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ΘΕΜΑ:  Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του εργοστασίου επεξεργασίας γάλακτος 

(τυροκομείο), έπειτα από αύξηση δυναμικότητας, με την επωνυμία "ΕΞΑΡΧΟΣ 
Α.Ε.", που βρίσκεται στη θέση ‘’Γαυρόλακκος’’, στο 40 χλμ. Ελασσόνας-Δεσκάτης, 
στο Δήμο Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

 
Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160 Α / 86) όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α /25-4-2002) 
2. Το Ν. 3010/02  "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. &  96/61/Ε.Ε., διαδικασία 

οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 91 Α/25-4-
2002) 

3. Το Ν. 4014/2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων 
σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 209 Α/21-9-2011) 

4. Το Ν. 4042/2012 "Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση 
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής" (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) 

5. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης    
   Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010) 
6. Το Π.Δ. 138 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας»  

(Φ.Ε.Κ. 231/Α/27-12-2010) 
7. Το Ν.3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών 

δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/17-06-2011) 
8. Την ΥΑ 1958/2012 ‘’Κατάταξη δημόσιων 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)’’ (ΦΕΚ 21 Β’/13-1-2012) 

9. Την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 15393/2332/5-8-2002 ‘’Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002’’ (ΦΕΚ 1022 Β’/5-8-2002) 
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10. Την ΚΥΑ 69269/5387/24-10-1990 "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, 
περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών 
περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986"  
(ΦΕΚ 678 Β / 90) 

11. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/03 «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη 
διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 
του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002» (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003) 

12. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 13588/725/2006 ‘‘Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων, κ.λ.π.’’ (Φ.Ε.Κ. 383/Β΄/28-03-2006) 

13. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 24944/1159/2006 ‘‘Έγκριση γενικών τεχνικών προδιαγραφών για την 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, κ.τ.λ.’’ (Φ.Ε.Κ. 791/Β΄/30-06-2006) 

14. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. 8668/2007 ‘‘Έγκριση εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων 
αποβλήτων, κ.τ.λ.’’ (Φ.Ε.Κ. 287/Β΄/02-03-2007) 

15. Την ΚΥΑ με αρ. Η.Π. 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. 
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909/22-12-2003) 

16. Την ΚΥΑ με αρ. Η.Π. 29407/3508/2002 «Μέτρα και Όροι για την υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων» (ΦΕΚ 1572/16-12-2002) 

17. Το Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001) 

18. Το Π.Δ. 82 «Αντικατάσταση της 98012/2001/96  ΚΥΑ ‘’Καθορισμός μέτρων και όρων για τη    
διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (ΦΕΚ 40Β/96)’’. Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 
την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» (ΦΕΚ 64/2-3-2004) 

19. Την ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2-3-2007) «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά 
πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά 
τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων» 

20. Τον από 5-3-2013 υποβληθέντα στην Υπηρεσία μας φάκελο Μ.Π.Ε. με αίτημα την Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας, έπειτα από αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας Α’ 
ύλης  

21. Το υπ' αριθμ. 917/42742/16-5-2013 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΘ με το οποίο διαβιβάσθηκε στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αντίγραφο του φακέλου Μ.Π.Ε., για να 
γνωμοδοτήσει σχετικά 

22. Το υπ’ αριθμ. ΔΑ/Φ.14.1257/2745-3/29-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής 
Ενότητας Λάρισας/Τμήμα Α’ προς την Υπηρεσία μας, με το οποίο εισηγείται θετικά επί της Μ.Π.Ε. 
για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας, έπειτα από αύξηση της δυναμικότητας 
επεξεργασίας Α’ ύλης, με τους όρους που θέτει (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣΘΕ  2614/149207/6-8-2013) 

23. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1287/1-8-2013 έγγραφο της Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας η υπ' αριθμ. 186/13/25-7-
2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας (απόσπασμα 
πρακτικού 13/25-7-2013), με την οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά για την Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας, έπειτα από αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας Α’ 
ύλης και εκσυγχρονισμό του συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (αρ. πρωτ. 
2576/147470/2-8-2013 της ΔΙΠΕΧΩΣΘ) 

24. Την υπ΄ αριθμ. 2093/22-3-1999 Απόφαση του Νομάρχη Λάρισας περί καθορισμού αποδέκτη και 
όρων  διάθεσης των υγρών αποβλήτων της μονάδας σ’ αυτόν, που εκδόθηκε από τη Δ/νση  
Υγιεινής της Ν.Α. Λάρισας 

