
 

 Υπαγωγή στην Οδηγία IPPC 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την υπό µηχανολογικό εκσυγχρονισµό, 

κτιριακή επέκταση και αύξηση δυναµικότητας επεξεργασίας γάλακτος βιοµηχανία 

παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων της εταιρείας «ΤΥΡΑΣ Α.Ε» που λειτουργεί 

στο 5Ο χλµ. Τρικάλων - Πύλης. 
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ΤΥΡΑΣ Α.Ε 

Βιοµηχανία Παραγωγής 

Γαλακτοκοµικών Προϊόντων 

5ο χλµ Τρικάλων - Πύλης 

42 100 Τρίκαλα 

 

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆IEYΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ  

 

Ταχ. ∆/νση     : Πατησίων 147 

Τηλέφωνο      : 210 8642276 

 Fax               :  210 8647008 

Πληροφορίες :  O. Aντωνίου 

Ταχ. Κώδικας : 112 51  Αθήνα 

ΚΟΙΝ : όπως  Πίνακας  Αποδεκτών 
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Έχοντας υπ’ όψη: 

 

1. To Π.∆. 86/12 (ΦΕΚ 141/Β) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» 

2. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

3. Το  Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α΄) «Για την προστασία του περιβάλλοντος»  

4. Το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α΄) «Εναρµόνιση του Ν.1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε και 

96/61/Ε.Ε, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για υδατορέµατα και άλλες 

διατάξεις» 

5. Το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/11-3-05), περί ίδρυσης και λειτουργίας βιοµηχανιών-

βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 

6. Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678Β΄/90): «Κατάταξη έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ) και 

λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν. 1650/1986». 

7. Το Ν. 3982/11  (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών, 

επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και 

άλλες διατάξεις» 

8.  Τον Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων.....». 

9. Την Υ.Α.1958/12 (ΦΕΚ 21Β) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες ...........» 

10.       Την Υ.Α 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 

βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά 

διατάγµατα.» 

11. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022Β΄) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 

όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/86  

µε τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε και 96/61/Ε.Ε κ.ά (Α’  91)». 

12. Την  Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332Β΄) «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης  
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Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α’160) 

όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 “Εναρµόνιση του Ν. 

1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ … και άλλες διατάξεις” (A’ 91)» . 

13. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391Β΄) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και 

συµµετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των 

έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 

1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 

3010/2002»  

14. Την ΚΥΑ µε αριθµ. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012) «Ιδρυση και λειτουργία δικτυακού 

τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων......» 

15. Την ΚΥΑ 13727/724/2003 (Φ.Ε.Κ.1087Β΄): «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 

βιοµηχανικών και βιοτεχνικών  δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς όχλησης που 

αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα» 

16. Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συ-

σκευασιών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες 

διατάξεις»,όπως κάθε φορά ισχύει. 

17. Το Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 280Α) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρµόνιση µε 

την Οδηγία 200/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης-

10-2000». 

18. Την  ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση  

στερεών  αποβλήτων», όπως εκάστοτε ισχύει. 

19. Την  ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία 

αστικών λυµάτων». 

20. Την  ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759Β) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον 

περιορισµό ρύπανσης του περιβάλλοντοςαπό την αποτέφρωση αποβλήτων». 

21. Την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ B 383) «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την 

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.», όπως εκάστοτε ισχύει. 

22. Την ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572Β) «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική 

ταφή των αποβλήτων». 

23. Την ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β) “Εγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για 

την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (Παρ. Β) της υπ’ αρ. 

13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β΄383) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του 
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άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991." 

24. Την KYA 8668/07 (ΦΕΚ 287 Β/2-3-2007) Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης 

Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αρ. 

13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄ 383) και σε συµµόρφωση µε τις 

διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ’ αρ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συµβουλίου της 

18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής 

απόφασης «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων 

… κ.λπ.»’ (Β΄ 383) και της υπ’ αρ. 24944/1159/206 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων … κ.λπ.» (Β΄ 791). 

25. Την ΚΥΑ 114218  (ΦΕΚ 1016/Β/17-07-1997) περί κατάρτισης πλαισίου 

προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, οριακές 

συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων  στην ιλύ. 

26. Την ΚΥΑ οικ 150559/10-06-2011 (ΦΕΚ 1440Β) «∆ιαδικασίες, όροι και προυποθέσεις 

για τη χορήγηση αδειών για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού».  

27. Την oδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά µε την «ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της 

ρύπανσης», όπως τροποποιήθηκε µε την oδηγία 2008/1/ΕΚ. 

28. Το Π∆ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α) : «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της 

ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως µηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν 

γένει». 

29. Την Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαικού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 

αποτέφρωση αποβλήτων. 

30. Απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 για τον καθορισµό 

κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής 

ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/ 31/ΕΚ.  

31. Απόφαση της Επιτροπής 2001/118/ΕΚ “Για την τροποποίηση της απόφασης 

2000/532/ ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων.” (Επίσηµη Εφηµερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 47/1/ 16.2.2001), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 

Απόφαση της Επιτροπής 2001/573/ΕΚ. 

32. Τα Κείµενα Αναφοράς των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών για τη βιοµηχανία  

Τροφίµων, Ποτών και Γάλακτος και για λοιπές εγκαταστάσεις/συστήµατα, που 

βρίσκουν εφαρµογή σε διάφορους βιοµηχανικούς κλάδους όπως: α) τα συστήµατα 
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ψύξης, β) η αποθήκευση υλικών, γ) οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, δ) τα 

συστήµατα παρακολούθησης και ελέγχου. 

33. Την υπ΄ αρ.πρωτ. ∆Α/Φ14.872Ε/989/01-06-2009 της ∆/νσης Ανάπτυξης της Νοµ. 

Αυτ/σης Τρικάλων Άδεια λειτουργίας µετά κτιριακής και µηχανολογικής επέκτασης της 

Βιοµηχανίας παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων, ιδιοκτησίας ΤΥΡΑΣ Α.Ε, που 

βρίσκεται στο 5ο  χλµ της Ε.Ο Τρικάλων – Πύλης του ∆ήµου Γόµφων του Νοµού 

Τρικάλων.  

34. Την υπ’ αρ. πρωτ.160092/29-11-2005 Αποφάση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

για τη λειτουργία της βιοµηχανίας επεξεργασίας γάλακτος της εταιρείας «ΤΥΡΑΣ Α.Ε» 

που είναι εγκατεστηµένη στο 5ο χλµ. Τρικάλων – Πύλης στο ∆ήµο Γόµφων 

Ν.Τρικάλων.  

35. Την υπ΄αριθµ. πρωτ. 1768/11-05-2009 της ∆/νσης Υγείας της Νοµ. Αυτ/σης  

Τρικάλων Οριστική Άδεια επεξεργασίας & διάθεσης των υγρών αποβλήτων του 

εργοστασίου γάλακτος «ΤΥΡΑΣ Α.Ε»  

36. Την υπ΄αριθµ. πρωτ. 2569/62357/01-10-2009 της ∆/νσης Υδάτων της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας Άδεια χρήσης νερού από υπάρχουσα γεώτρηση (για αγροτοβιοµηχανική 

χρήση) στη βιοµηχανία γάλακτος µε την επωνυµία «ΤΥΡΑΣ Α.Ε», στη θέση 

«Μουλούστια – 5ο χλµ. Τρικάλων – Πύλης» του ∆.∆. Πηγής του ∆ήµου Γόµφων του 

Νοµού Τρικάλων. 

37. Την από 17/09/2007 σύµβαση µεταξύ της εταιρείας  «Ελληνική Τεχνική 

Περιβαλλοντικών Εφαρµογών Κοινοπραξία Συλλογής Χρησιµοποιηµένων 

Ορυκτελαίων» και της εταιρείας «ΤΥΡΑΣ Α.Ε.». 

38. Την από 08-09-2008 σύµβαση µεταξύ της εταιρείας «ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ.ΑΕ.»Συστήµατος 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυµος Εταιρεία, και της εταιρείας 

«ΤΥΡΑΣ Α.Ε.». 

39. Το από 12/1/2009 συµφωνητικό εργολαβίας µεταξύ του Κόγια ∆ηµήτριου, 

εκπροσώπου εταιρείας ανακύκλωσης και της εταιρείας ΤΥΡΑΣ Α.Ε. 

40. Την υπ΄αριθµ. 4138/29-10-2008  της ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος  της Ν.Α. 

Τρικάλων άδεια συλλογής – µεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης µη 

επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, εντός των διοικητικών ορίων του Νοµού Τρικάλων, 

στην εταιρεία «Κόγιας Λάµπρος και ∆ηµήτριος Ο.Ε.» που βρίσκεται στο 6ο χλµ. της 

Ε.Ο. Τρικάλων – Καλαµπάκας του ∆.∆. Μ. Κεφαλόβρυσου του ∆ήµου Φαλώρειας.  
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41. Το υπ΄αριθµ.04.03.02/33 Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Συστήµατος Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης  (ΕΛΟΤ) της επιχείρησης «ΤΥΡΑΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ»(ηµεροµηνία  λήξης: 16-10-2012).  

42. Την υπ΄αριθµ. πρωτ. 170579/24-05-2011 θετική γνωµοδότηση του Γενικού ∆ιευθυντή 

Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ επί   της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και 

Αξιολόγησης για το µηχανολογικό εκσυχρονισµό, την κτιριακή επέκταση και την 

αύξηση δυναµικότητας της βιοµηχανίας παραγωγής γαλακτοκοµικών προιόντων της 

εταιρείας «ΤΥΡΑΣ Α.Ε», που λειτουργεί στο δήµο Πύλης Ν.Τρικάλων.   

43. Tη µε αρ. πρωτ. 188400/01-08-2011  ∆/νσης   Ε.Α.Ρ.Θ./ ΥΠΕΚΑ αίτηση της   

βιοµηχανίας παραγωγής προϊόντων γάλακτος µε συνηµµένη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,   που αφορά στο µηχανολογικό εκσυγχρονισµό,  

κτιριακή επέκταση και αύξηση δυναµικότητας  επεξεργασίας γάλακτος της εταιρείας 

«ΤΥΡΑΣ Α.Ε», που λειτουργεί στο δήµο Πύλης Ν.Τρικάλων.    

44. Το µε αρ. πρωτ. 188400/14-09-2011 έγγραφο της ∆/νσης Ε.Α.Ρ.Θ./ ΥΠΕΚΑ προς: α) 

το Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλίας, β) τη ∆/νση Χωροταξίας/ΥΠΕΚΑ,  γ) τη ∆/νση 

Βιοµηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, δ) τη Λ∆΄ ΄Εφορία Προιστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού ε) τη 19η Εφορία Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και στ) τη  ∆/νση  Ανάπτυξης 

Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων,  µε το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις από τις 

παραπάνω Υπηρεσίες  σχετικά µε το περιεχόµενο του φακέλου ΜΠΕ. 

45. Την υπ΄ αρ. πρωτ. Φ/Β1/12890/1143/30.09.2011 θετική µε προυποθέσεις   

γνωµοδότηση της ∆/νσης Βιοµηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (∆/νσης Ε.Α.Ρ.Θ / ΥΠΕΚΑ 

189175/11.10.2011). 

46. Την υπ. αριθµ. πρωτ. 225/22/13-12-2011  µε προυποθέσεις απόφαση συνεδρίασης  

του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας  Θεσσαλίας, για τη ΜΠΕ του έργου.  

47. Την υπ. αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ49/94446/2948/01.11.2011 θετική µε 

προυποθέσεις γνωµοδότηση του Τµήµατος Αρχαιολογικών Χώρων , Μνηµείων & 

Αρχαιογνωστικής Έρευνας της ∆/νσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων 

του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού (α.π. ∆/νσης Ε.Α.Ρ.Θ / ΥΠΕΚΑ 

189469/03.11.11). 

