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ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 5ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων  για την  τροποποίηση της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας 
«Βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος προς παραγωγή 
γαλακτοκομικών προϊόντων και παρασκευής 
παγωτών» της εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΙ ΚΡΙ 
Α.Ε.» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 10η/21-10-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  94 / 2022 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 10η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 736319(719)/17-10-2022  έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. 
Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 17-10-2022 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 78 του Ν. 
4954 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-2022). 

Από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας 
παραβρέθηκαν τα δεκατέσσερα (14) τακτικά μέλη: 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος          1. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος       
 2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος          

 3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος        

 4.  Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος        

 5.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος        

 6. Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

      7.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

      8. Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

 9.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

10. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος  

     12. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     13. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     14. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος        

          Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού. 

     Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 5ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  για 

την  τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας «Βιομηχανία 

επεξεργασίας γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και παρασκευής 

παγωτών» της εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.» και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του 

θέματος  κ. Καριπίδη Δημήτριο, Περιφερειακό Σύμβουλο  Π.Ε. Σερρών, ο οποίος έθεσε υπόψη την αρ. 

πρωτ. 585940(3755)/12-10-2022 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης &  Περιβάλλοντος της Π.Ε. Σερρών η 

οποία έχει ως εξής: 
“2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 
Α / Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
1 160/Α/1986 Ν.1650/86 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
2 87/Α/2010 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3 226/Α/2010 Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 
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4 4302/Β/2016 Απόφ. Γ.Γ.ΑΔΜΘ αρ. 81320+77909 «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας» 
5 143/Α/2011 Ν.3982/2011«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων 

και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
6 209/Α/2011 Ν.4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
7 3833/Β/2020 ΚΥΑ 92108/1045/Φ.15/2020 «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 

209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-

2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 

3982/2011 (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
8 841/Β/2022 ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-

7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων 

και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 

4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύ 
ει» (Β΄ 2471), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
9 1048/Β/12 ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 «Αντιστοίχηση κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και 

των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά 

διατάγματα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
10 45/Β/2014 ΚΥΑ 1649/45/2014 «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και 

συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄….» 
11 135/Β/2014 ΚΥΑ 170225/2014 «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 

δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’ της απόφασης ...» 
3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΧΕΤ.ΕΓΓΡΑΦΑ: τo με αρ. πρωτ. 584939/533/16-8-22 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, με 
το οποίο μας ζητήθηκε να προβούμε σε σχετική εισήγηση 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι από πλευράς υπηρεσίας μας, γνωμοδοτούμε θετικά για την έγκριση της ΜΠΕ 
υπό προϋποθέσεις, όπως αναλύονται παρακάτω: 

1. Υποβληθέντα στοιχεία 

Εξετάσθηκε το τεύχος της ΜΠΕ όπως αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό μητρώο (ΗΠΜ) με ΠΕΤ 
2008361616 και όπως μας εστάλη με το ανωτέρω σχετικό. 

2. Αντικείμενο της ΜΠΕ 

Η εξεταζόμενη ΜΠΕ αφορά στην τροποποίηση της αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/25383/1704/28.04.2021 Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της βιομηχανίας επεξεργασίας γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 
και παρασκευής παγωτών της εταιρείας «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.» και πιο συγκεκριμένα, αφορά σε: 

- οικοπεδική επέκταση της δραστηριότητας, σε όμορα αγροτεμάχια, έκτασης 26.164,448 m2, με αποτέλεσμα η 
συνολική έκταση της μονάδας, μετά την αιτούμενη επέκταση να διαμορφώνεται στα 115.755,14 m2. Επιπλέον, η 
έκταση καθίσταται ενιαία με την προσάρτηση τμήματος αγροτικής οδού, με την υπ’ αριθ. πρωτ. Χ678/23.04.2021 
Πράξη κατάτμησης (ΑΔΑ: ΩΗ0Θ7ΛΛ-ΦΩΧ) από το Τμήμα Πολιτικής Γης Π.Ε. Σερρών. 

- προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής, η οποία αφορά στην παραγωγή μη γαλακτοκομικών προϊόντων, προϊόντα 
VEGAΝ, ονομαστικής δυναμικότητας 16 tn/d 

- κτηριακή επέκταση, συνολικής δόμησης 7.700,48 m2 και συνολικής κάλυψης 7.591,61 m2 που αφορούν κυρίως 
χώρους αποθήκευσης και τους χώρους παραγωγής των μη γαλακτοκομικών προϊόντων 

- εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των υφιστάμενων κτιρίων συνολικής ισχύος 3 MW (2.999,7 
kW) 

- δυνατότητα επεξεργασίας ορού γάλακτος από δραστηριότητες τρίτων, μέχρις ότου, επιτευχθεί το 100% της 
δυναμικότητας της μονάδας βιοαερίου. Η δυναμικότητα επεξεργασίας ορού γάλακτος δεν θα ξεπεράσει τα 200 
m3/d. 

- μηχανολογική επέκταση η οποία αφορά αφενός στην νέα παραγωγική δραστηριότητα και αφετέρου στην μονάδα 
παραγωγής βιοαερίου, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης μονάδας Η/Ζ στο χώρο του βιοαερίου. Στο 
βιοαέριο έχει επίσης εγκατασταθεί Υποσταθμός μέσης τάσης ξηρού τύπου 630kVA TIER2, και τοποθετήθηκε μέσα 
σε πυράντοχο οικίσκο διαστάσεων 3,5x2,46x2,6m 

- αδειοδότηση γεώτρησης δυναμικότητας 80m3/h που κατασκευάστηκε με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, προς 
αντικατάσταση υφιστάμενης καθώς και την αδειοδότηση νέας εφεδρικής γεώτρησης παροχής 100m3/h 

- αύξηση της δυναμικότητας της εγκατάστασης ως προς την εισερχόμενη ποσότητα γάλακτος στους 300 tn/d (έναντι 
των 270 tn/d βάσει της ισχύουσας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) 
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3. Θέση:  

Η μονάδα χωροθετείται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Κ. Επταμύλων της Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών. Οι 
κεντροβαρικές συντεταγμένες του γηπέδου στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) είναι: 
465949,9329 (Χ) και 4548686,168 (Υ) 

4. Υφιστάμενη κατάσταση 

Η δραστηριότητα είναι υφιστάμενη. Η μονάδα δημιουργήθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1980 και έκτοτε έκανε πολλές 
διαδοχικές επεκτάσεις.  

Η τελευταία απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκδόθηκε το 2021 από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
του ΥΠΕΝ. 

Για το τμήμα μεταποίησης, η τελευταία γνωστοποίηση λειτουργίας υποβλήθηκε στο notifybussiness (αρ. γνωστοποίησης 
1185245(ver.2) την 13/5/2022 

Για το τμήμα αναερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου, εκδόθηκε η αρ. 
130154/812/28.02.2022 Έγκριση Λειτουργίας από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Σερρών. 

Επιπλέον, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών, με το αρ.πρωτ. 386313(3287)/07-07-2021 έντυπο 
Δ9 τυποποιημένης γνωμοδότησης, εισηγήθηκε θετικά προς την Επιτροπή Ανάπτυξης για την έγκριση της υποβληθείσας 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) σε ακίνητα 
ιδιοκτησίας της επιχείρησης «ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.». 

5. Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας 

Η μονάδα περιλαμβάνει τις εξής παραγωγικές διαδικασίες: 

 Παραγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων: 

 Παραλαβή γάλακτος 

από ειδικά βυτιοφόρα οχήματα  φυγοκεντρικός καθαρισμός του με την χρήση κορυφολόγου  αποθήκευση 
σε ανοξείδωτες δεξαμενές υπό συνεχή ψύξη. 

 Παραγωγή φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος 

 συγκρότημα παστερίωσης – ομογενοποίησης  συσκευασία  θάλαμοι ψύξης 

 Παραγωγή στραγγιστού γιαουρτιού 

 τυποποίηση με κορυφολόγο   συγκρότημα παστερίωσης – ομογενοποίησης  

 σιλό επώασης (θερμαινόμενες δεξαμενές) (προστίθεται καλλιέργεια γιαουρτιού)  συγκρότημα 
στράγγισης  συσκευασία  θάλαμοι ψύξης 

 Παραγωγή γιαουρτιού τύπου Set 

 τυποποίηση με κορυφολόγο   συγκρότημα παστερίωσης – ομογενοποίησης  σιλό (προστίθεται 
καλλιέργεια γιαουρτιού)  συσκευασία  θάλαμοι  επώασης  θάλαμοι ψύξης 

 Παραγωγή επιδόρπιων 

 τυποποίηση με κορυφολόγο   συγκρότημα παστερίωσης – ομογενοποίησης  σιλό επώασης 
(θερμαινόμενες δεξαμενές) (προστίθεται καλλιέργεια γιαουρτιού)  συσκευασία (προστίθενται και τα 
ανάλογα φρουτοπαρασκευάσματα)  θάλαμοι ψύξης 

 Παραγωγή εδεσμάτων 

 τυποποίηση με κορυφολόγο   συγκρότημα παστερίωσης – ομογενοποίησης (προσθήκη βοηθητικών 
υλών)  σιλό επώασης (θερμαινόμενες δεξαμενές) (προστίθεται καλλιέργεια γιαουρτιού)  συσκευασία 

 θάλαμοι ψύξης 

 Παραγωγή παραδοσιακού γιαουρτιού 

 συγκρότημα παστερίωσης  σιλό  συσκευασία (εμβολιασμός με καλλιέργεια γιαουρτιού)  θάλαμο 
επώασης (θερμαινόμενος θάλαμος)  θάλαμοι ψύξης 

 Παραγωγή τυριού 

 θέρμανση (και προσθήκη πυτιάς)  ωρίμανση  πήξη  στράγγισμα  τεμαχισμός  συσκευασία  θάλαμοι 
ψύξης 

 Παραγωγή παγωτού 

Προσθήκη και ανάμειξη υλικών  προθέρμανση  ομογενοποίηση-παστερίωση  ψύξη  ωρίμανση  ψύξη-
διόγκωση (παγωτομηχανές)  Μορφοποίηση  κατάψυξη-σκλήρυνση  συσκευασία 

 Παραγωγή μη γαλακτοκομικών προϊόντων (VEGAN προϊόντα) (νέο) 
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Προετοιμασία και ζύγιση όλων των στερεών α΄ υλών (άμυλα, γαλακτοποιητικά άλατα, σταθεροποιητές, αλάτι, 
αρωματικές ύλες, φυτικά εκχυλίσματα κλπ)  ανάμιξή με το απαιτούμενο νερό (ταχυαναμικτήρα)  προσθήκη 
των τηγμένων φυτικών λιπαρών  παστερίωση του μίγματος (πάντα εντός του ταχυαναμικτήρα)  ρύθμιση του 
pH (προσθήκη ρυθμιστή οξύτητας)  διαμόρφωση (μπαστούνια, πλάκες κλπ) και συσκευασία  ψύξη  
θάλαμοι συντήρησης  μηχανές τεμαχισμού (φέτες, τρίμμα, κομμάτια)  προσθήκη ειδικού αμύλου ή φυτικών 
ινών (εφόσον κρίνεται απαραίτητο)  συσκευασία  ψύξη 

 Μονάδα Παραγωγής Βιοαερίου 

Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία είναι η ταχύρρυθμη αναερόβια επεξεργασία με κοκκώδη βιομάζα. Η μονάδα 
παραγωγής βιοαερίου αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

 Αντλιοστάσιο ανύψωσης 

 Μηχανική εσχάρωση 

 Αρχική εξισορρόπηση ροής και χαρακτηριστικών- Εξισορρόπηση 1 

 Μονάδα επίπλευσης (DAF) 

 Εξισορρόπηση ροής και χαρακτηριστικών προ αναερόβιου/οξεοποίηση- Εξισορρόπηση 2 

 Δεξαμενή Εξουδετέρωσης- Ουδετεροποίησης 

 Αναερόβια επεξεργασία υγρών αποβλήτων, και ορού γάλακτος σε αντιδραστήρα υψηλής φόρτισης 
ECSB 

 Αναερόβια χώνευση λάσπης DAF 

 Διαχείριση βιοαερίου 

 Επεξεργασία flash aeration 

 Μηχανοστάσιο 

Προστίθενται ως νέα: 

 η δυνατότητα επεξεργασίας ορού γάλακτος από δραστηριότητες τρίτων, μέχρις ότου, επιτευχθεί το 
100% της δυναμικότητας της μονάδας βιοαερίου. Η δυναμικότητα επεξεργασίας ορού γάλακτος δεν θα 
ξεπεράσει τα 200 m3/d. 

