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ΠΡΟΣ:

ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε.
Σποροελαιουργείο
2ο χλµ. Φαρσάλων – Λαµίας

Πληροφορίες : O. Aντωνίου

(συνηµµένη ΜΠΕ)

Ταχ. Κώδικας : 112 51 Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του σπορελαιουργείου της
εταιρείας «ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε» , που βρίσκεται στο δήµο Φαρσάλων
Ν.Λάρισας.
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τα Π.∆. 84/12 (ΦΕΚ 141Α) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών», Π.∆. 85/12 (ΦΕΚ
141Α) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
και Π∆ 86/12 (ΦΕΚ 141Α) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.
2. Τη µε αριθµό 2876/09 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2234Β) «Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων»
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3. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4. Τον Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α΄) «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
5. Τον 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»
6. Τον

Ν.4014/11

(ΦΕΚ

209

Α)

«Περιβαλλοντική

αδειοδότηση

έργων

και

δραστηριοτήτων.....».
7. Τον Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/11-3-05), περί ίδρυσης και λειτουργίας βιοµηχανιώνβιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
8. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
9. 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».
10. Το Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών,
επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και
άλλες διατάξεις»
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 Υ.Α 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες........»
13. 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.»
14. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332Β΄) «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής

Εκτίµησης

και

Αξιολόγησης

(Π.Π.Ε.Α.)

και

Έγκρισης

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)» .
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15. α)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»
β) Την ΚΥΑ µε αριθµ. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού
διαδικτυακού τόπου για την ανάρτηση....(ΦΕΚ Α/209/2011)
16. 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»
17. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων –
Εναρµόνιση

µε

την

Οδηγία

2008/98/ΕΚ

–

Ρύθµιση

θεµάτων

Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
18. Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες
διατάξεις»,όπως εκάστοτε ισχύει.
19. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β): «Μέτρα και όροι για τη δαχείριση στερεών
αποβλήτων».
20. Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία
αστικών λυµάτων».
21. Την ΚΥΑ οικ. 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ 354Β) «Καθορισµός µέτρων, όρων και
διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και
άλλες διατάξεις.
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
άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991."
24. Την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ B 383) «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.», όπως εκάστοτε ισχύει.
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25. 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).
26. 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».
27. Την υπ΄ αρ.πρωτ. 671 Γ΄/886/27-05-1998 της ∆/νσης Βιοµηχανίας της Νοµ. Αυτ/σης
Λάρισας, άδεια λειτουργίας, αορίστου διάρκειας ισχύος του σπορελαιουργείου της
εταιρείας «Θεσσαλικές Βιοµηχανίες Α.Ε» που βρίσκεται στο 2ο χλµ Φαρσάλων –
Λαµίας του ∆ήµου Φαρσάλων Ν.Λαρίσης.
28. Την υπ’ αρ. πρωτ.5047/04-04-2006 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,
πενταετούς διάρκειας ισχύος, του σπορελαιουργείου της εταιρείας «Θεσσαλικές
Βιοµηχανίες Α.Ε» που βρίσκεται στο 2ο χλµ Φαρσάλων – Λαµίας του ∆ήµου
Φαρσάλων Ν.Λαρίσης.
29. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6904/23-12-09 της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας της Ν.Α. Λάρισας,
οριστική άδεια διάθεσης των υγρών αποβλήτων του σπορελαιουργείου της εταιρείας
« ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε».
30. Την υπ’ αρ. πρωτ.204/23-05-2011 Βεβαίωση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Φαρσάλων.
31. Tη µε αρ. πρωτ. 2480/64518/13-09-2011 του Τµήµατος Περιβαλλοντικού &
Χωροταξικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας διαβίβαση φακέλου µελέτης για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, του
σπορελαιουργείου, µε την επωνυµία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε», που
βρίσκεται στο 2ο χλµ. Φαρσάλων – Λαµίας, στο ∆ήµο Φαρσάλων, στην Περιφερειακή
Ενότητα

Λάρισας,

στην

Περιφέρεια

Θεσσαλίας(∆/νσης

Ε.Α.Ρ.Θ

/

ΥΠΕΚΑ

189006/29.09.2011).
32. Το µε αρ. πρωτ. 189006/24-01-2012 έγγραφο της ∆/νσης Ε.Α.Ρ.Θ./ ΥΠΕΚΑ προς: α)
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την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περ/ντος/ΥΠΕΚΑ β) τη ∆/νση Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, µε το οποίο ζητήθηκαν
οι απόψεις τους σχετικά µε την µέχρι σήµερα λειτουργία της µονάδας.
33. Το υπ΄αριθµ. πρωτ. 212/23-03-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος- Τοµέας Βορείου Ελλάδος/ΥΠΕΚΑ(∆/νσης Ε.Α.Ρ.Θ / ΥΠΕΚΑ
211494/04.04.2012) σύµφωνα µε το οποίο δεν έχει διενεργηθεί περιβαλλοντική
επιθεώρηση στην εν λόγω βιοµηχανία.
34. Το υπ΄ αρ. πρωτ. ∆Α/Φ.14.671/602 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Λάρισας
Περιφέρειας Θεσσαλίας (∆/νσης Ε.Α.Ρ.Θ / ΥΠΕΚΑ 210904/10.2010) σύµφωνα µε το
οποίο το εργοστάσιο δεν βρίσκεται σε λειτουργία αλλά διατηρεί την παραγωγική του
ετοιµότητα.
35. Το υπ΄αριθµ. πρωτ. 181113/14-01-2013 έγγραφο της εταιρείας «ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε» µε διευκρινιστικά στοιχεία επί της µελέτης του έργου
36. Το γεγονός ότι α) ο φάκελος αιτήµατος για ανανέωση της ΑΕΠΟ υποβλήθηκε πριν
την έναρξη ισχύος του Ν.4014/11 και β) ο φορέας της δραστηριότητας δεν ζήτησε την
υπαγωγή του στις διατάξεις του προαναφερθέντος νόµου µε συνέπεια την
αξιολόγηση του φακέλου και την έκδοση της παρούσας ΑΕΠΟ σύµφωνα µε τις
προϊσχύουσες του Ν.4014/11 διατάξεις.