48. Την υπ. αριθµ. πρωτ. 9105/21-02-2012 θετική µε προυποθέσεις γνωµοδότηση της 

∆/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ (∆/νσης Ε.Α.Ρ.Θ / ΥΠΕΚΑ 210783/29-02-2012). 
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49. Το από 05-10-2011 έγγραφο της εταιρείας «ΤΥΡΑΣ Α.Ε»  µε συνηµµένη Τεχνική 

Έκθεση για το χαρακτηρισµό της τέφρας από την καύση ιλύος της µονάδας 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων , ως συµπληρωµατικό στοιχείο της υποβληθείσας 

µε το 43 σχετικό ΜΠΕ (α.π. ∆/νσης Ε.Α.Ρ.Θ / ΥΠΕΚΑ 189107/06.10.2011).  

50. Το µε αρ. πρωτ. 189107/18-10-2011 έγγραφο της ∆/νσης Ε.Α.Ρ.Θ./ ΥΠΕΚΑ προς τη  

∆/νση  Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων,  µε συνηµµένη την ανωτέρω 

συµπληρωµατική Τεχνική Έκθεση .  

51. Το µε αρ.πρωτ. ΟΙΚ/∆.Α./Φ14.872ε/1990/1-11-2011 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης 

της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων προς το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστήµιου 

Αθηνών µε συνηµµένα στοιχεία για την έκλυση ή µη διοξινών και φουρανίων , από τη 

αιτούµενη ξήρανση και αποτέφρωση ιλύος του συστήµατος επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων της εν λόγω βιοµηχανίας (∆/νσης Ε.Α.Ρ.Θ / ΥΠΕΚΑ 189545/08.11.2011).   

52. Το από 7.11.2011 έγγραφο του εργαστηρίου αναλυτικής χηµείας του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών σχετικά µε την παραγωγή και εκποµπή διοξινών από την καύση ιλύος υγρών 

αποβλήτων τυροκοµικής µονάδας (∆/νσης Ε.Α.Ρ.Θ / ΥΠΕΚΑ 190006/06.12.2011). 

53. Το γεγονός ότι η βιοµηχανία εντάσσεται στην περίπτωση 6.4.γ του Παραρτήµατος ΙΙ 

του άρθρου 5 της αναφερόµενης στο προοίµιο της παρούσας Απόφασης  µε α.α. (11) 

ΚΥΑ, δεδοµένου ότι η ποσότητα του λαµβανόµενου γάλακτος θα  υπερβαίνει τους 

200 τόνους ηµερησίως ως µέση ετήσια τιµή.  Για το λόγο αυτό υποχρεούται να 

συµµορφωθεί προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/61/ΕΚ όπως έχει µεταφερθεί στο 

Εθνικό ∆ίκαιο µε την αναφερόµενη στο προοίµιο της παρούσας Απόφασης  µε α.α. 

(12) ΚΥΑ  , όπως τροποποιηµένη ισχύει. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την υπό µηχανολογικό εκσυγχρονισµό,  κτιριακή 

επέκταση και  αύξηση δυναµικότητας επεξεργασίας γάλακτος  βιοµηχανία παραγωγής 

γαλακτοκοµικών προϊόντων της εταιρείας «ΤΥΡΑΣ Α.Ε»   που λειτουργεί στο 5Ο χλµ. Τρικάλων 

- Πύλης.   

Η εξεταζόµενη επέκταση / εκσυγχρονισµός περιλαµβάνει: 
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1. Αύξηση  δυναµικότητας επεξεργασίας γάλακτος από 200 τόνους σε 600 τόνους 

ηµερησίως  

 

2. Επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων κατά 16.937,20 m2 ως εξής:  

  

                2α)Προσθήκη νέων κτιρίων (αποθήκες υλικών/προϊόντων, ψυκτικοί θάλαµοι, 

καταψύξεις, συσκευαστήρια κτλ). 

                2β)Προσθήκη κτιρίων για την εγκατάσταση νέων µονάδων προστασίας 

περιβάλλοντος (υπόστεγο παραλαβής ιλύος, κτίριο θερµικής επεξεργασίας 

ιλύος, κτίριο παραγωγής βιοαερίου).  

 

3. Αύξηση µηχανολογικής ισχύος κατά 2.457,33 kW λόγω επέκτασης  µηχανολογικού 

εξοπλισµού  ως εξής : 

 

3α) Εγκατάσταση µονάδας αναερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων(ορός 

τυρογάλακτος, λακτόζη, επιστροφές ληγµένων προιόντων, ιλύς από 

προεπεξεργασία υγρών αποβλήτων, υγρά απόβλητα) και παραγωγής βιοαερίου 

(CH4 και CO2) µε ταυτόχρονη µείωση του ρυπαντικού φορτίου του εισερχόµενου 

ρεύµατος υγρών αποβλήτων στην υφιστάµενη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών 

Αποβλήτων (ΜΕΥΑ). 

3β)Εγκατάσταση µονάδας ξήρανσης και καύσης ιλύος µε δυναµικότητα καύσης 

18.000 κιλών  ιλύος ανά 24ώρο, µέσης υγρασίας 85%, ήτοι καύσης 2.700 κιλών 

ξηράς ιλύος ανά 24ώρο. 

 

Η εγκατάσταση  ξήρανσης και καύσης ιλύος  περιλαµβάνει : 

• Χοάνη παραλαβής ιλύος  

• ∆οσοµετρικό σιλό 

• Ξηραντήριο disk dryer 

• Κυκλώνα 

• Συµπυκνωτήρα 

• Καυστήρα – Λέβητα 
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               Η ιλύς προς επεξεργασία προέρχεται από : 

• Τη µονάδα  επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης (2.000 τόνοι 

ετησίως) 

• Τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του Οµίλου (ΡΟ∆ΟΠΗ Α.Ε & ΟΛΥΜΠΟΣ 

Α.Ε)(1.600 τόνοι ετησίως) 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

1. Συνοπτικά στοιχεία επιχείρησης 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΤΥΡΑΣ Α.Ε» 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Λειτουργία Γαλακτοκοµίων και τυροκοµία ( ΚΥΑ 

15393/2332/2002, Πίνακας 9,Οµάδα 9η,  α/α 15, Κατηγορία Α, 

Υποκατηγορία 1) 

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ:Μέση (ΚΥΑ 13727/724/2003 (Φ.Ε.Κ.1087Β΄) 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ (ΜΕΤΑ ΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ) :  

o ∆υναµικότητα ως προς την πρώτη ύλη: 600 τόνοι γάλακτος / ηµέρα        

 Γραµµή παραγωγής γιαούρτης τύπου set 140 τόνοι/24ωρο  

 Γραµµή παραγωγής στραγγιστής γιαούρτης 140 τόνοι/24ωρο  

 Γραµµή παραγωγής φέτας και λευκών τυριών 83 τόνοι/24ωρο 

 Γραµµή παραγωγής ηµίσκληρων και σκληρών τυριών 30 τόνοι/24ωρο 

 Γραµµή παραγωγής µυζήθρας 24 τόνοι/24ωρο 

 Γραµµή εµφιάλωσης γάλακτος 25 τόνοι/24ωρο 

o Επιφάνεια γηπέδων (Α και Β): 151.052,81 m2 

o Κάλυψη : 49.700,49 m2 (µετά την επέκταση)  

o Εργαζόµενο προσωπικό : 300 άτοµα 

o Χρόνος Λειτουργίας : 24 ώρες ηµερησίως, 365 ηµέρες ετησίως. 

o Eγκατεστηµένη ισχύς(µετά την επέκταση) : α) κινητήρια  6.933,35 kW  

             β) προστασίας περιβάλλοντος  1.109,10  kW 
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             γ) εξοπλισµού πυροπροστασίας: 130,00 kW 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ :5Ο ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΠΥΛΗΣ 

 

2. Παραγωγική διαδικασία 

Η παραγωγική διαδικασία είναι αυτοµατοποιηµένη και ελέγχεται ηλεκτρονικά από κεντρικό 

σύστηµα µε ειδικές συσκευές και αισθητήρες ελέγχου.  

 

Α. ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Γραµµές παραλαβής συνολικής δυναµικότητας 55.000 l/h 

o Παραλαβή από βυτιοφόρα οχήµατα 

o Έλεγχος – Ζύγισµα - Φίλτρανση (Μονάδα ΤΕΤRA PAK) 

o Ψύξη γάλακτος 

o Αποθήκευση σε ανοξείδωτες δεξαµενές 

o Πλύσιµο βυτίων (CIP)  

 

Β. ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Τρεις (3) γραµµές παστερίωσης δυναµικότητας 10.000l/h και 2χ20.000 l/h  

 

o Άντληση από ανοξείδωτες δεξαµενές 

o Προθέρµανση 

o Τυποποίηση σε διαχωριστήρα ως προς τα λιπαρά 

o Οµογενοποίηση 

o Ψύξη 

o Αποθήκευση σε ανοξείδωτες δεξαµενές 

o Πλύση εξοπλισµού παστερίωσης(CIP) 

 

Γ. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (∆υναµικότητα εµφιάλωσης 25 τόνοι/ηµέρα) 

o Εµφιάλωση  

o Συσκευασία 
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o Ψύξη 

 

∆. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΕΤΑΣ – ΛΕΥΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ 

o Εισαγωγή του παστεριωµένου – τυποποιηµένου γάλακτος στο µηχάνηµα 

τυροκόµησης (Coagulator) 

o Προσθήκη οξυγαλακτικών καλλιεργειών και πυτιάς 

o Πήξη 

o Τεµαχισµός 

o Συναίρεση (αποβολή τυρόγαλου) 

o Αλάτισµα 

o Στράγγιση 

o Συσκευασία  

o Ωρίµανση 

o Ψύξη 

o Πλύση εξοπλισµού  CIP 

 

 

∆. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΙΣΚΛΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΩΝ ΤΥΡΙΩΝ 

 

• Εισαγωγή του παστεριωµένου – τυποποιηµένου γάλακτος σε τυρολέβητα 

• Προσθήκη χλωριούχου ασβεστίου, καλλιέργειας και πυτιάς 

• Πήξη 

• Τεµαχισµός 

• Εισαγωγή ατµού 

• ∆ιαχωρισµός τυρόγαλου από τυρόπηγµα 

• Αποθήκευση τυρόγαλου  

• Σχηµατισµός µπασκιού 

• Τεµαχισµός  
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• Ωρίµανση 

• Τεµαχισµός 

• Θέρµανση και Οµογενοποίηση µε µάλαξη 

• Αλάτισµα 

• Πλήρωση καλουπιών 

• Ψύξη µε κυκλοφορία κρύου νερού 

• Εισαγωγή σε κορεσµένη άλµη 

• Ωρίµανση 

• Αφύγρανση 

• Συσκευασία 

• ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος 

• Αποθήκευση µε ψύξη 

• Πλύση εξοπλισµού (CIP) 

 

Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΗΣ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ ΤΥΠΟΥ SET  

  

• Θέρµανση παστεριωµένου  γάλακτος 

• Ψύξη 

• Προσθήκη καλλιέργειας 

• Συσκευασία  

• Παλετοποίηση 

• Επώαση 

• Ψύξη 

• Αποθήκευση µε ψύξη 

 

Για την παραγωγή επιδορπίων γιαούρτης µε φρούτα ακολουθείται η παραπάνω παραγωγική 

διαδικασία µε προσθήκη φρούτων ή άλλων βοηθητικών υλών. 
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ΣΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΣ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΗΣ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ   

 

