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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πρόκειται για  νέα τυροκομική μονάδα δυναμικότητας επεξεργασίας 10 τόνων 
γάλακτος την ημέρα, με την επωνυμία ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ 
Ο.Ε., στη Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ, της Δ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, του Δήμου 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, της Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ. Η βιομηχανία θα παράγει τυροκομικά προϊόντα 
από επεξεργασία αιγοπρόβειου γάλακτος. 

Η μονάδα βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας. 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 

Το έργο το οποίο θα κατασκευαστεί βάσει της παρούσας μελέτης είναι μία νέα 
τυροκομική μονάδα της επιχείρησης «ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ 
Ο.Ε» στην Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ, Δ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

Το προτεινόμενο έργο έχει τίτλο «Κατασκευή τυροκομείου και Μονάδας 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων». 
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1.2 Είδος και μέγεθος έργου. 

Η μονάδα, ιδιοκτησίας θα έχει σαν αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή 
τυροκομικών προϊόντων.  

Το τυροκομείο βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας. 

Η κατασκευή περιλαμβάνει ένα κτίριο τυροκομείου με υπόστεγο παραλαβής και 
κατασκευή νέας μονάδας βιολογικού καθαρισμού.Η μονάδα παραγωγής  θα είναι 
εμβαδού κάλυψης 807.00 m² και δόμησης 715.00 m².  

Η διαστασιολόγηση της κτιριακής κατασκευής έχει γίνει με γνώμονα τις λειτουργικές 
ανάγκες της παραγωγικής δραστηριότητας που εξυπηρετεί η επιχείρηση. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας περιλαμβάνει την εγκατάσταση 
μηχανημάτων ισχύος 105,81 KW (κινητήρια) + 12,00 KW (θερμική) για την 
παραγωγική διαδικασία και μηχανημάτων 4,85KW για τη λειτουργία της Μονάδας 
Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

 

Δυναμικότητα της εγκατάστασης 

Το τυροκομείο θα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 10 τόνων γάλακτοςόπως 
καταγράφεται στο τεχνικό υπόμνημα που κατατέθηκε κατά τη διαδικασία έγκρισης 
σχεδιαγραμμάτων που προηγείται της παρούσας μελέτης. 

1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου 

Η τυροκομική μονάδα βρίσκεται σε γήπεδο ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, Τ.Κ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ, Δ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ,  Δήμος: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ,  Π.Ε. 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

Η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά  στους οικισμούς της Γαλανόβρυσης και στου 
Στεφανόβουνου. Απέχει ελάχιστα από την Παλιά Εθνική Οδό Τυρνάβου – 
Ελασσόνας, ενώ στην περιοχή υπάρχουν και αρκετοί αγροτικοί δρόμοι. Δυτικά του 
γηπέδου της εγκατάστασης υπάρχει αγροτικός δρόμος αναδασμού πλάτους 18m. 
Σημαντικό οδική αρτηρία που υφίσταται στην ευρύτερη περιοχή είναι η εθνική οδός 
Λάρισας – Κοζάνης.  
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Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου ή δραστηριότητας.Πίνακας με τις γεωγραφικές 
συντεταγμένες του γηπέδου της εγκατάστασης βάσει ΕΓΣΑ 87. 

ΚΟΡΥΦΕΣ 
ΓΗΠΕΔΟΥ                                  

Χ                                         Ψ ΥΨΟΣ 

Κ1                                            344076,3807 4412588,7045   257 m 

Κ2 344068,4069                        4412657,7664 257 m 

Κ3 344167,0010                         4412621,8423 258 m 

Κ4 344140,4500                         4412565,3600   257 m 

Πίνακας με τις γεωγραφικές συντεταγμένες του γηπέδου της εγκατάστασης στο 
Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα (WGS 84). 

ΚΟΡΥΦΕΣ 
ΓΗΠΕΔΟΥ                                  

Πλάτος (Lat) Μήκος (Lon)    ΥΨΟΣ 

Κ1                                            39.851620° 22.179080194271° 257 m 

Κ2 39.852240° 22.178971°  257 m 

Κ3 39.851935° 22.180131°  258 m 

Κ4 39.851421° 22.179834°  257 m 

Πίνακας συντεταγμένων κορυφών κτιρίου βάσει ΕΓΣΑ 87: 

ΚΟΡΥΦΕΣ Χ Ψ 

Κ1                                            344140.4227 4412591.9777 

Κ2 344135.2875 4412577.8841 

Κ3 344093.0067 4412593.2897 

Κ4 344098.1419 4412507.3833 

Κ5 344104.7189 4412604.9869 

Κ6 344106.4307 4412609.6848 

Κ7 344113.9472 4412606.9460 
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Πίνακας με τις γεωγραφικές συντεταγμένες της εγκατάστασης στο Παγκόσμιο 
Γεωδαιτικό Σύστημα (WGS 84). 

ΚΟΡΥΦΕΣ Γ. Πλάτος (Lat) Γ. Μήκος (Lon) 

Κ1                                          39.851660950931 22.179827674528 

Κ2 39.851533090462 22.179771028631 

Κ3 39.851664069779 22.179273359181 

Κ4 39.850891388674 22.179353801993 

Κ5 39.851771556256 22.179407419578 

Κ6 39.851814176781 22.179426302125 

Κ7 39.85179089136 22.179514775968 

Κ8 39.851765319428 22.179503447333 

Κ9 39.851753613666 22.179547686468 

Κ10 39.851736628145 22.179540132 

Κ8 344112.9202 4412604.1273 

Κ9 344116.6785 4412602.7509 

Κ10 344115.9938 4412600.8787 

Κ11 344148.2798 4412623.3421 

Κ12 344159.5547 4412619.2339 

Κ13 344157.1583 4412612.6569 

Κ14 344145.8834 4412616.7651 



12 

Κ11 39.851944841293 22.179912014214 

Κ12 39.851909912607 22.180044726739 

Κ13 39.851850244562 22.180018291994 

Κ14 39.85188517322 22.179885579573 

1.4 Κατάταξη του έργου 

1.4.1 Κατηγορία περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Η κτηριακή και μηχανολογική εγκατάσταση 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» στα έργα της 9ης ομάδας- «Βιομηχανικές δραστηριότητες 
και συναφείς εγκαταστάσεις», στην υποκατηγορία Α2.  

Αριθμός μορίων : 

 Χρήσεις γης  α/α : 16 : Εντός εγκεκριμένου Ρυθμιστικού, ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ 
ή λοιπών σχεδίων καθορισμού χρήσεων γης κλπ όπου προβλέπεται η χρήση : 
20 μόρια 

 Ευαισθησία περιβάλλοντος α/α : 2.2 : Περιοχές του Ν.3937/11 για τις οποίες 
δεν έχει εκδοθεί ειδική ΚΥΑ ή ΠΔ προστασίας : 100 μόρια 

Έκταση περιβαλλοντικών επιπτώσεων α/α : 3.4 : Σε απόσταση < 100m από το 
εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή από οικισμό προ του ‘23 : 40 μόρια 

Σύνολο μορίων : 20+100+40 =  160 μόρια 
1.4.2 Όχληση  
Σύμφωνα με την απόφαση 3137/191/Φ.15/04-04-2012Χαμηλή όχληση (10 tn/ημέρα 
<100 tn/ημέρα Α΄ ύλης)  

ΚΩΔΙΚΟΣ 10.51 α/α 14 : Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 
 
1.4.3 Κατάταξη δραστηριότητας 
(σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 13588/725/2006 Υπουργική Απόφαση) 
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η κατάταξη της δραστηριότητας σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμόν 13588/725/2006 Υπουργική Απόφαση: Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη 
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διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.  
 
Οι κωδικοί των αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία, αλλά και 
τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων του τυροκομείου «ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΙ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε.» είναι οι ακόλουθοι: 
 
02 Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία, 
προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων 
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 
προοριζόμενου 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 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

02 02 03  
 

Υλικά ακατάλληλα για 
κατανάλωση ή επεξεργασία 

Υπολείμματα  
τυροκομικών προϊόντων 
από το καλούπωμα 

D1: Εναπόθεση στον 
 ΧΥΤΑ της περιοχής 

02 05 01 Υλικά ακατάλληλα για 
κατανάλωση ή επεξεργασία 

Αναξιοποίητο τυρόγαλο  R13: Αποθήκευση 
αποβλήτων εν αναμονή της 
διάθεσης σε χοιροτροφεία 
της περιοχής 

02 05 02  Λάσπες από επιτόπου 
επεξεργασία υγρών εκροής  
 

Σταθεροποιημένη λάσπη 
από τις κλίνες ξήρανσης 

D1: Εναπόθεση στον 
 ΧΥΤΑ της περιοχής 

15 01 01  Συσκευασία από χαρτί και 
χαρτόνι   

Συσκευασία από χαρτί  
και χαρτόνι   

R5: Ανακύκλωση μετά τη 
διαλογή και μεταφορά  
στο ΚΔΑΥ της περιοχής 

15 01 02  Πλαστική συσκευασία   Πλαστική συσκευασία   R5: Ανακύκλωση μετά τη 
διαλογή και μεταφορά  
στο ΚΔΑΥ της περιοχής 

15 01 04  Μεταλλική συσκευασία Μεταλλική συσκευασία R4: Ανακύκλωση  
μετάλλου μετά τη διαλογή 
και μεταφορά στο ΚΔΑΥ 
της περιοχής  

19 08 01  Εσχαρίσματα Εσχαρίσματα από την ΕΕΛD1: Εναπόθεση στον  
ΧΥΤΑ της περιοχής 
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20 03 01 
 
  

Ανάμεικτα δημοτικά 
απόβλητα 

Αστικά απόβλητα 
εργαζομένων 

D8: Μεταφορά στην ΕΕΛ 
που εξυπηρετεί την  
περιοχή και βιολογική 
επεξεργασία 

 
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) 
D8: Βιολογική επεξεργασία μη αναφερόμενη σε άλλο σημείο του παρόντος καταλόγου, 
η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό τελικών ενώσεων ή μειγμάτων, που 
διατίθενται με κάποιον από τους τρόπους που αναφέρονται στα σημεία D1 έως D12 
R1: Χρήση ως καυσίμου ή άλλου μέσου παραγωγής ενέργειας 
R4: Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων  
R5: Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων υλών 
R13: Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μιας από τις εργασίες που αναφέρονται στα 
σημεία R1 έως R12 (εκτός από την προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή της συλλογής, 
στο χώρο όπου παράγονται τα απόβλητα) 
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. 
1.5 Φορέας του έργου 
Ο φορέας του έχει ως κάτωθι :     
Επωνυμία : «ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε.» 
Έδρα: ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Νόμιμος εκπρόσωπος : : ΣΑΝΙΔΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ   του ΙΩΑΝΝΗ 
ΑΔΑΤ :ΑΖ 765100 
 Τηλ: 2493 087213, 
 e-mail: afoisanida@yahoo.gr 

 
1.6 Στοιχεία περιβαλλοντικού μελετητή (για το έργο της κατασκευής του 
τυροκομείου και της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού) 

 Εταιρεία μελετών «ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε» αρ. μητ. ΤΕΕ 
16538 Κάτοχος μελετητικού πτυχίου (Ν.3316/2005)  Α΄  τάξης  Κατηγορίας 27 
(περιβαλλοντικές μελέτες) Π.Δ. 138/2009,  Αρ. μητρώου εταιρείας μελετών :  855  

 με μέλη : 

 Τσακνάκης Βασίλειος  - Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Π.Σ.Π,  αρ. μητ. ΤΕΕ 
50732 Κάτοχος μελετητικού πτυχίου (Ν.3316/2005)  Α΄  τάξης  Κατηγορίας 27 
(περιβαλλοντικές μελέτες) Π.Δ. 138/2009,  Αρ. μητρώου μελετητή :   23831   
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2. ΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή τυροκομικής μονάδας, της εταιρίας  
«ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε.». 

Η βιομηχανία«ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε.» θα παράγει 
τυροκομικά προϊόντα από την επεξεργασία αιγοπρόβειου γάλακτος που προμηθεύεται 
από παραγωγούς της Θεσσαλίας. Η εγκατάσταση θα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 
έως 10tn γάλακτος/ημέρα. Τα είδη των παραγόμενων προϊόντων θα είναι τυρί φέτα 
ΠΟΠ, μυζήθρα, και βούτυρο. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗ: (45.00Χ15.00)+(5.00Χ8.00)+(4.00Χ2.00)+ (12.00Χ7.00)=807.00 τ.μ. 
ΔΟΜΗΣΗ: (45.00Χ15.00)+(5.00Χ8.00)=715.00 τ.μ. 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: 1 
ΥΨΟΣ: 6.00 μ. + 1.20 μ. = 7.20 μ. 
ΟΓΚΟΣ: 4671.1 κ.μ. 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΜΟΡΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ: 10.00 μ. 
 
Αντίστοιχα θα κατασκευαστεί Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων 4,85 KW, η οποία θα 
έχει δυναμικότητα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από την παραγωγή με πρώτη ύλη 
10tn γάλακτος ημερησίως, και σύστημα υπεδάφιας διάθεσης (σύστημα απoρροφητικών 
τάφρων), εντός του οικοπέδου.  
 
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας θα περιλαμβάνει μηχανήματα κινητήριας  
ισχύος 105,81 KW και 12KWθερμικής τα οποία εξυπηρετούν διαδικασία της 
παραγωγής, ενώ προβλέπεται και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 80KW, όχι 
όμως άμεσα. 
 
Το εργοστάσιο βρίσκεται στη εκτός σχεδίου, στην Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ, της Δ.Ε. 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, του Δήμου ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, της  Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ. 
 
Η περιοχή του έργου βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών, ενώ βρίσκεται εντός ορίων 
προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
GR1420014 – ΤΥΠΟΣ SPA, σε περιοχή που Π.Ε.Π.5 Ζώνη προστασίας και ανάδειξης 
γεωργικής Γης υψηλής παραγωγικότητας και αγροτικού τοπίου (Γ.Γ.Υ.Π.) του άρθρου 2 
του ΦΕΚ 201 τΑΑΠ/4-66-2013 της Έγκρισης Μελέτης ΓΠΣ Ελασσόνας,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. 
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Οι κοντινότεροι οικισμοί στην περιοχή της εγκατάστασης είναι: 
α/α Όνομα οικισμού Θέση οικισμού  

ως προς τη μονάδα 

Απόσταση οικισμού 

από τη μονάδα 

(Κm)(*) 

1 Ελασσόνα ΒΑ 4,7 

2 Τσαριτσάνη Α 5,1 

3 Δρυμός ΒΔ 7,4 

4 Γαλανόβρυση Ν 0,7 

5 Στεφανοβουνο Ν 1,2 

6 Αγιονέρι Δ 5,1 

7 Αετοράχη ΝΑ 2,5 

8 Ευαγγελισμός ΝΔ 6,7 

 
Αποστάσεις από το υπάρχον οδικό δίκτυο    
Δυτικά της μονάδας και σε απόσταση 190 μ. διέρχεται η Παλιά Εθνική οδός Τυρνάβου - 
Ελασσόνας, Βόρεια της μονάδας και σε απόσταση  3.900 μ. διέρχεται η  Ε.Ο Ελασσόνας 
– Δεσκάτης και σε απόσταση 4.700μ ΒΑ διέρχεται η Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης. 
 
Για το ζήτημα της χωροθέτησης της εγκατάστασης δεν έχουν εξεταστεί εναλλακτικές 
λύσεις, καθώς το γήπεδο της προτεινόμενης μονάδαςείναι ιδιοκτησία της επιχείρησης, 
ενώ στην περιοχή λειτουργούν και άλλες μονάδες με αντίστοιχη δραστηριότητα.Η 
κατασκευή της απαραίτητη υποδομή για την παραγωγική διαδικασία είναι αναγκαία, 
όπως και αναγκαία είναι η εναρμόνιση της εγκατάστασης με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία. Επιπλέον, κατασκευή και λειτουργία της μονάδας 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 κατασκευής του τυροκομείου, όπως έχουν 
σχεδιαστεί και παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη, ως το καλύτερο δυνατό και για 
την επιχείρηση αλλά και για την περιοχή μελέτης. 
 
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. 
 
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. 
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Κατασκευή 
Κατά τη φάση της κατασκευής αναμένεται να παραχθούν: 

 Ανακυκλώσιμα υλικά από την κατασκευή αλλά και από συσκευασίες, τα οποία 
θα συγκεντρώνονται σε κάδο και θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένες μονάδες 
ανακύκλωσης. 

 Μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα, τα οποία θα συγκεντρώνονται σε κάδου οι 
οποίοι θα συλλέγονται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου Ελασσόνας. 

 Αέρια απόβλητα (σκόνη, καυσαέρια από τη λειτουργία των μηχανημάτων 
κατασκευής). 

 Μικρής έντασης ηχορύπανση.  
Τα προϊόντα εκσκαφής θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου.  
 
Λειτουργία. 
Κατά τη φάση της λειτουργίας, αναμένεται να προκύψουν: 

 Υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία και τους χώρους υγιεινής. Αυτά 
θα οδηγούνται για επεξεργασίας στη Μονάδα Επεξεργασίας υγρών Αποβλήτων, 
ενώ τα επεξεργασμένα απόβλητα στη συνέχεια, θα οδηγούνται σε υπεδάφιο 
σύστημα διάθεσης. 

 Ανακυκλώσιμα υλικά κυρίως από συσκευασίες, τα οποία θα συγκεντρώνονται σε 
κάδο και θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης. 

 Μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα, τα οποία θα συγκεντρώνονται σε κάδου οι 
οποίοι θα συλλέγονται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου Ελασσόνας. 

 Αέρια απόβλητα τα οποία οφείλονται κυρίως στην κίνηση των οχημάτων και τη 
λειτουργία το λέβητα (Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2), Οξείδια του Αζώτου (NOx) 
και H2O (υδρατμοί)).  

 Από την παραγωγική διαδικασία, αναμένεται η παραγωγή πλεονάζοντος 
τυρογάλακτος, το οποίο θα διατίθεται σε χοιροτροφία της περιοχής ως ζωοτροφή.  

 
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Κατασκευή:  

 Αποφυγή άσκοπων αποψιλώσεων  
 Λήψη μέτρων για την μείωση της παραγωγής σκόνης όπως τοποθέτηση 

καλυμμάτων στις καρότσες των φορτηγών και ελαχιστοποίηση των διελεύσεών 
τους. 

 Αποφυγή εργασιών σε ώρες κοινής ησυχίας 
 Λήψη όλων των μέτρων ασφαλείας του προσωπικού κατασκευής.  
 Διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων κατασκευής σε αδειοδοτημένες μονάδες 

επεξεργασίας.  
 Λήψη απαραίτητων μέτρων πυροπροστασίας.  
 Χρήση των προϊόντων εκσκαφήςγια τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 
 Αποκατάσταση του τοπίου με δενδροφυτεύσεις περιμετρικά του οικοπέδου. 
 Προστασία του εδάφους από διαρροές καυσίμων ή ελαίων με χρήση 

προσφοφητικών υλικών και φύλαξή τους σε ειδικά δοχεία. , 
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Λειτουργία: 
 Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού. 
 Σωστή λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων με τακτική 

παρακολούθηση και συντήρησή της και αυστηρός περιορισμός διαρροών 
ανεπεξέργαστων αποβλήτων. 

 Τακτική δειγματοληψία για τον έλεγχο της ποιότητας των αποβλήτων και 
ανάλυση από εξειδικευμένο προσωπικό.  

 Καλά επίπεδα καθαριότητας των χώρων παραγωγής και του περιβάλλοντος 
χώρου.  

 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας. 
 Εγγραφή της επιχείρησης και της εγκατάστασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Αποβλήτων, όπως επίσης και η σωστή τήρησή του.  

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
3.1 Βασικά στοιχεία του έργου 
Το υπό μελέτη έργο, αφορά στην κτηριακή κατασκευή και μηχανολογική 
εγκατάστασημονάδας τυροκομείου. Η βασική δραστηριότητα της μονάδας είναι η 
παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και η τυροκομία.  
 
3.1.1 Δυναμικότητα της μονάδας 
Το τυροκομείο θα έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται 10 τόνους γάλακτος την ημέρα.  
Η μονάδα έχει σήμερα ανάγκες για νερό και ενέργεια Συγκεκριμένα, κατά τη φάση 
λειτουργίας η μονάδα χρειάζεται νερό για τις πλύσεις συσκευών, δοχείων, δαπέδων, 
καθώς επίσης για την παραγωγή ατμού και την ψύξη του γάλακτος. Η κατανάλωση 
νερού για το πλύσιμο δαπέδων, εξοπλισμού, για συντήρηση Α΄ύλης, για   τις ανάγκες του 
προσωπικού (τουαλέτες κ.λπ.) και για άλλες δευτερεύουσες χρήσεις έχει εκτιμηθεί στα 
20 κ.μ. ημερησίως. Οι ανάγκες της μονάδας σε νερό  θα καλύπτονται από το δημοτικό 
δίκτυο ύδρευσης.    
 
β) Οι ενεργειακές ανάγκες της μονάδας για κίνηση και θέρμανση θα καλύπτονται με 
ηλεκτρική ενέργεια. 
 
Ενδεικτικά, το τυροκομείο αναμένεται να λειτουργεί περίπου 260 ημέρες. Οι ετήσια 
εισερχόμενη ποσότητα τόνων αιγοπρόβειου γάλακτος προς επεξεργασία υπολογίζεται σε 
2610 t/έτος αιγοπρόβειο γάλα.  
 
Η συνολική παραγωγή προϊόντων υπολογίζεται σε περίπου 1044 t/έτος, με το είδος με τα 
είδη των προϊόντων όμως ως ποσοστό επί του συνόλου, να επηρεάζεται από την εποχική 
διακύμανση της προσφοράς γάλακτος και των προτιμήσεων της αγοράς. 
 

ΜΗΝΑΣ  ΗΜΕΡΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ(t/d) 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 31 10 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 28 10 
ΜΑΡΤΙΟΣ 31 10 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 30 10 
ΜΑΙΟΣ 31 10 
ΙΟΥΝΙΟΣ 30 10 
ΙΟΥΛΙΟΣ 20 10 
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 10 10 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 10 10 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 10 10 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10 10 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 10 
3.1.2 Επιφάνεια γηπέδου 
Το τυροκομείο «ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε.» στην Τ.Κ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ, Δ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ θα 
εγκατασταθεί σε γήπεδο εμβαδού 5.380,00 τ.μ.  
 
3.1.3 Κτηριακές εγκαταστάσεις 
Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει ένα κτίριο τυροκομείου με υπόστεγο παραλαβής και 
κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού. Το κτίριο θα είναι ισόγειο και θα 
περιλαμβάνει ψυκτικούς θαλάμους, χώρους αποθήκευσης υλικών, χώρους 
αποσυσκευασίας, χώρο συσκευασίας, χημείο, χώρο πακετοποίησης, γραφεία με W.C., 
αποδυτήρια, χώρο προσωπικού, λεβητοστάσιο και ψυχροστάσιο. 
 
3.1.4 Ισχύς Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
Η ισχύς του το ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού της που θα εγκατασταθεί για την 
παραγωγή, θα είναι 105,81KWκινητήρια και 12 θερμική, ενώ η ισχύς των μηχανημάτων 
της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα είναι 4,85KW.Προβλέπεται επίσης η 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 
80KWαλλά σε μεταγενέστερο χρόνο. 
 
3.1.5 Απασχολούμενο προσωπικό 
Η κατασκευή της τυροκομικής μονάδας αναμένεται να δημιουργήσει θέσεις εργασίας 
στην περιοχή. Στη μονάδα αναμένεται να απασχολούνται 10 εργαζόμενοι.  
 
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 
κατασκευή στο εν λόγω γήπεδο είναι οι εξής: 
 

 Όλες οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες εκσκαφών και επιχώσεων του 
κτιρίου. 

 Κατασκευή του κτιρίου εξ οπλισμένου σκυροδέματος σύμφωνα με την 
εκπονηθείσα στατική μελέτη. Εργασίες που αφορούν την πλήρη και τέλεια 
αποπεράτωση του σκελετού του οπλισμένου σκυροδέματος - μεταλλικής 
κατασκευής. 

 Τοποθέτηση βιομηχανικών πλακιδίων επί τσιμεντοκονίας.   
 Κατασκευή φέροντος οργανισμού εξ μεταλλικής κατασκευής σύμφωνα με την 

εκπονηθείσα στατική μελέτη. 
 Κατασκευή και τοποθέτηση θυρών (ρολά, πυράντοχες, πόρτες ψυκτικών 

θαλάμων, ράμπες φόρτωσης) στα σημεία, στις διαστάσεις και με τις 
προδιαγραφές που προβλέπεται από την αρχιτεκτονική μελέτη. 

 Πλήρης κατασκευή πλαγιοκάλυψης στους χώρους των ψυκτικών θαλάμων και 
κλιματιζόμενων χώρων με πάνελ πολυουρεθάνης. Επίσης στον χώρο των 
ψυκτικών θαλάμων προβλέπεται ψευδοροφή από πάνελ πολυουρεθάνης.  
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 Πλήρης κατασκευή πλαγιοκάλυψης, και επικάλυψης στους υπόλοιπους χώρους 
του κτιρίου με πάνελ πολυουρεθάνηςεξωτερικά και επίσης πάνελ 
πολυουρεθάνης στις οροφές των κλιματιζόμενων χώρων εργοστασίου, 
σύμφωνα με τη μελέτη. 

 Κατασκευή στηθαίων προστασίας εξ οπλισμένου σκυροδέματος. 
 Τοποθέτηση υδρορροών με κατεβατά και ειδικών τεμαχίων. 
 Όλοι οι απαραίτητοι χρωματισμοί.  
 Όλες οι απαραίτητες Η/Μ εγκαταστάσεις όπως αυτές περιγράφονται. 
 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

 
Υλικά κατασκευής 
 
Οι κύριες κτιριακές εγκαταστάσεις του τυροκομείου, καθώς και οι δευτερεύουσες- 
βοηθητικές όπως είναι η Μ.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. Επιπλέον, θα 
χρησιμοποιηθεί ηλεκτρολογικό υλικό για τη σύνδεση των νέων εγκαταστάσεων αλλά και 
την εφαρμογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.  
 
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων του τυροκομείου «ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΣΤΕΡΙΟΥ 
ΣΑΝΙΔΑ Ο.Ε.» θα αποτελείται από τις παρακάτω επιμέρους μονάδες: 

 Αντλιοστάσιο συγκέντρωσης αποβλήτων με ενσωματωμένη λιποπαγίδα 
και δεξαμενή εξισορρόπησης ροής 

 Compact μονάδα βιολογικής επεξεργασίας (δεξαμενή αερισμού σε 
συνδυασμό δεξαμενής καθίζησης με λαμέλλες) 

 Πολυστρωματικό φίλτρο  
 Δεξαμενή χλωρίωσης  
 Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος (συστοιχία σακόφιλτρων) 

Η μεταφορά αποβλήτων του τυροκομείου θα γίνεται με φυσική ροή μέσω υπόγειου 
σωλήνα από το τυροκομείο. Στο αντλιοστάσιο συγκέντρωσης των αποβλήτων το οποίο 
θα κατασκευστεί κάτωθι των δεξαμενών επεξεργασίας του αποβλήτου, θα εμπεριέχεται 
λιποπαγίδα με σκοπό την απομάκρυνση λιπών και ελαίων από την επιφάνεια και μία 
δεξαμενή εξισορρόπησης ροής, για την εξισορρόπηση των υδραυλικών αιχμών και την 
ομογενοποιήση των αποβλήτων. Τα λίπη θα απομακρύνονται, στη συνέχεια, με τη 
βοήθεια βυτίων. Στη δεξαμενή εξισορρόπησης θα είναι εγκατεστημένο σύστημα 
αερισμού για την ομογενοποίηση αλλά και την αποφυγή αναερόβιων συνθηκών. Έπειτα, 
τα απόβλητα θα οδηγούνται τα απόβλητα θα εισέρχονται στην compact δεξαμενή 
βιολογικής επεξεργασίας η οποία θα είναι κατασκευασμένη από ΙΝΟΧ λαμαρίνα 3 mm. 
Αυτή η δεξαμενή θα διαθέτει και το κατάλληλο σύστημα αερισμού για τη βιολογική 
επεξεργασία με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος και συνδυάζεται με δεξαμενή καθίζησης με 
λαμέλλες. Υπό αυτές τις συνθήκες λειτουργίας στο τμήμα βιολογικής επεξεργασίας της 
compact δεξαμενής θα λαμβάνει χώρα: 

- Απομάκρυνση του αζώτου και του φωσφόρου σε ανοξικές και αναερόβιες 
συνθήκες 

- Μείωση του διαλυτού οργανικού φορτίου (COD) και νιτροποίηση των 
αποβλήτων σε αερόβιες συνθήκες και 

- Διαχωρισμός της αιωρούμενης βιομάζας από την επεξεργασμένη εκροή σε 
συνθήκες ηρεμίας. 
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Για την πλήρη εκμετάλλευση του υφιστάμενου χώρου που προβλέπεται από το 
τυροκομείο και με γνώμονα την άριστη επεξεργασία των αποβλήτων προτείνεται η χρήση 
βιοφορέων οι οποίοι αποτελούν ένα σύστημα που βασίζεται στην αρχή της 
προσκολλημένης βιομάζας και μειώνουν τον απαιτούμενο όγκο των δεξαμενών αλλά 
αυξάνουν την ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών εκροής. 
Η μέθοδος καθίζησης με λαμέλλες που συμπληρώνει την επεξεργασία με τη μέθοδο της 
ενεργού ιλύος επιτρέπει την επίτευξη καθίζησης της λάσπης και προσκόλλησης μεγάλης 
ποσότητας βιοστερεών στις λαμμέλες με τη χρήση μικρότερου ωφέλιμου όγκου και 
έχοντας ως αποτέλεσμα ένα άριστα επεξεργασμένο διαυγάζον υγρό. 
Το διαυγάζον υγρό από το τμήμα της καθίζησης θα διοχετεύται σε μαιανδρική δεξαμενή 
απολύμανσης με χλώριο πριν τη τελική τους υπεδάφια διάθεση. 
 Η πλεονάζουσα ιλύς της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας θα αντλέιται σε 
σακόφιλτρα για την ξήρανση της, πριν τη τελική διάθεση της στο ΧΥΤΑ Λάρισας. 
 
