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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. αποδεικνύοντας έµπρακτα το σεβασµό της στις αρχές της κοινωνικής ευθύνης
και την προσήλωσή της στη διαρκή προστασία του περιβάλλοντος ανέπτυξε και εγκατέστησε
κατά το προηγούµενο έτος σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 761/2001 (EMAS). Η εθελοντική συµµετοχή της εταιρίας στο κοινοτικό σύστηµα
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου δηλώνει τη σταθερή επιδίωξη της ΑΝΑΜΕΤ
Α.Ε. για συνεργασία µε τους αρµόδιους κοινοτικούς και εθνικούς φορείς, κρατικούς ή ιδιωτικούς,
µε στόχο τη συνεχή συµµόρφωση της εταιρίας προς τις νοµοθετικές διατάξεις που αφορούν τον
τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος

Η παρούσα περιβαλλοντική δήλωση συνοψίζει τις προσπάθειες της εταιρίας για βελτίωση των
περιβαλλοντικών της επιδόσεων, συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την
πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον κατά το
δεύτερο χρόνο εφαρµογής του συστήµατος. ∆είχνει ξεκάθαρα ότι παρά την εξαιρετικά δύσκολη
οικονοµική συγκυρία, που πλήττει το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων της χώρας, η ΑΝΑΜΕΤ
Α.Ε. εξακολουθεί να µην φείδεται ανθρώπινων ή οικονοµικών πόρων για την επίτευξη των
στόχων, που καθορίζονται από την περιβαλλοντική της πολιτική.

Η ∆ιεύθυνση της εταιρείας δεσµεύεται ότι και στο µέλλον θα επιδυκνειεί πάντοτε την ίδια
αποφασιστικότητα στην εφαρµογή του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης εξασφαλίζοντας
όλα τα µέσα, που είναι απαραίτητα για την εκτίµηση, πρόληψη και αντιµετώπιση των
περιβαλλοντικών κινδύνων, που µπορεί να προκύψουν από τις δραστηριότητές της,
ακολουθώντας πορεία βιώσιµης ανάπτυξης.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας
Θεοδωρόπουλος Στ.
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1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1 Γενικά στοιχεία
Πίνακας 1.1: Γενικά στοιχεία επιχείρησης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Πλήρης Επωνυµία

ΑΝΑΜΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.

∆ιακριτικός Τίτλος

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.

Νοµική Μορφή

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ

094322547

∆ΟΥ
Ονοµατεπώνυµο, θέση στην
επιχείρηση του Νοµίµου
Εκπροσώπου
Έτος Ίδρυσης
Πλήρης ∆ιεύθυνση Έδρας
Επιχείρησης

ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
1992
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 - ΑΘΗΝΑ

Αντικείµενο ∆ραστηριότητας

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ∆ΙΑΛΟΓΗ,
∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Κατηγορία NACE

371.0

Πλήρης διεύθυνση χώρου
δραστηριοτήτων (site) που θα
υλοποιηθεί η επένδυση
Εκδότης και Αριθµός Άδειας
Λειτουργίας
Μονίµως απασχολούµενο
προσωπικό

ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Α∆ΕΙΩΝ, υπάρχουσα άδεια µε Α.Π. 773/Φ14.ΑΣΠΡ.3271
ΣΥΝΟΛΟ: 42

Η ANAMET Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992 µε ακριβή επωνυµία «ΑΝΑΜΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Α.Ε.», προκύπτοντας από µετατροπή της Εταιρείας «∆ΙΑ.Π.Ε.Μ. ΕΠΕ», η οποία ξεκίνησε να
λειτουργεί το 1966. Η έδρα της επιχείρησης αρχικά ήταν στην Λ. Κηφισίας 115, ενώ το 2005 η
έδρα της µεταφέρθηκε στην Λ. Μεσογείων 2-4. Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης βρίσκονται
στον Ασπρόπυργο Αττικής στη Θέση Άγιος Γεώργιος. Το οργανόγραµµα της εταιρείας
παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Ι.
∆ραστηριότητα της εταιρίας αποτελεί η ανακύκλωση παλαιών µετάλλων, τα οποία επεξεργάζεται
και εµπορεύεται. Πιο συγκεκριµένα, τα προϊόντα της επεξεργασίας αυτής διοχετεύονται ως
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άλλες εταιρείες του Οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ ενώ η εταιρία αναπτύσσει και

