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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ              
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ       

Λιβαδειά      14-06-2016
                

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
γιά τον Δ/ντή της Δ/νσης Ανάπτυξης

του υπαλλήλου : 
1.Μπατσούλη Παναγιώτη μηχανολόγου μηχανικού Τ.Ε.

Θέμα  :  Έλεγχος   στις  εγκαταστάσεις  της  Βιομηχανίας  παραγωγής  αλουμινίου  από  σκράπ  και
ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων  του φορέα με την επωνυμία  ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ
στη θέση « Μαδαρό»  Τ.Κ. Αγ. Θωμά  Δ.Ε. Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας   Π.Ε.  Βοιωτίας 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Ειδος  εγκ/σης  :  Βιομηχανίας  παραγωγής  αλουμινίου  από  σκράπ  και  ανακύκλωση  μεταλλικών
απορριμμάτων και υπολειμμάτων .
   
Τοποθεσία:  θέση « Μαδαρό»  Τ.Κ. Αγ. Θωμά  Δ.Ε. Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας   .                                   
Ιδιοκτήτης.:      ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ     

 ΚΙΝ. ΔΥΝΑΜΗ  ΗΛ/ΡΕΣ ΑΙΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ              
    Νομίμου λειτουργίας     : Κ.Ι. 2.600,00 KW & Θ.Ι.  247,60  KW  
    Εγκ/νης επέκτασης        :  Κ.Ι.    234,00 KW

 ΑΞΙΑ ΜΗΧ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
      Νομίμου λειτουργίας     :  6.643.334,94 €
      Εγκ/νης Επέκτασης        :  1.200.000,00 €     

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ :      ΜΕΣΗ              ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Α1

 Α.Φ.Μ. : 094104821  ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ      Κ.Α. : 24.42 & 38.3
                                                                                      
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πρόκειται για βιομηχανία με τα ανωτέρω στοιχεία για την οποία είχε χορηγηθεί με την με αριθμό πρωτ.
2240/10-07-2013 απόφασή μας Προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και άδεια
εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης με παρέκκλιση ως προς το ύψος διάρκειας τρία
(3) χρόνια .
Με την από 03-07-2016 αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι κατάθεσαν δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας
λειτουργίας .
Συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατατέθηκαν την 09-07-2016..
Με το αρίθμ. Πρωτ. 3852/16-07-2014 έγγραφό μας ζητήθηκαν διευκρινήσεις από το ΥΠΕΚΑ  σχετικά με
τη διαχείριση της προσωρινά αποθηκευμένου σε μεγάλες ποσότητες  σκόνης σακοφίλτρων .



Με την με αριθμό πρωτ. Οικ. 151703/04-09-2015 απόφαση  της ΔΙΠΑ του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας  έγινε τροποποίηση της ΑΕΠΟ .
Έγινε μερικός έλεγχος των εγκαταστάσεων την 30-03-2016 από υπαλλήλους τις υπηρεσίας μας και τα
αποτελέσματα  αναφέρονται λεπτομερώς στην από 07-04-2016  έκθεση επιθεώρησης .
 Για την αδειοδότηση της ανωτέρω μονάδας    ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου
19 του Ν. 3982/2011 ΦΕΚ 143 Α/17-06-2011) και  των  άρθρων 3 και 5 της αρίθμ.  Οικ. 483/35/Φ.15
( ΦΕΚ 158 Β/3-02-2012) Υ.Α.

Επιθεώρηση: 
Σύμφωνα  με  την  ανωτέρω νομοθεσία  και  μετά  από  την  από  08-06-2016   σχετική  εντολή  ελέγχου
μεταβήκαμε την 09-06-2016 στις εγκαταστάσεις της  ανωτέρω βιομηχανίας  και προβήκαμε  σε   έλεγχο
των εγκαταστάσεων.
Για την λειτουργία της βιομηχανίας υπάρχει η αρίθμ. 190002/23-03-2012 ΑΕΠΟ της Δ/νσης ΕΑΡΘ του
ΥΠΕΚΑ  ,  τροποποίηση  της  οποίας  έγινε  με  τις  αρίθμ.  212098/26-06-2012  και  151703/4-09-2015
αποφάσεις .
Προβήκαμε σε δειγματοληπτικό  έλεγχο  των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (απομάστευση του
πύργου ψύξης )  που διατίθενται στον Ασωπό ποταμό  . 
Η δειγματοληψία έγινε παρουσία των υπεύθυνων της εταιρείας  και ελήφθη ένα δείγμα . 
Δείγμα  παρελήφθη και από την εταιρεία .
Αποστολή του δείγματος έγινε με το με αριθμό πρωτ. Οικ. 2708/10-06-2016 έγγραφό μας στην Χημική
Υπηρεσία Λιβαδειάς για χημική εξέταση .

Διαπιστώσεις
Κατά την επιθεώρηση  διαπιστώθηκαν τα εξής :
1.Η  σκόνη  σακοφίλτρων  (  ΕΚΑ  10.03.19  )αποθηκεύεται  συσκευασμένη  εντός  κλειστών
εμπορευματοκιβωτίων  ( containers) .
2.Υπάρχουν παραστατικά διάθεσης 124,2 τόνων απόβλητου από την εταιρεία  POLYECO  για το έτος
2015. Η εταιρεία οφείλει μέχρι το 31-12-2016 να έχει διαχειριστεί  τουλάχιστον 250 τόνους .
3.Υπήρχαν συμπληρωμένα ημερολόγια καταγραφής των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων  - ελέγχου
της ποιότητας των προς διάθεση υγρών αποβλήτων - καταγραφής νερού για βιομηχανική χρήση .
4.Υπήρχαν παραστατικά επικίνδυνων αποβλήτων ( ΕΚΑ 15.02.02) από  την εταιρεία POLYECO .
5. Υπήρχαν παραστατικά διαχείρισης αποβλήτων  στερεών μη επικίνδυνων ( ΕΚΑ 15.01.03  , 15.01.01 ,
20.01.01 , 17.01.07 , 15.01.02 20.03.01 ) από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ.
6. Υπήρχαν παραστατικά διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων ( ΕΚΑ 19.10.01 , 15.01.04 ,
20.01.35 ) από την εταιρεία ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ .
7. Υπήρχαν χημικές αναλύσεις δείγματος υγρού αποβλήτου  με συχνότητα μία φορά τον μήνα .
8.  Υπήρχε  βιβλίο  καταγραφής  των  στοιχείων  που  πιστοποιούν  την  καλή  λειτουργία  του  φίλτρου
αποκονίωσης .
9. Υπήρχαν παραστατικά χαρακτηρισμού των ξαφρισμάτων  αλουμινίου .

Η εταιρεία πληρεί τους όρους και τίς προϋποθέσεις  που  έχουν τεθεί με την ανωτέρω  ΑΕΠΟ  εκτός από τίς
οριακές τιμές των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων οι οποίες θα ελεγχθούν  μετά απο τα αποτελέσματα
της ανάλυσης τους από την Χημική Υπηρεσία .

Ο διενεργήσας την επιθεώρηση                                                      

Μπατσούλης Παν. 
Τ.Ε. Μηχ/γων  Μηχ/κών με Γ’ Βαθμό                                                 
                                                                                             
Ε.Δ 

1. Χ.Α

 2. Φ. 592                                                                          
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