Αποφασίζουµε

Την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του σπορελαιουργείου της εταιρείας
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε» , που βρίσκεται στο δήµο Φαρσάλων Ν.Λάρισας.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
1. Συνοπτικά στοιχεία επιχείρησης
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε.
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ( ΚΥΑ 15393/2332/2002):


Παραγωγή άλλων µη επεξεργασµένων ελαίων και λιπών ( Πίνακας 9, α/α 12)



Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εµπορευµάτων χωρίς ψύξη ( Πίνακας 9, α/α 293α)



Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήµατα

( Πίνακας 9, α/α 20)
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ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ :
Μέγιστη ηµερήσια δυναµικότητα επεξεργασίας ελαιούχων σπόρων : 225 τόνοι
Μέγιστη ηµερήσια δυναµικότητα παραγόµενου προϊόντος :150 τόνοι
o

Επιφάνεια γηπέδου: 108.520,00 m2

o

Κάλυψη : 24.498,33 m2

o

Εργαζόµενο προσωπικό : 2 άτοµα

o

Χρόνος Λειτουργίας : 24 ώρες / ηµέρα

o

Eγκατεστηµένη κινητήρια ισχύς: 3.160,15 Hp

o

Θεσµοθετηµένες χρήσεις γης : NATURA 2000-κωδ.GR 1420012 (ΠΕΡΙΟΧΗ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ :2ο χλµ. Φαρσάλων Λαµίας
Ν.Λαρίσης

2. Παραγωγική διαδικασία
•

Παραλαβή πρώτης ύλης (αλιντάριστος σπόρος) σε (3) σιλό συνολικής χωρητικότητας
36.000 τόνων

•

Θρυµµατισµός σε σφυρόµυλο

•

Ξήρανση σπόρων σε ένα διπλό ξηραντήριο δυναµικότητας 20 t/h και σε ένα απλό
δυναµικότητας 20 t/h.

•

Προπίεση σπόρων ( δυναµικότητα 225 t/d)

•

Πίεση σπόρων (δυναµικότητα 150 t/d)

•

Παραγωγή ακατέργαστου ελαίου

•

Εκχύλιση πίτας (δυναµικότητα 135 t/d)

•

Παραγωγή ακατέργαστου ελαίου πίτας

•

Ψύξη πίτας – άλεση – παραγωγή αλεύρου - αποθήκευση χύµα ή ενσάκιση σε σάκους
50 κιλών

•

Εξευγενισµός

(Ραφινάρισµα)

ακατέργαστου

αποχρωµατισµός – απόσµηση) (δυναµικότητα 50 t/d)
•

Αποθήκευση σε δεξαµενή

ελαίου

(εξουδετέρωση

–
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3. Κτιριακές και λοιπές βοηθητικές υποδοµές
3.1 Οι κτιριακές και λοιπές υποδοµές του εργοστασίου περιλαµβάνουν τις ακόλουθες
εγκαταστάσεις:
-

Κτίριο ξηραντηρίων

-

Κτίριο εκχυλιστηρίου

-

Κτίριο σποροελειουργείου

-

Κτίριο ραφινερίας

-

Μονάδα διασπάσεως σαπουνόπαστας

-

Μονάδα αποµαργαρινώσεως

-

Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

-

Γραφεία

-

Μονάδα ατµοπαραγωγής (λεβητοστάσιο)

-

Μηχανουργείο

-

(3) σιλό παραλαβής πρώτης ύλης συνολικής χωρητικότητας 36.000 τόνων

-

(2) υπόγειες µεταλλικές δεξαµενές εξανίου χωρητικότητας 15 m3 έκαστη.

-

(1) δεξαµενή αποθήκευσης καυστικής σόδας χωρητικότητας 100 l

-

(1) δεξαµενή αποθήκευσης φωσφορικού οξέως χωρητικότητας 300 l

-

(2) δεξαµενές σαπουνιού χωρητικότητας 8 m3 έκαστη

-

(4) δεξαµενές ακ/στων σπορελαίων συνολικής χωρητικότητας1500 τόνων

-

(10) δεξαµενές κατεργασµένου σπορελαίου συνολικής χωρητικότητας 1500 τόνων

3.2 Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
Ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός της εγκατάστασης και η κινητήρια ισχύς του
παρουσιάζονται στη θεωρηµένη Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την παρούσα.

4. Πρώτες ύλες – Βοηθητικές ύλες – Προϊόντα
4.1 Πρώτες ύλες
-Βαµβακόσπορος
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-Ηλιόσπορος
4.2 Βοηθητικές ύλες
- Εξάνιο
- καυστική σόδα
- αποχρωστική γη
- θειικό οξύ
4.3 Προϊόντα
- βαµβακέλαιο
- Ηλιέλαιο
- Πίτες για ζωοτροφή

5. Χρήση νερού
Το νερό που απαιτείται για τις ανάγκες της βιοµηχανίας καλύπτεται από το δίκτυο Ύδρευσης
Φαρσάλων (αρ.υδροµέτρου 81118 – κωδ.παροχής 141670000) σύµφωνα µε την
υπ΄αριθµ.πρωτ.204/23-05-2011

βεβαίωση

της

∆ηµοτικής

Επιχείρησης

Ύδρευσης

Αποχέτευσης Φαρσάλων
Η συνολική κατανάλωση νερού ανέρχεται σε 100 m3/d
Το νερό χρησιµοποιείται για :
Α) Τροφοδοσία του ατµολέβητα
Β) Αναπλήρωση απωλειών εξάτµισης στον πύργο ψύξης (50 m3/d).
Γ) Έκπλυση – αναγέννηση των στηλών αποσκλήρυνσης
∆) Εκπλυση ακατέργαστου ελαίου
Ε) Παραγωγή υπέρθερµου ατµού στην απόσµηση
ΣΤ) Πλύσιµο µηχανών, δαπέδο κτλ.
Z) Κάλυψη αναγκών της υγιεινής του προσωπικού ( 0,4 m3/d).