αυτόνοµη εξαγωγική δραστηριότητα.
H ANAMET Α.Ε. επιδιώκει πάντοτε την πλήρη συµµόρφωσή της προς την κείµενη νοµοθεσία.
Έτσι κατά το προηγούµενο έτος ανανέωσε την άδεια λειτουργίας της (εν ισχύ µέχρι τον Ιούλιο
του 2016) ενώ η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχει στην κατοχή της
παραµένει εν ισχύ έως τον Ιούνιο του 2011. Επίσης, όπως προβλέπεται από την Κ.Υ.Α.
50910/2727/22-12-2003 ‘’Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και
Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης’’, η εταιρία έχει καταχωρηθεί στο µητρώο διαχείρισης µη
επικινδύνων στερεών αποβλήτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µε αριθµό µητρώου 0062 καταθέτοντας
πλήρεις εκθέσεις για τις δραστηριότητές της. Το σύνολο των αδειών-πιστοποιητικών που
διαθέτει η εταιρεία παρουσιάζεται στο Παράρτηµα ΙΙ.
Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. δραστηριοποιείται από το 2002 ενεργά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, µε τις
θυγατρικές COPPERVALIUS στη Βουλγαρία, ΑΝΑΜΕΤ DOO, METALVALIUS και INOS
BALKAN στη Σερβία και NOVOMETAL στην ΠΓ∆Μ.
Στον ελλαδικό χώρο, το 2008 η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. απέκτησε την πλειοψηφία των µετοχών της
ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ, εταιρίας που δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού µε εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Η ΑΝΑΜΕΤ και οι θυγατρικές της προµηθεύουν µε σιδηρούχα και µη σιδηρούχα µέταλλα προς
ανακύκλωση καίριους βιοµηχανικούς πελάτες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και πέραν αυτής.
Μεταξύ των πελατών της είναι:
-ΣΙ∆ΕΝΟΡ, Stomana Industry (Βουλγαρία), Mittal Steel Zenica (Σερβία), US Steel Serbia
(Σερβία)
- ΧΑΛΚΟΡ, Sofia Med (Βουλγαρία), Norddeutsche Affinerie (Γερµανία), Luvata (Ολλανδία),
Wieland (Γερµανία), Montanwerke Brixlegg (Αυστρία), Atlantic Copper (Ισπανία), La Farga
Lacambra (Ισπανία), PT Molten Aluminum Producer Indonesia (Ινδονησία)
- ΕΛΒΑΛ, ETEM.
1.2 Απασχολούµενο προσωπικό
Σήµερα η ANAMET Α.Ε. απασχολεί στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο συνολικά 42
άτοµα. Το απασχολούµενο προσωπικό διακρίνεται σε τρείς κατηγορίες: το διοικητικό, το τεχνικό
και το εργατικό. Το διοικητικό προσωπικό αριθµεί 26 άτοµα και απασχολείται στα τµήµατα
αγορών, εσωτερικών και διεθνών πωλήσεων, προµηθειών, προσωπικού, την οικονοµική
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διεύθυνση, την τεχνική διεύθυνση, τη διεύθυνση περιβάλλοντος/υγιεινής και ασφάλειας και το
λογιστήριο. Το τεχνικό προσωπικό αριθµεί 9 άτοµα και είναι υπεύθυνο για το χειρισµό, τη
λειτουργία και τη συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού. Τέλος, το εργατικό προσωπικό
αριθµεί 7 άτοµα και απασχολείται µε τη διαλογή και επεξεργασία των µετάλλων. Κάθε
εργαζόµενος διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση και εµπειρία στον τοµέα τον οποίο καλύπτει,
στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εργασιών που καλείται να διεκπαιρεώσει.
1.3 Προϊόντα
Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης είναι από τη φύση της φιλική προς το περιβάλλον αφού
ουσιαστικά αναλαµβάνει το σηµαντικό έργο της ανακύκλωσης κάθε είδους παλαιών µετάλλων,
µε έµφαση στο χαλκό, ορείχαλκο, σίδηρο και αλουµίνιο, τα φυσικά αποθέµατα των οποίων
χαρακτηρίζονται ως «µη ανανεώσιµα». Πέρα όµως από την προστασία των φυσικών
αποθεµάτων των µετάλλων και του περιβάλλοντος από διαδικασίες εξόρυξης, η ανακύκλωση
των µετάλλων εξασφαλίζει και άλλα σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η
εξοικονόµηση ενέργειας κατά την παραγωγή χάλυβα, αλουµινίου και χαλκού από ανακύκλωση
παλαιών

µετάλλων

φτάνει

το

74%,

95%

και

85%

αντίστοιχα

(http://www.bir.org/aboutrecycling/index.asp).
Κατά το προηγούµενο έτος η εταιρία υπέβαλλε προς την Περιφέρεια Αττικής αίτηµα
τροποποίησης της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, που διέπουν τη λειτουργία
της, επιτυγχάνοντας έτσι τη σηµαντική επέκταση των κατηγοριών υλικών που µπορεί να
αποθηκεύσει και να επεξεργαστεί προς ανακύκλωση στις εγκαταστάσεις της. Έτσι ο κατάλογος
των υλικών, τα οποία εµπορεύεται η ANAMET Α.Ε., αφορά απορρυπασµένα οχήµατα τέλους
κύκλου ζωής, απορρυπασµένες λευκές οικιακές συσκευές και µεταλλικό σκραπ µε τους
ακόλουθους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ, Παράρτηµα ΙΒ της Κ.Υ.Α.
50910/2727/22-12-2003):
02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκοµία, θήρα και αλιεία
02 01 10 απόβλητα µετάλλου
10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ
10 02 απόβλητα από τη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα
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10 02 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
10 03 απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία αλουµινίου
10 03 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
10 04 απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία µολύβδου
10 04 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
10 05 απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία ψευδαργύρου
10 05 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
10 05 11 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο
σηµείο 10 05 10
10 05 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
10 06 απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία χαλκού
10 06 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
10 06 02 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα πρωτογενούς και δευτερογενούς
παραγωγής
10 06 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
10 07 απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία αργύρου, χρυσού και λευκόχρυσου
10 07 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
10 08 απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων
10 08 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
10 09 απόβλητα από τη χύτευση σιδηρούχων τεµαχίων
10 09 03 σκωρία καµίνων
10 09 06 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί
χύση µετάλλου, εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 10 09 05
10 09 08 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί
χύση µετάλλου, εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 10 09 07
10 09 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
10 10 απόβλητα από τη χύτευση µη σιδηρούχων τεµαχίων
10 10 03 σκωρία καµίνων
10 10 06 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί
χύση µετάλλου, εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 10 10 05
10 10 08 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί
χύση µετάλλου, εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 10 10 07
10 10 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
11 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Υ∆ΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
11 05 απόβλητα από διεργασίες γαλβανισµού
11 05 01 στερεός κασσίτερος
11 05 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
ΕΚ∆ΟΣΗ

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

Παπαγεωργίου Θ.

ΕΓΚΡΙΣΗ

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Θεοδωρόπουλος Στ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
∆ΗΛΩΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2008

ΕΚ∆ΟΣΗ:2η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:25/04/2009
Σελίδα 8 από 50