• Εισαγωγή του παστεριωµένου  γάλακτος 

• Ψύξη 

• Προσθήκη  καλλιέργειας 

• Επώαση 

• Ψύξη 

• Αναθέρµανση 

• Στράγγιση σε φίλτρα 

• Συµπύκνωση  

• Αποθήκευση ορού γάλακτος προς βιολογική επεξεργασία 

• Ψύξη 

• Συσκευασία 

• Παλετοποίηση 

• Ψύξη 

• Αποθήκευση µε ψύξη 

  

ΣΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΩΝ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ  

• Αποθήκευση τυρόγαλου σε σιλό 

• Υπερδιήθηση (σε συγκρότηµα ultra filtration) 

• Συµπύκνωση 

• Προθέρµανση  

• Θέρµανση µε εισαγωγή ατµού 

• Παραγωγή µυζήθρας – ανθότυρου 

• Αποθήκευση  τυρόγαλακτος σε σιλό για βιολογική επεξεργασία  

• Αποθήκευση ορού λακτόζης  

• Συµπύκνωση ορού λακτόζης 

• Νανοδιήθηση, προώθηση διηθήµατος για βιολογική επεξεργασία 
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• ∆ιάθεση συµπυκνώµατος για ζωοτροφή 

 

 

Ζ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ( συνολικής δυναµικότητας 13.860,00 Nm3/d)  

 

• Αντληση ορού λακτόζης, υγρών πλυσίµατος εξοπλισµού και αστικών αποβλήτων 

• Εσχάρωση 

• Εξισορρόπηση – ρύθµιση pH - οµογενοποίηση 

• Επίπλευση σε DAF  

•  Παραγωγή βιοαερίου σε αναερόβιο αντιδραστήρα ταχείας µετατροπής (παραµονής 

12 ωρών) 

• Άντληση τυρόγαλου, επιστρεφόµενων προιόντων , λιπαρής στοιβάδα DAF και 

περίσειας ιλύος της ΜΕΥΑ προς σύστηµα τριών αναερόβιων αντιδραστήρων 

βραδείας µετατροπής  . 

• Οξεοποίηση – εξισορρόπηση - οµογενοποίηση 

• Εξουδετέρωση µε προσθήκη ατµού NaOH , θρεπτικών ουσιών και αντιαφριστικού  

• Παραγωγή βιοαερίου σε σύστηµα αναερόβιων αντιδραστήρων βραδείας µετατροπής 

(παραµονής 22 ηµερών)  

• Εισοδος σε πυκνό αναερόβιο στρώµα βιοµάζας. 

• Αποθήκευση βιοαερίου σε θυλάκιο κενού 

• Αποθήκευση περίσσειας βιοµάζας σε σιλό  

• Αφυδάτωση 

 

Η. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΥΣΕΩΣ  ΙΛΥΟΣ 

• Παραλαβή ιλύος από ΜΕΥΑ υφιστάµενης βιοµηχανίας και βιοµηχανιών του Οµίλου 

(ΡΟ∆ΟΠΗ Α.Ε. & ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.) 

• Αποθήκευση σε σιλό 

• Ανάµειξη µε πριονίδι (προαιρετικά) 

• Ξήρανση 
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• Αποθήκευση σε σιλό 

• ∆έσµευση υγρασίας σε κυκλώνα  

• ∆ιαχωρισµός αιωρούµενων σωµατιδίων  

• Συµπύκνωση 

• Απαγωγή αερίων µέσω απορροφητήρα στην ατµόσφαιρα 

• Καύση σε θάλαµο  

• Επεξεργασία καυσαερίων σε κυκλώνα – σακόφιλτρο  

• Παραγωγή τέφρας 

• Αποθήκευση τέφρας σε ειδικούς κάδους 

 

3. Πρώτες ύλες – Βοηθητικές ύλες – Προϊόντα 

 

Πρώτη ύλη (στοιχεία έτους 2010) :  

•  50.000 t νωπό γάλα (πρόβειο, αγελαδινό, κατσικίσιο γάλα) 

• 17.200 t συµπυκνωµένο παστεριωµένο γάλα (πρόβειο, αγελαδινό, κατσικίσιο) 

• 10.000 t νωπό παστεριωµένο γάλα (πρόβειο, αγελαδινό, κατσικίσιο) 

 

Βοηθητικές ύλες(στοιχεία έτους 2010) : 

o  625,00 t οξυγαλακτικές καλλιέργειες 

o 1,50 t πυτιά 

o 1500,00 t αλάτι 

o 11,00 t χλωριούχο ασβέστιο 

o 275,00 t φρούτα  

 

Παραγόµενα προϊόντα (στοιχεία έτους 2010): 

o 25 t/ d φρέσκο παστεριωµένο γάλα, ελαφρύ και πλήρες,σοκολαχούχο και απλό 

o 85  t / d µαλακών τυριών 

o 30 t / d ηµίσκληρων και σκληρών τυριών 

ΑΔΑ: Β4120-ΥΟ8



 16 

o 80 t / d γιαούρτης 

o 80 t / d στραγγιστής γιαούρτης 

o 17,8 t / d µυζήθρας και ανθότυρου 

 

Πρώτη ύλη παραγωγής βιοαερίου – ενδιάµεσα προιόντα (δυναµικότητα επεξεργασίας 

µετά την επέκταση) :  

• 2.650,00 m3/d υγρά πλύσης εξοπλισµού & αστικά απόβλητα  

• 300,00 m3/d ορός λακτόζης  

• 40,00 m3/d τυρόγαλο 

• 30,00 m3/d επιστροφές ληγµένων προϊόντων 

• 35,00 m3/d λιπαρή στοιβάδα DAF 

 

Πρώτη ύλη  κατά την καύση της ιλύος 

•  18 t/d ιλύς (περιεχόµενης υγρασίας 85%) 

• Πριονίδι (προαιρετικά) 

 

Βοηθητικές ύλες  µονάδων αναερόβιας και αερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων  

 

• NaOH 40% (432,00 kg) 

• HCl (kg) 

• Μικροθρεπτικά (l) 

• FeCl3(kg 14%) 

• Αντιαφρώδες (l) 

• Η3PO4 (ml) 

• PE centrifuge (kg) 

• PE DAF (kg) 

• Citric acid (1,1%) 

• NaOCl (1.25%) 
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  Μέγιστη ετήσια παραγόµενη ποσότητα βιοαερίου : 4.989.600,00 Nm3 

   Σύσταση βιοαερίου : 

• Μεθάνιο (CH4) : 55-70% 

• ∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2) : 30-45% 

• Υδρόθειο (H2S) : 1-2% 

• Αζωτο (N2) : 0-1% 

• Υδρογόνο (H2) : 0-1% 

• Μονοξείδιο του άνθρακα(CO) : ίχνη 

• Οξυγόνο (O2) : ίχνη 

 

4. Χρήση νερού 

Η βιοµηχανία υδρεύεται από γεώτρηση σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 2569/62357/01-10-

2009 Άδεια χρήσης νερού της ∆/νσης Υδάτων της περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Χαρακτηριστικά γεώτρησης : 

 

• Συντεταγµένες γεώτρησης (ΕΓΣΑ 87) : Χ=303588, Ψ=4377250 

• Παροχή εκµετάλλευσης : 100,00 m3/h 

• Βάθος διάτρησης : 157,00 m 

• Βάθος σωλήνωσης : 150,00 m 

• Βάθος τοποθέτησης πιεζοµετρικού σωλήνα : 36,00 m 

• ∆ιάµετρος χαλικόφιλτρου : 3,00 – 5,00 mm 

• Στάθµη ηρεµίας : 0m 

• Στάθµη άντλησης : 24,00 m 

• Σειριακός αριθµός υδρόµετρου : 7407F819000 

Το νερό χρησιµοποιείται για :  

Α) Πλύσεις εξοπλισµού (2.650 m3/d), που γίνονται αυτόµατα µε διαλυµα NaOH που 

ανακυκλοφορεί σε κλειστό κύκλωµα και ελέγχεται µέσω Η/Υ (CIP) 

ΑΔΑ: Β4120-ΥΟ8
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Στη βιοµηχανία λειτουργούν 11 ανεξάρτητα µεταξύ τους συστήµατα CIP, καθένα από τα 

οποία καλύπτει διαφορετικά τµήµατα του εργοστασίου. 

Β) Ατµοπαραγωγή και εγκαταστάσεις ψύξης (69 m3/d). 

Γ) Κάλυψη αναγκών της υγιεινής του προσωπικού (31 m3/d). 

H µέγιστη συνολική ηµερήσια κατανάλωση (σε εξάντληση δυναµικότητας) νερού ανέρχεται σε 

2.750,00 m3 ή συντελεστή εγκατάστασης 4,50 l/l πρώτης ύλης. 

Η χρήση  νερού υπερβαίνει τις συνιστώµενες τιµές (συντελεστής IPPC : 3,91) από τα Κείµενα 

Αναφοράς Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών (BREF) 2006, για τον κλάδο των τροφίµων 

γεγονός που οφείλεται στους εξής παράγοντες:  

Α)Τη µικρή  δυναµικότητα του εργοστασίου σε σχέση µε αντίστοιχα ευρωπαικά. 

Β) Την πολυκλοκότητα της παραγωγικής διαδικασίας και την ποικιλία των προϊόντων σε 

σχέση µε την αντίστοιχη δυναµικότητα παραγωγής.  

Γ) Η παραπάνω συνιστώµενη τιµή κατανάλωσης νερού  που αναφέρεται στα BREF 2006, 

(FDM sector), αφορά την αµιγώς παραγωγική διαδικασία ενώ τα στοιχεία κατανάλωσης 

νερού που αναφέρονται στην παρούσα αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων που 

λαµβάνουν χώρα εντός του γηπέδου της εγκατάστασης (πλύσιµο φορτηγών, χρήσεις 

προσωπικού κ.α.)  

 

5. Χρήση ενέργειας και καυσίµων  

 

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της βιοµηχανίας χρησιµοποιούνται ως καύσιµα 

υγραέριο και πετρέλαιο κίνησης. 

Η κατανάλωση της βιοµηχανίας  για το  2010  ανήλθε σε : α)  υγραέριο   1.725.680,00 kg , β)  

πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης  12.900,00 kg,  

Η κατανάλωση µετά τον µηχανολογικό εκσυγχρονισµό, την αύξηση της δυναµικότητας και 

την επέκταση εκτιµάται σε: α) υγραερίο 5.000.000,00 kg, β) πετρέλαιο  58.000,00 kg, γ) 

βιοαερίο 4.989.600,00 Nm3  

Η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται µέσω δικτύου της ∆ΕΗ και καταναλώνεται, για την κίνηση 

των διαφόρων µηχανηµάτων, τη λειτουργία των ψυκτικών εγκαταστάσεων και για το φωτισµό 

και κλιµατισµό των χώρων.Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 

17.144.000,00 kWh. (στοιχεία έτους 2010), ενώ µετά την επέκταση εκτιµάται σε 

19.000.000,00 kWh. 
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6. Εκποµπές στην ατµόσφαιρα      

Καυσαέρια από : α)την καύση υγραερίου στους καυστήρες των λεβήτων παραγωγής ατµού, 

β) την καύση πετρελαίου για τη λειτουργία γεννητριών και καυστήρων θέρµανσης γ) την 

καύση βιοαερίου στους ατµολέβητες και στον αποτεφρωτήρα της ιλύοςδ) την καύση της 

ιλύος στον αποτεφρωτήρα και την κυκλοφορία των οχηµάτων της βιοµηχανίας. 