3.2.2 Βασικά  στοιχεία των φάσεων λειτουργίας 
Η παραγωγική δραστηριότητα της μονάδας «ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ 
Ο.Ε.» είναι η τυροκόμηση γάλακτος και η παραγωγή τυροκομικών και γαλακτοκομικών 
προϊόντων.  
Τα παραγόμενα προϊόντα είναι τυρί φέτα ΠΟΠ μυζήθρακαι βούτυρο. 
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία είναι το 
αιγοπρόβειο γάλα και η ποσότητα που έχει υπολογιστεί πως θα εισάγεται είναι 10 τόνοι / 
ημέρα. 
Οι δευτερεύουσες 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. 
Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται είναι πλαστικές σακούλες, κεσεδάκια, 
τάπερ μεταλλικά και πλαστικά. 
 
 
Διαδικασία παραγωγής : 
Τα τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας έχουν ως εξής: 

Το γάλα μεταφέρεται στο εργοστάσιο με βυτιοφόρα οχήματα. Ακολουθεί άντληση,  
αρχική φίλτρανση με δίδυμο φίλτρο παραλαβής και αποθήκευση του 
εισκομιζόμενου γάλακτος, μέσω σύνδεσης του βυτίου με εύκαμπτο σωλήνα σε 
ανοξείδωτα σιλό αποθήκευσης (παγολεκάνες) νωπού γάλακτος κατάλληλης 
χωρητικότητας υπό ψύξη.Επακολουθείποιοτικός έλεγχος του γάλακτος. Η 
περιεκτικότητα του γάλακτος σε λίπος και καζεΐνη, η δομή των λιπαρών οξέων και 
άλλων συστατικών, η μικροβιολογική χλωρίδα του γάλακτος και η παρουσία ή μη 
αντιβιοτικών σε αυτό, επηρεάζουν την απόδοση των παραγόμενων τυροκομικών 
προϊόντων, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα.   Ο ποιοτικός έλεγχος αφορά 
χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό 
ποιοτικού ελέγχου του Υπουργείου Γεωργίας. Κατόπιν το γάλα συγκεντρώνεται σε 
σιλό ψύξης και συντηρείται σε θερμοκρασία 2-4 οC περίπου. Στη συνέχεια 
καθαρίζεται εκ νέου, με φίλτρανση και φυγοκέντριση στους αυτοκαθαριζόμενους 
διαχωριστήρες, για την απομάκρυνση τυχόν σκουπιδιών. Το ποσοστό των 
σκουπιδιών είναι αμελητέο (της τάξεως 0,1-0,2 %).Κατόπιν γίνεται μεταφορά νωπού 
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γάλακτος προς προθέρμανση, παστερίωση, ψύξη σε θερμοκρασία αποθήκευσης (2-
4 oC) και αποθήκευση σε ανοξείδωτα σιλό παστεριωμένου γάλακτος. Η μεταφορά 
από τα οχήματα μεταφορά στις δεξαμενές καθώς και εσωτερικά στα διάφορα 
τμήματα παραγωγής από δεξαμενή σε δεξαμενή γίνεται μέσω κλειστών και στεγανών 
σωληνώσεων με τη χρήση κατάλληλων αντλιών. Επίσης σε κάθε παραγωγική 
διαδικασία εφαρμόζονται σύγχρονα συστήματα συλλογής και συγκέντρωσης των 
παραπροϊόντων, χωρίς διαρροές στον γύρω χώρο, με μεταφορά τους στα τμήματα 
αποθήκευσης ή περαιτέρω επεξεργασίας.  Η  παστερίωση του γάλακτος γίνεται  σε 
θερμοκρασία 69-72 oC επί 15" περίπου σε ειδικούς βραστήρες.  Η θερμοκρασία 
εξαρτάται βασικά από την οξύτητα του γάλακτος (υψηλότερη οξύτητα, χαμηλότερη 
θερμοκρασία) και την περίοδο του έτους (χαμηλότερη θερμοκρασία το καλοκαίρι, 
υψηλότερη το χειμώνα). 
 
Παραγωγή Τυριού 
 
Στην επόμενη φάση η ποσότητα του γάλακτος που προορίζεται για τυροκόμηση 
οδηγείται σε μία δεξαμενή όγκου 500 lt, όπου με την βοήθεια της πυτιάς που προστίθεται 
το γάλα πήζει σε χρόνο 45-60 min. Στη συνέχεια τεμαχίζεται το σχηματισθέν τυρί και 
τοποθετείται σε καλούπια και αφού στραγγίσει οδηγείται στην άλμη όπου παραμένει 
στους 12-14 οC. Σημειώνεται ότι η θερμοκρασία όλων των ανωτέρω διεργασιών είναι 
περίπου 16 οC. 
 
Κατόπιν το τυρί τοποθετείται σε δοχεία τα οποία οδηγούνται στην αίθουσα ωρίμανσης 
όπου παραμένουν για διάστημα 8 ημερών περίπου και κατόπιν μεταφέρονται στο ψυγείο 
όπου παραμένουν για δύο περίπου μήνες οπότε το προϊόν είναι πλέον έτοιμο για το 
εμπόριο. 
 
 
Γ) Παραπροϊόντα 
 
Τα στραγγίσματα κατά την παραγωγή τυριού οδηγούνται σε φυγοκεντρικό διαχωριστή 
απ’ όπου λαμβάνεται σε ένα ποσοστό 2% περίπου η κρέμα, η οποία στην συνέχεια  
οδηγείται στο MIXER απ’ όπου διαχωρίζεται από το βούτυρο και το υπόλοιπο αποτελεί 
το τυρόγαλο το οποίο δεν αξιοποιείται περαιτέρω. Το υπόλοιπο υγρό (98%) από τον 
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 άχρηστο πλέον τυρόγαλο θα συγκεντρώνεται σε βυτίο και θα διατίθεται σε 
χοιροστάσια της περιοχής. 
 
Με βάση τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής, αναμένεται παραγωγή υγρών 
αποβλήτων της μονάδας, γι αυτόν τον λόγο και θα γίνει η κατασκευή Μονάδας 
Επεξεργασίας Αποβλήτων εντός του οικοπέδου 5.380,00 τ.μ., ιδιοκτησίας «ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
& ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε».Ο τελικός αποδέκτης των επεξεργασμένων 
απόβλητων θα σύστημα υπεδάφιας διάθεσης(σύστημα απoρροφητικών τάφρων). 
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3.3 Απαιτούμενες ποσότητες Α΄ υλών νερού και ενέργειας, αναμενόμενες ποσότητες 
αποβλήτων κλπ. 
 
3.3.1 Α΄ ύλες 
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία είναι το 
αιγοπρόβειο γάλα και η ημερήσια ποσότητα που έχει υπολογιστεί πως θα εισάγεται είναι 
10 τόνοι / ημέρα.  Οι δευτερεύουσες 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. 
Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται είναι πλαστικές σακούλες, κεσεδάκια, 
τάπερ μεταλλικά και πλαστικά. 
 
3.3.2 Καταναλώσεις:  
 
Κατανάλωση νερού:  
Η απαιτούμενη ημερήσια ποσότητα νερού για την λειτουργία της εγκατάστασης 
υπολογίζεται στα 20 m3/d. Η υδροληψία θα γίνεται από το δημοτικό δίκτυο.  
 
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
Το τυροκομείο είναι θα συνδεθεί με το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ. Η συνολική 
εγκατεστημένη ισχύς της τυροκομικής μονάδας θα ανέλθει σε περίπου 122,66  
kw(110,66 κινητήρια και 12 θερμική). H μέση ημερήσια λειτουργία του εργοστασίου θα 
είναι 8 ώρες για 260 ημέρες ετησίως. 
Ο μέσος συντελεστής απορροφούμενης ισχύος ανέρχεται σε 0,7. Επομένως : 
Η ωριαία καταναλισκόμενη ενέργεια θα είναι 122,66  kw x 0,7 = 85,862 kwh 
Η μέση ημερήσια ενέργεια θα είναι 85,862 kwh x 8 ώρες ημερησίως = 686,896 kwh 
H προβλεπόμενη ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται ότι θα είναι: 
686,896 kwh / ημέρα x 260 ημέρες = 178592,96 kwh 
Οι παραπάνω καταναλώσεις θα καλύπτονται από το δίκτυο μέσης τάσης της περιοχής. 
 
Χρήση υγρών καυσίμων 
Δεν προβλέπεται χρήση υγρών καυσίμων κατά τη λειτουργία της μονάδας. 
 
3.3.3 Αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων 
Στερεά απόβλητα: 
 
Κατά την λειτουργία της εγκατάστασης τα στερεά απόβλητα που θα 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. 
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• 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 Μ.Ε.Α. θα συλλέγονται και θα 
απορρίπτονται σε κάδο απορριμμάτων ώστε να διατεθούν στον ΧΥΤΑ της περιοχής.  

• Η σταθεροποιημένη ιλύς από την Μ.Ε.Α. συλλέγεται και εναποτίθεται στον 
ΧΥΤΑ της περιοχής. 
 
Υγρά απόβλητα :   
 
Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων της τυροκομικής μονάδας (πλην του μη 
αξιοποιήσιμου τυρογάλακτος) θα γίνεται από μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
συνολικής κινητήριας ισχύος 4,85 KW, η οποία θα είναι χωροθετημένη εντός του 
γηπέδου της εγκατάστασης. 
 
Η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα γίνεται σε σύστημα υπεδάφιας 
διάθεσης(σύστημα απoρροφητικών τάφρων). 
 
Τα απόβλητα τα οποία παράγονται από το τυροκομείο θα φτάνουν τα 15 m3/day (6000 
kg/d) Επισημαίνεται ότι το μη αξιοποιήσιμο τυρόγαλο και τα υγρά απόβλητα που 
προέρχονται από τους χώρους υγιεινής (αστικά απόβλητα) δεν οδηγούνται στην Μ.Ε.Α. 
και θα συλλέγονται περιοδικά από βυτίο. 
 
Αέρια απόβλητα:   
Τα αέρια απόβλητα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης διακρίνονται σε αυτά από την 
λειτουργία του ατμολέβητα (Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2), Οξείδια του Αζώτου (NOx) 
και H2O (υδρατμούς))και σε αυτά που προκύπτουν από την κίνηση των οχημάτων των 
εργαζομένων και των προϊόντων και την σκόνη. Ειδικότερα θα παραχθούν 
καυσαέρια(διοξείδιο του άνθρακα)  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 δεξαμενών υγραερίου η συγκέντρωση των οποίων δεν θεωρείται 
επικίνδυνη.  
Σύμφωνα με την μελέτη κατασκευής θα υπάρξει ασφαλτόστρωση και διαρρύθμιση του 
υπαίθριου 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.  
Η επιλογή του υγραερίου έγινε με κριτήριο ότι θεωρείται πιο "καθαρό" από τους υγρούς 
υδρογονάνθρακες διότι έχει μεγαλύτερη αναλογία υδρογόνου-άνθρακα και άρα 
μικρότερες εκπομπές CO2 
Τέλος, είναι πιθανόν να υπάρξουν περίοδοι δυσοσμίας από την Μ.Ε.Α. που θα λειτουργεί 
στο ίδιο γήπεδο. Ωστόσο, με την τακτική συντήρηση και παρακολούθηση της 
λειτουργίας της Μ.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)).   
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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 
«ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε.» δεν θα  υπερβαίνει τους 200 τόνους 
ημερησίως (μέση ετήσια τιμή). 
 
Δεν υπάγεται επίσης στις διατάξεις της Κ.Υ.Α 12044/613/07 (ΦΕΚ 376Β). 

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 κατασκευή της τυροκομικής μονάδας της εταιρίας  «ΑΣΤΕΡΙΟΣ & 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε.», έχει στόχο την επιχειρηματική ανάπτυξη της 
εταιρείας, την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, κάνοντας όμως σωστή διαχείριση 
των παραγόμενων σε αυτήν αποβλήτων, μέσω της κατασκευής Μονάδας 
Επεξεργασίας υγρών Αποβλήτων.  

Οι διαδικασίες της κατασκευής και της λειτουργίας της υπό μελέτη μονάδας θα 
ευθυγραμμίζονται 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 υπό μελέτη τυροκομική μονάδα «ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε.» 
στην περιοχή του Στεφανόβουνου, είναι μία νέα μονάδα, η οποία σκοπό να 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. 

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 



26 

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 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. 

4.2 Ιστορική εξέλιξη του έργου. 

Το τυροκομείο θα αποτελεί νέα εγκατάσταση. Βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης 
άδειας οικοδομικής άδειας και άδειας λειτουργίας.  

4.3 Οικονομικά στοιχεία του έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου της κτηριακής κατασκευής και της 
μηχανολογικής εγκατάστασης του τυροκομείου και της κατασκευής της Μονάδας 
επεξεργασίας αποβλήτων εκτιμάται στα 1.330.000,00€. 

Κτιριακά: 128.700,00 

Μηχανολογικόςεξοπλισμός παραγωγής τυροκομείου:371.000,00€ 

Εξοικονόμηση ενέργειας - Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων: 419.900,00€ 

Περιβάλλον χώρος: 34.150,00 

Λοιπός εξοπλισμός: 25.180,00 

Ειδικές εγκαταστάσεις:120.800,00 

Εξοπλισμός γραφείων: 16.560,00 

Χρήση ανανεώσιμων πηγών: 85.000,00 

Γενικά έξοδα: 50.405,00 

Ο προϋπολογισμός του έργου θα καλυφθεί:Το έργο θα ενταχθεί σε χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα το οποίο θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης. 

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 στη θέση «κλήρος 2873 & 2874» στην 
εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Στεφανόβουνου του Δήμου Ελασσόνας το οποίο 
ανήκει στην Π.Ε.Π.5 Ζώνη προστασίας και ανάδειξης γεωργικής γης υψηλής 
παραγωγικότητας και αγροτικού τοπίου (Γ.Γ.Υ.Π.) του άρθρου 2 του ΦΕΚ 
201/τ’ΑΑΠ/4-6-2013 της Έγκρισης Μελέτης ΓΠΣ Ελασσόνας. 

Το παραπάνω, βεβαιώνεται και από την απόφαση της διεύθυνσης πολεοδομίας του 
δήμου Ελασσόνας, με αριθμό πρωτοκόλλου 1360/29.11.2017. 
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5.1.2. Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του ν. 
3937/2011 (Α΄ 60). 

Το γήπεδο της βιομηχανίας βρίσκεται εντός των ορίων των προστατευμένων 
περιοχών του δικτύου Natura 2000 της περιοχής Ελασσόνας GR1420014.   

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. 

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 του έργου, υπάγεται διοικητικά στην Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ, της 
Δημοτικής Ενότητας Ελασσόνας, του Δήμου Ελασσόνας.  Για την περιοχή έχει 
εκπονηθεί  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Γ.Π.Σ. Ελασσόνας που βρίσκεται σε 
ισχύ βάσει του άρθρου 2 του ΦΕΚ  201/τ’ΑΑΠ/4-6-2013.  

Όσον αφορά στην ευρύτερη χωροταξική ένταξη του Δήμου Ελασσόνας, βασικά 
στοιχεία που την προσδιορίζουν είναι ότι εκτείνεται στο βορειοδυτικό τμήμα της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και έδρα του είναι η ομώνυμη πόλη της Ελασσόνας. Ο 
Καλλικρατικός ∆ήµος Ελασσόνας προέκυψε από τη συνένωση των προϋπαρχόντων 
∆ήµων Αντιχασίων, Ελασσόνας, Λιβαδιού, Ολύμπου, Ποταμιάς, Σαρανταπόρου 
καθώς και των Κοινοτήτων Βερδικούσας, Καρυάς και Τσαριτσάνης. Έτσι, συνολικά 
συγκροτείται από 9 ∆ημοτικές Ενότητες και 60 οικισμούς. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ (απογραφή 2011), ο συνολικός µόνιµος πληθυσμός του ∆ήµου 
ανέρχεται σε 32.121 κατοίκους, ενώ η έκτασή του ανέρχεται σε 1.568,14 τ. χλµ.  

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 -Φ ΕΚ 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 
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διαθέτει, αποτελεί και στοιχείο εθνικής σημασίας για τις παραγωγικές 
δραστηριότητες της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της μεταποίησης τροφίμων. Για 
το λόγο αυτό δίνεται ως κατεύθυνση η ενίσχυση της Λάρισας ως κέντρου 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. 

 

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 Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
Περιβαλλοντική  ΦΕΚ 269 ΑΑΠ/15.11.2018 

Σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/69722/1108,ΦΕΚ 269 
ΑΑΠ/15.11.2018, για την Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού 
Πλαισίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού, η Λάρισα 
ορίζεται ως διοικητικό κέντρο:  

 Έδρα Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Κόμβος επικοινωνιών  
 Κέντρο υπηρεσιών προς την αγροτική παραγωγή  
 Κέντρο εμπορίου και μεταποίησης με εξειδίκευση στα γεωργικά προϊόντα και 

τρόφιμα  
 Κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο)  
 Πολιτιστικό Κέντρο. 

 

1. Οι βασικοί αναπτυξιακοί άξονες της Περιφέρειας που περιλαμβάνονται στους 
κύριους άξονες ανάπτυξης του Γενικού ΠΧΣΑΑ είναι οι εξής 

Ο ανατολικός χερσαίος άξονας που αναπτύσσεται κατά μήκος του ΠΑΘΕ και 
περιλαμβάνει το δίπολο Λάρισας – Βόλου. 

Ο άξονας Κεντρικής ενδοχώρας που αναπτύσσεται κατά μήκος της Ε65 και του 
οδικού άξονα Λάρισα - Κοζάνη, και περιλαμβάνει την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, ενώ 
συνδέεται λειτουργικά με το δίπολο Λάρισας - Βόλου. 

 Ως δευτερεύοντες αναπτυξιακοί άξονες της Περιφέρειας διακρίνονται ο άξονας 
Λάρισα - Καρδίτσα και ο άξονας Λάρισα - Φάρσαλα, ενώ στο θαλάσσιο χώρο 
σημαντικός θεωρείται ο άξονας σύνδεσης των Σποράδων με το Βόλο.  

 Οι κύριοι πόλοι ανάπτυξης είναι οι δύο μεγάλες πόλεις, Λάρισα και Βόλος, και οι 
ευρύτερες περιοχές επιρροής τους. Οι πόλοι αυτοί σε κάποιο βαθμό διαχέουν 
πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις και στην υπόλοιπη Περιφέρεια. Δυνατότητα 
σημαντικής ενίσχυσης αυτών των πόλων υπάρχει μέσω της δικτύωσής τους ως 
διπόλου, πολιτικής που έχει πλέον θεωρητικά υιοθετηθεί απόλυτα από το σχεδιασμό, 
αλλά και από τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί στην 
πράξη. Η αναγκαιότητα ενός τέτοιου διπόλου, που αν αποκτήσει ουσιαστική 
υπόσταση θα είναι σαφώς ο τρίτος ελληνικός αστικός πόλος με περιθώρια άσκησης 
διεθνούς ρόλου, παραμένει ισχυρή και βασική επιλογή πολιτικής 
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Πηγή: Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
Περιβαλλοντική ΦΕΚ 269 ΑΑΠ/15.11.2018 

 

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 εν λόγω 
παραγωγική δομή, δηλαδή τον πρωτογενή τομέα και το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα. 

 

5.2.1.4 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 
τη Βιομηχανία (ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009) 

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη 
Βιομηχανία αναφέρει πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι μια δυναμική χωρική 
ενότητα σε ότι αφορά την ανάπτυξη του τομέα. Τα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας 
που συνηγορούν στον ισχυρισμό αυτό είναι η γεωγραφική θέση της, που είναι 
κεντροβαρής ως προς τον ελληνικό χώρο, οι συνδέσεις της περιοχής 
ενδοπεριφερειακά και διαπεριφερειακά, η δυναμική και η διάταξη των αστικών της 



32 

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 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. Η σύνδεση της Λάρισας με την 
Εγνατία οδό έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς η προτεινόμενη χάραξη του δρόμου, 
απέχει λίγο από την περιοχή μελέτης. 

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. 

 

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 
Καταλληλόλητας (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). 
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Πηγή: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη 
Βιομηχανία (ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009) 

 

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) 

 

Στη Δ.Ε. ΕλασσόναςτουΔήμου Ελασσόνας υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο σε ισχύ, σύμφωνα με το οποίο η περιοχή βρίσκεται σε Π.Ε.Π.5 
Ζώνη προστασίας και ανάδειξης γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και 
αγροτικού τοπίου (Γ.Γ.Υ.Π.), βάσει του άρθρου 2 του ΦΕΚ  201/ΑΑΠ/4-6-2013.  
 
Ο χαρακτήρας της ζώνης αυτής αφορά στην προστασία και ανάδειξη της απλής 
γεωργικής γης και του αγροτικού τοπίου στους πολυάριθμους και ευρείς θύλακες 
με γεωργικές καλλιέργειες που διασπείρονται κυρίως στα δυτικά και τα νότια της 
Δημοτικής Ενότητας Ελασσόνας και βόρεια και νότια του οικισμού Τσαριτσάνης και 
επί της προτεινόμενης ως εθνικής οδού Λάρισας-Τσαριτσάνης-Ελασσόνας. Ως 
κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρέμματα.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Εντοπίζεται στην νότια περιοχή της Δ.Ε., όπου ήδη καταγράφονται 
ιδιαίτερα τάσεις μίξης των χρήσεων. Υπάρχει καλή προσπελασιμότητα και αρκετά 
πυκνό δίκτυο αγροτικών οδών, ενώ υπάρχουν προβλέψεις για αναβαθμίσεις του 
οδικού δικτύου της περιοχής, μελλοντικά. 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με την απόφαση με Αριθμ. Πρωτ:1360στις 29/11/2017 της Δ/ΝΣΗΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του Δήμου 
Ελασσόνας, οι προτεινόμενες χρήσεις γης είναι: 

 Υποδομές αγροτικής παραγωγήΕγκαταστάσειςεσταβλισμένης και 
ημιεσταβλισμένης κτηνοτροφίας 

 Γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια. 
 Γεωργικές αποθήκες-Silos 
 Εγκαταστάσεις σταυλισμένης και ημιεσταυλισμένης κτηνοτροφίας 
 Στέγαστρα σφαγής 
 Δεξαμενές 
 Φρέατα 
 Θερμοκήπια 
 Αντλητικές εγκαταστάσεις 
 Υδατοδεξαμενές 

Όροι και Περιορισμοί Δόμησης και προστασίας περιβάλλοντος:  
 

 Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια αγροικιών 200 τ.μ.  

  Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση 
οι διατάξεις του από 24-5-1985 π.δ. (ΦΕΚ. Δ 270). Γενικοί περιορισμοί 
προστασίας περιβάλλοντος για τη ζώνη ΠΕΠ 5  

 Το αγροτεμάχιο εμπίπτει εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)Natura) 
με κωδικό GR 1420014 PERIOCHI ELASSONAS ισχύουν τα μέτρα που 
αναφέρονται στην ΚΥΑ Η.Π.37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) 
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας 
ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 
Η.Π.8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/2012).  

 Επιβάλλεται περιορισμός του αριθμού και της παροχής των αντλήσεων 
ύδατος ανά υδρολογική λεκάνη μετά από σχετική μελέτη με στόχο την 
διατήρηση των αποθεμάτων και στάθμης των υπόγειων υδροφορέων.  

 Για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ισχύουν οι περιορισμοί 
του ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ (ΚΥΑ 49828, ΦΕΚ 2464/Β/2008). Η εν λόγω 
περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΦΕΚ 201/Τ.Α.Α.Κ.Π.Θ.Ε./4-6-2013 
βρίσκεται στο Π.Ε.Π.5 - ζώνη Προστασίας και ανάδειξη γεωργικής γη υψηλής 
παραγωγικότητας του Γ.Π.Σ. και σύμφωνα με το εδαφ. β. της παρ.11α του 
άρθρου 51 του N.4178/2013 επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη 
διάταξη η χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης σε ακίνητα εντός 
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εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας εφόσον αυτά έχουν 
πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή και βρίσκονται εντός 
αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών 
οδών και εκατόν πενήντα (150) μέτρων από τον άξονα των δημοτικών οδών. 
Η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης σε περιπτώσεις χαρακτηρισμού 
περιοχής ως γη υψηλής παραγωγικότητας με την έγκριση Γ.Π.Σ. ή Ζ.Ο.Ε. 
χορηγείται σύμφωνα με τις χρήσεις γης και του όρους δόμησης που ίσχυαν 
πριν την έκδοση αυτών και μόνο επί ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε εθνικές 
και επαρχιακές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) 
μέτρων για τον άξονα αυτών, κατά τα ανωτέρω. 

 

 

 

 

 

Πηγή: Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Ελασσόνας – Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.ΦΕΚ  201/ΑΑΠ/4-6-2013 
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Πηγή: Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Ελασσόνας – Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. ΦΕΚ  201/ΑΑΠ/4-6-2013 
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Πηγή: Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Ελασσόνας – Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. ΦΕΚ  201/ΑΑΠ/4-6-2013 
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ΖΟΕ 

Στο Δήμο Ελασσόνας υπάρχει θεσμοθετημένη ΖΟΕ (ΠΔ 4-10-2001 - ΦΕΚ 871/Δ/19-
10-2001). Το όριο της ζώνης ορίζεται στα δυτικά από το ρέμα "Καβουρόλακκος" στα 
βορειοανατολικά από τη νοητή γραμμή που ενώνει διαδοχικές βουνοκορφές και στα 
ανατολικά, νοτιοανατολικά, νοτιοδυτικά και βορειοδυτικά το όριο της ζώνης 
συμπίπτει με τα διοικητικά όρια του δήμου Ελασσόνας. Η περιοχή του γηπέδου της 
εγκατάστασης βρίσκεται εκτός της ΖΟΕ. 

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. α/α129/2016του Περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας εγκρίθηκε η 
τελευταία Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Αναθεώρηση έτσι ώστε να 
αποτελεί πλέον ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων που 
παράγονται στην Περιφέρεια, να προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη 
διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου για την Πρόληψη δημιουργίας 
Αποβλήτων και να υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και 
συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) 
άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση 
σε επίπεδο Περιφέρειας. 