12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
12 01 απόβλητα από τη µορφοποίηση και τη φυσική και µηχανική επιφανειακή επεξεργασία
µετάλλων και πλαστικών
12 01 01 προϊόντα λιµαρίσµατος και τόρνευσης σιδηρούχων µετάλλων
12 01 02 σκόνη και σωµατίδια σιδηρούχων µετάλλων
12 01 03 προϊόντα λιµαρίσµατος και τόρνευσης µη σιδηρούχων µετάλλων
12 01 04 σκόνη και σωµατίδια µη σιδηρούχων µετάλλων
12 01 13 απόβλητα συγκόλλησης
12 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
15
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΠΟ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ,
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ,
ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ,
ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ
ΜΗ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ
15 01 συσκευασία (περιλαµβανοµένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δηµοτικών αποβλήτων
συσκευασίας)
15 01 04 µεταλλική συσκευασία
16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
16 01 οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα µέσα µεταφοράς
(περιλαµβανοµένων µηχανισµών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχηµάτων στο
τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχηµάτων (εξαιρουµένων των κεφαλαίων
13, 14 και των σηµείων 16 06 και 16 08)
16 01 06 οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά
ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία
16 01 17 σιδηρούχα µέταλλα
16 01 18 µη σιδηρούχα µέταλλα
16 01 19 πλαστικά
16 01 20 γυαλί
16 01 22 κατασκευαστικά στοιχεία µη προδιαγραφόµενα άλλως
16 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
16 08 εξαντληµένοι καταλύτες
16 08 01 εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο,
ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός από το σηµείο 16 08 07)
16 08 03 εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν µεταβατικά µέταλλα ή ενώσεις
µεταβατικών µετάλλων µη προδιαγραφόµενα άλλως
16 08 04 εξαντληµένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός από το σηµείο 16 08
07)
17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ
ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)
17 04 µέταλλα (περιλαµβανοµένων και των κραµάτων τους)
17 04 01 χαλκός, µπρούντζος, ορείχαλκος
17 04 02 αλουµίνιο
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17 04 03 µόλυβδος
17 04 04 ψευδάργυρος
17 04 05 σίδηρος και χάλυβας
17 04 06 κασσίτερος
17 04 07 ανάµεικτα µέταλλα
17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 04 10
19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Υ∆ΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ
Υ∆ΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
19 01 απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων
19 01 02 σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνων
19 01 12 τέφρα και σκωρία κλιβάνου άλλες από τις αναφερόµενες στο σηµείο 19 01 11
19 10 απόβλητα από κατατεµαχισµό αποβλήτων που περιέχουν µέταλλα
19 10 01 απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα
19 10 02 µη σιδηρούχα απόβλητα
19 10 04 ελαφρό κλάσµα κατατεµαχισµού και σκόνη άλλο από τα αναφερόµενα στο
σηµείο στο σηµείο 19 10 03
19 10 06 άλλα κλάσµατα άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 19 10 05
19 12 απόβλητα από τη µηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη,
συµπαγοποίηση, κοκκοποίηση) µη προδιαγραφόµενα άλλως
19 12 02 σιδηρούχα µέταλλα
19 12 03 µη σιδηρούχα µέταλλα
19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ
19 12 05 γυαλί
19 12 12 άλλα απόβλητα (περιλαµβανοµένων µειγµάτων υλικών) από τη µηχανική
κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 19 12 11
20 ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ
20 01 χωριστά συλλεγέντα µέρη
20 01 40 µέταλλα
Τα απόβλητα «µη προδιαγραφόµενα άλλως», που εµφανίζονται στην αρχή του παραπάνω
καταλόγου αφορούν κυρίως υπόλοιπα παραγωγής (γρέζια, ελαττωµατικά κοµµάτια κλπ).
∆ιευκρινίζεται επίσης ότι κάποια από τα παραπάνω υλικά (π.χ. γυαλιά, πλαστικά κλπ) δεν
αφορούν την κύρια δραστηριότητα της εταιρίας, που είναι η ανακύκλωση µετάλλων.
Προκύπτουν όµως ως παραπροϊόντα της παραγωγικής της διαδικασίας (π.χ. διαλογής) και η
εταιρία οφείλει να τα συµπεριλάβει στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ώστε να
εξασφαλίζεται η ορθή διαχείρισή τους σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αδειοδοτούσας αρχής.
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1.4 Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας
Η εταιρεία διαθέτει άδειες για τη συλλογή και µεταφορά παλαιών µετάλλων σε πανελλαδική
σχεδόν κλίµακα (Παράρτηµα ΙΙ). Έτσι έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει ποσότητες παλαιών
µετάλλων και είτε να τις διαθέτει κατευθείαν για ανακύκλωση είτε να τις µεταφέρει στις
εγκαταστάσεις της για περαιτέρω επεξεργασία πριν την τελική τους διάθεση.
Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι γίνεται διεξοδικός έλεγχος όλων των φορτίων µετάλλων πριν την
εισαγωγή τους στις εγκαταστάσεις της ANAMET Α.Ε. Η εταιρεία στα πλαίσια βελτίωσης των
περιβαλλοντικών της επιδόσεων έχει εγκαταστήσει πύλη ελέγχου ραδιενέργειας από την οποία
περνούν όλα τα εισερχόµενα φορτία. Επίσης, έχει θεσπίσει διαδικασία χειρισµού µολυσµένου
από ραδιενέργεια φορτίου που ενδεχοµένως εντοπιστεί και επιδιώκει τη συνεργασία µε την
Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας για την αντιµετώπιση τέτοιων περιπτώσεων. Έτσι
εξασφαλίζει την προστασία τόσο των ανθρώπων που εµπλέκονται στην παραγωγική της
διαδικασία όσο και του περιβάλλοντος από ιδιαίτερα δυσµενείς επιπτώσεις.
Ο έλεγχος του εισερχόµενου φορτίου δεν περιορίζεται όµως µόνο στον εντοπισµό πιθανών
πηγών ακτινοβολίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον έλεγχο της απορρύπανσης των
φορτίων, όπως, για παράδειγµα, είναι εκείνα που προέρχονται από εγκαταστάσεις απόσυρσης
αυτοκινήτων. Μόνο απορρυπασµένα φορτία γίνονται δεκτά στις εγκαταστάσεις της ANAMET
Α.Ε. ενώ φορτία τα οποία περιέχουν ελώδης ή άλλους ρύπους επιστρέφονται στους
προµηθευτές.
Η επεξεργασία των παλαιών µετάλλων που γίνεται στις εγκαταστάσεις της ANAMET Α.Ε.
περιλαµβάνει τη διαλογή και µηχανική τους κατεργασία. Η διαλογή, στην παρούσα φάση, γίνεται
χειρωνακτικά και αφορά κυρίως τον διαχωρισµό των διαφόρων ποιοτήτων των µη σιδηρούχων
µετάλλων. Έτσι αποµακρύνονται, για παράδειγµα, σιδηρούχα υπόλοιπα από τα µεγαλύτερης
αξίας µη σιδηρούχα µέταλλα (π.χ. χαλκός) ή διαχωρίζονται κοµµάτια µετάλλου που έχουν
κολλήσεις ή άλλες ξένες προσµίξεις από τον όγκο του καθαρού µετάλλου. Η µηχανική
επεξεργασία περιλαµβάνει κυρίως την κοπή και δεµατοποίηση των παλαιών µετάλλων και
γι’αυτή η εταιρεία διαθέτει µηχανικό-µηχανολογικό εξοπλισµό που περιλαµβάνει πρέσες,
ψαλίδια, κόσκινο, µηχανήµατα µε αρπάγες, φορτωτές καθώς επίσης και τρείς αυτοκινούµενες
πρέσες.
Μετά την επεξεργασία τους στις εγκαταστάσεις της ANAMET Α.Ε. τα παλαιά µέταλλα
µεταφορτώνονται και προωθούνται στους πελάτες της εταιρείας. Αυτοί είναι κυρίως θυγατρικές
εταιρείες του Οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Ο Όµιλος ΣΙ∆ΕΝΟΡ απορροφά το µεγαλύτερο ποσοστό των
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σιδηρούχων προϊόντων της ANAMET Α.Ε. τα οποία χρησιµοποιεί
παραγωγή των προϊόντων του

