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6. ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ή ΣΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
 

6.1 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΚΤΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΑ 

ΚΑΗ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

Πξόθεηηαη γηα ηπξνθνκηθή κνλάδα ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΣΤΡΟΚΟΜΔΗΟ 

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

 

ηελ παξνύζα θάζε πξνβιέπεηαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

 
ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΤΡΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

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.  

 

Ζ 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
 

Υυιστάμενερ κτιπιακέρ εγκαταστάσειρ 

 Κηίξην Σπξνθνκείνπ - Ηζόγεην 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
 

 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
 

 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΜΟΝΑΓΑ 

 

Σν ηπξνθνκείν ζα ιεηηνπξγεί 260 εκέξεο ην ρξόλν. Ζ εηήζηα δπλακηθόηεηα ζα αλέξρεηαη ζε 391 tn/yr 

πξόβεηνπ γάιαθηνο. 

 

ηνλ πίλαθα 6.1 πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθνληαη ζε κεληαία βάζε νη εκέξεο ιεηηνπξγίαο, θαζώο θαη ε 

εκεξήζηα δπλακηθόηεηα. 

 

Πίνακα 6.1: Ζκεξήζηα δπλακηθόηεηα ζε κεληαία βάζε 

Μήναρ 
Ζμέπερ 

λειηοςπγίαρ 

Ζμεπήζια 

Γςναμικόηηηα 

(tn/ημέπα) 

Ππόβειο γάλα 

Ηανοςάπιορ 30 1,5 

1,5 Φεβποςάπιορ 28 

Μάπηιορ 31 2 

Αππίλιορ 30 2 

Μάιορ 31 2 

Ηούνιορ 30 2 

Ηούλιορ 20 1 
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Αύγοςζηορ 10 0,5 

επηέμβπιορ 10 0,5 

Οκηώβπιορ 10 0,5 

Νοέμβπιορ 10 0,5 

Γεκέμβπιορ 20 1 

 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

 

Ζ κειεηώκελε ηπξνθνκηθή κνλάδα ζα δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή ηπξηνύ, γηανπξηηνύ, 

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

εθηηκώληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίνακαρ 6.2: Παξαγόκελα πξντόληα 

ΠΡΟΗΟΝ ΠΟΟΣΖΣΑ (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. 

 
ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

Ζ 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: 

 

Πίνακαρ 6.3: πγθεληξσηηθόο πίλαθαο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο κειεηώκελεο κνλάδαο 

 
 

 

 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 
Ζ κνλάδα πιένλ ζα απαζρνιεί 3 άηνκα πξνζσπηθό κε σξάξην κίαο βάξδηαο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο.  
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ΗΟΕΤΓΗΟ ΜΑΕΑ 

 

Σν ηζνδύγην κάδαο ηεο ελ ιόγσ κνλάδαο πεξηγξάθεηαη αθνινύζσο ζε κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο ζηελ 

παξάγξαθν 6.5.3 ηεο παξνύζεο. 

 

6.2 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΤΡΗΧΝ, ΒΟΖΘΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΧΝ/ΤΝΟΓΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ  

 

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.  

 

Ζ 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
 

Υυιστάμενερ κτιπιακέρ εγκαταστάσειρ 

 Κηίξην Σπξνθνκείνπ - Ηζόγεην 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
 

 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
 

 

6.3 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

6.3.1  ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

Όιεο νη θύξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθαιαίνπ 6.2. 

 

6.3.2 ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

 

Ζ πξόζβαζε ζην γήπεδν ηεο κνλάδαο γίλεηαη από πθηζηάκελε δεκνηηθή νδό, ε νπνία δηέξρεηαη βόξεηα 

ηνπ γεπέδνπ ηεο κνλάδαο, όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην Σπξνθνκείν (γήπεδν εκβαδνύ 334,00m
2
).  

 

Οη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ έξγνπ δελ απαηηνύλ βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνύ δηθηύνπ. 

Σαπηόρξνλα δελ ζρεδηάδεηαη θάπνηα δηάλνημε θαη θαηαζθεπή λένπ νδηθνύ δηθηύνπ. 

 

6.3.3 ΥΧΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΔΗ 

 

ηνλ ειεύζεξν ρώξν ηνπ γεπέδνπ γίλεηαη ππαίζξηα ζηάζκεπζε ησλ Η.Υ. νρεκάησλ θαη ησλ νρεκάησλ 

κεηαθνξάο πξώησλ πιώλ θαη πξντόλησλ. 

 

6.3.4 ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 

Ζ 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: 
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Πίνακαρ 6.4: Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο ηεο κειεηώκελεο κνλάδαο  

 
 

6.3.5  ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΔΗ ΣΟ ΔΡΓΟ  

 

Ζ ηπξνθνκηθή κνλάδα είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε γήπεδν έθηαζεο 334,00m
2
. Οη ρώξνη ηεο κνλάδαο είλαη 

πθηζηάκελνη εληόο ηνπ ίδηνπ γεπέδνπ. 

 

6.3.6  ΤΣΖΜΑ ΦΤΞΖ – ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 

 

Σν ηπξνθνκείν δηαζέηεη ζπζηήκαηα ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ ησλ ρώξσλ. 

 

6.3.7 ΤΣΖΜΑ ΠΤΡΟΒΔΖ 

 

ηε κνλάδα ππάξρνπλ όια ηα κέζα θαη κέηξα ππξνπξνζηαζίαο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε 

λνκνζεζία.  

