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3. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΗ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  
 

3.1 ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ  

 

Πξόθεηηαη γηα ηπξνθνκηθή κνλάδα ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΟ 

ΣΤΡΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Ι.Κ.Δ.», ε νπνία ζα επεμεξγάδεηαη 2,0tn/d γάιαθηνο. 

 

ηελ παξνύζα θάζε πξνβιέπεηαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

 
ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ 

 

Σν ηπξνθνκείν ζα ιεηηνπξγεί 260 εκέξεο ην ρξόλν. Η εηήζηα δπλακηθόηεηα ζα αλέξρεηαη ζε 391 

tn/yr πξόβεηνπ γάιαθηνο. 

 

ηνλ πίλαθα 3.1, πνπ αθνινπζεί, πεξηγξάθνληαη ζε κεληαία βάζε νη εκέξεο ιεηηνπξγίαο θαζώο 

θαη ε εκεξήζηα δπλακηθόηεηα. 

 

Πίνακα 3.1: Ηκεξήζηα δπλακηθόηεηα ζε κεληαία βάζε 

Μήνας 

 

Ημέρες 

λειηοσργίας 

 

Ημερήζια 

Γσναμικόηηηα 

(tn/ημέρα) 

Πρόβειο γάλα 

Ιανοσάριος 30 1,5 

Φεβροσάριος 28 1,5 

Μάρηιος 31 2 

Απρίλιος 30 2 

Μάιος 31 2 

Ιούνιος 30 2 

Ιούλιος 20 1 

Αύγοσζηος 10 0,5 

επηέμβριος 10 0,5 

Οκηώβριος 10 0,5 

Νοέμβριος 10 0,5 

Γεκέμβριος 20 1 

 
ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ 

 

Πξόθεηηαη γηα θηηξηαθά πθηζηάκελε κνλάδα ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ, ε νπνία πξόθεηηαη λα ηεζεί 

ζε ιεηηνπξγία. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο, 

θαζώο θαη ε νηθνδνκηθή άδεηα, κε ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ.  

 

Η κνλάδα εγθαηαζηάζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κε ηελ ππ’ αξηζκ. 674/08-10-1987 

νηθνδνκηθή άδεηα θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο εγθαηαζηάζεηο: 

 

Γήπεδο εμβαδού 334,00m
2
 

Υθιζηάμενες κηιριακές εγκαηαζηάζεις 

 Κηίξην Σπξνθνκείνπ - Ιζόγεην θηίξην ζπλνιηθνύ εκβαδνύ δόκεζεο 127,96 m
2
 θαη ζπλνιηθνύ 

εκβαδνύ θάιπςεο 158,65 m
2
, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ ρώξνπο: 

 Υώξνο Πώιεζεο Πξντόλησλ Δ=21,15 m
2
 

 Υώξνο W.C. θαη Απνδπηεξίσλ Δ=5,52 m
2
 

 Υώξνο Απνζήθεο α’ Τιώλ πζθεπαζίαο Δ=10,14 m
2
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 Υώξνο Απνζήθεο Βνεζεηηθώλ Τιώλ Δ=1,70 m
2
 

 Υώξνο Παξαιαβήο α’ Ύιεο Δ=12,49 m
2
 

 Υώξνο Πιύζεσο θεπώλ Δ=4,00 m
2
  

 Υώξνο Παξαζθεπαζηεξίνπ Δ=56,35 m
2
 

 Υώξνο Χξίκαλζεο Σπξηώλ Δ=7,34 m
2
 

 Υώξνο Θαιάκνπ Φύμεο Δ=9,27 m
2
 

 Υώξνο Απνζήθεο β’ Τιώλ Δ=18,72 m
2
 

 
ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ 

 

Η ζπλνιηθή θηλεηήξηα ηζρύο ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο 

κνλάδαο, ζα αλέξρεηαη ζε 23,80KW, ελώ ε ζεξκηθή ηζρύο ζηα  58,50KW. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα θαίλνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, πνπ δηαζέηεη ε 

εγθαηάζηαζε: 

 

Πίνακας 3.2: πγθεληξσηηθόο πίλαθαο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο κειεηώκελεο κνλάδαο. 