Το ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της ομώνυμης Περιφέρειας, 
ήτοι τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας, και 
Μαγνησίας και Σποράδων. 

Συνοπτικά οι σημαντικότερες δράσεις που προτείνονται στο παρόν σχέδιο είναι οι 
εξής: 

 - Καθιέρωση της χωριστής συλλογής αποβλήτων, τουλάχιστον για το γυαλί, το χαρτί, 
το μέταλλο και το πλαστικό, ώστε να εξασφαλισθεί, κατ’ελάχιστον, η ανακύκλωση 
του 65% του συνολικού τους βάρους από το στάδιο της προδιαλογής, ως το 2020. 

 - Καθιέρωση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, ώστε να επιτευχθεί ο 
στόχος της χωριστής συλλογής ήτοι 40% του συνολικού βάρους των βιοαποβλήτων, 
ως το 2020 και επεξεργασία των χωριστά συλλεγέντωνβιοαποβλήτων σε μονάδες 
κομποστοποίησης με στόχο την παραγωγή κόμποστ υψηλής ποιότητας. Σε πρώτη 
φάση προτείνονται οι εξής μονάδες βιολογικής επεξεργασίας: Μία μονάδα που θα 
εξυπηρετεί τις Π.Ε. Τρικάλων και Π.Ε. Καρδίτσας, μία μονάδα για την Π.Ε. Λάρισας, 
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μία μονάδα για την Π.Ε. Μαγνησίας και τρεις μικρές Μονάδες στην Π.Ε. Σποράδων 
(Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος).  

- Δημιουργία ενός πυκνού δικτύου Πράσινων Σημείων μέτρων για την ενίσχυση της 
διαλογής στην πηγή από τους πολίτες για όλα σχεδόν τα ρεύματα αποβλήτων, ώστε 
να επιτευχθούν κατ’ ελάχιστον οι στόχοι του Ν.4042/2012 (Α’ 24) έως το 2020.  

- Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ για την 
επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης του Ν.4042/2012 καθώς και της εκτροπής των 
βιοαποδομήσιμων υλικών. Προβλέπεται η κατασκευή συνολικά τριών μονάδων 
επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ (Λάρισα, Μαγνησία, Δυτ. Θεσσαλία).  

- Για τα απόβλητα Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και για την επίτευξη των στόχων 
του Άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98, προβλέπεται η δημιουργία Μονάδων 
Ανάκτησης ΑΕΚΚ (εκτιμώμενος αριθμός 4), εκ των οποίων η μία θα είναι κινητή για 
να καλύψει τις ανάγκες των νησιών, και ένας ΧΥΤΑ αδρανών καθώς και η εφαρμογή 
της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού μέσω της δημιουργίας Συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης.  

- Δημιουργία μονάδων αξιοποίησης της ιλύος που παράγεται από τις μεγάλες και 
μεσαίες ΕΕΛ της Περιφέρειας. - Εφαρμογή δράσεων συνεπεξεργασίας των 
βιομηχανικών αποβλήτων στο πλαίσιο δημιουργίας των νέων υποδομών διαχείρισης 
για τα ΑΣΑ.  

- Εφαρμογή Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων με στοχευμένες δράσεις για 
τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους φορείς με στόχο την σταθεροποίηση των 
αποβλήτων στα σημερινά επίπεδα. 

Τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων καλύπτουν τις 
απαιτήσεις του ΕΣΔΑ και έχουν λάβει έγκριση από τα ΔΣ των Δήμων. Σημειώνεται, 
ότι μετά την έγκριση του ΠΕΣΔΑ ενδέχεται τα Τοπικά Σχέδια να χρήζουν 
επικαιροποίησης προκειμένου να ενσωματώσουν τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ άποψη 
τεχνική και χρηματοοικονομική. 

ΗΑνάπτυξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Διαχείρισης Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων και Ειδικών Ρευμάτων Δήμου Ελασσόνας έχει 
προϋπολογισμό3.625.785€.  Στις δράσεις του σχεδίου περιλαμβάνονται: 

 Δίκτυο κάδων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών άνω των 3 ειδών 
αποβλήτων (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο). 

 Εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης.  
 Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης. 
 Χωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων. 
 Πράσινα σημεία. 
 Δράσεις ενημέρωσης – συμμετοχής των πολιτών. 
 Δημοτικό ΚΔΑΥ. 
 Δημοτική  μονάδα κομποστοποίησηςπροδιαλεγμένωνβιοαποβλήτων. 
 Διερεύνηση σκοπιμότητας για μονάδα παραγωγής βιοαερίου. 

 



41 

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). Ο κυριότερος ποταμός που βρίσκεται σε κοντινή 
απόσταση είναι ο Ελασσονίτης ποταμός, ο οποίος αποτελεί παραπόταμο του 
Τιταρήσιου. Ο τελευταίος, ανήκει στην υδρολογική λεκάνη ου Πηνειού. 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. 

 

6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.1 Αναλυτική περιγραφή του έργου 
Το προτεινόμενο έργο, αφορά την κατασκευή μίας νέας τυροκομικής μονάδας, όπως 
αυτό προέκυψε μετά από την κριτηριακή αξιολόγηση πιθανών εναλλακτικών λύσεων 
περιγράφεται στην παρούσα ενότητα της μελέτης. 

Η κατασκευή του έργου, θα γίνεισε γήπεδο ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Αυτή 
προβλέπει την κατασκευή κτιρίου τυροκομείου με υπόστεγο παραλαβής και 
κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού. Η μονάδα παραγωγής θα είναι εμβαδού 
κάλυψης 807.00 m² και δόμησης 715.00 m². Το κτίριο θα περιλαμβάνει χώρο 
παραγωγής και συσκευασίας, ψυκτικούς θαλάμους, χώρο γραφείων και προσωπικού. 

Oμηχανολογικός εξοπλισμός των μηχανημάτων τα οποία εξυπηρετούν την διαδικασία 
της παραγωγής θα είναι ισχύος 105,81KW κινητήρια και 12KW θερμική, ενώ η ισχύς 
των μηχανημάτων προστασίας του περιβάλλοντος θα είναι 4,85 KW(Βιολογικός 
Καθαρισμός) και ίσως 80KW(φωτοβολταϊκό σύστημα) σε μεταγενέστερο όμως 
χρόνο. 

Η μονάδας θα έχει δυνατότητα για επεξεργασία 10 τόνων γάλακτος / ημέρα. Γι αυτό, 
θα κατασκευαστεί Μονάδα Επεξεργασίας υγρών Αποβλήτων ισχύος 4,85 KW, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δε θα υπάρξει περιβαλλοντική υποβάθμιση των 
υδάτων της περιοχής. 
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6.1.1Ισοζύγια μάζας 

Το τυροκομείο θα επεξεργάζεται αιγοπρόβειο γάλα με μέγιστη ημερήσια 
δυναμικότητα 10 tn/ημέρα. Από τη διαδικασία της παραγωγής θα προκύπτουν έως 
και 4tn παραγόμενων προϊόντων ανά ημέρα, και μέγιστη ποσότητα 6 τόνων 
πρωτογενούς τυρογάλακτος ανά ημέρα. 

6.1.2 Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας 

Το αιγοπρόβειο γάλα που συγκεντρώνεται στην μονάδα προέρχεται από παραγωγούς 
της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας. 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 γάλα θαμεταφέρεται στο εργοστάσιο με βυτιοφόρα οχήματα. Ακολουθεί 
άντληση,  αρχική φίλτρανση με δίδυμο φίλτρο παραλαβής και αποθήκευση του 
εισκομιζόμενου γάλακτος, μέσω σύνδεσης του βυτίου με εύκαμπτο σωλήνα σε 
ανοξείδωτα σιλό αποθήκευσης (παγολεκάνες) νωπού γάλακτος κατάλληλης 
χωρητικότητας υπό ψύξη.Επακολουθεί ποιοτικός έλεγχος του γάλακτος. Η 
περιεκτικότητα του γάλακτος σε λίπος και καζεΐνη, η δομή των λιπαρών οξέων και 
άλλων συστατικών, η μικροβιολογική χλωρίδα του γάλακτος και η παρουσία ή μη 
αντιβιοτικών σε αυτό, επηρεάζουν την απόδοση των παραγόμενων τυροκομικών 
προϊόντων, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα.   Ο ποιοτικός έλεγχος αφορά 
χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό 
ποιοτικού ελέγχου του Υπουργείου Γεωργίας. Κατόπιν το γάλα συγκεντρώνεται σε 
σιλό ψύξης και συντηρείται σε θερμοκρασία 2-4 οC περίπου. Στη συνέχεια 
καθαρίζεται εκ νέου, με φίλτρανση και φυγοκέντριση στους αυτοκαθαριζόμενους 
διαχωριστήρες, για την απομάκρυνση τυχόν σκουπιδιών. Το ποσοστό των 
σκουπιδιών είναι αμελητέο (της τάξεως 0,1-0,2 %).Κατόπιν γίνεται μεταφορά νωπού 
γάλακτος προς προθέρμανση, παστερίωση, ψύξη σε θερμοκρασία αποθήκευσης (2-
4 oC) και αποθήκευση σε ανοξείδωτα σιλό παστεριωμένου γάλακτος. Η μεταφορά 
από τα οχήματα μεταφορά στις δεξαμενές καθώς και εσωτερικά στα διάφορα 
τμήματα παραγωγής από δεξαμενή σε δεξαμενή γίνεται μέσω κλειστών και στεγανών 
σωληνώσεων με τη χρήση κατάλληλων αντλιών. Επίσης σε κάθε παραγωγική 
διαδικασία εφαρμόζονται σύγχρονα συστήματα συλλογής και συγκέντρωσης των 
παραπροϊόντων, χωρίς διαρροές στον γύρω χώρο, με μεταφορά τους στα τμήματα 
αποθήκευσης ή περαιτέρω επεξεργασίας.  Η  παστερίωση του γάλακτος γίνεται  σε 
θερμοκρασία 69-72 oC επί 15" περίπου σε ειδικούς βραστήρες.  Η θερμοκρασία 
εξαρτάται βασικά από την οξύτητα του γάλακτος (υψηλότερη οξύτητα, χαμηλότερη 
θερμοκρασία) και την περίοδο του έτους (χαμηλότερη θερμοκρασία το καλοκαίρι, 
υψηλότερη το χειμώνα). 
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ΡΟΪΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

ΖΥΓΙΣΗ  

ΔΕΞ. ΑΠΟΘ/ΣΗΣ 

  

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ  

ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ  

 Σκουπίδια  

0,1% 

 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗ   Σκουπίδια  

0,1% 

 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ   Νερό + Ατμός 

 

ΨΥΞΗ  Νερό  

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ   

 

 

Β) Παραγωγή Τυριού 

Στην επόμενη φάση το γάλα  που προορίζεται για τυροκόμηση οδηγείται σε μία 
δεξαμενή, όπου με την βοήθεια της πυτιάς που προστίθεται το γάλα πήζει σε χρόνο 
45-60 min. 

Στη συνέχεια τεμαχίζεται το σχηματισθέν τυρί και τοποθετείται σε καλούπια και 
αφού στραγγίσει οδηγείται στην άλμη όπου παραμένει στους 12-14 οC. Σημειώνεται 
ότι η θερμοκρασία όλων των ανωτέρω διεργασιών είναι περίπου 16 οC. 

Κατόπιν το τυρί τοποθετείται σε δοχεία τα οποία οδηγούνται στην αίθουσα 
ωρίμανσης όπου παραμένουν για διάστημα 8 ημερών περίπου και κατόπιν 
μεταφέρονται στο ψυγείο όπου παραμένουν για δύο περίπου μήνες οπότε το προϊόν 
είναι πλέον έτοιμο για το εμπόριο. 

Γ) Παραπροϊόντα 

Τα στραγγίσματα κατά την παραγωγή τυριού οδηγούνται σε φυγοκεντρικό 
διαχωριστή απ’ όπου λαμβάνεται σε ένα ποσοστό 2% περίπου η κρέμα, η οποία στην 
συνέχεια  οδηγείται στο MIXER απ’ όπου διαχωρίζεται από το βούτυρο και το 
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υπόλοιπο αποτελεί το τυρόγαλο το οποίο δεν αξιοποιείται περαιτέρω. Το υπόλοιπο 
υγρό (98%) από τον 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 άχρηστο πλέον τυρόγαλο θα συγκεντρώνεται σε 
βυτίο και θα διατίθεται σε χοιροστάσια της περιοχής. 

 

ΡΟΪΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
                                                        Πυτιές τυριού 0,1 Kg/tn γάλακτος 
Οξυγαλακτικέςκαλ/γειες 5 gr/tn γάλακτος 
                                                        Χλωριούχο Ασβέστιο 3% 
 
 
 
 
 
                                   Στραγγίσματα 
 
 
 
                                 Αλάτι 3%                                          Κρέμα                                        
 
 
 
 
 
Άπαχο τυρόγαλο 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΠΗΞΗ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ 
ΚΑΛΟΥΠΙΑ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 

ΤΟΠΟΘ. ΣΕ 
ΑΛΜΗ 

ΣΥΣΚ. ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ 

MIXER 

ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΞΗΣ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

ΜΥΖΗΘΡΑ 

BΟΥΤΥΡΟ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗ 

ΦΥΓΟΚ/ΚΟΣ 
ΔΙΑΧ/ΣΜΟΣ 

ΤΥΡΟΓΑΛΟ ΓΙΑ 
ΖΩΟΤΡΟΦΗ 
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6.2 Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών 
εγκαταστάσεων του έργου 

Το κτίριο που θα κατασκευαστεί, στεγάζει κύριους αλλά και βοηθητικούς χώρους για 
την παραγωγή. Οι κύριοι χώροι που θα φιλοξενούνται θα είναι οι ψυκτικοί θάλαμοι, 
χώροι αποθήκευσης υλικών, χώροι αποσυσκευασίας, χώροι συσκευασίας, χώροι 
πακετοποίησης, γραφεία με W.C. και χώροι προσωπικού. Οι βοηθητικοί χώροι που 
θα στεγαστούν θα είναι το λεβητοστάσιο, το ψυχροστάσιο. Επιπλέον, θα 
κατασκευαστούν στο ίδιο γήπεδο οι εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού. 
 

6.3.1 Τεχνική περιγραφή των κτιριακών έργων 

6.3.1.1. Περιγραφή των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων 

Δεν υπάρχουν υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις. Η μονάδα που θα 
κατασκευαστεί θα είναι καινούργια.  

6.3.1.2 Περιγραφή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων 

Η παρακάτω τεχνική περιγραφή αφορά την κατασκευή του τυροκομείου, το οποίο θα 
είναι ισόγειο κτίριο με υπόστεγο και θα περιλαμβάνει χώρο παραγωγής και 
συσκευασίας, ψυκτικούς θαλάμους, χώρο γραφείων και προσωπικού μίας Μονάδας 
Επεξεργασίας Αποβλήτων. Το κτίριο θα έχει μέγιστο ύψος 7,20 μέτρα (6,00μ +1,20μ 
στέγη), το υπόστεγο θα έχει μέγιστο ύψος 4,00 μέτρα. 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι: 

 Όλες οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες εκσκαφών και επιχώσεων του 
κτιρίου, οι οποίες περιλαμβάνουν:  

o Εκσκαφές φυτικής γης150 m3 
o Εκσκαφές θεμελίων σε γαιώδες έδαφος  800 m3 
o Επιχώσεις με υλικά εκσκαφών (στρώση - συμπύκνωση) 500 m3 
o Επιχώσεις με ορυκτό αμμοχάλικο (στρώση - συμπύκνωση) 210 m3 
o Επίχωση βάσης δαπέδου με 3Α 120 m3 

 Σκυροδέματα, στα οποία περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:  

o Εξομαλυντικές στρώσεις-καθαριότητας C12/1525m3 

o Οπλισμένα σκυροδέματα C20/25 θεμελίωσης100m3 

o Σκυροδέματα δαπέδων επί εδάφους140m3 

o Τοιχεία προστασίας πάνελ115 μμ 

 Κατασκευή φέροντος οργανισμού και επικαλύψεις – πλαγιοκαλύψεις. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται:  

o Μεταλλικός φορέας40000 kg 

o Ψευδοροφή με πάνελ πολυουρεθάνης (W1000-50mm) 675 m2 
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o Επικάλυψη με πάνελ πολυουρεθάνης (R1000-50mm) 720 m2 

o Πλαγιοκάλυψη με πάνελ πολυουρεθάνης (W1000-120mm) Ψυγείο 
240 m2 

o Πλαγιοκάλυψη με πάνελ (W1000-50mm) 960 m2 

Οριζόντιες υδρορροές90 μμ 

o Κατακόρυφες υδρορροές36 μμ 

o Ειδικά τεμάχια240 μμ 

 Κατασκευή και τοποθέτηση θυρών (ρολά, πυράντοχες, πόρτες ψυκτικών 
θαλάμων, ράμπες φόρτωσης) στα σημεία, στις διαστάσεις και με τις 
προδιαγραφές που προβλέπεται από την αρχιτεκτονική μελέτη. 

 Όλοι οι απαραίτητοι χρωματισμοί.  

 Όλες οι απαραίτητες Η/Μ εγκαταστάσεις όπως αυτές περιγράφονται. 

 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

 Σύστημα υπεδάφιας διάθεσης επεξεργασμένων Αποβλήτων: 

o Γενική εκσκαφή, 800 m3 
o Διάστρωση με θραυστό υλικό, 590 m3 

 Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων: 

o Γενική εκσκαφή, 500 m3 
o Εκσκαφές θεμελίων 390 m3 
o Επιχωματώσεις250 m3 
o Οπλισμένα σκυροδέματα, 320  m3 
o Άοπλα σκυροδέματα, 40 m3 
o Μονώσεις επιφανειών, 1.700 m2 

Η μονάδα θα είναι εμβαδού κάλυψης 807.00 τ.μ. και δόμησης 715.00 τ.μ. ενώ το 
τυροκομείο θα βρίσκεται σε γήπεδο εμβαδού 5.380,00 τ.μ. 

6.3.2 Σύνδεση του έργου με το οδικό δίκτυο και τα δίκτυα υποδομών 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται σε κεντροβαρή θέση ως προς τις υποδομές μεταφορών 
και τα δίκτυα υποδομών, καθώς βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την εθνική οδό 
που συνδέει τη Λάρισα με την Κοζάνη και κατ’ επέκταση την Δυτική Μακεδονία. 
Άμεσα συνδέεται με αγροτικούς δρόμους και το επαρχιακό δίκτυο, ενώ το δίκτυο 
υποδομών και εξυπηρετήσεων του οικιστικού δικτύου της περιοχής αναπτύσσεται 
γύρω από τους οικισμούς του Στεφανόβουνου, και της Γαλανόβρυσης.  

Για τη πρόσβαση στην τυροκομική μονάδα υπάρχει δρόμος αναδασμού πλάτους 18 
μέτρωνπου συνορεύει στη δυτική πλευρά του οικοπέδου.  
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Το τυροκομείο θα συνδεθεί με το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ για τις ανάγκες 
λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού και του φωτισμού. Επιπλέον θα  
συνδεθεί με το δίκτυο του ΟΤΕ για τις ανάγκες των τηλεπικοινωνιών.  

6.3.3 Χώροι στάθμευσης 

Τα οχήματα που ενδέχεται να εισέλθουν στην εγκατάσταση κατά τις εργασίες 
κατασκευής αφορούν είτε τη μεταφορά των εργαζομένων καιτου 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 οροθετηθούνε 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 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας της επιχείρησης «ΑΣΤΕΡΙΟΣ & 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε.» περιλαμβάνει την εγκατάστασημηχανημάτων  
συνολικής κινητήριας ισχύος 105,81 KW και 12KW θερμικής τα οποία εξυπηρετούν 
τη διαδικασία παραγωγής. Επιπλέον, θα γίνει προσθήκη μηχανημάτων ισχύος 4,85 
KW, για τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας υγρών Αποβλήτων. 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 
ΤΕΜ. ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

ΙΣΧΥΣ 
(Kw) 

ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ 
(KW) 

ΑΞΙΑ 
(ευρώ) 

1. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ     
1.α ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 1,10   
1.β ΔΙΔΥΜΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ DN 40 1 0,00   
1.γ ΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 3000 ΛΙΤΡΩΝ 1 1,47   
1.δ ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 6000 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ 1 0,14   
1.ε ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3000 LT/H 1 1,10   
1.στ ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ CIP 5000 LT/H 1 1,10   
1 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  4,91Kw  41.000,00 

2. ΤΜΗΜΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ     
2.α ΔΟΧΕΙΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 1 

15,00 

  
2.β ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1   
2.γ ΠΛΑΚΟΕΙΔΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ-ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΗΡΑ 1   
2.δ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
1   

2.ε ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗΣ 1   
2.στ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΜΗ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
1   

2.ζ ΚΟΡΥΦΟΛΟΓΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 5000 LT/H 1 7,5   
2.η ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΤΜΟΥ 1000 LT 1 0,37   
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2 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  22,87Kw  173.500,00 
3. ΤΜΗΜΑ CIP     

3.α ΜΟΝΑΔΑ CIP 1000 LT ΑΥΤΟΜΑΤΟ 1 2,00   
3 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  2,00 Kw  37.000,00 

4. ΤΜΗΜΑ ΦΕΤΑΣ     
4.α ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΤΥΡΟΛΕΒΗΤΑΣ ΦΕΤΑΣ 4 0,00   
4.β ΣΕΤ ΚΟΠΗΣ 1 0,00   
4.γ ΤΕΖΑΚΙ 3 ΜΕΤΡΩΝ 4 0,00   
4.δ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΦΕΤΑΣ 2x5 ΘΕΣΕΩΝ 65 0,00   
4.ε ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ INOX ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΦΕΤΑΣ 10 0,00   
4.στ ΒΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ 10 0,00   
4.ζ ΑΝΑΤΡΟΠΕΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 1 0,00   
4.η ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3000 LT 1 0,88   
4.θ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΦΕΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

7000x1280 mm 
1 18,00   

4.ι ΚΟΠΤΙΚΟ 1 5,00   
4.κ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 0,90   
4 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  24,78Kw  102.500,00 

5. ΤΜΗΜΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ     
5.α ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΑΤΜΟΥ 500 L-ΠΙΕΣΕΩΣ 1 0,75   
5 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  0,75 Kw  17.000,00 

6. ΤΜΗΜΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ     
6.α ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ BITZER 2 34,00   
6.β ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΕΣ GUNTNER ΘΑΛΑΜΟΥ 3 3,00 8,00  
6.γ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΕΣ GUNTNER ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 3 1,50 4,00  
6 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  38,50 Kw 12,00 Kw 110.100,00 
7 ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ 1000 KGR/H 1 7,00 Kw  29.000,00 
8 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 8 BAR 1 5,00 Kw  2.500,00 
9 ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ 2   1.200,00 
10 Η/ZPETROGEN ΤΥΠΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ T165PE 1   21.480,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  105,81Kw  535.280,00 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

α/α Ονομασία Μηχανήματος Ισχύς Κιν/ρια 
(KW ) 

Ισχύς 
θερμική 

(KW) 

Αξία  
(Ευρώ) 

 Compact Σύστημα Επεξεργασίας Υγρών 
αποβλήτων τυροκομείου 

4,85  280.800,00 

 ΣΥΝΟΛΑ   4,85KW  280.800,00 
 

6.3.5 Εκτίμηση της επιφάνειας που καταλαμβάνεται από το έργο 

Πολεοδομική κατάσταση 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Τυροκομείο:Το τυροκομείο θα βρίσκεται σε γήπεδο εμβαδού 5.380,00 m2,  με 
στοιχεία Κ1-Κ2-Κ3-Κ4 (βλ. Τοπογραφικό διάγραμμα). Θα περιλαμβάνει κτίριο 
τυροκομείου με υπόστεγο παραλαβής και κατασκευή μονάδας βιολογικού 
καθαρισμού.Η μονάδα βιολογικού καθαρισμού θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 
10.5 m2. 
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Η μονάδα παραγωγής θα είναι εμβαδού κάλυψης 807.00m² και δόμησης 
715.00m².  

6.3.6 Περιγραφή των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων, χημικών, νερού κ.λπ. 

Στην εγκατάσταση θα υπάρχει δεξαμενή υγραερίου 5m3 

6.3.7 Συστήματα ψύξης, κλιματισμού, πυρόσβεσηςκ.λπ. 

Τα μηχανήματα και η ισχύς τους, περιγράφονται αναλυτικά στους παραπάνω πίνακες.  

Oεξοπλισμός ψύξης και κλιματισμού τυροκομείου θα αποτελείται από ψυκτικό 
συγκρότημα 2 συμπιεστών BITZER R134, συμπυκνωτή GUNTNER, αεροψυκτήρες 
τεμ.6, πίνακα αυτοματισμού με inverter και μονωμένο ψυκτικό δικτύου.Οι 
ενεργειακές ανάγκες της μονάδας για κίνηση και θέρμανση θα καλύπτονται με 
ηλεκτρική ενέργεια. 

Το σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης της εγκατάστασης θα γίνει με βάση 
ειδική μελέτη πυροπροστασίας, που θα προβλέπει το σύστημα, αλλά και τα σημεία 
στα οποία θα τοποθετηθούν οι πυροσβεστήρες.  

6.4 Φάση κατασκευής 

6.4.1. Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα επιμέρους εργασιών και σταδίων 
κατασκευής 

Αναλυτικά οι εργασίες, οι οποίες θα γίνουν με χρονολογική σειρά,για την κτηριακή 
κατασκευή στο υφιστάμενο γήπεδο είναι οι εξής: 

 Εκσκαφή της θεμελίωσης μέχρι τη στάθμη του υγιούς εδάφους έδρασης των 
θεμελίων 

 Μεταλλική κατασκευή – οπλισμένο σκυρόδεμα για τον φέροντα οργανισμό  
 Πλαγιοκαλύψεις 
 Στέγες – επικάλυψη 
 Υδραυλική εγκατάσταση  
 Αποχέτευση  
 Δάπεδα 
 Ηλεκτρική εγκατάσταση  
 Χρωματισμοί 
 Μονώσεις 
 Βιομηχανικές πόρτες – πόρτες ψυκτικών θαλάμων, ράμπες φόρτωσης 
 Είδη υγιεινής 
 Πυρόσβεση 
 Βιομηχανική Ψύξη 
 Περιβάλλον χώρος  

Μετά την κατασκευή του κτηριακού κελύφους, θα ενσωματωθεί σε αυτό ο 
μηχανολογικός εξοπλισμός. Τα μηχανήματα της υποδομής και η κινητήρια ισχύς τους 
φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. 
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Εκτός του κτιρίου που περιεγράφηκε, η εγκατάσταση  προϋποθέτει και κατασκευή 
νέας μονάδας βιολογικού καθαρισμού 10.5 τ.μ. 

Οι εργασίες που θα γίνουν για τα κτιριακά έργα και τη σύνδεση του Βιολογικού 
Καθαρισμού με το τυροκομείο είναι οι εξής 

 Χωματουργικές εργασίες- εκσκαφές για τη θεμελίωση των κτιρίων αλλά και 
τη διάνοιξη τάφρου για την τοποθέτηση αγωγού μεταφοράς των αποβλήτων 
του τυροκομείου από το κεντρικό φρεάτιο συλλογής του δικτύου 
αποχέτευσης, προς το φρεάτιο άφιξης της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων 

 Οπλισμένο Σκυρόδεμα (θεμελίωση) 

 Τοιχοδομές από μεταλλικά επίπεδα πλαίσια 

 Τοιχοδομές εσωτερικές για το διαχωρισμό χώρων μηχανοστασίων και 
αποθηκών 

 Κατασκευή των φρεατίων και των δεξαμενών 

 Τοποθέτηση του αγωγού προσαγωγής των λυμάτων από το κεντρικό φρεάτιο 
συλλογής του δικτύου αποχέτευσης του τυροκομείου προς το φρεάτιο άφιξης 
της ΜΕΑ 

6.4.2. Επιμέρους τεχνικά έργα του βασικού έργου 

Το έργο αφορά στην κτηριακή κατασκευή και μηχανολογική εγκατάσταση της νέας 
μονάδας τυροκομείου που θα εξυπηρετεί τις βασικές λειτουργίες της παραγωγικής 
του διαδικασίας. 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 τίθενται από την παρούσα μελέτη είναι όλες οι υποστηρικτικές 
εγκαταστάσεις που θα αναπτυχθούν να βρίσκονται εντός του γηπέδου ιδιοκτησίας της 
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βιομηχανίας «ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε.», 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 Μ.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.    