 

6.3.8  ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

 

Ζ κειεηώκελε κνλάδα ζα ζπλδεζεί κε ην ηειεθσληθό δίθηπν, ην νπνίν θαιύπηεη επαξθώο ηηο αλάγθεο 

ηειεπηθνηλσλίαο θαη δελ απαηηνύληαη έξγα βειηίσζεο. 

 

6.3.9  ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ 

 

Ζ κνλάδα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο ζα πδξνδνηείηαη από ην δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ νηθείνπ 

Γήκνπ. 

  

6.3.10  ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

 

Ζ κειεηώκελε κνλάδα γηα ηηο αλάγθεο δηάζεζεο ησλ πγξώλ απνβιήησλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη ησλ λεξώλ πιύζεο έρεη ζπλάςεη ζύκθσλν ζπλεξγαζίαο κε ηε Γαηναλάπηπμε, εηαηξία Παξαγσγήο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ αγξνθηήκαηνο «ΔΡΡΗΚΟ» ηεο θηεκ πεξ. 

Αγίνπ Βεζζαξίνπ ηεο Γ.Δ. νθάδσλ ηνπ Γήκνπ νθάδσλ. 
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ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί δηαζηαζηνιόγεζε ηεο δεμακελήο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ρσξεηηθόηεηαο 

27,0 m
3
: 

 

Μήθνο : 3,00 m 

Πιάηνο : 3,00 m 

Ύςνο πγξώλ : 3,00 m 

Σειηθό ύςνο : 3,30 m 

 

Σέινο, ηα αζηηθά πγξά απόβιεηα από ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο κνλάδαο ζα 

δηνρεηεύνληαη ζηελ ΔΔΛ Παιακά. 

 

6.4 ΦΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 

Ζ κνλάδα ηνπ ηπξνθνκείνπ είλαη θηηξηαθά πθηζηάκελν έξγν, επνκέλσο δελ εμεηάδνληαη πεξαηηέξσ 

επηπηώζεηο από ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ. 

 

6.5 ΦΑΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

6.5.1 ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 

 

Ζ 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. 

 

Ζ κνλάδα ζα επεμεξγάδεηαη θαηά ην κέγηζην 2tn γάια / εκέξα, εθ ησλ νπνίσλ νη 1,9 tn/εκέξα ζα 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα παξαγσγή ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ θαη ν 0,1 tn/εκέξα ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

παξαγσγή γηανπξηηνύ. 

 

ηνλ πίλαθα 6.5 πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθνληαη ζε κεληαία βάζε νη εκέξεο ιεηηνπξγίαο, θαζώο θαη ε 

εκεξήζηα δπλακηθόηεηα. 

 

Πίνακα 6.5: Ζκεξήζηα δπλακηθόηεηα ζε κεληαία βάζε 

Μήναρ 
Ζμέπερ 

λειηοςπγίαρ 

Ζμεπήζια 

Γςναμικόηηηα 

(tn/ημέπα) 

Ππόβειο γάλα 

Ηανοςάπιορ 30 1,5 

Φεβποςάπιορ 28 1,5 

Μάπηιορ 31 2 

Αππίλιορ 30 2 

Μάιορ 31 2 

Ηούνιορ 30 2 

Ηούλιορ 20 1 

Αύγοςζηορ 10 0,5 

επηέμβπιορ 10 0,5 

Οκηώβπιορ 10 0,5 

Νοέμβπιορ 10 0,5 

Γεκέμβπιορ 20 1 

 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ε εηήζηα δπλακηθόηεηα κεηά ηελ επέθηαζε ζα αλέξρεηαη ζε 391tn 

πξόβεην γάια εηεζίσο. 
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6.5.2  ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

 

Ζ κειεηώκελε ηπξνθνκηθή κνλάδα δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή θαη ζπζθεπαζία θέηαο. 

Μεηά ηελ αύμεζε ηεο δπλακηθόηεηαο θαη ηε λέα γξακκή παξαγσγήο, νη εηήζηεο παξαγόκελεο πνζόηεηεο 

πξντόλησλ εθηηκώληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 

Πίνακαρ 6.6: Παξαγόκελα πξντόληα 

ΠΡΟΗΟΝ ΠΟΟΣΖΣΑ (tn/yr) 

ηπξί 182 

αλζόηπξν θαη 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. 

 

6.5.3 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

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

εξγαδνκέλνπο. Πξόθεηηαη γηα έλα ηπξνθνκείν, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί 260 εκέξεο ην ρξόλν. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ ηπξνθνκείνπ θαζνξίδεηαη από ηελ πνζόηεηα γάιαθηνο, πνπ εηζέξρεηαη ζε απηό.  

 

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. 

 

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

 

Α. ΣΑΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΤΡΗΟΤ 

 

Παπαλαβή Γάλακτορ 

 

Σν γάια ζα κεηαθέξεηαη ζην ηπξνθνκείν κε βπηηνθόξα νρήκαηα. Θα αθνινπζεί δύγηζε – άληιεζε – 

θίιηξαλζε – απνζήθεπζε ηνπ εηζεξρόκελνπ γάιαθηνο κέζσ ζύλδεζεο ηνπ βπηίνπ κε εύθακπην ζσιήλα 

ζε αλνμείδσηεο δεμακελέο απνζήθεπζεο λσπνύ γάιαθηνο θαηάιιειεο ρσξεηηθόηεηαο ππό ςύμε. Ζ 

επηρείξεζε ζα παξαιακβάλεη ην πξόβεην γάια από ηνπο θηελνηξόθνπο ηεο πεξηνρήο. 