 
 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
 

Η κνλάδα πιένλ ζα απαζρνιεί 3 άηνκα πξνζσπηθό κε σξάξην κίαο βάξδηαο θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  

 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

 

Η κειεηώκελε ηπξνθνκηθή κνλάδα ζα δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή ηπξηνύ, 

γηανπξηηνύ αλζόηπξνπ ή κπδήζξαο. Μεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο, νη εηήζηεο παξαγόκελεο 

πνζόηεηεο πξντόλησλ εθηηκώληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΚΙΝ. ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ

ΙΧΤ ΚΙΝ. ΙΧΤ
ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΙΧΤ (KW)
ΑΞΙΑ

(KW) (KW) (€)

1 ΑΣΜΟΛΕΒΗΣΑ (ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ) 1 3,75 3,75 50,00 50,00 2800

2 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ ΓΑΛΑΚΣΟ (2000lt) 1 0,50 0,50 7,00 7,00 3500

3 ΠΑΣΕΡΙΩΣΗ 1 0,55 0,55 1,50 1,50 10400

4 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΡΟΓΑΛΟΤ (1000lt) 1 --- --- --- --- 1100

5 ΑΕΡΟΨΤΚΣΗΡΑ ΘΑΛΑΜΩΝ 2 2,00 4,00 --- --- 7500

6 ΕΠΩΑΣΗΡΑ ΓΙΑΟΤΡΣΙΟΤ 1 0,50 0,50 --- --- 20000

45300

ΚΙΝ. ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ

ΙΧΤ ΚΙΝ. ΙΧΤ
ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΙΧΤ (KW)
ΑΞΙΑ

(KW) (KW) (€)

7 ΑΝΣΛΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΕΩ ΜΕ ΦΙΛΣΟ 2 1,00 2,00 --- --- 2600

8 ΠΟΛΤΚΑΛΟΤΠΑ ΦΕΣΑ (5Χ2 ΘΕΕΩΝ) 50 --- --- --- --- 7500

9 ΔΙΑΝΟΜΕΙ ΚΑΛΟΤΠΙΩΝ 15 --- --- --- --- 3000

10 ΑΝΑΣΡΟΠΕΑ ΚΑΛΟΤΠΙΩΝ 1 --- --- --- --- 3500

11 ΒΡΑΣΗΡΑ ΓΙΑΟΤΡΣΙΟΤ 1 12,50 12,50 --- --- 3300

12 ΣΡΟΧΤΛΑΣΟ ΠΑΓΚΟ INOX 3 --- --- --- --- 4500

13 ΣΤΡΟΛΕΒΗΣΑ-ΠΗΧΣΡΑ (1.000lt) 1 --- --- --- --- 4200

14 ΚΑΡΟΣΑΚΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΛΟΤΠΙΩΝ 8 --- --- --- --- 1440

15 ΒΟΤΣΑ ΚΑΛΟΤΠΙΩΝ INOX 1 --- --- --- --- 590

30630

9,30 58,50ΤΝΟΛΙΚΗ  ΙΧΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ   :

ΤΦΙΣΑΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΣΕΜ

ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΙΧΤ 

(KW)

Α/Α

ΤΝΟΛΙΚΗ  ΙΧΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ   : 14,50 0,00

 ΝΕΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΣΕΜ

ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΙΧΤ 

(KW)
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Πίνακας 3.3: Παξαγόκελα πξντόληα 

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΟΣΗΣΑ (tn/yr) 

ηπξί 182 

αλζόηπξν ή κπδήζξα 13 

γηανύξηη 26 

 

Τπνπξντόλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ην ηπξόγαιν, ην νπνίν ππνινγίδεηαη λα αλέξρεηαη 

ζε πεξίπνπ 1,2 tn/d θαη από ην νπνίν ζα παξάγεηαη αλζόηπξν ή κπδήζξα ζε πνζόηεηα 50 kg/d. 

Χο ηειηθό ππνπξντόλ ηπξνγάιαθηνο πξνο δηάζεζε ππνινγίδεηαη ε πνζόηεηα ηνπ 1,15 tn/d. 
 