όπως είναι

ως πρώτη ύλη για την

o µορφοσίδηρος,

το χονδρόσυρµα,

οι

χαλυβδοσωλήνες και οι πλάκες χάλυβα (www.sidenor.gr). Ο Όµιλος της Χαλκόρ είναι ο κύριος
πελάτης της ANAMET Α.Ε. για τα προϊόντα χαλκού-ορειχάλκου τα οποία χρησιµοποιούνται στα
χυτήρια του Οµίλου για την παραγωγή σωλήνων, φύλλων, ταινιών, δίσκων και ράβδων από τα
υλικά αυτά (www.halcor.gr). Τέλος, η Ελληνική Βιοµηχανία Αλουµινίου (ΕΛΒΑΛ Α.Ε.,
www.elval.gr) και η Εταιρεία Επεξεργασίας Μετάλλου (ΕΤΕΜ Α.Ε., www.etem.gr) που
παράγουν προϊόντα αλουµινίου για κτιριακές κατασκευές, για υλικά συσκευασίας ή για
βιοµηχανική χρήση (π.χ. για τη ναυπηγική και την αυτοκινητοβιοµηχανία) καταναλώνουν το
µεγαλύτερο µέρος του αλουµινίου που η ANAMET Α.Ε. διαθέτει για ανακύκλωση. Το διάγραµµα
ροής της επεξεργασίας των παλαιών µετάλλων στις εγκαταστάσεις της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.
παρουσιάζεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.
1.5 Εκσυγχρονισµός
Η ANAMET Α.Ε. έλαβε το καλοκαίρι του 2008 την µε Αρ. Πρωτ. 4062/Φ14.ΑΣΠΡ.327121/7/2008 άδεια εγκατάστασης για µηχανολογικό και κτιριακό εκσυγχρονισµό, η οποία αφορά
την εγκατάσταση στο οικόπεδο της εταιρίας συγκροτήµατος σπαστήρα (shredder) συνολικής
ισχύος, µαζί µε τα παρελκόµενά του (µαγνήτες, ταινιόδροµους, κλπ), 992,8 kW. Η συγκεκριµένη
µονάδα επεξεργασίας θα επιτρέψει στην εταιρία να αυτοµατοποιήσει σε µεγάλο βαθµό την
παραγωγή της οδηγώντας ταυτόχρονα σε σηµαντική ποιοτική αναβάθµιση του µεταλλικού
σκραπ που οδηγείται για ανακύκλωση µε (i) τον τεµαχισµό του σιδηρούχου σκραπ ώστε να
επιτευχθεί υψηλής πυκνότητας προϊόν για την χαλυβουργία, (ii) τον διαχωρισµό των µησιδηρούχων µετάλλων (για να αξιοποιηθούν περαιτέρω σε βιοµηχανίες αλουµινίου, χαλκού,
ορειχάλκου) και (iii) την αποµάκρυνση µη µεταλλικών στερεών υπολοίπων. Στις επόµενες
παραγράφους θα περιγραφεί συνοπτικά η λειτουργία του συγκροτήµατος shredder:
Α) Τροφοδοσία υλικού
Το scrap τροφοδοτείται µέ υδραυλική αρπάγη από το πίσω πάνω µέρος του σπαστήρα όπου
βρίσκεται η χοάνη τροφοδοσίας υλικού. ∆ια µέσου της χοάνης τα υλικά µε το βάρος τους
συγκεντρώνονται µπροστά από το στόµιο του χώρου άλεσης όπου ωθούµενα από ένα
οριζόντιο έµβολο οδεύουν προς τον σπαστήρα. Παράλληλα, ένα κάθετο έµβολο κινεί ένα
διάφραγµα πριν το στόµιο του σπαστήρα. Το διάφραγµα αυτό εξυπηρετεί τις ακόλουθες
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διαδικασίες : (i) συγκρατεί το υλικό ώστε αυτό να µην είναι δυνατόν να υποχωρήσει κατά την
ώρα της επαφής του µε τα σφυριά του σπαστήρα και (ii) σε περίπτωση υπερφόρτωσης,
λειτουργεί σαν φραγή της εισόδου, ούτως ώστε να υλικά να συγκρατηθούν πριν το στόµιο για να
µπορέσει ο ρότορας να ξαναπάρει τις στροφές που απαιτούνται για την βέλτιστη λειτουργία του.
Η συνδυασµένη κίνηση του οριζόντιου εµβόλου προώθησης και του κάθετου εµβόλου της
πόρτας συντονίζεται από ηλεκτρονικό σύστηµα ανάλογα µε τις στροφές του κινητήρα. Έτσι η
ποσότητα του υλικού που οδεύει προς άλεση είναι πάντα αυτή που µπορεί να επεξεργαστεί ο
σπαστήρας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η υπερτροφοδότηση του, που θα καταπονούσε
όλα τα µηχανικά µέρη και ταυτόχρονα λόγω της βέλτιστης λειτουργίας του επιτυγχάνεται το
µέγιστο της παραγωγικότητας (ανάλογα µε το είδος του σκραπ).
Β) ∆ιαδικασία Τεµαχισµού
Το scrap που εισέρχεται στο σπαστήρα διαλύεται σε µικρότερα µέρη µέσω της σφυρηλάτησης
που υφίσταται από τα σφυριά που είναι αναρτηµένα στο ρότορα. Όταν το µέγεθος του
τεµαχισµένου σκραπ µειωθεί αρκετά αυτό διαφεύγει από το χώρο τεµαχισµού µέσω πλέγµατος
(σχάρες). Ένα σύστηµα απαγωγής της σκόνης είναι συνδεδεµένο µε τον χώρο άλεσης του
σπαστήρα, έτσι ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή της παραγόµενης σκόνης, η οποία καταλήγει
µέσω σωληνώσεων σε ειδική διάταξη κατιονισµού. Αφού διέλθει από τα πλέγµατα, το
τεµαχισµένο scrap καταλήγει στο άνοιγµα εξόδου και πέφτει σε µια δονούµενη ταινία η οποία µε
την σειρά της οδηγεί το υλικό στην γραµµή διαχωρισµού που ακολουθεί.
Γ) ∆ιαχωρισµός των µετάλλων
Η γραµµή διαχωρισµού σιδηρούχων µετάλλων αποτελείται από µία σειρά 2 δονούµενων ταινιών
και 2 περιστρεφόµενων τυµπάνων εναλλάξ. Στο εσωτερικό των τυµπάνων είναι τοποθετηµένοι
µόνιµοι µαγνήτες οι οποίοι έλκουν τα κοµµάτια του αλεσµένου scrap σιδήρου, τα οποία στην
συνέχεια οδηγούνται σε µία περιστρεφόµενη ανηφορική ταινία και αποθέτονται σε σωρό. Τα µη