6. Χρήση ενέργειας και καυσίµων
Για την ξήρανση των ελαιούχων σπόρων λειτουργούν 2 καυστήρες µε καύσιµο LPG
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Για την παραγωγή του απαιτούµενου ατµού χρησιµοποιούνται 2 λέβητες µικτής καύσης
(µαζούτ και στερεών (φλοιοί και σκόνες από την παραγωγική διαδικασία)) και ένας
ατµολέβητας µε καύσιµο LPG.
Για την κίνηση των οχηµάτων της βιοµηχανίας

χρησιµοποιείται ως καύσιµο

πετρέλαιο

κίνησης.
Η κατανάλωση σε πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται περίπου σε 1050 λίτρα ετησίως.
Ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται µέσω δικτύου της ∆ΕΗ και καταναλώνεται για τη λειτουργία
των διαφόρων µηχανηµάτων και το φωτισµό χώρων.Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
ανέρχεται σε 192 kWh ετησίως.

7. Εκποµπές στην ατµόσφαιρα
7.1 Καυσαέρια και εκποµπές σωµατιδίων από :
α) τη λειτουργία των ατµολεβήτων
β) την παραγωγική διαδικασία (ξήρανση – προπίεση)
Για την ξήρανση των σπόρων διοχετεύεται στα 6 ξηραντήρια θερµός αέρας από τους 2
ατµολέβητες, στους καπνοδόχους των οποίων καταλήγει το σύνολο των καυσαερίων
Τα καυσαέρια οδηγούνται στην ατµόσφαιρα µέσω καπνοδόχων µε τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά :
α/α

Περιγραφή

Καπνοδόχος

Ύψος (m)

∆ιάµετρος(cm)

10

40

10

40

15

60

15

60

15

60

ξηραντηρίου (1)
Καπνοδόχος
ξηραντηρίου (2)
Καπνοδόχος
ατµολέβητα

µαζούτ

(1)
Καπνοδόχος
ατµολέβητα

µαζούτ

(2)
Καπνοδόχος
ατµολέβητα LPG (3)
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7.2 Εκποµπές πτητικών οργανικών διαλυτών(VOC)
α) από την αποθήκευση εξανίου σε δεξαµενές (πλήρωση – εκκένωση δεξαµενών)
β) από τη διαδικασία εκχύλισης
7.3 Εκποµπές ατµοσφαιρικών ρύπων από τα οχήµατα µεταφοράς πρώτων υλών και
προΪόντων.

8. Υγρά Απόβλητα
Υγρά βιοµηχανικά & αστικά απόβλητα ποσότητας περίπου 50 m3/ηµέρα προκύπτουν
από :
α) την έκπλυση µε θερµό νερό του ακατέργαστου ελαίου Η µέγιστη ποσότητα εκτιµάται σε 810 m3/ηµέρα
β) το τµήµα απόσµησης του ελαίου 9-10 m3/ηµέρα.
γ) τη διάσπαση των λιπαρών µε θειϊκό οξύ 16-20 m3/ηµέρα
δ) από τα εξωτερικά πλυσίµατα µηχανών, συσκευών και δαπέδου, 6-10 m3/ηµέρα
Τα υγρά αστικά απόβλητα οδηγούνται σε σηπτική δεξαµενή και στη συνέχεια σε
απορροφητικό βόθρο.
Τα υγρά βιοµηχανικά απόβλητα στην είσοδο της µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
(ΜΕΥΑ) έχουν τα εξής χαρακτηριστικά :
∆εδοµένα σχεδιασµού :
Μέση παροχή : 6m3/h
Λειτουργία :24h/d
Μέση ηµερήσια παροχή αποβλήτων :144 m3
pH : 1-2
Θερµοκρασία < 45ο C
BOD5: 4000 mg/l
SS : 1500 mg/l
Η ΜΕΥΑ της βιοµηχανίας αποτελείται από:
1. Φρεάτιο εισόδου – Μηχανική εσχάρα
2. Αγωγό παράκαµψης (by pass)
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3. ∆εξαµενή εξισορρόπησης
4. ∆εξαµενή εξουδετέρωσης µε υδράσβεστο
5. ∆εξαµενή διαχωρισµού ελαίων
6. Αντλιοστάσιο ανύψωσης
7. ∆εξαµενή χηµικής καθίζησης
8. Βιολογική επεξεργασία ενεργού ιλύος, αποτελούµενη από:
8.1 ∆εξαµενή αερισµού υψηλής φόρτισης.
8.2 ∆εξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης
8.3 ∆εξαµενή ενδιάµεσης καθίζησης
8.4 ∆εξαµενή αερισµού χαµηλής φόρτισης
8.5 ∆εξαµενή τελικής καθίζησης
9. ∆εξαµενή απολύµανσης (χλωρίωσης)
10. ∆εξαµενή σταθεροποίησης ιλύος
11. Φρεάτιο συγκέντρωσης επεξεργασµένων αποβλήτων
12. Φρεάτιο στραγγιδίων µε ανακυκλοφορία στην είσοδο της ΜΕΥΑ
13. Κτίριο µηχανοστασίου – ελέγχου – φυσητήρων.
∆εδοµένα εξόδου από την (ΜΕΥΑ)
pH : 6,5-8,5
BOD5: 30 mg/l
COD : 90 mg/l
SS : 50 mg/l
Λίπη : 10 mg/l

Τελικός αποδέκτης των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων είναι η στραγγιστική τάφρος
Τ.10.1 «Χαϊδόρεµα» Φαρσάλων, που βρίσκεται στο 2 χλµ. Φαρσάλων – Λαµίας, σύµφωνα
µε την εγκεκριµένη µελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων της βιοµηχανίας και µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις που ορίζει η αριθµ. πρωτ.3782/13-05-85 απόφαση «περί καθορισµού
αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων» της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας της Ν.Α.
Λάρισας.
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9. Απόβλητα βάσει του Ευρωπαικού Καταλόγου Αποβλήτων
•

Λάσπες από την πλύση, καθαρισµό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισµό
Κωδ. ΕΚΑ (02 03 01)

•

Λάσπες από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής
Κωδ. Ε.Κ.Α 02 03 05

• Απόβλητα

µη

προδιαγραφόµενα

άλλως

(εξαντληµένη

αποχρωστική

γη

(σποροελαιουργείο))
Κωδ. ΕΚΑ (02 03 99)
•

Απόβλητα από ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισµό
Κωδ. Ε.Κ.Α 160601* (µπαταρίες µολύβδου)
Κωδ. Ε.Κ.Α. 20 01 21*(λαµπτήρες φθορισµού)

•

Απόβλητα ελαίων και απόβλητα υγρών καυσίµων
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)

•

Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
Κωδ. Ε.Κ.Α (15 01 01)

•

Πλαστική συσκευασία 2,00 t/y
Κωδ. Ε.Κ.Α (15 01 02)

•

Απόβλητα δηµοτικά
Κωδ. Ε.Κ.Α 20 03 01,200139, 200399

10. Θόρυβος
Παράγεται κατά τη λειτουργία των µηχανηµάτων και την κίνηση των οχηµάτων.