3.2 ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΦΑΔΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ  

 

3.2.1 Περιγραθή εργαζιών καηά ηη θάζη καηαζκεσής ηοσ έργοσ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ηπξνθνκηθή κνλάδα είλαη θηηξηαθά πθηζηάκελε, ζπλεπώο δελ 

κειεηώληαη θαη δελ πξνγξακκαηίδνληαη πεξαηηέξσ θαηαζθεπέο. 

 

3.2.2 Περιγραθή λειηοσργίας ηοσ έργοσ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, πξόθεηηαη γηα θηηξηαθά πθηζηάκελε κνλάδα, ε νπνία ζα απαζρνιεί 3 

εξγαδνκέλνπο. Πξόθεηηαη γηα έλα ηπξνθνκείν, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί όιν ην ρξόλν. Η 

ιεηηνπξγία ηνπ ηπξνθνκείνπ θαζνξίδεηαη από ηελ πνζόηεηα γάιαθηνο, πνπ ζα εηζέξρεηαη ζην 

ηπξνθνκείν. Σν ηπξνθνκείν ζα ιεηηνπξγεί 260 εκέξεο ην ρξόλν, όπσο πξνθύπηεη θαη από ηνλ 

πίλαθα 3.1. 

 

αλ πξώηε ύιε, ε ελ ιόγσ κνλάδα ζα ρξεζηκνπνηεί πξόβεην γάια ζε πνζόηεηα 391 tn εηεζίσο. 

Σν γάια ζα ην πξνκεζεύεηαη από ηνπο θηελνηξόθνπο θαη παξαγσγνύο, πνπ απαξηίδνπλ ηελ 

εηαηξία. 

 

Η εκεξήζηα δπλακηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο είλαη πεξίπνπ 2,0 tn αλά εκέξα πξόβεηνπ γάιαθηνο. 

 

Παραγωγική διαδικαζία ησριού 

 

Η πξώηε ύιε ζα θηάλεη ζηελ επηρείξεζε κε βπηηνθόξα νρήκαηα. Μέζσ ηνπ δηθηύνπ 

ζσιελώζεσο θαη κίαο αληιίαο ζα δηνρεηεύεηαη ζε παγνιεθάλε κε ζεξκνθξαζία 0°C. Η 

παξακνλή ηνπ γάιαθηνο ζηελ παγνιεθάλε είλαη ιηγόηεξν από 24 ώξεο, ζηελ νπνία ζα γίλεηαη 

θαη ν θαζαξηζκόο θαη ην θηιηξάξηζκα ηνπ γάιαθηνο από ηπρόλ άιιεο πξνζκίμεηο κε 

θπγνθέληξηζε. 

 

ηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα ησλ αληιηώλ, ζα κεηαθέξεηαη κέζσ ησλ θνξπθνιόγσλ ζηνπο 

βξαζηήξεο, όπνπ εθεί ζα γίλεηαη ε παζηεξίσζε ζε ζεξκνθξαζία 65°C θαη γηα 20 - 30 ιεπηά. Από 

εθεί, κέζσ αληιίαο ζα ςύρεηαη ζηνλ ςπθηήξα ζε ζεξκνθξαζία 35°C θαη ζα ηνπνζεηείηαη ζηηο 

πήρηξεο γηα ηελ πήμε ηνπ, ε νπνία ζα γίλεηαη ζε δηάζηεκα 1 ώξαο. 

 

Μεηά ηελ πήμε ηνπ, ζα ηνπνζεηείηαη ζηα θαινύπηα ηπξηνύ γηα 12 ώξεο. Καηά ηελ πήμε ηνπ 

ηπξηνύ ζα δεκηνπξγείηαη ηπξόγαιν, ην νπνίν ζα βξάδεηαη ζε ζεξκνθξαζία 100°C πξνο παξαγσγή 

αλζόηπξνπ θαη κπδήζξαο. 
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Η ηειηθή θάζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ηπξηνύ γίλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζην 

ζάιακν ηνπ σξηκαληεξίνπ γηα δηάζηεκα 8-9 εκεξώλ, όπνπ ζα παξακέλεη γηα σξίκαλζε ζε 

ζεξκνθξαζία 18 - 20°C. Σν ηειηθό πξντόλ ζα απνζεθεύεηαη ζηνπο ζαιάκνπο ςύμεο γηα δύν 

κήλεο θαη ζα είλαη έηνηκν πξνο πώιεζε. 