 

Θα αθνινπζεί πνηνηηθόο έιεγρνο ηνπ γάιαθηνο, νπνύ ειέγρνληαη ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ γάιαθηνο ζε 

ιίπνο θαη θαδετλε, ε δνκή ησλ ιηπαξώλ νμέσλ θαη άιισλ ζπζηαηηθώλ, ε κηθξνβηνινγηθή ρισξίδα ηνπ 

γάιαθηνο θαη ε παξνπζία ή κε αληηβηνηηθώλ, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ απόδνζε ησλ παξαγόκελσλ 

ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ ηόζν ζε πνζόηεηα όζν θαη ζε πνηόηεηα. 

 

Ο πνηνηηθόο έιεγρνο αθνξά ρεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο αλαιύζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ 

θαλνληζκό πνηνηηθνύ ειέγρνπ ηνπ Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ . 

 

Αποθήκεςση-Σςντήπηση 

 

Σν λσπό γάια ζα αδεηάδεηαη ζηηο παγνιεθάλεο, πνπ δηαζέηεη ην ηπξνθνκείν. Δθεί, ζα δηαηεξείηαη ζε 

ζεξκνθξαζία 0-4 °C. Καζεκεξηλά, νη ζεξκνθξαζίεο ζα ειέγρνληαη θαη ζα θαηαγξάθνληαη ζηα έληππα 

παξαιαβήο. 
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Πποθέπμανση 

 

Σν πξνο ηπξνθόκεζε λσπό γάια, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζηηο παγνιεθάλεο απνζήθεπζεο θαη ην νπνίν ζα 

ειέγρεηαη ζύκθσλα κε ην Πξόγξακκα HACCP (έληππν παξαιαβήο), ζα κεηαθέξεηαη θαη ζα 

πξνζεξκαίλεηαη ζηνπο 40 °C. 

 

Φςγοκεντπικόρ Διασυπισμόρ-Αποκοπύυυση 

 

Ο θπγνθεληξηθόο δηαρσξηζκόο βνεζά ζηνλ θαζαξηζκό ηνπ γάιαθηνο από μέλα ζώκαηα. Θα ειέγρεηαη 

θαζεκεξηλά γηα ηελ θαζαξηόηεηά ηνπ, επεηδή ν αηειήο θαζαξηζκόο απνηειεί πεγή επηκόιπλζεο ηνπ 

γάιαθηνο. Δπηπιένλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε ηππνπνίεζε ηνπ γάιαθηνο. 

 

Θεπμική Επεξεπγασία-Κατακπάτηση (Παστεπίυση)  

 

ην ζεκείν απηό, ζα γίλεηαη ε εμπγίαλζε ηνπ γάιαθηνο θαη είλαη ην πην ζεκαληηθό ζηάδην ζηε γξακκή 

παξαγσγήο. Ζ ζεξκνθξαζία ηεο παζηεξίσζεο ζα θαηαγξάθεηαη κε ηε βνήζεηα θαηαγξαθηθνύ 

ζεξκνθξαζίαο θαη νη θαηαγξαθέο απηέο ζα θπιάζζνληαη από ηελ επηρείξεζε ζηνλ αληίζηνηρν θάθειν. Ζ 

παζηεξίσζε ζα γίλεηαη ζηνπο 74 °C/25 sec. Ζ κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα γίλεηαη κε θαηαγξαθηθό 

ζεξκνθξαζίαο. 

 

Ψύξη 

 

Μεηά ηελ παζηεξίσζε ην γάια ζα ςύρεηαη ζηνπο 33-35 °C. 

 

Δεξαμενέρ Πήξευρ 

 

Μεηά ηε ζεξκηθή ηνπ επεμεξγαζία, ην γάια ζα ςύρεηαη δηεξρόκελν από ηνλ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο 

ζηνπο 33-35 °C θαη ζα θέξεηαη ζηε δεμακελή πήμεσο, όπνπ ζα πξνζηίζεληαη ην ρισξηνύρν αζβέζηην, ε 

θαιιηέξγεηα θαη ε ππηηά. Οη δεμακελέο πήμεσο ζα ειέγρνληαη θαζεκεξηλά γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπο. 

 

Δηδηθόηεξα: 

 Πξόζζεζε νμπγαιαθηηθήο θαιιηέξγεηαο, ε νπνία δξα γηα 20 ιεπηά. 

 Πξόζζεζε ππηηάο δσηθήο πξνέιεπζεο ζε δνζνινγία 30-33gr αλά tn γάιαθηνο. 

 Γξάζε ηεο ππηηάο γηα 45-50 ιεπηά. 

 

Διαίπεση-Εξαγυγή Τςποπήγματορ-Καλούπιασμα 

 

 Σεκαρηζκόο ηνπ πήγκαηνο ζε θύβνπο αθκήο 2 cm. 

 Παξακνλή ηνπ πήγκαηνο ζε εξεκία γηα 5 ιεπηά. 

 Διαθξά αλάδεπζε ηνπ ηπξνπήγκαηνο γηα 2 ιεπηά. 

 Παξακνλή ηνπ πήγκαηνο ζε εξεκία γηα 10 ιεπηά. 