25. Την υπ’ αριθμ. 2652/21-4-1999 εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών 
αποβλήτων  του τυροκομείου, από τη Δ/νση Υγιεινής της Ν.Α. Λάρισας 

26. Την υπ’ αριθμ. 8051/24-10-2008 Απόφαση του Νομάρχη Λάρισας, που εκδόθηκε από τη Δ/νση 
Δημόσιας Υγείας της Ν.Α. Λάρισας, με την οποία χορηγήθηκε οριστική άδεια διάθεσης 
αποβλήτων του τυροκομείου 

27. Την υπ’ αριθμ. 206/ΧΥΤΑ/19-2-2013 βεβαίωση αποδοχής στερεών αποβλήτων της Ε.Ε.Λ. της 
μονάδας στο ΧΥΤΑ Ν. Λάρισας 

28. Την περιεχόμενη στη Μ.Π.Ε. υπολογιστική τεκμηρίωση της αναβάθμισης της υφιστάμενης 
μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για την επάρκεια επεξεργασίας και διαχείρισης της 
αυξημένης ποσότητας υγρών αποβλήτων που θα προκύψει μετά την αύξηση της δυναμικότητας 
του τυροκομείου 
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29. Την υπ’ αριθμ. 16936/25-11-2003 ενιαίας άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης 
υδάτινων πόρων με διάρκεια ισχύος έως 24-11-2014 

30. Την υπ' αριθμ. ΔΑ/Φ.Π.1307/4413/28-9-2011 προηγούμενη Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας που εκδόθηκε από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
Την Έγκριση των παρακάτω Περιβαλλοντικών Όρων, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας 
γάλακτος (τυροκομείο), έπειτα από αύξηση δυναμικότητας, με την επωνυμία "ΕΞΑΡΧΟΣ 
Α.Ε.", που βρίσκεται στη θέση ‘’Γαυρόλακκος’’, στο 40 χλμ. Ελασσόνας-Δεσκάτης, στο Δήμο 
Ελασσόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας 

Η μονάδα είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί σε εκτός σχεδίου περιοχή της κτηματικής 
περιφέρειας Δήμου Ελασσόνας, σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 29.056,45 τ.μ. και βρίσκεται 
εντός της ζώνης 3 (Ζώνη Βιοτεχνίας – Βιομηχανίας) της ΖΟΕ Ελασσόνας και εκτός της 
προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 

Με τη μελέτη αυτή ζητείται αύξηση της δυναμικότητας της τυροκομικής μονάδας από τους 20 
στους 50 τόνους επεξεργασίας γάλακτος την ημέρα, με παράλληλη αναβάθμιση – 
εκσυγχρονισμό του συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (βιολογικός καθαρισμός) 
και μικρή αύξηση της κινητήριας ισχύος, χωρίς μεταβολή στις κτιριακές εγκαταστάσεις 

Η πρώτη ύλη στη μονάδα είναι το γάλα και οι βοηθητικές ύλες είναι το αλάτι, χλωριούχο 
ασβέστιο κατά περίπτωση, πυτιά και οξυγαλακτικές καλλιέργειες. Τα παραγόμενα προϊόντα 
είναι κυρίως φέτα, κασέρι, κεφαλοτύρι, βούτυρο, μυζήθρα, ανθότυρο, μανούρι. Σύμφωνα με 
τη μελέτη, από την παραγωγική διαδικασία, από 50,0 τόνους γάλα, παράγονται 18,0 τόνοι 
τυροκομικών προϊόντων και 32,0 τόνοι πρωτογενούς τυρογάλακτος. Με την εγκατάσταση 
των μηχανημάτων συμπύκνωσης τυρόγαλου, γίνεται συμπύκνωση του συνόλου των 32,0 
τόνων του πρωτογενούς τυρογάλακτος που προκύπτουν 
Πιο συγκεκριμένα, οι 32,0 τόνοι πρωτογενούς τυρογάλακτος υφίστανται διαδικασία 
συμπύκνωσης και παράγονται περίπου:   
 12,0 τόνοι πρωτογενούς τυρογάλακτος, 
 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 (ή 
εναλλακτικά μανούρι και ανθότυρο) και 1,0 τόνος δευτερογενούς τυρογάλακτος. Το 
τυρόγαλο αυτό με τους 12,0 τόνους πρωτογενούς τυρογάλακτος από τη διαδικασία 
συμπύκνωσης διατίθεται ως ζωοτροφή σε χοιροτρόφους της περιοχής 