 Στην εγκατάσταση θα λειτουργούν : 1) ∆ύο (2) ατµολέβητες υγραερίου µε δυναµικότητα 9 & 

12 τόνους ατµό / ώρα τα καυσαέρια των οποίων οδηγούνται στην ατµόσφαιρα µέσω 2 

καπνοδόχων ύψους περίπου  9,00 – 9,50 µέτρων. 2) Ένας (1) λέβητας διαθερµικού ελαίου 

θερµικής ισχύος 930,00 kW και τρεις (3) καυστήρες βιοαερίου θερµικής ισχύος 280,00 kW τα 

καυσαέρια των οποίων οδηγούνται στην ατµόσφαιρα µέσω καπνοδόχου ύψους 12,80 

µέτρων  3) Ένας ατµολέβητας βιοαερίου µε δυναµικότητα 8 τόνους ατµό / ώρα τα καυσαέρια 

του οποίου οδηγούνται στην ατµόσφαιρα µέσω µίας καπνοδόχου ύψους 7,20 µέτρων. 

 

7. Υγρά Απόβλητα 

 ΥΓΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ & ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ) : 2.760,00 m3/d 

α) από την πλύση  µηχανολογικού εξοπλισµού, δαπέδων, χώρων παραγωγής και βυτίων.  Η 

µέγιστη ποσότητα  εκτιµάται σε 2.500,00 m3/d 

β) από την παραγωγή τυριού  (παραγωγή τυρόγαλου, άλµης & λακτόζης) περίπου 254,00 

m3/d 

γ) από πιθανές διαρροές υλικών 

δ) από την επιστροφή ληγµένων προιόντων (ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε & ΡΟ∆ΟΠΗ Α.Ε) που 

οδηγούνται προς καταστροφή.H µέγιστη ποσότητα  εκτιµάται σε 6,0 m3/d 

ε) Από την  υγειινή του προσωπικού της επιχείρησης προκύπτουν περίπου 50,00 m3/d.  

Τα «πυκνά» υγρά  απόβλητα, (επιστροφές, ορός τυρογάλακτος)  συλλέγονται σε φρεάτια 

συλλογής και οδηγούνται στη µονάδα παραγωγής βιοαερίου βραδείας µετατροπής, ενώ τα 

«αραιά» υγρά απόβλητα (υγρά πλύσεων, λακτόζη, αστικά απόβλητα) οδηγούνται στη 

µονάδα παραγωγής βιοαερίου ταχείας µετατροπής και στη συνέχεια στο σύνολό τους 

οδηγούνται στη µονάδα αερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µε µειωµένο ρυπαντικό 

φορτίο.   

Τα δεδοµένα εισόδου  στη µονάδα αερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (2 γραµµές) 

(ΜΕΥΑ) είναι :  

Παροχή : 2.760,00 m3/d 

pH :6,50 
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BOD5: 500 ,00 – 600,00  mg/l 

COD: 1.000,00 – 1.200,00 mg/l 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (2 ΓΡΑΜΜΕΣ) 

1. Χονδροεσχάρωση (κοινή για τις δύο γραµµές) 

2. Λιποπαγίδα – αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης (κοινά για τις δύο γραµµές) 

3. ∆εξαµενή επίπλευσης – λιποσυλλογής εισόδου (κοινή για τις δύο γραµµές)  

4. ∆εξαµενή εξισορρόπησης (κοινή για τις δύο γραµµές)  

5. Κοσκίνιση (ανά γραµµή) 

6. Λιποσυλλέκτης – αµµοσυλλέκτης (ανά γραµµή) 

7. ∆εξαµενή αερισµού (υψηλής φόρτισης) (ανά γραµµή) 

8. ∆εξαµενή καθίζησης (πρώτη)  (ανά γραµµή) 

9. ∆εξαµενή αερισµού (χαµηλής φόρτισης) (ανά γραµµή) 

10. ∆εξαµενή καθίζησης (δεύτερη) (ανά γραµµή) 

11. Κτίριο φυσητήρων – Η/Π (ανά γραµµή) 

12. ∆εξαµενή πάχυνσης ιλύος  (Α και Β γραµµής) 

13. Κτίριο αφυδάτωσης ιλύος µε φυγοκεντρικό αφυδατωτή (decanter) (κοινό για τις δύο 

γραµµές)   

14. Ανλτιοστάσιο στραγγιδίων 

15. Μονάδα αποφωσφόρωσης (κοινή για τις δύο γραµµές)  

16. Μονάδα επίπίπλευσης εξόδου (κοινή για τις δύο γραµµές)   

∆εδοµένου ότι το ρυπαντικό φορτίο των εξερχόµενων από τις αναερόβιες µονάδες  

παραγωγής βιοαερίου υγρών αποβλήτων είναι µειωµένο (βλ. ∆εδοµένα εισόδου ΜΕΥΑ), ο 

χρόνος παραµονής τους στις αερόβιες δεξαµενές µειώνεται σηµαντικά, µε αποτέλεσµα  να 

καλύπτονται οι µετά την επέκταση παραγόµενες ποσότητες υγρών αποβλήτων.    

 

Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασµένων  υγρών αποβλήτων, όπως αυτά προκύπτουν 

έπειτα από την  επεξεργασία στις γραµµές της ΜΕΥΑ έχουν ως εξής   :   

Παροχή : 2760,00 m3/d 

pH :7,90 
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BOD5≤ 25,00 mg/l 

COD≤ 74,00 mg/l 

∆ιαλυµένο οξυγόνο  ≥ 3 mg/l 

Αιωρούµενα στερεά≤18 mg/l 

 

Αποδέκτης των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων είναι το διερχόµενο από τη βιοµηχανία 

ρέµα «Κρυόβρυση»   που εκβάλλει στον Πορταϊκό ποταµό σύµφωνα  

 

8. Απόβλητα βάσει του Ευρωπαικού Καταλόγου Αποβλήτων (εκτίµηση ποσοτήτων 

µετά την επέκταση) 

• Λάσπες από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής  (ιλύς ΜΕΥΑ) περίπου 2.000 t/y   

                          Κωδ. Ε.Κ.Α 020502 

• Απόβλητα από ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισµό  περίπου 6,50 t/y   

                          Κωδ. Ε.Κ.Α 160601* (µπαταρίες µολύβδου) 

                          Κωδ. Ε.Κ.Α. 20 01 21*(λαµπτήρες φθορισµού) 

• Απόβλητα ελαίων και απόβλητα υγρών καυσίµων περίπου 5,00 t/y  . 

                           Κωδ. Ε.Κ.Α 130206*(συνθετικά έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 

                           λίπανσης) 

                           Κωδ. Ε.Κ.Α 150110*(συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων 

ουσιών ή έχουν µολυνθεί από αυτές) 

• Απόβλητα από συσκευασίες περίπου 960,00 t/y 

                          Κωδ. Ε.Κ.Α  150101 (συσκευασία από χαρτί και  χαρτόνι )    

                          Κωδ. Ε.Κ.Α 150102 (πλαστική συσκευασία) 

                          Κωδ. Ε.Κ.Α 150103 (ξύλινη συσκευασία) 

• Απόβλητα δηµοτικά περίπου 600,00 t/y 

          (Κωδ. Ε.Κ.Α 20 03 01,200139, 200399) 

• Απόβλητα από µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων (τέφρα από αποτέφρωση ιλύος) 

          Κωδ. Ε.Κ.Α 19 01 12 
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Η τέφρα που παράγεται από τη µονάδα ξήρανσης και αποτέφρωσης ιλύος της µονάδας 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ,  δεδοµένου ότι προέρχεται από καύση ιλύος 

γαλακτοκοµικών προιόντων , χωρίς προσθήκη χηµικών ουσιών κατά το στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας  της βιοµηχανίας, καθώς επίσης έπειτα από διερεύνηση 

χηµικών αναλύσεων ποιοτικής σύστασης και έλεγχων έκπλυσης περιεχόµενων διαλυτών 

ουσιών  αντίστοιχων δραστηριοτήτων (χαρακτηρίζεται σύµφωνα µε τη ΚΥΑ 114218   

ΦΕΚ 1016/Β/17-07-1997 µη  επικίνδυνο απόβλητο).                  

                              

9. Θόρυβος  

Παράγεται κατά την παραγωγική διαδικασία από τη  λειτουργία των µηχανηµάτων καθώς και 

από την κίνηση των  οχηµάτων. 

10. Χρήσεις γης  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναφέρονται στην Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα, η 

περιοχή στην οποία λειτουργεί η εν λόγω βιοµηχανία δεν χαρακτηρίζεται ως περιοχή 

προστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3/2011). 

11. Yπαγωγή στην Οδηγία 2008/1/ΕΚ 

Η εγκατάσταση υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 96/61/ΕΚ (IPPC «για την 

Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης από ορισµένες βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις» ) ( περίπτωση 6.4.γ του Παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α 

15393/2332/02 ), όπως κάθε φορά ισχύει.  

 

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία 

Η βιοµηχανία οφείλει να τηρεί τις οριακές τιµές που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο. 

Σε περίπτωση που οι πιο κάτω επιβαλλόµενες οριακές τιµές διαφοροποιούνται από τα 

αντίστοιχα όρια της εθνικής νοµοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει, τότε κατισχύουν τα κατά 

περίπτωση αυστηρότερα όρια. 

Η µέτρηση των συγκεντρώσεων των  ρύπων να γίνεται για µεν τις ατµοσφαιρικές εκποµπές της 

µονάδας αποτέφρωσης ιλύος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ της ΚΥΑ 

22912/1117/05, για δε τις λοιπές ατµοσφαιρικές εκποµπές και για τα υγρά απόβλητα όπως 

αναφερεται στην παρ.3.9.30 της παρούσης. 
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1.1       Εκποµπές στην ατµόσφαιρα :  

1.1.1 Για τους βιοµηχανικούς λέβητες ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 

264Β΄/15-4-93). Ειδικότερα για την καύση φυσικού αερίου (και βιοαερίου) ο δείκτης αιθάλης 

δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιµή 1 της Κλίµακας Bacharach και η περιεκτικότητα των 

αερίων αποβλήτων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), µετρούµενη σύµφωνα µε τη µέθοδο 

αναφοράς που προδιαγράφεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 897, πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση 

του 10% κ.ο ή η περιεκτικότητα σε οξυγόνο να είναι µικρότερη ή ίση µε 7,5% κ.ο κατά την 

λειτουργία των λεβήτων µε 50-100% της ονοµαστικής τους ισχύος {Κ.Υ.Α 11294/93 (ΦΕΚ 

264Β΄/15-4-93)} 

1.1.2 Οριακές  τιµές ατµοσφαιρικών   εκποµπών , στην έξοδο της καπνοδόχου της µονάδος 

αποτέφρωσης ιλύος, σύµφωνα µε την  ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759Β)   : 

Οι προϋποθέσεις τήρησης των κατωτέρω  οριακών τιµών ορίζονται στο άρθρο 11 της 

προαναφερόµενης ΚΥΑ.  

