρητικά το 15% (εξαγωγή κέικ δηλαδή με 15%κ.β. 
ξηρότητα) 

Η επιφανειακή φόρτιση της κλίνης είναι 0,55 Kg/m2.day (σύμφωνα με την αρχική εγκεκριμένη 
μελέτη), οπότε :  

Η απαιτούμενη επιφάνεια της κλίνης προκύπτει: Α = (18,06Kg/day) / (0,55 Kg/m2.day) = 
36,12m2, μόλις το 30% της αρχικά απαιτούμενης επιφάνειας. 

Υπάρχουν κατασκευασμένες τρεις ξηραντικές κλίνες διαστάσεων, συνολικής καθαρής 
επιφάνειας, (χωρίς τα περιμετρικά και ενδιάμεσα τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος), =  
9,95x14,95 = 148,75  m2,  οι οποίες προφανώς υπερεπαρκούν.   
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Νέες κλίνες 

Παρότι οι υπάρχουσες κλίνες ξήρανσης επαρκούν, η επιχείρηση σκοπεύει να κατασκευάσει μία 
επιπλέον σειρά 5 κλινών, συνολικής εξωτερικής διάστασης 60x25 m και συνολικής καθαρής 
επιφάνειας, (χωρίς τα περιμετρικά και ενδιάμεσα τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος), =  58,50 
x24,60 = 1.439,10  m2,  οι οποίες θα συνεργάζονται με τις υπάρχουσες. Με τον τρόπο αυτό 
εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή αφυδάτωση της λάσπης  διευκολύνοντας έτσι την τελική της 
διάθεση.  Η θέση των νέων κλινών φαίνεται στο σχέδιο Γενικής Διάταξης Μ1. 

Περιγραφή τριτοβάθμιας επεξεργασίας : 

Τα επεξεργασμένα της Βιολογικής Επεξεργασίας συλλέγονται σε υπάρχουσα δεξαμενή 
(πρώην δεξαμενή χλωρίωσης), χωρητικότητας 5 κυβικών. Στη δεξαμενή θα τοποθετηθεί   
δίδυμο υποβρύχιο συγκρότημα ολικής παροχής 30m3/ h. Η κάθε αντλία του συγκροτήματος 
έχει παροχή 15 m3/h στα 7m και ισχύος 0,75 KW εκάστη.   

Τύπος Αντλίας: DR- PRO100, ισχύος 0,75 KW.  

Το αντλητικό συγκρότημα  θα οδηγεί τα λύματα σε μια πλαστική δεξαμενή   όγκου  της 
τάξης των  30 m3  

Με την παροχή των 30m3/ h, το παραπάνω συγκρότημα θα μπορεί να διοχετεύει  τα 255 κ.μ 
/ ημέρα λύματα της παραγωικής διαδικασίας, προς  την δεξαμενή χλωρίωσης που 
ακολουθεί    σε 255/30 =  8,5  ώρες. 

  ΧΛΩΡΙΩΣΗ  

Η χλωρίωση  θα γίνεται μέσα στην πλαστική δεξαμενή των 30m3.  

Τοποθετείται αντλία επανακυκλοφορίας που θα ανακατεύει το νερό στη δεξαμενή και θα 
διατηρεί ίδια συγκέντρωση χλωρίου σε όλο τον όγκο του νερού. Η αντλία θα είναι 3φασική, 
τύπος AstralVictoria, 3Ηp, με παροχή 35m3/h στo1,5 bar.  

Από τον κλάδο της ανακυκλοφορίας παίρνουμε on- line δείγμα και μετράμε την ποσότητα 
του χλωρίου στη δεξαμενή και το pH. Όταν οι ανωτέρω τιμές δεν είναι οι ορισμένες από το 
σύστημα, τότε δυο δοσομετρικές αντλίες ρίχνουν την κατάλληλη ποσότητα χημικών μέχρις 
ότου το σύστημα να επανέλθει στα επιθυμητά επίπεδα. Όλος ο αυτοματισμός της 
χλωρίωσης γίνεται μέσω πίνακα. 

 ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ  

Το χλωριωμένο νερό τροφοδοτείται μέσω δυο πιεστικών συγκροτημάτων, παροχής 10 m3/ h 
στα 5 Bars σε δύο (2) αμμόφιλτρα υψηλής κλίνης.  

Tύπος πιεστικού: IR32200N, 3φασικό, μονοβάθμιο, ισχύος 4 kW.  

Τα δεδομένα βάσει των οποίων σχεδιάστηκε το κάθε αμμόφιλτρο είναι τα εξής:  

1. Πίεση νερού τροφοδοσίας : 3-6 Bar (μέση)  

2. Παροχή : 10 m3/ h  

3. Τύπος : REDFT-750 / 742, Magnum 2"  
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Βαλβίδα ελέγχου-προγραμματισμού : Series / 2΄΄/ Magnum 293/ 742, 3 κύκλων, 
κατασκευής GE/ΟSMONICS / ΑUTOTROL, U.S.A.. Η κεφαλή λειτουργεί σε πίεση 1,4 - 6,9 
Atm, ενώ η πίεση δοκιμής της είναι 17,2 Bar.  

Οι δύο αντλίες θα αποστέλλουν  συνολικά στα αμμόφιλτρα 2x10 = 20  m3/ h  και έτσι ο 
καθαρισμός  θα διαρκεί  255 / 20 = 12,75 ώρες.   

 

Δοχείο φίλτρων (2 αμμόφιλτρα)  : Είναι κατασκευασμένο από πολυεστέρα και εσωτερική 
επένδυση πο-λυαιθυλενίου για άριστη αντιδιαβρωτική προστασία και ενισχυμένο με Fiber-
Glass, για πίεση λειτουργίας μέχρι 10,5 Bar. Κατασκευαστής: Pentair/Strusctural, USA  

Τύπος Δοχείου : C-3672-F 4" TopOppening 

Διαστάσεις δοχείου : Διάμετρος = 36΄΄  (92 cm) & Υψος = 72΄΄ (1,82 m) 

Πληρωτικό υλικό : Χαλαζιακή άμμος και υδροανθρακίτης (συνολική ποσότητα 750 λίτρα), 
κατασκευής Filcom, Ολλανδίας, διάφορης κοκκομετρίας και θα κατακρατά τα στερεά 
σωματίδια με μέγεθος 25-30 microns και άνω.  

 

Καθαρισμός του φίλτρου : Θα γίνεται με αντίστροφη πλύση (Backwash) του πληρωτικού 
υλικού, μέσω χρονικού προγραμματισμού της κεφαλής ελέγχου – προγρ/σμού. Για την 
αντίθετη πλύση θα χρησιμοποιηθεί καθαρό νερό από αντλητικό παροχής 25 m3/ h στα 
4bars. H αντλία για το backwash θα τραβάει καθαρό νερό από δεξαμενή όγκου 10m3.  

Για την αύξηση της απόδοσης των αμμόφιλτρων,  τοποθετείται πριν το κάθε φίλτρο 
δοσομετρική αντλία που θα δοσολογεί κροκιδωτικό διάλυμα, προκειμένου αιωρούμενα 
στερεά μικρής διαμέτρου να συσσωματωθούν και να κατακρατηθούν στην κλίνη του 
φίλτρου.  

Όλο το σύστημα θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και ελεγχόμενο από πίνακα 
αυτοματισμών. 
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Τελική διάθεση υγρών αποβλήτων 

Μετά το σύστημα χλωρίωσης,  η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα γίνεται με 
κλειστό αγωγό, αρχικά στο παρακείμενο ξερό ρέμα, που διέρχεται ανατολικά του τυροκομείου 
και το οποίο εν συνεχεία καταλήγει στον τελικό αποδέκτη που είναι ο    ποταμός Ελασσονίτης 
σε απόσταση περίπου 1.100 μέτρων Νότια της μονάδας.   

Τα όρια διάθεσης θα πρέπει να ακολουθούν τις παραμέτρους που αναφέρονται στον Πίνακα ΙΙ 
του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/8-3-2011) και θα πρέπει να πληρούν τους 
παρακάτω όρους σχετικά με τις οριακές τιμές για τις μικροβιολογικές, τις συμβατικές και άλλες 
φυσικές και χημικές παραμέτρους, τα οποία είναι: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 
Θερμοκρασία oC < 30 
PH — 6,5 - 9,5 
Διαλυμένο οξυγόνο mg/l > 3,0 
Αιωρούμενα στερεά (SS) mg/l <10 (για το 80% των δειγμάτων) 
Ηλεκτρική αγωγιμότητα Σύνολο διαλυτών αλάτων mhos/cm 

mg/l 
750 
500 

Χλωριόντα mg/l < 100 
Βόριο mg/l < 0,3 
SAR — < 18 
Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5) mg/l <10 (για το 80% των δειγμάτων) 
Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) mg/l < 120 
Θολότητα NTU < 2 διάμεση τιμή 
Ολικό άζωτο, ΤΝ mg/l < 15 mg/l 
Escherichia coli EC/100 ml <5 για το 80% των δειγμάτων και 

<50 για το 95% των δειγμάτων 
   

Ευκρινώς ορατά επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά ή 
εναποθέσεις λάσπης και γενικά ουσίες που προέρχονται 
από τα απόβλητα και φράσσουν τους εκτοξευτήρες 
τεχνητής βροχής 

— Απουσία 

Τοξικά ή επιβλαβή γενικά, ελαιώδη, χρωματισμένα, θερμά ή 
άλλα απόβλητα, τα οποία είναι δυνατόν, μεμονωμένα ή σε 
συνδυασμό, να καταστήσουν τα ίδια τα απόβλητα 
ακατάλληλα ή επικίνδυνα για τα εδάφη, τις καλλιέργειες , 
τα ζώα, τα ψάρια και τους ανθρώπους (διαμέσου της 
τροφικής αλυσίδας) 

— Απουσία 

 

 
 

 

 

 

 



111 
 

Αστικά απόβλητα περιβαλλοντικά  αδειοδοτημένου έργου 

Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής των υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων, διατίθενται σε 
σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ   

   Η  μέση  ημερήσια  απορροή  λυμάτων  από  τους  χώρους  υγιεινής  για κτίρια 
βιομηχανιών,  είναι   50  lt   κατ'  άτομο,    τα  άτομα των υπαρχουσών εγκαταστάσεων      
είναι το πολύ 30,   και  η   συνολική  ημερήσια  μέση  απορροή από τους  χώρους  
υγιεινής  υπολογίζεται  το  πολύ  σε 30 * 50 = 1.500 lt.     

 Για να περιλάβουμε  και  την   ιλύ  η   οποία  εκτιμάται  σε 50 lt  κατ' άτομο  ετησίως  
ήτοι  30 * 50 =  1.500 lt ,  για  εκκένωση  σε ετήσια  βάση θα  συμπεριλάβουμε   στη   
χωρητικότητα  της σηπτικής δεξαμενής 1,5 m3.  

Οπότε  προκύπτει  απαιτούμενη  χωρητικότητα σηπτικής δεξαμενής    για  24ωρη  
παραμονή  των  λυμάτων  στη δεξαμενή  και εκκένωση σε ετήσια βάση, 3,00 m3.    

Έχει κατασκευαστεί σηπτική δεξαμενή των εξής καθαρών (εσωτερικών) διαστάσεων  : 

μήκος :  3,00 μ.  

πλάτος :  1,20 μ.   

βάθος υγρών 1,0μ.  και ολικό βάθος 1,35 μ. 

Άρα η  καθαρή χωρητικότητα της δεξαμενής ισούται με 3,00x1,20x1,00=3,6 m3, οπότε 
υπεραρκεί. 

Η θέση της σηπτικής  δεξαμενής καθώς και του απορροφητικού βόθρου φαίνονται 
στο επισυναπτόμενο σχέδιο κάτοψης Μ2. 

  Η δεξαμενή  απέχει από  τυχών  γεώτρηση  περισσότερο  από  15 μ. και  από  θεμέλια  
κτιρίου  ή  όρια  οικοπέδου  περισσότερο  από 1,00  μέτρο. 
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 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΒΟΘΡΟΥ 

Όπως παραπάνω αναφέρθηκε τα υγρά απόβλητα είναι κατά μέσον όρο 1,5 μ3 την 
ημέρα. Βάσει  διατάξεων, για  έδαφος αργιλώδες με σημαντική ποσότητα άμμου ή 
χαλικιών , η απαιτούμενη  παράπλευρη επιφάνεια εκσκαφής πρέπει να  είναι  12  μ2  
ανά  μ3   ημερησίων λυμάτων. Οπότε για 1,5 μ3  λύματα  την  ημέρα ,  η  απαιτούμενη 
παράπλευρη επιφάνεια  είναι  1,5 χ 12 = 18 μ2.  Οπότε για βόθρο κυλινδρικό   με   
διάμετρο   2,50   μ ,    προκύπτει περιφέρεια 2,50 χ π = 7,85 μ, δηλαδή απαιτούμενο 
βάθος 18 : 7,85 = 2,30 μ. 

Το συνολικό  βάθος  του υπάρχοντος   απορροφητικού  βόθρου   είναι  6,50 μ. και το 
βάθος υγρών 6,00 μ. οπότε υπεραρκεί.   Ο απορροφητικός βόθρος  δεν  εισχωρεί  στο  
υπόγειο  υδροφόρο στρώμα  και  η   απόσταση    του  βόθρου  από  της  πηγές  είναι 
σύμφωνα με  τους  όρους  της   Υγειονομικής  διάταξης   Ε1β /221 /22- 1-65 Φ.Ε.Κ.138 
τ'Β 24-2-65  και  Γ1 /17831/22-12-71 για  την διάθεση λυμάτων  και  βιομηχανικών  
αποβλήτων. 

Αστικά απόβλητα  νέου τροποποιημένου    έργου 

Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής θα  διατίθενται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – 
απορροφητικού βόθρου.     

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΝΕΑΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ   

   Η  μέση  ημερήσια  απορροή  λυμάτων  από  τους  χώρους  υγιεινής είναι   50  lt   κατ'  
άτομο και     τα  επιπλέον άτομα λόγω των νέων κτιρίων   υπολογίζονται σε  10  - 20 
επιπλέον άτομα. Έτσι     η  επιπλέον    ημερήσια  μέση  απορροή από τους νέους  
χώρους  υγιεινής  υπολογίζεται   το  πολύ  20 * 50 = 1.000  lt.      Για να περιλάβουμε  και  
την   ιλύ  η   οποία  εκτιμάται  σε 50 lt  κατ' άτομο  ετησίως  ήτοι  20 * 50 =  1.000 lt,  για  
εκκένωση  σε ετήσια  βάση θα  συμπεριλάβουμε   στη   χωρητικότητα  της σηπτικής 
δεξαμενής 1,0 Μ3. Οπότε  προκύπτει  απαιτούμενη  χωρητικότητα σηπτικής δεξαμενής     
για  24ωρη  παραμονή  των  λυμάτων  σ' αυτών  2,00 Μ3.    

Η παραμονή των αποβλήτων στη σηπτική δεξαμενή για ένα εικοσιτετράωρο επιτρέπει 
τον αποχωρισμό του νερού απ' όλες τις  ξένες   προσμίξεις και τα  απόβλητα  που  
προωθούνται  στην  υπεδάφια απορρόφηση είναι σχεδόν καθαρό νερό.   Για  την 
παραπάνω   χωρητικότητα του σηπτικού βόθρου οι  διαστάσεις  που  ενδείκνυται  είναι 
:    μήκος  1,85 μ. πλάτος 0,90 μ.  βάθος υγρών 1,2 μ.  και ολικό βάθος 1,5 μ. , δηλαδή 
χωρητικότητας 1,85 x 0,90 x 1,20 =  2,00 m3  η οποία  αρκεί αφού καλύπτει τις 
ανάγκες μέχρι και  20 ατόμων.    Η δεξαμενή  απέχει θα  από  τυχών  γεώτρηση  
περισσότερο  από  15 μ. και  από  θεμέλια  κτιρίου  ή  όρια  οικοπέδου  περισσότερο  
από 1,00  μέτρο. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΒΟΘΡΟΥ 

Όπως παραπάνω αναφέρθηκε τα υγρά απόβλητα είναι κατά μέσον όρο 1,0 μ3 την ημέρα.  

Βάσει  διατάξεων, για  έδαφος αργιλώδες με σημαντική ποσότητα άμμου ή χαλικιών , η 
απαιτούμενη  παράπλευρη επιφάνεια εκσκαφής πρέπει να  είναι  12  μ2  ανά  μ3   ημερησίων 
λυμάτων. Οπότε για 1,0 μ3  λύματα  την  ημέρα ,  η  απαιτούμενη παράπλευρη επιφάνεια  είναι  
1,0 χ 12 = 12 μ2.  Οπότε για βόθρο κυλινδρικό   με   διάμετρο   1,50   μ ,    προκύπτει περιφέρεια 
1,50 χ π = 4,71 μ, δηλαδή απαιτούμενο βάθος 12 : 4,71 = 2,50 μ. 

Το συνολικό  βάθος  του  απορροφητικού  βόθρου θα είναι  3,00 μ. και το βάθος υγρών 2,50 
μ.   Ο απορροφητικός βόθρος  δεν  εισχωρεί  στο  υπόγειο  υδροφόρο στρώμα  και  η   
απόσταση    του  βόθρου  από  της  πηγές  είναι σύμφωνα με  τους  όρους  της   Υγειονομικής  
διάταξης   Ε1β /221 /22- 1-65 Φ.Ε.Κ.138 τ'Β 24-2-65  και  Γ1 /17831/22-12-71 για  την διάθεση 
λυμάτων  και  βιομηχανικών  αποβλήτων 

6.5.3 Στερεά απόβλητα 
Εκτός από τα αστικά απορρίμματα, το βασικό στερεό απόβλητο είναι η αποξηραμένη ιλύς, ή 
οποία θα διατίθεται στον ΧΥΤΑ.  

6.5.4 Αέριοι ρύποι  
 Όσον αφορά το παραγόμενο βιοαέριο, επειδή δεν παράγεται από  ιδιαίτερα επιβαρυμένα 
απόβλητα, όπως π.χ κοπριά σε υγρή  ή στερεή κατάσταση που χρησιμοποιείται σε άλλες 
μονάδες παραγωγής βιοαερίου, δεν αναμένεται να περιέχει ίχνη θείου ή άλλων  επικίνδυνων  
στοιχείων.  

Το ενεργειακό περιεχόμενο του βιοαερίου από την ΑΧ είναι χημικά δεσμευμένο στο μεθάνιο. Οι 
ιδιότητες και η σύσταση του βιοαερίου ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο και τη δομή της 
πρώτης ύλης, το σύστημα της μονάδας, τη θερμοκρασία, τον χρόνο παραμονής και άλλους 
παράγοντες. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται μέσες τιμές σύστασης του βιοαερίου 
με βάση την βιβλιογραφία προσαρμοσμένο  στην περίπτωσή μας. Θεωρώντας ότι το βιοαέριο 
περιέχει 50-60% μεθάνιο,   η μέση πυκνότητα 1,22 kg/Nm3 και η μάζα του είναι παρόμοια με 
αυτή του αέρα (1,29 kg/Nm3). 