Η μεταφορά των υγρών αποβλήτων στην Ε.Ε.Λ. γίνεται με υπεδάφιο αγωγό  
Η υδροδότηση της μονάδας για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών γίνεται από το δίκτυο 
ύδρευσης της περιοχής. Η κάλυψη των λοιπών αναγκών σε νερό (πλύσεις μηχανημάτων, 
δοχείων κλπ) γίνεται από υφιστάμενη βιομηχανική γεώτρηση εκτός του γηπέδου  της 
επιχείρησης, (σε διπλανό όμορο οικόπεδο, ιδιοκτησίας των ιδίων ιδιοκτητών της μονάδας) για 
την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 16936/25-11-2003 ενιαία άδεια χρήσης νερού με ισχύ έως 
24-11-2014 (Χ:341329,34  Ψ:4416718,69) 
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Αναλυτικότερα, η θέση εγκατάστασης της μονάδας, τα είδη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά- 
προδιαγραφές του εξοπλισμού, καθώς και όλα τα στοιχεία (είδη, ποσότητες και τρόπος 
επεξεργασίας-διάθεσης αποβλήτων, τεχνικά έργα αναβάθμισης και διαστασιολόγηση 
δεξαμενών και λοιπών εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, υπολογιστική 
τεκμηρίωση της επάρκειας επεξεργασίας και διαχείρισης της αυξημένης ποσότητας υγρών 
αποβλήτων λόγω αύξησης δυναμικότητας, υφιστάμενο, νέο και αναβαθμισμένο κύριο και 
βοηθητικό  μηχανολογικό εξοπλισμό με αναλυτική περιγραφή αυτού και όλων των επιμέρους 
τμημάτων, διατάξεις ελέγχου και ασφαλείας, μέτρα αντιρρύπανσης, ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των ανεπεξέργαστων και των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στον αποδέκτη, μέτρα για 
την προστασία του περιβάλλοντος κλπ), περιγράφονται στην υποβληθείσα Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο προσάρτημα αυτής 

β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 
Αέρια Απόβλητα : 
 Για τα αέρια απόβλητα να τηρούνται τα όρια εκπομπής που αναφέρονται στο Άρθρο 2 

του Π.Δ. 1180 (ΦΕΚ 293 Α/81) : 
-Όριο εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων :100 mg/m3  
-Όριο εκπομπής καπνού: Βαθμός 1 της κλίμακας Ringelmann 

 Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού/κτιρίων τα αναφερόμενα στην Υ.Α. 10135/93 
(ΦΕΚ 369/Β) 

 Για τις εγκαταστάσεις βιομηχανικών εστιών καύσης τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 
11294/93 (ΦΕΚ 264 Β/ 15-4-93): 
-Δείκτης αιθάλης  1 κλίμακας Bacharach 
-CO2  10  κ.ό. ή Ο2  7,5   κ.ό. 

Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, δεν παράγονται αέρια απόβλητα από τη 
λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού δεδομένου ότι ο εξοπλισμός είναι 
ηλεκτροκίνητος 
Το χρησιμοποιούμενο καύσιμο στους δύο ατμολέβητες της μονάδας είναι υγραέριο  

γ) Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους 
αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

Ατμόσφαιρα: Να μην υπερβαίνονται τα όρια των επιτρεπόμενων συγκεντρώσεων ρύπων 
στην ατμόσφαιρα που καθορίζονται στις Κ.Υ.Α. με αριθμούς Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 
(Φ.Ε.Κ. 920/B/08-06-2007) και 14122/549/Ε103/2011 (Φ.Ε.Κ. 488/Β/30-03-2011) 

δ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε  
ισχύουσες διατάξεις   

Να μην υπερβαίνεται το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, όπως αυτό καθορίζεται στο 
Π.Δ. 1180/1981 (Φ.Ε.Κ. 293/Α/06-10-1981) και στην Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 37393/2028/2003 
(Φ.Ε.Κ. 1418/Β/01-10-2003), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π 
9272/471/2007 (Φ.Ε.Κ. 286/Β/02-03-2007) 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση το όριο θορύβου καθορίζεται σε 65 dB (A) μετρούμενο στα 
όρια του γηπέδου της εγκατάστασης 
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ε) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να 
τηρηθούν  

1. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα πρακτικά μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης 
(σκόνη, θόρυβος, απορρίμματα) κατά τη φάση των κατασκευών-επεκτάσεων όσο και 
κατά τη λειτουργία της μονάδας. Επίσης θα πρέπει να τηρούνται επακριβώς όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας για την 
περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε 
παρακείμενες περιοχές 

2. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους 
χώρους (ανοικτές εστίες καύσης) λαδιών, ελαστικών, πλαστικών και οποιωνδήποτε 
άλλων στερεών ή υγρών υλικών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ρύπανση στο 
περιβάλλον 

3. Η λειτουργία των ατμολεβήτων να καλύπτει τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 11294 (ΦΕΚ 264 Β/ 
15-4-93). Η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό που προβλέπεται 
στην ίδια απόφαση για τη διενέργεια τακτικών μετρήσεων της ποιότητας των καυσαερίων  
προς παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των συστημάτων λέβητα-καυστήρα. Τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, θεωρημένο από την 
αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο και να επιδεικνύεται 
σε κάθε έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, εφόσον ζητηθεί. Να γίνεται επιμελής 
ρύθμιση, συντήρηση και καθαρισμός των συστημάτων λέβητα-καυστήρα σε μόνιμη βάση 
για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας και τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων 

4. Οι εκπομπές των αερίων αποβλήτων από την παραγωγική διαδικασία να είναι εντός 
των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο β. της παρούσας Απόφασης 

5. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους 
λάδια, καύσιμα κ.λπ. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών ορυκτελαίων επί του εδάφους. 
Τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια, λιπαντικά έλαια, πετρελαιοειδή κλπ, που προκύπτουν 
από την επισκευή-συντήρηση των διαφόρων μηχανημάτων, να συλλέγονται σε ειδικά 
δοχεία και να διατίθενται σε ιδιώτες ή εταιρείες που διαθέτουν σχετική άδεια συλλογής, 
προσωρινής αποθήκευσης ή και επεξεργασίας χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/2004   «Αντικατάσταση της 98012/2001/96  
ΚΥΑ ‘’Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων (ΦΕΚ 40 Β/96)’’. Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». (ΦΕΚ 64/2-3-2004) 

6. Η διαχείριση των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων που προκύπτουν από την 
παραγωγική διαδικασία και δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία ή να ανακυκλωθούν 
(μη αξιοποιήσιμα), όπως ξένες ύλες, κάθε είδους σκουπίδια και άχρηστα υλικά, παλιά 
ανταλλακτικά, μηχανήματα κ.λ.π., καθώς και τα εσχαρίσματα και η αποξηραμένη λάσπη 
που προκύπτει από την Ε.Ε.Λ., να συλλέγονται και να απομακρύνονται από την περιοχή 
της μονάδας, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727/2003 
«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασμός Διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909/22-12-2003) και την ΚΥΑ με αρ. Η.Π. 
29407/3508/2002 «Μέτρα και Όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» (ΦΕΚ 
1572/16-12-2002), σε νόμιμο και αδειοδοτημένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων 

7. Η ιλύς από τις κλίνες ξήρανσης, να διατίθεται στο ΧΥΤΑ Ν. Λάρισας σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο (27) σχετικό έγγραφο του Ενιαίου Συνδέσμου 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας, ΧΥΤΑ Ν. Λάρισας 

8. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία (διάφορα 
τρίμματα τυριών που παράγονται κατά την τυροκόμηση) να συλλέγονται σε στεγανά 
δοχεία και να διατίθενται για ζωοτροφή 
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9. Τα διάφορα υλικά συσκευασιών και οι περιέκτες (πλαστικές ταινίες, χαρτοκιβώτια, 
μεταλλικά δοχεία, κουτιά, τσουβάλια, σακούλες, βαρέλια κ.λ.π.) να συλλέγονται και να 
επαναχρησιμοποιούνται, αν είναι εφικτό, αλλιώς να διατίθενται για ανακύκλωση σε ειδικά 
αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό εταιρείες ή ιδιώτες 

10. Τα υπόλοιπα παντός είδους στερεά απορρίμματα (αστικά απορρίμματα) με κωδ. ΕΚΑ 20 
03 01, να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους, να μεταφέρονται από τα απορριμματοφόρα 
του οικείου Δήμου και να διατίθενται για υγειονομική ταφή σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης 
στερεών αποβλήτων. Να μη γίνεται ουδεμία απόρριψη ή προσωρινή διάθεση στερεών 
αποβλήτων ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον είτε σε ιδιωτικούς είτε σε δημόσιους χώρους, 
καθώς και σε μη νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο διάθεσης 