 η εγκατάσταση μονάδας Η/Ζ στο χώρο του βιοαερίου 

 η εγκατάσταση Υποσταθμού μέσης τάσης ξηρού τύπου 630kVA TIER2, που  τοποθετήθηκε μέσα σε 
πυράντοχο οικίσκο διαστάσεων 3,5x2,46x2,6m 

 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:  

 Από τη μονάδα παραγωγής  βιοαερίου σε 2 γεννήτριες ισχύος 499kW, έκαστη. (Το παραγόμενο 
βιοαέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμο είτε στους ατμολέβητες είτε στη μονάδα συμπαραγωγής) 

 Από Φωτοβολταϊκά Συστήματα ισχύος 2.999,70 kW που θα εγκατασταθούν στις στέγες των 
υφιστάμενων κτιρίων. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και θα διοχετεύει την παραγόμενη ενέργεια στην εσωτερική ηλεκτρική 
εγκατάσταση, μειώνοντας έτσι την ζήτηση από το Δημόσιο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

6. Μέγεθος και περιγραφή του έργου 

Τα λειτουργικά στοιχεία της μονάδας είναι τα εξής: 

 Εμβαδόν οικοπέδου: 

Υφιστάμενο: 89.590,692 m2  

και συγκεκριμένα στα αγροτεμάχια με αριθμούς 270, 368, 372, 374, 375, 376Α, 376Β, 377Β, 384, 385, 386, 
387, 388, 389, 390, 391, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402 του Αγροκτήματος Επταμύλων. Το οικόπεδο 
αποτελείται από δύο γήπεδα (Α & Β) λειτουργικά συνδεδεμένα μεταξύ τους. 

o ιτούμενο με την παρούσα ΜΠΕ: 26.164,448 m2 

και συγκεκριμένα στα αγροτεμάχια με αριθμούς 270α, 270β, 367, 377Α, 392, 393, 394, 403, 404 και 405 

 με αποτέλεσμα η συνολική έκταση της μονάδας, μετά την αιτούμενη επέκταση να διαμορφώνεται στα 115.755,14 
m2.  

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. Χ678/23.04.2021 Πράξη κατάτμησης τμήματος 
αγροτικής οδού εμβαδού 378,88m2 της Οριστικής Διανομής του Αγροκτήματος Επταμύλων της ΠΕ Σερρών" (ΑΔΑ: 
ΩΗ0Θ7ΛΛ-ΦΩΧ) από το Τμήμα Πολιτικής Γης Π.Ε. Σερρών, το υπ’ αριθ. 270α αγροτεμάχιο, χαρακτηρισμένο ως 
δρόμος κατατμείται και περιέρχεται στην ιδιοκτησία της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. με αποτέλεσμα το γήπεδο εγκατάστασης της 
μονάδας να καθίσταται ενιαίο. 

 Κτηριακές εγκαταστάσεις:  

ΑΔΑ: Ψ0ΨΒ7ΛΛ-8ΗΚ
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Τα εμβαδά της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ, έχουν ως εξής:  

- δόμηση: 41.168,11 m2,  

- κάλυψη: 40.845,23 m2  

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται: 

- οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής βιοαερίου που έχουν υλοποιηθεί και το εμβαδόν δόμησης 
διαμορφώθηκε στα 418,13 m2 έναντι των 561,68 m2 που είχαν αρχικά προβλεφθεί και το εμβαδόν κάλυψης 
αυτών στα 1.722,11 m2 έναντι των 1.684,55 m2, που περιγράφονταν στον αρχικό σχεδιασμό του έργου 

- κτηριακές εγκαταστάσεις που δεν υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, και αφορούν (όπως σημειώνονται στα 
συνημμένα διαγράμματα κάλυψης συνημμένα στη ΜΠΕ) στα κτήρια: 

o Π1- ΜΕΛ 9, συνολικής κάλυψης 1.435,05 m2 – θάλαμος κατάψυξης 

o Π2- ΜΕΛ 10 συνολικής κάλυψης 1.177,00 m2 - τούνελ σκλήρυνσης παγωτού 

o Π3-ΜΕΛ11 συνολικής κάλυψης 473,98 m2 - προθάλαμοι κατάψυξης φόρτωσης ετοίμων προϊόντων και 
ράμπα φόρτωσης συνολικού εμβαδού 77,83 m2. 

o Π4 και Π5 (ΜΕΛ16-ΜΕΛ17) με κάλυψη 1.432,92 m2 και 1.881,30 m2 αντίστοιχα – κτήρια αποθήκευσης 
υλικών 

o Γ1- ΜΕΛ 12 συνολικής κάλυψης 1.332,16 m2 - θάλαμος συντήρησης γαλακτοκομικών 

o Γ2- ΜΕΛ 13 συνολικής κάλυψης 156,00 m2 - στέγαση του ψυχροστασίου Γαλακτοκομικών 

o Γ3- ΜΕΛ 14 συνολικής κάλυψης 135,85 m2 - στέγαση χώρου εργασίας εργαζομένων αποθηκών 
ετοίμων  προϊόντων (οικίσκος – Isobox) 

o Δ1- ΜΕΛ 15 με εμβαδόν δόμησης 537,60 m2 - κατασκευή ορόφου σε ήδη υπάρχοντα γραφεία 

o Β1- ΜΕΛ 18 συνολικής κάλυψης 436,59 m2 - για γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας από βιοαέριο και μετασχηματιστή 

o Α1 συνολικής κάλυψης 712,07 m2- θάλαμος κατάψυξης 

Με την παρούσα ΜΠΕ οι προτεινόμενες κτιριακές επεκτάσεις (όπως σημειώνονται στα συνημμένα διαγράμματα 
κάλυψης συνημμένα στη ΜΠΕ), αφορούν στα εξής: 

 ΜΕΛ 29: κτίριο αποθήκης υλικών συσκευασίας κατακόρυφου τύπου στο νοτιοδυτικό τμήμα του γηπέδου. 

 ΜΕΛ31: ισόγειο κτίριο παραγωγής & αποθήκευσης των μη γαλακτοκομικών προϊόντων 

 ΜΕΛ30: ισόγειο κτίριο παραγωγής μη γαλακτοκομικών προϊόντων 

 ΜΕΛ32: επέκταση του χώρου γραφείων στο κτήριο διοίκησης (προσθήκη 2ου ορόφου 

 ΜΕΛ33: χώρος αποθήκευσης των επιστρεφόμενων προϊόντων καθώς και η διάταξη προεπεξεργασίας τους 
προς χρήση στη μονάδα βιοαερίου 

Συγκεντρωτικά: 
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ΔΟΜΗΣΗ (m2) 31.037,92 9.786,30 7.700,48 17.410,90 48.448,82 

ΚΑΛΥΨΗ (m2) 31.433,65 9.248,20 7.591,61 16.763,93 48.197,58 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 41,637 % 

 Μηχανολογικός εξοπλισμός:  

Η ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ, είναι:  

- Κινητήρια: 12.530,49 kW 

ΑΔΑ: Ψ0ΨΒ7ΛΛ-8ΗΚ



 

 

- Θερμική:   18.972 kW (και 996 kW θερμική ισχύς γεννητριών) 

Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός που δεν έχει εγκατασταθεί μέχρι σήμερα,  ισχύος: 

- Κινητήρια: 3.134,47 kW 

- Θερμική:   2.028,15 kW 

Με την παρούσα ΜΠΕ προτείνεται: 

- επικαιροποίηση μέρους της θερμικής ισχύος των ατμολεβήτων και των λεβήτων θερμού νερού, 
από 18.098 kW που προβλεπόταν στην ΑΕΠΟ σε 17.703,9 kW, που προέκυψε κατά τον 
επανέλεγχο ο οποίος διενεργήθηκε σε συνέχεια του υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 
ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/69889/1409 /21-07-2021 εγγράφου της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής καιΠοιότητας 
της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Παροχή βοήθειας σε 
εκπόνηση έργου». 

- τροποποίηση της θερμικής ισχύος των γεννητριών ηλεκτροπαραγωγής από την καύση του 
παραγόμενου βιοαερίου από 0,996 MW όπως προβλεπόταν στην εγκεκριμένη ΜΠΕ σε 
1,028MW, λόγω προμήθειας διαφορετικού μοντέλου γεννητριών από το αρχικά επιλεχθέν (η 
ηλεκτρική ισχύς παραμένει ίδια). 

- μηχανολογική επέκταση η οποία αφορά: 

o στην νέα δραστηριότητα παραγωγής μη γαλακτοκομικών προϊόντων (vegan) (1.171,7 kW) 

o στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και παραγωγής βιοαερίου (150,76 KW),  

o στην εγκατάσταση μονάδας Η/Ζ 10kVA στο χώρο του βιοαερίου (10kVA) 

o Στο βιοαέριο έχει επίσης εγκατασταθεί Υποσταθμός μέσης τάσης ξηρού τύπου 630kVA 
TIER2, και τοποθετήθηκε μέσα σε πυράντοχο οικίσκο διαστάσεων 3,5x2,46x2,6m 

                Συγκεντρωτικά: 
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ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (kW): 

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ 3.410,73 1.796,39 - 5.207,12 

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ- 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 

5.701,09 1.338,08 - 7.039,17 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ 284,16 - 150,76 434,92 

ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - - 1.171,70 1.171,70 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  9.395,98 3.134,47 1.322,46 13.852,91 

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW): 

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ 3.919,85 - - 3.919,85 

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ-
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 

13.784,00 1.000,15 - 14.784,15 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ - 1.028,00 - 1.028,00 

ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - - 409,00 409,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  17.703,85 2.028,15 409,00 20.141,00 

Η παλαιά μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, που έχει ήδη καταργηθεί, θα αποξηλωθεί. Τυχόν 
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί θα διατηρηθεί στην εγκατάσταση για 
μελλοντική χρήση, διαφορετικά θα διατεθεί σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

Παρατήρηση της υπηρεσίας μας: 

Στη ΜΠΕ υπάρχουν κάποιες ασυμφωνίες στις δηλωμένες τιμές της ισχύος, μεταξύ διαφόρων αναφορών στο κείμενο της 
ΜΠΕ, οι οποίες όμως είναι άνευ σημασίας. Τα στοιχεία της παρούσας παραγράφου, είναι οι τιμές της ισχύος, όπως 
διευκρινίστηκαν μετά από επικοινωνία με την εταιρεία. 

 Δυναμικότητα παραγωγής:  

ΑΔΑ: Ψ0ΨΒ7ΛΛ-8ΗΚ



 

7 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, μετά την επέκταση, η δυναμικότητα τους μονάδας θα αυξηθεί ως προς την 1η ύλη (γάλα) σε 
300 tn/d (έναντι των 270 tn/d της ισχύουσας ΑΕΠΟ) και πιο αναλυτικά: 

 39,2 tn στο Τμήμα Παραγωγής Παγωτού 

 260 tn στο Τμήμα Παραγωγής Γιαουρτιού και Γαλακτοκομικών προϊόντων 

 0,8 tn στο Τμήμα Παραγωγής τυριού – φέτας 

Στη νέα γραμμή παραγωγής μη γαλακτοκομικών προϊόντων η δυναμικότητα θα είναι 16tn /d 

 Αποθηκευτική ικανότητα : 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, δεδομένου ότι η κτιριακή επέκταση περιλαμβάνει και αποθήκες, τροποποιείται η 
αποθηκευτική ικανότητα, τόσο σε ξηρό φορτίο όσο και σε ψυκτικούς θαλάμους ως εξής: 
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ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Μ3) 30.000 19.000 28.800 77.800 

ΟΓΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΥΠΌ ΨΎΞΗ (Μ3) 112.804,27 37.487,80 1.631,28 151.923,35 

Μεταξύ των προτεινόμενων με την παρούσα κτιριακών επεκτάσεων περιλαμβάνεται η αποθήκη υλικών 
κατακόρυφου τύπου στην οποία θα οδηγούνται τους αποθήκευση τα υλικά συσκευασίας των προϊόντων, οι ψυκτικοί 
θάλαμοι που θα κατασκευαστούν εντός των κτιρίων στα οποία θα λάβει χώρα η εγκατάσταση Της νέας γραμμής 
παραγωγής μη γαλακτοκομικών προϊόντων (1176 m3), για την εξυπηρέτησή τους, καθώς και ο χώρος 
αποθήκευσης επιστρεφόμενων προϊόντων (455,28 m3) πλησίον τους μονάδας βιοαερίου, ο οποίος θα λειτουργεί 
υπό ψύξη. 

 Αποθήκες καυσίμου:  

Στις εγκαταστάσεις της μονάδας, λειτουργούν 5 ατμολέβητες, οι τέσσερις με καύσιμο φυσικό αέριο και ο ένας με 
καύσιμο βιοαέριο που παράγεται από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Βιοαέριο χρησιμοποιείται επίσης ως 
καύσιμο στις γεννήτριες. 

Εάν οι παραγόμενες ποσότητες βιοαερίου υπερβαίνουν τις ανάγκες χρήσης και τη δυνατότητα αποθήκευσης 
καυσίμου, τότε η πλεονάζουσα ποσότητα θα καίγεται σε πυρσό. 

Το βιοαέριο αποθηκεύεται σε αποθήκη τύπου «μπαλόνι» τριπλής μεμβράνης όγκου 1000 m3. 

Στη μονάδα αποθηκεύονται και μικροποσότητες πετρελαίου diesel για χρήση στα εφεδρικά Η/Ζ (1-2 φορητοί 
πλαστικοί περιέκτες) 

 Γεωτρήσεις 

Σύμφωνα με την ισχύουσα ΑΕΠΟ, η μονάδα υδρεύεται μέσω της λειτουργίας 3 γεωτρήσεων με άδεια χρήσης νερού 
(αρ. πρωτ. 214177/22.09.2021) και κατανάλωση για το σύνολο του εργοστασίου 3.600 m3/d ή 1.314.000 m3/έτος.  

Τον Οκτώβριο του 2021, η εταιρεία με το χαρακτήρα του κατ’ επείγοντος προχώρησε στην ανόρυξη νέας 
γεώτρησης σε αντικατάσταση υφιστάμενης (Ν3) και έλαβε την αρ.. 214177/22.09.2021 Άδεια Χρήσης Νερού. Η νέα 
γεώτρηση, ίδιας παροχής με την καταργηθείσα, κατασκευάστηκε πλησίον τους υπό κατάργηση γεώτρησης και 
συγκεκριμένα στο αγροτεμάχιο 403, με συντεταγμένες x: 466065 και y: 4548582. Η αντικατάσταση τους γεώτρησης 
ήταν επιβεβλημένη λόγω υπάρξης ποσότητας λεπτού άμμου στο νερό, η οποία το καθιστά ακατάλληλο για χρήση 
στη βιομηχανία. 