σιδηρούχα κοµµάτια µετάλλου, που είναι µη µαγνητικά, δεν έλκονται από τους µόνιµους
µαγνήτες και έτσι οδηγούνται µε το βάρος τους σε κάθετους στην διάταξη ταινιόδροµους που
καταλήγουν στο διαχωριστή µη σιδηρούχων µετάλλων (eddy current separator). Η αρχή
λειτουργίας της συσκευής αυτής βασίζεται στο ότι µεταλλικά στοιχεία µε διαφορετικές ηλεκτρικές
αγωγιµότητες δέχονται διαφορετικές δυνάµεις (και κατά συνέπεια ακολουθούν διαφορετικές
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διαδροµές) σε ένα περιοδικά µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο. Έτσι τα διαφορετικά είδη µη
σιδηρούχων µετάλλων (χαλκός-ορείχαλκος και αλουµίνιο) διαχωρίζονται επίσης από τα
υπόλοιπα µη µεταλλικά στερεά απόβλητα.
Κατά τη συγγραφή της παρούσης, η µονάδα του σπαστήρα έχει ήδη εγκατασταθεί στο οικόπεδο
της ANAMET Α.Ε. και πολύ σύντοµα αναµένεται η έναρξη λειτουργίας της. Για το λόγο αυτό
συµπεριλήφθηκε στο διάγραµµα ροής της επεξεργασίας µετάλλων του Παραρτήµατος III.
Ταυτόχρονα,ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της εταιρίας έχει καταγράψει τις
περιβαλλοντικές πλευρές, που σχετίζονται µε τη λειτουργία των νέων µηχανηµάτων ενώ η
τεχνική διεύθυνση της εταιρίας έχει ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση προγραµµάτων, που
στόχο έχουν την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της νέας µονάδας, όπως
θα δούµε στη συνέχεια.
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2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.
Η εταιρεία ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη και υιοθέτηση
παραγωγικών διαδικασιών περιβαλλοντικά φιλικών, στοχεύει σε µία ισόρροπη οικονοµική
ανάπτυξη σε αρµονία µε τη φύση.
Ακολουθώντας µία πορεία βιώσιµης ανάπτυξης, επιδιώκει τη συνετή και ορθολογική χρήση των
φυσικών πόρων, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων
της στο περιβάλλον.
Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. υιοθετεί Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε τις αρχές του
Προτύπου ISO 14001:2004 και του Κανονισµού EMAS της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Η Πολιτική της εταιρείας για τη διασφάλιση της Προστασίας του Περιβάλλοντος στηρίζεται στις
εξής αρχές:
• Λαµβάνει µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος συµµορφούµενη µε την
περιβαλλοντική νοµοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.
• Εφαρµόζει Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων
της παραγωγικής της διαδικασίας.
• Καθορίζει Αντικείµενα και Σκοπούς Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων.
• Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική Περιβαλλοντική της Επίδοση, µε κατάρτιση και
υλοποίηση Προγραµµάτων ∆ράσης για την επίτευξη των συγκεκριµένων
Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων, και πάντα µε καθορισµένο χρονικό διάστηµα
υλοποίησης.
• Υιοθετεί συγκεκριµένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική
παραγωγική λειτουργία της.
• Εφαρµόζει συνεχή εκπαίδευση και ενηµέρωση του προσωπικού της σε θέµατα
Περιβάλλοντος.
• Προωθεί τον ανοικτό διάλογο και την ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου µέρους σε
πνεύµα ειλικρινούς και αµοιβαίου σεβασµού.
• Εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού
οράµατος, το οποίο εµπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραµίδα των
εργαζοµένων στην εταιρεία.
Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης εξασφαλίζει ότι οι τεκµηριωµένες ∆ιαδικασίες του
Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, γνωστοποιούνται και είναι πλήρως κατανοητές από
το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού της εταιρείας, εφαρµόζονται και τηρούνται σε όλα τα
επίπεδα της οργανωτικής δοµής και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, σε συνεργασία µε τα στελέχη της εταιρείας, δεσµεύεται ότι αφ’ ενός θα
µεριµνά συνεχώς για την πλήρη και αποτελεσµατική εφαρµογή του Συστήµατος
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, αφ’ ετέρου ότι θα παρέχει όλα τα απαραίτητα µέσα για τη συνεχή
και απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και τη συνεχή βελτίωσή του.
Τέλος, αυτή η πολιτική είναι διαθέσιµη προς ενηµέρωση του προσωπικού, των πελατών, των
προµηθευτών και προς κάθε ενδιαφερόµενο.
……
Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