  Πίνακας 3-1 Τυπική σύσταση βιοαερίου 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(%κατ' όγκο) 

Μεθάνιο 60 
Διοξείδιο του άνθρακα 30 
Υδρατμοί 5  
Οξυγόνο 2 
Άζωτο 2 
Υδρογόνο 1 
Αμμωνία < 0,3 
Υδρόθειο ~ 0 
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΣΥΓΚΕΝΡΩΤΙΚΑ) 

  Οι κωδικοί των αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία, αλλά και τη 
λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων του τυροκομείου «ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.» είναι οι 
ακόλουθοι: 

02 Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία, 
προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων 

13 Απόβλητα ελαίων και απόβλητα υγρών καυσίμων (εκτός βρωσίµων ελαίων και εκείνων που 
περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 05,12 και 19) 

15 Απόβλητα από συσκευασίες απορροφητικά υλικά, υφάσματα σκουπίσματος, υλικά φίλτρων 
και προστατευτικό ρουχισμό μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 Απόβλητα από τις μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων εκτός σημείου παραγωγής και την προετοιμασία ύδατος προοριζομένου για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο και ύδατος για βιομηχανική χρήση 

20 Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές 
δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα), περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγέντων 

Η περιγραφή των αποβλήτων που προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία αλλά και τη 
λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων με κατάταξη σε κωδικούς κατά ΕΚΑ και 
κατηγορία εργασιών διάθεσης φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΑ 

ΠΕΡΙΓΑΦΗ ΕΚΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
Η 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣ
ΗΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

02 02 03  

 

Υλικά ακατάλληλα για 
κατανάλωση ή 
επεξεργασία 

Υπολείμματα 
τυροκομικών 
προϊόντων από 
το καλούπωμα 

0,30 

(tn/ημέρα) 

R1: Θερμική 
αξιοποίηση για 
την παραγωγή 
βιοαερίου 

02 05 01 Υλικά ακατάλληλα για 
κατανάλωση ή 
επεξεργασία 

Αναξιοποίητο 
τυρόγαλο  

60 

(tn/ημέρα)  

R1: Θερμική 
αξιοποίηση για 
την παραγωγή 
βιοαερίου 

02 05 02  Λάσπες από επιτόπου 
επεξεργασία υγρών 
εκροής  

Σταθεροποιημέν
η λάσπη από τις 
κλίνες ξήρανσης 

0,48 

(tn/ημέρα) 

D1: 
Εναπόθεση 
στον ΧΥΤΑ 
της περιοχής 
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13 01 13* Χρησιμοποιημένα 
υδραυλικά έλαια 

Συντήρηση 
μηχανών 

0,50 

(tn/έτος) 

R3: 
Ανακύκλωση 
μετά τη 
διαλογή και 
μεταφορά σε 
ΕΛΤΕΠΕ   

13 02 06* Απόβλητα ελαίων Συντήρηση 
μηχανών 

0,50 

(tn/έτος) 

 R3: 
Ανακύκλωση 
μετά τη 
διαλογή και 
μεταφορά σε 
ΕΛΤΕΠΕ   

     

15 01 01  Συσκευασία από χαρτί 
και χαρτόνι   

Συσκευασία από 
χαρτί και 
χαρτόνι   

0,5 

(tn/ημέρα) 

R3: 
Ανακύκλωση 
μετά τη 
διαλογή και 
μεταφορά στο 
ΚΔΑΥ της 
περιοχής 

15 01 02  Πλαστική συσκευασία   Πλαστική 
συσκευασία   

0,5 

(tn/ημέρα) 

R3: 
Ανακύκλωση 
μετά τη 
διαλογή και 
μεταφορά στο 
ΚΔΑΥ της 
περιοχής 

15 01 04  Μεταλλική 
συσκευασία 

Μεταλλική 
συσκευασία 

3,0 

(tn/ημέρα) 

R4: 
Ανακύκλωση 
μετάλλου μετά 
τη διαλογή και 
μεταφορά στο 
ΚΔΑΥ της 
περιοχής  

19 08 01  Εσχαρίσματα Εσχαρίσματα 
από την ΕΕΛ 

0,5 

(tn/ημέρα) 

R1: Θερμική 
αξιοποίηση για 
την παραγωγή 
βιοαερίου 

19 12 10 Καύσιμα απόβλητα 
(καύσιμα προερχόμενα 
από απορρίμματα) 

Βιοαέριο 
παραγόμενο από 
υπολείμματα 
της 

2,582 

m3/μέρα 

R1. Χρήση ως 
καυσίμου για 
τις ανάγκες 
της 
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παραγωγικής 
διαδικασίας 

τυροκομικής 
μονάδας 

20 01 36 ΑΗΗΕ Λειτουργία  0,10 (tn/έτος) R5: 
Ανακύκλωση 
ανόργανων 
υλικών  μετά 
τη διαλογή και 
μεταφορά στο 
ΚΔΑΥ της 
περιοχής 

20 03 01 
 
  

Ανάμεικτα δημοτικά 
απόβλητα 

Αστικά 
απόβλητα 
εργαζομένων 

4,0 

 tn/ημέρα 

D1: 
Εναπόθεση σε 
χώρους 
υγειονομικής 
ταφής 
(ΧΥΤΑ) 

 

Οι κατηγορίες εργασιών διάθεσης των αποβλήτων που ακολουθεί η επιχείρηση, σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της ίδιας Υπουργικής Απόφασης είναι οι εξής: 

D1: Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (πχ σε χώρους ταφής αποβλήτων κλπ) 

R1: Χρήση ως καυσίμου ή άλλου μέσου παραγωγής ενέργειας 

R3: Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες 

R4: Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων  

R5: Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων υλών 

 

Οι εργασίες διάθεσης και αξιοποίησης που έχουν επιλεγεί είναι ευθυγραμμισμένες με τη 
κατεύθυνση του Άρθρου 4 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, το οποίο αναφέρει πως η διάθεση 
των αποβλήτων πρέπει να γίνεται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να 
χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον. 
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 7.   ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
 

Δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις σχετικά με το ζήτημα της χωροθέτησης των κτιριακών 
προσθηκών της εγκατάστασης, δεδομένου ότι το τυροκομείο είναι υφιστάμενο και λειτουργεί σε 
αυτή τη θέση από το 1948   και κατά συνέπεια οι όποιες εναλλακτικές λύσεις μελετήθηκαν και 
αξιολογήθηκαν στο παρελθόν κατά την εγκατάσταση της.  

Μηδενική λύση 

Ως προς την εναλλακτική λύση του μηδενικού σεναρίου, δηλαδή το να παραμείνει η μονάδα ως 
έχει και ως προς το κτηριακό κέλυφος και ως προς τον μηχανολογικό εξοπλισμό ή το σύστημα 
επεξεργασίας των αποβλήτων, αυτή απορρίφθηκε. Οι λόγοι που απορρίπτεται η μηδενική λύση 
είναι πως η τυροκομική μονάδα είναι αναπτυσσόμενη και μπορεί να μεγεθύνει την παραγωγή της, 
συνεπώς χρειάζεται την απαραίτητη υποδομή για την παραγωγική διαδικασία ενώ πρέπει να 
παραμείνει και σύννομη με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Επιπλέον, η επέκταση της 
επιχείρησης θα έχει ως αποτέλεσμα να ωφεληθεί η περιοχή υπαγωγής του έργου σε κοινωνικό και 
οικονομικό επίπεδο ενώ θα ενισχυθούν περαιτέρω οι κλάδοι που θα συμμετέχουν στην 
κατασκευή και λειτουργία του έργου. Κρίνεται λοιπόν το σενάριο της κτηριακής και 
μηχανολογικής επέκτασης του τυροκομείου, όπως έχουν σχεδιαστεί και παρουσιάζονται στην 
παρούσα μελέτη, ως το καλύτερο δυνατό και για την επιχείρηση αλλά και για την περιοχή 
μελέτης. Επιπλέον, με την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων και την προσθήκη της 
μονάδας παραγωγής βιοαερίου αφενός θα λύσει το πρόβλημα της εύρεσης χοιροτρόφων για τη 
διαχείριση του μη αξιοποιήσιμου τυρογάλακτος. Αφετέρου η παραγωγή βιοαερίου θα βοηθήσει 
στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, ενώ αποτελεί μια αειφορική μέθοδο διαχείρισης. 
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8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8.1 Περιοχή μελέτης 
Το τυροκομείο «ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.» βρίσκεται στο 4ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Ελασσόνας – 
Δεσκάτης στη θέση «Γαυρόλακκος», που εμπίπτει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ελασσόνας. 
Το έργο που πραγματεύεται η παρούσα μελέτη και αφορά στην κτηριακή και μηχανολογική 
επέκταση της υφιστάμενης μονάδας, κρίνεται σκόπιμο να οριοθετηθεί ως προς την επιρροή και 
τις συσχετίσεις που έχει με τον περιβάλλοντα χώρο. Η περιοχή μελέτης θα πρέπει να οριστεί 
ανάλογα με το βαθμό συσχέτισης που έχει το έργο με τους παράγοντες του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

8.2 Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Λάρισας. Για τον προσδιορισμό των κλιματολογικών και μετεωρολογικών συνθηκών 
που επικρατούν στην θέση ενδιαφέροντος της παρούσας μελέτης θα χρησιμοποιηθούν οι 
πληροφορίες που παρέχει ο πλησιέστερος μετεωρολογικός σταθμός της Ε.Μ.Υ. που είναι αυτός 
της Λάρισας με συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους 39° 39’ Β και γεωγραφικού μήκους 22° 27’ 
Α. Η χρήση των συγκεκριμένων δεδομένων είναι ασφαλής για την εξαγωγή συμπερασμάτων, 
καθώς κρίνεται πως δεν θα υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στα κλιματολογικά στοιχεία 
λόγω της μικρής υψομετρικής διαφοράς των δύο περιοχών. 

Θερμοκρασία 

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται, με βάση τα στατιστικά διαθέσιμα δεδομένα των 
θερμοκρασιακών μεταβολών, ως ηπειρωτικό.  Η μέση ετήσια θερμοκρασία αέρα στην ευρύτερη 
περιοχή της Λάρισας είναι 16° C και η μέση συνολική θερμοκρασία ανά ημέρα κυμαίνεται στους 
15,49° C. 

Την περίοδο του χειμώνα η μέση μηνιαία θερμοκρασία είναι 6.2°C με χαμηλότερες μέσες τιμές το 
μήνα Ιανουάριο και υψηλότερες το μήνα Φεβρουάριο. Η ελάχιστη μηνιάια θερμοκρασία που 
επικρατεί την εποχή αυτή είναι το Δεκέμβριο στους 0,2°C, ενώ η μέγιστη μηνιαία το Φεβρουάριο 
στους 12°C. 

Την άνοιξη η μέση μηνιαία θερμοκρασία κυμαίνεται στους 14,3 °C, με χαμηλότερη μέση τιμή το 
μήνα Μάρτιο και υψηλότερη μέση τιμή το μήνα Μάιο. Η χαμηλότερη μηνιαία θερμοκρασία που 
επικρατεί την άνοιξη είναι 3,3° C το μήνα Μάρτιο, ενώ η υψηλότερη είναι 25,7 °C το μήνα Μάιο. 

Την περίοδο του καλοκαιριού παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλές τιμές στη θερμοκρασία αέρα της 
περιοχής, με τη μέση μηνιαία θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 26,13 °C, με σημείο κορύφωσης 
το μήνα Ιούλιο. Η ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία της εποχής παρατηρείται τον Ιούνιο και είναι 
15,2°C, ενώ η μέγιστη τον Ιούλιο και κυμαίνεται στους 33,1°C. 

Το φθινόπωρο η μέση μηνιαία θερμοκρασία κυμαίνεται στους 16,3°C, με χαμηλότερες μέσες 
τιμές το Νοέμβριο και υψηλότερες το Σεπτέμβριο. Η ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία που 
επικρατεί την εποχή αυτή είναι το Νοέμβριο στους 5,8°C, ενώ η μέγιστη μηνιαία το Σεπτέμβριο 
στους 28,4°C. 
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Για την πληρέστερη παρατήρηση των θερμοκρασιακών μεταβολών που επικρατούν στην περιοχή 
παρατίθεται το διάγραμμα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που αφορά το 
μετεωρολογικό  σταθμό  της Λάρισας,  καθώς και ο  σχετικός πίνακας με την ελάχιστη,  μέση και 
μέγιστη θερμοκρασία ανά μήνα του έτους. 

 

 

 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 
Ελάχιστη 
Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

0,7 1,3 3,3 6,2 10,9 15,2 17,7 17,3 14,0 10,0 5,8 2,0 

Μέση Μηνιαία 
Θερμοκρασία 5,2 6,8 9,4 13,8 19,7 25,0 27,2 26,2 21,8 16,2 10,8 6,6 

Μέγιστη 
Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

9,8 12,0 14,7 19,6 25,7 31,0 33,1 32,6 28,4 22,2 15,8 11,1 

Πηγή: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 
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Υγρασία 

Η υγρασία είναι ιδιαίτερα αυξημένη τους μήνες του χειμώνα με τη μέση μηνιαία υγρασία να 
κορυφώνεται το μήνα Δεκέμβρη με ποσοστό 82,2%, ενώ διατηρεί υψηλές τιμές και τους μήνες 
του φθινοπώρου και κυρίως το Νοέμβριο που κυμαίνεται στο 79,5%. Σχετικά ξηροί είναι οι 
θερινοί μήνες και συγκεκριμένα αυτοί του διαστήματος Ιουνίου με Σεπτέμβρη, αφού οι μέσες 
τιμές υγρασίας κυμαίνονται από 46,6% έως 58,9%. 

 

Πηγή: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 
Μέση 
Μηνιαία 
Υγρασία 

79,6 75,1 73,4 68,7 61,6 49,2 46,6 50,0 58,9 70,0 79,5 82,2 
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Υετός- Βροχόπτωση 

Η βροχόπτωση στην περιοχή της Λάρισας παρουσιάζεται συνήθως ως υετός στρωματοφόρων 
νεφών, καθώς υπάρχουν υψηλές βαρομετρικές πιέσεις από την Βαλκανική και την Κεντρική 
Ευρώπη. Οι συνολικές μέρες βροχόπτωσης ετησίως υπολογίζονται περίπου στις 117, ενώ η 
ετήσια βροχόπτωση στα 423,2 mm.  

Οι μεγαλύτερης εντάσεως βροχοπτώσεις εμφανίζονται το διάστημα από Οκτώβρη μέχρι 
Δεκέμβρη, ενώ συχνότερο σαν φαινόμενο είναι στα διαστήματα Νοέμβριο έως Δεκέμβρη και 
Ιανουάριο έως Απρίλη. Παρατίθεται το σχετικό διάγραμμα της Εθνικής Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας που απεικονίζει το ύψος και της ημέρες βροχόπτωσης σε μηνιαία βάση για την 
περιοχή της Λάρισας. 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 
Μέση 
Μηνιαία 
Βροχόπτωση 

32,5 31,7 36,7 33,0 38,2 25,6 19,0 16,4 30,2 52,2 56,9 50,8 

Συνολικές 
Μέρες 
Βροχής 

12,3 12,1 13,1 11,3 10,3 6,9 4,7 4,3 6,3 10,1 12,1 13,2 

Πηγή: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

 

Πηγή: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 
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Άνεμος 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές από νηνεμία, δηλαδή ανέμους που αντιστοιχούν σε 
πολύ χαμηλές τιμές της ανεμομετρικής κλίμακας. Η νηνεμία είναι συχνό φαινόμενο κυρίως τους 
φθινοπωρινούς μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, καθώς και τους χειμερινούς μήνες στους οποίους 
οι άνεμοι πνέουν με διεύθυνση από το Βορρά. 

Οι άνεμοι κατά κύριο λόγο πνέουν στην περιοχή με διεύθυνση ανατολική, καθώς είναι η μόνη 
διεύθυνση η οποία δεν ανακόπτεται από φυσικά γεωμορφολογικά εμπόδια. Ο ανατολικός άνεμος 
συνεπώς είναι στην περιοχή ισχυρότερης μέσης εντάσεως 1 έως 4 Bf τους θερινούς μήνες, ενώ 
οριακά μπορεί να προσεγγίσει τα 8 Bf. Οι άνεμοι που πνέουν από άλλες διευθύνσεις και συνήθως 
βόρειες είναι μέσης εντάσεως 1 έως 3 Bf και οριακής 7 Bf  

Παρατίθεται το σχετικό διάγραμμα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με τη μέση 
ταχύτητα ανέμου ανά μήνα του χρόνου,  ο  πίνακας που αφορά στη μέση μηνιαία διεύθυνση και 
ένταση του ανέμου και ο πίνακας που αφορά στις διευθύνσεις ανέμου και τη συχνότητά 
εμφάνισής τους. 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 
Μηνιαία 
Διεύθυνση 
Ανέμου 

Β Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β 

Μηνιαία 
Ένταση 
Ανέμου 

2,4 3,0 3,3 3,2 3,1 3,9 4,1 3,7 3,3 2,7 1,9 1,8 

 

Πηγή
: 
Εθνι
κή 
Μετε
ωρολ
ογική 
Υπηρ
εσία 
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8.3 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

8.4 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 
Περιγράφονται τα βασικά γεωλογικά, τεκτονικά και υδρολιθολογικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής μελέτης, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες (βιβλιογραφία, ειδικοί χάρτες και 
υφιστάμενες μελέτες) 

Σεισμικότητα 

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΝΕΑΚ) του 2000, υπάρχει διάκριση των 
εδαφών της ελληνικής επικράτειας σε 3 ζώνες, ανάλογα με τη σεισμική επικινδυνότητα. Η 
περιοχή μελέτης βρίσκεται σύμφωνα με το «Χάρτη Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της 
Ελλάδας» στα όρια της Ζώνης Ι και της Ζώνης ΙΙ. Θεωρώντας λοιπόν ότι υπάγεται στη Ζώνη ΙΙ 
προκύπτει ότι η σεισμική επιτάχυνση εδάφους είναι 2,35 m/sec2. Οι τιμές των σεισμικών 
επιταχύνσεων εδάφους, εκτιμάται σύμφωνα με τα σεισμολογικά δεδομένα ότι έχουν πιθανότητα 
υπέρβασης 10% στα επόμενα 50 χρόνια. 

8.5 Φυσικό περιβάλλον 

8.5.1 Οικολογία της περιοχής, στοιχεία χλωρίδας και πανίδας 
Χλωρίδα 
Δενδρώδη 
Abies borisii-regis (Έλατο) 
Juniperus communis (Κέδρος) 
Platanus orientalis (Πλάτανος) 
Querqus pubscens/ Q. Sessiliflora/ Q. aegilops (Δρυς) 
Salix purpurea (Ιτιά) 
Vitex agnus- castus (Λυγαριά) 
Θαμνώδη 
Arbutus unedo (Κουμαριά) 
Juniperus oxycedrus (Οξύκεδρος) 
Pistacia lentiscus (Σχοίνος) 
Querqus coccifera (Πουρνάρι) 
Phillyrea sp. (Φιλύκι) 
Ποώδη 
Cynodon dactylon (Αγριάδα) 
Euphorbia sp. (Γαλατσίδα) 
Onopordum ilyricum (Γαϊδουράγκαθο) 
Poaannua (Πόαηετήσια) 
Urticadioica (Τσουκνίδα) 
Πανίδα 
Θηλαστικά 
Canislupus (Λύκος) 
Felis silvestris morea (ΑγριόγατοςτουΜωριά) 
Lepus europaeus carpathous (ΛαγόςτηςΚαρπάθου) 
Lepus europaeus creticus (ΛαγόςτηςΚρήτης) 
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός) 
Lepus europaeus ghigii (Λαγός) 
Lepus europaeus meridici (ΛαγόςτουΜερίντισι) 
Lepus europaeus niethammeri (ΛαγόςτουΝιεθάμμερ) 
Lepus europaeus parnassius (ΛαγόςτουΠαρνασσού) 
Lepus europaeus rhodius (ΛαγόςτηςΡόδου) 
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Martes foina (Κουνάβι) 
Myotis myotis (Τρανομυωτίδα) 
Sciurus vulgaris ameliae (ΣκίουροςοΑμέλιος) 
Sciurus vulgaris lilaeus (ΣκίουροςοΛιλέος) 
Sus scrofa (Αγριογούρουνο) 
Πτηνά 
Accipiter brevipes (Σαΐνι) 
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο) 
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο) 
Aegypius monachus (Μαυρόγυπας) 
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα) 
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός) 
Aquila pomarina (Κραυγαητός) 
Athene noctua (Κουκουβάγια) 
Buteo buteo buteo (Γερακίνα) 
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα) 
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα) 
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα) 
Carduelis cannabina cannabina (Φανέτο) 
Carduelis Carduelis Carduelis (Καρδερίνα) 
Carduelis chloris chloris (Φλώρος) 
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός) 
Circaetus gallicus (Φιδαητός) 
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος) 
Circus cyaneous (Βαλτόκιρκος) 
Circus macrourus (Στεπόκιρκος) 
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος) 
Coccothraustes Coccothraustes (Κοκκοθραύστης) 
Columba palumbus palumbus (Φάσσα) 
Coracias garrulous (Χαλκοκουρούνα) 
Corvus corax corax (Κόρακας) 
Cuculus canorus (Κούκος) 
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα) 
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα) 
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα) 
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος) 
Emberiza cia (Βουνοτσίχλονο) 
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο) 
Emberiza hortulana (Βλάχος) 
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός) 
Erithacus rubecula rubecula (Κοκκινολαίμης) 
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης) 
Falco Subbuteo (Δεντρογέρακο) 
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης) 
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος) 
Garrulus glandarius atricapillus (Κίσσαμαυροκέφαλη) 
Gyps fulvus (Όρνιο) 
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός) 
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος) 
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος) 
Lullura arborea arborea (Δεντροσταρήθρα) 
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι) 
Miliaria calandra (Τσιφτάς) 
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας) 
Monticola solitaries (Γαλαζοκότσυφας) 
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Neophron percnopterus (Ασπροπάρης) 
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα) 
Parus ater (Ελατοπαπαδίτσα) 
Parus caeruleus caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα) 
Parus lugubris lugubris (Κλειδωνάς) 
Parus major major (Καλόγερος) 
Pernis apivorus (Σφηκιάρης) 
Phylloscopus collybita collybita (Δενδροφυλλοσκόπος) 
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα) 
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Πύρρουλας) 
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης) 
Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος) 
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος) 
Streptopelia turtur (Τριγώνι) 
Strix aluco aluco (Χουχουριστής) 
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης) 
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος) 
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος) 
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος) 
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος) 
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος) 
Troglodytes troglodytes (Τρυποφράκτης) 
Turdus merula merula (Κότσυφας) 
Turdus philomelos (Τσίχλα) 
Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα) 
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός) 
Ερπετά 
Coluber najadum kalymnensis (ΣαΐτατηςΚαλύμνου) 
Cyrtodactylus kotschyi bileki (ΚυρτοδάκτυλοςτουΜπίλεκ) 
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii (Κυρτοδάκτυλοςυβρίδιο) 
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi (ΚυρτοδάκτυλοςτουΣουλτσεβέρστρουμ) 
Cyrtodactylus kotschyi tinensis (ΚυρτοδάκτυλοςτηςΤήνου) 
Elaphe situla (Σπιτόφιδο) 
Lacerta sp. (Σαύρα) 
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης) 
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα) 
Telescopus fallax pallidus (ΑγιόφιδοτηςΚρήτης) 
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα) 
 
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα) 
Vipera sp. (Οχιά) 
Αμφίβια 
Bufo sp. (Βάτραχος) 
Rena sp. (Βάτραχος) 
Έντομα 
Coleoptera 
Diptera 
Hymenoptera 
Lepidoptera 
Orthoptera 

Πηγή: ΦΙΛΟΤΗΣ 
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8.5.2 Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών 
Η θέση στην οποία βρίσκεται η εγκατάσταση του τυροκομείου καθώς και το γήπεδο στο οποία θα 
γίνει η επέκταση, δεν εμπίπτει σε προστατευόμενη του Ν. 3937/2011 (Α’). 