Με την παρούσα ΜΠΕ αιτείται η επικαιροποίηση της ΑΕΠΟ αναφορικά με τη νέα γεώτρηση. Επιπλέον, και 
προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους δραστηριότητας, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις νερού 
είναι σημαντικές και δεν υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα υδροδότησης, η εταιρεία επιθυμεί και την αδειοδότηση 
μιας εφεδρικής γεώτρησης παροχής 100m3/h στο αγροτεμάχιο 376β (συντ. ΕΓΣΑ’87: Χ: 465854, Υ: 4548719). 

Μετά την υλοποίηση των προτεινόμενων με την παρούσα επεκτάσεων, η συνολική κατανάλωση νερού δεν 
αναμένεται να ξεπεράσει την ήδη εγκεκριμένη, παρά το γεγονός της αύξησης της παραγωγικότητας και της νέας 
δραστηριότητας.  

Αυτό διότι θα υπάρχει εξοικονόμηση ποσότητας ύδατος στο CIP επωαστήρων γαλακτοκομικών, μέσω της 
βελτιστοποίηση του χρόνου κάθε σταδίου, καθώς και στην επίτευξη μεγαλύτερης πληρότητας των επωαστήρων από 
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προϊόν γιαούρτης. Επισημαίνεται ότι η ποσότητα του νερού σε κάθε κύκλο CIP είναι ανελαστική, γιατί η ποσότητα 
του νερού που καταναλώνεται σε κάθε κύκλο είναι ανεξάρτητη της ποσότητας του γιαουρτιού που βρίσκεται μέσα 
στον επωαστήρα. Επομένως η επίτευξη μεγαλύτερης πληρότητας των επωαστήρων, συμβάλει στη μείωση της 
χρήσης του νερού ανά Α’ ύλη. Επισημαίνεται τέλος, ότι στο CIP γαλακτοκομικών γίνεται επαναχρησιμοποίηση του 
τελικού νερού πλύσης (μετά την απολύμανση) ως νερό αρχικού πλυσίματος. 

 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) 

Η μονάδα διαθέτει ήδη 2 εφεδρικά Η/Ζ, ισχύος 89 & 51 KVA αντίστοιχα, για τα οποία έχει εκδοθεί από την 
υπηρεσία μας απαλλαγή από Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. 

Με την παρούσα ΜΠΕ αιτείται η εγκατάσταση ενός νέου ζεύγους στη μονάδα βιοαερίου, ισχύος 10kVA 

 Συστήματα αυτόματου καθαρισμού 

Στο τμήμα παραγωγής των γαλακτοκομικών προϊόντων και στο τμήμα του παγωτού υπάρχουν εγκατεστημένα 
συστήματα αυτόματου καθαρισμού CIP για τον καθαρισμό και απολύμανση των δεξαμενών, των σωληνώσεων, του 
εξοπλισμού παστερίωσης, του συγκροτήματος στράγγισης, των παγωτομηχανών και όλων των γεμιστικών 
μηχανών. 

 Φάση κατασκευής 

Για την υλοποίηση των προτεινόμενων στην παρούσα ΜΠΕ, θα απαιτηθούν εργασίες κατασκευών που 
συνοψίζονται στις παρακάτω:   

- διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και του χώρου ανέγερσης των κτιρίων 

- κατασκευή και διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων 

- ανέγερση μεταλλικών δεξαμενών 

- καθαίρεση της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 

- διαμόρφωση της επιφάνειας των χώρων που έχουν υποστεί επέμβαση  

Για την κατασκευή των προτεινόμενων με την παρούσα επεκτάσεων δεν θα απαιτηθούν δανειοθάλαμοι ή 
αποθεσιοθάλαμοι αδρανών υλικών. Ως εργοταξιακός χώρος θα χρησιμοποιείται τμηματικά το οικόπεδο 
εγκατάστασης της υπό μελέτη δραστηριότητας και δεν θα απαιτηθεί η χρήση άλλου χώρου για την προσωρινή 
εναπόθεση υλικών/εργαλείων/εργοταξιακών μηχανημάτων και εξοπλισμού. 

7. Πρώτες ύλες 

Χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες είναι το γάλα νωπό (πρόβειο, αγελαδινό, κτλ.) συμπύκνωμα γάλακτος, καθώς και το 
γάλα σε σκόνη.  

Οι κυριότερες βοηθητικές ύλες που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία είναι οι ακόλουθες: ζάχαρη, 
κακάο, οξυγαλακτικές καλλιέργειες, φρουτοπαρασκευάσματα, επεξεργασμένο νερό, αλκαλικά, οξέα, κτλ. 

Για το νέο τμήμα παραγωγής προϊόντων (vegan), οι πρώτες ύλες είναι φυτικά λιπαρά, άμυλα- σταθεροποιητές - 
γαλακτωματοποιητές, αλάτι. Οι βοηθητικές ύλες είναι αρωματικές ύλες, φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, 
ρυθμιστές οξύτητας, συντηρητικά 

Επιπλέον για το σύστημα αυτόματου καθαρισμού και όχι για την παραγωγική διαδικασία αυτή καθαυτή, 
χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες (αλκαλικά καθαριστικά, όξινα καθαριστικά, απολυμαντικά, αμμωνία) οι οποίες 
παρουσιάζοντα αναλυτικά στον πίνακα 6.9 της ΜΠΕ (ποσότητες, χαρακτηρισμοί σχετικά με την επικινδυνότητά τους, 
κτλ). Η εταιρεία τηρεί αρχείο με τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για όλες τις βοηθητικές χημικές ουσίες, και τα 
οποία επισυνάπτονται στη ΜΠΕ. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα κροκιδωτικά που αναφέρονται παραπάνω καθώς και το αλκαλικό διάλυμα αφορούν 
στην αναερόβια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Θα χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή βιοαερίου, παρόλα 
αυτά αναφέρονται για λόγους πληρότητας στην παρούσα παράγραφο. 

8. Παραγόμενα προϊόντα 

1) φρέσκο παστεριωμένο γάλα 

2) στραγγιστό γιαούρτι 

3) γιαούρτι τύπου set 

4) παραδοσιακό γιαούρτι 

5) εδέσματα/επιδόρπια 

6) λευκά τυριά 

7) μυζήθρα και ανθότυρο 

8) παγωτό 

9) μη γαλακτοκομικά προϊόντα (VEGAΝ) (νέο) 
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9. Κατάταξη σε υποκατηγορία σύμφωνα με την ΚΥΑ 92108/1045/Φ.15/4-9-2022 (ΦΕΚ 3833/Β) και την ΥΑ 17185/1069/21-2-
22 (ΦΕΚ 841/Β) και σε βαθμούς όχλησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ 
ΕΣΥΕ ΚΑΔ 

(2008) 
Ομάδα/ α.α ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Παραγωγή παγωτών 
39,2 t/d 

10.52 

Ομάδα 9 
α/α=18 

299.2 τόνοι /ημέρα 
 

 ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤ Ι  (περ. 
6.4.γ) ΤΗΣ ΚΥΑ 

36060/1155/Ε.103/2013 
(ΦΕΚ 1450/Β) 

 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 

Παραγωγή γαλακτοκομικών 
προϊόντων πλην τυριών 
260t/d 

10.51 

Τυροκόμηση γάλακτος 
0,8 t/d 

10.51 
Ομάδα 9 
α/α=19 

ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤ Ι  
(περ. 6.4.γ) ΤΗΣ ΚΥΑ 

36060/1155/Ε.103/2013 
(ΦΕΚ 1450/Β) & 

≤50t/d & ≤90 μόρια 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής 
μ.α.κ. 
16 t/d 

10.89 
Ομάδα 9 
α/α=33 

το σύνολο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

Γεώτρηση 
1.314.000κμ/έτος 

--- 
Ομάδα 2 
α/α=6α 

1.314.000κμ/έτος 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 

Αποθήκευση υπό ψύξη 
151.923,35 κ.μ. 

52.10.11 
Ομάδα 9 

α/α=5 

ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΟΔΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Αποθήκευση χημικών (συστήματος  
CIP) 

52.10 
 Ομάδα 9 
α/α=203, 
205, 206 

Συσκευασία & τυποποίηση ειδών 
διατροφής μ.α.κ. 

82.92 
Ομάδα 9 
α/α=43 

3 Εφεδρικά Η/Ζ 
89 + 51 + 10 kVA 

---   

Παραγωγή βιοαέριου από αγροτικές 
πρώτες ύλες 

20.59 
20.59.59.01 

Ομάδα 4 
α/α=11  

Q=1.168.000>100.000 t/έτος 
 ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤ Ι  (περ. 

5.3.β) ΤΗΣ ΚΥΑ 
36060/1155/Ε.103/2013 

(ΦΕΚ 1450/Β) 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας (με καύση 
βιοαερίου που έχει παραχθεί από 
μονάδα αναερόβιας χώνευσης)   

35.11 
35.11.10.06 

Ομάδα 10 
α/α=6α 

Ρ=0,998MW≤10MW 
 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκά συστήματα (στη στεριά) 

35.11.10.09 
Ομάδα 10 

α/α=2α 

Εξαιρούνται από την κατάταξη όταν 
εγκαθίστανται σε κτίρια 

(Παρατήρηση 1) 

 
ΜΟΡΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1 (ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ) : ΜΟΡΙΑ = 50 (α.α. 1.7 ) 
ΜΟΡΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 (ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) : ΜΟΡΙΑ = 10 (α.α. 2.8 ) 
ΜΟΡΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 (ΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ) : ΜΟΡΙΑ = 10 (α.α. 3.7 )  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ = 70    

ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υποκατηγορία Α1 

Βάσει του ανωτέρω πίνακα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την επεξεργασίας 
μη επικίνδυνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3) ξεπερνά τους 100.000 t/έτος το σύνολο της 
δραστηριότητας κατατάσσεται περιβαλλοντικά στην υποκατηγορία Α1 και αρμόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική της 
αδειοδότηση είναι Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ 

 Η ΜΠΕ εγκρίνεται από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ. 
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ΤΕΛΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ: Η μονάδα  υπάγεται στη Μέση Όχληση επειδή όσον αφορά στις βιομηχανικές δραστηριότητες 
(ομάδα 9 ανωτέρω κατάταξης), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/09.09.2020), κάθε αναφορά 
στην κείμενη νομοθεσία σε υψηλή, μέση και χαμηλή όχληση καταργείται και εφεξής νοείται ως αναφορά στις κατηγορίες 
Α1, Α2 και Β αντίστοιχα της περιβαλλοντικής κατάταξης. Από τον ανωτέρω πίνακα κατάταξης προκύπτει ότι οι 
βιομηχανικές δραστηριότητες του υπό εξέταση έργου κατατάσσονται στην Α2 Υποκατηγορία και ως εκ τούτου στην 
Μέση Όχληση. 

Αντίστοιχα, με βάση την ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ15 (ΦΕΚ 1048/Β/04.05.2012), όπως ισχύει, οι σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιοαερίου και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά συστήματα 
κατατάσσονται στους βαθμούς όχλησης ως ακολούθως: 

-Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιοαερίου: Ρ=0,998MW>0,5MW (Μέση όχληση) 

-Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά συστήματα: Ρ=3ΜW>0,5MW (Χαμηλή όχληση) 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ:  

o ≈ 400 μ από Επταμύλους (<2.000 κατ.& στάσιμος) το όριο του οικοπέδου 

o ≥ 500 μ από Επταμύλους (<2.000 κατ.& στάσιμος) οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι επεκτάσεις που 
προτείνονται με την παρούσα 

o ≈ 660 μ από Αη Γιάννη (<2.000 κατ.) 

o ≈ 2.000 μ από την πόλη των Σερρών 

 η μονάδα ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ (επειδή δεν θα υπάρχουν κτηριακές ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις της μονάδας στο τμήμα 
του οικοπέδου που βρίσκεται σε απόσταση <500 μέτρων από το όριο του οικισμού) 

10. Προστατευόμενες περιοχές 

Το οικόπεδο της μονάδας: 

 δεν εμπίπτει σε κάποια από τις προστατευόμενες περιοχές του Ν. 1650/86  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

 δε διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και έχει επισυναφθεί στη ΜΠΕ τοπογραφικό με δήλωση 
μηχανικού με αναφορά στους δασικούς χάρτες  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

 βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας ελικοδρομίου Νοσοκομείου Σερρών (R = 1.500 μέτρα) - ΥΑ 
Δ3/Δ/3271/781/2009 (ΦΕΚ 191/Β/2009) και άρθρο 21 του ΠΔ 19/2009 (ΦΕΚ 35/Α/2009). Αρμόδια Υπηρεσία είναι 
η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σερρών που πρέπει να ζητήσει γνωμάτευση από την Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας πριν την έκδοση της άδειας δόμησης για τα νέα υπό ανέγερση κτίσματα 

11. Οικολογική αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4014/2011 

Δεν απαιτείται διότι το έργο δεν εμπίπτει σε περιοχή NATURA 2000 

12. Περιοχή προ 23 

Η περιοχή δεν χαρακτηρίζεται ως οικισμός «προ του 23» επομένως δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ίδρυση 
βιομηχανικών μονάδων  

 Η μονάδα επιτρέπεται 

13. Απόσταση από πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες 

Σύμφωνα με τον Ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/2012) τα κτίρια ή οι εγκαταστάσεις της μονάδος πρέπει να απέχουν μία 
ελάχιστη απόσταση από γειτονικές πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραπάνω νόμου. 

