
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ              
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ       
 Ταχ. Δ/νση   Φίλωνος 35-39       
Ταχ. Κώδικας           32131     
Πληροφορίες : Μπατσούλης Παν.                            
Τηλέφωνο     22613 - 50329                                     
FAX              22613 - 50337                                     
Email         :batsoulis@viotia.gr  

            ΛΙΒΑΔΕΙΑ        05  -09-2017
             ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :  4806/2016 

ΠΡΟΣ  
            ΕΛΒΑΛ ΑΕ (Νότιο Τμήμα)
         Θέση «61ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας»
            Δ.Ε. Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας
           32011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ
ΚΟΙΝ. :  
           Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
           Γεν. Δ/νση Εσωτ. Λειτουργίας
           Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής
           Διακυβέρνησης
           Πλατεία Ελευθερίας 3
           35131 ΛΑΜΙΑ

                

Θέμα :  Έλεγχος  στις εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων έλασης αλουμινίου του
φορέα με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ   στη θέση «61ο χλμ. Ε.Ο.
Αθηνών - Λαμίας»  Δ.Ε. Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας   Π.Ε.  Βοιωτίας 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΕΙΔΟΣ ΕΓ/ΣΗΣ: Βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων έλασης αλουμινίου . 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:  θέση «61ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας»  Δ.Ε. Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας   .
                                                        
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:  ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ   (δ.τ. ΕΛΒΑΛ ΑΕ)
          
ΚΙΝ. ΔΥΝΑΜΗ  ΗΛ/ΡΕΣ                                                               
Νομ. Λειτουργίας                     : Κ.Ι 10.274,17  ΗΡ   & Θ.Ι.  1.080,00 KW  
Εγκεκριμένης   Επέκτασης      : Κ.Ι.  2.536,00  ΗΡ   &  Θ.Ι.    366,00  KW  
Νομ. Επέκτασης (20%)           : Κ.Ι.     674,00 ΗΡ   
Αλλαγή κιν/ρων                       : Κ.Ι.   - 374,50   ΗΡ   &  Θ.Ι.  - 59,00  KW  
Πραγμ. Επέκτασης                  : Κ.Ι.  2.724,50  ΗΡ   &  Θ.Ι.  307,00   KW  
Μη εγκατεστημένα                   : Κ.Ι.    111,00   ΗΡ   
Αποξηλωθέντα                        : Κ.Ι.    563,20   ΗΡ  
Αυθ/της επέκτασης                  : Κ.Ι.  4.471,10  ΗΡ   &  Θ.Ι. 1.358,00    KW  
Σύνολο Λειτουργίας               : Κ.Ι.  16.906,57  ΗΡ   &  Θ.Ι.  2.745,00   KW     
Εγκ/νης  Επέκτασης              : Κ.Ι.  10.970,00 ΗΡ  & Θ.Ι.     800,00 KW  
(για εγκατάσταση με την αρ. 1832/18-05-2017 άδεια)

ΑΞΙΑ ΜΗΧ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
Νομ. Λειτουργίας                             :     19.239.358,08 €
Εγκεκριμένης   Επέκτασης               :       6.540.000,00 €
Νομ. Επέκτασης (20%)                    :       1.615.000,00 €
Πραγμ. Επέκτασης                           :      6.985.000,00 €



Μη εγκατεστημένα                            :      1.170.000,00 €
Αποξηλωθέντα                                 :       1.139.545,12 €
Αυθ/της επέκτασης                           :     24.939.000,00 €

Σύνολο Λειτουργίας                       :     50.023.812,96 €
Εγκνης επέκτασης                           :     18.180.000,00 €  
(για εγκατάσταση με την αρ. 1832/18-05-2017 άδεια)  

                                                                                       
Α.Φ.Μ. : 094277688      Δ.Ο.Υ  ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
Κ.Α.Δ: 24.24
ΟΧΛΗΣΗ: ΜΕΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α1