8.5.3. Δάση και δασικές εκτάσεις 
Η θέση της προτεινόμενης δραστηριότητας δεν εμπίπτει σε χαρακτηρισμένο δάσος ή δασική 
περιοχή, όπως έχει αναλυθεί στην παράγραφο 5.1.3. Στη μελέτη επισυνάπτεται ψηφιακά το 
τοπογραφικό διάγραμμα της ζώνης κατάληψης του έργου, ώστε να χρησιμοποιηθεί από τις 
δασικές υπηρεσίες σε συνδυασμό με του ψηφιακούς χάρτες που διατηρούν, προς διασταύρωση 
της μη ταύτισης.  

8.6 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

8.6.1. Χωροταξικός σχεδιασμός - χρήσεις γης 
Ο χωροταξικός σχεδιασμός της Περιφέρειας είναι μια σημαντική πηγή πληροφοριών σχετικά με 
τις δυναμικές και τις συνεργιστικές τάσεις που έχει αναπτύξει η περιοχή μελέτης, αλλά και αυτές 
που δύναται μελλοντικά να αξιοποιηθούν. 

Στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Θεσσαλίας η περιοχή μελέτης συγκαταλέγεται στην αναπτυξιακή ενότητα με κέντρο τον οικισμό 
της Ελασσόνας. Ο οικισμός αυτός αποτελεί κέντρο εξυπηρετήσεων της αναπτυξιακής ενότητας 
και οι μικρότεροι του νέου Καλλικρατικού Δήμου αποτελούν περιοχές Οικιστικής Χρήσης- 
Ανάπτυξης Αστικών Λειτουργιών. Ως προς το αναπτυξιακό πρότυπο που υιοθετείται, η περιοχή 
μελέτης έχει χαρακτηριστεί ως ζώνη ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέας και της βιομηχανίας- 
μεταποίησης που σχετίζεται με αυτόν.  

Η θέση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επέκταση βρίσκεται εκτός πολεοδομικού σχεδίου, 
συνεπώς οι χρήσεις και οι όροι δόμησης ρυθμίζονται από το Π.Δ. του ’85, ΦΕΚ- 270/Δ/31-5-85.  

Η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής δεν παρουσιάζει ασυμβατότητα με την προτεινόμενη 
δραστηριότητα. Η περιοχή έχει σαν κύρια χρήση την κατοικία, σε μια ακτίνα από το κέντρο των 
οικισμών, καθώς και άλλες συμπληρωματικές προς αυτή. Περιφερειακά των οικισμών κυριότερες 
χρήσεις είναι η γεωργική, οι βοσκότοποι, οι αποθήκες, το εμπόριο, ορισμένες βιομηχανίες και η 
μεταποίηση. 

8.6.2 Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

8.6.3 Πολιτιστική Κληρονομιά 
Η πολιτιστική φυσιογνωμία του Δήμου Ελασσόνας είναι ιδιαίτερα έντονη. Στην περιοχή υπάρχει 
πλήθος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, συλλόγων, εκδηλώσεων αλλά και πολιτιστικών υποδομών 
που ευνοούν τη συνέχιση της παράδο σης και τη διατήρηση των ηθών και των εθίμων την 
περιοχής. Η πολιτιστική αυτή ταυτότητα ξεπροβάλλει μέσα από μια σειρά πολιτιστικών και 
θρησκευτικών εκδηλώσεων, τις οποίες μπορεί να βιώσει ο επισκέπτης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου. Επίσης, στην περιοχή έχουν δημιουργηθεί υποδομές προς ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και λαογραφίας, όπως μουσεία, πνευματικά κέντρα και βιβλιοθήκες. 
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Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, συναντώνται αρκετές μονές και μοναστήρια, τα 
περισσότερα από τα οποία χρησίμευσαν ως καταφύγια κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού 
αγώνα. Η πιο γνωστή από όλες, η οποία αποτελεί και τοπόσημο της περιοχής, είναι η Μονή της 
Ολυμπιώτισσας Ελασσόνας. Βρίσκεται χτισμένη πάνω στο λόφο Καμάρες, όπου βρισκόταν η 
ακρόπολη της αρχαίας Ολοσσόνας. Η ανέγερση του καθολικού έγινε από τους σεβαστοκράτορες 
Κωνσταντίνο και Θεόδωρο, που αφήκαν στη Μονή και απεικονίζονται ως δωρητές στο βόρειο 
τοίχο. 

8.7 Κοινωνικο-οικονομικό Περιβάλλον 

8.7.1 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά και τάσεις εξέλιξης 
Ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Ελασσόνας ανέρχεται σε κατοίκους το 2011.     Η 
κατανομή του μόνιμου πληθυσμού ανά Δημοτική Ενότητα, σύμφωνα με τις απογραφές του 2001 
και 2011, φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Κατανομή μόνιμου πληθυσμού Δήμου Ελασσόνας τα έτη 2001 & 2011 

 2001 2011  
ΔΗΜΟΣ 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14.291 32.121 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  

11.044 Δημοτική Ενότητα Ελασσόνας 
Δημοτικό 
ΔιαμέρισμαΕλασσόνας 7.854 7.750 Δημοτική Κοινότητα Ελασσόνας 

Ελασσών, η 7.348 7.338 Ελασσών, η 
Αγιονέριον, το 68 31 Αγιονέριον, το 
Αετορράχη, η 119 77 Αετορράχη, η 
Μικρόν 
Ελευθεροχώριον, το 319 304 Μικρόν Ελευθεροχώριον, το 

Δημοτικό 
ΔιαμέρισμαΒαλανίδας 791 559 Τοπική Κοινότητα Βαλανίδας 

Βαλανίδα, η 643 450 Βαλανίδα, η 
Κλεισούρα, η 148 109 Κλεισούρα, η  
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Γαλανόβρυσης 513 428 Τοπική Κοινότητα Γαλανόβρυσης 

Γαλανόβρυση, η 513 428 Γαλανόβρυση, η 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Δρυμού 683 586 Τοπική Κοινότητα Δρυμού 

Δρυμός, ο 683 586 Δρυμός, ο 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Ευαγγελισμού 
Ελασσόνος 

833 722 
Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού 
Ελασσόνος 

Ευαγγελισμός, ο 833 722 Ευαγγελισμός, ο 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Κεφαλόβρυσου 330 234 Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσου 

Κεφαλόβρυσον, το 330 234 Κεφαλόβρυσον, το 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Παλαιοκάστρου 346 270 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου 

Παλαιόκαστρον, το 346 270 Παλαιόκαστρον, το 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Στεφανοβούνου 620 495 Τοπική Κοινότητα Στεφανοβούνου 

Στεφανόβουνον, το 596 487 Στεφανόβουνον, το  
Λεύκη, η 24 8 Λεύκη, η 
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ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ 3.584 3.584 Δημοτική Ενότητα Αντιχασιών 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Κρανέας Ελασσόνος 2.686 2.691 Δημοτική Ενότητα Κρανέας Ελασσόνος 

Κρανέα Ελασσόνος, η 2.686 2.691 Κρανέα Ελασσόνος, η 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Άκρης 192 191 Τοπική Κοινότητα Άκρης 

Άκρη, η 192 191 Άκρη, η 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Λουτρού Ελασσόνος 670 702 Τοπική Κοινότητα Λουτρού Ελασσόνος 

Λουτρόν, το 670 702 Λουτρόν, το 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΗΣ 2.126 2.254 Δημοτική Ενότητα Βερδικούσσης 

Κοινοτικό Διαμέρισμα 
Βερδικούσσης 2.126 2.254 Δημοτική Κοινότητα Βερδικούσσης 

Βερδικούσσα, η 1.627 1.812 Βερδικούσσα, η 
Αμπέλια, τα 219 256 Αμπέλια, τα 
Βάρκος, ο 85 47 Βάρκος, ο  
Κουτσουφλιανή, η 56 20 Κουτσουφλιανή, η 
Παλιάμπελα, τα 90 80 Παλιάμπελα, τα 
Παλιάσκια, τα 49 39 Παλιάσκια, τα 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ 874 719 Δημοτική Ενότητα Καρυάς 
Κοινοτικό Διαμέρισμα 
Καρυάς 659 542 Τοπική Ενότητα Καρυάς 

Καρυά, η 659 542 Καρυά, η 
Κοινοτικό Διαμέρισμα 
Κρυόβρυσης 72 83 Τοπική Κοινότητα Κρυόβρυσης 

Κρυόβρυση, η 72 83 Κρυόβρυση, η 
Κοινοτικό Διαμέρισμα 
Συκαμινέας 143 94 Τοπική Κοινότητα Συκαμινέας 

Συκαμινέα, η 143 94 Συκαμινέα, η 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2.983 2.674 Δημοτική Ενότητα Λιβαδίου 
Δημοτική Κοινότητα 
Λιβαδίου 2.515 2.224 Δημοτική Κοινότητα Λιβαδίου 

Λιβάδι, το 2.515 2.224 Λιβάδι, το 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Διλίχης 468 430 Τοπική Κοινότητα Δολίχης 

Δολίχη, η 468 430 Δολίχη, η  
ΔΗΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 3.446 3.164 Δημοτική Ενότητα Ολύμπου 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Καλλιθέας Ελασσόνος 738 699 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 

Ελασσόνος 
Καλλιθέα, η  652 Καλλιθέα, η 
Πετρωτόν, το  47 Πετρωτόν, το 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Κοκκινογείου  315 240 Τοπική Κοινότητα Κοκκινογείου 

Κοκκινόγειον, το 315 240 Κοκκινόγειον, το 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Κοκκινοπηλού 664 592 Τοπική Κοινότητα Κοκκινοπηλού 

Καλύβια, τα 488 467 Καλύβια, τα 
Κοκκινοπηλός, ο 176 125 Κοκκινοπηλός, ο 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Λόφου 262 336 Τοπική Κοινότητα Λόφου 
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Λόφος, ο 167 230 Λόφος, ο 
Ασπρόχωμα, το 95 106 Ασπρόχωμα, το 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Ολυμπιάδος 394 591 Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος 

Ολυμπιάς, η 394 465  Ολυμπιάς, η 
Σπαρμός, ο 135 126 Σπαρμός, ο 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Πυθίου 650 433 Τοπική Κοινότητα Πυθίου 

Πύθιον, το 650 433 Πύθιον, το 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Φλαμπούρου 423 273 Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρου 

Φλάμπουρον, το 196 177 Φλάμπουρον, το 
Βρυσοπούλες, οι 0 0 Βρυσοπούλες, οι 
Ιερά Μονή Σπαρμού, η  0 1 Ιερά Μονή Σπαρμού, η 
Σκοπιά, η 92 95 Σκοπιά, η 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 4.753 4.187 Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Βλαχογιαννίου 891 895 Τοπική Κοινότητα Βλαχογιαννίου 

Βλαχογιάννιον, το 891 895 Βλαχογιάννιον, το 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Αμουρίου 398 312 Τοπική Κοινότητα Αμουρίου 

Αμούριον, το 398 312 Αμούριον, το 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Δομενίκου 584 627 Τοπική Κοινότητα Δομενίκου 

Δομένικον, το 584 627 Δομένικον, το 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Μαγούλας 346 232 Τοπική Κοινότητα Μαγούλας 

Μαγούλα, η 346 232 Μαγούλα, η  
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Μεγάλου 
Ελευθεροχωρίου 

751 584 
Τοπική Κοινότητα Μεγάλου 
Ελευθεροχωρίου 

Μέγα Ελευθεροχώριον, 
το 751 584 Μέγα Ελευθεροχώριον, το 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
Μεσοχωρίου 557 551 Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου 

Μεσοχώριον, το 557 551 Μεσοχώριον, το 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Πραιτωρίου 421 362 Τοπική Κοινότητα Πραιτωρίου 

Πραιτώριον, το 421 362 Πραιτώριον, το 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Συκέας 805 624 Τοπική Κοινότητα Συκέας 

Συκέα, η 680 254 Συκέα, η 
Καλύβια Αναλήψεως, τα 125 99 Καλύβια Αναλήψεως, τα 
ΔΗΜΟΣ 
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 3.337 2.455 Δημοτική Ενότητα Σαρανταπόρου 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
Σαρανταπόρου 839 580 Τοπική Κοινότητα Σαρανταπόρου 

Σαραντάπορον, το 839 580 Σαραντάπορον, το 
Δημοτικό Διαμέρισα 
Αζώρου (Βουβάλας) 499 333 Τοπική Κοινότητα Αζώρου 

Άζωρος, ο (τ. Βουβάλα, 499 333 Άζωρος, ο  
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η) 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Γερανίων 360 251 Τοπική Κοινότητα Γερανίων 

Γεράνια, τα 360 251 Γεράνια, τα  
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Γιαννωτών 449 261 Τοπική Κοινότητα Γιαννωτών 

Γιαννωτά, τα 449 261 Γιαννωτά, τα 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Λυκουδίου 332 298 Τοπική Κοινότητα Λυκουδίου 

Λυκούδιον, το 332 298 Λυκούδιον, το 
Συκιά, η 0 0 Συκιά, η 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Μηλέας 460 397 Τοπική Κοινότητα Μηλέας 

Μηλέα, η 460 397 Μηλέα, η  
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Τσαπουρνιάς 398 335 Τοπική Κοινότητα Τσαπουρνιάς 

Τσαπουρνιά, η 185 179 Τσαπουρνιά, η 
Φαρμάκη, η 213 156 Φαρμάκη, η 
- - 2.040 Δημοτική Ενότητα Τσαριτσάνης  
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Τσαριτσάνης 2.321 2.040 Δημοτική Κοινότητα Τσαριτσάνης 

Τσαριτσάνη,η 2.231 2.040 Τσαριτσάνη,η 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

8.7.2 Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας 
Πρωτογενής τομέας 

Ο πρωτογενής τομέας είναι ιδιαίτερα δυναμικός στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τόσο λόγω της 
ύπαρξης ιδιαίτερων φυσικών πόρων που τροφοδοτούν τις παραγωγικές δραστηριότητες, όσο και 
λόγω των προοπτικών που δίνονται στον τομέα με βάση τη δομή της παραγωγικής βάσης. 

Δευτερογενής τομέας 

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής αναπτύσσεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά κύριο λόγο 
συμπληρωματικά με τον πρωτογενή, ενώ υπάρχει μια ανεπτυγμένη δραστηριότητα των κλάδων 
που σχετίζονται με τις κατασκευές, η οποία έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια. 

Τριτογενής τομέας 

Ο τριτογενής τομέας παραγωγής παρουσιάζει μια μεγέθυνση τα τελευταία χρόνια στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας, γεγονός που σχετίζεται με τη διαφοροποίηση του παραγωγικού προτύπου 
όλων των δραστηριοτήτων και την εισχώρηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στην 
παραγωγή. 
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8.7.3 Απασχόληση 
 

Α
/Α

 

Γεω
ργία, κτηνοτροφία και αλιεία 

Ο
ρυχεία και λατομεία, μεταποίηση, 

ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, 
ατμός, κλιματισμός και ύδρευση, 

αποχέτευση, διαχείριση αποβλήτω
ν και 

δραστηριότητες αποκατάστασης 

Κ
ατασκευές 

Χ
ονδρικό και λιανικό εμπόριο, 

επισκευή μηχανοκίνητω
ν οχημάτω

ν και 
μοτοσικλετώ

ν, μεταφορά και 
αποθήκευση, διαμονή και 

δραστηριότητες παροχής υπηρεσιώ
ν 

εστίασης 

Τ
εχνολογίες πληροφοριώ

ν και 
επικοινω

νίας 

Χ
ρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές 

δραστηριότητες 

Κ
τηματομεσιτικές υπηρεσίες 

Ε
παγγελματικές, επιστημονικές και 

τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές 
και υποστηρικτικές δραστηριότητες 

παροχής υπηρεσιώ
ν 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
υποχρεω

τική κοινω
νική ασφάλιση, 

εκπαίδευση, δραστηριότητες στον 
τομέα της ανθρώ

πινης υγείας και της 
κοινω

νικής εργασίας 

Τ
έχνες, ψ

υχαγω
γία, αναψ

υχή, άλλες 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιώ

ν, 
δραστηριότητες τω

ν νοικοκυριώ
ν ω

ς 
εργοδότες, μη διαφοροποιημένα αγαθά 

και υπηρεσίες που παράγουν 
δραστηριότητες νοικοκυριώ

ν για ίδια 
χρήση, δραστηριότητες εξω

εδαφικώ
ν 

οργανώ
σεω

ν και οργανισμώ
ν 

Σύνολο απασχολούμενω
ν 

2000 

84.697 

29.694 

17.603 

69.936 

2.077 

4.714 

129 

9.926 

49.650 

11.209 

279.634 

2001 

77.286 

29.454 

15.878 

72.371 

2.013 

4.477 

153 

10.814 

57.195 

12.253 

281.895 

2002 

75.890 

31.150 

17.463 

77.577 

2.532 

4.359 

256 

12.714 

53.713 

12.289 

287.943 

2003 

82.164 

30.525 

19.131 

74.474 

2.164 

4.190 

174 

12.410 

57.880 

14.248 

297.361 

2004 

74.512 

31.563 

23.925 

87.671 

2.951 

3.433 

282 

13.185 

63.374 

15.823 

316.719 

2005 

75.707 

33.702 

22.767 

82.179 

2.185 

4.173 

241 

16.119 

59.326 

13.402 

309.801 

2006 

67.461 

36.415 

21.011 

78.751 

2.471 

4.315 

256 

18.145 

67.518 

12.901 

309.244 

2007 

68.516 

33.330 

25.346 

83.238 

2.097 

3.842 

266 

13.831 

70.538 

13.276 

314.280 

2008 

63.705 

35.737 

23.852 

85.672 

2.229 

3.984 

381 

13.880 

72.038 

15.555 

317.032 

2009 

63.631 

36.148 

20.923 

85.253 

2.087 

3.613 

383 

17.146 

70.769 

14.285 

314.239 

2010 

69.706 

31.251 

16.903 

84.331 

2.173 

3.742 

439 

17.510 

67.824 

14.172 

308.052 
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Α
/Α

 

Γεω
ργία, κτηνοτροφία και αλιεία 

Ο
ρυχεία και λατομεία, μεταποίηση, 

ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, 
ατμός, κλιματισμός και ύδρευση, 

αποχέτευση, διαχείριση αποβλήτω
ν και 

δραστηριότητες αποκατάστασης 

Κ
ατασκευές 

Χ
ονδρικό και λιανικό εμπόριο, 

επισκευή μηχανοκίνητω
ν οχημάτω

ν και 
μοτοσικλετώ

ν, μεταφορά και 
αποθήκευση, διαμονή και 

δραστηριότητες παροχής υπηρεσιώ
ν 

εστίασης 

Τ
εχνολογίες πληροφοριώ

ν και 
επικοινω

νίας 

Χ
ρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές 

δραστηριότητες 

Κ
τηματομεσιτικές υπηρεσίες 

Ε
παγγελματικές, επιστημονικές και 

τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές 
και υποστηρικτικές δραστηριότητες 

παροχής υπηρεσιώ
ν 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
υποχρεω

τική κοινω
νική ασφάλιση, 

εκπαίδευση, δραστηριότητες στον 
τομέα της ανθρώ

πινης υγείας και της 
κοινω

νικής εργασίας 

Τ
έχνες, ψ

υχαγω
γία, αναψ

υχή, άλλες 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιώ

ν, 
δραστηριότητες τω

ν νοικοκυριώ
ν ω

ς 
εργοδότες, μη διαφοροποιημένα αγαθά 

και υπηρεσίες που παράγουν 
δραστηριότητες νοικοκυριώ

ν για ίδια 
χρήση, δραστηριότητες εξω

εδαφικώ
ν 

οργανώ
σεω

ν και οργανισμώ
ν 

Σύνολο απασχολούμενω
ν 

2011 

64.802 

28.436 

14.264 

81.243 

2.157 

3.544 

362 

15.246 

65.155 

15.306 

290.515 

2012 

61.838 

26.769 

13.574 

72.501 

2.112 

3.432 

337 

15.486 

64.141 

14.889 

275.077 

2013 

62.208 

26.185 

15.229 

67.466 

2.132 

3.140 

321 

13.621 

61.681 

13.013 

264.996 

2014 

62.892 

25.983 

15.073 

68.462 

2.075 

2.917 

348 

14.053 

59.262 

13.743 

264.807 

2015 

57.384 

26.184 

13.882 

70.083 

2.034 

2.790 

356 

14.517 

60.237 

13.781 

261.248 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Αυτό που γίνεται προφανές με την πρώτη ανάγνωση του πίνακα είναι πως υπάρχει μια 
γραμμική αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 
περίοδο 2000-2004, η οποία ανακόπτεται και ακολουθεί μια πτωτική τάση με εξαίρεση τα έτη 
2007,2008 και 2009. Οι δραστηριότητες της γεωργίας και κτηνοτροφίας κρατούν υψηλά 
επίπεδα στην απασχόληση για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και παρά τις διαρθρωτικές αλλαγές 
στις οποίες καλούνται να προσαρμοστούν, παραμένουν η κορωνίδα της παραγωγικής βάσης 
της περιοχής. Η δραστηριότητες που σχετίζονται με τις Κατασκευές παρουσιάζουν 
διακυμάνσεις που συμβαδίζουν με τα στάδια του κύκλου ανάπτυξης που βιώνουν και ο ι 
κτηματομεσιτικές υπηρεσίες, γεγονός που είναι λογικό καθώς αποτελούν συμπληρωματικές 
δραστηριότητες. Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, παρότι χαρακτηρίζονται ως 
μια αναπτυσσόμενη δραστηριότητα, στα πλαίσια της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας και 
καινοτομίας σε όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική 
σε ότι αφορά την απασχόληση, γεγονός που σχετίζεται με την παραγωγικότητα και τη δομή 
της συγκεκριμένη εργασίας. Οι κλάδοι του τριτογενή τομέα παραγωγής διαθέτουν μια 
δυναμική στα επίπεδα της απασχόλησης καθώς διατηρούν σταθερά επίπεδα στη διαχρονική 
μεταβολή, ωστόσο για την εξακρίβωση της αναπτυξιακής τάσης του τομέα υπεισέρχονται και 
άλλοι παράγοντες που πρέπει να μελετηθούν. 
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8.7.4 Κατά κεφαλήν εισόδημα 
Το παραγόμενο ΑΕΠ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο σύνολο της χώρας  αλλά και στην 
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας για την περίοδο 200-2011 παρατίθενται στον ακόλουθο 
πίνακα. 