Ατµοσφαιρικές εκποµπές από την µονάδα αποτέφρωσης ιλύος 

Ρύπος Μονάδα 
µέτρησης 

Οριακή  
τιµή 

Περίοδος 
δειγµατοληψίας 

Συχνότητα 
µέτρησης 

Οξείδια αζώτου (ως ΝΟ2) mg/Nm3 200 24 ώρες Συνεχής 

Μονοξείδιο άνθρακα (CO) mg/Nm3 50 24 ώρες Συνεχής 

Σκόνη, ως ολικά σωµατίδια TPM mg/Nm3 10 24 ώρες Συνεχής 

Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) mg/Nm3 10 24 ώρες Συνεχής 

Υδροχλώριο (HCl)1 mg/Nm3 10 24 ώρες ∆υο 

φορές/έτο

ς 

Υδροφθόριο (HF)1 mg/Nm3 1 24 ώρες ∆υο 

φορές/έτο

ς 

∆ιοξείδιο θείου (SO2)
1 mg/Nm3 50 24 ώρες ∆υο 

φορές/έτο

ς 

Βαρέα µέταλλα1,2, ήτοι :     

• Hg mg/Nm3 0,05 0,5–8  ώρες ∆υο 

φορές/έτο

ς 

• Cd + Tl mg/Nm3 0,05 0,5–8 ώρες ∆υο 

φορές/έτο
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Ρύπος Μονάδα 
µέτρησης 

Οριακή  
τιµή 

Περίοδος 
δειγµατοληψίας 

Συχνότητα 
µέτρησης 

ς 

• Pb+As+Sb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V mg/Nm3 0,5 0,5–8 ώρες ∆υο 

φορές/έτο

ς 

∆ιοξίνες & φουράνια (ως PCDD)1,2 ngTEQ/Nm3 0,10 6–8 ώρες ∆υο 

φορές/έτο

ς 

 

1Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του αποτεφρωτήρα να πραγµατοποιείται µία µέτρηση 

ανά τρίµηνο 

2 Βλ.εδάφιο 3.2.12 

1.1.3. Οι πιο πάνω οριακές τιµές ατµοσφαιρικών εκποµπών από την µονάδα αποτέφρωσης 

να µετρούνται πριν από την τελική εκποµπή των ρύπων στην ατµόσφαιρα και υπό τις 

ακόλουθες συνθήκες : θερµοκρασία απαερίων = 273 oΚ, πίεση απαερίων = 101,3 kPa, 

συγκέντρωση οξυγόνου στα απαέρια = 11 % κ.ο. Η τήρηση κάθε οριακής τιµής ελέγχεται ως 

µέσος όρος των µετρήσεων κατά την έναντι εκάστης τιµής αναφερόµενη περίοδο 

δειγµατοληψίας. Η τεχνική µέτρησης πρέπει να συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του 

Παραρτήµατος ΙΙΙ της ΚΥΑ 22912/1117/05.  

1.1.4.Η επιχείρηση οφείλει να διενεργεί µετρήσεις των παραµέτρων ρύπανσης, που 

αναφέρονται προηγουµένως, µε συχνότητα, όπως αυτή αναφέρεται στους πιο πάνω πίνακες 

του όρου 1.1.2 Τα αποτελέσµατα να τηρούνται σε ειδικό αρχείο, το οποίο να είναι διαθέσιµο για 

έλεγχο από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

 

1.2 Υγρά απόβλητα :  

Στο φρεάτιο συγκέντρωσης των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων της ΜΕΥΑ πριν την 

έξοδό τους στο αποδέκτη (ρέµα Κρυόβρυση) να τηρούνται οι οριακές τιµές που αναφέρονται 

στην υπ΄αριθµ.πρωτ. 4391/08-11-2004 απόφαση του Νοµάρχη Τρικάλων για τον καθορισµό 

της ανώτερης τάξης χρήσης των επιφανειακών υδάτων και όρων διάθεσης λυµάτων και 

βιοµηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες στο Νοµό Τρικάλων. Συγκεκριµένα να 

µετρώνται : 

Παροχή : 3000 m3/d  

pH :6,50-9,50 
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Θερµοκρασία, οC (Η θερµοκρασία δεν µπορεί να υπερβαίνει κατά 3ο C τη µέση εποχιακή 

θερµοκρασία του αποδέκτη)≤28 

BOD5 ≤ 25 mg/l 

COD ≤ 125 mg/l 

∆ιαλυµένο οξυγόνο  ≥ 3 mg/l 

Αιωρούµενα στερεά ≤35 mg/l 

Καθιζάνοντα στερεά : Χωρίς 

Λίπη – έλαια : Χωρίς  

Χλωριούχα ≤ 250 mg/l 

Χρώµα (κλίµακα Pt) ≤ 100 mg/l 

NO3 ≤ 50 mg/l 

NO2 ≤ 0,50 mg/l 

P2O5 ≤ 5 mg/l 

 

2.  Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων  

Στάθµη θορύβου < 65 dB(A), µετρούµενη στα όρια του οικοπέδου του εργοστασίου ( άρθρο 

2, παράγραφος 5, του Π.∆. 1180 / 81, ΦΕΚ 293Α’/6-10-81). 

 

3. Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της 

υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να τηρηθούν  

3.1  Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές 

Η επιχείρηση οφείλει να εφαρµόζει Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές (Β.∆.Τ), όπως αυτές 

περιγράφονται κατωτέρω στις παραγράφους από 3.2  ως  3.8, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

ΚΥΑ 11014/704/Φ103 και της Οδηγίας 96/61/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αρ. 

2008/1/ΕΚ. Επίσης η επιχείρηση οφείλει να συµµορφωθεί µε τον Κοινοτικό Κανονισµό 

166/2006-Ε-PRTR που αντικαθιστά την Κοινοτική Απόφαση 2004/479/ΕΚ-EPER στο πλαίσιο 

της Κοινοτικής Οδηγίας IPPC (96/61/EK) . 

 

3.2 Ατµοσφαιρικές εκποµπές  

3.2.1 Για τους λέβητες θέρµανσης των κτιρίων να εφαρµόζονατι οι διατάξεις της ΚΥΑ 

οικ.189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654Β/09-11-11), όπως εκάστοτε ισχύει.  
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3.2.2 Τα καυσαέρια από τους  λέβητες  καύσης  υγραερίου και βιοαερίου να διοχετεύονται 

στην ατµόσφαιρα µέσω καπνοδόχων κατάλληλου ύψους   σύµφωνα µε το άρθρο 107 του 

ΓΟΚ/85. 

3.2.3 Η λειτουργία των ατµολεβήτων να καλύπτει τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 11294/93 (ΦΕΚ 

264Β). Η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό που προβλέπεται στην 

ίδια απόφαση για τη διενέργεια µετρήσεων προς παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των 

καυστήρων και των ατµολεβήτων. 

3.2.4 Τα συστήµατα κλιµατισµού να λειτουργούν µε κρύο νερό. 

3.2.5 Οι χώροι να αερίζονται επαρκώς για περιορισµό των οσµών. 

3.2.6 Να µην χρησιµοποιούνται ως ψυκτικά µέσα ουσίες που βλάπτουν το όζον της 

στρατόσφαιρας. 

3.2.7 Οι µηχανές των σταθµευµένων οχηµάτων κατά την φόρτωση – εκφόρτωση να µην είναι 

σε λειτουργία και τα ψυγεία να συνδέονται µε εξωτερική πηγή ενέργειας. 

3.2.8  Η εταιρεία υποχρεούται να µεριµνά για την διατήρηση του πρασίνου των εγκαταστάσεων 

του εργοστασίου. 

3.2.9 Να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ328Β) σύµφωνα µε τις οποίες 

απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση (σε σωρούς, βαρέλια, λάκκους κ.α. ) υλικών 

(χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια, στουπιά κ.α) που µπορεί να προκαλέσει αξιοσηµείωτη 

ρύπανση του περιβάλλοντος. 

3.2.10 Να γίνεται ανάκτηση των απαερίων των καυστήρων για προθέρµανση νερού ή του αέρα 

καύσης στους λέβητες. 

3.2.11 Η µονάδα αποτέφρωσης να λειτουργεί κατά τρόπο (λειτουργία κυκλώνα & σακόφιλτρου) 

ώστε να µη σηµειώνεται υπέρβαση των οριακών τιµών εκποµπών που αναφέρονται στη 

παράγραφο 1.1.2 της παρούσας. 

3.2.12 Στη µονάδα αποτέφρωσης να πραγµατοποιούνται οι παρακάτω µετρήσεις 

ατµοσφαιρικών ρύπων : 

α) Συνεχείς µετρήσεις θερµοκρασίας, πίεσης, συγκέντωσης οξυγόνου, CO,  NOX,  ολικής 

σκόνης, TOC  στην έξοδο των καυσαερίων. 

β)  Συνεχείς µετρήσεις των ακολούθων παραµέτρων λειτουργίας: θερµοκρασίας κοντά στο 

εσωτερικό τοίχωµα του θαλάµου καύσης. 

γ) Ανά τρίµηνο µετρήσεις HCI, HF και SO2 στην έξοδο των καυσαερίων για το πρώτο 

δωδεκάµηνο λειτουργίας και ακολούθως ανά εξάµηνο.  
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δ) Ανά τρίµηνο µετρήσεις βαρέων µετάλλων, διοξινών και φουρανίων για το πρώτο 

δωδεκάµηνο λειτουργίας και ακολούθως µια µέτρηση ανά δύο έτη για τα βαρέα µάταλλα και µια 

µέτρηση ανά έτος για διοξίνες και φουράνια υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα οριζόµενα 

στο άρθρο 11, παρ.6 της µε α/α 21 ΚΥΑ  του προιµίου της παρούσας 

3.2.13 Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που διενεργούνται να ανάγονται στις  συνθήκες που 

ορίζονται στο άρθρο 11, παρ.8 της µε α/α 20 ΚΥΑ του προιµίου της παρούσας: 

3.2.14 Η λειτουργία της µονάδας καύσης θα πρέπει να εξασφαλίζει την διατήρηση της ελάχιστης 

θερµοκρασίας των 850ο C στον θάλαµο καύσης για 2 δευτερόλεπτα. 

 

3.3 Υγρά απόβλητα 

3.3.1 Απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε τρόπο διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς 

επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος ή αποδέκτη υγρών 

αποβλήτων). 

3.3.2 Τα υγρά βιοµηχανικά απόβλητα υπόκεινται  σε αναερόβια  επεξεργασία µε ταυτόχρονη 

παραγωγή βιοαερίου και στη συνέχεια σε αερόβια επεξεργασία στις 2 γραµµές  ΜΕΥΑ της 

βιοµηχανίας, και τέλος οδηγούνται σε φρεάτιο επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων  απ΄όπου  

µέσω  αγωγού κατάλληλης διατοµής οδηγούνται στο ρέµα «Κρυόβρυση»  µε τα χαρακτηριστικά 

διάθεσης που προβλέπονται στη παράγραφο Β.1.2. της παρούσας. O συντελεστής υγρών 

αποβλήτων της βιοµηχανίας να µην υπεβαίνει την τιµή 4,59  σε λειτουργία επιπέδου 

δυναµικότητας (συντελεστής IPPC: 3,91)   

3.3.3 Η διάθεση των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου  να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της 

ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β /14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών 

λυµάτων» 

3.3.4  Τα όµβρια νερά να καταλήγουν σε ξεχωριστό  δίκτυο οµβρίων ανεξάρτητο από το δίκτυο 

συλλογής των υγρών αποβλήτων.  

3.3.5 Να είναι τοποθετηµένες παγίδες στερεών σωµατιδίων στα σιφώνια του δικτύου 

υγρών αποβλήτων προς αποφυγή επιβάρυνσης του αντίστοιχου ρεύµατος  αποβλήτων. 

3.3.6 Να παρακολουθείται συνεχώς το pH των υγρών αποβλήτων και η σχετική ρύθµιση  να 

γίνεται µε προσθήκη οξέος, στη  δεξαµενή συλλογής των επεξεργασµένων αποβλήτων πριν 

από τη διάθεση στον αποδέκτη. 

3.3.7 Η τελική τιµή του pH και οι λοιπές παράµετροι ποιότητας των υγρών αποβλήτων να 

µετρώνται στη δεξαµενή συγκέντρωσης των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων όπου 

υπάρχουν βάνες αυτόµατης διακοπής της απόρριψης και επιστροφής των αποβλήτων στην 
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είσοδο της ΜΕΥΑ, σε περίπτωση που κάποια από τις  µετρούµενες παραµέτρους (ΒΟD5, 

COD, pH , κ.α. ) βρεθεί εκτός ορίων.   