11. Συνθήκες περιοχής
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναφέρονται στη µελέτη. που συνοδεύει την παρούσα, η εν
λόγω βιοµηχανία λειτουργεί σε περιοχή η οποία εντάσσεται εντός του Ευρωπαικού
Οικολογικού ∆ικτύου Ειδικών Ζωνών µε κωδικό SPA (GR 1420012) περιοχής Φαρσάλων .
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Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η βιοµηχανία οφείλει να τηρεί τις οριακές τιµές που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο.
Η µέτρηση των συγκεντρώσεων των ρύπων (ατµοσφαιρικές εκποµπές και υγρά απόβλητα)
να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ.3.9.15 της παρούσης.

Εκποµπές στην ατµόσφαιρα :

1.1

1.1.1 ∆είκτης αιθάλης στα απαέρια των ξηραντηρίων : έως 1 βαθµό της κλίµακας Ringelmann
(Π.∆ 1180/81 αρ.2 , παρ. 1 , εδ. α, ΦΕΚ 293 Α΄/6-10-81, µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων
που προβλέπονται στο ίδιο Π.∆)
1.1.2 Συγκέντρωση σωµατιδιακών εκποµπών στα απαέρια των ξηραντηρίων : έως 100
mg/m3 (Π.∆ 1180/81 αρ.2 , παρ. 1 , εδ. δ, ΦΕΚ 293 Α΄/6-10-81)
1.1.3 Καυσαέρια ατµολεβήτων: Για τους βιοµηχανικούς λέβητες ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ
11294/93 (ΦΕΚ 264Β΄/15-4-93). Ειδικότερα :
•

Για την καύση µαζούτ ο δείκτης αιθάλης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιµή 3
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 από 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)}

•

Για την καύση υγραερίου 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 από 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)}

1.1.4 Κατανάλωση διαλύτη: έως 1 kg/τόνο σπόρου ηλίανθου, έως 3 kg/τόνο βαµβακόσπορου
Κ.Υ.Α 11641/1942/2002 (ΦΕΚ 832Β΄/2-7-02), περ. α/α 19 «παραλαβή φυτικών ελαίων και
ζωικών λιπών και δραστηριότητες εξευγενισµού φυτικών ελαίων»)
1.2 Υγρά απόβλητα :
Η διάθεση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων του σποροελαιουργείου γίνεται µέσω
κλειστού υπεδάφιου αγωγού στην στραγγιστική τάφρο Τ.10.1 «Χαϊδόρεµα Φαρσάλων», που
βρίσκεται στο 2ο χλµ. Φαρσάλων – Λαµίας, και καταλήγει µέσω του ποταµού Σενιππέα στον
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Φαρσαλίτη ποταµό, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.πρωτ. 6904/23-12-2009 οριστική άδεια
διάθεσης των υγρών αποβλήτων της βιοµηχανίας και τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζει η υπ΄αριθµ.πρωτ. 3782/13-05-85 απόφασή του Νοµάρχη Λάρισας «περί καθορισµού
αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων του εργοστασίου επεξεργασίας ελαιούχων
σπόρων (σποροελαιουργείου) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε».
Συγκεκριµένα :
Παροχή ≤144,0 m3/d
pH : 6,00-8,50
Θερµοκρασία ≤30 οC
SS ≤ 50 mg/l
BOD5≤ 30 mg/l
COD ≤ 90 mg/l
Λίπη ≤ 10 mg/l
∆ιαλυµένο οξυγόνο ≥ 3 mg/l
Ηλεκτρική αγωγιµότητα µms/cm ≤ 750 mg/l
Χλωριόντα ≤ 100 mg/l

2. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων
Στάθµη θορύβου < 50 dB(A), µετρούµενη στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης (
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

Αντιµετώπιση Εκποµπών από την Αποθήκευση, τη Μεταφορά και το Χειρισµό
Υλικών

3.1.1

Η αποθήκευση του εξανίου να πραγµατοποιείται σε δύο υπόγειες µεταλλικές

δεξαµενές χωρητικότητας 15 m3 έκαστη.
3.1.2

Να καταβάλλεται προσπάθεια ελαχιστοποίησης των εκποµπών από την αποθήκευση

εξανίου στις δεξαµενές.
3.1.3

Οι δεξαµενές αποθήκευσης εξανίου να είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε τις

ισχύουσες προδιαγραφές για αποθήκευση χηµικών προϊόντων και να πληρούν τις
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απαιτήσεις ασφαλείας (αναπνευστικές διατάξεις, κλίµακες, κιγκλιδώµατα, ανθρωποθυρίδες).
3.1.4

Το σύνολο των δεξαµενών αποθήκευσης εξανίου να φέρει χρώµα εξωτερικής βαφής

το οποίο αντανακλά την θερµική ή ηλιακή ακτινοβολία κατά 70% τουλάχιστον.
3.1.5

Να εξασφαλίζεται η διατήρηση της κατάλληλης θερµοκρασίας των δεξαµενών

αποθήκευσης εξανίου µε την ύπαρξη και λειτουργία συστήµατος καταιονισµού µε νερό όπου
και όποτε απαιτείται. Να φέρουν ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης - υποπίεσης (pressure and
vacuum relief valve – PVRV)
3.1.6