Χωρική-
διοικητική 
ενότητα 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2011 

ΑΕΠ ΠΕ 
Λάρισας 

3.311 3.549 3.627 4.204 4.499 4.443 4.722 5.092 5.221 4.108 

ΑΕΠ 
Θεσσαλίας 

7.859 8.416 8.938 10.021 10.883 11.034 11.704 12.410 12.905 9.906 

ΑΕΠ 
Σύνολο 
χώρας 

136.281 146.428 156.615 172.431 185.266 194.819 211.300 227.074 236.917 206.400 

Ποσοστό 
επί της % 
ΑΕΠ 
Θεσσαλίας 
στο 
αντίστοιχο 
της χώρας 

5,77 5,75 5,71 5,81 5,87 5,66 5,54 5,47 5,45 4,79 

Ποσοστό 
επί της % 
ΑΕΠ ΠΕ 
Λάρισας 
στο 
αντίστοιχο 
της 
Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 

42,13 42,17 40,58 41,95 41,34 40,27 40,35 41,03 40,46 41,47 

Κατά 
κεφαλήν 
ΑΕΠ 
Ελλάδας 

12.483 13.372 14.254 15.642 16.748 17.545 18.953 20.287 21.084 18.677 

Κατά 
κεφαλήν 
ΑΕΠ 
Θεσσαλίας 

10.605 11.376 12.101 13.582 14.757 14.964 15.879 16.848 17.535 13.251 

Κατά 
κεφαλήν 
ΑΕΠ ΠΕ 
Λάρισας 

11.735 12.573 12.839 14.861 15.863 15.618 16.563 17.827 18.244 14.165 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
Το πρώτο συμπέρασμα από την ανάγνωση του πίνακα είναι πως η πορεία του παραγόμενου 
ΑΕΠ ήταν ανοδική κατά την περίοδο 2000-2011. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατέχει ένα 
σχεδόν σταθερό ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση του εθνικού ΑΕΠ το οποίο είναι 
περίπου στο 5,5%. Η πορεία του είναι γραμμικά ανοδική μέχρι το έτος 2008, ενώ στη 
συνέχεια παρατηρείται μια σημαντική αποδυνάμωση. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αποτελεί έναν 
πιο αντικειμενικό δείκτη, που μας επιτρέπει να διακρίνουμε περισσότερες μεταβολές ανά 
χωρική ενότητα. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας ακολουθεί μια δυναμικά 
αυξανόμενη πορεία σε τρέχουσες τιμές την περίοδο 2000-2004, με ρυθμό που ξεπερνά αυτόν 
της χώρας. Το 2005 υπήρξε μια σημαντική πτώση της τάξης του 12%, η οποία έτεινε να 
αποκατασταθεί μέχρι το 2008, χωρίς όμως να προσεγγίζονται τα υψηλά επίπεδα του 2004.  
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Την περίοδο 2008-2011 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Θεσσαλίας ακολούθησε μια ραγδαία 
πτωτική τάση, εντονότερη αυτής του 2005, με αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί το ποσοστό 
συμμετοχής της στο εθνικό ΑΕΠ. 
Πέρα από το ΑΕΠ και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σημαντικά στοιχεία για τη συμπλήρωση της 
εικόνας της Περιφέρειας αποτελούν αυτά που αφορούν στην παραγωγική διάρθρωσή της και 
την εξέλιξη των τομέων παραγωγής της. Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής είναι όπως έχει 
αναφερθεί και σε άλλες ενότητες πολύ σημαντικός για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς 
περιλαμβάνει δραστηριότητες που αποτελούν τα παραδοσιακά επαγγέλματα της περιοχής 
διαχρονικά, ενώ αξιοποιεί υπερτοπικής σημασίας φυσικούς πόρους. Με οικονομικούς όρους 
ο πρωτογενής τομέας συμμετέχει δυναμικά στην παραγωγή ΑΕΠ και ΑΠΑ, αντιμετώπισε 
όμως δυσκολίες που δημιούργησαν αυξομειώσεις στα ποσοστά συμμετοχής των δεικτών 
αυτών. Μεγάλη πτώση του τομέα υπήρξε την περίοδο 2006-2007, η οποία αποκαταστάθηκε 
μερικώς μέχρι το 2010 όπου και ξαναεμφανίστηκε πτωτική τάση.Ο δευτερογενής τομέας 
παραγωγής, λόγω της συμπληρωματικότητας που έχει με τον πρωτογενή στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας, τείνει να ακολουθεί και να εξαρτάται σημαντικά από την πορεία των γεωργικών 
και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. Ο τριτογενής τομέας παραγωγής διατηρεί πολύ υψηλά 
ποσοστά στην κατανομή της απασχόλησης, καθώς καταλαμβάνει το 58,3%, σεαντίθεση με το 
24% του πρωτογενή και το 17,7% του πρωτογενή. Αυτό οφείλεται στην ευρύτητα των 
κλάδων του τομέα, στην αστικοποίηση και στην περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών τα 
τελευταία χρόνια. Ωστόσο, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχει μεγάλη εξάρτηση του 
τριτογενή τομέα παραγωγής από τη δημιουργία εισοδημάτων του πρωτογενή και του 
δευτερογενή τομέα παραγωγής. Συμπερασματικά, η Περιφέρεια Θεσσαλίας επηρεάζεται από 
την εθνική και ευρωπαϊκή οικονομική συγκυρία σε ότι αφορά την αναπτυξιακή της πορεία, 
ωστόσο διαθέτει μια δυναμική στην παραγωγική της διάρθρωση που διατηρεί την αρνητική 
επιρροή σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με άλλες Περιφέρειες της επικράτειας. 

8.8 Τεχνικές Υποδομές 

8.8.1 Υποδομές Μεταφορών 

8.8.2 Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 
Στερεά απόβλητα 

Για την συλλογή και επεξεργασία των στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου 
Ελασσόνας, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες υποδομές που υφίστανται στην ευρύτερη 
περιοχή. 

• Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Ν. Λάρισας, έκτασης 1.500 
στρεμμάτων, ο οποίος βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παραποτάμου του Δήμου 
Τεμπών ο οποίος λειτουργεί βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.: 138714/15-04-2009 
Απόφασης Ανανέωσης των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων του Υπουργού 
Περιβάλλοντος. Η εγκατάσταση «ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.» θα εξυπηρετείται από το Σταθμό 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που λειτουργεί στον Δήμο Ελασσόνας. 

• Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ν. Λάρισας, το οποίο 
κατασκευάστηκε (Αριθ. οικοδ. αδείας: 22/07-02-2002) εντός του χώρου του Νέου 
ΧΥΤΑ Ευρύτερης Περιοχής Λάρισας, και συγκεκριμένα, στο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Παραποτάμου του Δήμου Τεμπών, συνολικής έκτασης 1.389,58m2, σύμφωνα με 
τους υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. : 68742/29-06-1999 εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς 
Όρους. 
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Τα απορρίμματα συλλέγονται από όλους τους οικισμούς της περιοχής με τα 
απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου και οδηγούνται στο ΧΥΤΑ που βρίσκεται στη 
Δημοτική Ενότητα Παραποτάμου. Πλέον υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης συσκευασιών σε 
όλους τους οικισμούς του Δήμου Ελασσόνας, ενώ γίνεται προσπάθεια για την εξασφάλιση 
διαφορετικών κάδων ανά ανακυκλώσιμο υλικό, με σκοπό την εναρμόνιση μακροπρόθεσμα με 
την κατεύθυνση περί διαλογής των απορριμμάτων από την πηγή. Τα ανακυκλώσιμα 
απορρίμματα οδηγούνται στο ΚΔΑΥ που λειτουργεί εντός του ΧΥΤΑ. Τα χρήσιμα υλικά 
μετά το διαχωρισμό τους αποθηκεύονται μέχρι να πωληθούν, ενώ τα υπολείμματα της 
διαδικασίας μεταφέρονται σε χωματερή. 

Αποχέτευση 

Προς το παρόν όλες οι περιοχές του Δήμου Ελασσόνας καλύπτονται, τουλάχιστον σε ότι 
αφορά τις κατοικίες, εξ’ ολοκλήρου από συστήματα σηπτικών-απορροφητικών ή και 
στεγανών βόθρων. Η αποχέτευση των οικισμών του Δήμου ελέγχεται από τη ΔΕΥΑ 
Ελασσόνας. 

8.8.3 Δίκτυα ύδρευσης- αποχέτευσης- τηλεπικοινωνιών 
Οι ανάγκες ύδρευσης της περιοχής καλύπτονται από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της 
περιοχής. Ωστόσο, για ορισμένες παραγωγικές δραστηριότητες, όπως στην περίπτωση της 
βιομηχανίας «ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.», και άλλων βιομηχανιών ή αγροτικών δραστηριοτήτων, οι 
ανάγκες ύδρευσης εξυπηρετούνται από γεωτρήσεις. 

Η περιοχή του Δήμου Ελασσόνας εξυπηρετείται για τις ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας από το 
δίκτυο της υψηλής τάσης της ΔΕΗ από το οποίο τροφοδοτείται η περιοχή με δευτερεύοντα 
δίκτυα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το δίκτυο τηλεπικοινωνίας του ΟΤΕ είναι υπόγειο σε όλη την περιοχή, μέχρι τις επιμέρους 
συνδέσεις που εξυπηρετούν όλους τους χαρακτηρισμένους οικισμούς. Το υπάρχον 
τηλεφωνικό δίκτυο κρίνεται επαρκές για την κάλυψη της ζήτησης σε τηλεφωνικές συνδέσεις. 

8.9 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 
8.9.1 Υφιστάμενες πηγές ρύπανσης 
Οι κύριες πηγές ρύπανσης στο Δήμο Ελασσόνας είναι τρείς: 

• Οι αστικές δραστηριότητες 
• Η γεωργία 
• Η βιομηχανία  
•  

8.10 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον – ποιότητα αέρα.  
8.10.1 Κύριες πηγές εκπομπής ρύπων στον αέρα 
Οι μεγαλύτερες πιέσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, προέρχονται από την παραγωγή και 
κατανάλωση ενέργειας. Η χρήση ενέργειας είναι η σημαντικότερη πηγή αερίων του 
θερμοκηπίου και ιδιαίτερα του C02 ενώ η διάθεση των απορριμμάτων και ο αγροτικός 
τομέας έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την παραγωγή CH4. 
Οι πηγές εκπομπής αέριων ρύπων είναι: 
Οι καυστήρες των κεντρικών θερμάνσεων που χρησιμοποιούν πετρέλαιο ως α' ύλη 
• Τα τζάκια και οι ξυλόσομπες των οικιών 
• Τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο που αναπτύσσεται στην περιοχή 
μελέτης, ο κυκλοφοριακός φόρτος του οποίου σε συνδυασμό με τη σύνθεση, την ηλικία του 
στόλου καθώς και την ταχύτητα κυκλοφορίας επηρεάζουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας 
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•Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες 
Ο κοντινότερος Σταθμός Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης της περιοχής είναι 
στην πόλη της Λάρισας όπου γίνεται μέτρηση των συγκεντρώσεων οξειδίων του αζώτου 
(ΝΟx), αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10, όζοντος (03), μονοξειδίου του άνθρακα (CO). 
Ανθρωπογενείς πηγές στις οποίες οφείλεται η συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων είναι 
οι βιομηχανικές δραστηριότητες, η παραγωγή τσιμέντου, γύψου, τα χυτήρια μεταλλεύματος, 
η κίνηση των αυτοκινήτων, οι πυρκαγιές, οι αγροτικές δραστηριότητες. Η μέση ετήσια τιμή 
για τα ΡΜ10 που καθορίζεται από τη νομοθεσία είναι 40 mg/m3. Επίσης, η μέση ημερήσια 
τιμή να μην υπερβαίνει τα 5 0  mg/m3  περισσό τερο από  3 5  φο ρές ανά έτο ς.  Λό γω της 
οικονομικής κρίσης, η μείωση της παραγωγής από τις τοπικές βιομηχανίες και ο περιορισμός 
των μετακινήσεων λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων καθώς και η αύξηση της 
χρήσης φυσικού αερίου έχουν συντελέσει στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
Ωστόσο, η ποιότητα της ατμόσφαιρας επιδεινώνεται σημαντικά κατά την χειμερινή περίοδο 
από την χρήση των τζακιών και των ξυλόσομπων. 
Η χρήση καυσίμων κυρίως σε αυτοκίνητα αλλά και σε βιομηχανικούς καυστήρες ή σε 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής παράγει μονοξείδιο του αζώτου. Αυτό με διάφορες χημικές 
αντιδράσεις που ενισχύονται με την παρουσία της ηλιακής ακτινοβολίας μετατρέπεται σε 
διοξείδιο του αζώτου. Το Ν02 είναι σημαντικός ρύπος για τη δημιουργία όξινης βροχής. 
Πηγές στις οποίες οφείλεται η συγκέντρωση του διοξειδίου του θείου είναι τα εργοστάσια 
παραγωγής ενέργειας, οι βιομηχανίες, οι κεντρικές θερμάνσεις, τα διυλιστήρια πετρελαίου, οι 
χημικές βιομηχανίες και οι χαρτοβιομηχανίες. 
Το όζον σχηματίζεται στην κατώτερη ατμόσφαιρα ως αποτέλεσμα αλυσίδας χημικών 
αντιδράσεων μεταξύ του οξυγόνου, πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) και οξειδίων του 
αζώτου υπό συνθήκες έντονης ηλιακής ακτινοβολίας και υψηλών θερμοκρασιών. Πηγές των 
ρύπων που συντελούν στη δημιουργία του όζοντος είναι τα οχήματα, εργοστάσια, χωματερές, 
χημικά διαλυτικά κλπ. 
Κύρια πηγή παραγωγής του μονοξειδίου του άνθρακα είναι τα βενζινοκίνητα οχήματα. 
Υψηλές συγκεντρώσεις του μπορούν να βρεθούν σε κλειστά μέρη όπως χώροι στάθμευσης, 
ελλιπώς αεριζόμενες υπόγειες διαβάσεις ή κατά μήκος των δρόμων σε περιόδους 
κυκλοφοριακής αιχμής. 
 
8.10.2 Εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιότητας του αέρα 
Όπως προαναφέρθηκε, στην περιοχή μελέτης δεν είναι εγκατεστημένος Σταθμός 
Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Στην πόλη της Λάρισας υπάρχει δίκτυο 
σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι μετρήσεις τω σταθμών κατά την 
χρονική περίοδο 2001 έως 2011 για την πόλη της Λάρισας, έδειξαν ότι δεν παρατηρήθηκε 
κάποια υπέρβαση των ορίων διοξειδίου του αζώτου, διοξειδίου του θείου, όζοντος και 
μονοξειδίου του άνθρακα. Επίσης, από το 2009 και έπειτα, οι μέσες ετήσιες τιμές των 
αιωρούμενων σωματιδίων ήταν εντός των θεσμοθετημένων ορίων. 
Από τα ανωτέρω εκτιμάται ότι στο Δήμο Ελασσόνας, στην οποία οι πηγές αέριας ρύπανσης 
δεν είναι μεγάλης κλίμακας και έντασης, η ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος δεν 
είναι επιβαρυμένη. 
 
8.10.3 Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ενιαίου Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικών 
Ρύπων (ΕΔΠΑΡ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, η τάση εξέλιξης για τους παραδοσιακούς ρύπους NOx, 
S02, CO είναι πτωτική, ενώ το 03, τα ΡΜι0, το C6H6 και γενικά οι υδρογονάνθρακες 
αναμένεται να έχουν αυξητική τάση. 
Παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υπερβάσεων των ορίων 
που καθορίζονται από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. Η ίδια η σημερινή κατάσταση θα 
θεωρείται στο μέλλον πιο σοβαρή δεδομένου ότι αφενός σε Κοινοτικό επίπεδο υφίσταται νέα 
νομοθεσία που προβλέπει πολύ αυστηρότερα όρια ποιότητας ατμόσφαιρας τα οποία θα 
ισχύσουν σταδιακά από το 2005 μέχρι το 2010, και αφετέρου προβλέπονται και όρια για 
ρύπους για τους οποίους η μέτρηση μέχρι σήμερα δε ήταν υποχρεωτική (π.χ. βενζόλιο, βαρέα 
μέταλλα, ΡΜ2.5). 
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Όσον αφορά στα αέρια του θερμοκηπίου εκτιμάται ότι οι παραδοσιακές για την Ελλάδα 
μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως η καύση του λιγνίτη θα περιορισθούν τις 
επόμενες δεκαετίες λόγω της συμμόρφωσης της χώρας με δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί 
για την τήρηση διεθνών συμβάσεων και της κοινοτικής νομοθεσίας. 
Η υποκατάσταση του λιγνίτη από φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με κύριες 
μορφές την αιολική και τη βιομάζα, αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές, 
πιθανώς και με χωρικές επιπτώσεις, στον ενεργειακό χάρτη της χώρας. 
Τέλος, η εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για τα επιχειρησιακά σχέδια 
καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μεγάλα αστικά κέντρα, εκτιμάται ότι θα 
οδηγήσει σε σταδιακή μείωση των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, δεδομένου ότι αυτά 
θα υλοποιηθούν. 
Η είσοδος του φυσικού αερίου στη βιομηχανία, τον οικιακό και τριτογενή τομέα, τις 
μεταφορές και την ηλεκτροπαραγωγή, η εφαρμογή των Βέλτιστων διαθέσιμων Τεχνικών και 
η χρήση αποδοτικότερων και καθαρότερων καυσίμων στη βιομηχανία και τις μεταφορές, η 
προσπάθεια πρόληψης πυρκαγιών, καθώς και η υλοποίηση των προγραμματιζόμενων 
αναδασώσεων, η προώθηση του βιοκλιματικού σχεδιασμού και η βελτίωση της ενεργειακής 
συμπεριφοράς των υφιστάμενων και των νέων κτιρίων (Οδηγία 2002/91/ΕΚ) είναι ορισμένες 
από τις δράσεις που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται στη χώρα μας για την επίτευξη του 
στόχου εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. 
 

8.11 Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις.  