11. Υγρά απόβλητα 
α) Στην εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της μονάδας να καταλήγουν τα 

υγρά απόβλητα που παράγονται από το πλύσιμο των μηχανημάτων, των δοχείων-
σκευών και των δαπέδων και των χώρων παραγωγής. Το τυρόγαλα (υπόλειμμα 
επεξεργασμένου γάλακτος μετά την πήξη του τυριού, που ανέρχεται σε περίπου 60-70 
% του προς επεξεργασία γάλακτος), που προκύπτει ως παραπροϊόν κατά την 
παραγωγή του τυριού, να υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία εντός της μονάδας για 
την παραγωγή άλλων προϊόντων, να διατίθεται σε μονάδες εκτροφής ζώων (κυρίως 
χοιροειδών) ως συστατικό ζωοτροφών, σε εξειδικευμένες βιομηχανίες που το 
χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη για την ανάκτηση των περιεχόμενων πρωτεϊνών και 
άλλων χρήσιμων θρεπτικών συστατικών ή τέλος να διατίθεται σε κάποιο κεντρικό 
σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων. Δεν επιτρέπεται η  απόρριψή του στην Ε.Ε.Λ. 
του εργοστασίου λόγω του πολύ υψηλού οργανικού του φορτίου. Να μην 
απορρίπτεται στην Ε.Ε.Λ. ούτε ο ορός λακτόζης (υπόλειμμα από την επεξεργασία 
του τυρογάλακτος), διότι το οργανικό του φορτίο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, 
παρά η διαχείρισή του να γίνεται με έναν από τους  τρόπους που αναφέρονται 
ανωτέρω για το τυρόγαλα. Η επεξεργασία των ανωτέρω να είναι πάντα σύμφωνη και 
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 155680/8-3-2005 Εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

β) Σύμφωνα με τη μελέτη εκτιμάται ότι θα προκύπτουν:  
• 108 τόνοι  την ημέρα υγρά απόβλητα από το πλύσιμο των μηχανημάτων, δοχείων, 

των δαπέδων κλπ και 17 τόνοι απόνερων χωρίς τον ορό λακτόζης από τη 
συμπύκνωση του τυρογάλακτος, και έτσι συνολικά 125 τόνοι το 24ωρο που 
οδηγούνται στον βιολογικό καθαρισμό της μονάδας. 

• 13 τόνοι τυρόγαλο με ορό λακτόζης που δίδεται σε κτηνοτρόφους της περιοχής  
 γ) Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός  του  βιολογικού  καθαρισμού 

Σύμφωνα με τη νέα δυναμικότητα των 50 τόνων γάλακτος/ημέρα οι ανάγκες του 
βιολογικού υπολογίζονται για 125 κ.μ. υγρών αποβλήτων ημερησίως. Η μέθοδος 
επεξεργασίας που χρησιμοποιείται είναι της προεπεξεργασίας των υγρών αποβλήτων 
σε συγκρότημα επίπλευσης διαλυμένου αέρα (D.A.F.) και βιολογικής επεξεργασίας με 
παρατεταμένο αερισμό και επανακυκλοφορία ενεργού ιλύος  
Για την κάλυψη των νέων αναγκών, η επιχείρηση θα προβεί σε εκσυγχρονισμό του 
βιολογικού καθαρισμού, ο οποίος πλέον θα περιλαμβάνει:   
  
 Φρεάτιο εσχαρισμού  
 Φρεάτιο αφίξεως υγρών αποβλήτων και αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης 
 Περιστροφικό διαχωριστή 
 Δεξαμενή εξισορρόπησης 
 Συγκρότημα επίπλευσης διαλυμένου αέρα (D.A.F.), με διατάξεις ελέγχου 

χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων, εντός οικίσκου 
 Φρεάτιο κατανομής ροής-Κατανομέας σταθερής παροχής 
 Δεξαμενή αερισμού 
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 Δεξαμενή καθίζησης της λάσπης 
 Δεξαμενή σταθεροποίησης - ομογενοποίησης της λάσπης 
 Κλίνες ξήρανση 
 Δεξαμενή χλωρίωσης 

 
Τα υγρά επεξεργασμένα απόβλητα θα διατίθενται σύμφωνα με τους όρους της 
Απόφασης περί καθορισμού αποδέκτη και όρων  διάθεσης των υγρών αποβλήτων της 
μονάδας σ’ αυτόν και την οριστική άδεια διάθεσης αποβλήτων (24 και 26) σχετικά 