3.3.8 Να γίνεται ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση των υγρών χηµικών ουσιών 

καθαρισµού, όπου είναι εφικτό . Να επιλέγονται απορρυπαντικά και απολυµαντικά που να 

προκαλούν την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον.  

3.3.9 Η µεταφορά του γάλακτος να γίνεται µόνο µε βυτιοφόρα οχήµατα και η παραλαβή του 

να γίνεται από τον πυθµένα των βυτιοφόρων. 

3.3.10 Στο στάδιο της συσκευασίας να χρησιµοποιούνται γεµιστικές µηχανές ακρίβειας για 

µείωση των απωλειών γάλακτος. 

3.3.11 Τα αντιδραστήρια που χρησιµοποιούνται στο χηµείο να συλλέγονται από 

αδειοδοτηµένη εταιρία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και να τηρούνται τα σχετικά 

παραστατικά {Κ.Υ.Α  Η.Π 13588/725/28-3-06 ( ΦΕΚ 383 Β΄)}. Για την παράδοση αποβλήτων 

σε τρίτους να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω 

διαχείρισής τους εκτός της εγκατάστασης.Προκειµένου για επικίνδυνα απόβλητα, να 

συµπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για την συλλογή και µεταφορά 

επικίνδυνων αποβλήτων», σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06. 

3.3.12 Κατά την πλήρωση των δεξαµενών γάλακτος να λειτουργούν αισθητήρες πλήρωσης 

για αποφυγή υπερπλήρωσης.  

3.3.13 Τα λύµατα από την υγιεινή του προσωπικού να οδηγούνται µέσω αγωγού στη ΜΕΥΑ 

της µονάδας   προς επεξεργασία.  

3.3.14 Οι υδρατµοί που παράγονται στη φάση ξήρανσης της ιλύος συµπυκνώνονται και 

οδηγούνται στη ΜΕΥΑ της µονάδας (µέγιστη παροχή :625 κιλά/ώρα). 

 

3.4  Στερεά απόβλητα 

3.4.1 Να λαµβάνεται µέριµνα για την προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων νερών από 

ενδεχόµενη ρύπανση. Απαγορεύεται η διάθεση στερεών αποβλήτων σε επιφανειακούς 

υδάτινους αποδέκτες. 

3.4.2 Η διαχείριση - διάθεση των στερεών και επικινδύνων αποβλήτων του εργοστασίου  να 

γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ήτοι : 

•  Ν.4042/12 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 

2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρµόνιση µε 

την Οδηγία                                                                                                                                             
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2008/98/ΕΚ − Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής. 

• ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β) περί 

στερεών µη τοξικών αποβλήτων και λασπών, όπως εκάστοτε ισχύει. 

• ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων», , όπως εκάστοτε ισχύει. 

• Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179/Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευ-

ασιών και άλλων προϊόντων κλπ.» και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενα 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα, όπως κάθε φορά ισχύει. 

• ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791Β/30-6-2006) «Έγκριση   Γενικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων». 

• ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287/2.3.07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης 

Επικινδύνων Αποβλήτων». 

 

Γενικά  

3.4.3 Όλα τα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα καθώς και όλα τα επικίνδυνα απόβλητα να 

συγκεντρώνονται προσωρινά σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους  και στη συνέχεια να 

παραδίδονται, σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και 

µεταφοράς µη επικίνδυνων αποβλήτων ή επικίνδυνων αποβλήτων αντίστοιχα και σύµβαση 

µε τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς 

διαχείριση (εργασίες D ή R), εντός της χώρας, η ΑΕΠΟ του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει 

την παραλαβή τους στην εγκατάστασή του. Η εταιρεία να ενηµερώνει το φάκελο της ΜΠΕ 

που τηρείται στο αρχείο της µε τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά.   

3.4.4 Η προσωρινή αποθήκευση των τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων (συσκευασίες µε 

κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών, χρησιµοποιηµένα προσροφητικά υλικά διαρροών, κ.λπ.) να 

γίνεται σε κλειστά µε ειδική σήµανση δοχεία. σε διαµορφωµένο χώρο οι προδιαγραφές του 

οποίου ορίζονται στην Κ.Υ.Α Η.Π 24944/1159/30-6-06 ( ΦΕΚ 791 Β΄). 

3.4.5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά για την 

παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισής τους εκτός της εγκατάστασης. Επιπλέον, 

προκειµένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συµπληρώνεται κατάλληλα το “Έντυπο 

αναγνώρισης για τη συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων” σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ  383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β). 

Όλα τα προαναφερόµενα παραστατικά να τηρούνται σε αρχείο για την τελευταία πενταετία 

λειτουργίας του εργοστασίου. 
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3.4.6 Να τηρείται µητρώο µη επικίνδυνων στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, σύµφωνα µε 

το άρθρο 12, παρ. 1.β της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και το άρθρο 11, παρ. 4.α της ΚΥΑ 

13588/725/2006 σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06,  προκειµένου για 

επικίνδυνα απόβλητα. 

3.4.7 Η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 

Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α), όπως εκάστοτε ισχύει, να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις είτε του 

παραπάνω νόµου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύµα 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος, που έχει εκδοθεί σε εφαρµογή του ίδιου νόµου. Ειδικότερα: 

3.4.7.1 Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιµοποιούνται κατά τη λειτουργία 

της µονάδας και δεν αξιοποιούνται σύµφωνα µε το εδάφιο 3.4.7, να 

παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο συλλέκτη προς περαιτέρω 

αξιοποίηση σε εγκεκριµένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει 

πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών, σύµφωνα µε το Ν. 

2939/01 (ΦΕΚ 179Α) είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά µε τις 

συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συµβληθεί µε εγκεκριµένο 

σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις 

συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.  

3.4.7.2 Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού, των χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

και των µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων να γίνεται µέσω εγκεκριµένων 

συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις αντίστοιχα 

των Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ 82Α) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 15/06 (ΦΕΚ 

12Α) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α) καθώς και της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 

1625Β). 

3.4.7.3 Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του 

Η/Μ εξοπλισµού του εργοστασίου, εφόσον προκύψουν, να αποθηκεύονται 

προσωρινά σε στεγανά δοχεία µε καπάκι ασφαλείας, τα οποία να τηρούνται 

εντός του εργοστασίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 

24944/1159/06 (ΦΕΚ  791/Β) και σε περιοδικά διαστήµατα να παραδίδονται, 

µέσω κατάλληλα αδειοδοτηµένου συλλέκτη, σε εγκεκριµένο σύστηµα 

εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, µε προτεραιότητα την 

αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται  σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 

(ΦΕΚ 64 Α). 

 

Ειδικότερα 
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3.4.8 Τα οικιακού τύπου απορρίµµατα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους απορριµµάτων και 

να αποµακρύνονται είτε από συνεργεία αποκοµιδής του οικείου Ο.Τ.Α. είτε από 

αδειοδοτηµένο φορέα συλλογής/µεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειµένου να διατεθούν 

σε εγκεκριµένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων. 

3.4.9 Να τηρούνται παραστατικά διάθεσης όλων των στερεών αποβλήτων που παράγονται 

στη µονάδα και διατίθενται σε τρίτους. 

3.4.10 Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που θα αντικατασταθεί, εφόσον δεν µεταπωληθεί να 

οδηγηθεί προς ανακύκλωση. 

3.4.11 Σε περίπτωση παρουσίας / χρήσης αµιάντου ή / και αµιαντοτσιµέντου, η 

αποµάκρυνση αυτών να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης 

νοµοθεσίας. 

3.4.12 Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασµένο 

χώρο σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93(ΦΕΚ 328Β/1993). 

3.4.13 Η ιλύς που προκύπτει από τις γραµµές της ΜΕΥΑ της βιοµηχανίας  και των λοιπών 

βιοµηχανιών του οµίλου (ΡΟ∆ΟΠΗ Α.Ε , ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε) (συνολικά 3.600 τόνοι ετησίως)  να 

οδηγείται µετά από ανάµειξη µε πριονίδι φυσικού ξύλου (προαιρετικά), σε κλίβανο προς 

καύση µε δυναµικότητα καύσης 18.000 κιλών ιλύος ανά 24ώρο.  

3.4.14 Η περιεκτικότητα της τέφρας του πυθµένα του κλιβάνου  σε ολικό οργανικό άνθρακα 

(TOC) να είναι µικρότερη από 3% ή οι απώλειες κατά την έναυση να είναι µικρότερες από 

5% του βάρους του υλικού επί ξηρού. 

3.4.15 Η παραγόµενη από την καύση της ιλύος  τέφρα, να  συλλέγεται και  να αποθηκεύεται 

σε κατάλληλους κάδους και στη συνέχεια να παραδίδεται σε αδειοδοτηµένους φορείς  για 

µεταφορά στο ΧΥΤΑ της περιοχής εφόσον τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της  δεν θα 

υπερβαίνουν τις καθορισµένες οριακές τιµές από την ΚΥΑ 114218/19973.4.16  

 

3.5  Μέτρηση, καταγραφή και παρακολούθηση της ρύπανσης 

3.5.1 Η βιοµηχανία εντός τριών µηνών από την έκδοση της παρούσας Απόφασης να 

υποβάλει στην  ∆/νση Ε.Α.Ρ.Θ / ΥΠΕΚΑ για το έτος 2011 κατάσταση, που θα συνταχθεί µε 

βάση τα τηρούµενα αρχεία και στην οποία θα αναφέρονται οι  ποσότητες ληγµένων 

προιόντων ,  συµπυκνώµατος λιπαρών ουσιών γάλακτος και τυρογάλακτος  που 

οδηγήθηκαν προς επεξεργασία στην αναερόβια µονάδα παραγωγής βιοαερίου. 

3.5.2 Για τη µέτρηση της παροχής των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων να λειτουργεί 

µετρητής συνεχούς καταγραφής (µη αναλογικός, µη µηδενιζόµενος) εγκατεστηµένος  στην 

έξοδο του αγωγού προς τον αποδέκτη.  
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3.5.3    Να πραγµατοποιούνται µετρήσεις της παροχής και των ποιοτικών παραµέτρων των 

υγρών αποβλήτων στην είσοδο και έξοδο της Μ.Ε.Υ.Α. όπως παρακάτω: 

� Συνεχής µέτρηση της παροχής. 

� Καθηµερινή µέτρηση της θερµοκρασίας και του pH σε µέσο 24ωρο δείγµα των υγρών 

αποβλήτων. 

�  Εβδοµάδιαία µέτρηση BOD5 , COD ,  διαλυµένου οξυγόνου,  λιπών – ελαίων, 

αιωρούµενων στερεών ,  καθιζανόντων στερεών , χλωριούχων , φθοχιούχων , 

νιτρικών ,νιτρωδών , φωσφορικών και χρώµατος σε µέσο 24ωρο δείγµα των υγρών 

αποβλήτων. 

Τα  αποτελέσµατα όλων των παραπάνω µετρήσεων οι οποίες να πραγµατοποιούνται µε 

πρότυπες   µεθόδους , να καταχωρούνται  σε θεωρηµένο και µε  αριθµηµένες σελίδες βιβλίο 

από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής ενότητας, το οποίο φυλάσεται εντός της 

βιοµηχανίας. Τα ηµερολόγια και τα τυχόν υπό ηλεκτρονική µορφή φυλασσόµενα στοιχεία να 

τίθενται στη διάθεση των αρµοδίων Υπηρεσιών και Φορέων, όποτε αυτά ζητηθούν. 