8.11.1 Κύριες πηγές εκπομπής περιβαλλοντικού θορύβου και δονήσεων 
Όσον αφορά στο ακουστικό περιβάλλον, οι βασικότερες πηγές θορύβου είναι: 
• Τα οχήματα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης είτε των 
εργαζομένων   είτε των διερχομένων από την περιοχή 
•  Ο εξοπλισμός των βιοτεχνιών-βιομηχανιών της περιοχής 

8.11.2 Εκτίμηση   και   αξιολόγηση   της  υφιστάμενης  κατάστασης  του   ακουστικού 
περιβάλλοντος 
Οι υφιστάμενες δεσμεύσεις της χώρας ως προς το θόρυβο πηγάζουν από την οδηγία 
2002/49/ΕΚ «σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου», η 
οποία αποβλέπει στον καθορισμό μιας κοινής προσέγγισης για την αποφυγή, πρόληψη ή 
περιορισμό, βάσει ιεράρχησης προτεραιοτήτων, των δυσμενών επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της όχλησης, από έκθεση στο θόρυβο. Επισημαίνεται ότι μέχρι 
σήμερα δεν έχουν εκπονηθεί οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου και τα σχέδια δράσης που 
προβλέπονται από την προαναφερόμενη οδηγία. 

8.11.3 Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης 
Η τάση αύξησης των αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών τα τελευταία χρόνια, αναμένεται να 
οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση του οδικού θορύβου. Η εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής 
νομοθεσίας, μέσω της δημιουργίας επιχειρησιακών σχεδίων καταπολέμησης του θορύβου 
εκτιμάται ότι σταδιακά θα οδηγήσει σε μείωση των επιπέδων θορύβου, δεδομένου ότι αυτά 
θα υλοποιηθούν. Η βελτίωση του επιπέδου των μέσων μαζικής μεταφοράς που έχει 
επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια αναμένεται να βελτιώσει την κατάσταση στα μεγάλα αστικά 
κέντρα της χώρας. 
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8.12 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 
Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χωρίζεται σε 

• Ιονίζουσα 
• Μη ιονίζουσα 

Η μη ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διακρίνεται επίσης σε: 
-Χαμηλόσυχνη (μη ιονίζουσα) ακτινοβολία που έχουμε σε συχνότητες μικρότερες των 3 
Hz.Το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο δεν είναι συνδεδεμένα ισχυρά(πρέπει να μετρηθούν 
και τα δύο). Η χαμηλόσυχνη (μη ιονίζουσα) ακτινοβολία συναντάται σε οποιοδήποτε αγωγό 
βρίσκεται υπό τάση (ηλεκτρικά πεδία) και σε οποιονδήποτε αγωγό διαρρέεται από ρεύμα 
(ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία) 
-Υψηλόσυχνη (μη ιονίζουσα) ακτινοβολία έχουμε σε συχνότητες μεγαλύτερες των 3 Hz. 
Υπάρχει ισχυρήσύνδεση ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου (αρκεί να μετρήσουμε το ένα από 
τα δύο για να γνωρίζουμε την τιμή του άλλου). Η υψηλόσυχνη (μη ιονίζουσα) ακτινοβολία 
συναντάται σε διατάξεις εκπομπής (πέραν της χαμηλόσυχνης μη ιονίζουσας ακτινοβολίας 
που ούτως ή άλλως εκπέμπουν εφόσον τροφοδοτούνται με ρεύμα). 
Οι συχνότητες εκπομπών των παραπάνω ειδών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας φαίνονται 
και στο ακόλουθο σχήμα:  

 
Πηγή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
Στην περιοχή μελέτης οι πηγές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εντοπίζονται 
είναι οι εξής:  
Πηγές χαμηλόσυχνης μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
-Το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ 
- Οι υποσταθμοί υποβιβασμού τάσης και οι αντίστοιχοι μετασχηματιστές 
-Οι ηλεκτρικοί πίνακες και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιρίων 
-Οι τηλεοράσεις 
Πηγές υψηλόσυχνης μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
-Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της περιοχής  
-Οι συσκευές κινητών τηλεφώνων 
-Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
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8.13 Ύδατα 
8.13.1 Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων 
Η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (GR08) και στην υδρολογική 
λεκάνη του Πηνειού (GR16), όπως περιγράφηκε στην ενότητα 5.2.3.2. 
Για το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας έχει εκπονηθεί Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων με τίτλο 
«Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θεσσαλίας» το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν Ε.Γ./οικ/909/18.09.2014 Απόφαση της 
Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 2561/25.09.2014). Το Σχέδιο αυτό έχει αναθεωρηθεί με 
την 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΕL08) τον Ιανουάριο του 2017, λόγω της ολοκλήρωσης του 
χρονικού ορίζονται του σχεδίου (εξαετία). 
Το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για 
τη Διαχείριση των  Υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ, στο εξής «Οδηγία»), με την οποία 
εγκαθιδρύθηκε ένα κοινό πλαίσιο δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. Με την 
Οδηγία 2000/60/ΕΚ καθιερώθηκαν και εφαρμόζονται πλέον κοινές αρχές και κοινοί στόχοι 
για όλα τα Κράτη Μέλη, με κοινή συνισταμένη τη σταδιακή επίτευξη και διατήρηση της 
"καλής κατάστασης" όλων των υδάτων.  
Το Αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης μετά από την επικαιροποίηση των στοιχείων που 
αφο ρο ύν τη χημική και ο ικο λογικά κατάσταση των υδάτων,  των χρήσεων τους και των 
περιβαλλοντικών πιέσεων, προβαίνει στη θέσπιση νέων κατευθυντήριων γραμμών για τη 
διαχείρισή τους. Το Σχέδιο Διαχείρισης δίνει πληροφορίες για όλες τις κατηγορίες υδάτων 
του Υδατικού Διαμερίσματος, τους περιβαλλοντικούς στόχους και τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν, ώστε να επιτευχθεί καλή κατάσταση των υδάτων.  
Οι περιβαλλοντικοί στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης καθορίζονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και στο άρθρο 4 του ΠΔ 51/2007 και προσδιορίζονται αναλυτικά ανά επιφάνεια 
και ανά υπόγειο υδατικό σύστημα. 
Οι κύριοι περιβαλλοντικοί στόχοι για τα επιφανειακά ύδατα είναι: 
 Η μη υποβάθμιση της κατάστασής τους 
 Η προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση σε καλή οικολογική και χημική 

κατάσταση των επιφανειακών νερών (ή σε καλό οικολογικό δυναμικό για Ιδιαιτέρως 
Τροποποιημένα Υδατικά Συστήματα και Τεχνητά Υδατικά Συστήματα)  

 Η εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων με στόχο τη σταδιακή μείωση της ρύπανσης 
από τις ουσίες προτεραιότητας και την παύση ή τη σταδιακή κατάργηση των 
εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών από τις επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας 

Οι κύριοι περιβαλλοντικοί στόχοι για τα υπόγεια ύδατα είναι: 
 Να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτραπεί ή να περιοριστεί η 

διοχέτευση ρύπων στα υπόγεια νερά και κατά συνέπεια να αποφευχθεί η υποβάθμιση 
της κατάστασης όλων των υπόγειων υδάτων 

 Να προστατευτούν, να αναβαθμιστούν και να αποκατασταθούν όλα τα υπόγεια 
Υδατικά Συστήματα, να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της άντλησης και της 
ανατροφοδότησης των υπόγειων νερών, με στόχο την επίτευξη καλής κατάστασης  

 Να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα για να αναστραφεί οποιαδήποτε σημαντική 
και έμμονη ανοδική τάση στη συγκέντρωση οποιουδήποτε ρύπου, που οφείλεται 
στην ανθρώπινη δραστηριότητα, προκειμένου να μειωθεί η ρύπανση των υπόγειων 
νερών σταδιακά. 
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Οι κατηγορίες αυτές βασικών μέτρων που προτείνονται στο αναθεωρημένο σχέδιο, 
σχετίζονται με τις βασικές αρχές της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας για τη διαχείριση 
των νερών. Τα βασικά αυτά μέτρα σχετίζονται με την οριζόντια εφαρμογή δράσεων σε 
ο μάδες,  συνήθως,  υδάτινων σωμάτων με σκο πό την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής 
κατάστασης σε αυτά.  

Τα μέτρα  διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Μέτρα για εφαρμογή αρχής ανάκτησης κόστους 
2. Μέτρα για προώθηση αποδοτικής και αειφόρου χρήσης νερού 
3. Μέτρα για Άρθρο 7 της Οδηγίας (πόσιμο νερό) 
4. Μέτρα ελέγχου απόληψης επιφανειακού και υπόγειου νερού 
5. Μέτρα για έλεγχο τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων Υ.Σ. 
6. Μέτρα για σημειακές πηγές απορρίψεων 
7. Μέτρα για διάχυτες πηγές απορρίψεων 
8. Μέτρα για αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση του ύδατος 
9. Μέτρα για αποτροπή της απόρριψης ρύπων απευθείας στα υπόγεια Υ.Σ. 
10. Ειδικά μέτρα για ουσίες προτεραιότητας και άλλες ουσίες 
11. Μέτρα για ρύπανση από ατυχήματα/ακραία φυσικά φαινόμενα 
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9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.1 Μεθοδολογικές απαιτήσεις 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι πιθανά σημαντικές 
επιπτώσεις που το έργο της κτηριακής και μηχανολογικής επέκτασης του τυροκομείου 
ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον από τη χρήση των φυσικών πόρων, την εκπομπή 
ρυπαντών, τη δημιουργία οχλήσεων και τη διάθεση των αποβλήτων. Δίνεται επίσης το 
σύνολο των δεδομένων και η περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
πρόβλεψη και εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, με αναφορά στην αξιοπιστία των 
μεθόδων, καθώς και επισήμανση των ενδεχόμενων δυσκολιών ή έλλειψης κατάλληλων 
πληροφοριών που προέκυψαν κατά τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών.  

Ωστόσο, με δεδομένο ότι το τυροκομείο είναι υφιστάμενο στην περιοχή μελέτης και ως 
υποδομή και ως δραστηριότητα, δεν αναμένεται να υπάρξουν επιπτώσεις από τις κατασκευές 
επέκτασης και την εκ νέου λειτουργία του. 
Η εκτίμηση και αξιολόγηση αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της προτεινόμενης 
λύσης, και εστιάζεται κυρίως στις εξής ιδιότητές τους: 
9.1.1. Πιθανότητα εμφάνισης. 
9.1.2. Έκταση, με αναφορά στη γεωγραφική περιοχή ή/και στο μέγεθος του επηρεαζόμενου 
πληθυσμού. 
9.1.3. Ένταση, με αναφορά στο μέγεθος της μεταβολής, καθώς και στην αντιπαραβολή του με 
τις σχετικές οριακές τιμές. 
9.1.4. Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων, με αναφορά στο μηχανισμό εμφάνισης (άμεση ή 
έμμεση επίπτωση, περιγραφή σταδίων στη δεύτερη περίπτωση), στις συνιστώσες του 
φαινομένου (ώστε να διακρίνονται οι απλές από τις σύνθετες επιπτώσεις), καθώς και στις 
εξαρτήσεις έντασης και έκτασης από παράγοντες εκτός έργου, αν υπάρχουν. 
9.1.5. Χαρακτηριστικοί χρόνοι (χρονικός ορίζοντας εμφάνισης των επιπτώσεων, διάρκεια, 
επαναληπτικότητα). 
9.1.6. Δυνατότητες πρόληψης, αποφυγής, αναστροφής ή ελαχιστοποίησης. 
9.1.7. Συνεργιστική ή αθροιστική δράση με άλλες επιπτώσεις από το ίδιο το έργο ή από άλλα 
έργα ή δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί ή έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί στην 
περιοχή. 
9.1.8. Διασυνοριακός χαρακτήρας. 

9.2 Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά 
χαρακτηριστικά 
Η λειτουργία της τροποποιημένης τυροκομικής μονάδας δεν θεωρείται ικανή, βάσει της 
ανάλυσης που έχει γίνει στο κεφάλαιο 6, να προκαλέσει επιπτώσεις στο μικροκλίμα και τα 
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη λειτουργία της 
μονάδας ως σήμερα. Η λειτουργία της δεν προβλέπεται να προκαλέσει σημαντικές εκπομπές 
θερμών η ψυχρών αερίων που θα μπορούσαν να μεταβάλουν τη θερμοχωρητικότητα. Οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου δεν θα αυξηθούν με τις τροποποιήσεις που θα 
πραγματοποιηθούν, δηλαδή δεν θα ξεπεραστούν τα επίπεδα εκπομπής της υφιστάμενης 
μονάδας (μηδενικό σενάριο). Σε κάθε περίπτωση, η όποια επίδραση, είναι πιθανό  να 
παρατηρηθεί μόνο σε τοπικό επίπεδο.  
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9.3 Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 
Η θέση του έργου είναι υφιστάμενη και οι κτηριακές προσθήκες που θα πραγματοποιηθούν 
δεν θα επηρεάσουν τη μορφολογία και το τοπίο της περιοχής. Επιπλέον, η περιοχή είναι ήπια 
βιομηχανική με διάσπαρτες  γεωργικές εκτάσεις, συνεπώς δεν θα υπάρξει αλλοίωση του 
χαρακτήρα της. 

9.4 Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 
χαρακτηριστικά 
Η περιοχή μελέτης και η θέση του έργου δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο τεκτονικό η γεωλογικό 
χαρακτηριστικό όπως διαπιστώθηκε στο κεφάλαιο 8. Οι υφιστάμενες κτηριακές 
εγκαταστάσεις είναι ευθυγραμμισμένες με τον πολεοδομικό κανονισμό της περιοχής, και οι 
αυθαιρεσίες που τακτοποιούνται στα υφιστάμενα κτίρια δεν έχουν σχέση με τη στατική 
επάρκεια των κτιρίων. 

 Ασταθείς καταστάσεις του εδάφους λόγω διάβρωσης δεν δύναται να προκληθούν δεδομένου 
ότι δεν θα γίνουν εργασίες εκχέρσωσης ή αποψίλωσης. 

 Επιπλέον, το έργο δεν τέμνει το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής, γι' αυτό και δεν έχουν 
παρατηρηθεί ως σήμερα προβλήματα διάβρωσης του εδάφους λόγω ανάσχεσης της 
ελεύθερης ροής των υδάτων. Παρόλα αυτά σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται τα απαραίτητα 
μέτρα για την αποστράγγιση, συλλογή και κατάλληλη διάθεση των όμβριων υδάτων για την 
αποφυγή προβλημάτων διάβρωσης. Η εργοταξιακή οργάνωση θα προβλέπει ώστε να μην 
υπάρχει συσσώρευση των πρώτων υλών ή των άχρηστων υλικών και γενικά οτιδήποτε μπορεί 
να επηρεάσει τη γεωλογία της περιοχής, ή τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. 

9.5 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 
Η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής δεν θα επηρεαστούν καθώς η μονάδα είναι υφιστάμενη, 
η θέση της βρίσκεται κοντά στον οικισμό της Ελασσόνας και περιβάλλεται από άλλες 
μονάδες παρόμοιων δραστηριοτήτων. Οι οχλήσεις που θα δημιουργηθούν τόσο κατά την 
κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία είναι αμελητέας έντασης και μπορούν να προληφθούν 
κατά το μεγαλύτερο μέρος. 

9.5.2 - 9.5.4 Επιπτώσεις στις προστατευόμενες περιοχές, δάση και άλλες σημαντικές φυσικές 
περιοχές ή θαλάσσιες εκτάσεις 
Το γήπεδο της βιομηχανίας βρίσκεται εκτός των ορίων των προστατευόμενων περιοχών του 
δικτύου Natura 2000, δασών και δασικών εκτάσεων και άλλων σημαντικών φυσικών 
περιοχών ή θαλάσσιων εκτάσεων.    

9.6 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

9.6.1 Χωροταξικός σχεδιασμός - χρήσεις γης 
Ο χωροταξικός σχεδιασμός προβλέπει ως αναπτυξιακές δραστηριότητες του εξωαστικού 
χώρου της περιοχής τη γεωργία και τη μεταποίηση προϊόντων του αγροδιατροφικού 
συμπλέγματος. Επιπλέον, λόγω της συγκέντρωσης δραστηριοτήτων γύρω από τον ενισχυμένο 
Δήμο Ελασσόνας, έχει δημιουργηθεί μια γραμμική αναπτυξιακή ζώνη που συνδέεται με τους 
κόμβους των αξόνων ημερήσιων μετακινήσεων. Επομένως, όχι μόνο επιτρέπεται η επέκταση 
και η συνέχιση λειτουργίας της τυροκομικής μονάδας, αλλά και συνάδει με το χωροταξικό 
και πολεοδομικό πρότυπο αναπτυξιακού χαρακτήρα της περιοχής. 
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9.6.2 Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
Δεν αναμένεται από την κατασκευή των έργων επέκτασης και τη συνέχιση λειτουργίας της 
βιομηχανίας να προκληθούν επιπτώσεις στη διάρθρωση και στα κύρια χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος των πλησιέστερων οικισμών, αφού η δραστηριότητα έχει παραδοσιακό 
χαρακτήρα για την περιοχή.  

Επιπλέον, δεν αναμένεται να προκληθούν αλλαγές στην εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα 
ή ρυθμό  αύξησης του μό νιμου πληθυσμού της περιοχής το υ έργου,  δεδομένου ό τι η 
βιομηχανία δεν απασχολεί πολλά άτομα και δεν αναμένεται κάποια σημαντική  αύξηση του 
προσωπικού της βιομηχανίας με την επιχειρούμενη μηχανολογική επέκταση. Παρόλα αυτά 
βοηθά τη διάρθρωση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, δημιουργώντας 
θέσεις εργασίας και δίνοντας διέξοδο για την τελική διάθεση αποβλήτων που συλλέγονται 
από εταιρείες της περιοχής.  

9.6.3   Πολιτιστική κληρονομιά 
Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν παραδοσιακοί οικισμοί ή αξιόλογα αρχιτεκτονικά / 
πολεοδομικά / αισθητικά σύνολα, ούτε αποτελεί περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, 
υγροβιότοπο ή άλλη προστατευόμενη περιοχή. Επιπλέον η βιομηχανική δραστηριότητα είναι 
συμβατή με την περιβάλλουσα περιοχή του οικισμού Ελασσόνας, και μπορεί ίσως να 
χαρακτηριστεί ως παραδοσιακή δραστηριότητα. 

9.7 Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις 
Η λειτουργία της βιομηχανίας σε γενικές γραμμές επηρεάζει θετικά το κοινωνικο-οικονομικό 
περιβάλλον της περιοχής, δεδομένου ότι συντελεί  : 

• Στην διατήρηση και ενδεχομένως  αύξηση των υπαρχουσών  θέσεων εργασίας σε δύσκολες 
κοινωνικο-οικονομικά συνθήκες. 

• Στην απόκτηση τεχνογνωσίας για το προσωπικό σε έναν σημαντικό κλάδο της βιομηχανίας 
της περιοχής.  

• Στην σταθεροποίηση και ανάπτυξη της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας 

• Στην μετατροπή αποβλήτων σε ενέργεια σε τοπικό επίπεδο, μέσω της δημιουργίας μονάδας 
βιοαερίου 

• Συνάδει απόλυτα με την ενίσχυση των έργων οικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης  
περιοχής αφού η μεταποίηση με πρώτες ύλες του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής 
αποτελεί δραστηριότητα στρατηγικού χαρακτήρα για τη Θεσσαλία αλλά και το Δήμο 
Ελασσόνας 

 9.8 Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές 
Η βιομηχανία λειτουργεί σε γήπεδο, όπου   έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα έργα σύνδεσης της 
με τις τεχνικές υποδομές της περιοχής (οδικό δίκτυο, δίκτυο ΔΕΗ, δίκτυο ΟΤΕ, δίκτυο 
ύδρευσης και αποχέτευσης όμβριων κλπ). Στην παρούσα φάση, το μέγεθος της 
δραστηριότητας δεν είναι τέτοιο που να  αιτιολογεί ανάγκη για νέες τεχνικές υποδομές ή 
ενίσχυση των υφιστάμενων της περιοχής. Συντελεί πάντως θετικά στην αξιοποίηση των 
υπαρχουσών υποδομών και δίνει τη δυνατότητα της συνέχισης συντήρησής τους. Συντελεί 
γενικότερα στην ενίσχυση της λειτουργίας όλων των μεταποιητικών δραστηριοτήτων της 
περιοχής μέσω της ενίσχυσης των οικονομιών κλίμακας. 
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9.9 Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον. 
Η λειτουργία της βιομηχανίας δεν αναμένεται να ενισχύσει τις υπάρχουσες ανθρωπογενείς 
πιέσεις στο περιβάλλον της περιοχής ή να δημιουργήσει νέες πιέσεις στο περιβάλλον, όπως 
αυτές περιγράφηκαν στο κεφ.8. Αντιθέτως, λόγω της δυνατότητας που δίνει στην 
επεξεργασία αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο, συντελεί στη διευκόλυνση της ανακύκλωσης 
ενός σημαντικού από άποψη οικονομίας τμήματος παραγόμενων αποβλήτων. Να σημειωθεί 
εδώ, ότι η κατανάλωση    ενέργειας για την ανακύκλωση αλουμινίου και χαλκού από 
δευτερογενή υλικά, εμφανίζεται πολύ μειωμένη εν σχέση με την πρωτογενή παραγωγή από 
ορυκτά. Όμοια,  ανακύκλωση αλουμινίου και χαλκού από δευτερογενή υλικά, προκαλεί 
σημαντικά χαμηλότερη περιβαλλοντική  ρύπανση, εφόσον βέβαια λαμβάνονται τα 
απαιτούμενα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.  