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 γίνει εγκατάσταση χημικών τουαλετών για την 
εξυπηρέτηση του προσωπικού, για όσο διάστημα διαρκέσει η κατασκευή της 
εγκατάσταση. 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 

Οι εργασίες θα έχουν ως συνέπεια την παραγωγή ενός μεγάλου όγκου στερεών 
αποβλήτων 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. 

Στερεά απόβλητα που μπορεί να προκύψουν:  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
150101 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 
170103 Πλαστικό 
170405 Σίδηρος - χάλυβας 
170102 Ξύλο 
170505 - 170506  Μπάζα εκσκαφών  
200301 Ανάμικτα αστικά απόβλητα 
170901 – 170902 170903 - 170904 Λοιπά εργοταξιακά ανάμικτα  
 

6.4.7 Αέρια απόβλητα κατά την κατασκευή του έργου 

Κατά την κατασκευή του μελετώμενου έργου, θα προκύψουν αέρια απόβλητα (σκόνη 
και καυσαέρια όπως διοξείδιο του άνθρακα, από την κίνηση των οχημάτων)  κυρίως 
κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια των 
εργασιών, λόγω της κυκλοφορίας των οχημάτων στον υπαίθριο χώρο του 
τυροκομείου το οποίο δεν είναι ασφαλτοστρωμένο, θα δημιουργείται σκόνη στην 
περιοχή μελέτης.Τέλος, λόγω της αυξημένης κινητικότητας με οχήματα αλλά και της 
χρήσης μηχανολογικού εξοπλισμού για τις κατασκευαστικές εργασίες η ποιότητα του 
αέρα θα επιβαρυνθεί κατά το διάστημα εργασιών. Σε επόμενο κεφάλαιο της μελέτης 
προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων οχλήσεων. 

6.4.8 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων κατά την κατασκευή του έργου 

Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, 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. 

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 
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τηλεφώνων ή από ηλεκτρονικούς υπολογιστές που ενδέχεται να χρησιμοποιούν οι 
εργαζόμενοι στο εργοτάξιο. 

6.5 Φάση λειτουργίας 

6.5.1 Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του έργου 

Για να διαπιστωθούν οι επιβαρύνσεις που θα επιφέρει η λειτουργία της τυροκομικής 
μονάδας στο περιβάλλον και να οργανωθεί ένα πλάνο πρόληψής τους, είναι αναγκαίο 
να γίνει η περιγραφή των εργασιών που επιτελούνται κατά την παραγωγική 
διαδικασία. 

Τα κύρια προϊόντα που παράγονται από τη «ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε.» είναι το τυρί φέτα ΠΟΠ, μυζήθρα, και βούτυρο.Οι εισροές σε 
πρώτες ύλες είναι το αιγοπρόβειο γάλα με ημερήσια ποσότητα εισροής τους 10 
τόνους ενώ δευτερεύουσες 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 

Επιπλέον, για τη συσκευασία των προϊόντων χρησιμοποιούνται σακούλες πλαστικές, 
κεσεδάκια, μεταλλικά και πλαστικά τάπερ. Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγικής 
διαδικασίας τα προϊόντα θα συσκευάζονται και θα αποθηκεύονται σε ψυκτικούς 
θαλάμους της εγκατάστασης μέχρι την διάθεσή τους στο εμπόριο. Η αναλυτική 
περιγραφή της επεξεργασίας του γάλακτος και της παραγωγικής διαδικασίας έχει 
παρατεθεί στο κεφάλαιο 6.1.1. της παρούσας μελέτης. 

6.5.2. Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού κατά τη λειτουργία του έργου, με 
εκτίμηση ποσοτήτων αιχμής και ετήσιας περιόδου. 

6.5.2.1 Πρώτες ύλες/ Βοηθητικές ύλες/ Προϊόντα 

Οι εισροές σε πρώτες ύλες είναι το αιγοπρόβειο γάλα με ημερήσια ποσότητα εισροής 
τους 10 τόνους ενώ δευτερεύουσες ύλες αποτελούν το αλάτι με ποσοστό 3%, το 
χλωριούχο ασβέστιο με ποσοστό 3%, οι πυτιές τυριού και γιαούρτης σε αναλογία 10 
gr ανά 100 Kg γάλακτος και οι οξυγαλακτικές καλλιέργειες σε αναλογία 5 gr ανά 100 
Kg γάλακτος. Επιπλέον, για τη συσκευασία των προϊόντων χρησιμοποιούνται 
σακούλες πλαστικές, κεσεδάκια, μεταλλικά και πλαστικά τάπερ. 

Τα παραγόμενα προϊόντα είναι τυρί φέτα ΠΟΠ και σε μικρότερες ποσότητες, 
βούτυρο, και μυζήθρα νωπή. 

6.5.2.2. Χρήσεις νερού  

Η υδροληψία θα γίνεται από το δημοτικό δίκτυο, ενώ μελλοντικά ίσως γίνει και 
κάποια γεώτρηση. Η απαιτούμενη ημερήσια ποσότητα νερού για την λειτουργία της 
νέας επεκταμένης εγκατάστασης υπολογίζεται στα 20m3/d. Οι κύριες χρήσεις του 
νερού είναι κυρίως για τις πλύσεις των συσκευών, δοχείων δαπέδων, καθώς επίσης 
για την παραγωγή ατμού και για την ψύξη του γάλακτος. Επίσης νερό 
χρησιμοποιείται για πυρόσβεση,  για ύδρευση και  για τους χώρους υγιεινής. Ανά 
κατηγορία, υπολογίζεται ότι  
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9 m3/d θα προορίζονται για τις πλύσεις,  

9 m3/d θα προορίζονται για την παραγωγή ατμού 

2m3/d θα προορίζονται για τις υπόλοιπες χρήσεις, με τις ανάγκες για τους χώρους 
υγιεινής να μην ξεπερνούν τα 0,5m3/d 

 

6.5.2.3. Χρήση ενέργειας – καύσιμα  

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας  

Το τυροκομείο είναι θα συνδεθεί με το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ. Η συνολική 
εγκατεστημένη ισχύς της τυροκομικής μονάδας θα ανέλθει σε περίπου 122,66  kw 
(110,66 κινητήρια και 12 θερμική). H μέση ημερήσια λειτουργία του εργοστασίου θα 
είναι 8 ώρες για 260 ημέρες ετησίως. 

Ο μέσος συντελεστής απορροφούμενης ισχύος ανέρχεται σε 0,7. Επομένως : 

Η ωριαία καταναλισκόμενη ενέργεια θα είναι 122,66  kw x 0,7 = 85,862 kwh 

Η μέση ημερήσια ενέργεια θα είναι 85,862 kwh x 8 ώρες ημερησίως = 686,896 kwh 

H προβλεπόμενη ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται ότι θα είναι: 

686,896 kwh / ημέρα x 260 ημέρες = 178592,96 kwh 

Οι παραπάνω καταναλώσεις θα καλύπτονται από το δίκτυο μέσης τάσης της 
περιοχής.  

Χρήση υγρών καυσίμων  

Δεν προβλέπεται χρήση υγρών καυσίμων κατά τη λειτουργία της μονάδας. 

6.5.2.4. 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: 

 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.  

 

6.5.2.5.Προσωπικό και λειτουργία  

Το προσωπικό που θα απασχολείται κατά τη λειτουργία της μονάδας, υπολογίζεται σε 
10 υπαλλήλους. 
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6.5.3. Διαχείριση παραγόμενου τυρογάλακτος 

Το πρωτογενές τυρόγαλα που προκύπτει από την διαδικασία της στράγγισης 
αξιοποιείται μετά από την συμπίεσης για την παραγωγή αλβουμινικών- μαλακών 
τυριών (πχ μυζήθρα), 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 μυζήθρα υπόκεινται σε ξήρανση- 
αφύγρανση σε ειδικό θάλαμο αφύγρανσης. Τέλος το προϊόν συσκευάζεται και 
διατηρείται σε θαλάμους ψύξης πριν την διάθεση του στο εμπόριο.  

Το μη αξιοποιήσιμο τυρόγαλο, θα συγκεντρώνεται σε βυτία και θα διατίθεται σε 
χοιροστάσια της περιοχής.  

6.5.4. Υγρά απόβλητα κατά την λειτουργία του έργου 

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων της τυροκομικής μονάδας, (πλην του μη 
αξιοποιήσιμου τυρογάλακτος) θα γίνεται από μονάδα επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων συνολικής κινητήριας ισχύος 4,85 KW, χωροθετημένη εντός του γηπέδου 
της εγκατάστασης, ενώ η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα 
γίνεταισε σύστημα υπεδάφιας διάθεσης(σύστημα απoρροφητικών τάφρων). 

6.5.4.1. Όγκοι παραγόμενων αποβλήτων  

Βάσει των στοιχείων λειτουργίας του τυροκομείου, τα υγρά απόβλητα που 
προκύπτουν και θα οδηγούνται στην Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) 
προέρχονται από το σύστημα καθαρισμού CIP (CleaningInPlace/ πλύσιμο του 
μηχανολογικού εξοπλισμού, των δεξαμενών, των δοχείων, των σκευών κλπ., το 
πλυντήριο των καλουπιών φέτας και από το πλύσιμο των χώρων παραγωγής 
(δαπέδων, τοίχων κλπ.). Το τυροκομείο θα επεξεργάζεται 10 τόνους γάλακτος την 
ημέρα και η παραγωγή υγρών αποβλήτων από την παραγωγική διαδικασία εκτιμάται 
σε περίπου 15 m3/ημέρα. 

6.5.4.2. Ρυπαντικό φορτίο 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. 

Q (m3/d) BOD (mg/L) COD (mg/L) Θερμοκρασία (o 
C) 

TSS (mg/L) 

15 900 2000 12-22 260 
 

6.5.4.3. Παράμετροι σχεδιασμού Μ.Ε.Α. 

Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης σύμφωνα χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία, που 
προσκομίστηκαν από την επιχείρηση και αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα. 

 

 



56 

Πίνακας 1: Ποιοτικά χαρακτηριστικά λυμάτων τυροκομείου 

Q (m3/d) BOD (mg/L) COD (mg/L) Θερμοκρασία (o 
C) 

TSS (mg/L) 

15 900 2000 12-22 260 
 

Τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων συνοψίζονται 
στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 2: Ποιότητα επεξεργασμένων λυμάτων 

Παράμετρος Τιμή 
ΕC/100 ml ≤ 200 διάμεση τιμή 
BOD5 (mg/L) ≤ 10 
COD (mg/L) ≤ 80 
TSS ≤ 35 
 

Το τυρόγαλο που παράγεται στη μονάδα δεν οδηγείται στην ΜΕΑ, αλλά διατίθεται 
ως ζωοτροφή σε νόμιμα λειτουργούσες χοιροτροφικές μονάδες. Η ημερήσια 
παραγωγή αποβλήτων κατανέμεται ομοιόμορφα για 8ωρη τροφοδοσία της ΜΕΑ.  

6.5.4.4. Μέθοδος επεξεργασίας λυμάτων του τυροκομείου  

Βάσει των στοιχείων λειτουργίας του τυροκομείου, τα υγρά απόβλητα που 
προκύπτουν και θα οδηγούνται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΕΕΑ) 
προέρχονται από το σύστημα καθαρισμού CIP (CleaningInPlace/ πλύσιμο του 
μηχανολογικού εξοπλισμού, των δεξαμενών, των δοχείων, των σκευών κλπ., το 
πλυντήριο των καλουπιών φέτας και από το πλύσιμο των χώρων παραγωγής 
(δαπέδων, τοίχων κλπ.). Το τυροκομείο επεξεργάζεται 10 τόνους γάλακτος την ημέρα 
και η παρακάτω προσφορά συντάχθηκε για παραγωγή υγρών αποβλήτων από την 
παραγωγική διαδικασία εκτιμάται σε περίπου 15 m3/ημέρα.  

Η προτεινόμενη λύση επεξεργασίας αποβλήτων που ακολουθεί αφορά ένα έργο 
επεκτάσιμο εφόσον γίνουν οι απαραίτητες προσθήκες και αλλαγές στο μηχανολογικό 
εξοπλισμό. 

Το τυρόγαλο που παράγεται στη μονάδα δεν οδηγείται στην ΜΕΑ, αλλά διατίθεται 
ως ζωοτροφή σε νόμιμα λειτουργούσες χοιροτροφικές μονάδες. Η ημερήσια 
παραγωγή αποβλήτων κατανέμεται ομοιόμορφα για 8ωρη τροφοδοσία της ΜΕΑ.  

Η επαναχρησιμοποίηση επιτρέπεται μόνο για βιομηχανική χρήση, για περιορισμένη 
άρδευση μέσω υπεδάφιου συστήματος άρδευσης και τροφοδότηση υπόγειων 
υδροφορέων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ51/2007. 

 Η παραγόμενη λάσπη αφού αφυδατωθεί φυσικά θα μπορεί να διατεθεί είτε σε 
οργανωμένο υποδοχέα (ΧΥΤΑ) βάση της ΚΥΑ 83484/2002 καθώς και της 69728/96 
για λάσπες οι οποίες προέρχονται από μη επικίνδυνα απόβλητα, είτε να 
χρησιμοποιηθεί, μετά από ανάλυση, ως εδαφοβελτιωτικό. 
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6.5.4.5. Συνοπτική περιγραφή της Μ.Ε.Α. 

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων του τυροκομείου «ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΣΑΝΙΔΑ Ο.Ε.» θα αποτελείται από τις παρακάτω επιμέρους μονάδες: 

  Αντλιοστάσιο συγκέντρωσης αποβλήτων με ενσωματωμένη 
λιποπαγίδα και δεξαμενή εξισορρόπησης ροής 

 Compact μονάδα βιολογικής επεξεργασίας (δεξαμενή αερισμού σε 
συνδυασμό δεξαμενής καθίζησης με λαμέλλες) 

 Πολυστρωματικό φίλτρο  

 Δεξαμενή χλωρίωσης  

 Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος (συστοιχία σακόφιλτρων) 

Η μεταφορά αποβλήτων του τυροκομείου θα γίνεται με φυσική ροή μέσω υπόγειου 
σωλήνα από το τυροκομείο. Στο αντλιοστάσιο συγκέντρωσης των αποβλήτων το 
οποίο θα κατασκευστείκάτωθι των δεξαμενών επεξεργασίας του αποβλήτου, θα 
εμπεριέχεται λιποπαγίδα με σκοπό την απομάκρυνση λιπών και ελαίων από την 
επιφάνεια και μία δεξαμενή εξισορρόπησης ροής, για την εξισορρόπηση των 
υδραυλικών αιχμών και την ομογενοποιήση των αποβλήτων. Τα λίπη θα 
απομακρύνονται, στη συνέχεια, με τη βοήθεια βυτίων. Στη δεξαμενή εξισορρόπησης 
θα είναι εγκατεστημένο σύστημα αερισμού για την ομογενοποίηση αλλά και την 
αποφυγή αναερόβιων συνθηκών. Έπειτα, τα απόβλητα θα οδηγούνται τα απόβλητα 
θα εισέρχονται στην compact δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας η οποία θα είναι 
κατασκευασμένη από ΙΝΟΧ λαμαρίνα 3 mm. Αυτή η δεξαμενή θα διαθέτει και το 
κατάλληλο σύστημα αερισμού για τη βιολογική επεξεργασία με τη μέθοδο της 
ενεργού ιλύος και συνδυάζεται με δεξαμενή καθίζησης με λαμέλλες. Υπό αυτές τις 
συνθήκες λειτουργίας στο τμήμα βιολογικής επεξεργασίας της compact δεξαμενής θα 
λαμβάνει χώρα: 

- Απομάκρυνση του αζώτου και του φωσφόρου σε ανοξικές και αναερόβιες 
συνθήκες 

- Μείωση του διαλυτού οργανικού φορτίου (COD) και νιτροποίηση των 
αποβλήτων σε αερόβιες συνθήκες και 

- Διαχωρισμός της αιωρούμενης βιομάζας από την επεξεργασμένη εκροή σε 
συνθήκες ηρεμίας. 

Για την πλήρη εκμετάλλευση του χώρου που προβλέπεται από το τυροκομείο και με 
γνώμονα την άριστη επεξεργασία των αποβλήτων προτείνεται η χρήση βιοφορέων οι 
οποίοι αποτελούν ένα σύστημα που βασίζεται στην αρχή της προσκολλημένης 
βιομάζας και μειώνουν τον απαιτούμενο όγκο των δεξαμενών αλλά αυξάνουν την 
ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών εκροής. 

Η μέθοδος καθίζησης με λαμέλλες που συμπληρώνει την επεξεργασία με τη μέθοδο 
της ενεργού ιλύος επιτρέπει την επίτευξη καθίζησης της λάσπης και προσκόλλησης 
μεγάλης ποσότητας βιοστερεών στις λαμμέλες με τη χρήση μικρότερου ωφέλιμου 
όγκου και έχοντας ως αποτέλεσμα ένα άριστα επεξεργασμένο διαυγάζον υγρό. 
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Το διαυγάζον υγρό από το τμήμα της καθίζησης θα διοχετεύται σε μαιανδρική 
δεξαμενή απολύμανσης με χλώριο και έπειτα θα διηθείται από πολυστρωματικό 
φίλτρο άμμου,  πριν τη τελική του υπεδάφια διάθεση σε απορροφητικούς βόθρους. 

Η πλεονάζουσα ιλύς της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας θα αντλείται σε 
σακόφιλτρα για την ξήρανση της, πριν τη τελική διάθεση της στο ΧΥΤΑ Λάρισας. 

 

6.5.4.6. 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.  

1.1. Πρώτο στάδιο επεξεργασίας 

Τα απόβλητα εισέρχονται στη δεξαμενή εξισορρόπησης ροής για την εξομάλυνση 
των διακυμάνσεων στην παροχή έτσι ώστε να επιτευχθεί η σταθερότητά της. Η 
δεξαμενή εξισορρόπησης απαιτείται στη συγκεκριμένη ΜΕΑ καθώς με τη λειτουργία 
της (1) η βιολογική επεξεργασία βελτιώνεται, επειδή τα φορτία αιχμής περιορίζονται 
και σχεδόν ελαχιστοποιούνται, οι παρεμποδιστικές ουσίες αραιώνονται και το pH 
σταθεροποιείται, (2) η ποιότητα των εκροών και η απόδοση της πάχυνσης στις 
δεξαμενές καθίζησης που ακολουθούν τη βιολογική επεξεργασία βελτιώνονται, 
εξαιτίας της σταθερής φόρτισης στερεών. Εκτός από τη βελτίωση απόδοσης των 
περισσότερων διεργασιών η εξισορρόπηση ροής είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη 
για την αναβάθμιση της απόδοσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας με υψηλό 
οργανικό φορτίο.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι προκειμένου να εκμεταλλευτούμε το χώρο της 
εγκατάστασης όσο το δυνατόν καλύτερα, τοποθετήσαμε κάτω από την εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων αντλιοστάσιο, μέσα στο οποίο θα κατασκευαστεί η δεξαμενή 
εξισορρόπησης. Μέσα σε αυτή θα τοποθετηθεί χώριστρο-σωλήνας  

Με σκοπό να δημιουργηθεί η απαραίτητη λιποπαγίδα. Με αυτόν τον τρόπο τα 
συσσωρευμένα στην επιφάνεια λίπη, θα απομακρύνονται με τη βοήθεια βυτίων 

1.2. Στάδιο βιολογικής επεξεργασίας 

Στη συγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων εφαρμόζεται το σύστημα 
ενεργού ιλύος. Εφαρμόζεται δηλαδή μια διεργασία που περιλαμβάνει την παραγωγή 
μια ενεργοποιημένης μάζας μικροοργανισμών ικανών να σταθεροποιούν ένα 
απόβλητο κάτω από αερόβιες συνθήκες. Στη δεξαμενή αερισμού παρέχεται ο 
κατάλληλος χρόνος για την ανάμιξη και τον αερισμό των εισερχόμενων υγρών από 
αποβλήτων με το μικροβιακό εναιώρημα, τα οποία γενικά αναφέρονται ως 
αιωρούμενα στερεά ανάμικτα υγρού (MixedLiquorSuspendedSolids, MLSS) ή 
πτητικά αιωρούμενα στερεά ανάμικτου υγρού 
(MixedLiquorVolatileSuspendedSolids, ML-VSS). Θα χρησιμοποιηθεί 
μηχανολογικός εξοπλισμός για την παροχή ανάμιξης και μεταφοράς οξυγόνου στη 
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διαδικασία. Για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία των αποβλήτων και τη μείωση 
του οργανικού φορτίου θα χρησιμοποιηθούν βιοφορείς με υψηλή ενεργό επιφάνεια 
για τη συγκράτηση της βιομάζας στην επιφάνειά τους. 
ΕπομένωςθαλειτουργήσεισύστημαΜΒΒR-IFAS (Moving bed biofilm reactor- 
Integrated Fixed Activated Sludge) 

Η βασική ιδέα πίσω από την ανάπτυξη της τεχνολογίας MBBR ήταν η ταυτόχρονη 
εκμετάλλευση-αξιοποίηση των προτερημάτων των διεργασιών αιωρούμενης 
(suspended) και προσκολλημένης (attached) βιομάζας, χωρίς ωστόσο να 
ενσωματώνονται οι αδυναμίες τους. Σε αντίθεση με τους συμβατικούς αντιδραστήρες 
αιωρούμενης ενεργού ιλύος, τα συστήματα MBBR δεν απαιτούν ανακυκλοφορία 
βιομάζας. Αυτό επιτυγχάνεται επιτρέποντας τη βιομάζα να αναπτυχθεί υπό τη μορφή 
λεπτών βιολογικών στιβάδων (βιοφίλμ) στην επιφάνεια ειδικά σχεδιασμένων 
πλαστικών φορέων υποστήριξης (βιοφορείς) με τους οποίους πληρώνεται ο 
αντιδραστήρας. Λόγω της μεγάλης «προστατευμένης» (εσωτερικής) ειδικής 
επιφάνειάς τους, οι βιοφορείς αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη 
υψηλών συγκεντρώσεων δραστικής βιομάζας. Η πυκνότητα των βιοφορέων είναι 
τέτοια που επιτρέπει  την ελεύθερη κίνησή τους στον υγρό όγκο του αντιδραστήρα. 
Οι βιοφορείς συγκρατούνται στο εσωτερικό του αντιδραστήρα μέσω ειδικών 
διατάξεων κοσκίνων ή εσχαρών. 

Σε αερόβια συστήματα MBBR, η κίνηση των βιοφορέων εξασφαλίζεται μέσω της 
ανάδευσης που προκαλείται από τη διάχυση αέρα, συνήθως μέσω διαχυτών χονδρής 
φυσαλίδας. Σε ανοξικά συστήματα MBBR, από την άλλη, η κίνηση των βιοφορέων 
επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλων μηχανικών αναδευτήρων (π.χ. υποβρύχιοι 
αναμίκτες).  

Συγκεντρωτικά, η τεχνολογία MBBR εμφανίζει τα κάτωθι πλεονεκτήματα σε σχέση 
με τα συμβατικά συστήματα ενεργού ιλύος: 

 Μειωμένες απαιτήσεις χώρου, λόγω των μειωμένων αναγκών σε όγκο 
αντίδρασης (ταχύρυθμες διεργασίες) και σε όγκο διαύγασης (λιγότερα στερεά 
προς διαχωρισμό). 

 Ανεξάρτητος έλεγχος του υδραυλικού χρόνου παραμονής και του μέσου 
χρόνου παραμονής βιομάζας (ηλικία ιλύος) λόγω της παρουσίας της 
προσκολλημένης βιομάζας και της συγκράτησής της στο εσωτερικό του 
αντιδραστήρα (ανυπαρξία φαινομένων έκπλυσης βιομάζας). 

 Μειωμένη παραγωγή περίσσειας ιλύος λόγω της σημαντικά διαφορετικής 
αναπτυξιακής συμπεριφοράς και μεταβολικής δραστηριότητας της 
προσκολλημένης βιομάζας σε σχέση με την αιωρούμενη βιομάζα. 

 Μη ανάγκη για ανακυκλοφορία ιλύος λόγω της παρουσίας της βιομάζας σε 
προσκολλημένη μορφή (μειωμένη κατανάλωση ενέργειας). 

 Δυνατότητα αναβάθμισης (retrofitting) ή/και επέκτασης ήδη υπαρχόντων 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας μέσω της προσθήκης βιοφορέων στις 
υφιστάμενες δεξαμενές για ενίσχυση-επιτάχυνση της βιολογικής 
δραστηριότητας. 
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Τα συστήματα MBBR μπορούν να λειτουργήσουν και ως υβριδικοί αντιδραστήρες 
που στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, αναφέρονται ως IFAS 
(IntegratedFixedActivatedSludge). Το βασικό πλεονέκτημα της υβριδικής μεθόδου 
(MBBR-IFAS) είναι ότι αυξάνει ακόμη περισσότερο την απόδοση των διεργασιών 
αποδόμησης οργανικών, νιτροποίησης και απονιτροποίησης.  Στα συστήματα 
MBBR-IFAS, η προσκολλημένη βιομάζα αποτελεί πάντοτε το μεγαλύτερο ποσοστό 
της συνολικής βιομάζας του αντιδραστήρα. Έτσι, ενώ στα συμβατικά συστήματα η 
συγκέντρωση των ολικών αιωρούμενων στερεών του μικτού υγρού (MLSS) 
κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2500-4000 mg/L, στα συστήματα MBBR-IFAS, η 
συγκέντρωση των MLSS δεν ξεπερνά συνήθως τα 2500 mg/L. Επίσης, το ποσοστό 
ανακυκλοφορίας ιλύος που απαιτείται για τη διατήρηση της επιθυμητής 
συγκέντρωσης αιωρούμενης βιομάζας στους βιοαντιδραστήρες τύπου MBBR-IFAS 
είναι μικρό, συνήθως < 50%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε συμβατικά συστήματα 
κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 50-100%. 

Το ανάμικτο υγρό στη συνέχεια οδηγείται στη δεξαμενή καθίζησης, όπου όπως 
αναφέρθηκε, το μικροβιακό εναιώρημα καθιζάνει και υφίσταται πάχυνση. Η βιομάζα 
που καθιζάνει (ενεργός ιλύς) εξαιτίας της παρουσίας ενεργών μικροοργανισμών, 
επιστρέφει στη δεξαμενή αερισμού προκειμένου να συνεχιστεί η αποικοδόμηση του 
οργανικού υλικού της εισροής. Ένα μέρος των συμπυκνωμένων στερεών 
απομακρύνεται καθημερινά ή περιοδικά, επειδή η διεργασία παράγει υπερβολική 
βιομάζα η οποία θα συσσωρευόταν μαζί με τα μη βιοαποκοδομήσιμα στερεά τα οποία 
περιέχονται στα εισερχόμενα υγρά απόβλητα. Αν τα συσσωρευμένα στερεά δεν 
αφαιρεθούν θα καταλήξουν τελικά στην εκροή του συστήματος.  

Από τη δεξαμενή αερισμού λοιπόν το ανάμικτο υγρό θα οδηγείται, στη δεξαμενή 
καθίζησης με λαμέλες. Η διάταξη καθίζησης βαρύτητας με λαμέλες βασίζεται στην 
τροποποιημένη καθίζηση με αντιρροή. Το ρεύμα τροφοδοσίας εισάγεται μέσω ενός 
αγωγού στο δοχείο τροφοδοσίας της διάταξης, το οποίο αποτελεί ένα κανάλι μεταξύ 
των διαφορετικών τμημάτων των επιφανειών. Η ροή κατευθύνεται προς τα κάτω προς 
τις ανεξάρτητες πλαϊνές σχισμές εισόδου των επιπέδων. Η τροφοδοσία κατανέμεται 
κατά μήκος των επιφανειών και ρέει προς τα πάνω, κάτω από συνθήκες γραμμικής 
ροής. Οι επιφάνειες σχηματίζουν κλίσεις 55ο με την οριζόντια επιφάνεια. Τα στερεά 
καθιζάνουν στις επιφάνειες και το καθαρό υπερκείμενο υγρό εξέρχεται από τις 
επιφάνειες μέσω οπών του ακροφυσίου. Τα στερεά ολισθαίνουν προς τα κάτω σε μια 
χοάνη συλλογής. Εκεί λαμβάνει χώρα περαιτέρω πάχυνση εξαιτίας της συμπίεσης 
στη ζώνη ηρεμίας που συμβαίνει επειδή τα κεκλιμένα επίπεδα τροφοδοτούνται από 
τα πλάγια και όχι από τον πυθμένα. 