……
∆ιευθύνων Σύµβουλος
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3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
3.1 Γενικές απαιτήσεις
Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. έχει καθιερώσει και εφαρµόζει σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠ∆), το
οποίο εξασφαλίζει ότι τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων της συµµορφώνονται µε τη
περιβαλλοντική πολιτική που έχει υιοθετήσει και τους αντίστοιχους αντικειµενικούς σκοπούς και
στόχους που έχει θέσει.
Οι αντικειµενικοί σκοποί του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης είναι η εκπλήρωση των
απαιτήσεων της πολιτικής της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. σε θέµατα που αφορούν στο περιβάλλον καθώς
και η εκπλήρωση όλων των σχετικών νοµικών και κανονιστικών ρυθµίσεων.
3.2 Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
Αντικείµενο του Εγχειριδίου Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης για την ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. είναι η
περιγραφή του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που εφαρµόζει η εταιρεία, το οποίο
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004 Environmental Management
Systems–Specification with guidance for use και τον κανονισµό EMAS.
Το Πεδίο Εφαρµογής του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε το Πρότυπο
ISO 14001: 2004 και τον Κανονισµό EMAS, για την εταιρεία είναι το ακόλουθο:

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
Το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης εφαρµόζεται:
•

Στο σύνολο των δραστηριοτήτων του εργοστασίου της Εταιρείας στη θέση Άγιος Γεώργιος,
στον Ασπρόπυργο Αττικής και διασφαλίζει ότι οι επιπτώσεις προς το περιβάλλον
αξιολογούνται και διαχειρίζονται µε υπεύθυνο και συστηµατικό τρόπο και σύµφωνα µε την
περιβαλλοντική πολιτική και τους στόχους της εταιρείας.

•

Σε όλα τα επίπεδα και τις θέσεις εργασίας, όπως καθορίζονται από το οργανόγραµµα του
παραγωγικού τµήµατος της εταιρείας και είναι απόλυτα δεσµευτικό για όλα τα µέλη της.
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4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ
Η αναγνώριση και εξέταση των περιβαλλοντικών πλευρών γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τις
κανονικές, τις µη – κανονικές συνθήκες λειτουργίας καθώς και τις καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης. Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών πραγµατοποιείται µε κριτήρια:
-

Τη συχνότητα / πιθανότητα εµφάνισης.

-

Τη σοβαρότητα της επίπτωσης.

-

Τη διάρκεια της επίπτωσης όταν αυτή συµβεί.

-

Τη κλίµακα επίδρασης (χωρικά).

-

Το βαθµό κοινωνικής ευαισθησίας που παρουσιάζεται.

Βαθµολογική κλίµακα από 1 (αµελητέο) έως 5 (κρίσιµο) για κάθε κριτήριο χρησιµοποιείται κατά
την αξιολόγηση. Ο βαθµός αξιολόγησης για κάθε περιβαλλοντική πλευρά υπολογίζεται ως το
γινόµενο της βαθµολογίας των ανωτέρω κριτηρίων.
Από την αξιολόγησή τους προκύπτουν οι σηµαντικότερες περιβαλλοντικές πλευρές (µε την
υψηλότερη βαθµολογία) που έχουν επίπτωση στο περιβάλλον και πρέπει να αντιµετωπιστούν
άµεσα ή µέσω περιβαλλοντικού προγράµµατος. Σηµαντικές θεωρούνται και οι πλευρές για τις
οποίες υπάρχει σχετική νοµοθεσία.
Η κατάταξη των περιβαλλοντικών πλευρών, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης
βασίζεται στην αντιστοιχία του παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 4.1: Κατηγοριοποίηση περιβαλλοντικών πλευρών
Βαθµολογία περιβαλλοντικής
πλευράς Χ
Χ ≥ 250
250 < Χ ≥ 100
Χ < 100

Κατηγορία περιβαλλοντικής πλευράς
Α = Απαιτείται η άµεση λήψη µέτρων για τον έλεγχο – µείωση
– εξάλειψη της επίπτωσης ή η λήψη µέτρων µέσω
περιβαλλοντικού προγράµµατος
Β = Απαιτείται η συστηµατική διαχείριση της επίπτωσης
Γ = Η περιβαλλοντική επίπτωση χαρακτηρίζεται αµελητέα και
δεν είναι απαραίτητη η λήψη επιπλέον µέτρων

Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εταιρείας ΑΝΑΜΕΤ
Α.Ε. όπως εκτιµήθηκαν στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης και κατεγράφησαν ήδη στην προηγούµενη περιβαλλοντική δήλωση της εταιρίας
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Πίνακας 4.2 : Σηµαντικότερες περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις (1ος χρόνος λειτουργίας ΣΠ∆)

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Παραλαβή – ∆ιαλογή
Ανακυκλούµενων Μετάλλων

2. Χρήση οχηµάτων µονάδας
(κλαρκ, φορτηγά)

3. Χρήση Β΄ υλών

Α: Παραλαβή-∆ιαλογή Ανακυκλούµενων Μετάλλων – Φόρτωση Παράδοση Προϊόντων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΠΛΕΥΡΑ

Π.Π.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ

ΣΥΝ1

ΣΥΝ2

ΣΥΝ3

ΣΥΝ4

ΣΥΝ5

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΣΥΝι

K

Φύρα επί των
ανακυκλούµενων
µετάλλων (Κ)

Α1

Ρύπανση εδάφους

Ν 2939/2001 ΚΥΑ
50910/2727/2003

4

4

4

3

4

768

Α

Θόρυβος (Κ)

Α2

Ηχορύπανση

Π.∆. 1180/1981

2

4

2

3

4

192

Β

Σκόνη (Κ)

Α3

Αέρια ρύπανση

Π.∆. 1180/1981

2

2

2

2

4

64

Γ

Καυσαέρια οχήµατος (Κ)

Α4

Αέρια ρύπανση

ΠΥΣ 34/2002

2

2

3

2

4

96

Γ

Θόρυβος

Α5

Ηχορύπανση

Π.∆. 1180/1981

2

4

2

3

4

192

Β

Στερεά απόβλητα
(Σχοινιά ή και σύρµατα)
(Κ)

Α6

Ρύπανση εδάφους

Ν 2939/2001 ΚΥΑ
50910/2727/2003

1

1

1

1

2

2

Γ

ΕΚ∆ΟΣΗ

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

Παπαγεωργίου Θ.