9.10 Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα. 
Τα αέρια απόβλητα που παράγονται κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου είναι 
κυρίως: 

• Αέριοι ρύποι σε μορφή σωματιδίων : Αυτοί παράγονται λόγω των μετακινήσεων 
υλικών , πρώτων υλών, προϊόντων, των χωματουργικών εργασιών κλπ. 

• Καυσαέρια και σκόνη από την κίνηση των ο χημάτων μεταφο ράς των Α' υλών και 
των αυτοκινήτων των εργαζομένων 

• Η  καύση του υγραερίου και του βιοαερίου στους καυστήρες. 

Δεν εντοπίζονται περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την προτεινόμενη τροποποίηση της 
δραστηριότητας. Αντιθέτως, η προτεινόμενη τροποποίηση θα αναβαθμίσει σημαντικά τις 
εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού προς όφελος του Περιβάλλοντος και των 
πιθανών επιπτώσεων σε αυτό. 

Όσον αφορά το παραγόμενο βιοαέριο, επειδή δεν παράγεται από  ιδιαίτερα 
επιβαρυμένα απόβλητα, όπως π.χ κοπριά σε υγρή  ή στερεή κατάσταση που 
χρησιμοποιείται σε άλλες μονάδες παραγωγής βιοαερίου, δεν αναμένεται να 
περιέχει ίχνη θείου ή άλλων  επικίνδυνων  στοιχείων.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η χρήση του παραγόμενου  βιοαερίου πρέπει να θεωρηθεί 
ως θετικός αντίκτυπος από περιβαλλοντική άποψη, για τους   κάτωθι λόγους : 

Οφέλη από την παραγωγή και αξιοποίηση βιοαερίου 

• Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας 
• Σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα, το βιοαέριο από την ΑΧ αποτελεί 

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, καθώς έχει παραχθεί από βιομάζα, η οποία είναι 
μία έμβια αποθήκη της ηλιακής ενέργειας μέσω της φωτοσύνθεσης. Το 
βιοαέριο από την ΑΧ δεν βελτιώνει μόνο το ενεργειακό ισοζύγιο μιας χώρας 
αλλά συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην 
προστασία του περιβάλλοντος. 

• Συμβολή στη μείωση των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του 
θερμοκηπίου 
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• Παρότι η καύση του βιοαερίου απελευθερώνει και αυτή CO2, η κύρια 
διαφορά, όταν συγκρίνεται με τα ορυκτά καύσιμα, είναι ότι ο άνθρακας στο 
βιοαέριο ελήφθη πρόσφατα από την ατμόσφαιρα, από τη φωτοσυνθετική 
δραστηριότητα των φυτών. Έτσι, ο κύκλος άνθρακα του βιοαερίου είναι 
κλειστός σε ένα βραχύ χρονικό διάστημα (από ένα έως λίγα έτη). Η 
παραγωγή βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση μειώνει επίσης τις 
εκπομπές του μεθανίου (CH4 )     

• Η χρήση του βιοαερίου υποκαθιστά τα ορυκτά καύσιμα από την παραγωγή 
ενέργειας και τις μεταφορές και μειώνει έτσι τις εκπομπές του CO2, του CH4 
και του Ν2Ο, συμβάλλοντας στο να μετριαστεί η παγκόσμια αύξηση της 
θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

• Μείωση της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα 
• Η ανάπτυξη και υλοποίηση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

όπως είναι το βιοαέριο από αναερόβια χώνευση, στηριζόμενα σε εθνικούς και 
περιφερειακούς πόρους, αυξάνει την αειφορία και την ασφάλεια του εθνικού 
ενεργειακού εφοδιασμού και μειώνει την εξάρτηση από τις εισαγωγές 
ενέργειας. 

• Συμβολή στους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και την προστασία του 
περιβάλλοντος 

• Η αντιμετώπιση της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας λόγω του 
φαινομένου του θερμοκηπίου είναι μια από τις κύριες προτεραιότητες της 
ενεργειακής και της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ. Οι ευρωπαϊκοί στόχοι 
για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμους πόρους, τη μείωση των 
εκπομπών και την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων στηρίζονται στη 
δέσμευση των χωρών μελών της ΕΕ να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα για 
να τους επιτύχουν. Η παραγωγή και η χρήση του βιοαερίου από αναερόβια 
χώνευση ικανοποιούν και τους τρεις αυτούς στόχους συγχρόνως. 

• Μείωση των αποβλήτων 
• Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της παραγωγής βιοαερίου είναι η 

δυνατότητα μετατροπής των αποβλήτων σε έναν πολύτιμο πόρο, με τη χρήση 
τους ως πρώτη ύλη για την αναερόβια χώνευση.  

• Στην περίπτωσή μας υπήρχε σε γενικές γραμμές δυσχέρεια απόδοσης του 
παραγόμενου τυρογάλακτος.   Η παραγωγή βιοαερίου είναι ένας άριστος 
τρόπος συμμόρφωσης με τους όλο και περισσότερο περιοριστικούς εθνικούς 
και ευρωπαϊκούς κανονισμούς στον τομέα της αξιοποίησης των οργανικών 
αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας, ενώ το χωνεμένο υπόστρωμα 
ανακυκλώνεται ως εδαφοβελτιωτικό. Η αναερόβια χώνευση συμβάλει επίσης 
στη μείωση του όγκου των αποβλήτων και των δαπανών για τη διάθεσή τους. 
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• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
• Η παραγωγή βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση καθώς και η όλη 

επένδυση, απαιτεί εργατικό δυναμικό για  την κατασκευή του τεχνικού 
εξοπλισμού, την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της μονάδας 
παραγωγής βιοαερίου. Αυτό  δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και μεταφορά 
τεχνογνωσίας. 
 

Όσον αφορά λοιπόν στις επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα κατά τη λειτουργία της 
βιομηχανίας, αυτές περιορίζονται με την εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται 
αναλυτικά στο κεφάλαιο 6 και κατά συνέπεια δεν επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στην 
ποιότητα της ατμόσφαιρας. 

9.11 Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις. 
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της βιομηχανίας, πηγές θορύβου είναι όλος ο εξοπλισμός που 
διαθέτει καθώς και τα οχήματα μεταφοράς Α" υλών και προϊόντων και οι διαδικασίες 
φορτοεκφόρτωσης Α υλών και παραγόμενων προϊόντων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο 
κεφ.6. Οι επιπτώσεις από τον θόρυβο κατά τη λειτουργία της βιομηχανίας, περιορίζονται με 
την εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται αναλυτικά στο κεφ 6.5.6. Εξάλλου δεν θα γίνει 
χρήση  ιδιαίτερα θο ρυβωδών μηχανημάτων  ή εξοπλισμού και καμία από  τις παραπάνω 
διαδικασίες δεν θεωρούνται ιδιαίτερα θορυβώδεις.  

9.12 Επιπτώσεις σχετικές με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν πηγές εκπομπής ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας. Η δραστηριότητά μας δεν διαθέτει πηγές παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων.  

9.13 Επιπτώσεις στα ύδατα 

9.13.1 Γενικές Επιπτώσεις   
Το έργο δεν σχετίζεται και δεν επηρεάζει τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής του 
οικείου υδατικού διαμερίσματος. Επιπλέον έχουν προβλεφθεί οι προδιαγραφές του 
Βιολογικού Καθαρισμού να είναι τέτοιες, ώστε η εκροή που θα καταλήγει στον υδάτινο 
αποδέκτη (Ελασσονίτης ποταμός  που καταλήγει στον Πηνειό ποταμό) να μην είναι 
επιβλαβής για την ποιότητα των νερών. 

9.13.2 Επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα 
Η θέση της εγκατάστασης δεν διαπερνάται από κανένα είδος υδάτινης ροής (ρέμα, ρυάκι 
κ.λπ.), το οποίο θα ήταν δυνατό να ανακοπεί. Η εκροή του Βιολογικού Καθαρισμού που 
καταλήγει στον Ελασσονίτη ποταμό  που καταλήγει στον Πηνειό ποταμό. 
θα πληροί τα όρια διάθεσης σε αποδέκτη, σύμφωνα με το σύστημα επεξεργασίας που 
προτείνεται, όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 6. 

9.13.3 Επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα.  
Η λειτουργία του έργου δεν επηρεάζει αρνητικά τον υπόγειο υδροφορέα της περιοχής, αφού η 
διαχείριση των υγρών αποβλήτων θα γίνεται στην εγκατάσταση σύμφωνα με τις απαραίτητες 
προδιαγραφές ενώ η καλή λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού θα διασφαλίζεται από 
συνεχείς ελέγχους σε όλα τα στάδια. 
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10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή των μέτρων που προτείνονται, προκειμένου 
να αποφευχθούν πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον της περιοχής 
μελέτης. Τα μέτρα αυτά έχουν χαρακτήρα προληπτικό αλλά και αποκατάστασης της περιοχής 
μελέτης. Αφορούν όλα τα στάδια εκπόνησης του έργου, αλλά και αυτό της λειτουργίας του 
και αυτός είναι ο διαχωρισμός που έχει επιλεγεί. 

10.1 Μέτρα κατά την κατασκευή 
Πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του Προτεινόμενου Έργου συστήνεται 
η διενέργεια εμπεριστατωμένου σχεδίου διαχείρισης εργοταξίου και αντιμετώπισης έκτακτων 
περιστατικών. Στο σχέδιο αυτό θα καθορίζονται με λεπτομέρεια τα μέτρα που θα 
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων για την προστασία του 
περιβάλλοντος, την προστασία των εργαζομένων αλλά και τα μέτρα και οι διαδικασίες 
ασφαλείας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχημάτων. Στο παρόν κεφάλαιο 
παρουσιάζονται μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν την περίοδο των κατασκευαστικών 
έργων για προστασία του περιβάλλοντος. 

Προηγουμένως, είναι σημαντικό να εξεταστούν οι συνθήκες του χώρου εργασιών κατά τη 
διαδικασία της ρύθμισης το υ χώρο υ σε ό τι αφορά την πο λεο δο μική ο ργάνωση,  διαδικασία 
κατά την οποία προβλέπεται κατεδάφιση υφιστάμενου τμήματος των κτιριακών 
εγκαταστάσεων. 

10.1.1. Διαρρύθμιση εργοταξίου 
Πριν την έναρξη των κατασκευαστικών έργων θα πρέπει να εντοπιστεί και να διαρρυθμιστεί 
κατάλληλα ο χώρος του εργοταξίου, για να μπορέσει να φιλοξενήσει με ασφάλεια τον 
εξοπλισμό, τους αποθηκευτικούς χώρους και τις διάφορες διεργασίες που θα εκτελούνται σε 
αυτόν. 

10.1.2. Εκσκαφές-Χωματουργικά Έργα 
Οι διενέργεια των χωματουργικών έργων θα πρέπει να γίνεται βάσει προγράμματος έτσι ώστε 
να αποφεύγονται οι χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 
κατασκευαστικών εργασιών. Η τακτική αυτή θα περιορίσει το χρόνο κατά τον οποίο μεγάλα 
κομμάτια γης θα μένουν εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και τη διάβρωση. Τα 
χωματουργικά έργα θα πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια ωρών κοινής ησυχίας ή 
κατά τα σαββατοκύριακα και τις αργίες. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγονται σε περιόδους που 
επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες με ισχυρούς ανέμους ή βροχοπτώσεις. Τέλος, θα 
πρέπει να αποφεύγονται μεγάλης έκτασης χωματουργικά έργα κατά την τουριστική περίοδο. 

10.1.3. Διακίνηση Οχημάτων 
Εντός της περιοχής θα διακινούνται βαρέα οχήματα και εξοπλισμός κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής. Για λόγους ασφαλείας αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος, στο χώρο αυτό 
θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα προσωρινό οδικό δίκτυο και η διακίνηση των οχημάτων θα 
πρέπει να γίνεται μόνο εντός του δικτύου αυτού.  
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10.1.4. Καθαρισμός Χώρων Εργοταξίου και Εξοπλισμού 
Εντός του εργοταξίου πιθανόν να γίνεται συχνά πλύσιμο και καθαρισμός του εξοπλισμού και 
των οχημάτων. Στη διεργασία αυτή θα δημιουργούνται υγρά απόβλητα τα οποία θα είναι 
επιβαρυμένα με ρυπογόνες ουσίες (λιπαντικά, απολυμαντικά), καθώς και ιζήματα (άμμος, 
χώμα κτλ.). Για αποφυγή φαινόμενων διάχυσης των εν λόγω υγρών αποβλήτων και κατά 
συνέπεια ρύπανσης, θα πρέπει να διαμορφωθούν ειδικοί χώροι, στους οποίους να γίνονται 
όλες οι διεργασίες πλυσίματος και καθαρισμού των οχημάτων και του εξοπλισμού του 
εργοταξίου. Οι χώροι αυτοί θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι έτσι ώστε να συγκρατούν 
όλα τα υγρά απόβλητα που θα δημιουργούνται. 

Για τη μείωση του όγκου των υγρών αποβλήτων από το χώρο αυτό προτείνεται πρώτα να 
διενεργείται καθαρισμός των οχημάτων με ξηρικά μέσα π.χ σκούπες, βούρτσες κτλ. Επίσης, 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός έκπλυσης με χαμηλή κατανάλωση νερού όπως 
συστήματα πίεσης. 

10.1.5. Κατακράτηση Ιζημάτων 
Συχνό φαινόμενο κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών έργων είναι η μεταφορά μέσω των 
όμβριων υδάτων, ιζημάτων από τους χώρους του εργοταξίου στους φυσικούς αποδέκτες των 
όμβριων. Για την αποφυγή πιθανών προβλημάτων στις γειτονικές χρήσεις, το φαινόμενο αυτό 
θα πρέπει να περιοριστεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τους πιο κάτω τρόπους: 

• Να μην αφήνονται μεγάλης επιφάνειας χωμάτινοι χώροι εκτεθειμένοι για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα 

• Στους χώρους όπου το εργοτάξιο έχει κλίσεις από τις οποίες μπορεί να γίνει έκχυση των 
ιζημάτων, να εγκατασταθούν παγίδες συγκράτησης ιζημάτων 

• Όπο υ είναι δυνατό  οι σωρο ί άμμο υ, χωμάτων και άλλων υλικών να καλύπτο νται και να 
προστατεύονται από τη βροχόπτωση 

• Οι σωροί των μπαζών να μην αφήνονται στο χώρο για μεγάλα χρονικά διαστήματα αλλά να 
μεταφέρονται το συντομότερο για απόρριψη. Εάν θα πρέπει να παραμείνουν στο χώρο τότε 
να καλύπτονται ή να σταθεροποιούνται. 

• Να μην αποθηκεύονται σωροί από άμμους/χώματα ή μπάζα διάσπαρτα στους χώρους των 
εργασιών. Προτείνεται η δημιουργία συγκεκριμένων χώρων αποθήκευσης τέτοιων υλικών οι 
οποίοι να είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι έτσι ώστε να συγκρατούν τα χώματα για να μην 
παρασύρονται από νερά της βροχής. 

10.1.6. Εκσκαφές για τη διάνοιξη τάφρου για την τοποθέτηση αγωγών μεταφοράς των 
απόβλητων 
Κατά τη διάρκεια της εκσκαφής καναλιών για την τοποθέτηση αγωγών και άλλων 
υπηρεσιών,  θα πρέπει να ακο λο υθούνται ο ι πιο  κάτω ο δηγίες για απο φυγή δημιο υργίας 
επιφανειακών απορροών επιβαρυμένων με ιζήματα. 

• Αποφυγή διάνοιξης τάφρου σε περιόδους βροχοπτώσεων 

• Τοποθέτηση των μπαζών ανάντη της τάφρου 

• Αποφυγή τοποθέτησης των μπαζών σε πεζοδρόμια ή στο δρόμο 

• Άμεσο κλείσιμο ή σκέπασμα της τάφρου με το τέλος των εργασιών 
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10.1.7. Καταπολέμηση της σκόνης 
Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων και ειδικά των χωματουργικών έργων 
αναμένεται η δημιουργία σκόνης. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τη 
δημιουργία σκόνης προτείνονται τα πιο κάτω μέτρα: 

• Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και όταν εντοπιστούν αυξημένα επίπεδα σκόνης 
στην περιοχή γύρω από το εργοτάξιο να καταβρέχονται οι χωμάτινες οδικές προσβάσεις. 

• Τα φορτία μπαζών και υλικών να είναι σκεπασμένα 

• Οι διεργασίες που ενδέχεται να δημιουργούν σκόνη, π.χ. μονάδες κατασκευής μπετόν ή 
ασφαλτοστρώματος, θα πρέπει να τοποθετηθούν μακριά από γεωργικές χρήσεις 

•Οι διεργασίες που εκπέμπουν σκόνη να περιορίζονται ή να αποφεύγονται σε περιόδους με 
υψηλούς ανέμους 

• Οι ταχύτητες των οχημάτων εντός του εργοταξίου να διατηρούνται χαμηλές. 
 
10.1.8 Περιορισμός της ηχορύπανσης 
Για τον περιορισμό της ηχορύπανσης κατά την περίοδο των κατασκευαστικών έργων 
προτείνεται: 
• Έλεγχος και συντήρηση όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού για τη διασφάλιση της 
σωστής του λειτουργίας του, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία θορύβου από 
ελαττωματικά μηχανήματα ή μη φυσιολογική τους χρήση. 
• Αποφυγή στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της διέλευσης μεγάλων οχημάτων διαμέσου 
οικιστικών, τουριστικών και εμπορικών περιοχών . 

• Στους όρους εντολής προς τους Εργολάβους / Κατασκευαστές, να περιλαμβάνονται 
πρό νο ιες πο υ καθορίζουν τα μέγιστα επίπεδα θο ρύβου που θα εκπέμπο υν τα διάφορα 
μηχανήματα που θα βρίσκονται σε λειτουργία στο χώρο του εργοταξίου, για μεγάλο χρονικό 
διάστημα και που είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές. 

• Εργασίες που κάνουν χρήση αερόσφυρων ή άλλων παρόμοιων μηχανημάτων και 
βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές να γίνονται μόνο κατά τις ώρες 9:00 π.μ. με 
01:00 μ.μ. Παρομοίου τύπου εργασίες πρέπει να αποφεύγονται κατά το Σάββατο, Κυριακή ή 
δημόσιες αργίες.  

• Όπου είναι δυνατό, να γίνεται ταυτόχρονη διενέργεια εργασιών που παράγουν σημαντικά 
επίπεδα θορύβου, έτσι ώστε να μειώνεται η περίοδος διενέργειας θορυβωδών εργασιών. 

• Περιοδική παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου, μέσω μετρήσεων, σε 
αντιπροσωπευτικές και ευαίσθητες περιοχές στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, για να 
διαπιστωθεί η τήρηση των ορίων θορύβου όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. 

• Να εφαρμοστεί πρόγραμμα ενημέρωσης των κατοίκων και χρηστών της περιοχής για τα 
προβλεπόμενα έργα που προγραμματίζονται στην περιοχή, και τη χρονική το υς περίο δο, 
καθώς και εισηγήσεις για το πώς μπορούν να προστατευτούν από την ηχορύπανση. 
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10.2. Μέτρα Κατά τη Λειτουργία 

10.2.1. Μέτρα διαχείρισης της Ηχορύπανσης 
Για την μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την ηχορύπανση κατά τη λειτουργία 
του Προτεινόμενου Έργου προτείνονται τα πιο κάτω μέτρα: 

• Το όριο ταχύτητας των οχημάτων εντός της εγκατάστασης να περιοριστεί κάτω από 30χλμ 
την ώρα. 

• Έλεγχος και συντήρηση όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού για τη διασφάλιση της 
σωστής του λειτουργίας του, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία θορύβου από 
ελαττωματικά μηχανήματα ή τη μη φυσιολογική τους χρήση. 

• Έχουν επιλεγεί κουφώματα που εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή ηχομόνωση για το 
είδος και την ένταση της δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, έχουν επιλεγεί πόρτες 
βιομηχανικού τύπου με μόνωση ανοίγματος και παράθυρα από αλουμίνιο με διπλά τζάμια. 