 

Στπάγγιση 

 

Μεηά ηελ θνπή ηνπ ηπξνπήγκαηνο θαη ηελ απνκάθξπλζε κέξνπο ηνπ ηπξνγάιαθηνο, ην ηπξόπεγκα ζα 

κεηαθέξεηαη κε θαζαξά δνρεία ζε εηδηθά αλνμείδσηα πιαίζηα (θαινύπηα). Σα δε αλνμείδσηα θαινύπηα 

ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε αλνμείδσηεο ηπξνηξάπεδεο. ην ζηάδην απηό ζα ειέγρεηαη ε θαζαξηόηεηα ησλ 

δνρείσλ κεηαθνξάο ηπξνπήγκαηνο, ησλ ηζαληηιώλ, ησλ αλνμείδσησλ πιαηζίσλ θαη ησλ αλνμείδσησλ 

ηπξνηξαπεδώλ. Ζ πιεκκειήο θαζαξηόηεηα απνηειεί παξάγνληα επηκόιπλζεο ηνπ πξντόληνο, κε 

απνηέιεζκα ηελ πνηνηηθή ηνπ ππνβάζκηζε.  
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Ξηπή αλάτιση 

 

Μεηά ηε ζηξάγγηζε, ην ηπξόπεγκα ζα ηεκαρίδεηαη. Θα αθαηξνύληαη ηα αλνμείδσηα πιαίζηα. Αθνινπζεί 

μεξή αιάηηζε. Σν αιάηη πνπ ζα πεξηέρεη είλαη θαηάιιειν γηα ηξόθηκα θαη ε θάζε παξηίδα αιαηηνύ, πνπ 

πεξηιακβάλεηαη, ζα ζπλνδεύεηαη θαη από πηζηνπνηεηηθό αλάιπζεο (ρεκηθήο-κηθξνβηνινγηθήο). 

 

Σςσκεςασία Ππόβειος Τςπιού σε Δοσεία 

 

Σελ επόκελε εκέξα, ηα ηεκάρηα ηεο θέηαο ζα ζπζθεπάδνληαη ζε δνρεία. Δπεηδή ππάξρεη θίλδπλνο 

επηκόιπλζεο, ηα δνρεία ζα εμπγηαίλνληαη κε αηκό θαη ε ζπζθεπαζία ζα γίλεηαη ρεηξσλαθηηθά από ηνπο 

εξγαδόκελνπο, νη νπνίνη ζα θέξνπλ γάληηα γηα ηελ απνθπγή επηκόιπλζεο ηνπ πξντόληνο. Σα δνρεία ζα 

γεκίδνληαη κε άικε 8 κε 10 βαζκώλ (κηθξόηεξεο ππθλόηεηαο ζε αιάηη) θαη ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο 

ρώξνπο σξίκαλζεο. 

 

Ππουπίμανση  

 

Ζ σξίκαλζε ζα γίλεηαη ζε ζάιακν, πνπ έρεη ζεξκνθξαζία 19-22 °C. Σα δνρεία κε ην ηπξί ζα 

παξακέλνπλ ζην ρώξν ηνπ σξηκαληήξηνπ έσο 10 εκέξεο, κέρξη λα απνθηήζνπλ ελεξγό νμύηεηα 

κηθξόηεξε ηνπ 4,6 θαη λα έρνπλ σξηκάζεη. 

 

Απαηηνύληαη θαζεκεξηλνί έιεγρνη ηεο ζεξκνθξαζίαο, θαζώο θαη ηεο θαζαξηόηεηαο ηνπ σξηκαληήξηνπ. 

 

Δηδηθόηεξα: 

 Μεηαθνξά ησλ δνρείσλ ζην σξηκαληήξην (Θεξκνθξαζία 18-20°C). 

 Έιεγρνο σξίκαλζεο θαη νμύηεηαο (pH  ≤ 4,5). 

 

Σςντήπηση-Εισαγυγή στο τςγείο  

 

Σα δνρεία ηπξηνύ, εθόζνλ σξηκάζνπλ, ζα κεηαθέξνληαη ζην ςπγείν, όπνπ θαη γίλεηαη ε ηειηθή ηνπο 

σξίκαλζε θαη εμπγίαλζε (δηάξθεηα σξίκαλζεο 2 κήλεο). 

 

Μεηά ην δίκελν ηεο σξίκαλζεο, ηα ηπξηά ζα δίλνληαη ζηελ θαηαλάισζε, αθνύ ειεγρζνύλ γηα: 

1. Σα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Οζκή, Γεύζε, Υξώκα). 

2. Σελ νμύηεηα. 

3. Σα θνινβαθηεξηνεηδή - E. Coli (ζπρλά). 

4. Σε ρεκηθή ζύλζεζε (Λίπνο, Τγξαζία, Αιάηη). 

5. Παζνγόλα αλά 15 εκέξεο (αικνλέια, Ληζηέξηα, ηαθπιόθνθθνο). 

 

Διανομή-Μεταυοπά  

 

ε απηό ην ζηάδην, ηα ηπξηά ζα κεηαθέξνληαη κε ην απηνθίλεην-ςπγείν, πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε, 

δηαηεξώληαο ζην εζσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ ζεξκνθξαζίεο ςύμεο. Γίλεηαη θαηαθξαθή ζεξκνθξαζίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ-ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΓΑΛΑΚΣΟ 

ΠΡΟΘΔΡΜΑΝΖ 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ  ΓΑΛΑΚΣΟ 

1,9 tn/d 

 

1,9 tn/d 

 

1,9 tn/d 
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Δικόνα 6.1: Γηάγξακκα ξνήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηπξηνύ 

 

Β. ΣΑΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΤΕΖΘΡΑ 

 

Παπαλαβή Τςπογάλακτορ 

 

Αξρηθά, ζα παξαιακβάλεηαη ην ηπξόγαια, πνπ πξνθύπηεη παξάιιεια κε ηελ παξαγσγή ηεο θέηαο. 