ΕΓΚΡΙΣΗ

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Θεοδωρόπουλος Στ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
∆ΗΛΩΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2008

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Κοπή

2. ∆εµατοποίηση

ΕΚ∆ΟΣΗ:2η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:25/04/2009
Σελίδα 18 από 50

Β: Κοπή – ∆εµατοποίηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΠΛΕΥΡΑ

Π.Π.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ

ΣΥΝ1

ΣΥΝ2

ΣΥΝ3

ΣΥΝ4

ΣΥΝ5

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΣΥΝι

K

Σκόνη (Κ)

Β1

Αέρια ρύπανση

Π.∆. 1180/1981

2

2

2

2

4

64

Γ

Θόρυβος (Κ)

Β2

Ηχορύπανση

Π.∆. 1180/1981

2

2

2

2

4

64

Γ

Κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας (Κ)

Β3

Ανάλωση φυσικών πόρων

-

2

2

2

2

2

32

Γ

Στερεά απορρίµµατα
(Υπολείµµατα υλικών
συσκευασίας) (Κ)

Β4

Ρύπανση εδάφους

Ν 2939/2001 ΚΥΑ
50910/2727/2003

1

1

1

1

1

1

Γ

Θόρυβος (Κ)

Β5

Ηχορύπανση

Π.∆. 1180/1981

2

2

2

2

4

64

Β

Κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας (Κ)

Β6

Ανάλωση φυσικών πόρων

-

2

2

2

2

2

32

Γ

ΕΚ∆ΟΣΗ

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

Παπαγεωργίου Θ.

ΕΓΚΡΙΣΗ

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Θεοδωρόπουλος Στ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
∆ΗΛΩΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2008

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Συντήρηση Εξοπλισµού

Γ: Συντήρηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΠΛΕΥΡΑ

Π.Π.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ

ΣΥΝ1

ΣΥΝ2

ΣΥΝ3

ΣΥΝ4

ΣΥΝ5

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΣΥΝι

K

Κατανάλωση
Ηλεκτρισµού
(Κ)

Γ1

Ανάλωση φυσικών πόρων

-

2

2

2

2

2

32

Γ

Κατανάλωση Νερού (Κ)

Γ2

Ανάλωση φυσικών πόρων

-

2

2

2

2

3

48

Γ

Ρύπανση εδάφους

ΚΥΑ 13588/725/2006
ΚΥΑ
24944/1159/2006
ΚΥΑ
50910/2727/2003

2

2

2

3

4

64

Γ

Γ4

Ρύπανση εδάφους και υδροφόρου
ορίζοντα

Π∆ 82/2004
ΚΥΑ 13588/725/2006
ΚΥΑ
24944/1159/2006
ΚΥΑ Ε1β. 221/1965

3

2

3

3

5

120

Β

Χρησιµοποιηµένα
στουπιά και πανιά (Κ)

Γ5

Ρύπανση εδάφους και υδροφόρου
ορίζοντα

ΚΥΑ
50910/2727/2003ΚΥΑ
13588/725/2006 ΚΥΑ
24944/1159/2006
ΚΥΑ Ε1β. 221/1965

3

2

2

2

3

72

Γ

Συσκευασία µε
υπολείµµατα ουσιών
(λαδιών, χρωµάτων
κ.λ.π.) (Κ)

Γ6

Ρύπανση Εδάφους και υδροφόρου
ορίζοντα

ΚΥΑ 13588/725/2006
Ν 2939/2001 ΚΥΑ
Ε1β. 221/1965

3

2

2

2

3

72

Γ

Χρησιµοποιηµένες
µπαταρίες οχηµάτων (Κ)

Γ7

Ρύπανση εδάφους και υδροφόρου
ορίζοντα

Π∆ 115/2004

2

4

4

2

3

192

Β

Υλικά συντήρησης (Κ)

Υγρά απόβλητα από
ορυκτέλαια και λιπαντικά
έλαια (Κ)

2. Συντήρηση οχηµάτων
(φορτηγά, κλάρκ) και

ΕΚ∆ΟΣΗ:2η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:25/04/2009
Σελίδα 19 από 50

Γ3

ΕΚ∆ΟΣΗ

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

Παπαγεωργίου Θ.

ΕΓΚΡΙΣΗ

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Θεοδωρόπουλος Στ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
∆ΗΛΩΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2008

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΚ∆ΟΣΗ:2η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:25/04/2009
Σελίδα 20 από 50

Γ: Συντήρηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΠΛΕΥΡΑ

Π.Π.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ

ΣΥΝ1

ΣΥΝ2

ΣΥΝ3

ΣΥΝ4

ΣΥΝ5

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΣΥΝι

K

Χρησιµοποιηµένα
λιπαντικά έλαια (Κ)

Γ8

Ρύπανση εδάφους και υδροφόρου
ορίζοντα

Π∆ 82/2004
ΚΥΑ 13588/725/2006
ΚΥΑ
24944/1159/2006
ΚΥΑ Ε1β. 221/1965

3

2

2

2

5

120

Β

Χρησιµοποηµένα
ελαστικά (Κ)

Γ9

Π∆ 109/2004

2

3

3

2

3

108

Β

Ανταλλακτικά (Κ)

Γ10

ΚΥΑ
50910/2727/2003ΚΥΑ
13588/725/2006 ΚΥΑ
24944/1159/2006

2

2

2

2

2

32

Γ

Οχήµατα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους (Κ)

Γ11

Π∆ 116/2004

2

2

2

2

3

48

Γ

µηχανών

Ρύπανση εδάφους

ΕΚ∆ΟΣΗ

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

Παπαγεωργίου Θ.