  Απαιτείται να προσκομιστεί νέα υπεύθυνη δήλωση, λόγω κτηριακής και γηπεδικής επέκτασης. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν μονάδες σε απόσταση μικρότερη των 600 μέτρων να δηλωθεί η απόσταση από αυτές και ο αριθμός των 
ισοδύναμων ζώων. 

14. Χρήσεις γης 

Έχει επισυναφθεί στη ΜΠΕ η αρ. 5818/24.02.2022 Βεβαίωση Χρήσεων Γης, σύμφωνα με την οποία η έκταση της 
μονάδας εμπίπτει στο ΓΠΣ Σερρών και συγκεκριμένα στη Ζώνη ΠΕΠΔ-1 και ένα τμήμα της ανήκει στην υποζώνη 
ΠΕΠΔ-1Β της Ζώνης ΠΕΠΔ-1. Από τη βεβαίωση χρήσεων γης προκύπτει ότι: 

 το τμήμα παραγωγής γαλακτοκομικών και τυριών ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ως υφιστάμενο 

 το νέο τμήμα παραγωγής μη γαλακτοκομικών προϊόντων (vegan) ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  

 το τμήμα παραγωγής βιοαερίου (ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ): διότι επιτρέπεται η χωροθέτηση έργων υποδομής (συστήματα 
περιβαλλοντικών υποδομών της 4ης Ομάδας της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13-01-2012), 
καθόσον πρόκειται για δραστηριότητα που περιβαλλοντικά κατατάσσεται στα έργα υποδομής της 4ης Ομάδας της 
υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 1958/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 το τμήμα ηλεκτροπαραγωγής ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: καθώς επιτρέπονται τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 
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 Για το τμήμα παραγωγής βιοαερίου δεν απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υπ’ αρ. 11936/836/2019 (ΦΕΚ 436/Β/2019) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και 
λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 
υπ’ αρ. 50844/2992/2020 (ΦΕΚ 2316Β/2020), καθόσον όπως έχουμε αναφέρει η εν λόγω δραστηριότητα είναι συμβατή 
με τις χρήσεις γης της περιοχής εγκατάστασης της σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. 

15. Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας 

Δεν απαιτείται χαρακτηρισμός των νέων αγροτεμαχίων ως αγροτική γη υψηλής ή μη παραγωγικότητας, καθώς 
εξαιρούνται ως περιοχές που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) (παρ. 
2, του αρθρ. 56 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α) 

16. Έλεγχος από GOOGLE – GEODATA 

Στον Έλεγχο από GOOGLE – GEODATA, δεν διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από την ΜΠΕ 

17. Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία 

Σύμφωνα με την απόφαση 11508/2009 (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009) με την οποία εγκρίθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για 
την βιομηχανία δεν τίθεται καμία απαγόρευση για το συγκεκριμένο έργο  

 Η μονάδα επιτρέπεται 

18. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ-
ΑΠΕ) 

Σύμφωνα με το Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α΄/2010) δεν απαιτείται η έκδοση αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και 
λειτουργίας για σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MW (η εγκατεστημένη 
παραγωγική ηλεκτρική ισχύς του εν λόγω σταθμού ανέρχεται σε 998 kW). 

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η εν λόγω δραστηριότητα εξαιρείται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, 
άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ως έργο ΑΠΕ και ως εκ τούτου δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ). Παρά ταύτα, 
σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η θέση εγκατάστασης του έργου πληρεί τα κριτήρια χωροθέτησης βάσει του (Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις ΑΠΕ. 

Γενικά σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΕΠΧΣΑΑ) για τις ΑΠΕ, ως προνομιακές περιοχές χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από 
βιοαέριο, θεωρούνται οι χώροι που βρίσκονται πλησίον γεωργικών εκμεταλλεύσεων παραγωγής πρώτης ύλης, πάσης 
φύσεως γεωργικών και κτηνοτροφικών βιομηχανιών κλπ. Με δεδομένο ότι η υπό εξέταση μονάδα πρόκειται να 
εγκατασταθεί σε γειτνίαση με την μονάδα επεξεργασίας γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και 
παρασκευής παγωτών της ίδιας εταιρείας με σκοπό ακριβώς την αναερόβια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων από 
την λειτουργία της μονάδας, η προτεινόμενη σύμφωνα με την Μ.Π.Ε θέση εγκατάστασης αποτελεί προνομιακή περιοχή 
εγκατάστασης. Υπάρχουν επίσης οι απαραίτητες υποδομές (υφιστάμενοι δρόμοι πρόσβασης, δίκτυο ΔΕΗ).  

19. Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Π.Κ.Μ. (ΠΕΣΔΑ Κ.Μ.) και Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΕΣΔΑ) 

Το υπό μελέτη έργο είναι επίσης συμβατό τόσο με τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
της Π.Κ.Μ. (ΠΕΣΔΑ Κ.Μ.) όσο και με αυτές του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), καθόσον με την 
εγκατάσταση και λειτουργία της εν λόγω μονάδας αναερόβιας χώνευσης υγρών αποβλήτων και παραγωγής βιοαερίου, 
πραγματοποιείται ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων της βιομηχανικής μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών 
προϊόντων, με τρόπο ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο άμεσα ή έμμεσα η δημόσια υγεία και να μην δημιουργούνται 
βλάβες στο περιβάλλον με ταυτόχρονο στόχο την ανάκτηση ενέργειας (ηλεκτρική και θερμική). 

20. Εγκεκριμένο Σχέδιο διαχείρισης Λεκανών Απορροής και εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας υδατικού 
διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας 

Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. το υπό μελέτη έργο είναι συμβατό με το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας [Απόφαση υπ’ αρ. 904/2017 (ΦΕΚ 4679Β’/29.12.2017) 
της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων] με δεδομένο ότι δεν υφίστανται σημεία υδροληψίας που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης 
σε απόσταση 500 μέτρων από το σύνολο των εγκαταστάσεων της υπό μελέτη δραστηριότητας και έτσι δεν εμπίπτει σε 
ζώνη προστασίας σημείων υδροληψίας. 

Επίσης, σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. το υπό μελέτη έργο είναι συμβατό και με το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων 
πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (υπ’αρ. 
ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41392/333 (ΦΕΚ 2690Β’/06.07.2018) Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων), καθόσον η θέση 
εγκατάστασης βρίσκεται εκτός της ζώνης κατάκλισης με περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη, εκτός της ζώνης κατάκλισης με 
περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη και εκτός της ζώνης κατάκλισης με περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη και κατά συνέπεια 
δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας σύμφωνα με την αριθ. 
ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/52135/348/Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.  

21. Στερεά απόβλητα 

2.1. Επικίνδυνα 

2.1.1. Φάση κατασκευής 

ΑΔΑ: Ψ0ΨΒ7ΛΛ-8ΗΚ



 

 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η διαχείριση των τυχόν επικινδύνων αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερη αναφορά γίνεται: 

 Για την προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων που θα γίνετια σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο χώρο, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, με αδιαπέραστο δάπεδο και στη 
συνέχεια, θα παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες. Τα σχετικά παραστατικά θα 
κρατούνται τα για τρία (3) χρόνια. 

 Στην τήρηση μητρώου στο οποίο θα σημειώνονται οι ποσότητες, οι κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά, η 
προέλευση, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς και οι εργασίες επεξεργασίας / 
αξιοποίησης ή/και διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων. Το εν λόγω μητρώο και τα παραστατικά 
διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων να διατηρούνται για τρία (3) χρόνια και να είναι στη διάθεση των 
αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.  

 Στην αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη πριν 
την ανάκτηση χρήσιμων υλών ή την επεξεργασία και το ένα (1) έτος πριν από τη διάθεση.  

2.1.2. Φάση λειτουργίας 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, τα επικίνδυνα απόβλητα που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη φάση κατασκευής, θα 
συλλέγονται χωριστά και η διαχείρισή τους θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 
13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006). 

 

Για τις χημικές ουσίες που αποθηκεύονται στην επιχείρηση να υπάρχουν αρχειοθετημένα και μεταφρασμένα 
στην ελληνική γλώσσα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον 
ενημερωμένη έκδοση τους. Να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά. 

2.2. Μη επικίνδυνα 

2.2.1. Φάση κατασκευής 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β 1909) και στο Νόμο 4042/2012 (Α 24), όπως αυτά ισχύουν. 
Ειδικότερη αναφορά γίνεται: 

 στα στερεά απόβλητα που προσομοιάζουν με οικιακά που θα συλλέγονται προσεκτικά και θα 
οδηγούνται για διάθεση σε νόμιμους χώρους.  

 στο στρώμα του εδάφους που περιέχει τη φυτική γη που θα συλλέγεται και φυλάσσεται ξεχωριστά 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος 

 στον καθορισμό των σημείων συλλογής των στερεών αποβλήτων, στον τακτικό καθαρισμό του 
εργοταξιακού χώρου, στη διαλογή στην πηγή και διαχείριση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για 
κάθε ρεύμα αποβλήτου (π.χ. Π.Δ. 82/2004 για τα έλαια, ΚΥΑ 13588/725/2006 για τα επικίνδυνα 
απόβλητα κ.λπ.) 

2.2.2. Φάση λειτουργίας 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων 
αποβλήτων σε σχέση με όσα περιγράφηκαν στην εγκεκριμένη ΜΠΕ. Επίσης λόγω της σταδιακής αύξησης 
της παραγωγικής δυναμικότητας της εγκατάστασης στην εισερχόμενη ποσότητα γάλακτος αναμένεται 
ανάλογη σταδιακή αύξηση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων συσκευασιών 

Από τη λειτουργία του εργοστασίου προκύπτουν απόβλητα, η κατηγοριοποίηση των οποίων, σύμφωνα με 
τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 ΕΚΑ 020501: Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία, θα οδηγούνται στο αναερόβιο σύστημα 
χαμηλής φόρτισης της μονάδας παραγωγής βιοαερίου 

 ΕΚΑ 020501: Ορός γάλακτος, θα οδηγείται στο αναερόβιο σύστημα της μονάδας παραγωγής βιοαερίου 

 ΕΚΑ 13 02 05*: Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά 

 ΕΚΑ 160214: Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία, εκτός εκείνου 
που αναφέρεται στο 16 02 09 έως 16 02 13 

 ΕΚΑ 170107: Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 17 01 06 

 ΕΚΑ 170407: Μεικτά μέταλλα  

 ΕΚΑ 200101: Χαρτί και χαρτόνι 

 ΕΚΑ 200121*: Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

 ΕΚΑ 200133*: Μπαταρίες και συσσωρευτές που αναφέρονται στα 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03 και 
μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες 

ΑΔΑ: Ψ0ΨΒ7ΛΛ-8ΗΚ
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 ΕΚΑ 200139: Πλαστικά 

 ΕΚΑ 200301: Ανάμεικτα αστικά απόβλητα 

 ΕΚΑ 020599: Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

 ΕΚΑ 020502: Λάσπη από την αναερόβια επεξεργασία υγρών αποβλήτων 

Τα απορρίμματα αστικού τύπου που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία είτε παραλαμβάνονται 
από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, είτε παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένες εταιρείες 
ανακύκλωσης.  

Τα υλικά αποσυσκευασίας, χαρτιά, μέταλλα και λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά αποθηκεύονται σε κατάλληλους 
κάδους και παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένες εταιρείες. 

Από το προσωπικό προκύπτουν απορρίμματα αστικής φύσεως, τα οποία συλλέγονται από την υπηρεσία 
καθαριότητας του Δήμου Σερρών.  

Όλα τα παραπάνω θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των με αριθμούς 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 
1909Β/2003), 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ.383Β/2006), 114218/1997 (Φ.Ε.Κ 1016Β/1997) και 29407/3503/2002 
(Φ.Ε.Κ. 1572Β/2002) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.) και του Νόμου 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 
24Α/2012), όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά, με ευθύνη του φορέα λειτουργίας της 
δραστηριότητας 

2.3. Εναλλακτική διαχείριση 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α 179) 
περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότησή του και 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.  

2.3.1. Φάση κατασκευής 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ για τις ανάγκες κατασκευής των προτεινόμενων τροποποιήσεων θα πραγματοποιηθούν 
εκσκαφές της τάξης των 1.000 m3, το σύνολο των οποίων θα επαναχρησιμοποιηθούν στις επιχώσεις του 
έργου και για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Σε περίπτωση που προκύψει περίσσεια εκσκαφών 
αυτά θα διαχειριστούν σύμφωνα με την κείμενα Νομοθεσία και δη την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312/Β/2010) όπου τα απόβλητα από εκσκαφές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) δύναται να οδηγηθούν για 
εναλλακτική διαχείριση, σε εξουσιοδοτημένα κέντρα διαχείρισης.  

Επίσης, θα υπάρξει σύμβαση με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων ΑΕΚΚ υπό την 
εποπτεία του οποίου πρόκειται να λάβουν χώρα όλες οι επιμέρους κατασκευαστικές εργασίες. 

Επιπλέον αναφέρεται ότι: 

 Τα υλικά εκσκαφής θα διαχωριστούν από τα υπόλοιπα ακατάλληλα απόβλητα κατεδαφίσεων και θα 
αποτεθούν σε ξεχωριστούς σωρούς και με το ελάχιστο δυνατόν ύψος. Η διάταξή τους θα γίνεται με 
τρόπο που δεν θα επιτρέπει φαινόμενα διάβρωσης και απόπλυσης εδαφών. 

 Κατά τη φάση κατασκευής των νέων κτηρίων στα νέα γήπεδα θα εφαρμοστούν όλα τα κατάλληλα 
επανορθωτικά μέτρα για την προστασία του φυτικού μανδύα που συμπεριλαμβάνουν και τη συλλογή, 
φύλαξη και αξιοποίησή του στο στάδιο της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.  