• Στην νέα Ε.Ε.Α. έχει επιλεγεί βάσει σχεδιασμού στη δεξαμενή αερισμού της πρωτοβάθμιας 
επεξεργασίας, να τοποθετηθούν καμπίνες ηχομόνωσης μέσα στις οποίες θα υπάρχει ο  κάθε 
φυσητήρας με τον εξοπλισμό του. Έτσι θα εξασφαλίζεται πως οι εκπομπές θορύβου κατά τη 
λειτουργία τους δεν θα ξεπερνούν τα 75 dΒΑ σε απόσταση ενός μέτρου από τον κινητήρα.  

 

 

10.2.2. Αισθητική της περιοχής 
Ο χώρος του έργου διαθέτει τοπιοτεχνημένους χώρους έτσι ώστε να είναι ευχάριστος στο 
προσωπικό αλλά και στους πελάτες του τυροκομείου. Τα φυτά τα οποία επιλέγονται για την 
τοπιοτέχνηση του έργου θα πρέπει να αντέχουν σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και 
επιπέδων υγρασίας. Επιπλέον, θα ήταν προτιμότερο να επιλέγονται φυτά που δεν απαιτούν 
μεγάλες ποσότητες νερού για πότισμα, ώστε να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν 
εξοικονόμησή του. 

Στον υπαίθριο χώρο  το υ τυρο κο μείο υ θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς καθιστικο ί χώροι, 
φωτισμός, πόσιμο νερό και σκυβαλλοδοχεία. Τα φυλλοβόλα δέντρα παρέχουν σκιά το 
καλοκαίρι αλλά επίσης αφήνουν τον ήλιο να τα διαπεράσει το χειμώνα. Λειτουργούν 
βιοκλιματικά και έτσι είναι χρήσιμα σε σχέση με καθιστικούς χώρους που πιθανόν να 
δημιουργηθούν για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού αλλά και των πελατών του 
τυροκομείου. 

Όσον αφορά την κάλυψη των κατασκευών να προτιμώνται μονοχρωματικά υλικά με απαλά 
χρώματα και να αποφεύγονται οι απομιμήσεις υλικών (π.χ. μπετόν σαν πέτρα, αλουμίνιο σαν 
ξύλο). Η φωταγώγηση του χώρου μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό αισθητικό στοιχείο 
κατά τις βραδινές ώρες, καθώς πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να αναδεικνύει τους 
καλαίσθητους χώρους και να επισκιάζει τους χώρους που ρυπαίνουν αισθητικά το έργο. 

Τέλος, προτείνεται η φύτευση ψηλών δέντρων περιμετρικά, εφαπτόμενα στην περίφραξη του 
γηπέδου, για να εξασφαλίζεται η μη αλλοίωση της αισθητικής του τοπίου από την ύπαρξη της 
εγκατάστασης. Επιπλέον, το μέτρο αυτό έχει βιοκλιματικό σκοπό ενώ εξασφαλίζει την 
ιδιωτικότητα σε ορισμένες λειτουργίες του τυροκομείου όπως τα σημεία φόρτωσης κ.λπ. 
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10.2.3. Μέτρα για την προστασία της ποιότητας της ατμόσφαιρας 
Δεν απαιτούνται κάποια ιδιαίτερα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων. Ο εξοπλισμός της 
εγκατάστασης του τυροκομείου δεν επιβαρύνει την ποιότητα της ατμόσφαιρας, ενώ έχει 
διασφαλιστεί πως χρησιμοποιούνται τα καταλληλότερα εξαρτήματα για την αποφυγή 
ρύπανσης του αέρα. 

Αέρια Απόβλητα: 
Για το σύνολο της εγκατάστασης ισχύουν τα σχετικά όρια εκπομπής που αναφέρονται στο άρθρ. 2 του 
ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981), δηλαδή: 

• Καπνός < από το βαθμό 1 της κλίμακας Ringelmann. 
• Στερεά σε αιώρηση (σκόνες) < 100 mgr/Nm3. 
Όσον αφορά τα απαέρια του ατμολέβητα της δραστηριότητας, που θα λειτουργεί με καύση υγραερίου 
μείγματος (LPG), ισχύουν τα όρια που καθορίζονται στο άρθρ. 3 της ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 
264/Β/1993), δηλαδή: 

• Δείκτης αιθάλης < από το βαθμό 1 της κλίμακας Bacharach. 
• Περιεκτικότητα καυσαερίων σε CO2 > 10 % κ.ο. ή σε Ο2 < 7,50 % κ.ο. 
Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού/κτιρίων ισχύουν τα σχετικά όρια εκπομπών της ΥΑ 
189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β/2011). 
Τα όρια των επιτρεπόμενων συγκεντρώσεων ρύπων στην ατμόσφαιρα καθορίζονται στην ΚΥΑ 
22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/B/2007), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 14122/549/Ε103/2011 
(ΦΕΚ 488/Β/2011) και ισχύει. 
Όλες οι οριακές τιμές εκπομπών ορίζονται σε θερμοκρασία 273,15 Κ, πίεση 101,3 kPa και με τυπική 
περιεκτικότητα σε Ο2 15%. 

Οι οριακές τιμές εκπομπών για τις οποίες θα γίνει η ρύθμιση των μονάδων καύσης του 
βιοαερίου είναι: 

_ Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) < 650 mg/Nm3 

_ Αιωρούμενα σωματίδια PM10 < 50 mg/Nm3 

_ Οξείδια του αζώτου (ΝOx) < 500 mg/Nm3 

_ Υδρόθειο (H2S) < 5 mg/Nm3 

_ Υδροχλώριο (HCl) < 30 mg/Nm3 

_ Υδροφθόριο (HF) < 5 mg/Nm3 

_ Άκαυστοι υδρογονάνθρακες < 150 mg/Nm3 

_ Διοξείδιο του θείου (SO2) < 500 mg/Nm3 

Επί ξηρού σε Κ.Σ. θερμοκρασίας και πίεσης (0oC, 1 bar) και για 5% κ.ο. Ο2. 

Η καύση του βιοαερίου απελευθερώνει CO2 , αλλά η κύρια διαφορά, όταν συγκρίνεται με τα 

ορυκτά καύσιμα, είναι ότι ο άνθρακας στο βιοαέριο ελήφθη πρόσφατα από την ατμόσφαιρα, 
από τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φυτών. Έτσι, ο κύκλος άνθρακα του βιοαερίου 
είναι κλειστός σε ένα βραχύ χρονικό διάστημα (από ένα έως λίγα έτη). 
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10.2.4. Μέτρα διαχείρισης υγρών αποβλήτων 
Τα μέτρα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασία έχουν περιγραφεί 
αναλυτικά στις προηγούμενες παραγράφους και αφορούν την λειτουργία του βιολογικού 
καθαρισμού της μονάδας και αφορούν την επεξεργασία των αποβλήτων στον βιολογικό 
καθαρισμό και την παραγωγή βιοαερίου. 
 
Μετά το σύστημα χλωρίωσης,  η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα 
γίνεται με κλειστό αγωγό, αρχικά στο παρακείμενο ξερό ρέμα, που διέρχεται ανατολικά του 
τυροκομείου και το οποίο εν συνεχεία καταλήγει στον τελικό αποδέκτη που είναι ο    
ποταμός Ελασσονίτης σε απόσταση περίπου 1.100 μέτρων Νότια της μονάδας.   

Τα όρια διάθεσης θα πρέπει να ακολουθούν τις παραμέτρους που αναφέρονται στον Πίνακα ΙΙ του 
Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/8-3-2011) και θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω 
όρους σχετικά με τις οριακές τιμές για τις μικροβιολογικές, τις συμβατικές και άλλες φυσικές και 
χημικές παραμέτρους, τα οποία είναι: 

 

  Κατά τη λειτουργία του Προτεινόμενου Έργου θα δημιουργούνται επίσης αστικά λύματα   
από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού .  
Τα λύματα αυτά δεν θα οδηγούνται στην Ε.Ε.Α. καθώς αυτή έχει εκροή σε φυσικό αποδέκτη 
αλλά σε συστήματα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου.  
  
Θα πρέπει να υπάρχει    
• Παρακολούθηση και τακτικός έλεγχος όλων των συστημάτων του βιολογικού. 

Ετήσια  άντληση των λυμάτων   των δύο σηπτικών δεξαμενών, ώστε να εξασφαλίζεται η 
άρτια λειτουργία των συστημάτων απορρόφησης.   

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 
Θερμοκρασία oC < 30 
PH — 6,5 - 9,5 
Διαλυμένο οξυγόνο mg/l > 3,0 
Αιωρούμενα στερεά (SS) mg/l <10 (για το 80% των δειγμάτων) 

Ηλεκτρική αγωγιμότητα Σύνολο διαλυτών αλάτων mhos/cm mg/l < 750 
< 500 

Χλωριόντα mg/l < 100 
Βόριο mg/l < 0,3 
SAR — < 18 
Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5) mg/l <10 (για το 80% των δειγμάτων) 
Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) mg/l < 120 
Θολότητα NTU < 2 διάμεση τιμή 
Ολικό άζωτο, ΤΝ mg/l < 15 mg/l 
Escherichia coli EC/100 ml <5 για το 80% των δειγμάτων και <50 

για το 95% των δειγμάτων 
   

Ευκρινώς ορατά επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά ή εναποθέσεις 
λάσπης και γενικά ουσίες που προέρχονται από τα απόβλητα και 
φράσσουν τους εκτοξευτήρες τεχνητής βροχής 

— Απουσία 

Τοξικά ή επιβλαβή γενικά, ελαιώδη, χρωματισμένα, θερμά ή άλλα 
απόβλητα, τα οποία είναι δυνατόν, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, να 
καταστήσουν τα ίδια τα απόβλητα ακατάλληλα ή επικίνδυνα για τα 
εδάφη, τις καλλιέργειες , τα ζώα, τα ψάρια και τους ανθρώπους 
(διαμέσου της τροφικής αλυσίδας) 

— Απουσία 
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10.2.5. Μέτρα Διαχείρισης των Όμβριων Υδάτων 
Ο γενικό ς σχεδιασμό ς της διαχείρισης των ό μβριων υδάτων πο υ θα παράγονται από  το υς 
χώρους του Προτεινόμενου Έργου θα πρέπει να έχει τους εξής στόχους: 

• Τη δημιουργία όσο το δυνατό μικρότερου όγκου επιφανειακών απορροών προς απόρριψη. 

• Την όσο το δυνατό καλύτερη ποιοτική σύσταση των επιφανειακών απορροών 

• Την επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση όσο το δυνατό μεγαλύτερου όγκου επιφανειακών 
απορροών 

• Την απόρριψη των επιφανειακών απορροών στους σωστούς αποδέκτες με το σωστό τρόπο 

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων προτείνεται η υιοθέτηση των πιο κάτω μέτρων: 

• Ο τακτικός καθαρισμός των λειτουργικών χώρων και του υπαίθριου χώρου με ξηρικά μέσα 
όπως σκούπες για την συλλογή των επικίνδυνων ουσιών και της σκόνης πριν να 
παρασυρθούν από τα όμβρια ύδατα. Τέτοιοι καθαρισμοί να είναι συχνότεροι την περίοδο των 
πρώτων βροχοπτώσεων αφού είναι γνωστό ότι τα πρώτα όμβρια ύδατα μεταφέρουν και τους 
περισσότερους ρύπους οι οποίοι συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. 

• Τα όμβρια ύδατα από τους λειτουργικούς χώρους να περνούν πρώτα από λιποπαγίδες πριν 
την εισροή τους στο δίκτυο συλλογής  όμβριων υδάτων.  

10.2.6. Μέτρα για τον περιορισμό των ατυχημάτων που μπορεί να προκαλέσουν διαρροές 
επικίνδυνων αποβλήτων 
Για την πιο αποτελεσματική πρόληψη των ατυχημάτων, αλλά και τη συγκράτηση ρυπογόνων 
ουσιών από πιθανά ατυχήματα χρειάζεται να υιοθετηθούν οι κατάλληλες πρόνοιες κατά το 
σχεδιασμό των εγκαταστάσεων του Προτεινόμενου Έργου έτσι ώστε να υπάρχει καλή 
οργάνωση και ενημέρωση του προσωπικού για θέματα ατυχημάτων και να υπάρχει ο 
κατάλληλος εξοπλισμός για καταπολέμηση πιθανών διαρροών. Ένα από τα συχνότερα 
ατυχήματα που συμβαίνει σε χώρους όπως το προτεινόμενο έργο είναι οι πυρκαγιές.  

Προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

• Να απαγορευτεί το άναμμα φωτιάς στους χώρους του έργου 

• Να απαγορευτεί το κάπνισμα σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή άλλα εύφλεκτα υλικά.  

• Στους χώρους υψηλού κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς να τοποθετηθούν αυτόματα 
συστήματα πυρόσβεσης. 

• Να υπάρχουν πυροσβεστικά σημεία στους χώρους του έργου με όλο τον απαραίτητο 
εξοπλισμό καθώς και οδηγίες χρήσεις του. 
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10.2.7. Μέτρα διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
Από την λειτουργία του Προτεινόμενου Έργου θα παράγονται σημαντικές ποσότητες 
στερεών αποβλήτων αστικού τύπου. Για την αποφυγή περιστατικών ρύπανσης του 
περιβάλλοντος θα πρέπει να υπάρχει σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων αυτών. Τα στερεά 
απόβλητα από όλους τους χώρους του έργου θα πρέπει να συλλέγονται τακτικά και να 
μεταφέρονται σε εγκεκριμένους χώρους για διαχείριση. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να 
απορρίπτονται στερεά απόβλητα διάσπαρτα στο περιβάλλον της περιοχής ή σε χωματερές. Τα 
απορρίμματα πρέπει να διαχωρίζονται στους κάδους σε ανακυκλώσιμα και μη, και στη 
συνέχεια να οδηγούνται στο ΧΥΤΑ και στο ΚΔΑΥ. 

10.2.8. Μέτρα για Εξοικονόμηση Νερού και Ενέργειας 
Ένα σημαντικό μέτρο αποτελεί η εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης νερού και ενέργειας 
στην εγκατάσταση για ιδιωτική χρήση των καταμετρήσεων από την επιχείρηση, ώστε να 
επιτυγχάνεται η πλήρης παρακολούθηση των συστημάτων του τυροκομείου. Η ενέργεια αυτή 
θα υποβοηθήσει την διοίκηση του Προτεινόμενου Έργου στην εφαρμογή μια πολιτικής 
φιλικής προς το περιβάλλον η οποία θα περιλαμβάνει τη συνεχή επίβλεψη της κατανάλωσης 
του Έργου, και της περιβαλλοντικής απόδοσης του και την υιοθέτηση των κατάλληλων 
μέτρων και πολιτικών για βελτίωση της. 

Εξοικονόμηση Νερού 

Για την εξοικονόμηση νερού προτείνονται τα πιο κάτω μέτρα: 

• Η χρήση ανακυκλωμένου νερού για την άρδευση οποιονδήποτε τοπιοτεχνημένων χώρων 
ενώ η τοπιοτέχνηση να γίνει με είδη χλωρίδας ανθεκτικά σε χαμηλές ποσότητες νερού. 

• Η εγκατάσταση ειδικών υδραυλικών συστημάτων που περιορίζουν την κατανάλωση νερού 
στο ελάχιστο όπως ειδικούς καταιονητήρες των ντους (shower heads), ειδικά συστήματα 
αποχωρητηρίων χαμηλής χρήσης νερού και ειδικά ακροφύσια σε βρύσες. 

• Να γίνεται τακτικός έλεγχος των υδροδοτικών εγκαταστάσεων του έργου από εξειδικευμένο 
προσωπικό για έγκαιρο εντοπισμό βλαβών ή διαρροών. 
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Εξοικονόμηση Ενέργειας 

Εξοικονόμηση ενέργειας στου χώρους του έργου μπορεί να επιτευχθεί: 

Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται με την χρήση του παραγόμενου 
βιοαερίου από τη νέα μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.  

• Με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως την εγκατάσταση φωτοβολταικών 
συστημάτων (όπου είναι εφικτό) και ηλιακών θερμοσυσσωρευτών για τη θέρμανση νερού. 

• Τη χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης σε όλους του   χώρους του έργου  

• Να γίνεται τακτικός έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έργου από εξειδικευμένο 
προσωπικό για έγκαιρο εντοπισμό βλαβών ή διαρροών. 

• Να γίνει βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτηρίων του έργου έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 
μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας ενώ η τοπιοτέχνηση του χώρου μπορεί να γίνει 
με βιοκλιματικό τρόπο π.χ. η βλάστηση να παρέχει σκίαση σε εγκαταστάσεις το καλοκαίρι. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Παράρτημα 1: Πίνακες (παράρτημα 4.9 της Υ.Α. 170225-ΦΕΚ135Β/2014)   

Παράρτημα 2: Υφιστάμενες Αδειοδοτήσεις και  σχετικά έγγραφα  

 
Ελασσόνα,  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 

     ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
Ο μελετητής                                                                  Ο φορέας του έργου  
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11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
Η συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία ενός 
αναπτυξιακού έργου όπως και η ορθολογιστική διαχείριση του, αποτελούν σημαντικά 
στοιχεία στην επιτυχία των μέτρων μετριασμού που θα υιοθετηθούν κατά το στάδιο του 
σχεδιασμού.  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται εισηγήσεις που αφορούν τη διαχείριση του Έργου και 
την παρακολούθηση περιβαλλοντικών στοιχείων. Οι εισηγήσεις αυτές θα βοηθήσουν στην 
αποτροπή σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων κατά τη κατασκευή και λειτουργία του Έργου. 

Εξυπακούεται ότι η συλλογή στοιχείων και αναλύσεις θα πρέπει να γίνονται από 
εξειδικευμένο προσωπικό με τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, αλλά 
και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ενδεικτικά υποδεικνύεται ότι οι χημικές αναλύσεις θα πρέπει 
να γίνονται είτε από το κρατικό χημείο του κράτους ή από ιδιωτικό χημείο στελεχωμένο από 
διπλωματούχους χημικούς. Η αξιολόγηση των αναλύσεων ανάλογα με τον παράγοντα που 
αναλύεται θα πρέπει να γίνεται είτε από μηχανικό περιβάλλοντος, βιολόγο ή χημικό μηχανικό 
με εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά θέματα. Οι αναλύσεις και η συλλογή των δειγμάτων θα 
πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τα τοπικά και διεθνή πρότυπα και τα πορίσματα θα πρέπει να 
παρουσιάζονται στις Αρμόδιες Αρχές σε μορφή εκθέσεων από ανεξάρτητους 
οίκους/μελετητές. 

11.1. Εισηγήσεις Διαχείρισης του Έργου και Παρακολούθησης του 
Περιβάλλοντος κατά το Στάδιο Κατασκευής 
Οι εισηγήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση του Έργου και την παρακολούθηση του 
περιβάλλοντος κατά το στάδιο της κατασκευής είναι οι εξής: 

• Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων να γίνεται παρακολούθηση των επιπέδων 
θορύβου. Εάν τα επίπεδα θορύβου ξεπεράσουν την οριακή τιμή προτείνεται η εφαρμογή 
επιπρόσθετων μέτρων περιορισμού του θορύβου και η λήψη όλων των μέτρων προστασίας 
για τους εργαζόμενους- παρευρισκόμενους. 

• Να γίνονται περιοδικά μετρήσεις και παρακολούθηση της ποιότητας των όμβριων υδάτων 
για να διαπιστωθεί αν έχουν παρασυρθεί υλικά από τις χωματουργικές εργασίες ή αν έχουν 
εισρεύσει σε αυτά υγρά απόβλητα. 

• Καλή πρακτική για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια 
των κατασκευαστικών έργων θα ήταν ο διορισμός παρατηρητή περιβάλλοντος στο χώρο του 
εργοταξίου, ο οποίος να είναι κατάλληλα καταρτισμένος και να έχει την δικαιοδοσία να 
κατευθύνει τις κατασκευαστικές εργασίες έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του 
περιβάλλοντος στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 
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11.2. Εισηγήσεις Διαχείρισης του Έργου και Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος κατά το Στάδιο της Λειτουργίας 
Οι εισηγήσεις που σχετίζο νται με τη διαχείριση του Έργο υ και την παρακολο ύθηση του 
περιβάλλοντος κατά το στάδιο της λειτουργίας περιλαμβάνουν: 

• Να παρακολουθείται η κατανάλωση νερού και ενέργειας και κάθε χρόνο να 
επαναξιολογείται η υδατική και ενεργειακή πολιτική του Έργου με σκοπό τη μείωση της 
κατανάλωσης. 

• Να ετοιμαστεί σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, και να εξασκείται το 
προσωπικό (τουλάχιστο μία φορά κάθε χρόνο) για την εφαρμογή του σχεδίου. 

• Να γίνονται δειγματοληψίες και αναλύσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, σε πιστοποιημένο εργαστήριο, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της ΚΥΑ 145116/2011, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. Προτείνεται να επαναλαμβάνεται η διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή παρακολούθηση της Ε.Ε.Α. 