Οι δεξαµενές αποθήκευσης εξανίου να βρίσκονται εντός λεκανών ασφαλείας ικανού

όγκου οι οποίες να είναι κατασκευασµένες µε τρόπο ώστε να συγκρατούν τυχόν διαρροές
προκειµένου να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφόρου
ορίζοντα σε περιπτώσεις ατυχηµατικών διαρροών. Τυχόν διαρροές να αντλούνται και να
συλλέγονται σε κλειστά δοχεία / δεξαµενές.
3.1.7

Οι αντλίες µετάγγισης να είναι τοποθετηµένες σε στεγανό φρεάτιο από σκυρόδεµα,

ώστε να είναι δυνατή η συλλογή πιθανών διαροών κατά τη λειτουργία τους. Να διαθέτουν
σύστηµα αυτόµατης διακοπής λειτουργίας για την αποφυγή υπερχειλίσεων.
3.1.8 Να καταγράφονται, ανά εξάµηνο σε θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή βιβλίο, οι
καταναλισκόµενες ποσότητες σπόρων (είδος σπόρου, ποσότητα), η ποσότητα πρώτης
ύλης εξανίου και οι ενδείξεις στάθµης των δεξαµενών εξανίου µε προσδιορισµό της
αντίστοιχης αποθηκευµένης ποσότητας, προκειµένου να διαπιστώνεται η τήρηση της
οριακής τιµής της παρ. Β.1.1.4 της παρούσας. Όλες οι παραπάνω καταχωρήσεις να
αποδεικνύονται µε τα απαραίτητα παραστατικά.
3.1.9 Να συντάσσεται ετήσια έκθεση µε αντικείµενο το ισοζύγιο µάζας του εξανίου
χρησιµοποιώντας τα στοιχεία της παρ. 3.1.8 και να γίνεται σύγκριση µε την οριακή τιµή
εκποµπών εξανίου της παρ. Β.1.1.4 της παρούσας. Η έκθεση αυτή να υποβάλλεται
ετησίως σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 3.6.9 της παρούσας.
3.1.10 Τα οχήµατα µεταφοράς πρώτης ύλης και προιόντων να είναι καλυµµένα.
3.1.11 Η πλήρωση και η εκκένωση των σιλό πρώτων υλών να γίνεται µε τη χρήση
κλειστών ταινιοµεταφορέων αλυσοµεταφορέων και αναβατήρων, ώστε να αποφεύγονται οι
διαρροές υλικού και οι προκαλούµενες εκποµπές σκόνης στην ατµόσφαιρα.Εναλλακτικά ο
χώρος παραλαβής να είναι στεγασµένος και κλειστός από τις τρεις πλευρές ώστε να
επιτυγχάνεται η µικρότερη δυνατή όχληση από αιωρούµενα στερεά. Να γίνεται διαβροχή
του φοτρίου µε νερό όταν κρίνεται απαραίτητο για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης.
3.1.12 Στο χώρο του εκχυλιστήρα των ελαιοπιτών να γίνεται έλεγχος πιθανής διαρροής
εξανίου µέσω κατάλληλων αισθητήρων.
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3.1.13 Για την αποθήκευση του υγραερίου θα τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές
σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας που τίθενται µε την
υπ΄αριθµ. ∆3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/Β/1-7-1993) ΚΥΑ.
3.1.14 Στις δεξαµενές αποθήκευσης υγραερίου, στις σωληνώσεις και στο λέβητα να
τοποθετηθούν συστήµατα ανίχνευσης διαρροών .
3.1.15 Η κατασκευή και λειτουργία των δεξαµενών αποθήκευσης υγρών καυσίµων και του
εξοπλισµού αυτών να είναι σύµφωνα µε το Π.∆. 44/87, όπως κάθε φορά ισχύει.

3.2 Ατµοσφαιρικές εκποµπές
3.2.1Τα καπναέρια των ξηραντηρίων και ατµολεβήτων πριν την έξοδό τους στην
ατµόσφαιρα, να διέρχονται από κυκλώνες προκειµένου να συγκρατούνται τα αιωρούµενα
στερεά που περιέχονται σε αυτά, ώστε οι εκποµπές τους στις εξόδους(καπνοδόχοι) να
µην υπερβαίνουν τα επιτρεπόµενα όρια.
3.2.2 Η επιχείρηση οφείλει να διενεργεί µετρήσεις ανά δίµηνο των εκποµπών σωµατιδίων. Οι
µετρήσεις αυτές να πραγµατοποιούνται σε συνθήκες αντιπροσωπευτικές της παραγωγής και
µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες πρότυπες µεθόδους κατά CEN ή ΕΛΟΤ ή ISO ή DIN ή
άλλου ισότιµου διεθνούς προτύπου, ιεραρχούµενες µε την προαναφερόµενη σειρά
προτίµησης. Οι µετρήσεις να διενεργούνται από εργαστήριο που εφαρµόζει το πρότυπο ISO
17025.
3.2.3 Η ποιότητα της καύσης να ελέγχεται καθηµερινά. Να γίνεται τακτικά έλεγχος,
συντήρηση και επιµελής ρύθµιση των καυστήρων.
3.2.4 Για κάθε εργασία συντήρησης – ρύθµισης να συµπληρώνεται και να υπογράφεται από
το συντηρητή ή θερµαστή το προβλεπόµενο φύλλο συντήρησης ρύθµισης και να κρατείται
αρχείο.
3.2.5 Τα συστήµατα κλιµατισµού να λειτουργούν µε κρύο νερό.
3.2.6 Σε περίπτωση που προκαλείται όχληση στην περιοχή από τη διαδικασία ξήρανσης των
πρώτων υλών, λόγω δηµιουργίας οσµών, να ληφθούν µέτρα απόσµησης (εγκατάσταση
κατάλληλων φίλτρων, εξοπλισµού απόσµησης κ.λ.π.)
3.2.7 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
(χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, στουπιά κ.α) που µπορεί να προκαλέσει αξιοσηµείωτη ρύπανση
του περιβάλλοντος.
3.2.8 Εάν διαπιστωθεί υπέρβαση των ορίων εκποµπής αιωρούµενων σωµατιδίων, να ληφθούν
επιπλέον µέτρα περιορισµού των εκποµπών (π.χ νέοι κυκλώνες), µε κοινοποίηση των
παρεµβάσεων στη ∆/νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ.
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3.2.9 Στους καυστήρες να χρησιµοποιούνται µόνο τα επιτρεπόµενα είδη καυσίµων {Κ.Υ.Α
11294/93 (ΦΕΚ 264Β΄/15-4-93)}
3.2.10 Η σκόνη που συλλέγεται στα ξηραντήρια θα ανακυκλώνεται στην παραγωγική
διαδικασία.
3.2.11 Να γίνεται τακτικός καθαρισµός των δαπέδων και των περιβληµάτων των συστηµάτων
µεταφοράς, µε απόξεση και αναρρόφηση µε βιοµηχανική σκούπα.
3.2.12 Οι ατµοί που προκύπτουν από τα τζιφάρια της ραφινερίας να συµπυκνώνονται
διερχόµενοι από σύστηµα βαροµετρικών συµπυκνωτών κενού.
3.2.13 Στο τµήµα σπορελαιουργείου να γίνεται ανάκτηση των ατµών εξανίου µε ψύξη –
συµπύκνωση και επαναχρησιµοποιησή του.