Τυχόν άλλα απόβλητα που θα προκύπτουν και θα υπόκεινται στις προβλέψεις της εναλλακτικής διαχείρισης 
θα συλλέγονται χωριστά με ευθύνη του αναδόχου και θα διατίθενται σε εγκεκριμένα συστήματα κατά τα 
προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία. 

Σχετικά με τα καύσιμα και λιπαντικά από βλάβες μηχανημάτων, λαμβάνονται μέτρα για αποφυγή διαρροών, 
αλλά και θα υπάρχει διαθεσιμότητα προσροφητικών υλικών (π.χ. άμμος, ροκανίδι κ.λπ.) στο χώρο του 
εργοταξίου για συλλογή των υγρών σε περίπτωση που, παρά τα μέτρα ελέγχου και ορθής λειτουργίας, λάβει 
χώρα διαρροή. Θα γίνεται άμεση εξυγίανση και αποκατάσταση του εδάφους, διαχείριση των εμποτισμένων 
υλικών κατά τα αναφερόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περί επικίνδυνων αποβλήτων. 

Τα προς χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασμένο χώρο, ενώ τα 
χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια ή οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σε νόμιμους 
συλλέκτες και αποδέκτες. 

2.3.2. Φάση λειτουργίας 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η διαχείριση των αποβλήτων που ανήκουν στη κατηγορία των ειδικών ρευμάτων να 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 179Α/2001) και των αντίστοιχων Προεδρικών 
Διαταγμάτων και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.) για κάθε ρεύμα, που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή 
του παραπάνω Νόμου.  

Επίσης, τα απόβλητα που υπάγονται σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης να διαχειρίζονται σύμφωνα με 
τις υποδείξεις του εγκεκριμένου από το ΥΠΕΝ συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης. 

Παρατηρήσεις από την υπηρεσία μας: 

ΑΔΑ: Ψ0ΨΒ7ΛΛ-8ΗΚ



 

 

Κάποιες από τις διατάξεις που αναφέρονται στη ΜΠΕ στο κεφάλαιο της διαχείρισης αποβλήτων έχουν καταργηθεί και η 
ΑΕΠΟ θα πρέπει να το λάβει υπόψη ώστε να τεθούν οι όροι της νέας νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα: 

- Η ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (Β' 1909) με το άρθρ. 95 95 (Β) του Ν. 4685/20 (ΦΕΚ-92 Α) 

- Η Ενότητα Β' (άρθρ 10-48) του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), πλην του άρθρου 48, και το άρθρο 58 αυτού καταργήθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρ. 74 του Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129/Α). Πλέον ισχύουν τα άρθρ. 1-75 ν. 4819/21 σχετικά με το 
ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων 

- Η Κ.Υ.Α. οικ. 113944/1997 (ΦΕΚ 1016/Β) είχε καταργηθεί με την ΚΥΑ ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) 

- Η ΚΥΑ HΠ/29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572/Β) καταργήθηκε με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846/21 (ΦΕΚ 4514/Β) 

- Ο Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α) πλην του άρθρου 26 καταργείται με το Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129/Α). Το Κεφάλαιο Ε' του ν. 
2939/2001 καταργείται με το άρθρ. 93 του ίδιου νόμου, από την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης της παρ. 1 του 
άρθρου 102 του ίδιου νόμου.  

22. Υγρά απόβλητα 

- Επεξεργασία – διάθεση των υγρών αποβλήτων 

- Φάση κατασκευής 

- Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, κατά τη φάση κατασκευής ενδέχεται να προκύψουν υγρά απόβλητα. Πιο συγκεκριμένα: 

- αστικά υγρά απόβλητα (λύματα) του προσωπικού του εργοταξίου. Για αυτά θα τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες και τα 
λύματα θα διατίθενται με βυτιοφόρο όχημα σε εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. 

- εργοταξιακά υγρά απόβλητα, που θα συλλέγονται στην πηγή και θα διαχειρίζονται από εξουσιοδοτημένους και νομίμως 
λειτουργούντες εργολάβους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επιπλέον, θα υπάρχουν μέτρα όπως, η συλλογή 
υπολειμμάτων ορυκτελαίων  από τα μηχανήματα κατασκευής σε κατάλληλη θέση του εργοταξίου και διάθεση τους σε 
μονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων, ή για διαρροές καυσίμων θα γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι 
ή ειδικού γεωυφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή και διάθεσή τους σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχειρισης εταιρεία 

Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών δεν θα πραγματοποιηθεί επί τόπου καμία εργασία συντήρησης του 
μηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα) που θα χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή του έργου. Κατά συνέπεια 
δεν θα παραχθούν στο εργοτάξιο απόβλητα ορυκτέλαια λίπανσης καθώς και απόβλητα υδραυλικά υγρά. 

- Φάση λειτουργίας 

- Κατά την λειτουργία του εργοστασίου προκύπτουν υγρά απόβλητα από τα ακόλουθα σημεία:  

- Τα λύματα του προσωπικού του εργοστασίου 

- Τα υγρά απόβλητα από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου (συμπεριλαμβανομένου του ορού γάλακτος από τη 
στράγγιση της γιαούρτης) 

- Τα νερά από την στρατσώνα του λέβητα και του πύργου ψύξης 

- Δεδομένου ότι δεν επηρεάζεται η κατανάλωση νερού από τις προτεινόμενες με την παρούσα τροποποιήσεις (όπως 
αιτιολογείται και στην ενότητα 6 της παρούσας (μέγεθος και περιγραφή του έργου / γεωτρήσεις), η ποσότητα των 
παραγόμενων υγρών αποβλήτων δεν αναμένεται να τροποποιηθεί. 

- Τα υγρά απόβλητα από την λειτουργία της δραστηριότητας θα οδηγούνται προς επεξεργασία στην Μονάδα αναερόβιας 
επεξεργασίας προς παραγωγή βιοαερίου και εν συνεχεία θα διατίθενται στο αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής, σύμφωνα με 
τους όρους διάθεσης της ΔΕΥΑΣ (επισυνάπτεται στη ΜΠΕ σχετική βεβαίωση αποδοχής λυμάτων) που είναι οι παρακάτω: 

- pH 6-9,5 

- Θερμοκρασία ≤ 40⁰ C 

- Αιωρούμενα στερεά (mg/lt) ≤ 500 

- BOD (mg/lt) ≤ 500 

- COD (mg/lt) ≤1.000 

- Λίπη - έλαια (mg/lt) ≤100 

- Αμμωνία -Ν (mg/lt) ≤60 

- Νιτρικά (mg/lt) ≤20 

- Φωσφορικά-Ρ (mg/lt) ≤10 

- Επιπλέον ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα από τη μονάδα επεξεργασίας 
είναι τα ακόλουθα: 
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- Παροχή m3/d 3125 

- Μέση Παροχή m3/h 130 

- TSS mg/L ≤ 500 

- Επιπλέον, σύμφωνα με τη ΜΠΕ θα πρέπει: 

- Να διασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα της νέας μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας των παραγόμενων υγρών 
αποβλήτων, καθώς και των αγωγών μεταφοράς των υγρών αποβλήτων από το υφιστάμενο γήπεδο στο γειτονικό υπ’ αριθ. 
368 αγροτεμάχιο, στο οποίο θα κατασκευαστεί η εν λόγω μονάδα. 

- Όλα τα συστήματα της μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (δεξαμενή αποθήκευσης, δεξαμενές 
χώνευσης, αγωγοί, αντλίες κ.α.) που εμπλέκονται στην αποθήκευση, τη διακίνηση, την επεξεργασία και γενικά τη διαχείριση 
υλών που βρίσκονται σε υγρή ή υδαρή κατάσταση, πρέπει να παρακολουθούνται και να ελέγχονται συστηματικά με σκοπό 
τον έγκαιρο εντοπισμό και την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών των υλών αυτών προς το περιβάλλον. 

- Πριν τη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων υπάρχει φρεάτιο δειγματοληψίας, εύκολα προσβάσιμο στον 
έλεγχο. 

- Να διακόπτεται η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων όταν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της εκάστοτε 
ισχύουσας Απόφασης και να λαμβάνονται τα αναγκαία προληπτικά μέτρα προστασίας του υδατικού περιβάλλοντος, κατ’ 
εφαρμογή του Π.Δ. 148/2009. 

- Οι παραγόμενες ποσότητες χωνευμένης ιλύος μετά την επεξεργασία τους θα διατίθενται σε αδειοδοτημένες μονάδες 
παραγωγής εδαφοβελτιωτικού ή κομποστοποίησης ή σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης. 

- Τέλος, προς αποφυγή διαρροών των βοηθητικών χημικών ουσιών (καθαριστικά, απολυμαντικά) η αποθήκευσή τους γίνεται 
σε δοχεία ή παλετοδεξαμενές σε στεγασμένο χώρο και εδράζονται σε ειδικές διάτρητες βάσεις, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται η 
οιαδήποτε σπάνια περίπτωση διαρροών των χημικών ουσιών.  

Επιπλέον όρος από την υπηρεσία μας: 

Σε περιπτώσεις που προκύψει βλάβη στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, με αποτέλεσμα την αδυναμία 
επεξεργασίας τους, να υπάρξει μέριμνα για: 

 Άμεση αποκατάσταση της βλάβης 

 Εφαρμογή μέτρων πρόληψης για αποφυγή διαρροών 

 Ενημέρωση των αρμοδίων αρχών για το συμβάν, για τα αίτια αυτού, για τις ενέργειες που έγιναν άμεσα καθώς και 
για τις προγραμματισμένες προς αποκατάσταση της βλάβης 

2.4. Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων 

Τα υγρά απόβλητα της μονάδας, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, θα διατίθενται σε τρίτους ή θα 
επαναχρησιμοποιούνται εντός της ίδιας μονάδας  

 Δεν απαιτείται άδεια επαναχρησιμοποίησης 

23. Αέρια απόβλητα  

2.5. Φάση κατασκευής 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΣΚΟΝΗ 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου αναμένεται να προκύψουν μικρής κλίμακας 
εκπομπές αέριων ρύπων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν κυρίως εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνη): 

 κατά τις χωματουργικές εργασίες και εκπομπές καυσαερίων από τη λειτουργία εκσκαπτικών και δομικών 
μηχανημάτων, κ.λπ. 

 θα δημιουργούνται επίσης από την κίνηση των οχημάτων στο εργοτάξιο σε μη ασφαλτοστρωμένες 
επιφάνειες, καθώς επίσης και από την φορτοεκφόρτωση υλικών. 

Οι εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων δεν αναμένεται να επηρεάσουν τις οριακές τιμές συγκέντρωσης στην 
ατμόσφαιρα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β’/30-03-2011), καθώς θα είναι μικρής 
κλίμακας λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και ελέγχου (πχ. διαβροχή, κάλυψη σωρών και φορτηγών 
μεταφοράς υλικών, απενεργοποίηση του κινητήρα  των μηχανημάτων (φορτηγών) όταν βρίσκονται σε 
στάση, θέσπιση ορίου ταχύτητας, αποθέσεις υλικών σε σωρούς με ύψος <4μ), τα οποία περιορίζουν στο 
ελάχιστο την εκπομπή σκόνης. 

 θα είναι περιορισμένες χωρικά εντός του της επέκτασης του γηπέδου εγκατάστασης. 

 πραγματοποιούνται αποσπασματικά κατά τη φάση των κατασκευών και θα διαρκέσουν για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα. 
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Επίσης, τα εργοταξιακά οχήματα και μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν: 

 θα πληρούν τα θεσμοθετημένα όρια εκπομπών καυσαερίων, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ13/0/121/2007 
(ΦΕΚ 53/Β’/24-01-2007) 

 θα είναι σε καλή κατάσταση και α συντηρούνται και ελέγχονται τακτικά 

ΟΣΜΕΣ 

Είναι πιθανό να δημιουργηθούν επιτόπου κάποιες δυσάρεστες οσμές από την καύση του πετρελαίου κίνησης 
και από τη λειτουργία των μηχανημάτων κατασκευής Οι προαναφερόμενες επιπτώσεις θα είναι προσωρινές 
και αντιστρέψιμες. Η επιβάρυνση κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής, αναμένεται να είναι αμελητέα 
και προσωρινή (μόνο κατά τη διάρκεια κατασκευής). 

ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ 

Δεν αναμένεται να υπάρξουν οχλήσεις από έκλυση σταγονιδίων 

2.6. Φάση λειτουργίας 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΣΚΟΝΗ 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, κατά τη λειτουργία της μονάδας, αναμένεται να προκύψουν αέριες εκπομπές από: 

 Τα οχήματα που μεταφέρουν τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα 

Δεδομένου ότι οι πλατείες κίνησης των οχημάτων είναι ασφαλτοστρωμένες οι ποσότητες σωματιδίων ή 
σκόνης που προκύπτουν είναι αμελητέες. 

Επίσης, όλα τα οχήματα – και ιδίως τα βαρέα – που συμμετέχουν στις εργασίες κατασκευής θα πρέπει 
να διαθέτουν το απαιτούμενο από τη νομοθεσία πιστοποιητικό ελέγχου εκπομπής σε ισχύ (τη λεγόμενη 
«κάρτα καυσαερίων»), ώστε οι εκπομπές αέριων ρύπων να βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων. 