Τα χυτά υλικά που χρησιμοποιούνται στα πλαστικά υλικά πλήρωσης έχουν τη μορφή 
κερύθρας. Επίπεδα και πτυχωτά στρώματα πολυβινυλοχλωριδίου είναι ενωμένα μαζί 
σε επίπεδες ενότητες. Συνήθως τα στρώματα έχουν μια πτυχωτή επιφάνεια για 
ενισχυμένη ανάπτυξη του υμένα και χρόνο κατακράτησης. Κάθε επίστρωση των 
ενοτήτων είναι γυρισμένη σε ορθή γωνία με την προηγούμενη επίστρωση ούτως ώστε 
να βελτιώσει ακόμη πιο πολύ την κατανομή των υγρών αποβλήτων. Στη 
συγκεκριμένη μονάδα προτείνεται η πλαστικό υλικό πλήρωσης κάθετης ροής, έτσι 
ώστε να είναι αποτελεσματικό στην απομάκρυνση του BOD και ΤSS από μια μεγάλη 
διακύμανση φορτίων. 
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Η ιλύς από τον πυθμένα της δεξαμενής καθίζησης θα ανακυκλοφορείται στη 
δεξαμενή αερισμού και τα υπερχειλίζοντα καθαρά υγρά θα οδηγούνται με φυσική 
ροή στoυς βόθρους. Η πλεονάζουσα ιλύς της μονάδος βιολογικής επεξεργασίας θα 
αντλείται προς αφυδάτωση σε σακόφιλτρα πριν την τελική τους διάθεση. Τα 
στραγγίδια από τα σακόφιλτρα επιστρέφουν στη δεξαμενή εξισορρόπησης του 
αντλιοστασίου. 

1.3  Απολύμανση με χλώριο (Cl2) 

Από όλα τα απολυμαντικά μέσα το χλώριο είναι αυτό που χρησιμοποιείται συνήθως 
παγκοσμίως. Αυτό συμβαίνει, διότι όσον αφορά  στη διαχείρισή του είναι πολύ 
ασφαλές χωρίς να δημιουργεί παρενέργειες στο σύστημα, στην εφαρμογή του 
οικονομικά προσιτό και πολύ δραστικό, ενώ η ισχύς του ή η συγκέντρωσή του στα 
επεξεργασμένα νερά, είναι μετρήσιμο μέγεθος. 

Συγκεκριμένα, το επεξεργασμένο από την βιολογική επεξεργασία υγρό, οδηγείται σε 
ΙΝOX ορθογωνική δεξαμενή επαφής μαιανδρικής ροής. Εκεί θα πραγματοποιείται η 
απολύμανση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. 

Η μαιανδρική δεξαμενή επαφής των αποβλήτων θα περιλαμβάνει 2 μαιάνδρους. 
Χρησιμοποιούμε μαιανδρικής ροής δεξαμενές, καθώς οι χημικές αντιδράσεις 
ολοκληρώνονται επιτυχώς σε αντιδραστήρες εμβολικής ροής. Έτσι, όταν όλα τα 
σωματίδια εισέρχονται στη δεξαμενή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ρέουν 
παράλληλα διαμέσου της δεξαμενής και εξέρχονται ταυτόχρονα με στόχο την 
επίτευξη των συνθηκών εμβολικής ροής - plugflow. 

Στη χλωρίωση η παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη είναι ο χρόνος παραμονής των 
υγρών μέσα σε αυτή. Ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής, ώστε να επιτευχθεί η 
επιθυμητή χλωρίωση είναι 60 λεπτά για παροχή αιχμής στη δεδομένη περίπτωση, 2 
m3/ώρα.  

Έπειτα από την χλωρίωση, δεν κρίνεται απαραίτητη η διαδικασία αποχλωρίωσης, με 
αποτέλεσμα η επεξεργασμένη εκροή να οδηγείται στη δεξαμενή καθαρών στον 
αποδέκτη, σε αυτήν την περίπτωση στους υπάρχοντες βόθρους. 

1.4 Πολυστρωματικό  συμβατικό φίλτρο καθοδικής ροής 

Τα αυξημένα επίπεδα αιωρόυμενων σωματιδίων καθώς και η θολότητα (ΝΤU) που 
παρουσιάζει το υγρό τυροκομικό απόβλητο, μας οδήγησαν στην επιλογή συμβατικού 
πολυστρωματικού φίλτρου καθοδικής ροής, με σκοπό τη διήθηση-κατακράτηση όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού στερεών στην αποθηκευτική επιφάνεια του 
φίλτρου. 

Στην εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί φίλτρο στρωμάτων άμμου και ανθρακίτη με 
παροχή τα 22 m3 /ώρα με ρυθμό διήθησης τα 50 m3 / ώρα, κατασκευασμένο από 
ανθεκτικό υλικό πολυεστέρα, με χειροκίνητη πολλαπλή βαλβίδα, με τη βοήθεια της 
οποίας θα ρυθμίζεται και η διαδικασία αντίστροφης πλύσης του φίλτρου. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί η ύπαρξη πολλών στρωμάτων στο φίλτρο, 
πραγματοποιήθηκε για το λόγο ότι η εισχώρηση των στερεών μέσα στη διηθητική 
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κλίνη είναι βαθύτερη, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται μεγαλύτερης διάρκειας 
χρόνοι διήθησης, λόγω μείωσης της αναπτυσσόμενης πτώσης πίεσης. 

1.5 Αντλιοστάσιο εξόδου- συλλογής επεξεργασμένου υγρού 

Αφoύ ολοκληρωθεί και η τριτοβάθμια επεξεργασία, το επεξεργασμένο υγρό θα 
συλλέγεται σε αντλιοστάσιο εξόδου, κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και 
διαστάσεων 1.5 X 1.5 m, από όπου και θα αντλείται προς τους απορροφητικούς 
βόθρους για υπεδάφεια διάθεση. Σε αυτό το σημείο, είναι δυνατή και η 
δειγματοληψία. 

1.6. Αφυδάτωση της λάσπης 

Η ιλύς τροφοδοσίας αφήνεται να καθιζάνει και να συμπυκνωθεί και στη συνέχεια 
απομακρύνεται από τον κωνικό πυθμένα της δεξαμενής προς τις διατάξεις 
αφυδάτωσης (σακόφιλτρα). Για την ξήρανση της λάσπης θα χρησιμοποιηθούν 
σακόφιλτρα, όπου αφαιρείται η υγρασία της ιλύος ώστε  να μπορεί να διατεθεί στον 
ΧΥΤΑ της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθεί μια συστοιχία δύο 
σακόφιλτρων. 

2. Διαστασιολόγηση επιμέρους τμημάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας 
αποβλήτων (ΕΕΑ) 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα απόβλητα τα οποία παράγονται από το 
τυροκομείο φτάνουν τα 15 m3/day (6000 kg/d) . Το τυροκομείο λειτουργεί 8 ώρες 
καθημερινά, επομένως η διαστασιολόγηση της μονάδας και ιδιαίτερα της δεξαμενής 
αερισμού γίνεται για παροχή: 

Μέση Ωριαία Παροχή: Q1= 15/8= 1,9 m3/hr 

Τα λύματα τα οποία αναμένονται από τη λειτουργία του τυροκομείου, εκτιμάται ότι 
θα έχουν τα τυπικά χαρακατηριστικά των λυμάτων από την τυροκόμιση σύμφωνα με 
τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και την εμπειρία από αντίστοιχες μονάδες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα. Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των λυμάτων 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Οι τιμές αυτές αποτελούν τη βάση για τον 
υπολογισμό του βιοαντιδραστήρα στις επόμενες παραγράφους. 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Ποιοτικά χαρακτηριστικά λυμάτων τυροκομείου 

Q (m3/d) BOD (mg/L) COD (mg/L) Θερμοκρασία (o 
C) 

TSS (mg/L) 

15 900 2000 12-22 260 

Τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων συνοψίζονται 
στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 2: Ποιότητα επεξεργασμένων λυμάτων 

Παράμετρος Τιμή 

ΕC/100 ml ≤ 200 διάμεση τιμή 

BOD5 (mg/L) ≤ 10 

COD (mg/L) ≤ 80 

TSS ≤ 35 

 

Δεξαμενή εξισορρόπησης ροής 

Η δεξαμενή εξισορρόπησης είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η δυνατότητα της 
μονάδας να απορροφάει τις ημερήσιες και τις εβδομαδιαίες διακυμάνσεις στην 
παροχή αλλά και να εξασφαλίζεται η δυνατότητα αποθήκευσης ικανής ποσότητας 
λυμάτων σε περιπτώσεις συντήρησης. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει επαρκής 
αποθηκευτική ικανότητα ώστε να απορροφούνται οι διακυμάνσεις αυτές, ενώ η 
παροχή προς τη δεξαμενή αερισμού θα συνεχίζει να είναι σταθερή. Προτείνεται 
λοιπόν κατασκευή πλαστικής δεξαμενής εξισορρόπησης συνολικού ωφέλιμου όγκου 
25 m3 με τις κάτωθι διαστάσεις: 

- Μήκος:    6 m 

- Πλάτος:    4.50 m 

- Ύψος:     4.00 m 

 

Δεξαμενή αερισμού: 

Η δεξαμενή αερισμού αποτελεί το βιολογικό αντιδραστήρα της μονάδας. Στη 
δεξαμενή αυτή, οι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται χρησιμοποιούν το 
παρεχόμενο οξυγόνο για να αποδομήσουν το οργανικό φορτίο του λύματος και να το 
μετατρέψουν σε βιομάζα. 

Ο σχεδιασμός της δεξαμενής αερισμού ακολουθεί τα εξής βήματα: 

Ξεκινώντας από τα στοιχεία όπως δίνονται στον Πίνακα 2, αρχικά υπολογίζονται τα 
υπόλοιπα χαρακτηριστικά του λύματος με βάση τις εξισώσεις: 

 

b COD= 1,6 (BOD)=1440 mg/L 

nb COD= COD – b COD=560 mg/L 
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Κατασκευάζεται μια δεξαμενή όγκου 28 m3 με τις κάτωθι διαστάσεις: 

Διαστάσεις 

- Μήκος:     4.00 m 

- Πλάτος:      2.00 m 

- Ύψος υγρών:     3.50 m 

- Ύψος ολικό:     4.00 m 

- Όγκος ωφέλιμος:    28.00 m3 

 

Δεξαμενή καθίζησης 

Από το διάφραγμα απαέρωσης της δεξαμενής αερισμού το ανάμικτο υγρό οδηγείται 
με βαρύτητα στο τμήμα της μονάδας που πραγματοποιείται η καθίζηση. Η δεξαμενή 
καθίζησης είναι ορθογωνική, με χοανοειδή πυθμένα, κλίσης 60%. Η είσοδος των 
υγρών στη δεξαμενή γίνεται μέσω αγωγού τοποθετημένου κάθετα στη δεξαμενή. Ο 
αγωγός καταλήγει σε Τ ώστε να επιτυγχάνεται απαέρωση των υγρών κατά την είσοδό 
τους στη δεξαμενή καθίζησης. Παράλληλα, επιτυγχάνεται ακτινική κατανομή της 
παροχής σε όλη την επιφάνεια της δεξαμενής χωρίς κίνδυνο ανάδευσης της 
καθιζάνουσας λάσπης. Το διαυγασμένο υγρό υπερχειλίζει μέσω οδοντωτού 
υπερχειλιστή προς το κανάλι περιφερικής συλλογής. Το κανάλι αυτό είναι 
κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με διατομή σχήματος ανεστραμμένου Π. 
Το κανάλι τοποθετείται περιφερειακά της δεξαμενής σε απόσταση 25 cm από το 
τοιχίο της. Ανάντη του υπερχειλιστή τοποθετείται φράγμα επιπλεόντων, το οποίο 
συγκρατεί τα επιπλέοντα για να μην υπερχειλίζουν στην έξοδο. Τα επιπλέοντα 
συλλέγονται επιφενειακά από το skimmer συλλογής επιπλεόντων και οδηγούνται στα 
σακόφιλτρα 

Ο σχεδιασμός της δεξαμενής βασίζεται στην επιφανειακή φόρτιση, η οποία δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 16 m3/m2d. 

Oι παράμετροι επιλέγονται με βάση την καλύτερη απόδοση του συστήματος και 
συγκεκριμένα επιλέγονται οι εξής: 

 Συγκέντρωση ιλύος: 3500 mg/L 

 Επιφανειακή φόρτιση: 4 m3/m2d 

 Bάθος: 1.5 m 

Επιφάνεια δεξαμενής: 

Α=Q/Eπιφανειακή φόρτιση=15/4=3,75 m2 

Ποσοστό ανακυκλοφορίας: 

RAS=X/(XΓ-Χ)=3500/8000-3500=0.77 

Ρυθμός ανακυκλοφορίας: 
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Qr=QtrRAS=2.9 m3/hr 

 

Kατασκευάζεται μια δεξαμενή καθίζησης διαστάσεων: 

- Μήκος:      1.87m 

- Πλάτος:      1.00 m 

- Ύψος:       1.5 m + 0.30 m 
ελεύθερο 

- Πλάτος καναλιού υπερχείλισης:   0.25 m 

 

ΙNOXορθογωνική δεξαμενή μαιανδρικής ροής 

Μήκος δεξαμενής:       1.50 m 

Πλάτος δεξαμενής:       0.70 m 

Μήκος μαιάνδρου:      0.30 m 

Πλάτος μαιάνδρου:       0.50 m 

Απόσταση μαιάνδρων (b):                                                              0.20 m 

             Ωφέλιμος όγκος δεξαμενής:                                                            1.00 m3 

             Χρόνος παραμονής της παροχής αιχμής:                                        60 min 

             Απαιτούμενη συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου (Ct):           0.502 mg/L 

Qχλωρίου :                                                                                            0.504 g/L 

Qδιαλ/τος NaOCl:                                                                                    0.007 L/h 

 

Συστοιχία σακόφιλτρων 

Συστοιχία που θα αποτελείται από δύο σακόφιλτρα και θα έχει τις κάτωθι διαστάσεις 

- Μήκος:1.5 m 

- Πλάτος:1.5 m 

 

Στέγαστρο Η/Μ εξοπλισμού και φυσητήρων (Πάνελ μονόριχτο) 

- H1: 1.80 m 

- H2: 2 m 

- Πλάτος σκεπάστρου: 1m 

- Μήκος Βάσης: 4 m 



66 

3. Η/Μ εξοπλισμός 

 Δεξαμενή εξισορρόπησης 

1) Δύο αντλίες ανοιχτού καναλιού TSURUMI 80B21  1,8-19,8 m3/ώρα 
0,55 kW /1,1 Amp, μανομετρικοH=8,9-1m με βάνες και βαλβίδες 
αντεπιστροφής. 

2) Παροχόμετρο του οίκου ΚROHNΕ για τη μέτρηση της παροχής 
εισόδου στη δεξαμενή 

3) Συλλέκτης αντλιών με βαλβίδες αντεπιστροφής και βάνες 2 ΄΄ 

4) Συλλέκτης αντλιών ΙΝΟΧ Φ5 ιντσών με σωληνώσεις ΙΝΟΧ 2 ιντσών 
και ελαστικούς δακτυλίους σύνδεσης. 

5) Σωληνώσεις ΙΝΟΧ 2 ιντσών για την ανάδευση της δεξαμενής 

6) Κατανομείς ροής INOX διαστάσεων 0,70 x 0,80, πάχους 2mm 
λαμαρίνας, με δυο διαφράγματα ακροσωλήνια 2’ με βάνες ρύθμισης 
παροχής  4-6 m3/h καθώς και την σύνδεση των αντλιών στον 
κατανομέα με τα απαραίτητα εξαρτήματα. 

 Δεξαμενή αερισμού  

Προσφέρεται compact δεξαμενή αερισμού κατασκευασμένη από μαύρη λαμαρίνα 
ΙΝΟΧ 3 mm η οποία θα συγκοινωνεί και με τη διεργασία της καθίζησης με λαμέλλες 

1) Compact δεξαμενή αερισμού από ΙΝΟΧ 304, 3mm πάχος 

2) Διαχυτές πλακοειδείς τύπου MF650 1in, με σέλα Φ63, του οίκου 
SUPRATEC, λεπτής φυσαλίδας 

3) Ένα συγκρότημα φυσητήρων ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της μονάδας 
στη δεξαμενή αερισμού CL 420 HS 2.2 kW, του οίκου MAPRO, 42 m3/hr 
στα 350 mbar 

4) Τοποθέτηση του συστήματος, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση αυτού. 

5) Προμήθεια και τοποθέτηση αεραγωγού DN 80 κατά μήκος της δεξαμενής 
από την απέναντι πλευρά. Στο νέο αεραγωγό θα υπάρχουν αναμονές με 
όλα τα υλικά για να συνδεθούν με τους νέους διάχυτες καθώς και με τον 
συλλέκτη των φυσητήρων  

6) Συλλέκτες διαχυτών με κoιλοδοκό ΙΝΟΧ 80x80 με βάσεις στήριξης 
ανάλογα με τον πυθμένα της δεξαμενής και με σύστημα ανέλκυσης. Ο 
κάθε συλλέκτης θα συνοδεύεται με σωλήνα ΙΝΟΧ 2 ιντσών με ρακόρ 
σύνδεσης και βάνα σφαιρική. 

7) Δυο διαφράγματα ΙΝΟΧ που πρέπει να τοποθετηθούν στην δεξαμενή 
αερισμού για την είσοδο των αποβλήτων 
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 Δεξαμενή καθίζησης  

1) Μία αντλία VARISCO 25 m3 /hγια την απομάκρυνση της λάσπης από τις 
καθιζήσεις και την ανακυκλοφορία λάσπης με τις φλάντζες και τις 
σωληνώσεις αέρος. 

2) Δυο SKIMΜER ΙΝΟΧ 4 ιντσών για την απομάκρυνση της επιφανειακής 
λάσπης με τις σωληνώσεις και την σχετική ρύθμιση. 

3) Διάφραγμα περιμετρικά της καθίζησης ΙΝΟΧ  για να συγκρατεί τα 
επιπλέοντα, καθώς και σύστημα ψεκασμού της δεξαμενής για να 
αποφύγουμε επιπλέουσα λάσπη  που τους καλοκαιρινούς μήνες 
δημιουργεί δυσοσμία.  

4) Οδοντωτού υπερχειλιστή ΙΝΟΧ με διάφραγμα 2,5 mm περιμετρικά της 
δεξαμενής με τα στηρίγματα. 

5) Θάλαμος ηρεμίας ΙΝΟΧ 3mm Φ600 στο κέντρο των δεξαμενών με τον 
σωλήνα ΙΝΟΧ σύνδεσης 

6) Μπλοκ λαμελλών του γερμανικού οίκου ΕΝΕΧΙΟ 

 Σακόφιλτρα 

1) Μια αντλία στραγγιδίων 1,8-25 m3/ώρα 0,50 kW /0,8 Amp, 
μανομετρικό Η=5,5-2,6m MXV 09T2 με βάνα και βαλβίδα 
αντεπιστροφής 

2) Αντλιοστάσιο στραγγιδίων με όλες τις σωληνώσεις και τις βάνες για 
την μεταφορά των στραγγιδίων στην δεξαμενή εξισορρόπησης αντλίες 
0,75kw/1,5A, 5-9 m3/ώρα, μανομετρικό: Η=4,5-6m MXV 02T9 

 Ηλεκτρολογικός πίνακας αυτοματισμοί 

1) Προμήθεια και κατασκευή ηλεκτρικού πίνακα δυο πεδίων με 
ενσωματωμένο PLC και όλα τα απαραίτητα υλικά για την λειτουργία 
της μονάδας 

2) Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίων φλοτέρ, ηλεκτροβάνες και κάθε 
υλικό απαραίτητο για τις συνδέσεις των μηχανημάτων, προμήθεια και 
τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα στις κλίνες ξήρανσης. 

6.5.4.7.Διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων  

Το υπερκείμενο υγρό θα διοχετεύεται σε απορροφητικούς βόθρους και αριθμούνται 
σε πέντε (5).  Οι απορροφητικοί βόθροι έχουν διάμετρο τα δύο (2) μέτρα και βάθος 
το ένα (1) μέτρο, είναι υπόγειοι και διοχετεύουν το επεξεργασμένο υγρό στο 
υπέδαφος. Το υπερκείμενο υγρό με μέγιστη ημερήσια απορροή 15m3/d, αφού υποστεί 
τριτοβάθμια επεξεργασία μέσω του πολυστρωματικού φίλτρου, εξασφαλίζει την 
ποιότητά του, ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος ρύπανσης της υπόγειας εδαφικής 
στοιβάδας και κατ’επέκταση του υδροφόρου ορίζοντα. 
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Όσον αφορά στο έδαφος που προϋπάρχουν οι βόθροι, αυτό έχει καλή δομή και 
σύσταση για τη διοχέτευση των επεξεργασμένων λυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το 
χαρακτηρίζουμε ως αμμώδες με καλή διαπερατότητα και ικανότητα απορρόφησης. 

Τα συμπαγής υφής εδάφη, όπως είναι τα αμμώδη, παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
πυκνότητα και χαμηλό πορώδες σε αντίθεση με τα λεπτής υφής, αργιλώδη εδάφη. Για 
τη διάθεση υγρών επεξεργασμένων λυμάτων θα πρέπει να αξιολογήσουμε την 
απορροφητικότητα S  του εδάφους, ώστε να είναι ικανοποιητική. 

Στην  περίπτωσή μας, οι απορροφητικοί βόθροι θα κατασκευαστούν σε αμμώδες, 
χαμηλού πορώδους και υψηλής απορροφητικότητας (στραγγίζει εύκολα), αφού δεν 
συγκρατούνται σε αυτό μεγάλες ποσότητες νερού. 

Βάσει του <<Τ>> προσδιορίζεται η καταλληλότητα του εδάφους για την εφαρμογή 
υπεδάφιας διάθεσης  σε ότι αφορά στη διηθητική ικανότητα, καθώς και η ελάχιστη 
απαιτούμενη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων πριν τη διάθεσή τους. 

Στα πλαίσια σχεδιασμού του υπεδάφιου πεδίου διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων της Τυροκομικής Μονάδας <<Σανίδας>>, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές 
διήθησης τύπου Τ. 

Η δοκιμή τύπου Τ χρησιμοποιείται για να εξεταστεί η καταλληλότητα του 
υπεδάφους, κάτω από τον πυθμένα του διάτρητου σωλήνα διάθεσης, ώστε να 
μεταφερθούν τα επεξεργασμένα από την τριτοβάθμια επεξεργασία απόβλητα. 

Δοκιμή Διήθησης Τύπου Τ 

Βήμα 1ο 

Στο υπό μελέτη πεδίο διάθεσης διανοίχτηκαν δύο(2) οπές δοκιμής, με διαστάσεις 300 
mm*300 mm*400 mmέκαστη, κάτω από το επίπεδο του αγωγού διάθεσης. Ο 
πυθμένας και οι πλευρές των οπών κατεργάστηκαν κατάλληλα, ώστε να 
πραγματοποιείται έκθεση του φυσικού εδάφους και να απομακρυνθούν τυχόν 
συμπιεσμένες ή λειασμένες επιφάνειες. 

Βήμα 2ο 

Η κάθε οπή πληρώθηκε προσεκτικά με καθαρό νερό 18 ώρες πριν την έναρξη της 
δοκιμής σε όλο το βάθος των 400 mm. Αφού πραγματοποιήθηκε πλήρης διήθηση του 
νερού, η οπή επαναπληρώθηκε μέχρι τα 400 mm και αφέθηκε να στραγγίσει μέχρι 
την επόμενη ημέρα. 

Βήμα 3ο 

Την επόμενη ημέρα, και έπειτα από κορεσμό της οπής, ξαναγεμίστηκε σε όλο το 
βάθος των 400 mm και έγινε καταμέτρησεις των χρονικών στιγμών της πλήρωσης και 
τελικά της  μείωσης του νερού στο επίπεδο των 300 mm. 

Στη δεδομένη περίπτωση, η αρχική πτώση της στάθμης από 400 mm σε 300 mm 
πραγματοποιήθηκε σε χρόνο 12 min για την 1η οπή και 15 min για τη 2η οπή. 
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Βήμα 4ο 

Στη συνέχεια καταγράφηκαν οι χρονικές διάρκειες πτώσης της στάθμης από τα 300 
mm βάθους οπής στα 200 mm, σε τρεις (3) δοκιμές για κάθε οπή και υπολογίστηκε η 
χρονική διάρκεια πτώσης  (Δt) σε 100 mm βάθους. 

Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τους χρόνους πτώσης της στάθμης από τα 
300 mm στα 200mm σε κάθε οπή κατά τα στάδια δοκιμής και υπολογίζεται η 
διηθητικότητα του πεδίου. 

 

ΟΠΗ 1 2 

ΠΛΗΡΩΣΗ Δt (min) για πτώση 
στάθμης κατά 100 mm 

Δt (min) για πτώση στάθμης κατά 
100 mm 

1 10,5 11,7 

2 14,3 13,8 

3 17,7 17,5 

Μέση διάρκεια (Δt) min 14,17 14,3 

 

Μέση διηθητικότητα 
(s/mm) 

8,5 8,6 

Διηθητική ικανότητα 
πεδίου (s/mm) 

8,55 

 

 

[Ρόϊκος (2012). Τεχνική υποστήριξη της κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων για τον 
προσδιορισμό κατάλληλων συστημάτων και την ανάπτυξη κριτηρίων επιλογής για 
την επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δ προτεραιότητας] 
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α/α Μέσος χρόνος διήθησης Τ 

(s/mm) 

Δυνατότητα εφαρμογής 
υπεδάφειας διάθεσης 

1 Τ<7 Δεν εφαρμόζεται 

2 7≤  Τ ≤118 Είναι δυνατή η εφαρμογή, 
μετά από επεξεργασία σε 
σηπτική δεξαμενή ή 
δεξαμενή Imhoff 

3 118 ≤ Τ ≤177 Είναι δυνατή η εφαρμογή, 
μετά από επεξεργασία σε 
σηπτική δεξαμενή ( ή 
δεξαμενή Imhoff)- 
Χαλικοδιυλιστήριο- 
Αμμοδιυλιστήριο ή 
ισοδύναμο σύστημα 

4 177 ≤Τ ≤213 Είναι δυνατή η εφαρμογή, 
μετά από πρόσθετη 
επεξεργασία με 
Συμβατικά – Μηχανικά 
Συστήματα ή Φυσικά 
Συστήματα 

5 213 ≤ Τ Δεν εφαρμόζεται 

 

Η τιμή της διηθητικότητας του υπό μελέτη πεδίου με συντεταγμένες, ανέρχεται σε 8.6 
s/mm. Επομένως, και σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, επιβεβαιώνεται ότι το 
έδαφος του υπό εξέταση πεδίου είναι κατάλληλο για την εφαρμογή της υπεδάφιας 
διάθεσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σα φίλτρο συγκράτησης. Η δοκιμή διήθησης 
συνίσταται στη μέτρηση του χρόνου που απαιτείται για να κατέβει η στάθμη του 
νερού στην οπή δοκιμής που ανοίγεται στο πεδίο κατά ένα συγκεκριμένο ύψος. 

Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης επιφάνειας διήθησης του πεδίου διάθεσης 
χρησιμοποιήσαμε τον παρακάτω τύπο: 

A=  Q * Tp * c  με, 

Α = απαιτούμενη ενεργός επιφάνεια διήθησης 

Τp = χρόνος διήθησης , s/mm. Με τη δοκιμή διήθησης υπολογίστηκε σε 8.5 s/mm 

C = διορθωτικός συντελεστής του χρόνου διήθησης. Ο συντελεστής μπορεί να πάρει 
την τιμή 0,20. 

