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Θέµα  :   Έκθεση  µερικού  ελέγχου  για  την βιοµηχανία  παραγωγής  προϊόντων αλουµινίου  µε  
την επωνυµία  ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ  που  βρίσκεται στην θέση  Ντάµπασι του  ∆.  Τανάγρας .  
 
Ο  υπάλληλος  της  ∆/νσης  Ανάπτυξης  της  Π.Ε .  Βοιωτίας  
Κωνσταντινίδης  Μιχαήλ  
Μπατσούλης  Παναγιώτης   
 
Κατ ’  εφαρµογή  (του  άρθρου  26) του  Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143Α /17-06-11) «Απλοποίηση  της  
αδειοδότησης  τεχνικών  επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες  διατάξεις», της  Υ .Α .  483/35/Φ.15/12(ΦΕΚ 158Β /03-
02-2012) «Καθορισµός  τύπου ,  δικαιολογητικών και διαδικασίας  για  την εγκατάσταση  και 
λειτουργία  των µεταποιητικών δραστηριοτήτων του  Ν.3982/11(ΦΕΚ143Α),  την 
τροποποίηση  και την ανανέωση  των αδειών,  την προθεσµία  για  µεταφορά  ή  τεχνική  
ανασυγκρότηση» και µετά  από  Εντολή  του  Προϊσταµένου  της  ∆/νσης  Ανάπτυξης  
(σύµφωνα  µε  το  άρθρο  3 της  ΚΥΑ  αριθµ .  οικ .  14684/914/Φ15 ΦΕΚ3533Β /31-12-2012, 
περί καθορισµού  παραβόλων  του  άρθρου  28 παρ .4 του  Ν.3982/2011), διενέργησε  την  
08/07/2016 επιθεώρηση  στις  εγκαταστάσεις  της  µονάδας ,  µε  τα  παρακάτω  στοιχεία ,  
προκειµένου  ελεγχθεί η  υφιστάµενη  κατάσταση  του  εργοστασίου .  
                             
                                
ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 
Βιοµηχανία  παραγωγής  προϊόντων αλουµινίου .   
 
Τοποθεσία :   Θέση  ‘ ’Ντάµπασι ‘ ’  ∆.Ε .  Οινοφύτων  ∆.  Τανάγρας  - Ν. Βοιωτίας. 
 
Επωνυµία :  « ALUMAN Α .Β .Ε .Ε .  ». 
 
 
ΑΦΜ  :  094183985            ∆.Ο.Υ:  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
 
 
 
Μετά από κοινοποίηση του Α.Π. οικ.1090/17-05-2016 εγγράφου επιβολής προστίµου του Σώµατος 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος ∆όµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του 
Τµήµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, η υπηρεσία µας προέβη σε µερικό έλεγχο την 08-07-2016 
προκειµένου να ελεγχθεί η διαχείριση των στερεών αποβλήτων και συγκεκριµένα των ξαφρισµάτων 
αλουµινίου που προκύπτουν από το χυτήριο. 
Έχοντας σαν δεδοµένα την Α.Π. 147402/11-09-2015 Απόφαση τροποποίησης – ανανέωσης των 
περιβαλλοντικών όρων ( της Α.Π. 187959/08-11-2011 Α.Ε.Π.Ο.) της Γενικής ∆/νσης Περιβαλλοντικής 

     

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΚΑΙ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ 
 
Ταχ. ∆/νση:        Φίλωνος 35-39   /    Λιβαδειά        
Ταχ. Κώδικας  :  32100      
Πληροφορίες :    Κων/νίδης Μ. 
Τηλέφωνο :         22613 – 50335                                                                                                                        
Τηλεοµοιοτυπία:  22613 – 50337 
e-mail     : mkonstantinidis@viotia.gr 
       

 

               
  
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                                             
  
      Λιβαδειά:      11-07-2016 
      Α.Π.:             2510 
          
 
 

ΚΟΙΝΟΠ.: 
 
      ALUMAN Α.Β.Ε.Ε. 
      ΘΕΣΗ ‘’ΝΤΑΜΠΑΣΗ’’  - ∆.Ε.  ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ                        
      ∆. ΤΑΝΑΓΡΑΣ  - Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
      Τ.Κ. 32011  /    ΤΗΛ. 2262031531 
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Πολιτικής της ∆Ι.ΠΑ. Τµήµα Α’ και του διευκρινιστικού εγγράφου της  µε Α.Π. 101381/06-04-2016 
σύµφωνα µε το οποίο   ΄΄ στις Α.Ε.Π.Ο. δραστηριότητας τήξης – χύτευσης σκραπ αλουµινίου, που 
υπάγονται στην κατηγορία Α1…, προβλέπεται συλλογή των ξαφρισµάτων σε ειδικούς κάδους και 
ακολούθως αποθήκευση χυδήν σε στεγασµένο χώρο, κλειστό από τις τρεις πλευρές µε στεγανό δάπεδο… 
οι κάδοι αυτοί αποτελούν το µέσο συλλογής των εν λόγω αποβλήτων µέχρι την αποθήκευσή τους στο 
χώρο προσωρινής αποθήκευσης ΄΄.    

 
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
-  Η µονάδα  λειτουργούσε  κατά  την αυτοψία ,  δεν  υπήρχαν  στερεά  απόβλητα  
αποθηκευµένα  εκτός  υποστέγων (υπαίθρια).  Εντός  στεγάστρου  βρισκόταν  ελάχιστη  
ποσότητα  στερεών αποβλήτων (ξαφρίσµατα).    
-  Ζητήθηκαν και προσκοµίστηκαν τα  παραστατικά  διακίνησης  των στερών αποβλήτων  
(ξαφρίσµατα) προς  περαιτέρω  διαχείριση  από  την  εταιρεία  χυτηρίου  αλουµινίου  και  
κραµάτων αλουµινίου  από  σκραπ µε  την επωνυµία  ΧΑΡ .  Ι .  ΜΗΛΕΣΗΣ  & ΥΙΟΣ  Α .Ε .   
Καθώς  και η  ετήσια  έκθεση  παραγωγού  αποβλήτων του  έτους  2015.   

 

 
 

 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ                                                             

 

 
ΚΩΝ/ΝΙ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ    

 

 

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                              

 

 

Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β. 
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 

 
 

              Χαρ. Ρουσέτης 
Ηλ/γος Μηχκος Π.Ε.  Β’ 
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