 
 Να υπάρχει ένα φρεάτιο εξόδου 
 Τυχόν by pass θα καταλήγει στο φρεάτιο εξόδου 
 Απαγορεύεται κάθε αραίωση με νερό προς επίτευξη των τιμών στόχων στην έξοδο 

των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
 Πριν από τη διάθεση των αποβλήτων στον αποδέκτη, η επιχείρηση υποχρεούται να 

εγκαταστήσει μετρητή της παροχής αυτών και να προηγείται διαδικασία 
αποχλωρίωσης 

 Η επιχείρηση να φροντίζει για τον καθαρισμό του αποδέκτη γύρω από το σημείο 
εκβολής των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή 
ροή τους, να αποτρέπεται η δημιουργία στάσιμων υδάτων στην κοίτη του και να 
αποφεύγεται η δημιουργία σηπτικών καταστάσεων από την εναπόθεση στον 
πυθμένα οργανικών ή άλλων ουσιών. 

12. Να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πλυσίματος να μη γίνεται 
διασπορά υγρών αποβλήτων εκτός του χώρου του εργοστασίου, αλλά μέσω αγωγών- 
καναλιών - υπεδάφιων αγωγών να οδηγούνται στην Ε.Ε.Λ. 

13. Να ληφθεί μέριμνα ώστε να γίνεται επαναχρησιμοποίηση νερού, όπου αυτό είναι δυνατό 
14. Η επιχείρηση, οφείλει να τηρεί αρχείο και να προσκομίζει, αν αυτό της ζητηθεί, στην 

αρμόδια Υπηρεσία, μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, τα εξής: 
 Τα στοιχεία του παραλήπτη και τον τρόπο παράδοσης του τυρογάλακτος 

(επεξεργασμένου ή μη) ή του ορού λακτόζης 
 Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ τυροκομείου και παραλήπτη, στο οποίο θα 

προσδιορίζεται η ετήσια ποσότητα τυρογάλακτος (επεξεργασμένου ή μη) ή ορού 
λακτόζης που θα παραδίδεται, καθώς και δελτία αποστολής, με τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι εξασφαλίσθηκε η διάθεσή τους προς τον παραλήπτη 

 Ημερήσια δελτία εισκόμισης γάλακτος για τυροκόμηση 
15. Να διενεργούνται εργαστηριακές αναλύσεις από εξειδικευμένο προσωπικό 

(συνεργαζόμενο εξωτερικό συνεργάτη ή εργαστήριο χημικών αναλύσεων που να 
διαθέτουν την απαραίτητη πιστοποίηση), τουλάχιστον μια φορά το μήνα, για τον έλεγχο 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων και τα αποτελέσματα να 
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, θεωρημένο από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία, 
το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο, εφόσον ζητηθεί  

16. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους 
λάδια, καύσιμα κ.λ.π. Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων επί 
του εδάφους, επί επιφανειακών ή υπογείων νερών και στο δίκτυο αποχέτευσης καθώς 
και η καύση τους για θέρμανση. Τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια, λιπαντικά έλαια, 
πετρελαιοειδή κλπ, που προκύπτουν από την επισκευή-συντήρηση των διαφόρων 
μηχανημάτων της μονάδας, θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά 
στεγανά δοχεία και σε ιδιαίτερο καλυμμένο χώρο, μη εκτεθειμένο σε δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες, ο οποίος πρέπει να είναι αεριζόμενος, να διατηρείται καθαρός και να ελέγχεται 
για τυχόν διαρροές. Τα εν λόγω απόβλητα να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Π.Δ. 82/2004 «Αντικατάσταση της 98012/2001/96  ΚΥΑ ‘’Καθορισμός μέτρων και 
όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (ΦΕΚ 40 Β/96)’’. Μέτρα, 
όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων». (ΦΕΚ 64/2-3-2004) 
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17. Στους ψυκτικούς θαλάμους να χρησιμοποιείται οικολογικό ψυκτικό υγρό χωρίς 
χλωροφθορουδρογονάνθρακες (φρέον) ή άλλες βλαπτικές για τα ανώτερα στρώματα της 
ατμόσφαιρας ενώσεις  

18. Κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε τρέχοντος έτους η επιχείρηση υποχρεούται να 
υποβάλλει στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.K.A. και στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
Θεσσαλίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.ΘΕ.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων, για τα επικίνδυνα υγρά και στερεά και 
τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που παρήγαγε και διαχειρίστηκε κατά το 
προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 11 της (12) σχετικής Κ.Υ.Α. 
και 3 της (14) σχετικής Κ.Υ.Α., καθώς και του Κεφαλαίου 13 της (13) σχετικής Κ.Υ.Α 

19. Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων μεταφοράς εντός του χώρου της εγκατάστασης, τα 
σημεία φόρτωσης/εκφόρτωσης και όλη η ακάλυπτη επιφάνεια-υπαίθριοι χώροι να είναι 
τσιμεντοστρωμένα ή ασφαλτοστρωμένα και να καταβρέχονται (ιδίως κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες) για την αποφυγή έκλυσης σκόνης 

20. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του εργοστασίου οχημάτων και η χρησιμοποίηση 
μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό θορύβου τύπου ΕΟΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Υ.Α 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751/Β/88). Η κυκλοφoρία των αυτοκινήτων μεταφοράς να 
ακολουθεί πιστά τον Κ.Ο.Κ. Τα φορτηγά οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά των πρώτων υλών να έχουν δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

21. Σε περίπτωση που εγκατασταθούν μετασχηματιστές, πυκνωτές-συσκευές διόρθωσης 
συνφ,  αυτοί θα περιέχουν διηλεκτρικό χωρίς PCB’S κ.λ.π. 

22. Να επιβληθεί το χαμηλό όριο ταχύτητας για την κίνηση των οχημάτων από, προς και 
εντός της μονάδας. Να προγραμματίζονται κατάλληλα τα δρομολόγια των φορτηγών 
μεταφοράς, ώστε να μη δημιουργούνται από την κυκλοφορία τους δευτερογενή 
περιβαλλοντικά προβλήματα, από κυκλοφοριακή φόρτιση των δρόμων κλπ και για 
αποφυγή μεταφορών σε ώρες αιχμής και κοινής ησυχίας. Επίσης η επιχείρηση πρέπει 
να διαθέτει επαρκή διαθέσιμο χώρο στάθμευσης-ελιγμού οχημάτων, ώστε αυτά να μην 
κινούνται-παραμένουν σε παρακείμενες οδούς ή ιδιοκτησίες 

23. Να διατηρείται καθαρός ο χώρος του εργοστασίου καθώς και ο αύλειος χώρος, με 
τακτικό καθαρισμό, απαλλαγμένοι από άχρηστα αντικείμενα και απορρίμματα και να μη 
γίνονται παραγωγικές διαδικασίες εκτός του στεγασμένου χώρου. Να λαμβάνεται 
μέριμνα ώστε να τηρούνται οι υγειονομικές συνθήκες 

24. Να υπάρχει πυκνή δενδροφύτευση περιμετρικά του γηπέδου και στα ελεύθερα σημεία 
εντός του γηπέδου της εγκατάστασης (όπου είναι λειτουργικά εφικτό), με κατάλληλα είδη 
δένδρων της τοπικής χλωρίδας, για την αισθητική αναβάθμιση του τοπίου και τη 
δημιουργία πράσινης ζώνης απομόνωσης (περιορισμό της ηχητικής και «οπτικής 
ρύπανσης» και της διαχεόμενης σκόνης) από τις όμορες ιδιοκτησίες 

25. Να ορισθεί από την επιχείρηση κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την 
παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων και 
υπεύθυνος για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων της παρούσας Απόφασης 

ε1) Περιβάλλον περιοχής - ευαίσθητα στοιχεία του - ειδικά προστατευόμενες ζώνες 
Η περιοχή όπου βρίσκεται η μονάδα δεν παρουσιάζει ευαίσθητα στοιχεία ούτε βρίσκεται σε 
ειδικά προστατευόμενες ζώνες. Από άποψη χρήσεων γης δεν υπάρχουν περιοριστικές ή 
απαγορευτικές ρυθμίσεις  λειτουργίας της μονάδας 
ε2) Μέτρα και έργα αναγκαία για την διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων  
Τα επανορθωτικά μέτρα που περιγράφονται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν στην 
παράγραφο (ε) της παρούσας, κρίνονται επαρκή για την προστασία και διατήρηση των 
στοιχείων (φυσικών και ανθρωπογενών) της περιοχής επέμβασης. Πρόσθετη εξασφάλιση 
αποτελούν τα αναγραφόμενα στις επόμενες παραγράφους 
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στ) Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων 