 

Η κνλάδα ζα παξάγεη ηπξί ζε πνζόηεηα 182 tn εηεζίσο. Από ην ηπξόγαιν ζαλ ππνπξντόλ ζα 

παξάγεη 13 tn κπδήζξα ή αλζόηπξν εηεζίσο. 

 

Παραγωγική διαδικαζία γιαοσρηιού 

 

Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο πξόβεηνπ γηανπξηηνύ, μεθηλάεη κε ηελ παξαιαβή ηνπ 

γάιαθηνο θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ζηε δεμακελή. Σν γάια ζα δπγίδεηαη θαη ζα κεηαθέξεηαη ζηελ 

απηόςπθηε δεμακελή απνζήθεπζεο.  

 

Έπεηηα, είλαη ην ζηάδην πξνζέξκαλζεο, όπνπ ην γάια ζα παζηεξηώλεηαη εληόο νιίγσλ 

δεπηεξνιέπησλ ζηνπο 63 – 65 
ν
C θαη ζα νδεγείηαη ζηνλ θνξπθνιόγν, όπνπ κε θπγνθέληξηζε ζα 

επηηπγράλεηαη ε επηζπκεηή πεξηεθηηθόηεηα ζε ιηπαξά.  

 

ηε ζπλέρεηα, ην γάια ζα νδεγείηαη ζηνπο βξαζηήξεο - θαδάληα παξαγσγήο – παζηεξίσζεο, 

όπνπ θαη ζα βξάδεηαη γηα πεξίπνπ 2 ώξεο, κε ζηόρν ηελ θαηαζηξνθή όισλ ησλ 

κηθξννξγαληζκώλ θαη ζα ηνπ πξνζηίζεηαη ε θαιιηέξγεηα γηανύξηεο.  

 

Με ηε βνήζεηα ησλ αληιηώλ γεκίζκαηνο ζα γίλεηαη ε πιήξσζε ησλ πιαζηηθώλ θππέιισλ κε 

γάια – γηανύξηη.  

 

Σειεπηαίν είλαη ην ζηάδην ηεο σξίκαλζεο – ςύμεο, όπνπ ηα πιεξσκέλα θύπειια, ζα νδεγνύληαη 

ζην ζάιακν σξίκαλζεο – επώαζεο γηα 3 ώξεο θαη έπεηηα ζην ζάιακν ηαρείαο ςύμεο γηα αθόκε 2 

ώξεο. 

 

Η πνζόηεηα γηανπξηηνύ, πνπ ζα παξάγεηαη εηεζίσο, αλέξρεηαη ζηνπο 26 tn. 

 

3.3 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΠΟΟΣΗΣΔ ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ, ΝΔΡΟΤ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ Κ.Α.  

 
ΠΡΩΣΔ ΤΛΔ 

 

Η πξώηε ύιε, πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη, είλαη ην πξόβεην γάια, ην νπνίν ζα θαηαθζάλεη από ηνπο 

παξαγσγνύο κε βπηηνθόξα νρήκαηα. Βνεζεηηθέο ύιεο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ην αιάηη, ε ππηηά, 

νη  νμπγαιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ην ρισξηνύρν αζβέζηην.  

 

Η κνλάδα ζα επεμεξγάδεηαη θαηά ην κέγηζην 2tn γάια/d, ελώ ε εηήζηα δπλακηθόηεηα ζα 

αλέξρεηαη ζε 391tn πξόβεην γάια ην ρξόλν. 

 
ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ 

 

Α) Η ύδξεπζε ηεο κνλάδαο ζα γίλεηαη από ην δίθηπν ηνπ νηθείνπ θνξέα. Σν δίθηπν ηεο ύδξεπζεο 

ζα απνηειείηαη από πιαζηηθνύο ζσιήλεο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο πνιενδνκηθνύο 

θαλνληζκνύο θαη πξόηππα. 

 

B) Καηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζα δεκηνπξγνύληαη πγξά απόβιεηα όπσο ηπξόγαιν, ην 

νπνίν ζα κεηαπνηείηαη θαη από απηό ζα παξάγεηαη αλζόηπξν ή κπδήζξα. 
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Γ) Δπίζεο, πγξά απόβιεηα ζα δεκηνπξγνύληαη από ην πιύζηκν ησλ ρώξσλ ηεο κνλάδνο. Γηα ηε 

δηαδηθαζία πιύζεο δελ πξόθεηηαη λα απαηηεζνύλ πάλσ από 3,0 θ.κ. λεξνύ εκεξεζίσο. 