 Τις εκπομπές (διοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του αζώτου) από την καύση 
του του φυσικού αερίου και βιοαερίου στους ατμολέβητες, του πετρελαίου diesel στα εφεδρικά Η/Ζ και 
του βιοαερίου στις μονάδες συμπαραγωγής 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι πρόκειται για καύση αερίου καυσίμου και ότι θα λαμβάνονται μέτρα 
καθαρισμού και προετοιμασίας, οι επιπτώσεις εκτιμώνται από αμελητέες έως μικρές. Τα καυσαέρια από 
την καύση του φυσικού αερίου περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια αζώτου και πολύ μικρές 
ποσότητες αιθάλης. Επιπλέον από την καύση του βιοαερίου αναμένονται και εκπομπές διοξειδίου του 
θείου. 

Στο στάδιο της παραγωγής και της συλλογής του βιοαερίου λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη 
βελτίωση της ποιότητας του, η οποία κατ’ επέκταση σημαίνει και βελτίωση των καυσαερίων από τη 
μονάδα καύσης.  

Σημειώνεται ότι για την ελαχιστοποίηση των αερίων αποβλήτων από την καύση του βιοαερίου για την 
παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας θα εφαρμόζονται διεργασίες καθαρισμού του παραγόμενου 
βιοαερίου (κατάλληλη διεργασία αποθείωσης του βιοαερίου πριν την καύση του με τοποθέτηση 
συστήματος αποθείωσης μέσω πλυντήρα με τη χρήση NaOH, φίλτρο ενεργού άνθρακα πριν την είσοδο 
του αερίου στη μηχανή συμπαραγωγής, για τον μηδενισμό της ποσότητας του υδρόθειου (Η2S)). 

Η καύση του βιοαερίου θα γίνεται σε μηχανή εσωτερικής καύσης για την ορθή λειτουργία της οποίας θα 
παρακολουθούνται συνεχώς οι ποσότητες του βιοαερίου που θα οδηγούνται στην μηχανή, με σκοπό την 
αυτόματη διακοπή της παροχής, όταν αυτό απαιτείται. Θα υπάρχει αυτόματο σύστημα το οποίο να μετρά 
την πίεση του βιοαερίου και θα ρυθμίζει ανάλογα τη λειτουργία του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ή του 
πυρσού. 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ θα τηρούνται οι όροι των: 

  Κ.Υ.Α. 11294/1993 (Φ.Ε.Κ. 264Β/1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων 
αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες, ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με 
καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο»,  

 Υ.Α. 189533/2011 (Φ.Ε.Κ. 2654Β/2011) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών 
εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού», και του  

 Π.Δ. 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/1981) «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». 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ: 

 Θα παρακολουθούνται επίσης σε τακτική βάση (τουλάχιστον κάθε δίμηνο) οι αέριες εκπομπές και θα 
καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο μετρήσεων ή θα εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα μέτρησης όλων των 
απαιτούμενων παραμέτρων.  
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 Επίσης, οι μετρήσεις της ποιότητας της ατμόσφαιρας θα περιλαμβάνουν CH4, SO2, CO 2, CO, O2 , 
H2S, NOx, VOC, σωματίδια. Τα σημεία μέτρησης και η συχνότητα δειγματοληψίας να οριστούν βάσει 
του βαθμού επικινδυνότητας σε σχέση με την παραγωγή βιοαερίου στα επιμέρους τμήματα των 
μονάδων της εγκατάστασης.  

 Τέλος, οι λειτουργικοί χώροι της εγκατάστασης, εξοπλίζονται με ανιχνευτές μεθανίου με οπτικό και 
ηχητικό σήμα (alarm) ώστε να σημαίνει συναγερμός στην περίπτωση ανίχνευσης μεθανίου πάνω από το 
επιτρεπτό όριο επικινδυνότητας. 

 Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων εκπομπών αερίων ρύπων θα διακόπτεται άμεσα η λειτουργία της 
μονάδας και θα γίνεται επανεκκίνησή της μετά την πλήρη αποκατάσταση του ανακύψαντος 
προβλήματος 

ΑΜΜΩΝΙΑ: 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι χρησιμοποιείται ως ψυκτικό μέσο για την λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων 
αμμωνία. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή 
διαρροής του ψυκτικού υγρού στο περιβάλλον και, γενικότερα, να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 
37411/1829/Ε103/07 

ΟΣΜΕΣ: 

Θα γίνεται καλός αερισμός των χώρων της μονάδας ώστε να αποτρέπεται η ανάπτυξη οσμών. Για αυτό το 
λόγο, όλα τα συστήματα δεξαμενών και σωληνώσεων να είναι κλειστά 

Να ελέγχεται η λειτουργία της μονάδας αερόβιας επεξεργασίας ώστε να μην εκλύονται δυσάρεστες οσμές. 

Η χωνευμένη λάσπη που προκύπτει από την αναερόβια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων αποθηκεύεται 
σε κλειστή δεξαμενή και στη συνέχεια μετά την αφυδάτωσή της να απομακρύνεται εντός ολίγων ημερών, 
ώστε να μην διαχέονται οσμές στο περιβάλλον. 

Επιπλέον όρος από την υπηρεσία μας: 

 Για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανής διαφυγής της αμμωνίας στους χώρους του εργοστασίου (χώρος παραγωγής, 
ψυχροστάσια) θα πρέπει λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. Συγκεκριμένα, συστήματα ανίχνευσης και 
αναγγελίας διαφυγής της αμμωνίας, καθώς και ελέγχου των εγκαταστάσεων της αμμωνίας, τα οποία αποτελούνται από 
ανιχνευτές αμμωνίας, πίνακες ανίχνευσης-ελέγχου, φαροσειρήνες και μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης των 
συστημάτων. Σε περίπτωση που κάποιος ανιχνευτής ανιχνεύσει συγκέντρωση αμμωνίας μεγαλύτερη από την 
επιτρεπόμενη ή πατηθεί κάποιο μπουτόν, εκτός του ηχητικού συναγερμού, να τίθενται σε λειτουργία οι ανεμιστήρες 
εξαερισμού για τον καθαρισμό των χώρων και δίνεται σήμα στον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης του αντίστοιχου 
τμήματος. 

 Απαιτείται τεχνική έκθεση καυσίμου σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β) για το βιοαέριο, καθώς δεν 
συμπεριλαμβάνεται στα επιτρεπόμενα είδη καυσίμων σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη ΚΥΑ 

ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ 

Δεν αναμένεται να υπάρξουν οχλήσεις από έκλυση σταγονιδίων 

24. Εγκαταστάσεις καύσης (>50 MW) σύμφωνα με την ΥΑ 36060/115/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/13) 

Η μονάδα δεν υπάγεται στη σχετική νομοθεσία 

25. Εγκαταστάσεις καύσης μεσαίου μεγέθους σύμφωνα με την ΚΥΑ 6164/27-3-2018 (ΦΕΚ 1107/Β/18) 

Η υπό μελέτη δραστηριότητα υπάγεται στις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. οικ. 6164/2018 ΚΥΑ που αφορά στον περιορισμό 
των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης όσον αφορά στους 
ατμολέβητες του εργοστασίου παραγωγής καθώς και των γεννητριών συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής 
ενέργειας στα πλαίσια αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου από την αναερόβια επεξεργασία των υγρών 
αποβλήτων. 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ θα πρέπει: 

 Να τηρούνται οι όροι της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) με Αριθμό 6164/2018 (Φ.Ε.Κ. 1107Β/2018), όπως 
ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη τις καθορισμένες σε αυτήν ημερομηνίες. 

 Να σταλεί στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία τηρεί Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων 
Καύσης (ΜΜΜΕΚ) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 6 της Κ.Υ.Α. 6164/2018 (ΦΕΚ 1107Β/2018), πίνακας με τις 
πληροφορίες του Παραρτήματος I της ΚΥΑ 6164/2018 (ΦΕΚ 1107Β/2018). 

 Να παρακολουθούνται οι εκπομπές αερίων ρύπων, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμό 
6164/2018 (Φ.Ε.Κ. 1107Β/2018) όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη τις καθορισμένες σε αυτήν ημερομηνίες 

26. Ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος σύμφωνα με τον Κανονισμό 1005/2009 και την ΚΥΑ 
37411/1829/Ε.103/2007 (ΦΕΚ 1827/ Β/2007) 
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Σύμφωνα με τη ΜΠΕ στη μονάδα γίνεται χρήση ελεγχόμενων ουσιών του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2009 που 
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή εργασίες σε συστήματα και εξοπλισμό που λειτουργούν με αυτές τις ουσίες (π.χ. 
εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας καθώς και σε εγκαταστάσεις 
πυροπροστασίας) και θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικοί όροι και υποχρεώσεις της KYA Αριθ. 37411/1829/Ε 103/07 
(ΦΕΚ 1827Β) και του Καν. ΕΕ 1005/2009 καθώς και ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται στην 
παραπάνω αναφερόμενη ΚΥΑ 

27. Φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 18694/ 658/Ε103/2012 (ΦΕΚ 1232/Β/2012) και τον νέο 
κανονισμό ΕΕ 517/2014 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, από τη λειτουργία του έργου εκπέμπεται διοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του θείου που 
θεωρούνται αέρια του θερμοκηπίου. Το διοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του Θείου και τα οξείδια του αζώτου 
προέρχεται από την καύση: του φυσικού αερίου και βιοαερίου στους ατμολέβητες του πετρελαίου diesel στα εφεδρικά 
Η/Ζ και του βιοαερίου στις μονάδες συμπαραγωγής. Εάν επιπλέον στη μονάδα γίνεται χρήση φθοριούχων αερίων του 
θερμοκηπίου του Κανονισμού (ΕΚ) 517/2014 ή εργασίες σε συστήματα και εξοπλισμό που λειτουργούν με αυτές τις 
ουσίες (π.χ. εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας καθώς και σε 
εγκαταστάσεις πυροπροστασίας): 

Θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικοί όροι και υποχρεώσεις της KYA Αριθ. Η.Π. 85858/2124/21 (ΦΕΚ 6777Β) και του Καν. 
ΕΕ 517/2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία που προβλέπονται 
στην παραπάνω αναφερόμενη ΚΥΑ 

28. Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ – VOC – διαλύτες) σύμφωνα με την ΚΥΑ 360060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 
1450/Β/2013) 

Η μονάδα δεν υπάγεται στη σχετική νομοθεσία 

29. Οδηγία SEVEZO ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β/2016) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης 
έκτασης 

Η μονάδα δεν υπάγεται στη σχετική νομοθεσία, όπως τεκμηριώνεται και στις σελ. 488-489 της ΜΠΕ 

 Δεν απαιτείται σύνταξη μελέτης ασφαλείας, κοινοποίηση κλπ 

30. Οδηγία 2010/75/ΕΕ (πρώην οδηγία IPPC 96/61/ΕΚ) και ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) (για την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης) 

Η μονάδα αποτελεί εγκατάσταση του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β/2013). Συγκεκριμένα 
εμπίπτει στην Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Συνολική Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον καθότι 
περιλαμβάνεται: 

 στο εδάφιο 6.4 γ (επεξεργασία και μεταποίηση γάλακτος) όπου προβλέπεται ότι η "η επεξεργασία γάλακτος μόνο 
όταν η ποσότητα του λαμβανομένου γάλακτος υπερβαίνει τους 200 τόνους ημερησίως (μέση ημερήσια τιμή)", καθώς 
και 

 στο εδάφιο 5.3 β (ανάκτηση μη επικίνδυνων αποβλήτων – παραγωγή βιοαερίου) στο οποίο προβλέπεται ότι 
"κατώτατη οριακή ημερήσια δυναμικότητα ορίζεται σε 100 τόνους ημερησίως άνω των 100 τόνων, όταν ότι η 
μοναδική κατεργασία αποβλήτων που πραγματοποιείται είναι η αναερόβια ζύμωση" 

 έχει υποχρέωση να εφαρμόσει τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις λοιπές απαιτήσεις της οδηγίας 2010/75 και της 
σχετικής ΚΥΑ 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, εφαρμόζονται οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο 
κεφάλαιο 16.2 για την επεξεργασία γάλακτος και στο κεφάλαιο 16.3 για την παραγωγή βιοαερίου του τεύχους μελέτης, 
όπως αυτές απορρέουν: 

 από την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2031 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2019, για τις βιομηχανίες 
τροφίμων, ποτών και γάλακτος, καθώς και  

 την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2018/1147 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2018 για την επεξεργασία των 
αποβλήτων  

31. Κανονισμός 166/2006 (Μητρώο έκλυσης & μεταφοράς ρύπων) 

Η δραστηριότητα εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου και υπάγεται στο Παράρτημα Ι «Δραστηριότητες» του 
ανωτέρω Κανονισμού (Περίπτωση 8.γ. επεξεργασία και μεταποίηση γάλακτος) και έχει την υποχρέωση να υποβάλει τις 
σχετικές ετήσιες εκθέσεις 

32. Ηχορύπανση - Δονήσεις 

2.7. Φάση κατασκευής 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, αναμένεται προσωρινή, τοπικού χαρακτήρα επιβάρυνση του ακουστικού 
περιβάλλοντος της άμεσης περιοχής μελέτης, καθότι πρόκειται να εκπέμπεται θόρυβος από σημειακές 
πηγές, ήτοι εργοταξιακό εξοπλισμό. Μικρό ποσοστό συνεισφοράς θα έχει η κυκλοφορία των φορτηγών 
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προσκόμισης υλικών κατασκευής και η λειτουργία των μηχανημάτων για τις εργασίες που εκτελούνται εντός 
του γηπέδου, αλλά δεν θα αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα, εξαιτίας του μικρού αριθμού οχημάτων.  