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι ισχύουν μέχρι 30-11-2023, με την 
προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκριθείσα Μελέτη και οι 
πρόσθετοι Περιβαλλοντικοί Όροι που τίθενται με την παρούσα Απόφαση. Τουλάχιστον δύο 
μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας αυτής, η επιχείρηση οφείλει να επανέλθει με νεότερη 
αίτησή της προς τη ΔΙΠΕΧΩΣΘΕ, προκειμένου να γίνει ανανέωση και να εξετασθεί αν 
απαιτείται αναθεώρηση των Περιβαλλοντικών Όρων της παρούσας 
ζ) Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση των Περιβαλλοντικών Όρων 
 Η παρούσα Απόφαση καθώς και ο φάκελος της Μελέτης  θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να 

βρίσκονται στα γραφεία της μονάδας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με 
την κείμενη Νομοθεσία 

 Από τυχόν κτιριακή και μηχανολογική επέκταση της μονάδας δεν επέρχονται ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον (παρά μόνο από την αύξηση 
δυναμικότητας ή από αλλαγή ή προσθήκη δραστηριότητας) και κατά συνέπεια δεν 
αποτελούν στοιχεία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της επιχείρησης. Η 
έγκριση/αδειοδότηση μελλοντικών κτιριακών και μηχανολογικών επεκτάσεων που δεν 
συνοδεύονται από αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας ούτε από αλλαγή ή 
προσθήκη δραστηριότητας, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της οικείας Πολεοδομικής 
Υπηρεσίας και της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας αντίστοιχα, σύμφωνα με την 
κείμενη Νομοθεσία. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων ή τροποποίηση της υπάρχουσας, με την υποβολή σχετικού 
φακέλου στην Υπηρεσία μας 

 Άρση ισχύος της παρούσας Απόφασης είναι δυνατό να γίνει εάν κατά τη λειτουργία του    
έργου προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή 
εκδίδεται νέα Απόφαση ή επιβάλλονται πρόσθετοι Περιβαλλοντικοί Όροι 

 Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την 
κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το 
περιβάλλον.  Με το ίδιο σκεπτικό δύναται να τεθούν νέοι Περιβαλλοντικοί Όροι, εάν τούτο 
χρειασθεί, δεδομένης της εξέλιξης στον τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. 
αλλαγή ορίων) 

 Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του      
περιβάλλοντος, συνεπάγεται πέραν των κυρώσεων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 
και 30 του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) και Ν. 
4014/2011(ΦΕΚ 209 Α), την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων ποινικών 
και διοικητικών κυρώσεων 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο στο οποίο κοινοποιείται η Απόφαση αυτή παρακαλείται για την 
τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησής της 

Κατά τα λοιπά η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας Απόφασης γίνεται 
με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr 
(σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν.4014/2011, καθώς και στην ΚΥΑ με 
αριθμό 21398/12 - ΦΕΚ 1470/Β/2012) 

Η παρούσα Απόφαση αφορά αποκλειστικά και μόνο στα μέτρα για την προστασία 
του  περιβάλλοντος της συγκεκριμένης δραστηριότητας, χωρίς να εξετάζονται τίτλοι 
ιδιοκτησίας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν 
εξετάζει, ούτε υποκαθιστά, ούτε απαλλάσσει τον κύριο της δραστηριότητας από την 
υποχρέωση λήψης τυχόν άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών για την 
αδειοδότηση και λειτουργία της μονάδας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, ενώ 
δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων κατασκευών 
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Κατά της παρούσας Απόφασης, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού 
ΠΕΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α) και του άρθρου 
8 του Ν. 3200/55 (ΦΕΚ 97/Α) και με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. 9269/470/2007 (Φ.Ε.Κ. 
286/Β/02-03-2007) (19 σχετικό) 
 
 
Εσωτερική  Διανομή 
1. Αρχείο Φ 6/Α 
2. Φ. Αποφάσεων Π.Ο. 
3. Χρονολογικό Αρχείο 
4. Τέας  Φώτης 

Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ 
 

  
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 1. 
 
 
 
 
  

"ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε." 
Τυροκομείο 
40 χλμ. Ελασσόνας-Δεσκάτης 
Δήμος Ελασσόνας 
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
(Συν: φάκελος μελέτης) 

    2. 
 
 
 

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 
 Περιφερειακό Συμβούλιο 
 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας 
Διοικητήριο  
ΛΑΡΙΣΑ 
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