 

Σα λεξά πιύζεο ζα δηνρεηεύνληαη, καδί κε ηα ιύκαηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο κνλάδαο 

ζηε Γαηναλάπηπμε, αδεηνδνηεκέλε εηαηξία παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε ηελ νπνία ε 

κνλάδα έρεη επηζπλάςεη ζπκθσλεηηθό ζπλεξγαζίαο.  

 
ΥΡΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ-ΚΑΤΙΜΑ 

 

Η κειεηώκελε κνλάδα ζα ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ θσηηζκνύ.  

 

Δπηπιένλ, γηα ηελ παξνρή αηκνύ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ππάξρεη 

εγθαηεζηεκέλνο έλαο αηκνιέβεηαο κε παξαγσγή αηκνύ ίζε κε 800kg/hr θαη πίεζε ιεηηνπξγίαο 9 

barg. Η πίεζε δνθηκήο ππνινγίδεηαη ζηα 12 barg. 

 

Σν θαύζηκν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηκνιέβεηα, είλαη ην πεηξέιαην. ηε 

κνλάδα ππάξρεη ππέξγεηα νξζνγώληα δεμακελή ρσξεηηθόηεηαο 1000 lt. Η κνλάδα ζα εθνδηάδεη 

ηε δεμακελή θάζε κήλα. 
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Καηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο κνλάδαο ζα πξνθύπηνπλ πγξά απόβιεηα : 

 από ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνύ,  

 από ην πιύζηκν ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, ησλ δεμακελώλ, ησλ δνρείσλ θαη ησλ 

ζθεπώλ απνζήθεπζεο θαη παξαγσγήο ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ θαη ησλ δαπέδσλ,  

 ην ηπξόγαιν. 

 

Τπνινγίδεηαη όηη ε κέγηζηε εκεξήζηα παξαγσγή αζηηθώλ πγξώλ απνβιήησλ από ηνπο ρώξνπο 

πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνύ ζα αλέξρεηαη ζε 0,045 m
3
/day, ελώ ε πνζόηεηα πγξώλ απνβιήησλ από 

ην πιύζηκν ησλ ρώξσλ ηεο κνλάδαο θαη ην ηειηθό ππνπξντόλ ηπξνγάιαθηνο ζα αλέξρνληαη ζε 

5,15 m
3
/day.  

 

Όζνλ αθνξά ζην ηπξόγαιν, πνπ ζα πξνθύπηεη από ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, από απηό ζα 

παξάγεηαη αλζόηπξν ή κπδήζξα πνζόηεηαο 50 kg/d. Σα αζηηθά πγξά απόβιεηα από ηνπο ρώξνπο 

πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνύ ζα δηνρεηεύνληαη ζηελ ΔΔΛ Παιακά.  

 

Η ελ ιόγσ επηρείξεζε έρεη ζπλάςεη ζύκθσλν ζπλεξγαζίαο κε ηε Γαηναλάπηπμε, εηαηξία 

Παξαγσγήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ αγξνθηήκαηνο «ΔΡΡΙΚΟ» 

ηεο θηεκ πεξ. Αγίνπ Βεζζαξίνπ ηεο Γ.Δ. νθάδσλ ηνπ Γήκνπ νθάδσλ, ζηελ νπνία ζα 

απνζηέιινληαη ην ηπξόγαιν θαη ηα λεξά πιπζίκαηνο. 

 

Μέρξη ηε δηάζεζή ηνπο ηα πγξά απόβιεηα ζα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγαλή δεμακελή 

ρσξεηηθόηεηαο 27,0 m
3
, όπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 

Μήθνο : 3,00 m 

Πιάηνο : 3,00 m 

Ύςνο πγξώλ : 3,00 m 

Σειηθό ύςνο : 3,30 m 
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Σηερεά απόβληηα 

 

Από ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ζα δεκηνπξγνύληαη ζηεξεά απόβιεηα, όπσο: 

 Γεκνηηθά απόβιεηα (αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνύ)  

 Υαξηί-ραξηόλη (Τιηθά ζπζθεπαζίαο)  

 Πιαζηηθό (Τιηθά ζπζθεπαζίαο, θ.α.)  