Σημειώνεται επίσης ότι η αναμενόμενη αύξηση του θορύβου δεν πρόκειται να επιβαρύνει σημαντικά το 
ανθρωπογενές περιβάλλον, δεδομένου ότι οι οικιστικές ενότητες της περιοχής, οι κατοικίες και οι 
δραστηριότητες των κατοίκων αναπτύσσονται σε σχετικά μεγάλη απόσταση από αυτούς σε σχέση με την υπό 
μελέτη δραστηριότητα. Η επίδραση αφορά και τυχόν άγρια είδη πανίδας και ιδιαίτερα εκείνα που είναι 
ευαίσθητα στα επίπεδα του θορύβου.  

θα πρέπει: 

- Να τηρούνται τα όρια θορύβου σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 (Α 293) και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας. 

- Οι οριακές τιμές εκπομπής στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους 
(εργοτάξιο) να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην με αριθμό 37393/2028/2003 (Φ.Ε.Κ. 1418Β/2003) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), όπως ισχύει. 

- Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή της στάθμης του 
εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την με αριθμό 69001/1921/1988 (Φ.Ε.Κ. 751B/1988) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), όπως συμπληρώθηκε με την με αριθμό 10399/Φ5.3/361/1991 (Φ.Ε.Κ. 
359B/1991) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.). 

Δεν επιτρέπεται η χρήση μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου 
ΕΟΚ όπως προβλέπεται στις παραπάνω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.), όπως αυτές 
τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. 

Παρά το γεγονός ότι δεν αναμένονται υψηλές εντάσεις θορύβου που ξεπερνούν θεσμοθετημένα όρια, θα 
πρέπει κατά το στάδιο της κατασκευής να ληφθούν μέτρα όπως: 

- επιλογή θέσης εργοταξίου και προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε να προκληθεί η ελάχιστη 
δυνατή παρενόχληση. 

- χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, με προδιαγραφές σε εκπομπές θορύβου 

- τήρηση προδιαγραφών σωστής λειτουργίας μηχανημάτων,  

- τακτική συντήρηση του εξοπλισμού 

- τοποθέτηση όπου είναι απαραίτητο προσωρινών ηχοπετασμάτων στις περιοχές άμεσης γειτνίασης με 
κατοικίες. 

Τέλος, οι δονήσεις οι οποίες αναμένονται από τις εργασίες κατασκευής των εγκαταστάσεων, λόγω του 
μηχανολογικού εξοπλισμού (κομπρεσέρ, τρυπάνια, κλπ.) αναμένεται να είναι ανεπαίσθητες και δεν 
αξιολογούνται ως σημαντικές. 

2.8. Φάση λειτουργίας 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της υπό μελέτη μονάδας, πηγές θορύβου είναι ο ηλεκτρομηχανολογικός 
εξοπλισμός που διαθέτει καθώς και τα οχήματα μεταφοράς α’ υλών και προϊόντων και οι διαδικασίες 
φορτοεκφόρτωσης α’ υλών και παραγόμενων προϊόντων.  

Οι επιπτώσεις από τον θόρυβο κατά τη λειτουργία της μονάδας δεν είναι σημαντικές, καθώς το σύνολο του 
εξοπλισμού της μονάδας, εγκαθίσταται εντός υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες θα διαθέτουν 
κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.  

Από τη λειτουργία της υπό μελέτη δραστηριότητας μετά και τις αιτούμενες τροποποιήσεις, δεν αναμένονται 
πρόσθετες επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής και ως εκ τούτου δεν προβλέπεται η λήψη 
μέτρων, καθώς τα όρια θορύβου θα διατηρούνται κάτω από τα όρια που θέτει το ΠΔ 1180/81 δηλαδή κάτω 
από τα όρια των 65dB στα όρια του αγροτεμαχίου. 

Τέλος, ο εξοπλισμός που προκαλεί δονήσεις τοποθετείται σε αντικραδασμικές βάσεις 

 Δεν αναμένεται να υπάρξουν οχλήσεις από θόρυβο 

33.  Ύδρευση 

2.9. Τρόπος υδροδότησης 

Η μονάδα υδρεύεται μέσω της λειτουργίας 3 γεωτρήσεων με άδεια χρήσης νερού (αρ. πρωτ. 
214177/22.09.2021) και κατανάλωση για το σύνολο του εργοστασίου 3.600 m3/d ή 1.314.000 m3/έτος, 
όπως αναφέρεται και παραπάνω στην παράγραφο 6 της παρούσας (μέγεθος και περιγραφή του έργου / 
γεωτρήσεις). 

Με την παρούσα ΜΠΕ αιτείται η επικαιροποίηση της ΑΕΠΟ αναφορικά με τη νέα γεώτρηση. Επιπλέον, η 
εταιρεία επιθυμεί την και αδειοδότηση μιας εφεδρικής γεώτρησης παροχής 100m3/h στο αγροτεμάχιο 376β 
(συντ. ΕΓΣΑ’87: Χ: 465854, Υ: 4548719). 
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 Απαιτείται νέα άδεια χρήσης νερού 

2.10. Πιστοποιητικό εγγραφής σημείου υδροληψίας (ΚΥΑ 145026/2014 – ΦΕΚ 31/Β/2014) 

Λόγω της ανόρυξης της νέας (εφεδρικής) γεώτρησης, η επιχείρηση πρέπει να έχει πιστοποιητικό εγγραφής 
του σημείου υδροληψίας. 

 Το πιστοποιητικό απαιτείται 

34. Εκθέσεις - Αναφορές 

Θα πρέπει να καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) στοιχεία σχετικά με την παραγωγή και 
διαχείριση αποβλήτων για όλα τα είδη των αποβλήτων του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 
42 του N.4042/12, το άρθρ. 11 παρ.2 της ΚΥΑ 146163/12 (ΦΕΚ 1537/Β) και τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 
2150/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η δραστηριότητα εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου και υπάγεται στο Παράρτημα Ι «Δραστηριότητες» του 
ανωτέρω Κανονισμού (Περίπτωση 8.γ. επεξεργασία και μεταποίηση γάλακτος) και έχει την υποχρέωση να υποβάλει τις 
σχετικές ετήσιες εκθέσεις 

Στη μονάδα γίνεται χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 
ή εργασίες σε συστήματα και εξοπλισμό που λειτουργούν με αυτές τις ουσίες (π.χ. εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού 
ψύξεως, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας καθώς και σε εγκαταστάσεις πυροπροστασίας). Θα πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά (ακολουθώντας το σύνδεσμο https://ods.fgases.ypen.gr/services) τα στοιχεία που 
προβλέπονται: 

- στην KYA Αριθ. Η.Π. 18694/658/Ε 103/12 (ΦΕΚ 1232Β) και στον Καν. ΕΕ 517/2014 για τα φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου 

- στην KYA Αριθ. 37411/1829/Ε 103/07 (ΦΕΚ 1827Β) και στον Καν. ΕΕ 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν 
τη στοιβάδα του όζοντος 

35. Παρακολούθηση λειτουργίας (Monitoring) 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, το οποίο είναι πιστοποιημένο 
σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:  

- του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015  

- του Συστήματος Διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015  

- του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005 το οποίο ενσωματώνει τις απαιτήσεις του 
HACCP, τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης, δημιουργώντας 
έτσι ένα ολοκληρωμένο, παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πρότυπο ασφάλειας τροφίμων  

- του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 45001:2018 το οποίο 
αντικατέστησε το OHSAS 18001:2007  

- Επιπλέον η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα BRC Global Standard for food Safety και IFS Food 
Standard  

Αναπόσπαστο τμήμα ενός Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αποτελεί το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Παρακολούθησης (Monitoring) για τη συστηματική μέτρηση βασικών κρίσιμων δεικτών, για διάφορες περιβαλλοντικές 
παραμέτρους, που επηρεάζονται από τη λειτουργία του έργου. Το προτεινόμενο από τη ΜΠΕ πρόγραμμα 
παρακολούθησης περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 

Παράμετρος Μέτρηση 
Συχνότητα 
Μέτρησης 

Οριακές τιμές εκπομπών 

Ατμοσφαιρικό 
Περιβάλλον 

Μέτρηση Καυσαερίων ατμολεβήτων 
(αιθάλης–Ο2 ή CO2) 

Ημερήσια ΚΥΑ 11294/93 

Ατμοσφαιρικό 
Περιβάλλον 

Μέτρηση Καυσαερίων των ατμολεβήτων & 
γεννητριών συμπαραγωγής 

(ΝΟx για καύση φυσικού αερίου και 
επιπλέον SO2 για καύση βιοαερίου) 

Ετήσια ΚΥΑ 6164/18 

Ακουστικό 
Περιβάλλον- 

Θόρυβος 
Μέτρηση Επιπέδων Θορύβου Ετήσια 

ΠΔ 1180/81 
(≤ 55 dB) 

Υδάτινο 
Περιβάλλον 

Καταγραφή ένδειξης υδρομετρητών 
γεώτρησης 

Μηνιαία 
Καταγραφή ενδείξεων 

υδρομετρητών 

Υδάτινο 
Περιβάλλον 

Φυσικοχημικές και Μικροβιακές αναλύσεις 
νερού υδρογεωτρήσεων 

Τριμηνιαία για 
1 γεώτρηση.  
Ετήσια για 

Καταγραφή ποιότητας 
αντλούμενου ύδατος 

https://ods.fgases.ypen.gr/services
ΑΔΑ: Ψ0ΨΒ7ΛΛ-8ΗΚ



 

21 

κάθε γεώτρηση 

Υδάτινο 
Περιβάλλον 

Έλεγχος ποσότητας αποστολής 
επεξεργασμένων λυμάτων προς το 

αποχετευτικό δίκτυο 
Ημερησίως 

Καταγραφή 
αποτελεσμάτων- τήρηση 

μητρώου 

Υδάτινο 
Περιβάλλον 

Έλεγχος ποιότητας εξόδου 
επεξεργασμένων λυμάτων προς το 

αποχετευτικό δίκτυο 

Δύο φορές το 
μήνα 

κανονισμός ΔΕΥΑΣ 

Έδαφος 
Οπτικός έλεγχος διαρροών δεξαμενές 

αποθήκευσης β’ υλών και διαφυγής υγρών 
αποβλήτων 

Ημερήσια  

Επιπλέον, σύμφωνα με τη ΜΠΕ πραγματοποιούνται: 

- τακτικοί έλεγχοι και προληπτική συντήρηση όλων των αντιρρυπαντικών συστημάτων και του συνόλου του 
εξοπλισμού και τήρηση ημερολόγιο συντήρησής τους. 

- μετρήσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών των εκπομπών καυσαερίων από τη λειτουργία των λεβήτων και τήρηση 
θεωρημένου βιβλίο μέτρησης βάσει της ΥΑ οικ.189533/2011 (ΦΕΚ 2654Β/09-11-2011) 

- τήρηση αρχείου με τα παραστατικά διάθεσης και τα στοιχεία των παραληπτών για όλα τα στερεά απόβλητα  

36. Γνωμοδοτήσεις άλλων Υπηρεσιών 

Δεν απαιτούνται για το συγκεκριμένο έργο και την παρούσα φάση γνωμοδοτήσεις άλλων υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, 
έχουν διαβιβαστεί στην υπηρεσία μας: 

- το αρ. πρωτ. 388345/19-8-2022 έγγραφο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Σερρών η οποία όμως αναφέρεται μόνο στο 
αρ. 368 αγροτεμάχιο, ότι δεν έχει αντιρρήσεις, χωρίς να γίνεται αναφορά στα υπόλοιπα αγροτεμάχια του οικοπέδου 
της μονάδας 

- το αρ. πρωτ. 27783/9-9-2022 έγγραφο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, με το οποίο διαβιβάζεται η αρ. 
224/2022 απόφαση του στην οποία εκφράζεται σύμφωνη γνώμη 

οι οποίες στέλνονται συνημμένα στην παρούσα εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας. 

37. Εμπειρία από την λειτουργία της υφιστάμενης μονάδος 

 Στο φάκελο της μονάδας υπάρχει αλληλογραφία επιβολής προστίμου. Πρόκειται για παράβαση που διαπίστωσαν οι 
επιθεωρητές περιβάλλοντος και αφορούσε την σύνδεση της μονάδος με το δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Σερρών 
ώστε τα απόβλητα να μεταφέρονται στην ΕΕΛ του Δήμου Σερρών για επεξεργασία και μη ύπαρξη σύμβασης με 
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών. Το έτος 2010 επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 4.000 
Ευρώ. 

Το 2017 μετά από καταγγελίες στο Τμ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Σερρών για υπερχειλίσεις σε 
αντλιοστάσιο και σε αγωγούς λυμάτων της ΔΕΥΑΣ, ανέκυψε το θέμα της επάρκειας των υποδομών της ΔΕΥΑΣ για 
τη διαχείριση των αποβλήτων που δέχεται από τη βιομηχανία ΚΡΙ ΚΡΙ. Σε σχετική αλληλογραφία, η ΔΕΥΑΣ 
αναφέρει ότι «... η όποια υπερχείλιση παρατηρείται σήμερα στο αντλιοστάσιο σε ώρες κανονικής του λειτουργίας, 
οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε υπερβάλλουσες παροχές λυμάτων του εργοστασίου ΚΡΙ ΚΡΙ, με τη μορφή 
ωριαίας αιχμής, που ξεπερνούν τα 75m3/h...».  

Με την παρούσα ΜΠΕ και με τη διαχείριση του συνόλου των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας 
εντός της μονάδας, δε αναμένεται να υπάρξουν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον. 