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πρόκειται για βιομηχανία με τα ανωτέρω στοιχεία για την οποία έχει χορηγηθεί με τις  με αριθμό πρωτ.
764/28-03-2003  και 2408/21-10-2009 αποφάσεις  μας άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας .
Με  την  με  αριθμό  πρωτ.  2408/21-10-2009  ,  2950/05-12-2011  και  3980/07-08-2012  αποφάσεις  μας
χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης  στον φορέα με την επωνυμία
ΕΛΒΑΛ ΑΕ με ΑΦΜ 094100416 .
Με το με αριθμό πρωτ.5093/24-10-2012 έγγραφό μας εγκρίθηκαν σχεδ/τα για νομιμοποίηση τεσσάρων
(4)  πτυσσόμενων λυόμενων αποθηκών  για  τις  οποίες είχε  υποβληθεί  η με  Α/Α 671436/27-09-2012
δήλωση ένταξης στο Ν. 4014/2011 .
Με  την  με  αριθμό  πρωτ.  226/22-02-2016  απόφασή  μας  χορηγήθηκε  τροποποίηση  των  αδειών
εγκατάστασης και  λειτουργίας ως προς τον  φορέα από ΕΛΒΑΛ ΑΕ με  ΑΦΜ 094100416  σε ΕΛΒΑΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ με δ.τ. “ΕΛΒΑΛ ΑΕ” και ΑΦΜ 094277688 .
Με το με αριθμό πρωτ. 5746/24-11-2016 έγγραφό μας εγκρίθηκαν σχεδ/τα για νομιμοποίηση  αυθαιρέτων
που  είχαν  καταγραφεί  στην  αρίθμ.  497/26-04-2016  έκθεση  αυτοψίας  της  Υπηρεσίας  Δόμησης-
αναθεώρηση  της  αρίθμ.  21/2013  άδειας  Δόμησης  λόγω  διαφοροποιήσεων  και  προσθήκης  όμορου
γηπέδου .
Με την από 25-08-2014 αίτησή της η εταιρεία μας ενημέρωσε για τροποποίηση εξοπλισμού στα πλαίσια
του άρθρου 44 του Ν. 4155/2013 και του άρθρου 20 του Ν. 3982/2011 .
Με την από 24-09-2014 αίτησή της η εταιρεία μας ενημέρωσε για νέα τροποποίηση εξοπλισμού στα
πλαίσια του άρθρου 44 του Ν. 4155/2013 και του άρθρου 20 του Ν. 3982/2011 .
Με την με αριθμό πρωτ. 5975/07-10-2014 αίτησή της η εταιρεία προσκόμισε δικαιολογητικά και ζήτησε
άδεια  λειτουργίας  της  εγκεκριμένης  επέκτασης  και  άδεια  εγκατάστασης  κτιριακής  και  μηχανολογικής
επέκτασης .
Με το με αριθμό πρωτ. 5953/10-09-2015 έγγραφό μας ζητήθηκαν συμπληρωματικά δικαιολογητικά .
Με  τις  με  αριθμό  πρωτ.  3745/09-08-2016 ,  4806/30-09-2016  ,  714/16-02-2017 και  1832/21-04-2017
αιτήσεις της η εταιρεία προσκόμισε δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επεκτάσεων και
άδεια εγκατάστασης νέας κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης .
Με την με αριθμό πρωτ. 1832/18-05-2017 απόφασή μας χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης κτιριακής και
μηχανολογικής επέκτασης διάρκειας τρία (3) χρόνια .
Με το με αριθμό πρωτ. 3321/14-07-2017 έγγραφό μας εγκρίθηκαν σχεδ/τα για νομιμοποίηση αυθαιρέτων
( υπόγεια δεξαμενή – πειραματικό σύστημα απορρύπανσης εδάφους) . 
Με την με  αριθμό πρωτ.  2443/29-05-2017 αίτησή της  η εταιρεία  μας ενημέρωσε για  την αγορά του
γηπέδου και των βοηθητικών εγκαταστάσεων της PEPSICO – HBH ΕΠΕ .
Για την αδειοδότηση της ανωτέρω μονάδας   ( άδεια λειτουργίας επέκτασης ) ακολουθείται η διαδικασία
της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011 ΦΕΚ 143 Α/17-06-2011) και  των  άρθρων 6 και 9
της αρίθμ.  Οικ. 483/35/Φ.15 ( ΦΕΚ 158 Β/3-02-2012) Υ.Α.



Επιθεώρηση: 
Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά από   σχετικές  εντολές ελέγχου  μεταβήκαμε την 03-07-
2017 , 07-07-2017 και 18-07-2017 στις εγκαταστάσεις της  ανωτέρω βιομηχανίας  και προβήκαμε στον
έλεγχο  για την ζητούμενη λειτουργία  κτιριακής  και μηχανολογικής  επέκτασης  . 

Διαπιστώσεις

Κατά την επιθεώρηση  διαπιστώθηκαν τα εξής :
1. Οι  εγκεκριμένες  κτιριακές  επεκτάσεις  πραγματοποιήθηκαν  βάση  της  αρίθμ.  19/2012  άδειας

δόμησης που αναθεωρήθηκε με την αρίθμ. 21/2013 άδεια δόμησης και που αναθεωρήθηκε εκ
νέου την 13-01-2017 . Έχει προσκομιστεί η από 17-01-2017 υπεύθυνη δήλωση της Αρχιτέκτων
Μηχανικού Ιωάννας Γκιγκέλου του Σωτήρη  για τίς κτιριακές επεκτάσεις .