3.3 Υγρά απόβλητα
3.3.1 Απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε τρόπο διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων στο
περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος , ύδατινος αποδέκτης).
3.3.2 Τα απόβλητα λιπαντικά έλαια που προκύπτουν από τη συντήρηση του µηχανολογικού
εξοπλισµού να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανή δεξαµενή, η οποία να είναι
τοποθετηµένη πάνω σε στεγανοποιηµένο δάπεδο και εντός στεγασµένου χώρου.
3.3.3 Η συλλογή και η µεταφορά των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) να γίνεται από
αδειοδοτηµένη εταιρεία συλλογής και µεταφοράς ΑΛΕ, σύµφωνα µε το Ν.2939/01 (ΦΕΚ Α
179), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και το Π.∆ 82/04 (ΦΕΚ Α 64) και µέχρι την
παραλαβή τους να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία εντός κλειστού χώρου.
3.3.4 Απαγορεύεται η καύση των ΑΛΕ ή η διάθεσή τους στο έδαφος, στο υπέδαφος, στη
θάλασσα ή σε υδάτινο αποδέκτη.
3.3.5 Τα λύµατα προσωπικού να διατίθενται σε σηπτική δεξαµενή - απορροφητικό βόθρο
κατασκευασµένο µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. Η λύς που συλλέγεται στη σηπτική
δεξαµενή να µεταφέρεται µε αδειοδοτηµένο κατάλληλο όχηµα (βυτίο) σε εγκεκριµένη
εγκατάσταση επεξεργασίας τηρουµένων των ανάλογων παραστατικών στοιχείων µεταφοράς
και παράδοσής της.
3.3.6

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

συλλογής των υγρών αποβλήτων. Απαγορεύεται κάθε απόρριψη ανεπεξέργαστου υγρού
οποιασδήποτε συστάσεως στο δίκτυο οµβρίων ή σε άλλο αποδέκτη.
3.3.7 Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων να γίνεται στη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών
Αποβλήτων (Μ.Ε.Υ.Α) της βιοµηχανίας. Η ποσότητα των προς επεξεργασία υγρών
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αποβλήτων να µην υπερβαίνει τα 144 m3/ηµέρα. Στην έξοδο της Μ.Ε.Υ.Α να λειτουργεί µη
µηδενιζόµενος µετρητής παροχής.
3.3.8

Να είναι τοποθετηµένες παγίδες στερεών σωµατιδίων στα σιφώνια του δικτύου

υγρών αποβλήτων προς αποφυγή της επιβάρυνσης του αντίστοιχου ρεύµατος αποβλήτων.
3.3.9

Να γίνεται ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση, όπου είναι εφικτό, των υγρών

χηµικών ουσιών καθαρισµού. Να επιλέγονται

απορρυπαντικά και απολυµαντικά που να

προκαλούν την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον.
3.3.10 Τυχόν απρόβλεπτες διαρροές πάσης φύσεως καθώς και τα νερά καθαριότητας
χώρων να οδηγούνται µέσω καναλιών απορροής,

που βρίσκονται περιµετρικά των επί

µέρους µονάδων, στη ΜΕΥΑ της εγκατάστασης
3.3.11 Η βιοµηχανία οφείλει να φροντίζει για τον καθαρισµό και την συντήρηση του αγωγού
διάθεσης των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή και
ανεµπόδιστη ροή τους. Να αποτρέπεται η δηµιουργία στάσιµων υδάτων στην κοίτη του
αποδέκτη και να αποφεύγεται η δηµιουργία σηπτικών καταστάσεων από την εναπόθεση
στον πυθµένα ή στις όχθες, οργανικών ή άλλων ουσιών.

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 των στερεών και επικινδύνων αποβλήτων του εργοστασίου να γίνεται

σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ήτοι :
•

Ν.4012/12 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 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 συσκευασιών 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
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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.
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
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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.∆ 116/04 (ΦΕΚ 82Α) και 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
φυλάσσονται 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
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 Η ιλύς που παράγεται στη Μ.Ε.Υ.Α να διατίθεται µέσω αδειοδοτηµένης εταιρείας
µεταφοράς στον οικείο ΧΥΤΑ