Q= μέση ημερήσια παροχή υγρών αποβλήτων 

Λόγω της τριτοβάθμιας επεξεργασίας με πολυστρωματικό φίλτρο η απαιτούμενη 
επιφάνεια διήθησης μπορεί να ελαττωθεί στο ήμισυ. Επομένως, 
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Α= [15 (m3 /d) * 8.6 (s/mm)* 0.2]*0.5 = 12.9 m2 

Προκειμένου να μην παρουσιαστούν προβλήματα υπερχείλισης των απορροφητικών 
βόθρων, όπως σε συνθήκες εμφάνισης υψηλών βροχοπτώσεων, εξασφαλίζουμε το 
σύστημα με συντελεστή ασφαλείας 120%. Σε αυτήν την κατεύθυνση, θα 
κατασκευαστεί τελικά ένα υπεδάφιο πεδίο διάθεσης (σύστημα απoρροφητικών 
τάφρων), με συνολική επιφάνεια 15.7 m2. 

O αριθμός των τάφρων θα ανέρχεται σε 5 με διάμετρο 2 εκατοστά καθένας από 
αυτόυς και βάθος 1 m. 

Στο φάκελο της μελέτης έχει επισυναφθεί το σχέδιο για την υπεδάφια διάθεση των 
υγρών αποβλήτων.  

 

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

Η παρούσα μελέτη αφορά την εγκατάσταση δικτύων αποχέτευσης. Η σύνταξη της 
μελέτης έγινε σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2412/86, λαμβάνοντας υπόψη και τα 
βοηθήματα: 

α) Οικιακές Εγκαταστάσεις Υγιεινής K. Schulz 

β) Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

γ) Πρότυπα ΕΛΟΤ και ISO 

 

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
H ακόλουθη τεχνική περιγραφή βασίζεται: 

α) Στο άρθρο 26 του Κτιριοδομικού Κανονισμού 
β) Στην ΤΟΤΕΕ 2412/86 
γ) Στην απόφαση ΓΙ/9900/3.12.1974/ΦΕΚ 1266 Β', "περί υποχρεωτικής κατασκευής 
αποχωρητηρίων" 
δ) Στο Π.Δ. 38/91 
 
Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα "Κανονισμού Εσωτερικών Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων" του ελληνικού κράτους, τις υποδείξεις του κατασκευαστή και της 
επιβλέψεως, καθώς επίσης και τους κανόνες της τεχνικής και της εμπειρίας, με τις 
μικρότερες δυνατές φθορές των δομικών στοιχείων του κτιρίου και με πολύ 
επιμελημένη δουλειά. Οι διατρήσεις πλακών, τοίχων και τυχόν λοιπόν φερόντων 
στοιχείων του κτιρίου για την τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευσης 
σωληνώσεων θα εκτελούνται μετά από έγκριση της επιβλέψεως. 
 
Οι κανονισμοί με τους οποίους πρέπει να συμφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των 
μηχανημάτων, συσκευών και υλικών των διαφόρων εγκαταστάσεων, αναφέρονται 
στην τεχνική έκθεση και στις επιμέρους προδιαγραφές των υλικών. Όλα τα υλικά 
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που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να είναι 
καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται 
κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις 
διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν δεν 
καθορίζονται από τις προδιαγραφές. 
 
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
Οι νιπτήρες, οι λεκάνες WC και τα υπόλοιπα είδη υγιεινής είναι κατασκευασμένα 
από λευκή υαλώδη πορσελάνη. 
 
ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
Το δίκτυο σωληνώσεων αποχετεύσεως του κτιρίου θα κατασκευασθεί με βάση τους 
ακόλουθους γενικούς όρους: 
 
Η διαμόρφωση του δικτύου, η διάμετρος των διαφόρων τμημάτων του και τα υλικά 
κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια, ενώ παράλληλα θα τηρούνται οι 
διατάξεις των επισήμων κανονισμών του Ελληνικού κράτους για "Εσωτερικές 
Υδραυλικές Εγκαταστάσεις". Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι σύμφωνα με τους 
Γερμανικούς κανονισμούς κατασκευής DIN 8061/8062/19531. 
 
Τα μέσα στο έδαφος, οριζόντια τμήματα του δικτύου θα κατασκευασθούν από 
πλαστικούς σωλήνες U-PVC 6 atm. 

 
Οι κατακόρυφες στήλες αποχετεύσεως θα κατασκευασθούν από πλαστικούς 
σωλήνες U-PVC 6 atm. 
 
Οι δευτερεύοντες σωλήνες των υποδοχέων ή σιφωνίων δαπέδων θα 
κατασκευασθούν από πλαστικοσωλήνες. 
 
Οι κατακόρυφες σωλήνες αερισμού του δικτύου θα κατασκευασθούν από 
πλαστικούς σωλήνες U-PVC 6 atm. 
 
Οι οριζόντιοι πλαστικοί σωλήνες μέσα στο έδαφος θα τοποθετηθούν με έδραση 
πάνω σε βάση από σκυρόδεμα των 200 kg τσιμέντου, αρκετού πάχους (10 cm) και 
πλάτους το οποίο θα διαστρωθεί στον πυθμένα του αντίστοιχου χαντακιού, με την 
ίδια ρύση, όπως ο αποχετευτικός αγωγός. Μετά την τοποθέτηση και συναρμογή των 
πλαστικών σωλήνων στο χαντάκι, αυτό θα γεμίσει πρώτο με ισχνό σκυρόδεμα που 
θα καλύπτει τους σωλήνες μέχρι το μισό της διαμέτρου τους και ύστερα με τα 
προιόντα της εκσκαφής που θα κοσκινίζονται καλά. 
 
Τα φρεάτια που διαμορφώνονται για επίσκεψη και καθαρισμό κατά μήκος των 
υπογείων αποχετευτικών αγωγών και στις θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης ή 
διακλάδωσής τους, ανεξάρτητα διαστάσεων, θα κατασκευάζονται όπως καθορίζεται 
πιο κάτω. 
Ο πυθμένας του ορύγματος στη θέση κάθε φρεατίου θα διαστρώνεται με ισχνό 
σκυρόδεμα περιεκτικότητας 200 kg τσιμέντου ανά m3 σε πάχος 12 cm πάνω στο 
οποίο θα τοποθετηθεί μισό τεμάχιο πλαστικού σωλήνα Φ 10 cm (κομμένο κατά 
μήκος δύο γενέτειρων διαμετρικά αντιθέτων) ίσιου ή καμπύλου ή διακλαδώσεως γ 
για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής προσαρμοζόμενου στεγανό με κανονική 
συναρμογή πάνω στους συμβάλλοντες στο ύψος του πυθμένα αποχετευτικούς 



73 

αγωγούς από τους οποίους ο ένας πρέπει απαραίτητα να είναι ο γενικός αγωγός του 
κλάδου έτσι ώστε να μη διακόπτεται η συνέχεια της ροής από τον γενικό αγωγό. 
Τα στόμια των απορρεόντων στο φρεάτιο άλλων αγωγών από διάφορες διευθύνσεις 
θα τοποθετούνται χαμηλότερα του αυλακιού του κυρίου αγωγού. Τα τοιχώματα του 
φρεατίου θα εδράζονται πάνω στη διάστρωση του πυθμένα από ισχνό σκυρόδεμα θα 
κατασκευάζονται από δρομική οπτοπλινθοδομή με πλήρεις πλίνθους και 
τσιμεντοκονία 1:2 με τη δέουσα προσοχή, ώστε να μη μένουν κενά γύρω από τα 
στόμια των σωλήνων που συνδέονται στα φρεάτια. Τα τοιχώματα και ο πυθμένας 
του φρεατίου θα επιχρίονται με τσιμεντοκονία αναλογίας 1 μέρους τσιμέντου και 2 
μέρη άμμου θάλασσας, με λείανση της επιφάνειας τους με μυστρί, χωρίς όμως να 
καλύπτονται τα από πλαστικά τεμάχια (διαμορφούμενα στον πυθμένα) αυλάκια. 
Κατά την επιλογή του αναδόχου τα τοιχώματα των φρεατίων μπορούν να 
κατασκευασθούν και από οπλισμένο σκυρόδεμα 300 kg αντί πλινθοδομής. Τα 
φρεάτια θα φέρουν διπλό στεγανό χυτοσίδηρο κάλυμμα βαρέως τύπου και πλαίσιο. 
Για εξασφάλιση της στεγανότητας μεταξύ καλυμμάτων και πλαισίων στις 
αυλακώσεις του περιθωρίου θα τοποθετηθεί λίπος. Όσα φρεάτια βρίσκονται σε 
θέσεις που διέρχονται οχήματα θα φέρουν καλύμματα τύπου και αντοχής αρκετής 
για το φορτίο τους. 
Τα χυτοσιδηρά καλύμματα ανάλογα με τις διαστάσεις τους θα είναι περίπου όπως 
παρακάτω: 

 
Διαστάσεις (cm) Βάρος (kg) 
27 x 27 15 
30 x 40 25 
40 x 50 50 
50 x 60 75 

 
Το βάθος του φρεατίου θα είναι συνάρτηση της κλίσεως του προς αυτό 
οδηγούμενων σωλήνων που δεν πρέπει όμως να είναι μικρότερη από 1:100 
Οι πλαστικοί σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα είναι βάρους σύμφωνου προς τους 
κανονισμούς, ανθεκτικοί, απόλυτα κυλινδρικοί, χωρίς ρήγματα και με σταθερό 
πάχος τοιχωμάτων. 
Οι πλαστικοί σωλήνες θα έχουν το πάχος που καθορίζεται στο σχέδιο θα είναι κατά 
το δυνατό συνεχείς ενώ θα απορρίπτονται τυχόν αδικαιολόγητες ενώσεις. Για τον 
έλεγχο του πάχους των χρησιμοποιημένων πλαστικοσωλήνων καθορίζεται ότι το 
ελάχιστο βάρος τους κατά διάμετρο θα είναι: 
 

Διαστάσεις (cm) Βάρος (kg) 
Φ32 x 1.8 0.26 
Φ40 x 1.8 0.33 
Φ50 x 1.8 0.42 
Φ63 x 1.8 0.54 
Φ75 x 1.8 0.64 
Φ90 x 1.8 0.77 
Φ100 x 2.1 0.99 
Φ110 x 2.2 1.16 
Φ125 x 2.5 1.48 
Φ140 x 2.8 1.84 
Φ160 x 3.2 2.41 
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Οι συνδέσεις των πλαστικοσωλήνων μεταξύ τους κατά προέκταση ή κατά 
διακλάδωση για τον σχηματισμό της σωληνώσεως θα επιτυγχάνεται με μούφα 
διαμορφωμένη στο ένα άκρο κάθε σωλήνα. Η προσαρμογή ορειχάλκινων 
εξαρτημάτων σε πλαστικοσωλήνες θα εκτελείται κατά όμοιο τρόπο. Οι συνδέσεις 
πλαστικοσωλήνων κατά διακλάδωση πρέπει να  εκτελούνται λοξά σε γωνία 45 
μοιρών με καμπύλωση του σωλήνα της διακλαδώσεως κοντά στο σημείο 
διακλάδωσης για διευκόλυνση της ροής στους σωλήνες. Οι ενώσεις των 
πλαστικοσωλήνων με σιδηροσωλήνες θα γίνονται με ειδικό ορειχάλκινο κοχλιωτό 
σύνδεσμο του οποίου το ένα άκρο θα συνδεθεί στον πλαστικοσωλήνα με τον τρόπο 
που περιγράφεται παραπάνω, το άλλο δε θα κοχλιώνεται στο σιδηροσωλήνα.  
Η προσαρμογή πωμάτων καθαρισμού και άλλων εξαρτημάτων σε πλαστικοσωλήνες 
πρέπει να εκτελείται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο 
στροβιλισμός της ροής και η συσσώρευση τυχόν παρασυρόμενων από τα 
αποχετευόμενα νερά, στερεών ουσιών σε θέσεις προσαρμογής των εξαρτημάτων 
τους. Για τη στερέωση πλαστικοσωλήνων σε τοίχους ή δάπεδα μέσα στα αυλάκια 
εντοιχισμού τους θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά τσιμεντοκονία. 
 
Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισμού ή των προεκτάσεων των στηλών 
αποχετεύσεως πάνω από το δώμα θα προστατεύονται από κεφαλή με πλέγμα από 
γαλβανισμένο σύρμα, όπου στα σχέδια σημειώνεται, όπως και όπου αυτό είναι 
αναγκαίο θα προβλεφθούν στόμια καθαρισμού με πώμα κοχλιωτό (τάπες). Οι 
διάμετροι των στομίων καθαρισμού θα είναι ίσες τις διαμέτρους των αντιστοίχων 
σωλήνων όπου αυτό είναι δυνατό. 
 
Οι πλαστικοκατασκευές (πχ. στραγγιστήρες δαπέδων κλπ) θα κατασκευασθούν από 
φύλλο πλαστικού πάχους 4 mm. Οι στραγγιστήρες (σιφωνίου) θα φέρουν 
ορειχάλκινες σχάρες διαμέτρου 100 mm.Το συνολικό βάρος χωρίς την ορειχάλκινη 
τάπα θα είναι 1.5 kg με διάφραγμα (κόφτρα) η οποία θα φέρει κοχλιωτή 
ορειχάλκινη τάπα καθαρισμού Φ 30. Επειδή τα οικοδομικά υλικά δεν προσβάλλουν 
τους πλαστικοσωλήνες, δεν είναι αναγκαία η επάλειψή τους με προστατευτικά 
υλικά.  

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

Η μέση ημερήσια απορροή λυμάτων από τους χώρους υγιεινής για κτίρια 
βιομηχανιών, είναι 50 lt κατ' άτομο, τα άτομα των εγκαταστάσεων θα είναι το πολύ 
10, και η συνολική ημερήσια μέση απορροή από τους χώρους υγιεινής υπολογίζεται 
το πολύ σε 50 * 10 =500lt.  

Για να περιλάβουμε και την ιλύ η οποία εκτιμάται σε 50 lt κατ' άτομο ετησίως ήτοι 10 
* 50 = 500 lt, για εκκένωση σε ετήσια βάση θα συμπεριλάβουμε στη χωρητικότητα 
της σηπτικής δεξαμενής 0,5 m3. Οπότε προκύπτει απαιτούμενη χωρητικότητα 
σηπτικής δεξαμενής για 24ωρη παραμονή των λυμάτων σ' αυτών 1,00 m3. 

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 : 
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μήκος 1,85 μ. πλάτος 0,9 μ. βάθος υγρών 1.2 μ. και ολικό βάθος 1,5 μ. , δηλαδή 
χωρητικότητας 1,85 x 0,9 x 1,2 = 2 m3 η οποία αρκεί αφού καλύπτει τις ανάγκες άνω 
των 10 ατόμων. Η δεξαμενή απέχει από τυχών γεώτρηση περισσότερο από 15 μ. και 
από θεμέλια κτιρίου ή όρια οικοπέδου περισσότερο από 1,00 μέτρο. Το οπλισμένο 
σκυρόδεμα που θα περιβάλει τη δεξαμενή θα έχει πάχος 40 εκατοστά.  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΒΟΘΡΟΥ 

Όπως παραπάνω αναφέρθηκε τα υγρά απόβλητα είναι κατά μέσον όρο 0.5 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 1 μ3 
ημερησίων λυμάτων. Οπότε για 0.5 μ3 λύματα την ημέρα , η απαιτούμενη 
παράπλευρη επιφάνεια είναι 0.5* 12 = 6 μ2. Οπότε για 2 βόθρους κυλινδρικούς με 
διάμετρο 1,00 μ , προκύπτει περιφέρεια 2*1* π = 6,28 μ, δηλαδή απαιτούμενο βάθος 
6/ 4,71 = 0,96 μ. 

Το συνολικό βάθος του κάθε ενός από τους δύο όμοιους κυλίνδρους με διάμετρο ενός 
μέτρου, του προτεινόμενου απορροφητικού βόθρου θα είναι 2 μ. και το βάθος υγρών 
1.6 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. 

Διαγραμματική απεικόνιση έχει επισυναφθεί στον φάκελο της μελέτης.  

 

6.5.4.7.Προγράμματα παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
επαναχρησιμοποιούμενων υγρών αποβλήτων.  

Η τυροκομική μονάδα «ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε» θα 
χρησιμοποιεί πιστοποιημένο εργαστήριο για την διενέργεια δειγματοληψιών και 
αναλύσεων των υγρών αποβλήτων από διάφορα στάδια της επεξεργασίας τους. Το 
φρεάτιο εκροής θα λειτουργεί και ως σημείο παρακολούθησης της ποιότητας της 
εκροής.  

6.5.5. Στερεά Απόβλητα κατά την λειτουργία του έργου 

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 Λαρισαίων από την αρμόδια 
Υπηρεσία. ΕΚΑ 200301, εκτιμώμενη ποσότητα, 2,5 t/έτος 

 Οι άχρηστες χάρτινες και χαρτονένιες συσκευασίες από τα συσκευαστήρια 
του τυροκομείου. Τα ανακυκλώσιμα αυτά υλικά διατίθενται στον ΚΔΑΥ της 
περιοχής. ΕΚΑ 150101εκτιμώμενη ποσότητα, 1 t/έτος 
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 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.ΕΚΑ 150102εκτιμώμενη 
ποσότητα, 1 t/έτος 

 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.ΕΚΑ 150104εκτιμώμενη 
ποσότητα, 4 t/έτος 

 Ξύλινη συσκευασία (παλέτες)  . ΕΚΑ 150104 εκτιμώμενη ποσότητα, 2t/έτος 

 Τα εσχαρίσματα  από την προεπεξεργασία της Μ.Ε.Α. θα συλλέγονται και θα 
απορρίπτονται σε κάδο απορριμμάτων ώστε να διατεθούν στον ΧΥΤΑ της 
περιοχής. ΕΚΑ 190801εκτιμώμενη ποσότητα, 15 t/έτος 

 Η σταθεροποιημένη ιλύς από την Ε.Ε.Α. συλλέγεται και εναποτίθεται στον 
ΧΥΤΑ της περιοχής.ΕΚΑ020502εκτιμώμενη ποσότητα, 0,1 t/έτος 

6.5.6 Αέρια απόβλητα κατά την λειτουργία του έργου 

Τα αέρια απόβλητα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης διακρίνονται σε αυτά από 
την λειτουργία του ατμολέβητα Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2), Οξείδια του Αζώτου 
(NOx) και H2O (υδρατμούς) και σε αυτά που προκύπτουν από την κίνηση των 
οχημάτων των εργαζομένων και των προϊόντων και την σκόνη. Ειδικότερα θα 
παραχθούν καυσαέρια (διοξείδιο του άνθρακα) 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 δεξαμενών υγραερίου η συγκέντρωση των οποίων δεν 
θεωρείται επικίνδυνη, ενώ η επιλογή του υγραερίου έγινε με το σκεπτικό ότι 
θεωρείται πιο "καθαρό" από τους υγρούς υδρογονάνθρακες διότι έχει μεγαλύτερη 
αναλογία υδρογόνου-άνθρακα και άρα μικρότερες εκπομπές CO2 

Σύμφωνα με την μελέτη κατασκευής θα υπάρξει ασφαλτόστρωση και διαρρύθμιση 
του υπαίθριου 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 Μ.Ε.Α. που θα λειτουργεί στο ίδιο  
γήπεδο. Ωστόσο, με την τακτική συντήρηση και παρακολούθηση της λειτουργίας της 
Μ.Ε.Α. τα φαινόμενα αυτά θα αποφευχθούν.   

6.5.7 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων κατά την λειτουργία  του έργου 

Ενδεχόμενες εκπομπές θορύβου κατά την διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης θα 
προκληθούν από την αυξημένη κίνηση οχημάτων, τη μεταφορά υλικών και 
τηλειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω της αύξησης της δυναμικότητας της 
τυροκομικής μονάδας. 

Δεν αναμένεται να υπάρξουν εκπομπές δονήσεων. Βάσει της ΚΥΑ 
3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) το τυροκομείο κατατάσσεται στις 
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δραστηριότητες χαμηλής όχλησης. Αναλυτικότερα μέτρα για την αποφυγή και την 
ελαχιστοποίηση των οχλήσεων από εκπομπές θορύβου δίνονται στο κεφάλαιο 10. 

6.5.8. Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά την κατασκευή του 
έργου 

Τα επίπεδα εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας θα είναι πολύ χαμηλά κατά 
τη φάση λειτουργίας του έργου. Μικρά επίπεδα εκπομπών αναμένονται από πηγές 
χαμηλόσυχνης μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που παράγεται από 
τμήματα του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Εντοπίζονται πηγές υψηλόσυχνης 
μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από συσκευές 
κινητών τηλεφώνων ή από ηλεκτρονικούς υπολογιστές που χρησιμοποιούν οι 
εργαζόμενοι. 

Δεν εντοπίζονται πηγές ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σύμφωνα με τον 
σχεδιασμό λειτουργίας του τυροκομείου.  

6.6 Παύση λειτουργίας – αποκατάσταση 

6.6.1 Χρόνος Παύσης λειτουργίας 

Δε μπορεί να εκτιμηθεί, καθώς δεν είναι στις προθέσεις της επιχείρησης.  

6.6.2 Διαδικασίες – Χρονοδιάγραμμα καθαίρεσης κατασκευών. 

Σε περίπτωση οριστικής παύσης της λειτουργίας της εγκατάστασης, θα πρέπει άμεσα 
να ακολουθήσει η απομάκρυνση όλων των κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία διαχείρισηςαποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ), καθώς και το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού της.  

6.6.3 Αποκατάσταση Εδάφους, ή χώρου κάλυψης του έργου.  

Θα πρέπει να ακολουθήσει η απαραίτητη αποκατάσταση του χώρου, έτσι ώστε να 
είναι κατάλληλος για νέα χρήση από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου.  

7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις σχετικά με το ζήτημα της χωροθέτησης της 
εγκατάστασης, δεδομένου ότι το γήπεδο του τυροκομείου είναι ιδιόκτητο και στην 
περιοχή υπάρχουν και άλλες παρόμοιες μονάδες. 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. Η 
τυροκομική μονάδα χρειάζεται την απαραίτητη υποδομή για την παραγωγική 
διαδικασία ενώ πρέπει να παραμείνει και σύννομη με την περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Επιπλέον, η λειτουργία 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.  
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8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8.1 Περιοχή μελέτης 

Το τυροκομείο «ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε.» θα βρίσκεται 
εκτός σχεδίουστη Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ,  στη Δ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣτου Δήμου 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ της  Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ. Το έργο που πραγματεύεται η παρούσα μελέτη 
και αφορά κατασκευή μονάδας τυροκομείου, 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 Λαρισαίων 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 
μηνιαία 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 

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%. 
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Πηγή: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

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 

 

 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 



81 

 

Πηγή: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

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 
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Πηγή: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

8.3 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Η εγκατάσταση βρίσκεται στο κέντρο του θεσσαλικού κάμπου, σε σημείο που 
αποτελεί πέρασμα από τη Θεσσαλία για τη Δυτική Μακεδονία. Σε κοντινή απόσταση, 
3,4χλμ σε ευθεία βρίσκεται ο Ελασσονίτης ποταμός, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε 
περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο NATURA2000, καθώς είναι πλούσια η πανίδα της, 
κυρίως σε είδη πτηνών.  

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) 

Η περιοχή μελέτης, όπως όλη σχεδόν η περιφερειακή ενότητα Λάρισας, ανήκει στην 
Πελαγονική ζώνη, η οποία συγκροτείται από το κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο, τους 
γνευσιωμένους γρανίτες, τα ημιμεταμορφωμένα Περμο-τριαδικα πετρώματα, τα δύο 
ανθρακικά καλύμματα Τριαδικού Ιουρασικού, τις οφειολιθικές μάζες και τα Άνω 
Κρητιδικά επικλυσιγενή ιζήματα.  

 

Σεισμικότητα 

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΝΕΑΚ) του 
2000ΦΕΚ 1154Β/12.8.2003, υπάρχει διάκριση των εδαφών της ελληνικής 
επικράτειας σε 4 ζώνες, ανάλογα με τη σεισμική επικινδυνότητα. Η περιοχή μελέτης 
βρίσκεται σύμφωνα με το «Χάρτη Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας» 
εντός της Ζώνης ΙΙ. Θεωρώντας λοιπόν ότι υπάγεται στη Ζώνη ΙΙ προκύπτει ότι η 
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σεισμική επιτάχυνση εδάφους είναι 2,4 m/sec2. Οι τιμές των σεισμικών 
επιταχύνσεων εδάφους, εκτιμάται σύμφωνα με τα σεισμολογικά δεδομένα ότι έχουν 
πιθανότητα υπέρβασης 10% στα επόμενα 50 χρόνια. Το κοντινότερο ρήγμα στην 
περιοχή μελέτης είναι το ρήγμα της Ελασσόνας, το οποίο έχει δώσει μέγιστο 
καταγεγραμμένο σεισμό, 6.1 ρίχτερ.  

 

 

Τα 11 ρήγματα της Θεσσαλίας που έδωσαν ισχυρούς σεισμούς στο παρελθόν. Στο 
πάνω μέρος δίνονται τα στοιχεία του κάθε ρήγματος (μήκος L, αζιμούθιο ζ, κλίση θ, 
γωνία ολίσθησης λ) καθώς και τα έτη γένεσης και τα μεγέθη (σε παρένθεση) των 
ισχυρών σεισμών που έγιναν από το 1500 και συνδέονται με κάθε ρήγμα. 
(Παναγιωτόπουλος Δ, Παπαζάχος Κ, 2008). 

8.5 Φυσικό περιβάλλον 

 Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός του δικτύου NATURA 2000, με κωδικό 
τόπου GR1420014. Αν και η εγκατάσταση περιβάλλεται από κυρίως από 
καλλιέργειες αξίζει να γίνει μία αναφορά στην χλωρίδα της ευρύτερης 
περιοχής του δικτύου Naturaόπου ανήκει, σύμφωνα με: 
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 Το τυποποιημένο φύλλο δεδομένων (STANDARDDATAFORM) του  
Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/#)   

 Τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής – ΥΠΕΚΑ) 

8.5.1 Οικολογία της περιοχής, στοιχεία χλωρίδας και πανίδας 

Χλωρίδα  

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης η χλωρίδα που αναπτύσσεται στην παρόχθια περιοχή 
του Ελασσονίτη ποταμού, ο οποίος αποτελεί παραπόταμο του Τιταρήσιου,  
παράλληλα με το κράσπεδο του βραδέως ρέοντος ποταμού, μορφοποιείται στις εξής 
διαφορετικές φυσιογνωμικές μονάδες βλάστησης: 

 Βλάστηση καλαμώνων: αποτελείται από υπερυδατικάμακρόφυτα που 
σχηματίζουν τους γνωστούς καλαμώνες με τα είδη καλάμι (Arundodomax) 
και αγριοκάλαμο (Phragmitescommunis). 

 Αλοφυτική/ημιαλοφυτική βλάστηση: τη συνθέτουν είδη 
όπως: βούρλο (Jungusmaritimus), αρμυρήθρα (Salicorniaherbacea) 
και αγριοσπανάκι (Chenopodiumheinricus). 

 Βλάστηση αμμοθινών και αμμωδών ακτών: συναντώνται είδη όπως 
το τριβόλι (Salsolakali), το αγριόβλητο (Amaranthusretroflexuw) και 
η γλυστρίδα (Portulacaoleracea). 

 Παρυδάτια δενδρώδης βλάστηση και θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων με 
τα 
είδη καβάκι (Populusnigra), πλάτανος (Platanusorientalis), λεύκη (Populusal
ba), φτελιά (Ulmuscampestris) και ιτιά (Salixalba) 

 Βλάστηση υγρών λιβαδιών: με κυριότερους αντιπροσώπους τα 
είδη αγριοδυόσμος (Menthalongifolia) και διάφορα 
είδη τριφυλλιών (Trifoliumspp.). 

 Φρυγανική βλάστηση: αντιπροσωπεύεται από τα ποικίλα είδη 
των γαλατσίδων (Euphorbiaspp.). 

Σε τμήματα της περιμετρικής ζώνης του υγροτόπου υπάρχουν δενδρώδεις 
καλλιέργειες αμυγδαλιών, ενώ μια σημαντική έκταση της περιοχής καλύπτεται από 
βιομηχανικές καλλιέργειες ντομάτας, ζαχαρότευτλων (Betavulgarisvar. altissima), 
σιτηρών, καρπουζιών (Citruluslanatus), σπαραγγιών (Asparagusofficinalis), καθώς 
επίσης και από βοσκότοπους, χορτολιβαδικές εκτάσεις, κλπ. 