 

Θέπμανση 

 

Σν ηπξόγαια ζηελ αξρή ζα ζεξκαίλεηαη ζηνπο 70 °C θαη ζηε ζπλέρεηα, ζα ζεξκαίλεηαη ζηνπο 86-90 °C 

γηα 10 ιεπηά. 

 

Σςλλογή 

 

ε απηό ην ζηάδην ε κπδήζξα ζα ζπιιέγεηαη ζε πεξηέθηεο. 

ΚΟΡΤΦΟΛΟΓΟ 

(απνκάθξπλζε μέλσλ πιώλ, 

ηππνπνίεζε) 

ΠΖΞΖ 

(ηπξνιέβεηεο/ 50-60 min) 

ΣΔΜΑΥΗΜΟ-ΣΡΑΓΓΗΖ 

ΑΛΑΣΗΖ 

ΣΤΡΟΓΑΛΑ  

1,2 tn/d 

1)θαιιηέξγεηα 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΧΡΗΜΑΝΖ       

ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟ ΦΤΞΖ   

ΠΑΣΔΡΗΧΖ    

74°C/25sec) 

2) ππηηά 

ΓΗΑΝΟΜΖ-ΜΔΣΑΦΟΡΑ     

1,9 tn/d 

 

1,9 tn/d 

 

1,9 tn/d 

 

0,7 tn/d ηπξί 

0,7 tn/d ηπξί 

0,7 tn/d ηπξί 

0,7 tn/d ηπξί 

0,7 tn/d ηπξί 
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Στπάγγιση 

 

Σν πξντόλ ζα δηέξρεηαη από ηζαληίιεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο πεξίζζεηαο λεξνύ θαη ηελ πεξαηηέξσ 

ζηξάγγηζή ηνπ. 

 

Σςσκεςασία 

 

Σν πξντόλ ζα είλαη έηνηκν πιένλ γηα ζπζθεπαζία. Ζ κπδήζξα ζα ζπζθεπάδεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο 

πεξηέθηεο, αλάινγα κε ηε δήηεζε πειαηώλ.  

 

Ψύξη 

 

Σα ηειηθά ζπζθεπαζκέλα πξντόληα ζα εηζάγνληαη ζηνλ ςπθηηθό ζάιακν, όπνπ θαη ζα δηαηεξνύληαη ζε 

ζεξκνθξαζία 0-4 °C. 

 

Διάθεση 

 

Ζ εηαηξία ζα δηαλέκεη ηα πξντόληα ηεο κε ην απηνθίλεην-ςπγείν, πνπ δηαζέηεη, ζε ζεξκνθξαζία 0-4 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 6.2: Γηάγξακκα ξνήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κπδήζξαο 

 

Γ. ΣΑΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΗΑΟΤΡΣΗΟΤ 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΤΡΟΓΑΛΑΚΣΟ  

ΘΔΡΜΑΝΖ 70 °C 

ΘΔΡΜΑΝΖ 86-90°C 

(10 min) 

ΤΛΛΟΓΖ-ΣΡΑΓΓΗΖ 

ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΤΕΖΘΡΑ 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΤΠΟ ΦΤΞΖ (0-

4°C)   CCP1 

ΓΗΑΘΔΖ (0-4°C)   

1,2 tn/d 

1,2 tn/d 

1,2 tn/d 

1,2 tn/d 

0,05 tn/d 

 

0,05 tn/d 

 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΠΟΠΡΟΨΟΝ 

ΣΤΡΟΓΑΛΑΚΣΟ 

ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ   

1,15 tn/d 
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Ζ 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. 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί αλαιπηηθό δηάγξακκα ξνήο, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθζία παξαγσγήο 

γηανπξηηνύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΑΛΑΚΣΟ  

ΕΤΓΗΖ-ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

ΓΑΛΑΚΣΟ 

ΠΡΟΘΔΡΜΑΝΖ 63-65°C 

ΚΟΡΤΦΟΛΟΓΟ 

ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΖ 

(επηηπγράλεηαη ε επηζπκεηή 

πεξηεθηηθόηεηα ζε ιηπαξά) 

ΒΡΑΖ-ΠΑΣΔΡΗΧΖ 

(2 ώξεο) 

ΠΛΖΡΧΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΧΡΗΜΑΝΖ-ΦΤΞΖ  

(3 ώξεο) 

ΣΑΥΔΗΑ ΦΤΞΖ 

(2 ώξεο) 

0,1 tn/d 

 

0,1 tn/d 

 

0,1 tn/d 

 

0,1 tn/d 

 

0,1 tn/d 

 

0,1 tn/d 

 

0,1 tn/d 

 

0,1 tn/d 
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Δικόνα 6.3: Γηάγξακκα ξνήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο γηανπξηηνύ 

 

6.5.4 ΥΡΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΚΑΤΗΜΑ 

 

Ζ κειεηώκελε κνλάδα ζα ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ 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 ιεηηνζξγίαο 9 barg. Ζ 

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. Ζ κνλάδα ζα εθνδηάδεη ηε δεμακελή 

θάζε κήλα. 

 

6.5.5 ΑΝΑΓΚΔ Δ ΝΔΡΟ 

 

Χρήση νερού 

 

Σν λεξό ζηε κειεηώκελε κνλάδα ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα:  

 Σηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνύ. 