ή εναλλακτικά σε αδειοδοτηµένη εταιρεία για περαιτέρω
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επεξεργασία µε σκοπό την τελική χρήση στη γεωργία σύµφωνα µε την ΚΥΑ 80568 (ΦΕΚ
641Β/7-8-1991). Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα απαραίτητα παραστατικά.
3.4.13 Τα στερεά ελαιώδη υπολείµµατα που προκύπτουν από το φιλτράρισµα του
ακατέργαστου λαδιού του σπορελαιουργείου να προστίθενται στην ελαιόπιτα.
3.4.14 Η ελαιόπιτα ως παραπροιόν της παραγωγικής διαδικασίας του σπορελαιουργείου να
πωλείται ως ζωοτροφή. Η εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει τα κατάλληλα παραστατικά.
3.4.15 Απαγορεύεται, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93, η καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε
στεγασµένους χώρους ελαστικών, πλαστικών, ή οποιωνδήποτε άλλων υλικών που προκαλούν
αξιοσηµείωτη ρύπανση στο περιβάλλον.
3.4.16 Η εξαντληµένη αποχρωστική γη από την παραγωγική διαδικασία του σπορελαιουργείου
να οδηγείται µέσω αδειοδοτηµένης εταιρείας συλλογής στον οικείο ΧΥΤΑ ή να παραδίδεται σε
ειδικά αδειοδοτηµένη εταιρεία για εναλλακτική διαχείριση.Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα
σχετικά παραστατικά και τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3.4.3 της παρούσας.
3.4.17 Απαγορεύεται η επεξεργασία και η διάθεση στερεών αποβλήτων εντός της
εγκατάστασης.
3.4.18 Τα οικιακά απορρίµµατα από τις καθηµερινές δραστηριότητες του προσωπικού να
συγκεντρώνονται σε κοντέινερ και να οδηγούνται µέσω αδειοδοτηµένης εταιρείας συλλογής
στον οικείο ΧΥΤΑ .
3.4.19 Τα λιπαρά οξέα που παράγονται κατά τη διαδικασία διάσπασης της σαπωνοµάζας
(ραφινερία) να διατίθενται προς πώληση.Οι λεκιθίνες να χρησιµοποιούνται στη παραγωγή
ζωοτροφών.
3.4.20 Οι κηροί και τα κόµµεα από την παραγωγική διαδικασία της ραφινερίας να πωλούνται σε
βιοµηχανίες ζωοτροφών, ενώ τα έλαια που προκύπτουν να επαναδιοχετεύονται στην ραφινερία.
3.4.22 Τα επικίνδυνα απόβλητα του χηµείου να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρία
διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων { Κ.Υ.Α Η.Π 13588/725/28-3-06 ( ΦΕΚ 383 Β΄)}
3.4.23 ∆εν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η αποθήκευση χύδην στερεών αποβλήτων σε
ανοιχτούς χώρους.
3.4.24 Η εταιρεία “ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε” να υποβάλλει στο ΥΠΕΚΑ (Τµήµα
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού και αρµόδια
υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της επιχείρησης) και στην αρµόδια υπηρεσία
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το Φεβρουάριο κάθε έτους, ετήσια έκθεση
παραγωγού αποβλήτων (επικίνδυνων και µη) σύµφωνα µε το άρθρο 11, παρ. 4.γ της Κ.Υ.Α.
13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στις Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06
(ΦΕΚ 791Β) και 8668/07 (ΦΕΚ 287Β).
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3.5 Χρήση νερού
3.5.1

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.
3.5.2

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.
3.5.3

Το νερό που χρησιµοποιείται για ψύξη να ανακυκλώνεται.

3.5.4 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.
3.5.5

Να γίνει ανάλυση των αναγκών της βιοµηχανίας σε νερό καθώς και των αναγκών

άρδευσης πρασίνου και να υπάρχουν µετρητές νερού στα κρίσιµα σηµεία της παραγωγικής
διαδικασίας.
3.5.6

Να γίνεται καταγραφή των ποσοτήτων νερού στα συστήµατα χρήσης νερού, ώστε να

προλαµβάνονται τυχόν διαρροές νερού-ατµού.

3.6 Μέτρηση, καταγραφή και παρακολούθηση της ρύπανσης
3.6.1 Να τηρείται ηµερολόγιο καταγραφής των εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων του
εργοστασίου και λειτουργίας – συντήρησης – βαθµονόµησης των µετρητών.
•

Όσον αφορά στις ατµοσφαιρικές εκποµπές να καταγράφονται τα αποτελέσµατα
των περιοδικών µετρήσεων των εκποµπών του εργοστασίου, η ηµεροµηνία του
ελέγχου και το ονοµατεπώνυµο του ελέγξαντος.

•

Όσον αφορά στον έλεγχο των µετρητών να καταγράφονται η ηµεροµηνία του
ελέγχου, το είδος του ελέγχου, οι ελεγχθέντες µετρητές και το ονοµατεπώνυµο
του ελέγξαντος. Τα προαναφερόµενα ηµερολόγια να φυλάσσονται στο χώρο του
εργοστασίου.

3.6.2 Να γίνονται µετρήσεις ποιότητας καύσης στους καυστήρες των ατµολεβήτων ανά
βάρδια, και να τηρείται αρχείο αυτών.Για τον έλεγχο της καύσης να λειτουργούν
θερµόµετρα για τη µέτρηση της θερµοκρασίας των καυσαερίων στην έξοδο, συσκευές
µέτρησης της περιεκτικότητας κατ΄όγκο

των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα ή

οξυγόνο και συσκευή για την µέτρηση του δείκτη αιθάλης κατά Bacharach.
3.6.3 Να πραγµατοποιούνται στην

έξοδο της Μ.Ε.Υ.Α, συνεχείς µετρήσεις παροχής ,

καθηµερινές µετρήσεις των παραµέτρων θερµοκρασίας, pH, BOD5, COD, και εβδοµαδιαίες
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µετρήσεις των παραµέτρων TSS, χλωριόντων, ελαίων, διαλυµένου οξυγόνου και
αγωγιµότητας.Τουλάχιστον µια φορά το τρίµηνο θα διενεργούνται µετρήσεις µε πρότυπες
µεθόδους

από

διαπιστευµένο

εργαστήριο.Τα

αποτελέσµατα

των

µετρήσεων

θα

καταγράφονται σε σχετικό ηµερολόγιο.
3.6.4 Στους χώρους παραγωγής να ελέγχονται τακτικά όλα τα κανάλια και τα σιφώνια.
3.6.5 Τα ηµερολόγια και τα τυχόν υπό ηλεκτρονική µορφή φυλασσόµενα στοιχεία να τίθενται
στη διάθεση των αρµοδίων Υπηρεσιών και Φορέων, όποτε αυτά ζητηθούν.
3.6.6 Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους να υποβάλλεται, στην αρµόδια για την έγκριση
περιβαλλοντικών υπηρεσία, έκθεση η οποία να περιλαµβάνει επεξεργασµένα στοιχεία των
µετρήσεων/αναλύσεων εκποµπών, 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 για βελτίωση των συστηµάτων αντιρρύπανσης, επεξεργασίας και
παρακολούθησης αποβλήτων. Συγκεκριµένα τα στοιχεία να αφορούν τουλάχιστον τα
ακόλουθα:


Τις µετρήσεις των εκποµπών των ατµοσφαιρικών ρύπων και παραµέτρων

ποιότητας υγρών αποβλήτων


Τις τυχόν υπερβάσεις θεσµοθετηµένων ορίων εκποµπών, καθώς και τις

ηµεροµηνίες καταγραφής των υπερβάσεων, τις ενδεχόµενες αιτίες και τα τυχόν
επανορθωτικά µέτρα.