3.5.4 Εντός ενός µήνα από την έκδοση της παρούσας  να υποβληθεί προς τη ∆/νση 

Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού και τη ∆/νση Ε.Α.ΡΘ/ ΥΠΕΚΑ Ετήσια Έκθεση Παραγωγού 

Αποβλήτων για το  έτoς  2011 και το Φεβρουάριο κάθε τρέχοντος έτους να υποβάλλεται  

Έκθεση για το προηγούµενο έτος (Κ.Υ.Α 8668/2-3-07 ΦΕΚ 287Β΄). 

 

3.6  Χρήση νερού 

3.6.1 Η βιοµηχανία υδρεύεται από γεώτρηση σύµφωνα µε την  υπ΄αριθµ. πρωτ. 

2569/62357/01-10-2009 Άδεια χρήσης νερού της ∆/νσης Υδάτων της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. 

3.6.2  Σε καµµία  περίπτωση  η εν λόγω  βιοµηχανία να µην υπερβαίνει την προβλεπόµενη 

από την προαναφερθείσα άδεια χρήσης νερού  παροχή εκµετάλλευσης ( 2.400,00 m3/d). Το 

διάστηµα που η βιοµηχανία θα λειτουργεί σε συνθήκες  ≥ 90% της δυναµικότητας 

επεξεργασίας γάλακτος , η  επιπλέον ποσότητα νερού ( έως 350,00 m3/d) που ενδεχοµένως 

να χρειαστεί θα πρέπει να παρέχεται µε υδροφόρα οχήµατα έως ότου εφοδιαστεί µε νέα 

άδεια χρήσης νερού που θα καλύπτει την επιπλέον ποσότητα. 

3.6.3 Να γίνει ανάλυση των αναγκών της βιοµηχανίας σε νερό και να υπάρχουν µετρητές 

νερού στα κρίσιµα σηµεία της παραγωγικής διαδικασίας.   

3.6.4 Το πλύσιµο  του εξοπλισµού να γίνεται µε τα αυτόµατα συστήµατα καθαρισµού C.I.P 

τα οποία να είναι κατάλληλα χωροθετηµένα και προσαρµοσµένα, ως προς την κατανάλωση 

νερού και απορρυπαντικών, στις ανάγκες τις µονάδας. Να χρησιµοποιείται ξεχωριστό 
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σύστηµα για εγκαταστάσεις εξοπλισµού µε µικρές καταναλώσεις ή σπάνια 

χρησιµοποιούµενες  ή όπου το πλύσιµο τους επιβαρύνει ιδιαίτερα τα υγρά απόβλητα. 

3.6.5 Να ελαχιστοποιηθεί η χρήση νερού για τον καθαρισµό των δαπέδων, η χρήση του να 

γίνεται µε ψεκασµό υπό πίεση και να εφαρµόζονται ξηρές µέθοδοι καθαρισµού, όπου αυτό 

είναι δυνατό.  

3.6.6 Οι χειρονακτικές εργασίες καθαρισµού να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες  

και να πραγµατοποιούνται µε ελαστικούς σωλήνες που θα διαθέτουν  ακροφύσια τύπου 

πιστόλι  για άµεση διακοπή της παροχής νερού. 

3.6.7 Να γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή των ποσοτήτων νερού στα αυτοµατοποιηµένα 

συστήµατα χρήσης νερού, ώστε να προλαµβάνονται τυχόν διαρροές νερού-ατµού. 

3.6.8 Να εγκατασταθούν βαλβίδες διακοπής της παροχής νερού σε περίπτωση διαρροής ή 

βλάβης. 

3.6.9 Το νερό που χρησιµοποιείται για ψύξη να ανακυκλώνεται. 

3.6.10 Τα απόνερα του τελευταίου κύκλου πλύσης να συλλέγονται και να 

επαναχρησιµοποιούνται. 

3.6.11 Να διατηρούνται οι εγκαταστάσεις υδροληψίας της γεώτρησης σε καλή κατάσταση 

ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες νερού. Τυχόν βλάβες να επισκευάζονται άµεσα. 

3.6.12 Ο φορέας εκµετάλλευσης του εργοστασίου οφείλει να γνωστοποιεί στην ∆/νση 

Ε.Α.Ρ.Θ./Υ.Π.Ε.Κ.Α. τυχόν µεταβολές στον τρόπο υδροδότησης του εξεταζόµενου 

εργοστασίου. 

 

3.7  Εξοικονόµηση ενέργειας    

3.7.1 Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργεια εκτιµάται σε 19.000.000,00 Kwh ετησίως και η 

κατανάλωση καυσίµου σε 874,00 Kwh/t επεξεργασµένου γάλακτος (Τιµή καυσίµου BREF : 

400.00-4.000,00  Kwh/t) 

3.7.2 Οι λέβητες, οι ψυκτικές εγκαταστάσεις και οι αγωγοί µεταφοράς ψυχρών - θερµών 

ρευµάτων να είναι επαρκώς  µονωµένοι προς αποφυγή θερµικών απωλειών. 

3.7.3 Να λειτουργούν αυτόµατα συστήµατα παρακολούθησης και ρύθµισης των 

θερµοκρασιών σε όλα τα στάδια της παραγωγής. 

3.7.4 Να γίνεται πλήρης ανάκτηση του συµπυκνώµατος των ατµών. 

3.7.5 Να γίνεται καθηµερινός έλεγχος της λειτουργίας των ατµοπαγίδων και να 

επισκευάζονται άµεσα διαρροές ατµού. 

3.7.6 Να ελαχιστοποιηθεί η αποµάστευση (στρατσώνα) στους λέβητες. 

ΑΔΑ: Β4120-ΥΟ8



 34 

3.7.7 Να βελτιστοποιηθεί η θερµοκρασία συµπύκνωσης. Οι συµπυκνωτές να διατηρούνται 

καθαροί και να εξασφαλίζεται ότι ο αέρας που εισάγεται στους συµπυκνωτές θα είναι όσο το 

δυνατό πιο ψυχρός. 

3.7.8 Να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία των συστηµάτων ψύξης ώστε να αποφεύγεται η 

υπερβολική στρατσώνα στους πύργους ψύξης. 

3.7.9   Να γίνεται χρήση ρυθµιστή στροφών στις κύριες αντλίες. 

3.7.10  Να υπάρχουν αισθητήρες φωτός για τον έλεγχο του φωτισµού. 

3.7.11  Το σύστηµα τροφοδοσίας γάλακτος να είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένο. 

3.8  Θόρυβος  

3.8.1 Nα τηρείται το όριο θορύβου που αναφέρεται στην παράγραφο  Β 2 της παρούσης 

Απόφασης.  

3.8.2 Τα µηχανήµατα που προκαλούν θόρυβο να βρίσκονται σε ανεξάρτητο ηχοµονωµένο 

χώρο. 

 

3.9 Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι 

Α)Κατά τη φάση κατασκευής 

3.9.1 Μετά το πέρας των εργασιών, η βιοµηχανία υποχρεούται στη συλλογή και 

αποκάκρυνση των πάσης φύσεως απορριµµάτων. 

3.9.2 Να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1489/1.10.2003) «Μέτρα και όροι 

για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς 

χώρους». 

3.9.3 Να γίνεται χρήση κινητών περιφράξεων και ηχοπετασµάτων περιµετρικά ισχυρών 

σηµειακών πηγών θορύβου ώστε να τηρούνται οι διατάξεις του Π.∆. 1180/1981 (ΦΕΚ 

293/Α). 

 

Β)Κατά τη φάση λειτουργίας 

3.9.4 Να εφαρµοσθεί αν είναι δυνατόν, διεθνώς αναγνωρισµένο Σύστηµα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης είτε κατά EMAS είτε κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001 το οποίο µεταξύ των άλλων  θα 

στοχεύει: 

 στην ελαχιστοποίηση της χρήσης νερού 

 στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας  
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 στην ανακύκλωση και αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων που παράγονται στην 

µονάδα 

3.9.5 Να γίνει ανάλυση των επιµέρους σταδίων της διαδικασίας παραγωγής και εντοπισµός 

εκείνων στα οποία καταγράφεται υψηλή κατανάλωση ενέργειας, νερού και παραγωγή 

αποβλήτων. Στην συνέχεια να διερευνηθούν οι δυνατότητες ελαχιστοποίησης των 

παραπάνω, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ποιότητα νερού της κάθε εφαρµογής, την 

υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίµων. Να λειτουργούν αυτόµατα συστήµατα 

παρακολούθησης και ρύθµισης της ροής, της στάθµης και πίεσης  των υγρών.  

3.9.6 Να γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού της βιοµηχανίας ως προς τον 

έλεγχο της ρύπανσης και την εξοικονόµηση νερού και ενέργειας. 

3.9.7 Να προσδιοριστούν οι εν δυνάµει κίνδυνοι ρύπανσης του περιβάλλοντος από 

ενδεχόµενες κάθε είδους διαρροές λόγω ατυχήµατος ή δυσλειτουργίας, να εκτιµηθεί η 

πιθανότητα εκδήλωσης τέτοιων περιστατικών και να υπάρχει ανάλογος σχεδιασµός   

πρόληψης και αντιµετώπισης των περιστατικών έκτακτης ανάγκης.  

3.9.8 Σε περίπτωση ήσσονος σηµασίας συµβάντων που, ωστόσο, µπορεί να προκαλέσουν 

επιβάρυνση του περιβάλλοντος να ενηµερώνεται η αρµόδια υπηρεσία της Περιφερειακής 

Ενότητας Τρικάλων.  Σε περίπτωση µείζονος σηµασίας συµβάντων, που µπορεί να 

προκαλέσουν επιβάρυνση του περιβάλλοντος, να ενηµερώνεται εντός 24 ωρών (µε 

ηλεκτρονικό µήνυµα ή τηλεοµοιοτυπία) και  η ∆ιεύθυνση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ (ενδεικτικές 

περιπτώσεις: υπερβάσεις οριακών τιµών εκποµπών και µακροχρόνιες (πλέον των 24 ωρών) 

σηµαντικές δυσλειτουργίες/ βλάβες αντιρρυπαντικού εξοπλισµού).  

3.9.9 Η αποθήκευση και η διαχείριση των διαφόρων χηµικών ουσιών να βασίζονται στα 

αντιστοιχα ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας (MSDS) και να είναι συµβατές µε τα αναφερόµενα 

στον Οδηγό των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών για την αποθήκευση και διακίνηση χηµικών 

ουσιών (BREF for storage Handling) 

3.9.10 Οι µετρήσεις να πραγµατοποιούνται σε συνθήκες αντιπροσωπευτικές της παραγωγής 

(φορτίο µεγαλύτερο από το 50% της δυναµικότητας παραγωγής) 

3.9.11 Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισµού από εξειδικευµένο 

προσωπικό. 

3.9.12 Να υπάρχει διαµορφωµένος χώρος στάθµευσης και οργάνωση δροµολογίων προς 

αποφυγή των οχλήσεων κατά την κίνηση των οχηµάτων. 

3.9.13 Να τηρείται αρχείο απογραφής των εισερχοµένων, καταναλισκόµενων και 

αποθηκευόµενων υλών. 
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3.9.14 Να λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα µέτρα πυροπροστασίας σύµφωνα µε 

εγκεκριµένη µελέτη από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

3.9.15  Να οριστεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της 

εγκατάστασης και την εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων  της παρούσας απόφασης. 

3.9.16  Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της µονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος 

εγκατάστασης της. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή 

εν µέρει, ανακυκλούµενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέµενος σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

3.9.17   Σε περίπτωση προµήθειας νέου εξοπλισµού αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά µε 

κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα: 

- Ο νέος εξοπλισµός να περιλαµβάνει αντλίες θερµότητας για την ανάκτηση 

θερµότητας από διάφορες πηγές. 