 Σν πιύζηκν κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, ησλ δεμακελώλ, ησλ δνρείσλ θαη ησλ ζθεπώλ 

απνζήθεπζεο θαη παξαγσγήο ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ θαη ησλ δαπέδσλ. 

 Σν πόηηζκα ηνπ πξαζίλνπ θαη ησλ δέληξσλ.  

 

Σν πξνζσπηθό, πνπ εξγάδεηαη ζην ηπξνθνκείν, αλέξρεηαη θαηά ην κέγηζην ζε 3 άηνκα. Ζ εκεξήζηα 

πνζόηεηα ζε λεξό αλά εξγαδόκελν ππνινγίδεηαη ζε 15,00 lt/εκέξα. Άξα, ε ζπλνιηθή εκεξήζηα 

πνζόηεηα λεξνύ, πνπ θαηαλαιώλεηαη από ην πξνζσπηθό, αλέξρεηαη ζε: 

3 άηνκα x 15,00 lt/εκέξα = 0,045 m
3
/ημέπα 

 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ην πξνζσπηθό απαζρνιείηαη 260 εκέξεο ην ρξόλν, ε εηήζηα θαηαλάισζε 

λεξνύ αλέξρεηαη ζε  : 

(15,00 lt/εκέξα x 3 άηνκα x 260εκέξεο) =11,7 m
3
/έηορ 

 

Ζ θαηαλάισζε λεξνύ από ην πιύζηκν ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, ησλ δεμακελώλ, ησλ δνρείσλ θαη 

ησλ ζθεπώλ απνζήθεπζεο θαη παξαγσγήο ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ αιιά θαη ησλ ρώξσλ ηεο κνλάδαο 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 2,00m
3
/tn γάιαθηνο. Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε κνλάδα ιεηηνύξγεη 260 εκέξεο 

ην ρξόλν ε κέζε εκεξήζηα δπλακηθόηεηα ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 6.5 ζα αλέξρεηαη ζε 

1,50tn/εκέξα. πλεπώο, ε ζπλνιηθή εκεξήζηα θαηαλάισζε λεξνύ ζα αλέξρεηαη ζε : 

 

1,50 tn/day x 2,00m
3
/tn = 3m

3
/day ή 780m

3
/έηορ 

 

Σέινο, όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλάισζε λεξνύ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο γηα ην πόηηζκα ηνπ 

πξαζίλνπ θαη ησλ δέλδξσλ, ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα 2m
3
/day, ελώ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 

ππνινγίδεηαη ζην 1m
3
/day. πλεπώο, ε εηήζηα θαηαλάισζε λεξνύ γηα άξδεπζε αλέξρεηαη ζε : 

 

2,00m
3
/ d x 90d +1m

3
/day x 170d = 350m

3
/έηορ 

 

Σύμυυνα με τα παπαπάνυ, η ετήσια κατανάλυση νεπού ανέπσεται σε 1.141,7 m
3
/έτορ. 

ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑΟΤΡΣΗΟΤ ΠΡΟ 

ΠΧΛΖΖ 

0,1 tn/d 
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Όπσο πξναλαθέξζεθε, γηα ηηο αλάγθεο ηεο κνλάδαο ζε λεξό, ε κνλάδα πδξνδνηείηαη από ην ηνπηθό 

δίθηπν ύδξεπζεο.  
 

6.5.6 ΑΝΑΓΚΔ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

Ζ κειεηώκελε κνλάδα ζα ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ θσηηζκνύ.  

 

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

ηε κνλάδα ππάξρεη ππέξγεηα νξζνγώληα δεμακελή ρσξεηηθόηεηαο 1000 lt. Ζ κνλάδα ζα εθνδηάδεη ηε 

δεμακελή θάζε κήλα. 

 

6.5.7 ΜΔΣΡΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

ην ηπξνθνκείν έρνπλ πηνζεηεζεί νξηζκέλεο πξαθηηθέο γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνύ θαη 

ελέξγεηαο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη: 

 Σα ςπθηηθά κεραλήκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, θαζώο θαη απηά πνπ πξόθεηηαη λα 

εγθαηαζηαζνύλ, ζα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

 Γίλεηαη ζπρλή παξαθνινύζεζε ησλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηπρνλ δηαξξνέο. 
 

6.5.8 ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

 

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. 

 

Όπσο ππνινγίζηεθε παξαπάλσ ε κέγηζηε εκεξήζηα θαηαλάισζε λεξνύ, άξα θαη ε εκεξήζηα πνζόηεηα 

πγξώλ απνβιήησλ από ην πξνζσπηθό ηεο κνλάδαο, αλέξρεηαη ζε: 

 

3 άηνκα x 15,00 lt/εκέξα = 0,045 m
3
/ημέπα 

 

Δλώ γηα ηελ παξαγσγηθή δπλακηθόηεηα ησλ 2,0tn/d, ιακβάλνληαο ππόςε όηη γηα ην πιύζηκν ηνπ 

κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, ησλ δεμακελώλ, ησλ δνρείσλ θαη ησλ ζθεπώλ απνζήθεπζεο θαη παξαγσγήο 

ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ αιιά θαη ησλ ρώξσλ ηεο κνλάδαο, ζα παξάγνληαη πεξίπνπ ζηα 2,00m
3
 

απνβιήησλ/tn γάιαθηνο, ε κέγηζηε εκεξεζία παξαγσγή  πγξώλ απνβιήησλ αλέξρεηαη ζε : 