Ενώ από την Πανίδα της περιοχής, ξεχωρίζει η ορνιθοπανίδα η οποία περιλαμβάνει 
τα εξής είδη: 

Αξιόλογα Πτηνά  

Apusapusapus (Σταχτάρα) 
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Ardeacinerea (Σταχτοτσικνιάς) 

Buteobuteobuteo (Γερακίνα) 

Ciconiaciconia (Λευκοπελαργός) 

Ciconianigra (Μαυροπελαργός) 

Coraciasgarrulus (Χαλκοκουρούνα) 

Delichonurbicaurbica (Σπιτοχελίδονο) 

Egrettaalba (Αργυροτσικνιάς) 

Egrettagarzetta (Λευκοτσικνιάς) 

Falconaumanni (Κιρκινέζι) 

Hippolaispallidaelaeica (Ωχροστριτσίδα) 

Hirundorusticarustica (Χελιδόνι) 

Laniusminor (Γαϊδουροκεφαλάς) 

Meropsapiaster (Μελισσοφάγος) 

Ripariaripariariparia (Οχθοχελίδονο) 

Πηγή: ΦΙΛΟΤΗΣ 

8.5.2 Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών 

Η θέση στην οποία βρίσκεται η εγκατάσταση του τυροκομείου καθώς και η Μονάδα 
Βιολογικού Καθαρισμού, 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. 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. 

Η ενότητα περιλαμβάνει μόνο τον ομώνυμο Καλλικράτειο Δήμο. Έχει αυτοτέλεια 
λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της (εντάσσεται στην Ευρύτερη Ζώνη αγροτικών 
δραστηριοτήτων, αλλά περιλαμβάνει και τμήμα της Ζώνης αναπτυσσόμενου ορεινού 
τουρισμού στην περιοχή του Ολύμπου) και στη έκκεντρη σχετικά θέση της. Η 
ύπαρξη ενός σχετικά σημαντικού οικιστικού κέντρου αποτελεί επίσης παράγοντα 
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υπέρ του καθορισμού αυτοτελούς ενότητας. Στις περιοχές με αγροτική χρήση 
επιτρέπονται: 

 Κατοικία 
 Ξενοδοχειακά καταλύματα μέχρι 20 κλίνες 
 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (χαμηλής όχλησης για αγροτική χρήση) 
 Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης συσκευασίας και 

μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων. 
 Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης, 

συσκευασίας και μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων 
 Αγροτικές εκμεταλλεύσεις – εγκαταστάσεις 
 Ορυχεία-Λατομεία-Εξόρυξη 

8.6.2 Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

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. 

Η εγκατάσταση βρίσκεται εκτός οριοθετημένων οικισμών.  

8.6.3 Πολιτιστική Κληρονομιά 

Η πολιτιστική φυσιογνωµία του ∆ήµου Ελασσόνας είναι ιδιαίτερα έντονη. Στην 
περιοχή υπάρχει πλήθος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, συλλόγων, εκδηλώσεων αλλά 
και πολιτιστικών υποδοµών που ευνοούν τη συνέχιση της παράδοσης 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. Στον πίνακα 
που ακολουθεί, περιλαµβάνονται οι υποδοµές που σχετίζονται µε τον πολιτισµό και 
είναι χωροθετηµένες στο ∆ήµο Ελασσόνας.   

 

Στην Δημοτική Ενότητα Ελασσόνας λειτουργούν πολλά μουσεία, όπως:  

 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
 Εθνογραφικό Λαογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων 
 Μουσείο λαογραφικής ανάληψης 
 Μουσείο Εθνικής Αντιστασης – ιστορικο, λαογραφικό 

Άλλοι χώροι πολιτισμού που λειτουργούν στην Δ.Ε. Ελασσόνας είναι: 

 

Θέατρα: 

 Ανοιχτό θεατρο 
 Αιθουσαθεατρουδηµαρχου Βασιλείου Φαρμάκη 
 Αίθουσα εκδηλώσεων πνευματικού κέντρου ιεράς µμητρόπολης 
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Βιβλιοθήκες: 

 ∆ηµοτική βιβλιοθήκη 
 Βιβλιοθήκη 2ου γυµνασίου λυκείου ελασσόνας 

Πολιτιστικά κέντρα 

 Πνευματικό- πολιτιστικό κέντρο Ελασσόνας 
 Πνευματικόκέντροιεράςμητρόπολης Ελασσόνας 

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 ωςδωρητές 
στο βόρειο τοίχο. 

Ο ∆ήµος Ελασσόνας αποτελεί µια περιοχή µε πλούσιο αρχαιολογικό ενδιαφέρον και 
πλούσια ιστορική παράδοση. Αυτό έγκειται από την πληθώρα των µνηµείων του, των 
αρχαιολογικών του χώρων καθώς και των βυζαντινών στοιχείων (εκκλησίες, κλπ). 

Πηγή: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2012 - 2014 

8.7 Κοινωνικό-οικονομικό Περιβάλλον 

8.7.1 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά και τάσεις εξέλιξης. 

Η περιφερειακή ενότητα Λάρισας εμφανίζει πληθυσμό κατά την απογραφή του 2011, 
282.507 κατοίκους, ενώ κατά την απογραφή του 2001, εμφάνιζε πληθυσμό  279.305 
κατοίκους. Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε 

Ο ∆ήµος Ελασσόνας γεωγραφικά καταλαµβάνει το βορειοδυτικό τµήµα της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και έδρα του είναι η οµώνυµη πόλη της Ελασσόνας. Ο 
Καλλικρατικός ∆ήµος Ελασσόνας προέκυψε από τη συνένωση των προϋπαρχόντων 
∆ήµων Αντιχασίων, Ελασσόνας, Λιβαδίου, Ολύµπου, Ποταµιάς, Σαρανταπόρου 
καθώς και των Κοινοτήτων Βερδικούσας, Καρυάς και Τσαριτσάνης. Έτσι, συνολικά 
συγκροτείται από 9 ∆ηµοτικές Ενότητες και 60 οικισµούς. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της ΕΣΥΕ (απογραφή 2011), ο συνολικός µόνιµοςπληθυσµός του ∆ήµου ανέρχεται 
σε 32.121 κατοίκους, ενώ η έκτασή του ανέρχεται σε 1.568,14 τ. χλµ 

Οι δηµοτικές ενότητες που απαρτίζουν το ∆ήµο Ελασσόνας είναι συνολικά εννέα (9). 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι οικισµοί του 
∆ήµουΕλασσόνας, ανά ∆ηµοτική Ενότητα και ∆ηµοτική/Τοπική Ενότητα, όπως 
αυτοί έχουν καταγραφεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.   

Η Δημοτική Ενότητα Ελασσόνας περιλαμβάνει: 

 Τη Δ.Κ. Ελασσόνας: αποτελείται από τέσσερις (4) οικισμούς, την Ελασσόνα, 
το 

Αγιονέρι, την Αετοράχη και το Μικρό Ελευθεροχώρι. 
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 Την Τ.Κ. Βαλανίδας: αποτελείται από δύο (2) οικισμούς, τη Βαλανίδα και την 

Κλεισούρα. 

 Την Τ.Κ. Γαλανόβρυσης: αποτελείται από έναν (1) οικισμό, τη Γαλανόβρυση. 
 Την Τ.Κ. Δρυμού: αποτελείται από έναν (1) οικισμό, το Δρυμό. 
  Την Τ.Κ. Ευαγγελισμού: αποτελείται από έναν (1) οικισμό, τον Ευαγγελισμό. 
 Την Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου: αποτελείται από έναν (1) οικισμό, το 

Κεφαλόβρυσο. 
 Την Τ.Κ. Παλαιοκάστρου: αποτελείται από έναν (1) οικισμό, το 

Παλαιόκαστρο. 
 Την Τ.Κ. Στεφανόβουνου: αποτελείται από έναν (1) οικισμό, το 

Στεφανόβουνο 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011, ο μόνιμος πληθυσμός της Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 11.044 κατοίκους. Ο χαρακτήρας της είναι κατά βάση γεωργο-
κτηνοτροφικός, με έμφαση στην κτηνοτροφία, σημαντική μεταποιητική 
δραστηριότητα, εντοπισμένη κυρίως στημεταποίηση κτηνοτροφικών προϊόντων, και 
τέλος δυναμική στον τριτογενή τομέα (εμπόριο,ξενοδοχεία – εστιατόρια και λοιπές 
υπηρεσίες) στην έδρα της Δ.Ε. την Ελασσόνα. 

Ο οικισμός της Γαλανόβρυσης βρίσκεται νοτιοκεντρικά της Ελασσόνας, 
αναπτύσσεται σε υψόμετρο 280 μ. και απέχει από την έδρα του Δήμου μόλις 4 χλμ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011, έχει μόνιμο πληθυσμό 428 
κατοίκους. Οι κάτοικοί του σήμερα ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία.  

Ο οικισμός του Στεφανόβουνου βρίσκεται νοτιοανατολικά της Ελασσόνας, 
αναπτύσσεται σε υψόμετρο 280 μ. και απέχει από την έδρα του Δήμου 4 χλμ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011, έχει μόνιμο πληθυσμό 487 
κατοίκους.  
 
8.7.2 Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας 
Σε ότι αφορά την απασχόληση, σύμφωνα με τα στοιχεία που μπορούμε να 
αντλήσουμε από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2012 – 
2014, για την κατά κλάδο οικονοµικήδραστηριότητα,σηµειώνεταισηµαντική µείωση 
των απασχολουµένων στον πρωτογενήτοµέα σε ποσοστό 24,7%, στον κλάδο των 
κατασκευών κατά 17,6%, στον κλάδο των µεταφορών και της αποθήκευσης κατά 
17,6%, στον κλάδο του εµπορίου κατά 3,4% και στον κλάδο της εκπαίδευσης κατά 
2,2%. Αύξηση σηµείωσε η απασχόληση στους κλάδους της µεταποίησης κατά 9,1%, 
στα ξενοδοχεία και στην εστίαση κατά 49,7, της δηµόσιας διοίκησης και γενικά σε 
όλους τους κλάδους του τριτογενή τοµέα. Α΄γενής τομέας: 5,48%.  

Απασχόληση κατά κλάδο στον ∆ήµο Ελασσόνας στη δεκαετία 1991 - 2001 
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Θεωρούμε ότι και σήμερα, δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλείσεις. 

Πρωτογενής τομέας  

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, λόγω της παραδοσιακής ενασχόλησης με τη γεωργία και 
την κτηνοτροφία, αλλά και των φυσικών πόρων που διαθέτει σε συνδυασμό με τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά της, παρουσιάζει μια εξειδίκευση στον πρωτογενή 
τομέα παραγωγής. 

Η δήμος της Ελασσόνας βρίσκεται σε μία έντονα αγροτικήπεριοχή, αφού η 
περιφερειακή ενότητα Λάρισας έχει τη μεγαλύτερη καλλιεργούμενη έκταση από 
όλους τους νομούς της Ελλάδας (2.384,9 τ. χλμ., στοιχεία του 2001). Στον δήμο η 
απασχόληση στον πρωτογενή τομέα κατέχει το 24,7% και η οικονομία της, λόγω της 
θέσης της, επηρεάζεται σημαντικά από αυτόν.  
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Το µεγαλύτερο ποσοστό εκµεταλλεύσιµης γης καλύπτεται από ετήσιες καλλιέργειες 
οι οποίες καταλαµβάνουν έκταση 252.267,2 στρ. και αντιστοιχούν σε 4.810 
εκµεταλλεύσεις. Ακολουθούν οι δενδρώδεις καλλιέργειες µε 200.719,4 στρ. που 
αντιστοιχούν σε 4.347 εκµεταλλεύσεις. Σηµαντικά λιγότερες εκτάσεις 
καταλαµβάνουν οι λοιπές καλλιέργειες και συγκεκριµένα τα αµπέλια µε 9.174,3 στρ., 
τα λιβάδια – βοσκότοποι µε 1.716,8 στρ., οι οικογενειακοί λαχανόκηποι µε 14.724,6 
στρ και οι ο λοιπές καλλιέργειες µε 533,7 στρ.  

Σε ότι αφορά στην ανάλυση κατά ∆ηµοτική Ενότητα η ∆.Ε. Ελασσόνας παρουσιάζει 
τα υψηλότερα ποσοστά ετήσιων καλλιεργειών και δενδρωδών καλλιεργειών. Το 
υψηλότερο ποσοστό εκτάσεων µε αµπέλια παρουσιάζει η ∆.Ε. Σαρανταπόρου, επίσης 
πολύ υψηλό ποσοστό καλλιεργούµενων εκτάσεων µε αµπέλια παρουσιάζουν οι ∆.Ε. 
Ελασσόνας και Ποταµιάς, ενώ τις περισσότερες εκτάσεις οικογενειακών 
λαχανόκηπων µε µεγάλη διαφορά τις έχει η ∆.Ε. Λιβαδίου.   

Δευτερογενής τομέας 

Στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας ο δευτερογενής τοµέας παραγωγής 
(βιοµηχανία, βιοτεχνία) δεν εµφανίζεται ιδιαίτερα ανεπτυγµένος αφού περιορίζεται 
σε µικρές µονάδες οικογενειακής µορφής, που αφορούν κυρίως σε κλάδους 
µεταποίησης των παραγόµενων γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων. Μονάδες τέτοιου 
είδους αποτελούν τα τυροκοµεία, οι κυλινδρόµυλοι και τα ψυγεία. 

Τριτογενής τομέας 

Η τουριστική κίνηση της περιοχής δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη, καθώς υπάρχει 
ελλιπής υποδοµή και δεν έχουν αξιοποιηθεί κατάλληλα οι τουριστικοί πόροι της 
περιοχής. Μόνο στην Ελασσόνα και σε λίγους ακόµαοικισµούς (Καρυά, Λιβάδι, 
Βερδικούσια, Κοκκινοπηλός) υπάρχουν καταλύµατα και κατάλληλες υποδοµές ώστε 
να µπορέσουν να προσελκύσουν επισκέπτες. Ωστόσο, η περιοχή διαθέτει 
αρχαιολογικούς χώρους (Άζωρος, Πύθιο), σηµαντικά βυζαντινά και µεταβυζαντινά 
µνηµεία (Παναγία Ολυµπιώτισσα, Μονή Κανάλων, Μονή Αναλήψεως, κλπ), φυσικό 
ορειβασία, αναρρίχηση, ορεινή ποδηλασία, διάσχιση φαραγγιών, ιππασία, σκι, κλπ) 
και πανέµορφεςδιαδροµές σε σηµαδεµένα µονοπάτια (Ε4, Ο2) οι οποίες δεν έχουν 
αξιοποιηθεί επαρκώς, ώστε να µπορούν να αποδώσουν οικονοµικά, να 
δηµιουργήσουνεισοδήµατα για τους κατοίκους της περιοχής και να καταφέρουν να 
συγκρατήσουν το νεανικό πληθυσµό στον τόπο καταγωγής του. Στην περιοχή του 
∆ήµου Ελασσόνας υπάρχουν ξενοδοχειακά καταλύµατα, όπως ξενοδοχεία, 
ενοικιαζόµεναδωµάτια, ξενώνες και ορεινά καταφύγια, τα οποία εξυπηρετούν τις 
ανάγκες των επισκεπτών. 

 Όσον αφορά στη µελλοντική ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα για την περιοχή της 
Ελασσόνας, η υφιστάµενη ∆ηµοτική Αρχή πιστεύει ότι οι εποχές των χιονοδροµικών 
κέντρων έχουν παρέλθει από καιρό. Υπερασπιστές των ήπιων µορφώντουρισµού 
(αρχαιολογικός, θρησκευτικός, αγροτουριστικός, ορειβασία, πεζοπορία, ορεινή 
ποδηλασία, αεροπτερισµός, κλπ), του πολιτισµού και των βιολογικών κτηνοτροφικών 
προϊόντων της Ελασσόνας, πιστεύουν ότι η ανάπτυξη της περιοχής µπορεί να 
στηριχθεί σε ένα τέτοιο µοντέλο ανάπτυξης το οποίο λαµβάνει υπόψη τα συγκριτικά 
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πλεονεκτήµατα της περιοχής, την παράδοση του τόπου και την ήπια προσέγγιση 
τέτοιων δράσεων. 

8.7.3 Απασχόληση 

Για το ζήτημα της απασχόλησης επιλέχθηκε να εξεταστούν τα δεδομένα που αφορούν 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας την περίοδο 2000-2015. Αυτά φαίνονται στον ακόλουθο 
πίνακα με την κατανομή των απασχολούμενων ανά κλάδο δραστηριότητας. 
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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 οι 
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. 

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η εξέλιξη του ποσοστού της γενικής ανεργίας κατά 
ομάδες ηλικιών στην περίοδο 2013 – 2018 και η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας την 
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περίοδο Μάρτιος 2017 – Μάιος 2018 ανά αποκετρωμένη διοίκηση. 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Σε ό,τι αφορά το δήμο Ελασσόνας, τα στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από το 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2012 – 2014αφορούν την 
απογραφή του 2001. Ο οικονοµικώςενεργόςπληθυσµός του ∆ήµου, περιελάβανε 14.037 
άτοµα και αποτελούσε ποσοστό 43,6%, ενώ οι υπόλοιποι αποτελούσαν τον οικονομικώς µη 
ενεργό πληθυσµό.   

Σε επίπεδο καλλικρατικού ∆ήµου το ποσοστό απασχόλησης το 2001 ανερχόταν σε 
90,9% το οποίο θεωρείται αρκετά υψηλό. Σε επίπεδο ∆.Ε. η Τ.Κ. Ποταμιάς 
παρουσίαζε την υψηλότερη απασχόληση µε ποσοστό 96,1% και ακολουθεί η Τ.Κ. 
Καρυάς µε ποσοστό 94,9%. Το χαμηλότερο ποσοστό παρουσίαζαν οι ∆.Ε. 
Αντιχασίων µε 87,4% και η ∆.Ε. Λιβαδίου µε 87,6%. 

Τα στοιχεία αυτά όμως, λόγω της οικονομικής κρίσης που μεσολάβησε δε 
θεωρούνται ότι αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τη σημερινή πραγματικότητα.  

8.7.4 Κατά κεφαλήν εισόδημα 
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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: ΕΛΣΤΑΤ 

Η αύξηση που παρατηρούνταν στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
από το 2000 μέχρι και το 2004, ήταν σε ρυθμό οριακά μεγαλύτερο από εκείνον της 
Χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έτος 2004 το ΑΕΠ της Θεσσαλίας ήταν στο 
88,1% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Χώρας (και 82,6% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 
ΕΕ27). Μετά από ισχυρή πτώση του κ.κ.ΑΕΠ το έτος 2005 άρχισε σταδιακή 
ανάκαμψη του, χωρίς να φτάσει στα επίπεδα του 2004. Το έτος 2009 σηματοδοτεί 
έναρξη ραγδαίας υποχώρησης του κ.κ. ΑΕΠ της Θεσσαλίας, µε ρυθμούς 
εντονότερους από τους αντίστοιχους της Χώρας. Χαρακτηριστικό είναι ότι η 
μείωσηανάμεσα στο 2008 και το 2011 αγγίζει το 18%. Έτσι, το 2011 το κ.κ.ΑΕΠ της 
Θεσσαλίας αντιπροσωπεύει το 70,68% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Χώρας και το 
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56,35% της ΕΕ27. Ανάλογη είναι και η εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης 
Αξίας (ΑΠΑ) της Θεσσαλίας σε σχέση µε την αντίστοιχη της Χώρας. Συγκεκριμένα, 
η ΑΠΑ της Θεσσαλίας µειώθηκε κατά 16% μεταξύ του 2008 και του 2011. Η 
αντίστοιχη µείωση σε επίπεδο χώρας ήταν 11%. Από τα στοιχεία αυτά είναι εμφανές 
ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στα µμακροοικονομικά µμεγέθη και στην 
πραγματικήοικονομία της χώρας εμφανίζονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας µε 
κάποια χρονική υστέρηση, αλλά µε µμεγαλύτερη ένταση.  

 

8.8 Τεχνικές Υποδομές 

8.8.1 Υποδομές Μεταφορών 

Η οδική σύνδεση του ∆ήµου είναι ικανοποιητική αλλά υπάρχουν περιθώρια 
βελτίωσης. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η χιλιοµετρική απόσταση 
κάθε οικισµού µε την έδρα του ∆ήµου.  Ο Δήμος διαθέτει ένα διευρυμένο επαρχιακό 
και τοπικό δίκτυο που είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 
οικιστικού δικτύου και των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, υπάρχει και το αγροτικό 
δίκτυο που εξυπηρετεί τη σύνδεση με τις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα 
παραγωγής. 

Το ∆ήµο Ελασσόνας διασχίζουν:  

 Η Εθνική Οδός 13 «Ελευσίνα – Θήβα – Λιβαδειά - Χάνι Κατίκου – 
Μπράλλος – Λαµία – ∆οµοκός – Φάρσαλα – Λάρισα - Παράκαµψη Λάρισας 
(από Α.Κ. Λάρισας - Ι.Κ. Φαρσάλων - Ι.Κ. Γεωργικής Σχολής) – Τύρναβος – 
Ελασσόνα – Σέρβια – Κοζάνη – Πτολεµαΐδα – Βεύη – Φλώρινα – Νίκη - 
Σύνορα», η οποία αποτελεί το δευτερεύον Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο.  

 Η Εθνική Οδός 26 «Ελασσόνα – ∆εσκάτη - συνάντηση µε την Εθνική Οδό 
15», που αποτελεί το τριτεύον Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο. Τµήµατα του 
δευτερεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου και συγκεκριµένα:  

 Η επαρχιακή οδός αρ. 13 Τύρναβος – Μελούνα - Ελασσόνα, που διατρέχει 
τον ∆ήµο Ν-Β. • Η επαρχιακή οδός αρ. 17 Παρακαµπτήριος Ελασσόνας 
Εθνικής Οδού Λαρίσης – Κοζάνης. 

  Η επαρχιακή οδός µε αρ. 18 Ελασσόνα – Τσαριτσάνη.  
 Η επαρχιακή οδός µε αρ. 19 Ελασσόνα – Αγιονέρι προς Κονισκό και 

Καλαµπάκα από 6ο χλµ. εθνικής οδού Ελασσόνας – ∆εσκάτης και µέσω  
Αγιονερίου και Κονιατσής. 

8.8.2 Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 

Στερεά απόβλητα 

Ο ∆ήµος Ελασσόνας συµµετέχει στον Ενιαίο Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων του νοµού Λάρισας στον οποίο θα µετέχουν όλοι οι ∆ήµοι και 
απαρτίζεται από τον ΧΥΤΑ Λάρισας και τρεις Σταθµούς Μεταφόρτωσης 
Απορριµµάτων (ΣΜΑ). Ο Σύνδεσµος έχει την υποχρέωση αποκοµιδής και ταφής των 
απορριµµάτων που συγκεντρώνονται από τους τρεις ΣΜΑ, ο ένας εκ των οποίων 
λειτουργεί στην Ελασσόνα στη θέση Ασπρόγια. Σκοπός του συνδέσµου είναι η 
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περισυλλογή, η µεταφορά και η εναπόθεση των απορριµµάτων, αλλά και η εκπόνηση 
µελετών, η λειτουργία και η διαχείριση των εγκαταστάσεων, η λήψη µέτρων για την 
εξυγίανση και αποκατάσταση, η δηµιουργία σύγχρονων µονάδων επεξεργασίας, κτλ.. 
Η διάρκειά του ορίζεται στα 30 χρόνια µε έδρα τη Λάρισα. Στο ∆ήµο έχουν 
αποκατασταθεί όλοι οι Χώροι Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσηςΑπορριµµάτων (ΧΑ∆Α). 

Ο ΦοΔΣΑ του Νομού Λάρισας είχε συσταθεί με την υπ. αριθμ. 13797/2007 Απόφαση 
του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο πλαίσιο εφαρμογής Ν. 
3536/07 -περί υποχρέωσης σύστασης Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο 
διαχειριστικής ενότητας - με την επωνυμία «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας». Δεδομένης της μέχρι σήμερα μη 
στελέχωσης του με υπαλληλικό (μόνιμο ή αορίστου χρόνου) επιστημονικό – 
διοικητικό προσωπικό, η λειτουργία του και οι απαιτούμενες διαδικασίες σε επίπεδο 
διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών υποστηρίζονται α) μέσω 
προγραμματικών συμβάσεων με το Δήμο Αγιάς και τον Δήμο Λαρισαίων για πράξεις 
ενταγμένες στο ΕΣΠΑ (κατασκευή Κυψέλης 4 του ΧΥΤΑ Λάρισας & Προμήθεια 
μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας) και β) μέσω αναθέσεων συμβάσεων. 

Στην παρούσα φάση σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας, λειτουργούν επιπλέον δύο 
ΦοΔΣΑ: ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων του πολεοδομικού 
συγκροτήματος Βόλου και η ΠΑΔΥΘ ΑΕ για τους Νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας.  

Πέρα αυτών και κατ΄ εφαρμογή του Νόμου Ν. 4071/11-04-2012 με την υπ. αριθμ. 
8700/91995/2012 Απόφαση της Γ. Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας το 2012 συστάθηκε ο Περιφερειακός Σύνδεσμος 
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τον 
παραπάνω Νόμο θα έπρεπε ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ μέχρι τα τέλη του 2012 πέραν 
της νομικής υπόστασης να αποκτήσει και λειτουργική οντότητα. Παρότι όμως έχουν 
περάσει πάνω από δύο χρόνια από την ψήφιση του Νόμου περί σύστασης και 
λειτουργίας Περιφερειακών ΦοΔΣΑ, το προβλεπόμενο σχέδιο υποχρεωτικής κατά το 
νόμο συγχώνευσης των υφιστάμενων ΦοΔΣΑ σε περιφερειακό, όχι μόνο δεν 
ολοκληρώθηκε αλλά ούτε ποτέ επί της ουσίας ενεργοποιήθηκε μέχρι και σήμερα.  

Στο πλαίσιο αυτό η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την 
υπ. αριθμ. 11102/113122/11-07-2013 Διαπιστωτική της Πράξη περί μη λειτουργίας 
του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4042/2012 
εκχώρησε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τον ρόλο και την ευθύνη για την κατάρτιση, 
έγκριση και υλοποίηση του νέου ΠΕΣΔΑ. Εντός του 2015 προβλέπεται η έγκριση του 
νέου ΠΕΣΔΑ όπου θα καθορίζονται οι στόχοι, τα μέτρα και οι πολιτικές που αφορούν 
την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων συνολικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και ως εκ 
τούτου θα εξειδικευτούν τα προγραμματιζόμενα έργα και η σχετική δραστηριότητα 
του Δήμου Λαρισαίων. 
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Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  

Στο νομό Λάρισας έχουν δημιουργηθεί 3 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
(ΣΜΑ), οι οποίοι βρίσκονται στη θέση «Ισιώματα» του Δήμου Ελασσόνας, στη θέση 
«Νταμάρι» του Δήμου Αγιάς και στην θέση «Τσουμάκα» του Δήμου Φαρσάλων. 

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)  

Στο νομό Λάρισας υπάρχει Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), το 
οποίο κατασκευάστηκε στο χώρο του νέου ΧΥΤΑ Λάρισας, είναι δυναμικότητας 9 
τόνων και έχει ως στόχο το διαχωρισμό και δεματισμό των αστικών στερεών 
αποβλήτων, που προέρχονται από διαλογή, σε χρήσιμα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, 
γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό κ.ά.). 