• Να τηρείται βιβλίο καταγραφής των αποτελεσμάτων των ελέγχων, το οποίο θα θεωρηθεί 
από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Παράλληλα, θα οργανωθεί και 
θα τηρείται αρχείο με τα πρωτότυπα φύλλα και τις αναλύσεις του πιστοποιημένου 
εργαστηρίου, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες. Στο βιβλίο θα καταγράφονται όλα τα συμβάντα κατά τη λειτουργία του 
συστήματος, καθώς και οι ενέργειες επαναφοράς του σε περίπτωση παρέκκλισης λόγω 
έκτακτου συμβάντος. 

• Η επιχείρηση πρέπει να ορίσει υπεύθυνο λειτουργίας της Ε.Ε.Α., τα στοιχεία του οποίου θα 
γνωστοποιηθούν στη Διεύθυνση Υδάτων. 

• Να παρακολουθούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκροής και σε περίπτωση που αυτά 
παρεκκλίνουν από τις απαιτήσεις που ορίζονται στην  Απόφαση καθορισμού αποδέκτη, τότε 
θα διακό πτεται η διάθεση και η παρο χή των επεξεργασμένων απο βλήτων.  Η διακο πή θα 
γίνεται έως ότου εξισορροπηθεί το σύστημα, ώστε η εκροή να πληροί τις προδιαγραφές που 
ορίζονται από τον αποδέκτη. 

• Να γίνονται μετρήσεις της ποιότητας των όμβριων υδάτων που καταλήγουν στο δίκτυο 
συλλογής κατά τη περίοδο των βροχοπτώσεων. Η παρακολούθηση να γίνεται τουλάχιστο δύο 
φορές τον χρόνο. Προτείνεται η ανάλυση να περιλαμβάνει την μέτρηση της περιεκτικότητας 
σε αιωρούμενα στερεά, αριθμό μικροοργανισμών, περιεκτικότητα σε φώσφορο και άζωτο και 
λιπαντικών. 
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12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  
 

Περιβαλλοντική 
πτυχή 

Επιπτώσεις Θετική/ 
Αρνητική 

Πιθανότητα 
εμφάνισης 

Διάρκεια 
επίπτωσης 

Άμεση/ 
Έμμεση 

Σημαντικότητα Μέγεθος 
επίπτωσης 

Αναστρέψιμη/ 
Μη 
Αναστρέψιμη 

Ατμόσφαιρα Δημιουργία 
αέριων ρύπων 

Αρνητική Μεγάλη Βραχυπρόθεσμη Άμεση Σημαντική Μικρό Αναστρέψιμη 

Δημιουργία 
σκόνης 

Αρνητική Μεγάλη Βραχυπρόθεσμη Άμεση Ασήμαντη Μικρό Αναστρέψιμη 

Θόρυβος Αύξηση επιπέδων 
θορύβου 

Αρνητική Μεγάλη Βραχυπρόθεσμη Άμεση Σημαντική Μέτριο Αναστρέψιμη 

Οπτικό πεδίο Αισθητική 
ρύπανση 

Αρνητική Μεγάλη Βραχυπρόθεσμη Άμεση Σημαντική Μέτριο Μη 
Αναστρέψιμη 

Οικολογία Διαταραχή 
χλωρίδας/πανίδας 

Αρνητική Μικρή Βραχυπρόθεσμη Έμμεση Ασήμαντη Μικρό Μη 
αναστρέψιμη 

Δημιουργία 
στερεών 
αποβλήτων 

Αρνητική Μεγάλη Βραχυπρόθεσμη/
Μακροπρόθεσμη 

Άμεση/Έ
μμεση 

Σημαντική Μέτριο Αναστρέψιμη 

Έδαφος Δημιουργία 
δονήσεων 

Αρνητική Μικρή Βραχυπρόθεσμη Άμεση Ασήμαντη Μικρό Αναστρέψιμη 

Υδρολογία  Δημιουργία υγρών 
αποβλήτων 

Αρνητική Μεγάλη Βραχυπρόθεσμη Άμεση Ασήμαντη Μικρό Αναστρέψιμη 

Αυξημένη ζήτηση 
νερού 

Αρνητική Μεγάλη Βραχυπρόθεσμη/ 
Μακροπρόθεσμη 

Άμεση Ασήμαντη Μικρό Αναστρέψιμη 

Οδική 
κυκλοφορία 

Αυξημένη κίνηση 
ΙΧ και βαρέων 
οχημάτων 

Αρνητική Μεγάλη Βραχυπρόθεσμη Άμεση Ασήμαντη Μικρό Αναστρέψιμη 

Κοινωνικοοικονο
μικό περιβάλλον 

Εμπόριο Θετική Μεγάλη Βραχυπρόθεσμη/ 
Μακροπρόθεσμη 

Άμεση/ 
Έμμεση 

Σημαντική Μέτριο Αναστρέψιμη 

Τουρισμός Θετική Μικρή Μακροπρόθεσμη Έμμεση Ασήμαντη Μικρό Αναστρέψιμη 
Κατασκευές Θετική Μεγάλη Βραχυπρόθεσμη Άμεση Σημαντική Μέτριο Αναστρέψιμη 
Κτηνοτροφία Θετική Μεγάλη Βραχυπρόθεσμη/ 

Μακροπρόθεσμη 
Άμεση Σημαντική Μέτριο Αναστρέψιμη 

Αγορά εργασίας Θετική Μεγάλη Βραχυπρόθεσμη/ 
Μακροπρόθεσμη 

Άμεση/ 
Έμμεση 

Σημαντική Μέτριο Αναστρέψιμη 

Δημόσια 
υποδομή 

Οδικό δίκτυο Αρνητική Μικρή Βραχυπρόθεσμη/ 
Μακροπρόθεσμη 

Άμεση/ 
Έμμεση 

Ασήμαντη Μικρό Αναστρέψιμη 

Δίκτυο ύδρευσης Αρνητική Μεγάλη Βραχυπρόθεσμη/ 
Μακροπρόθεσμη 

Άμεση Ασήμαντη Μικρό Αναστρέψιμη 

Δίκτυο συλλογής 
όμβριων υδάτων 

Θετική/ 
Αρνητική 

Μεγάλη Βραχυπρόθεσμη/ 
Μακροπρόθεσμη 

Άμεση Ασήμαντη Μικρό Αναστρέψιμη 

Δίκτυο 
αποχέτευσης 

Αρνητική Μεγάλη Βραχυπρόθεσμη Άμεση Ασήμαντη Μικρό Αναστρέψιμη 

ΧΥΤΑ Αρνητική Μεγάλη Βραχυπρόθεσμη Άμεση Ασήμαντη Μικρό Αναστρέψιμη 
ΚΔΑΥ Θετική Μεγάλη Βραχυπρόθεσμη Άμεση Ασήμαντη Μικρό Αναστρέψιμη 
Δίκτυο 
τηλεπικοινωνιών 

Θετική Μικρή Μακροπρόθεσμη Έμμεση Ασήμαντη Μικρό Αναστρέψιμη 

Δίκτυο Ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Αρνητική Μεγάλη Μακροπρόθεσμη Έμμεση Ασήμαντη Μικρό Αναστρέψιμη 
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13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Δεν χρειάστηκε να εκπονηθεί ή να χρησιμοποιηθεί κάποια εξειδικευμένη μελέτη επιπλέον της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή προς τεκμηρίωση αυτής.  

Δεν αντιμετωπίστηκαν προβλήματα κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης. 

14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η οπτική απεικόνιση της ζώνης επιρροής του μελετώμενου έργου, 
με τη χρήση αντιπροσωπευτικού φωτογραφικού υλικού από την εγγύς περιοχή μελέτης. Οι 
θέσεις λήψης των φωτογραφιών που θα παρατεθούν στο εξής, σημαίνονται στο 
επισυναπτόμενο της μελέτης τοπογραφικό διάγραμμα Τ1. Συγκεκριμένα, η θέση λήψης της 
εκάστοτε φωτογραφίας σημαίνεται με Φi, όπου i ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας. 
Αναλυτική αναφορά στους χάρτες και τα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη γίνεται στο 
επόμενο κεφάλαιο. 
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15. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 
Τα επισυναπτόμενα με την μελέτη σχέδια, στα οποία φαίνεται η θέση, ο σχεδιασμός και τα 
χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου είναι τα εξής: 

 Τοπογραφικό διάγραμμα (Σχέδιο Τ1) με κλ. 1: 500, με χάρτες Γ.Υ.Σ ευρύτερης περιοχής 
σε κλίμακα 1:5.000 & 1:50.000,  απόσπασμα αναδασμού και οδοιπορικό σκαρίφημα  

 Διάγραμμα δόμησης (Σχέδιο Α1), κλ. 1:500   
 Κάτοψη με μηχανήματα χώρων παραγωγής (Σχέδιο Μ1)  κλ. 1:100   
 Σχέδιο γενικής διάταξης εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού και βιοαερίου (Σχέδιο 

Μ2) σε κλ. 1:200 και λεπτομέρειες 1:100  ΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ - 
 Χάρτης χρήσεων γης - Δορυφορική απεικόνιση (Σχέδιο Χ1) σε κλ. 1:5.000   

 

Λοιπά Επισυν

 

απτόμενα   

Στην παρούσα μελέτη επισυνάπτεται ΜΕΛΕΤΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  και λοιπές εγκρίσεις, άδειες και 
δικαιολογητικά 
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16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4.9 της Υ.Α. 170225-ΦΕΚ135Β/2014 

Πίνακας 1α:  ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΠΟ  ΛΕΒΗΤΕΣ 
 
Σημείο Εκπομπής : 
 

Κωδικός  σημείου  εκπομπής:  

Θέση:  

Στοιχεία Καπνοδόχου:  Ύψος (m):  

 
Χαρακτηριστικά εκπομπών : 
 

Παραγόμενος ατμός:  
Θερμική ισχύς: 

kg/h 
MW 

Χρησιμοποιούμενο καύσιμο: 
Μέγιστη παροχή καυσίμου: 
%  περιεχόμενο S: 

 
Nm3/h (~0kg/h) 

<mg/Nm3 

ΝΟx mg/Nm3 (0°C, 3% 02) 

CO2 
02 

% κ.ο. 
% κ.ο. 

Σκόνη < mg/Nm3 

Μέγιστη παροχή 
καυσαερίων 

m3/h (0°C, 3% 02) 

Ελάχιστη ταχύτητα εξόδου 
καυσαερίων 

m.sec-1 

Θερμοκρασία °C (μέγιστη) °C (ελάχιστη) °C (μέση) 

Χρονική διάρκεια εκπομπών: min/h h/day day/y 

Πίνακες 1β & 1γ: ΚΥΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 

Εκπομπές στον αέρα πραγματοποιούνται και από τις ακόλουθες πηγές, οι οποίες ΔΕΝ 
είναι βιομηχανικού χαρακτήρα και ΔΕΝ είναι εξοπλισμένες με ειδικό αντιρρυπαντικό 
εξοπλισμό. 

 
Κωδικός  σημείου  εκπομπής: Πηγή εκπομπής: Θέση: Παρατηρήσεις 
    
    
    
-    
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Πίνακας 2α: ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ 
 

Κωδικός σημείου 
εκπομπής: 

Υ1 

Πηγή εκπομπής: Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) 

Σημείο εκπομπής:  

Όνομα αποδέκτη και 
κωδικός υδατικού 
σώματος: 

Ελασσονίτης ποταμός 

Μέση παροχή: 255   m3/d Μέγιστη παροχή:  270 m3/d 

Χρονική διάρκεια 
εκπομπών: (μέση 
τιμή) 

   min/h  24 h/day day/y 

 

 
Πίνακας 2β: ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Δεν υπάρχουν εκπομπές υγρών αποβλήτων σε αποχετευτικό δίκτυο, αφού τα αστικά 
απόβλητα διατίθενται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου. 

Τα όμβρια από τις οροφές και τους ακάλυπτους χώρους του γηπέδου συλλέγονται και 
οδηγούνται . .................. 

 

Τα λύματα του προσωπικού .................... 
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Πίνακας 2γ:  ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ 
Χαρακτηριστικά εκπομπών 

 

Κωδικός σημείου εκπομπής:  

Υ1: Απορροή επεξεργασμένων βιομηχανικών λυμάτων (έξοδος βιολογικού καθαρισμού) 
στον Ελασσονίτη ποταμό. 

 

Παράμετρος 

Πριν την επεξεργασία Μετά την επεξεργασία 

Απόδοση 
% 

Μέγιστη 
μέση 

ημερήσια 
συγκέντρωση 

(mg/l) 

kg/day kg/year 

Μέγιστη 
μέση 

ημερήσια 
συγκέντρωση 

(mg/l) 

kg/day kg/year 

BOD5 9.610 2.450  19.60  0.038  99.8 

COD 15.240 3.886  31.00 0.060  99.8 

SS 930 237  80.00 2.04  92 

 

 

Πίνακες 2δ & 2ε: ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 
 

Δεν υπάρχουν 
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Πίνακας 3α:  ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ & ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  
ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 2α-2ε 

 

Περιγραφή 
αποβλήτου 

Κωδικός 
ΕΚΑ 

Πηγή 
αποβλήτο

υ 

Ποσότητα 
Μέγιστος 

χρόνος 
αποθήκευσης 

εντός 
εγκατάστασης 

Αξιοποίηση / 
Διάθεση εντός 
εγκατάστασης 
(εργασία R ή 
D, μέθοδος) 

Αξιοποίηση / 
Διάθεση εκτός 
εγκατάστασης 
(εργασία R ή D, 

μέθοδος) 
t/y m3/

y 

Μείγμα 
σκυροδέμα

τος 
τούβλων, 
πλακιδίων 

και 
κεραμικών 

17 01 07  20 - - - R3: Ανακύκλωση 
μετά την διαλογή 
και μεταφορά σε 
ΕΛΤΕΠΕ 

Χώματα και 
πέτρες 

17 05 04 Γενικές 
εκσκαφές 
και 
εκσκαφές 
θεμελίων 

200
.00 

  R11: 
Επαναχρησιμ
οποίηση για 
επανεπιχώσει
ς και 
διαμόρφωση 
κλίσεων 
περιβάλλοντο
ς χώρου 

 

Μπάζα 
εκσκαφών 

17 05 06 Γενικές 
εκσακαφέ
ς και 
εκσακαφέ
ς 
θεμελίων 
και 
οικοδομικ
ές 
εργασίες 

20.
00 

   R5: Ανακύκλωση 
ανόργανων υλικών 
μετά τη διαλογή και 
μεταφορά στο 
ΚΔΑΥ/ΑΕΕΚ της 
περιοχής 

Ανάμεικτα 
μέταλλα(πε
ριλαμβανό
μενων και 

των 
κραμάτων 

τους) 

17 04 07 Οικοδομι
κές 
εργασίες 
(κυρίως 
χάλυβας) 

2.0    R4: Ανακύκλωση 
μετάλλου μετά τη 
διαλογή και 
μεταφορά στο ΚΔΑΥ 
της περιοχής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4α: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Κωδικός σημείου εκπομπής:  

Υ1: Απορροή επεξεργασμένων βιομηχανικών λυμάτων (έξοδος βιολογικού καθαρισμού) 
στον Ελασσονίτη ποταμό  που καταλήγει στον Πηνειό ποταμό. 
 

Παράμετρος ελέγχου1 Εξοπλισμός2 Ανταλλακτικά3 

SS (είσοδος/έξοδος) DAF / ECSB REACTOR ΞΕΣΤΡΟ,ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ, 
ΑΝΤΛΙΕΣ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ 

COD (είσοδος/έξοδος) DAF / ECSB REACTOR ΞΕΣΤΡΟ,ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ, 
ΑΝΤΛΙΕΣ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ 

 
 

Παράμετρος 
ελέγχου1 Παρακολούθηση4 Εξοπλισμός 

παρακολούθησης 

Διακρίβωση 
εξοπλισμού 

παρακολούθησης 

ΡΟΗ ΝΕΡΩΝ On line FLOWMETER E&H Self calibrated 

COD Ημερήσια 
ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ 

DR3900  
LXV440.99.00001 

Με τυφλό δείγμα 

Δυναμικό 
οξειδοαναγωγής, 

οξυγόνο, TDS, 
θερμοκρασία, 

αγωγιμότητα, pH  

Ημερήσια Φορητό πολύμετρο 
HQ30D.99.103203  

Με Ρυθμιστικά 
Διαλύματα 

COD 3 φορές / 
εβδομάδα 

ΘΕΡΜΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ 
HT200 (DEMO) LTV077  

Με ρυθμιστικά 
διαλύματα  

BOD5 
1 φορά / 

εβδομάδα 
BOD5 LQV158.98.00001   

έξι θέσεων Με τυφλό δείγμα 

 
1 Αναφέρονται οι παράμετροι  του  αντιρρυπαντικού εξοπλισμού μέσω  των  οποίων 
ελέγχεται  η αποτελεσματική λειτουργία του 

2 Αναφέρεται ο απαιτούμενος, για την  αποτελεσματική λειτουργία του  αντιρρυπαντικού 
συστήματος, εξοπλισμός 

3 Αναφέρονται τα βασικά  ανταλλακτικά για την αποτελεσματική λειτουργία  του  
αντιρρυπαντικού συστήματος 

4 Αναφέρεται ο τρόπος παρακολούθησης των  λειτουργικών παραμέτρων του 
αντιρρυπαντικού συστήματος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4β: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΔΗΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

 
Κωδικός σημείου εκπομπής:  

Ε1: Ατμοσφαιρικές εκπομπές από την καμινάδα του ατμολέβητα 

Παράμετρος Συχνότητα 
παρακολούθησης Μέθοδος δειγματοληψίας Μέθοδος / 

τεχνική ανάλυσης 
Δείκτης 
αιθάλης 

Ανά βάρδια Όργανο ανάλυσης καυσαερίων τύπου 

ΚΜ900/2COP, της εταιρείας KANE 

Πρότυπα BS4937, BS845, 

EN61000-6-3 & EN61000-6-1 CO2 
O2 

NOx 
 
 

Κωδικός σημείου εκπομπής:  

Υ1: Απορροή επεξεργασμένων βιομηχανικών λυμάτων (έξοδος βιολογικού καθαρισμού) 
στον Ελασσονίτη ποταμό που καταλήγει στον Πηνειό ποταμό. 

Παράμετρος Συχνότητα 
παρακολούθησης Μέθοδος δειγματοληψίας Μέθοδος / τεχνική 

ανάλυσης 

Ποσότητα 
υγρών 

αποβλήτων 
Ημερήσια 

Ηλεκτρομαγνητικά Ροόμετρα στην 
είσοδο του ΒΚ, τύπου Aquaflux F/6, 
και μετατροπείς σήματος IFC010D, 
της εταιρείας KROHNE, αυτό-
βαθμονομούμενα 

Πρότυπα EN45001, 
και ΕΝ17025 

BOD5 Εβδομαδιαία 

Θερμοστατικός θάλαμος τύπου AL 
185, ΚΑΤ-ΝΡ418200 ΕΤ618, της 
εταιρείας AQUALYTIC, Σύστημα 
μέτρησης BOD: BODTRAK 2197-01 
της εταιρείας HACH και 
Φασματοφωτόμετρο τύπου 
DR/2010, της εταιρείας HACH. 

ISO 15705 

COD Ημερήσια 
Αντιδραστήρας COD model 45600, 
της εταιρείας HACH. 

USEPA method 
410.1.3, USEPA 

8000, USEPA 8231 
και  Standard 

Method 5220 D.
  

SS Ημερήσια 

Διήθηση με φίλτρα WHATMAN 934–
AH Glass microfiber, ξήρανση στους 
103 -105oC σε κλίβανο WTB BINDER 
ED 53/E2 0007632, και ζύγιση σε 
ζυγό ακριβείας ADAM EQUIPMENT 
CO LTD Model AAA250/L. 

Standard Method 
2540D και DIN 12880 

pH Ημερήσια 
Φορητό όργανο (pH meter) τύπου 
HI 991301, της εταιρείας HANNA 
INSTRUMENTS 
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17. Υπογραφές- Θεωρήσεις 
  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε)  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«Αύξηση δυναμικότητας επεξεργασίας  τυροκομικής μονάδας από 50 σε 100 τόνους γάλακτος την 
ημέρα- Μηχανολογικός εκσυγχρονισμός- αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων με 

εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου» 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ      :  4ο ΧΙΛ. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -  ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ "ΓΑΥΡΟΛΑΚΚΟΣ" 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΘΕΣΗ ΕΔΡΑΣ :  4ο ΧΙΛ. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -  ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ "ΓΑΥΡΟΛΑΚΚΟΣ" 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Στοιχεία αρμόδιου για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης 

  Εταιρεία μελετών «ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε»  με μέλη : 

o Τσακνάκης Βασίλειος  - Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Π.Σ.Π,           
αρ. μητ. ΤΕΕ 50732 Κάτοχος μελετητικού πτυχίου (Ν 716/77)  Α΄  τάξης  
Κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) Π.Δ. 256/98,  
 Αρ. μητρώου μελετητή :   23831  

ΕΛΑΣΣΟΝΑ  02-ΔΕΚ-2019 
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ    Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Σφραγίδα/Υπογραφή              Σφραγίδα/Υπογραφή 
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