 

2,0 tn/day x 2,00m
3
/tn = 4,0m

3
/day  

 

Ζ πνζόηεηα ηπξνγάιαθηνο, πνπ πεξηζζεύεη κεηά ηελ παξαγσγή ηνπ αλζόηπξνπ ή ηεο κπδήζξαο, 

αληηζηνηρεί ζε 1,15 t/d. πλεπώο, ε ζπλνιηθή πνζόηεηα πγξώλ απνβιήησλ 4,0 m
3
/day, θαζώο θαη ε 

πνζόηεηα ηπξνγάιαθηνο, πνπ απνκέλεη κεηά ηελ παξαγσγή αλζόηπξνπ ή κπδήζξαο, ζα δηαηίζεληαη πξνο 

επεμεξγαζία ζηε Γαηναλάπηπμε, εηαηξία Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ αγξνθηήκαηνο «ΔΡΡΗΚΟ» ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο Αγίνπ Βεζζαξίνπ ηεο Γ.Δ. 

νθάδσλ ηνπ Γήκνπ νθάδσλ, θαηόπηλ ζπκθσλεηηθνύ επεμεξγαζίαο. Έηζη, ε ζπλνιηθή εκεξήζηα 

πνζόηεηα πγξώλ απνβιήησλ πξνο δηάζεζε ζηελ αδεηνδνηεκέλε κνλάδα αλακέλεηαη ζηα 5,15 m
3
/day. 

 

Μέρξη ηε δηάζεζή ηνπο ζηε κνλάδα βηναεξίνπ, ηα ιύκαηα ζα απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ζε ζηεγαλή 

δεμακελή ζπιινγήο. 

 

Κενηπική δεξαμενή ζςλλογήρ 

 

ηε κνλάδα ππάξρεη δεμακελή ζπιινγήο ησλ πγξώλ απνβιήησλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 
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ρσξεηηθόηεηαο 5 εκεξώλ θαη πάρνπο ηνηρίνπ 0,20m. 

 

Ο όγθνο ηεο δεμακελήο ζπιινγήο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ: 

  

V = 5,15 m
3
/εκέξα x 5 εκέξεο = 25,75 m

3
 

 

ηελ ππάξρνπζα πθηζηάκελε δεμακελή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ρσξεηηθόηεηαο 27,0 m
3
, δηαζηάζεσλ: 

 

Μήθνο : 3,00 m 

Πιάηνο : 3,00 m 

Ύςνο πγξώλ : 3,00 m 

Σειηθό ύςνο : 3,30 m 

 

 

Ζ ζπλνιηθή σθέιηκε ρσξεηηθόηεηα ηεο δεμακελήο ζπγθέληξσζεο είλαη:  

 

27,0 m
3
 > 5,15 m

3
/εκέξα x 5 εκέξεο = 25,75 m

3
 

 

ηε ζπλέρεηα, όπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, ηα πγξά απόβιεηα κεηαθέξνληαη ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα 

παξαγσγήο βηναεξίνπ. Σα αζηηθά πγξά απόβιεηα από ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο 

κνλάδαο πνζόηεηαο 0,045 m
3
/εκέξα ζα δηνρεηεύνληαη ζηελ ΔΔΛ Παιακά. 

 

6.5.8 ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

 

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

 Γεκνηηθά απόβιεηα (αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνύ).  

 Υαξηί-ραξηόλη (Τιηθά ζπζθεπαζίαο).  

 Πιαζηηθό (Τιηθά ζπζθεπαζίαο, θ.ά.). 

 Ξύιηλε ζπζθεπαζία.  

 Μεηαιιηθή ζπζθεπαζία. 

 Μεηαιιηθά κηθξνεμαξηήκαηα. 

 Πιαζηηθά κηθξνεμαξηήκαηα. 

 Σπξόγαιν 
 

Σα ζηεξεά απόβιεηα ηεο κνλάδαο είλαη ηα απόβιεηα νηθηαθνύ ηύπνπ από ην γξαθείν θίλεζεο θαη ην 

γξαθείν πξνζσπηθνύ. Σα σο άλσ απόβιεηα ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα κεηαθέξνληαη κε ηα 

απνξξηκκαηνθόξα ηνπ Γήκνπ Παιακά.  
 

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

θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλε κνλάδα αλαθύθισζεο ζπζθεπαζηώλ.  

 

Από ηε κνλάδα ζα παξάγεηαη ηπξόγαιν ζε πνζόηεηα 1,2 tn/d, από ην νπνίν ζα παξάγεηαη αλζόηπξν ή 

κπδήζξα ζε πνζόηεηα 0,05 tn/d. 

 

ηνλ πίλαθα 6.8, 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. 
 

Πίνακαρ 6.8: Παξαγόκελα απόβιεηα ηεο κειεηώκελεο κνλάδαο 
 

ΔΗΓΟ ΑΠΟΒΛΖΣΟΤ 
ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ
1
 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

ΚΑΣΑ ΔΚΑ 
ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

Αλακεκηγκέλα δεκνηηθά 

απόβιεηα 
3,0tn/yr 20 03 01 D1 -- 

                                                           
1
Οη πνζόηεηεο είλαη θαη’ εθηίκεζε  
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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 

 

6.5.9 ΑΔΡΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

 

Από ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζα παξάγνληαη ζπκβαηηθνί αέξηνη ξύπνη (CO2, SO2, CO,  NOX, 

HC θαη ζσκαηίδηα) από ην ιέβεηα θαύζεο πεηξειαίνπ.  