 Επιπλέον, μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που προκύπτουν 
από τη λειτουργία του εργοστασίου, η Υπηρεσία μας έγινε αποδέκτης γραπτών και πλήθους προφορικών 
καταγγελιών από περιοίκους για οχλήσεις από οσμές. 

Σε συνέχεια των παραπάνω γραπτών και τηλεφωνικών καταγγελιών, η Υπηρεσία μας προέβη στην διενέργεια 
αυτοψίας στην νέα εγκατάσταση. Στα πλαίσια της ανωτέρω αυτοψίας διαπιστώθηκε η ύπαρξη έντονης οσμής σε 
κοντινή απόσταση από τις ανοιχτές δεξαμενές (δεξαμενή εξισορρόπησης-ομογενοποίησης της πρώτης ύλης και 
δεξαμενή αερισμού της επεξεργασμένης εκροής πριν τη διάθεση στο δίκτυο της ΔΕΥΑΣ). Από το κλιμάκιο ελέγχου 
πιθανολογείται ότι η όχληση σε κατοίκους κοντινών οικισμών και επιχειρήσεων οφείλεται στην οσμή που 
προέρχεται από τις παραπάνω ανοιχτές δεξαμενές. 

Σε συνέχεια της ανωτέρω αυτοψίας ζητήθηκε από την εταιρεία η λήψη μέτρων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση 
από τις οσμές που προέρχονται από τις προαναφερθείσες ανοιχτές δεξαμενές.  

Η εταιρεία ενημέρωσε εγγράφως την Υπηρεσία μας για τις δράσεις στις οποίες προέβει με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση των οσμών (βελτίωση διεργασίας, ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις κλπ), καθώς επίσης και για 
μια σειρά από προγραμματιζόμενα περαιτέρω έργα που διερευνώνται από πλευράς της για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της μονάδας (διερεύνηση τοποθέτησης ειδικής μεμβράνης σε δεξαμενή κλπ). 

38. Διαδικασία δημοσιοποίησης 

Κατά την διαδικασία δημοσιοποίησης της ΜΠΕ, δεν υπήρξε έως σήμερα καμία ένσταση, έγγραφο διαμαρτυρίας κλπ  
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 Δεν υπάρχουν ενστάσεις 

39. Προτεινόμενοι όροι για την νέα ΕΠΟ 

Το κείμενο της ΕΠΟ, το οποίο περιέχει τους περιβαλλοντικούς όρους, οριακές τιμές κλπ διαμορφώνεται από την 
αδειοδοτούσα αρχή.  

Υπάρχουν κάποιοι συνήθεις – τυποποιημένοι περιβαλλοντικοί όροι που τίθενται σε παρόμοια έργα, επίσης υπάρχουν 
και οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνει η νέα ΜΠΕ, καθώς και οι περιβαλλοντικοί όροι που είχαν τεθεί με την 
προηγούμενη ΑΕΠΟ. 

Από πλευράς Υπηρεσίας μας προτείνουμε τους εξής επιπλέον περιβαλλοντικούς όρους, ή/και επισημαίνουμε τα 
παρακάτω σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην νέα ΕΠΟ: 

 Κάποιες από τις διατάξεις που αναφέρονται στη ΜΠΕ στο κεφάλαιο της διαχείρισης αποβλήτων έχουν καταργηθεί 
και η ΑΕΠΟ θα πρέπει να το λάβει υπόψη ώστε να τεθούν οι όροι της νέας νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα: 

o Η ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (Β' 1909) με το άρθρ. 95 95 (Β) του Ν. 4685/20 (ΦΕΚ-92 Α) 

o Η Ενότητα Β' (άρθρ 10-48) του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), πλην του άρθρου 48, και το άρθρο 58 αυτού 
καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 74 του Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129/Α). Πλέον ισχύουν τα άρθρ. 1-75 ν. 
4819/21 σχετικά με το ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων 

o Η Κ.Υ.Α. οικ. 113944/1997 (ΦΕΚ 1016/Β) είχε καταργηθεί με την ΚΥΑ ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) 

o Η ΚΥΑ HΠ/29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572/Β) καταργήθηκε με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846/21 (ΦΕΚ 4514/Β) 

o Ο Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α) πλην του άρθρου 26 καταργείται με το Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129/Α). Το Κεφάλαιο Ε' 
του ν. 2939/2001 καταργείται με το άρθρ. 93 του ίδιου νόμου, από την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης 
της παρ. 1 του άρθρου 102 του ίδιου νόμου. 

 Σε περιπτώσεις που προκύψει βλάβη στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, με αποτέλεσμα την αδυναμία 
επεξεργασίας τους, να υπάρξει μέριμνα για: 

o Άμεση αποκατάσταση της βλάβης 

o Εφαρμογή μέτρων πρόληψης για αποφυγή διαρροών 

o Ενημέρωση των αρμοδίων αρχών για το συμβάν, για τα αίτια αυτού, για τις ενέργειες που έγιναν άμεσα καθώς 
και για τις προγραμματισμένες προς αποκατάσταση της βλάβης 

 Για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανής διαφυγής της αμμωνίας στους χώρους του εργοστασίου (χώρος παραγωγής, 
ψυχροστάσια) θα πρέπει λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. Συγκεκριμένα, συστήματα ανίχνευσης 
και αναγγελίας διαφυγής της αμμωνίας, καθώς και ελέγχου των εγκαταστάσεων της αμμωνίας, τα οποία 
αποτελούνται από ανιχνευτές αμμωνίας, πίνακες ανίχνευσης-ελέγχου, φαροσειρήνες και μπουτόν χειροκίνητης 
ενεργοποίησης των συστημάτων. Σε περίπτωση που κάποιος ανιχνευτής ανιχνεύσει συγκέντρωση αμμωνίας 
μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη ή πατηθεί κάποιο μπουτόν, εκτός του ηχητικού συναγερμού, να τίθενται σε 
λειτουργία οι ανεμιστήρες εξαερισμού για τον καθαρισμό των χώρων και δίνεται σήμα στον κεντρικό πίνακα 
πυρανίχνευσης του αντίστοιχου τμήματος. 

 Απαιτείται τεχνική έκθεση καυσίμου σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β) για το βιοαέριο, καθώς δεν 
συμπεριλαμβάνεται στα επιτρεπόμενα είδη καυσίμων σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη ΚΥΑ 

 Εάν η μονάδα θεωρείται παραγωγός πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης (περιέκτες τροφίμων & ποτών, 
μπατονέτες, είδη κουζίνας-σερβιρίσματος, σερβιέτες, υγρά μαντηλάκια, είδη καπνού, σακούλες μεταφοράς, 
μπαλόνια) σύμφωνα με το Ν. 4736/20 (δηλ. κατασκευάζει, γεμίζει, πωλεί ή εισάγει επαγγελματικά, ανεξάρτητα και 
διαθέτει στην αγορά πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης), θα πρέπει: 

o Να τηρούνται οι απαιτήσεις και όροι του Ν. 4736/20 (ΦΕΚ 200 Α/20-10-2020) σχετικά με την κατασκευή, 
σήμανση και διάθεσή τους στην αγορά 

o Να συμμετέχουν σε ΣΕΔ  

o Να συμμορφώνονται με σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

 Αν η μονάδα: 

o δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ), 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 181478/965/26.9.2017 (Β' 3763), υποχρεούται σε μείωση εκπομπών κατά 
τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον, έως το 2030 σε σχέση με το έτος 2019, με αναγωγή στην κατάλληλη 
μονάδα προϊόντος και έργου και από το 2026, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας της παρ. 1 
υποβάλλει στην αδειοδοτούσα περιβαλλοντική αρχή έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με τις 
εκπομπές του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4936/22 (ΦΕΚ-105 Α) 

o εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ), 
(ΚΥΑ 181478/965/26.9.2017 ΦΕΚ 3763/Β) υποχρεούται σε υποβολή έκθεσης σύμφωνα με την ΚΥΑ του ΣΕΔΕ 

 Να τηρούνται οι διατάξεις πυρασφάλειας για τη λειτουργία της μονάδας. 
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 Να γίνει συστηματική προσπάθεια για την αξιοποίηση της παραγόμενης θερμότητας, ώστε να μειωθεί περαιτέρω και 
να εξαλειφθεί η απόρριψή της στο περιβάλλον. 

 Η μηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) να πληρεί τις προδιαγραφές εκπομπών που τίθενται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και να ενσωματώνει κατάλληλα συστήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Η ΜΕΚ και ο λοιπός Η/Μ 
εξοπλισμός να συντηρούνται τακτικά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ώστε να εξασφαλίζεται η 
εύρυθμη λειτουργία τους. Για κάθε εργασία συντήρησης να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από το συντηρητή 
το αντίστοιχο φύλλο συντήρησης και να κρατείται στο αρχείο. 

 Όπως αναφέρουμε και παραπάνω στην παρ. 37, μετά την εγκατάσταση και λειτουργία της νέας μονάδας 
αναερόβιας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου, η Υπηρεσία μας έγινε αποδέκτης γραπτών και 
προφορικών καταγγελιών για οχλήσεις από οσμές. Επειδή στην υποβληθείσα ΜΠΕ αναφέρεται ότι δεν 
παρατηρούνται οσμές (πχ σελ.414-418), ενώ στην Υπηρεσία μας διατυπώθηκαν παράπονα για οχλήσεις από 
οσμές, προτείνουμε : 

- να ζητηθεί από την αδειοδοτούσα αρχή η υποβολή συμπληρωματικού τεύχους από την ενδιαφερόμενη εταιρεία 
που να τεκμηριώνονται τα εξής : 

o Να εντοπιστούν και να καταγραφούν όλες οι εν δυνάμει πηγές έκλυσης οσμών, να διερευνηθούν και να 
καταγραφούν οι λόγοι εμφάνισης οσμών καθώς και η χωρική διάχυση αυτών.  

o Να αποτυπωθούν – χαρτογραφηθούν οι πηγές έκλυσης οσμών και η χωρική τους διάχυση σε Χάρτη 
Επιπτώσεων κατάλληλης κλίμακας, με επισήμανση των ανοικτών και κλειστών συστημάτων και περιοχών 
της εγκατάστασης (δεξαμενών, εξοπλισμού κλπ). 

o Εν συνεχεία, να καταρτιστεί από την εταιρεία σχέδιο για την αντιμετώπισή τους, καθώς και πρόγραμμα 
πρόληψης και παρακολούθησης οσμών, λαμβάνοντας υπόψη και τις ΒΔΤ (Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 
2018/1147 για την επεξεργασία των αποβλήτων). 

o Να διερευνηθεί εάν είναι εφικτή η κάλυψη όλων των ανοικτών δεξαμενών με υλικό κατάλληλης 
τεχνολογίας, ώστε να τεθεί στη συνέχεια σχετικός πρόσθετος όρος. 

- Τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως να διενεργείται έλεγχος αερίων ρύπων και οσμών των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων από διαπιστευμένο εργαστήριο τόσο σε συγκεκριμένα σημεία εντός και 
περιμετρικά της μονάδας, όσο και σε μια ακτίνα εκατό μέτρων από τα όρια αυτής και να κρατείται αρχείο. 

- Έλεγχοι μέτρησης αερίων ρύπων και οσμών να διενεργούνται από διαπιστευμένο εργαστήριο και κατόπιν 
υποβολής στην Υπηρεσία μας σχετικής καταγγελίας εντός ενός εικοσιτετραώρου από την υποβολή της. Η μη 
συμμόρφωση με τα ανωτέρω θα συνεπάγεται την επιβολή διοικητικού προστίμου από την Υπηρεσία μας στον 
φορέα της μονάδας. 

- Οι ειδικοί πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι για την αποτροπή έκλυσης οσμών που θα τεθούν από την αδειοδοτούσα 
αρχή βάσει των παραπάνω (όρος Γ.7 της τελευταίας ΑΕΠΟ περί επιβολής πρόσθετων όρων) και θα αφορούν στις 
λειτουργικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, θα δύνανται εν 
συνεχεία να ελεγχθούν από την Υπηρεσία μας προς τεκμηρίωση ή μη παραβάσεων με συγκεκριμένο και σαφή 
τρόπο (πχ απαίτηση για ύπαρξη σε σημείο της εγκατάστασης ειδικής μεμβράνης κάλυψης, συστήματος 
απόσμησης, κλειστής δεξαμενής κλπ).         

Στο τέλος της ΕΠΟ μπορεί να τεθεί ο εξής όρος: «Στην παρούσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αναφέρονται οι 
σημαντικότερες νομοθεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος που αναμένεται να έχουν εφαρμογή στην συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. Η επιχείρηση πάντως έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει κάθε διάταξη της εκάστοτε ισχύουσας 
περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας που έχει εφαρμογή στην συγκεκριμένη δραστηριότητα, είτε η νομοθεσία 
αναφέρεται ρητά στην παρούσα απόφαση, είτε όχι». 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας  με τους όρους-προϋποθέσεις που παρατίθενται στο 
σημείο 4 του παρόντος” 
 

 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ 

της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 

β) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού 

συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

γ) την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την 

οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την 

ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 

έως 31.12.2023, 
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δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-

ΤΗΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και 

ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , 

ε) την υπ' αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 

«Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του 

Ν.3852/2010, όπως ισχύει». . 

      στ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της 
Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”. 

 
Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την  τροποποίηση της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας «Βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος προς 
παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και παρασκευής παγωτών» της εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΙ 
ΚΡΙ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους-προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 
585940(3755)/12-10-2022 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης &  Περιβάλλοντος της Π.Ε. Σερρών. 
 
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται  ως ακολούθως :  
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
 

    Η Γραμματέας 
 

      Ηρώ Κουκίδου 
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