Έκθεση χρήσης οργανικών διαλυτών, µε βάση το σχετικό έντυπο που καθορίζεται

στην εγκύκλιο 159271/19-8-05 του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
3.6.7 Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους να υποβάλλεται, στην αρµόδια για την έγκριση
περιβαλλοντικών υπηρεσία, 3.6.8 Η εταιρία εντός του πρώτου διµήνου κάθε έτους να
υποβάλει στην αρµόδια Υπηρεσία. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ΥΠΕΚΑ,
Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων για τη διαχειριστική περίοδο του προηγούµενου έτους
αναφορικά µε τα στερεά µη επικίνδυνα και τα επικίνδυνα απόβλητα του εργοστασίου,
σύµφωνα µε την εγκύκλιο οικ.149023/1799/30.3.10 του ΥΠΕΚΑ.

3.7 Εξοικονόµηση ενέργειας
3.7.1 Οι λέβητες, η ατµογεννήτρια, οι ψυκτικές εγκαταστάσεις και οι αγωγοί µεταφοράς
ψυχρών - θερµών ρευµάτων να είναι επαρκώς

µονωµένοι προς αποφυγή θερµικών

απωλειών
3.7.2 Να γίνεται ανάκτηση θερµότητας του συµπυκνώµατος των ατµών.
3.7.3 Να υπάρχουν αισθητήρες φωτός για τον έλεγχο του φωτισµού.
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3.8 Θόρυβος
3.8.1 Να τηρείται το όριο θορύβου που αναφέρεται στην παράγραφο Β3 της παρούσας
Απόφασης. Σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω ορίου η βιοµηχανία υποχρεούται να
λάβει πρόσθετα µέτρα.
3.8.2Τα µηχανήµατα που προκαλούν θόρυβο να βρίσκονται σε ανεξάρτητο ή µονωµένο
χώρο.

3.9 Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι
3.9.1

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.
3.9.2

Να γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού της βιοµηχανίας ως προς τον

έλεγχο της ρύπανσης και την εξοικονόµηση νερού και ενέργειας.
3.9.3

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 έκτακτης ανάγκης.
3.9.4 Σε περίπτωση ήσσονος σηµασίας συµβάντων που, ωστόσο, µπορεί να προκαλέσουν
επιβάρυνση του περιβάλλοντος να ενηµερώνεται η αρµόδια υπηρεσία της Περιφερειακής
ενότητας Λάρισας. 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).
3.9.5

Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισµού από εξειδικευµένο

προσωπικό.
3.9.6 Να γίνεται µια φορά το µήνα µέτρηση και καταγραφή σε ειδικό βιβλίο της καταναλώσης
νερού, καυσίµου και ηλεκτρικής ενέργειας.
3.9.7

Να υπάρχει διαµορφωµένος χώρος στάθµευσης και οργάνωση δροµολογίων προς

αποφυγή οχλήσεων κατά την κίνηση των οχηµάτων.
3.9.8

Να

τηρείται

αρχείο

απογραφής

των

εισερχοµένων,

καταναλισκόµενων

και

αποθηκευόµενων υλών.
3.9.9 Κάθε πρώτη ύλη να αποθηκεύεται σε διαφορετικό χώρο (διακριτοί χώροι αποθηκών).
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3.9.10 Ο χώρος του γηπέδου της µονάδας να διατηρείται καθαρός και απαλλαγµένος από
άχρηστα αντικείµενα και απορρίµατα.
3.9.11 Οι δεξαµενές αποθήκευσης ελαίων, και εξανίου να βρίσκονται υποχρεωτικά εντός
στεγανής λεκάνης ασφαλείας κατάλληλης χωρητικότητας.
3.9.12 Να λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα µέτρα πυροπροστασίας σύµφωνα µε
εγκεκριµένη µελέτη από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
3.9.13 Να οριστεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της
εγκατάστασης και την εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης.
3.9.14 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της µονάδας τα τυχόν απόβλητα να
διατεθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και ο χώρος να αποκαθίσταται πλήρως . Ο
µηχανολογικός εξοπλισµός να αξιοποιείται κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν µέρει,
ανακυκλούµενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέµενος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
3.9.15 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
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.
3.9.16 Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης έχουν την υποχρέωση :


να επιτρέπουν την είσοδο σε κλιµάκια των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών,



να παρέχουν όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες,



γενικά να διευκολύνουν τον έλεγχο και να συµµορφώνονται στις συστάσειςυποδείξεις των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της
κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
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Γ. ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.

Οι προαναφερόµενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την

ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Η παρούσα απόφαση ισχύει µε την επιφύλαξη
του άρθρου 2, παρ. 9, του Ν.4014/11 και µε την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει εν τω
µεταξύ µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων εκδίδεται. Εγκαίρως, πριν τη λήξη της
προαναφερόµενης προθεσµίας, η επιχείρηση οφείλει να επανέλθει µε νεότερη αίτησή της προς
την εγκρίνουσα τους περιβαλλοντικούς όρους υπηρεσία, προκειµένου να εξετασθεί αν
απαιτείται αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 6 του Ν. 4014/11.
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. 21398/12ΦΕΚ 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 επιµέρους), 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

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ0-227
27
Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91Α’) και το άρθρο 21 του
Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α).
Κατά της ΑΕΠΟ µπορεί να ασκηθεί αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 του Ν. 26/90/1999
(ΦΕΚ 45Α)
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