2. Ο μηχανολογικός για τον οποίο έχει γίνει ενημέρωση σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.3982/2011
και  ο  εγκεκριμένος  μηχανολογικός  εξοπλισμός   έχουν  εγκατασταθεί  .  Υπάρχουν  όμως
διαφοροποιήσεις  όσον αφορά την  ισχύ τους  και  τμήμα  του ισχύος  Κ.Ι.  111,00 ΗΡ δεν  έχει
εγκατασταθεί . Ο εγκεκριμένος μηχανολογικός εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί και ζητείται η
λειτουργία του έχει  συνολική ισχύ Κ.Ι.  2.724,50 ΗΡ και  Θ.Ι.  307,00  KW .  Έχει  εγκατασταθεί
αυθαίρετα  μηχανολογικός  εξοπλισμός  που  μετέχει  στην  παραγωγική  διαδικασία  ισχύος  Κ.Ι.
3.644,33 ΗΡ & Θ.Ι. 1.363,00 KW  και προστασίας περιβάλλοντος  ισχύος Κ.Ι. 1.008,00 ΗΡ . Έχει
αποξηλωθεί  μηχανολογικός  εξοπλισμός  ισχύος  Κ.Ι.  563,20  ΗΡ  .  Ο  εγκατεστημένος
μηχανολογικός  εξοπλισμός  είναι  όπως  απεικονίζεται  στα  υποβληθέντα  σχεδ/τα  για  την
χορήγηση άδειας λειτουργίας .

3. Υπάρχουν   δύο εφεδρικά Η/Ζ  ισχύος 500 KVA και 1128 KVA  .
4. Υπάρχουν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ελέγχου – επανελέγχου για τα ανυψωτικά μηχανήματα ,

τα δοχεία πιέσεως και τις δεξαμενές .
5. Υπάρχουν  οι  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  που  προβλέπονται  απο  το  άρθρο  6  της  αρίθμ.  Οικ.

483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158 Β /3-02-2012) Υ.Α. 
6. Υπάρχει το με αριθμό πρωτ. 3117 ΦΑΑΜΠΥ 217 / 16-02-2017  πιστοποιητικό πυροπροστασίας

της Π.Υ. Οινοφύτων ισχύος μέχρι 15-02-2025 .
7. Υπάρχουν εκθέσεις  εκπομπών αιωρουμένων σωματιδίων , συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων,

NOx  της εταιρείας ENVIROMETRICS Τεχνικοί Σύμβουλοι ΕΠΕ   και παραστατικά καταγραφής .
8. Υπάρχει σχέδιο διαχείρισης  διαλυτών έτους αναφοράς 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ

αρίθμ. 36060/Ε.103/2013 ΚΥΑ το οποίο έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΝ .
9. Υπάρχουν παραστατικά διαχείρισης υγρών αποβλήτων ( λύματα) .
10. Υπάρχουν  παραστατικά  μεταφοράς  επικινδύνων  αποβλήτων  και  βεβαίωση  αξιοποίησης(

ENVIROCHEM ΕΛΛΑΣ ΑΕ – POLYECO ΑΕ ) .
11. Υπάρχει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τις εργασίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων

σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4042/2012 ( ΦΕΚ 24 Α) της ασφαλιστικής εταιρείας με την
επωνυμία  HDI Global SE .

12. Υπάρχει  πρόγραμμα συμμόρφωσης  για  την  διαχείριση ιστορικά  αποθηκευμένων αποβλήτων
σύμφωνα με την αρίθμ.  Οικ. 13141/11-03-2016 Εγκύκλιο  του ΥΠΕΝ  το οποίο έχει κατατεθεί
στη  ΔΙΠΑ  του  ΥΠΕΝ  (  αρ.  Πρωτ.  32956/30-06-2016)  καθώς  επίσης  και  στοιχεία  για  τη
διαχείριση.

13. Υπάρχουν εκθέσεις αναλύσεων αστικών και υδατικών λυμάτων .
14. Υπάρχει απογραφικό δελτίο ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων  ( E MEMP)

για το έτος αναφοράς 2016 σύμφωνα με την υπ'αρίθμ. 101111/17-02-2009 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ
η οποία έχει κατατεθεί στην ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ.

15. Υπήρχαν  παραστατικά χαρακτηρισμού των ξαφρισμάτων  αλουμινίου . 



Τηρούνται  οι  όροι  που έχουν τεθεί  με  την αρίθμ.  171163/29-12-2011 ΑΕΠΟ της Δ/νσης ΕΑΡΘ του
ΥΠΕΧΩΔΕ όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και επαναδιατυπωθεί με την με αριθμό πρωτ. 23030/13-09-
2016 απόφαση της ΔΙΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας .

Ως εκ τούτου  τηρούνται οι  όροι λειτουργίας της ανωτέρω μεταποιητικής δραστηριότητας (Ν. 3982/2011)
και  είναι δυνατή η λειτουργία της επέκτασης της μονάδας.

Οι  διενεργήσαντες την επιθεώρηση                                                           Ο Πρ/νος Δ/νσης

Μπατσούλης Παν. 
Τ.Ε. Μηχ/γων  Μηχ/κών με Α’ Βαθμό                                                Χαράλαμπος Ρουσέτης 

                                                                                                ΠΕ Ηλ/γων Μηχανικών με Α’ Βαθμό

Κωνσταντινίδης  Μιχ.
Τ.Ε. Μηχ/γων  Μηχ/κών με Β’ Βαθμό 

Ε.Δ 
1. Χ.Α
2. Φ. 795     
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