 Ξύιηλε ζπζθεπαζία  

 Μεηαιιηθή ζπζθεπαζία 

 Μεηαιιηθά κηθξνεμαξηήκαηα 

 Πιαζηηθά κηθξνεμαξηήκαηα 

 Σπξόγαιν 

 

Σα ζηεξεά απόβιεηα ηεο κνλάδαο είλαη ηα απόβιεηα νηθηαθνύ ηύπνπ από ην πξζσπηθό ηεο 

κνλάδαο. Σα σο άλσ απόβιεηα ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα κεηαθέξνληαη κε ηα απνξξηκκαηνθόξα 

ηνπ Γήκνπ Παιακά.  

 

Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο, πνπ παξάγνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, ζα νδεγνύληαη ζε 

θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλε κνλάδα αλαθύθισζεο ζπζθεπαζηώλ.  

 

Γεληθά, ε επηρείξεζε δελ ζα παξάγεη απόβιεηα, πνπ ρξεηάδνληαη θαύζε ή απνηέθξσζε. 

 

ηνλ πίλαθα 3.4, πνπ αθνινπζεί, πεξηγξάθνληαη θαη’ εθηίκεζε ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε 

θαηάηαμε θαηά ΔΚΑ, θαζώο θαη πεξηγξαθή ησλ ηξόπσλ δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο (εξγαζίεο R 

θαη D), ησλ παξαγόκελσλ απνβιήησλ. 
 

Πίνακας 3.4: Παξαγόκελα απόβιεηα ηεο κειεηώκελεο κνλάδαο 

ΔΙΓΟ ΑΠΟΒΛΗΣΟΤ 
ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ
1
 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΚΑΣΑ ΔΚΑ 
ΓΙΑΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

Αλακεκηγκέλα δεκνηηθά 

απόβιεηα 
3,0tn/yr 20 03 01 D1 -- 

Πιαζηηθή ζπζθεπαζία 1,0tn/yr 15 01 02 -- R3 

Μεηαιιηθή ζπζθεπαζία 2,0tn/yr 15 01 04 -- R4 

Μεηαιιηθά 

κηθξνεμαξηήκαηα 
0,5tn/yr 17 02 03 -- 

R4 

Πιαζηηθά 

κηθξνεμαξηήκαηα 
0,5tn/yr 17 04 07 -- 

R3 

Σπξόγαιν 299tn/ yr 02 05 01  -- R13 

 

3.1 ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΓΗ ΔΙΓΙΚΩΝ 

ΟΓΗΓΙΩΝ 

 

Η εγθαηάζηαζε δελ ππάγεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ αθόινπζσλ λνκνζεηεκάησλ: 

 ΚΤΑ 36060/1155/Δ.103/13-6-2013 (ΦΔΚ 1450/Β/14-6-2013) «Καζνξηζκόο πιαηζίνπ 

θαλόλσλ, κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξόιεςε θαη ην έιεγρν ηεο 

ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο από βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ζπκκόξθσζε πξνο 

ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2010/75/ΔΔ «πεξί εθπνκπώλ (νινθιεξσκέλε πξόιεςε θαη 

έιεγρνο ηεο ξύπαλζεο)» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24
εο

 Ννεκβξίνπ 2010» (θαηεγνξία 6.4(γ) 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ, πνζόηεηα γάιαθηνο 2,0tn/d<200tn/d). 

                                                           
1
Οη πνζόηεηεο είλαη θαη’ εθηίκεζε  
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 Κ.Τ.Α 172058/2016 - Καζνξηζκόο θαλόλσλ, κέηξσλ θαη όξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θηλδύλσλ από αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο, ιόγσ ηεο 

ύπαξμεο επηθίλδπλσλ νπζηώλ, ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2012/18/ΔΔ 

«γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ ζρεηηδνκέλσλ κε επηθίλδπλεο 

νπζίεο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 96/82/ΔΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ» ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4εο Ινπιίνπ 

2012. Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπσο δηνξζώζεθε 

(Β΄2259/2007)-Οδεγία SEVESO. 

 