- Οι κινητήρες του νέου εξοπλισµού να είναι µεταβλητής ταχύτητας για µείωση του 

φορτίου στους ανεµιστήρες και τις αντλίες µε εγκατεστηµένο ρυθµιστή στροφών. 

3.9.18 Η εταιρεία οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιµολόγια, συµβάσεις, διάφορα παραστατικά 

έγγραφα, µητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.) εντός της µονάδας, βάσει των οποίων θα 

αποδεικνύεται η συµµόρφωσή της µε τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να τα 

επιδεικνύει σε κάθε αρµόδια ελεγκτική αρχή. 

3.9.19 Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους να υποβάλλεται, στην αρµόδια για την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση της εγκατάστασης υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, και στην αρµόδια υπηρεσία της 

οικείας Περιφέρειακής Ενότητας έκθεση η οποία περιλαµβάνει επεξεργασµένα στοιχεία των 

µετρήσεων / αναλύσεων ποιότητας και υγρών αποβλήτων, συγκρίσεις των στοιχείων αυτών 

µε τις αναφερόµενες στην παρούσα απόφαση οριακές τιµές ή τυχόν άλλες (π.χ. της διεθνούς 

βιβλιογραφίας) για τις παραµέτρους, για τις οποίες δεν αναφέρονται οριακές τιµές στη 

παρούσα Απόφαση, καθώς και τυχόν προτάσεις γαι την βελτίωση των συστηµάτων 

αντιρρύπανσης, παρακολούθησης και επεξεργασίας των αποβλήτων. Συγκεκριµένα τα 

στοιχεία να αφορούν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• Τις µετρήσεις των εκποµπών των ατµοσφαιρικών ρύπων και της ποιότητας των 

υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων. 

• Τις τυχόν υπερβάσεις των ορίων εκποµπών που καθορίζονται στην παρούσα 

Απόφαση, καθώς και τις ηµεροµηνίες καταγραφής υπερβάσεων, τις ενδεχόµενες 

αιτίες και τα τυχόν επανορθωτικά µέτρα. 

• Στοιχεία χρήσης νερού. 

• Στοιχεία στερεών και επικίνδυνων  αποβλήτων. 
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• Έκθεση ΕPRTR 

3.9.20 Η λίπανση του µηχανολογικού εξοπλισµού να γίνεται µε σύστηµα δοσοµέτρησης και 

ψεκασµού για εξοικονόµηση λιπαντικών. 

3.9.21 Να τηρούνται όλες οι προυποθέσεις που προβλέπονται από την υφιστάµενη 

νοµοθεσία για την µετεγκατάσταση, συγχώνευση και εκσυγχρονισµό δραστηριοτήτων αυτού 

του είδους. 

3.9.22 Να τηρούνται οι διατάξεις της Υ.∆. Αιβ/8577/83 περί εργαστηρίων τροφίµων. 

3.9.23 Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων  κατά 

την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.      

3.9.24 Απαγορεύεται η τοποθέτηση αντιαισθητικών διαφηµιστικών πινακίδων, επιγραφών 

κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ.  

3.9.25 Περιορισµός των τσιµεντόεπικαλύψεων του εδάφους στις απολύτως απαραίτητες για 

τη διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να αποφευχθεί η  αλλοίωση του ρυθµού απορρόφησης 

των οµβρίων και η δηµιουργία λιµναζόντων νερών. 

3.9.26 Η συντήρηση των οχηµάτων της βιοµηχανίας να γίνεται εκτός βιοµηχανίας  σε 

αδειοδοτηµένα συνεργεία. 

3.9.27 Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µην χρησιµοποιούνται για οποιαδήποτε 

εργασία , ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών , προιόντων και µηχανηµάτων παρά µόνο για 

εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση.   

3.9.28 Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέµατα ασφάλειας έναντι ατυχηµάτων µεγάλης 

έκτασης από τη λειτουργία της βιοµηχανίας καθώς και ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων 

στους χώρους εργασίας, για τα οποία εφαρµόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις της ΚΥΑ 

12044/613/2007 (ΦΕΚ 376Β/19-03-2007), όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2259Β/27.11.2007 και οι 

κείµενες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας. Επίσης, δεν καλύπτει θέµατα 

εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου τα οποία ρυθµίζονται από την 

Κ.Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931Β), όπως εκάστοτε ισχύει.  

3.9.29 Να τηρούνται οι διατάξεις και οι όροι του  Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/11-3-05), περί ίδρυσης 

και λειτουργίας βιοµηχανιών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης 

και άλλες διατάξεις. 

3.9.30 Nα καταρτιστεί και να εφαρµόζεται Πρόγραµµα Ελέγχου και ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

των µετρήσεων.  

Το πρόγραµµα αυτό να υπάρχει σε έντυπη µορφή και: α) να περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες, 

ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή αξιοπιστία των µετρήσεων όπως: χρήση 
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κατάλληλου µετρητικού εξοπλισµού, συνθήκες µέτρησης, έλεγχο µετρητικού εξοπλισµού 

(π.χ. διακρίβωση, βαθµονόµηση, έλεγχος µηδενός και προκαθορισµένης τιµής-span), 

επεξεργασία µετρήσεων, ηµερολόγια λειτουργίας-βαθµονοµήσεων, αναγραφή χειριστών 

κ.λπ., β) να βασίζεται σε διεθνή εµπειρία και πρακτική και σε σχετικές οδηγίες της 

κατασκευάστριας εταιρείας του µετρητικού εξοπλισµού, γ) να εξασφαλίζει ότι η 

δειγµατοληψία, ανάλυση των ρύπων και ο έλεγχος του µετρητικού εξοπλισµού εκτελούνται 

σύµφωνα µε τα πρότυπα CΕΝ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιµα πρότυπα CΕΝ 

να  εφαρµόζονται πρότυπα ISO ή εθνικά ή άλλα διεθνή που εξασφαλίζουν την παροχή 

δεδοµένων ισοδύναµης επιστηµονικής ποιότητας, δ) να προβλέπει καταγραφή, σε σχετικό 

αρχείο, τυχόν παρεκκλίσεων / αστοχιών των µετρήσεων µε την  αντίστοιχη αιτιολογία, ε) να 

προβλέπει την τήρηση των σχετικών παραστατικών σε περίπτωση διενέργειας µετρήσεων / 

ελέγχου µετρητικού εξοπλισµού από τρίτους. Το εν λόγω πρόγραµµα να καταρτιστεί εντός 

εξαµήνου από την έναρξη της παρούσας, να υπάρχει στο αρχείο του φορέα λειτουργίας της 

εγκατάστασης και να είναι στη διάθεση των αρµόδιων αρχών, όποτε αυτό ζητηθεί. 

3.9.31 Η διαχείριση, ανάκτηση και αποθήκευση καθώς και η διακίνηση ουσιών που   εµπίπτουν 

στους Κανονισµούς (ΕΚ) :  

- αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 

2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος  

- αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για 

ορισµένα φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου και των συνοδευτικών αυτού Κανονισµών  303 

– 307/2008 , 1493/2007, 1494/2007 , 1497/2007, 1516/2007, 

       να γίνεται σύµφωνα µε τους ανωτέρω Κανονισµούς, την ΚΥΑ 37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ 

1827/11-09-2007) καθώς και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ελληνική νοµοθεσία για 

τα επικίνδυνα απόβλητα. 

3.9.32 Η θερµότητα των ψυκτικών θαλάµων και των καταψύξεων να είναι όση απαιτείται και να 

ελέγχεται συστηµατικά. 

3.9.33 Τα υλικά συσκευασίας των παραγόµενων προιόντων να είναι ανακυκλώσιµα. 

3.9.34 Οι συνθήκες λειτουργίας της µονάδας αποτέφρωσης της ιλύος να είναι σύµφωνες µε τις 

οριζόµενες στο άρθρο 6 της µε α/α 21 ΚΥΑ του προϊµίου της παρούσης. 

3.9.35 Για τα σταθερά συστήµατα κλιµατισµού, ψύξης και πυροπροστασίας ισχύουν οι όροι και 

οι προϋποθέσεις του Κανονισµού 1005/2009/ΕΚ, του Κανονισµού 842/2006/ΕΚ και των 

συνοδευτικών αυτού Κανονισµών καθώς και οι διατάξεις της ΚΥΑ 18694/658/Ε103/12 (ΦΕΚ 

1232 Β). 

 

Γ. ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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1. Οι προαναφερόµενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα  ( 10 ) χρόνια από την 

υπογραφή της παρούσας απόφασης.  Η  απόφαση ισχύει µε την επιφύλαξη του άρθρου 

2  παρ.9 του Ν.4014/11(ΦΕΚ 209/Α) και µε την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει εν 

τω µεταξύ µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα. Εγκαίρως 

πριν από τη λήξη της προαναφερόµενης προθεσµίας η επιχείρηση οφείλει να επανέλθει 

µε νεότερη αίτηση της προς την αρµόδια για τους περιβαλλοντικούς όρους υπηρεσία, 

προκειµένου να εξετασθεί αν απαιτείται αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων 

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 6 του προαναφερόµενου Νόµου. 

2. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και 

µετά τη λήξη της, µέχρι την έκδοση νέας ανανεωµένης ή τροποποιηµένης απόφασης, 

εφόσον όµως η υπόχρεη επιχείριση αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίηση της 

απόφασης αυτής τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς 

τούτο τα εκάστοτε απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

3. Η επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση της παρούσας απόφασης, γίνεται µε την 

ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr 

(σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του ν.4014/11, καθώς και στην ΚΥΑ µε 

αριθµ. 21398/12-ΦΕΚ 1470/Β/2012-).  

4. Η εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την λειτουργία της βιοµηχανίας και βαρύνει τον φορέα εκµετάλλευσής 

της.  

5 Η παρούσα απόφαση αφορά το σύνολο του έργου (κύριο και συνοδευτικά), και δεν 

καλύπτει θέµατα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης, ή 

ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, τα οποία ρυθµίζονται µε άλλες διαδικασίες 

βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, ούτε απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση 

εφοδιασµού της µε άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. 

Εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι όροι και περιορισµοί δόµησης 

του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νοµιµοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάµενων 

κατασκευών. Επίσης, δεν καλύπτει θέµατα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων του 

θερµοκηπίου τα οποία ρυθµίζονται από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931Β/04). 

6. H παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και η ΜΠΕ  που τη συνοδεύει, 

πρέπει να είναι διαθέσιµη και να επιδεικνύεται σε κάθε αρµόδιο ελεγκτικό όργανο που 

διενεργεί έλεγχο στο έργο σύµφωνα, µε την κείµενη νοµοθεσία.    

7. Η µη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης συνεπάγεται την επιβολή στην εταιρία, 

των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του 
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Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91Α’) και το άρθρο 21 του 

Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α). 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓ.ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ 

 

 

 

ΣΥΝ: Αντίγραφο Θεωρηµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1.  ΥΠΕΚΑ 

      1.1   Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος  

             Κηφισίας 1-3       115 23 Αθήνα 

  1.2  Γεν. ∆/νση Περ/ντος - ∆/νση Πολεοδοµίας  

 Αµαλιάδος 17      115 23 Αθήνα 

 

2.   Περιφέρεια Θεσσαλίας 

 2.1 ∆/νση  Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων 

Β.Τσιτσάνη 31 

ΤΚ 42 100 Τρίκαλα 

2.2 Περιφερεικό Συµβούλιο  

∆ιοικητήριο  ΤΚ 41 110  Λάρισα 
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EΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

� Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος  

� ∆/νση Ε.Α.Ρ.Θ 

� Τµήµα Βιοµηχανιών 

� Γ.Ε.∆.Ε  

� Ο.Αντωνίου  
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