 

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

ηε κνλάδα ππάξρεη ππέξγεηα νξζνγώληα δεμακελή ρσξεηηθόηεηαο 1000 lt. Ζ κνλάδα ζα εθνδηάδεη ηε 

δεμακελή θάζε κήλα. 

 

Ζ εηαηξεία πξνβιέπεηαη λα δηελεξγεί αλαιύζεηο ησλ θαπζαεξίσλ ηνπ αηκνιέβεηα πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεηαη έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ θαη έιεγρνο ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηελ ΤΑ 

11294/1993/ΦΔΚ264Β/1993. 

 

Δπηπιένλ, όζνλ αθνξά ζηα θαπζαέξηα από ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο πξώησλ πιώλ θαη 

πξντόλησλ, απηά δελ ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 

6.5.10 ΘΟΡΤΒΟ 

 

ε όηη αθνξά ζηελ εθηίκεζε ηνπ εμσηεξηθνύ ζνξύβνπ ηεο πεξηνρήο, απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Διιεληθνύ πξνηύπνπ ΔΛΟΣ 360 ζύκθσλα κε ην νπνίν: «ην βαζηθό θξηηήξην ερνζηάζκεο 

(Lb) γηα ηνλ εμσηεξηθό ζόξπβν ζε πεξηνρέο κηθηέο θαζνξίδεηαη ζπλήζσο από 45dB(A)-65dB(A)». Ζ 

ζηάζκε ζνξύβνπ, πνπ ζα δεκηνπξγείηαη από ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο κνλάδαο, 

κεηξνύκελε ζηα όξηα ηνπ γεπέδνπ, είλαη ηεο ηάμεο 45 - 50 dB(A). Έηζη, είλαη πξνθαλέο όηη γηα ηελ ππό 

κειέηε πεξηνρή, ην παξαπάλσ εύξνο ερνζηάζκεο δελ ζα μεπεξληέηαη. 

 

Σνλίδεηαη όηη ε πεξηκεηξηθή δελδξνθύηεπζε, ε νπνία ζπλίζηαηαη, ζα ειαηηώζεη αηζζεηά ηελ έληαζε 

ζνξύβνπ, πνπ πηζαλώο θάπνηεο ζηηγκέο ζα παξάγεηαη, θαη επνκέλσο ζηα όξηα ηνπ γεπέδνπ ε ζηάζκε 

ζνξύβνπ ζα είλαη αξθεηά κηθξόηεξε από ηα όξηα, πνπ νξίδνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

Σέινο, ν θπθινθνξηαθόο ζόξπβνο από ηε ιεηηνπξγία ηεο ηπξνθνκηθήο κνλάδαο ζα θπκαλζεί ζε ρακειά 

επίπεδα θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα μεπεξλά ην όξην ηνπ θπθινθνξηαθνύ ζνξύβνπ ηεο Διιεληθήο 

λνκνζεζίαο ησλ 70 db(A)L10,18σξν. 
 

6.5.11 ΔΚΠΟΜΠΔ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Γελ αλακέλνληαη εθπνκπέο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ηπξνθνκηθήο 

κνλάδαο.  

 

6.6 ΠΑΤΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ  

 

Γελ κπνξεί λα γίλεη εθηίκεζε ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ ζπλζεθώλ παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, θαζώο 

πξόθεηηαη γηα κηα πγηή επηρείξεζε, ε νπνία έρεη σο ζηόρν ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο επξύηεξεο 

πεξηνρήο κειέηεο θαη ζπλεπώο, δελ πξνβιέπεηαη παύζε απηήο.  

 

Χζηόζν, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη κεηά ηελ νξηζηηθή παύζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ, ε 

δηαρείξηζε πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ, πνπ θαηά ηελ νξηζηηθή παύζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ απνηεινύλ 

απόβιεηα, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο ππ’ αξηζκ. 50910/2727/2003 
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(ΦΔΚ Β΄ 1909), 13588/2006 (ΦΔΚ Β΄ 383), θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο, όπσο εθάζηνηε ηζρύνπλ, 

ζηνλ Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ Α΄ 179), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη ζηνλ Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ Α΄ 

24), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 

Σέινο, λα αλαθεξζεί όηη δελ πξόθεηηαη γηα έξγν θαη δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζα 

πξνθαιέζεη κόληκεο θαη δπζκελείο επηπηώζεηο ζην εδαθηθό πεξηβάιινλ θαη ζπλεπώο, εθηηκάηαη όηη θαηά 

ηελ νξηζηηθή παύζε ιεηηνπξγίαο δελ ζα απαηηεζνύλ ηδηαίηεξεο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο. 

 

6.7 ΔΚΣΑΚΣΔ ΤΝΘΖΚΔ ΚΑΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  
 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κειεηώκελεο κνλάδαο δελ πξνθύπηνπλ δπζκελή ελδερόκελα εθηάθησλ ζπλζεθώλ 

θαη επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθήο έθηαζεο θαη έληαζεο 

αηπρήκαηα, δεκηέο ή θαη θαηαζηξνθέο ζην θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ.  

 

Μία πεξίπησζε έθηαθηεο θαηάζηαζεο είλαη ε εθδήισζε ππξθαγηάο, σζηόζν έρνπλ πξνβιεθζεί όια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή εθδήισζεο ππξθαγηάο αιιά θαη γηα ηελ 

θαηαζηνιή απηήο. 

 