Η μονάδα ανακύκλωσης υλικών, έχει παραχωρηθεί στον ΦοΔΣΑ από το 2008 και 
λειτουργεί σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ για την επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης. 
Το υφιστάμενο ΚΔΑΥ τροφοδοτείται κυρίως από τις συλλεγόμενες ποσότητες του 
εφαρμοζόμενου προγράμματος ανακύκλωσης (διαλογής στην πηγή – μπλε κάδος) στη 
Λάρισα, και διακινεί τα ανακυκλώσιμα μέσω εταιριών του εγκεκριμένου Συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

Αποχέτευση 

Στον ∆ήµο Ελασσόνας υπάρχει χωριστό δίκτυο αποχέτευσης αστικών λυµάτων και 
όµβριων υδάτων µόνον σε ένα µέρος του οικισµού της Ελασσόνας, το οποίο 
βρίσκεται σε λειτουργία. Στους οικισµούς αυτούς σήµερα το έργο της αποχέτευσης 
λυµάτων είναι υπό εκτέλεση. Στους υπόλοιπους οικισµούς υπάρχει µόνο 
περιορισµένο δίκτυο αποχέτευσης όµβριων υδάτων. Αποδέκτης των αστικών 
λυµάτων είναι ο Βιολογικός Καθαρισµός που έχει κατασκευαστεί στην Ελασσόνα. 
Εκτός από τον οικισµό της Ελασσόνας θα εξυπηρετεί µελλοντικά επιπλέον τις Τ.Κ. 
Γαλανόβρυσης και Στεφανόβουνου, των οποίων το δίκτυο αποχέτευσης είναι υπό 
κατασκευή, καθώς και την Τ.Κ. Τσαριτσάνης χωρίς να απαιτηθεί επέκταση των 
εγκαταστάσεών του. Η επεξεργασία των λυµάτων στον βιολογικό καθαρισµό είναι 
τριτοβάθµιου επιπέδου και αποδέκτης των επεξεργασµένωνλυµάτων είναι ο 
Ελασσονίτηςποταµός. 

 

8.8.3 Δίκτυα ύδρευσης- αποχέτευσης- τηλεπικοινωνιών 

Οι ανάγκες ύδρευσης της περιοχής καλύπτονται από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης 
της περιοχής. Το ίδιο και οι παραγωγικές δραστηριότητες, της επιχείρησης 
«ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε.», παρά το γεγονός ότι άλλες 
βιομηχανίες ή αγροτικές δραστηριότητες, της περιοχής, 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. 
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8.9 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

8.9.1 Υφιστάμενες πηγές ρύπανσης 

Οι κύριες πηγές ρύπανσης στο Δήμο Ελασσόνας είναι οι εξής: 

 Οι αστικές δραστηριότητες 

 Η γεωργία 

 Η βιομηχανία 

8.9.2 Εκμετάλλευση φυσικών πόρων 

Στην περιοχή δεν υπάρχουν λατομεία και δε γίνεται εκμετάλλευση ορυκτών πόρων.  

8.10 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον – Ποιότητα αέρα. 

8.10.1 Αναφορά των κύριων πηγών εκπομπής ρύπων στον αέρα στην περιοχή 
μελέτης. 

Η επιβάρυνση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη 
περιοχή της Ελασσόνας προκαλείται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες αστικές, 
βιομηχανικές και παραγωγικές. Γύρω από την πόλη της Ελασσόνας δεν υπάρχουν 
μεγάλες βιομηχανίες που να προκαλούν ρύπανση της ατμόσφαιρας. Οι σταθμοί 
μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που έχουν εγκατασταθεί στην περιφέρεια 
Θεσσαλίας, βρίσκονται στις πόλεις της Λάρισας και του Βόλου και χαρακτηρίζονται 
αστικού υποβάθρου. Επομένως, δεν αναφέρονται στις περιφερειακές ενότητες αλλά 
στις πόλεις που έχουν εγκατασταθεί.  

8.10.2 Εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιότητας του αέρα 

Η υφιστάμενη ποιότητα του αέρα της περιοχής θεωρείται καλή, καθώς δεν υπάρχουν 
ιδιαίτερα ρυπογόνες ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως πχ βιομηχανικές, ούτε η 
πυκνότητα του πληθυσμού είναι τέτοια που οι μετακινήσεις να επιβαρύνουν σε 
μεγάλο βαθμό του περιβάλλον.  

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). 

Όσον αφορά στα αέρια του θερμοκηπίου εκτιμάται ότι οι παραδοσιακές για την 
Ελλάδα μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως η καύση του λιγνίτη θα 
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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.  

Όσον αφορά την ηχορύπανση στην Δημοτική Ενότητα Ελασσόνας,εντοπίζεται 
κυρίως εκατέρωθεν του οδικού άξονα Λάρισας- Κοζάνης και του οδικού άξονα 
Τυρνάβου – Ελασσόνας λόγω των δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα που 
είναι εγκατεστημένες εκεί. 

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. 
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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 στις αστικές περιοχές της χώρας. 

8.12 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χωρίζεται σε 

 Μη ιονίζουσα 

 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:  
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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 

8.13 Ύδατα 

8.13.1 Επιφανειακά νερά  

Την Ελασσόνα διασχίζει ο Ελασσονίτης ποταμός (ή Ελασσονίτικος), ο οποίος 
συμβάλλει με τον Τιταρήσιο και εκβάλλει στον Πηνειό, το πιο μεγάλο ποτάμι της 
Θεσσαλίας. Το ποτάμι χωρίζει την πόλη σε δύο μέρη, την παλιά πόλη που είναι 
χτισμένη στους πρόποδες του λόφου της Ολυμπιώτισσας και ονομάζεται Βαρόσι, και 
στη νέα πόλη που απλώνεται στη δεξιά όχθη του ποταμού. 

Ο Πηνειός είναι ο κύριος και πιο αξιόλογος ποταμός της Θεσσαλίας. Στο ύψος της 
Λάρισας, ο Πηνειός χωρίζεται για μικρό διάστημα σε δύο κλάδους. Ο βορειότερος 
κλάδος είναι σχεδόν ευθύγραμμος τεχνητός αγωγός, που κατασκευάστηκε πριν από 
το 1940 για την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης και περνά έξω από αυτή. Ο 
νοτιότερος κλάδος είναι η παλιά φυσική κοίτη του Πηνειού και περνάει μέσα από τη 
Λάρισα. Αποτελεί τον κύριο αποστραγγιστικό αγωγό της Θεσσαλίας. Ο Πηνειός μαζί 
με τους παραποτάμους του αποτελεί για τη Θεσσαλία το μοναδικό υδάτινο αποδέκτη. 
Μέχρι το 1986 κάλυπτε τις ανάγκες υδροδότησης της πόλης. Από το 1990, οι ανάγκες 
σε νερό της Λάρισας καλύπτονται 100% από υπόγεια νερά, που προέρχονται από 
γεωτρήσεις. Έχει υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις από τον εγκιβωτισμό της κοίτης 
του για την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων, προσωρινών φραγμάτων και τις 
υπεραντλήσεις. Κατά τους θερινούς μήνες, που οι απαιτήσεις σε νερό είναι μεγάλες 
και υπάρχει μείωση της παροχής του ποταμού, οι συνέπειες της ρύπανσης είναι πλέον 
εμφανείς. Με τα νερά του αρδεύονται 80.000στρ. 

Υπόγεια Νερά  

Οι πιέσεις που δέχονται τα υπόγεια υδατικά συστήματα της Θεσσαλίας, από την 
άντληση των αποθεμάτων τους για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής σε νερό, 
αποτελούν τον κύριο λόγω επιδείνωσης της ποσοτικής τους κατάστασης, ενώ συχνά η 
απόληψη αυτή επιτείνει ή και αποτελεί σε κάποιες περιπτώσεις το γενεσιουργό αίτιο 
υποβάθμισης και της ποιοτικής τους κατάστασης. Το αντλούμενο νερό 
χρησιμοποιείται κυρίως για άρδευση των γεωργικών εκτάσεων όπως επίσης και για 
την ύδρευση, βιομηχανία και σε μικρό βαθμό για την κτηνοτροφία. 
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Στην άμεση περιοχή της Ελασσόνας (GR0800210), η κατάσταση των υπογείων 
υδάτων χαρακτηρίζεται καλή. Η ΔΕΥΑ Ελασσόνας είναι υπεύθυνη για την 
απρόσκοπτη παροχή πόσιμου νερού στα δημοτικά διαμερίσματα του ομώνυμου 
Δήμου, εξυπηρετώντας περισσότερους από 52 οικισμούς, με συνολικό πληθυσμό 
32.121 κατοίκων (απογραφή 2011), μέσω του κοινωφελούς δικτύου ύδρευσης. 

Κάθε μήνα πραγματοποιούνται μικροβιολογικές αναλύσεις δειγμάτων από σταθερά 
σημεία δειγματοληψίας, κατανεμημένα κατάλληλα σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, 
για την εξακρίβωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης του Δήμου. Τα συγκεκριμένα δείγματα στέλνονται στο πιστοποιημένο 
από τον ΕΛΟΤ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ENISO 9001:2000 εργαστήριο της ΔΕΥΑ 
Λάρισας, όπου και αναλύονται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Επίσης 
τουλάχιστο μια φορά ανά έτος πραγματοποιούνται και φυσικοχημικές αναλύσεις από 
τα ίδια σημεία και κατά ανάλογο τρόπο με τις μικροβιολογικές. 

Χάρτης Υπόγειων Υδροφορέων Θεσσαλίας . Πηγή: Υ.ΠΕ.ΘΕ 

 

Χάρτης Ποσοτικής Κατάστασης Υδροφορέων Θεσσαλίας. Πηγή: Υ.ΠΕ.ΘΕ 
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Χάρτης Χημικής Κατάστασης Υπόγειων Υδροφορέων Θεσσαλίας. Πηγή: Υ.ΠΕ.ΘΕ 
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Υπόμνημα Χαρτών 

 

8.13.2 Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων 

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). 
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8.13.3 Επιφανειακά Ύδατα 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων βασίζεται στηνΕυρωπαϊκή 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 αφορούν τη χημική και οικολογικά κατάσταση των υδάτων, των χρήσεων τους 
και των περιβαλλοντικών πιέσεων, προβαίνει στη θέσπιση νέων κατευθυντήριων 
γραμμών για τη διαχείρισή τους.Το Σχέδιο Διαχείρισης δίνει πληροφορίεςγια 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 καθορίζονταιστο Άρθρο 4 της 
Οδηγίας2000/60/ΕΚ και στο άρθρο 4 του ΠΔ 51/2007 και προσδιορίζονται 
αναλυτικάανά 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 στόχοτη σταδιακή μείωσητης 
ρύπανσης από τις ουσίες προτεραιότητας και την παύσηή τη σταδιακή 
κατάργησητων εκπομπών, απορρίψεωνκαι 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 
διοχέτευσηρύπων στα υπόγεια νεράκαι κατά συνέπεια να αποφευχθεί η 
υποβάθμισητης κατάστασης όλων των υπόγειων υδάτων 

 Να προστατευτούν, να αναβαθμιστούνκαι να αποκατασταθούν όλα τα υπόγεια 
Υδατικά Συστήματα, ναδιασφαλιστεί η ισορροπίαμεταξύ της άντλησης και 
της ανατροφοδότησης των υπόγειων νερών, με στόχο την επίτευξη καλής 
κατάστασης  

 Να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτραγια να αναστραφεί οποιαδήποτε 
σημαντική και έμμονηανοδική τάση στη συγκέντρωση οποιουδήποτε ρύπου, 
που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, προκειμένου να μειωθεί η 
ρύπανσητων 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 ομάδες, συνήθως, υδάτινων σωμάτων με σκοπό 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. 

9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
9.1 Σύστημα προσδιορισμού και αξιολόγησης των επιπτώσεων 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι πιθανά 
σημαντικές επιπτώσεις που το έργο κατασκευής 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. 

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. 
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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 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. Η λειτουργία της δεν προβλέπεται να 
προκαλέσει σημαντικές εκπομπές θερμών η ψυχρών αερίων που θα μπορούσαν να 
μεταβάλουν τη θερμοχωρητικότητα. Οι εκπομπές αερίων από τη λειτουργία της δε 
θεωρούνται σημαντικές. Σε κάθε περίπτωση, η όποια επίδραση, είναι πιθανό  να 
παρατηρηθεί μόνο σε τοπικό επίπεδο.  

9.3 Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Η κατασκευή και λειτουργία του έργου δε θα επηρεάσει 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 κτηριακές 
εγκαταστάσεις είναι ευθυγραμμισμένες με τον πολεοδομικό κανονισμό της περιοχής. 

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. 
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9.5 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

Η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής δεν θα επηρεαστούν καθώς το είδος της  
μονάδας είναι σε αρμονία με το οικονομικό περιβάλλον της περιοχής, ενώ η θέση της 
βρίσκεται κοντά στον οικισμό του Στεφανόβουνουκαι περιβάλλεται 
απόκαλλιέργειεςκαι άλλες μικρές μονάδες. 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 εντός των ορίων των προστατευόμενων 
περιοχών του δικτύου Natura 2000, δασών και δασικών εκτάσεων και άλλων 
σημαντικών φυσικών περιοχών ή θαλάσσιων εκτάσεων.  Ωστόσο, η κατασκευή δε θα 
έχει σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, αφού δεν πρόκειται για μεγάλη 
βιομηχανική εγκατάσταση και στην περιοχή επιτρέπεται η λειτουργία τέτοιων 
μονάδων. 

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. Επομένως, δε θα υπάρξουν επιπλέον επιπτώσεις στο 
ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής.  

 



109 

 

9.6.2 Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Δεν αναμένεται από την κατασκευή λειτουργία της μονάδας 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 μόνιμου πληθυσμού της περιοχής του έργου, 
δεδομένου ότι η βιομηχανία δε θα απασχολεί πολλά. 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 και μπορεί ίσως να χαρακτηριστεί ως παραδοσιακή δραστηριότητα. 

9.7 Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις 

Η λειτουργία της βιομηχανίας σε γενικές γραμμές θα επηρεάσει θετικά το κοινωνικο-
οικονομικό περιβάλλον της περιοχής, δεδομένου ότι συντελεί  : 

• Στην 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 

•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 Λαρισαίων. 
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9.8 Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές 

Η μονάδαθα πραγματοποιήσει 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. 

9.9 Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον. 

Η λειτουργία της βιομηχανίας δεν αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις 
υπάρχουσες ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον της περιοχής, όπως αυτές 
περιεγράφηκαν στο κεφ.8. Η λειτουργία της μονάδας δεν θα μεταβάλει στο ελάχιστο 
την επιρροή και τη συσχέτιση με το ανθρωπογενές περιβάλλον. Επιπλέον με την 
προσαρμογή και τήρηση των νέων περιβαλλοντικών όρων που θα γίνει, η μονάδα θα 
παραμείνει σύννομη με την περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως διαχρονικά είναι. 

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 οχημάτων μεταφοράς των Α' υλών 
και των αυτοκινήτων των εργαζομένων 

 Καυσαέρια από την καύση υγραερίου για τη λειτουργία του λέβητα (Διοξείδιο 
του Άνθρακα (CO2), Οξείδια του Αζώτου (NOx) και H2O (υδρατμούς)). 

Όσον αφορά 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 
θορυβωδών μηχανημάτων  ή εξοπλισμού και καμία από τις παραπάνω διαδικασίες 
δεν θεωρούνται ιδιαίτερα θορυβώδεις.  
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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 στο 
υπέδαφος 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 υπέδαφος 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. 

 

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 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. 
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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 χωρίς να είναι έτοιμη η 
υλοποίηση 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 αργίες. Επίσης θα 
πρέπει να αποφεύγονται σε περιόδους που επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες με 
ισχυρούς ανέμους ή βροχοπτώσεις.  

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.  

 

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 αυτού 
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 εξοπλισμού του 
εργοταξίου. Οι χώροι αυτοί θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι έτσι 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: 
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 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 

 Όπου είναι δυνατό οι σωροί άμμου, χωμάτων και άλλων υλικών να 
καλύπτονται 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 ακολουθούνται οι πιο κάτω οδηγίες για αποφυγή 
δημιουργίας επιφανειακών απορροών επιβαρυμένων με ιζήματα. 

 

 Αποφυγή 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. 

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 
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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 πρόνοιες που καθορίζουν τα μέγιστα επίπεδα θορύβου που 
θα εκπέμπουν 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 τους περίοδο, καθώς και εισηγήσεις για το πώς μπορούν να 
προστατευτούν από την ηχορύπανση. 

 

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. 
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 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. 

10.2.2. Αισθητική της περιοχής 

Ο χώρος του έργου θα πρέπει να εμπλουτιστεί με αρκετούς τοπιοτεχνημένους χώρους 
έτσι ώστε να είναι ευχάριστος στο προσωπικό αλλά και στους πελάτες του 
τυροκομείου. Τα φυτά τα οποία θα επιλεγούν για την τοπιοτέχνηση του έργου θα 
πρέπει να αντέχουν σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και επιπέδων υγρασίας. 
Επιπλέον, θα ήταν προτιμότερο να επιλεγούν φυτά που δεν απαιτούν μεγάλες 
ποσότητες νερού για πότισμα, ώστε να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν 
εξοικονόμησή του. 

Στον υπαίθριο χώρο του τυροκομείου θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς καθιστικοί 
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. 

10.2.3. Μέτρα για την προστασία της ποιότητας της ατμόσφαιρας 

Δεν απαιτούνται κάποια ιδιαίτερα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων. 

10.2.4. Μέτρα διαχείρισης υγρών αποβλήτων 

Κατά τη λειτουργία του Προτεινόμενου Έργου θα δημιουργούνται αστικά λύματα 
κυρίως από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού. Τα λύματα αυτά δεν θα 
οδηγούνται στην Μ.Ε.Α., αλλά θα διατίθενται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – 
απορροφητικού βόθρου. Από τις εγκαταστάσεις του έργου θα πρέπει να 
επιτυγχάνεται: 

 Μείωση του όγκου των παραγόμενων αστικών λυμάτων 

 Συλλογή και διαχείριση του συνόλου των αστικών λυμάτων 

 Ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών 
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 Παρακολούθηση και τακτικός έλεγχος του συστήματος 

Σε πρώτη φάση τα αστικά λύματα θα αντλούνται από βυτίο ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα και θα μεταφέρονται σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού προς 
επεξεργασία. Μακροπρόθεσμα θα ολοκληρωθούν τα έργα σύνδεσης της περιοχής με 
το Βιολογικό Καθαρισμό Λάρισας, καθώς θα ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό 
κομμάτι της μονάδας και πλέον τα λύματα θα οδηγούνται σε αυτόν. 

10.2.5. Μέτρα Διαχείρισης των Όμβριων Υδάτων 

Ο γενικός σχεδιασμός της διαχείρισης των όμβριων υδάτων που θα παράγονται από 
τους 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 
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 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. 

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 
(showerheads), 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. 

Εξοικονόμηση Ενέργειας 

Εξοικονόμηση ενέργειας στου χώρους του έργου μπορεί να επιτευχθεί: 
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 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 κοινόχρηστους 
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  

Παράρτημα 3: Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση 

Παράρτημα 4: Μελέτη για την εγκατάσταση και λειτουργία Βιολογικού καθαρισμού 
του τυροκομείου 

 

 

   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 
ανεξάρτητουςοίκους/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- 
παραβρισκόμενους. 

 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 σχετίζονται με τη διαχείριση του Έργου και την παρακολούθηση 
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 Μ.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 Μ.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 διακόπτεται η διάθεση και η παροχή 
των επεξεργασμένων αποβλήτων. Η διακοπή 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 υποδομ 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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Φ1 Αποτύπωση από Βορειοδυτικά 
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Φ2. Αποτύπωση από Βορειοανατολικά  
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Φ3. Αποτύπωση από Νοτιοανατολικά  
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Φ4. Αποτύπωση από Ανατολικά 
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Φ5. Περιοχή έργου. 

 

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: 

T1:Τοπογραφικό Διάγραμμα, σε κλίμακα 1: 500 

Χ1: Απόσπασμα Δορυφορικής Απεικόνισης Με Χρήσεις Γης Σε Ακτίνα 1 χλμ  
1:5.000   

Α1: Διάγραμμα Κάλυψης σε κλίμακα 1:100 

M1 :Κάτοψη Τυροκομείου με Μηχανήματα σε κλίμακα 1:100 

M2 : Τομές Τυροκομείου με Μηχανήματα σε κλίμακα 1:100 

M3: Κάτοψη και Τομές εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων  σε κλίμακα 1:50 

YA4: Κατόψεις και Τομές Βόθρων Αστικών Λυμάτων  σε κλίμακα 1:100 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΦΟΙ ΣΑΝΙΔΑ 
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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: 

 

Πηγή εκπομπής:  

Σημείο εκπομπής:  

Όνομα αποδέκτη και 
κωδικός υδατικού 
σώματος: 

 

Μέση παροχή: m3/d Μέγιστη παροχή: m3/d 

Χρονική διάρκεια 
εκπομπών: (μέση 
τιμή) 

min/h h/day day/y 

 

Πίνακας 2β: ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ 

Δεν υπάρχουν εκπομπές υγρών αποβλήτων σε αποχετευτικό δίκτυο. 

Τα όμβρια από τις οροφές και τους ακάλυπτους χώρους του γηπέδου συλλέγονται 
μέσω ειδικής διαμόρφωσης του υπαίθριου χώρου και πεζοδρομίων περιμετρικά της 
εγκατάστασης και οδηγούνται σε διόδους απορροής εκτός της εγκατάστασης. 

Τα λύματα του προσωπικού συλλέγονται σε σηπτικούς βόθρους και συλλέγονται 
περιοδικά από βυτίο. 

Πίνακας 2γ:  ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ 
ΥΔΑΤΑ 

Δεν υπάρχουν εκπομπές υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ύδατα. Τα επεξεργασμένα 
απόβλητα καταλήγουν σε σύστημα υπεδάφιας διάθεσης. 

Πίνακες 2δ & 2ε: ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

Παράμετρ
ος 

Πριν την επεξεργασία Μετά την επεξεργασία 

Απόδο
ση % 

Μέγιστη 
μέση 
ημερήσια 
συγκέντρω
ση (mg/l) 

kg/da
y 

kg/ye
ar 

Μέγιστη 
μέση 
ημερήσια 
συγκέντρω
ση (mg/l) 

kg/da
y 

kg/ye
ar 

BOD5 900   ≤ 10mg/lt    

COD 2000   ≤ 80    

SS 260   ≤ 35mg/lt    
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Πίνακας 3α:  ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ & ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

Περιγραφή 
αποβλήτου 

Κωδικός 
ΕΚΑ 

Πηγή αποβλήτου 

Ποσότητα Μέγιστος 
χρόνος 

αποθήκευσης 
εντός 

εγκατάστασης 

Αξιοποίηση / 
Διάθεση εντός 
εγκατάστασης 

(εργασία R ή D, 
μέθοδος) 

t/y m3/y 

Υλικά 
ακατάλληλα 

για 
κατανάλωση 

ή 
επεξεργασία 

02 02 03 Υπολείμματα 
τυροκομικών 
προϊόντων από 
το καλούπωμα 

   D1: Εναπόθεση 
στον ΧΥΤΑ της 
περιοχής 

Υλικά 
ακατάλληλα 

για 
κατανάλωση 

ή 
επεξεργασία 

02 05 01 Αναξιοποίητο 
τυρόγαλο 

   R13: Αποθήκευση 
αποβλήτων εν 
αναμονή της 
διάθεσης σε 
χοιροτροφεία της 
περιοχής 

Λάσπες από 
επιτόπου 

επεξεργασία 
υγρών 
εκροής 

02 05 02 Σταθεροποιημένη 
λάσπη από τις 
κλίνες ξήρανσης 

   D1: Εναπόθεση 
στον ΧΥΤΑ της 
περιοχής 

Συσκευασία 
από χαρτί 

και χαρτόνι   

15 01 01 Συσκευασία από 
χαρτί και χαρτόνι   

   R5: Ανακύκλωση 
μετά τη διαλογή 
και μεταφορά στο 
ΚΔΑΥ της 
περιοχής 

Πλαστική 
συσκευασία   

15 01 02 Πλαστική 
συσκευασία   

   R5: Ανακύκλωση 
μετά τη διαλογή 
και μεταφορά στο 
ΚΔΑΥ της 
περιοχής 

Μεταλλική 
συσκευασία 

15 01 04 Μεταλλική 
συσκευασία 

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

Εσχαρίσματα 
19 08 01 

 

Εσχαρίσματα 
από την ΕΕΛ 

   D1: Εναπόθεση 
στον ΧΥΤΑ της 
περιοχής 

Ανάμεικτα 
δημοτικά 
απόβλητα 
  

20 03 01 Αστικά 
απόβλητα 
εργαζομένων 

   D8: Μεταφορά 
στην ΕΕΛ που 
εξυπηρετεί την 
περιοχή και 
βιολογική 
επεξεργασία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4α: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Κωδικός σημείου εκπομπής:  

Υ1: Απορροή επεξεργασμένων βιομηχανικών λυμάτων (έξοδος βιολογικού καθαρισμού) 
...................... 

Παράμετρος ελέγχου1 Εξοπλισμός2 Ανταλλακτικά3 

SS (είσοδος/έξοδος) 
compact 

δεξαμενήπολυστρωματικό 
φίλτρο 

Λιποπαγίδα, λαμέλλες, 
Δεξαμενή 

χλωρίωσης,Σακόφιλτρα 

COD (είσοδος/έξοδος) 
compact δεξαμενή 

πολυστρωματικό φίλτρο 

Λιποπαγίδα, λαμέλλες, 
Δεξαμενή χλωρίωσης, 

Σακόφιλτρα 
 

Παράμετρος 
ελέγχου1 

Παρακολούθηση4 
Εξοπλισμός 

παρακολούθησης 

Διακρίβωση 
εξοπλισμού 

παρακολούθησης 

ΡΟΗ ΝΕΡΩΝ On line FLOWMETER E&H Selfcalibrated 

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) 
στ............... 

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 CODmodel 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 Glassmicrofiber, ξήρανση 
στους 103 -105oC σε κλίβανο WTB 
BINDER ED 53/E2 0007632, και 
ζύγιση σε ζυγό ακριβείας ADAM 
EQUIPMENT CO LTDModel 
AAA250/L. 

Standard Method 
2540D και DIN 

12880 

pH Ημερήσια 
Φορητό όργανο (pHmeter) τύπου HI 
991301, της εταιρείας HANNA 
INSTRUMENTS 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Η υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 19576/15-1-2020χορήγηση βεβαίωσης αποκομιδής 
απορριμμάτων από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής, τμήμα 
αποκομιδής και ανακύκλωσης του Δήμου Ελασσόνας.  

Η υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 317/28-1-2020 χορήγηση βεβαίωσης από τη Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας, σύμφωνα με την οποία η 
τυροκομική μονάδα «ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε.» δε χωροθετείται μέσα σε 
προσωρινές ζώνες πηγών υδροληψίας πόσιμου ύδατος (γεωτρήσεις, πηγές, πηγάδια) 
ή σε οριοθετημένες ζώνες προστασίας επιφανειακού υδάτινου σώματος από το οποίο 
προγραμματίζεται η απόληψη νερού προς πόση.  

Η υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου19577/30-12-2019έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων 
εγκατάστασης με χρήση «ΝΕΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ» με αγροτική οδό (από 
συγκεκριμένο αναδασμό).  

Η υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 318/28-1-2020 χορήγηση βεβαίωσηςαπό τη Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας, σύμφωνα με την οποία η ΔΕΥΑ 
Ελασσόνας: 

o δύναται να υδροδοτήσει την εταιρία «ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε.» (μέγιστη παροχή 20m3/d) 

o δεν έχει αντίρρηση για την ανόρυξη βιομηχανικής γεώτρησης.  

Η υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΘΚΣΤΕ/57810/6945/540 
χορήγηση γνωμοδότησης της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και τεχνικών Έργων 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, της Γενικής διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων 
και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού Και Αθλητισμού 

Η υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 685/29/04/.2020 χορήγηση γνωμοδότησης του Φορέα 
Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου –Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου - Δέλτα 
Πηνειού (Κα. Μα. Κε. Βε. Δε. Πη.) 

Η υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1360/29-11-2017 χορήγηση βεβαίωσης Χρήσης Γης σε 
ζώνη ΠΕΠ από το τμήμα Υπηρεσίας  Δόμησης, της ΔιεύθυνσηςΧωροταξίας και 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελασσόνας.  
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17. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ- ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

  Επωνυμία Επιχείρησης 

«ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε.» 

δ.τ : «ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε.» 

ΑΦΜ : 800769741 

ΔΟY Α΄ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ) 

Τηλ. : 2493 087213 

Θέση έδρας :  ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Email:  afoisanida@yahoo.gr 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ  

Θέση έργου   ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ, Δ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ   

Δήμος: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

  

 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                        Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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