ΕΓΚΡΙΣΗ

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Θεοδωρόπουλος Στ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
∆ΗΛΩΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2008

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Γραφεία

ΕΚ∆ΟΣΗ:2η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:25/04/2009
Σελίδα 21 από 50

∆: ∆ιοικητική υποστήριξη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΠΛΕΥΡΑ

Π.Π.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ

ΣΥΝ1

ΣΥΝ2

ΣΥΝ3

ΣΥΝ4

ΣΥΝ5

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΣΥΝι

K

4

4

4

3

4

768

Α

Στερεά Απορρίµµατα
γραφείου (χαρτιά,
µελάνια, λάµπες
φθορισµού) (Κ)

∆1

Ρύπανση εδάφους

Ν 2939/2001 ΚΥΑ
50910/2727/2003
ΚΥΑ 13588/725/2006
ΚΥΑ
24944/1159/2006

Κατανάλωση
ηλεκτρισµού (Κ)

∆2

Ανάλωση φυσικών πόρων

-

4

4

4

3

4

768

Α

Κατανάλωση νερού (Κ)

∆3

Ανάλωση φυσικών πόρων

-

3

4

4

3

4

576

Α

Εξοπλισµός γραφείων
(ΗΥ, εκτυπωτές, κτλ) (Κ)

∆4

Ρύπανση εδάφους

ΚΥΑ
50910/2727/2003
Π∆117/2004
Π∆ 15/2006

3

4

4

2

3

288

Α

Αστικά λύµµατα (Κ)

∆5

Πιθανή επιβάρυνση του εδάφους
και των υπόγειων νερών

ΚΥΑ Ε1β. 221/1965

2

3

3

2

4

144

Β

∆6

Ρύπανση της ατµόσφαιρας –
φαινόµενο θερµοκηπίου Ρύπανση εδάφους και υδροφόρου
ορίζοντα από την έκλυση αφρού
και άλλων υγρών πυρόσβεσης

Υ.Α. Φ15/οικ.
1589/104/2006

2

4

4

4

4

512

Α

Πυρκαγιά (ΕΠ)

ΕΚ∆ΟΣΗ

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

Παπαγεωργίου Θ.

ΕΓΚΡΙΣΗ

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Θεοδωρόπουλος Στ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
∆ΗΛΩΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2008

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Χώρος βιοµηχανοστασίου

2. Εργαστηριακοί έλεγχοι

3. Αποθήκευση - σε εξωτερικό
χώρο - των big bags

ΕΚ∆ΟΣΗ:2η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:25/04/2009
Σελίδα 22 από 50

Ε: Συνολική λειτουργία του βιοµηχανοστασίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΠΛΕΥΡΑ

Π.Π.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ

ΣΥΝ1

ΣΥΝ2

ΣΥΝ3

ΣΥΝ4

ΣΥΝ5

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΣΥΝι

K

Θόρυβος (Κ)

Ε1

Ηχορύπανση

Π.∆. 1180/1981

2

4

2

3

4

192

Β

Υγρά απόβλητα
καθαρισµού (Κ)

Ε2

Ρύπανση εδάφους και υδροφόρου
ορίζοντα

ΚΥΑ Ε1β. 221/1965

2

2

2

2

5

90

Β

Πυρκαγιά (ΕΠ)

Ε3

Ρύπανση της ατµόσφαιρας –
φαινόµενο θερµοκηπίου Ρύπανση εδάφους και υδροφόρου
ορίζοντα από την έκλυση αφρού
και άλλων υγρών πυρόσβεσης

Υ.Α. Φ15/οικ.
1589/104/2006

1

2

2

2

4

32

Γ

Έλεγχος µε ειδικό
εξοπλισµό για µέτρηση
του επιπέδου
ραδιενέργειας των
υλικών. (Κ)

Ε4

Ρύπανση περιβάλλοντος – έκλυση
ραδιενέργειας.

-

1

5

5

2

5

250

Α

2

2

2

2

2

32

Γ

1

2

2

2

2

16

Γ

∆ηµιουργία στερεών
αποβλήτων από
καταστροφή
συσκευασίας (ΜΚ)

Πυρκαγιά (ΕΠ)

Ε5

Ρύπανση εδάφους

Ε6

Ρύπανση της ατµόσφαιρας –
φαινόµενο θερµοκηπίου Ρύπανση εδάφους και υδροφόρου
ορίζοντα από την έκλυση αφρού
και άλλων υγρών πυρόσβεσης

Ν 2939/2001
ΚΥΑ
50910/2727/2003

Υ.Α. Φ15/οικ.
1589/104/2006

ΕΚ∆ΟΣΗ

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

Παπαγεωργίου Θ.

ΕΓΚΡΙΣΗ

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Θεοδωρόπουλος Στ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
∆ΗΛΩΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2008

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΚ∆ΟΣΗ:2η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:25/04/2009
Σελίδα 23 από 50

Ε: Συνολική λειτουργία του βιοµηχανοστασίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΠΛΕΥΡΑ

Π.Π.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Ενδεχόµενη διαρροή
πετρελαίου (ΜΚ)

Ε7

Κίνδυνος Πυρκαγιάς- ρύπανσης
εδάφους και υδροφόρου ορίζοντα

Χρησιµοποιηµένο
απορροφητικό υλικό
(ροκανίδι και άµµο) (ΕΠ)

Ε8

Ρύπανση εδάφους

Ε9

Ρύπανση της ατµόσφαιρας –
φαινόµενο θερµοκηπίου Ρύπανση εδάφους και υδροφόρου
ορίζοντα από την έκλυση αφρού
και άλλων υγρών πυρόσβεσης

4. ∆εξαµενή Πετρελαίου

Πυρκαγιά (ΕΠ)

ΣΥΝ1

ΣΥΝ2

ΣΥΝ3

ΣΥΝ4

ΣΥΝ5

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΣΥΝι

K

2

3

3

3

5

270

Β

ΚYA
13588/725/2006 &
ΚΥΑ 24944/2006

2

2

2

2

2

32

Γ

Υ.Α. Φ15/οικ.
1589/104/2006

2

3

3

3

4

216

Β

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ
Υ.Α. Φ15/οικ.
1589/104/2006 ΚYA
13588/725/2006 &
ΚΥΑ 24944/2006

Κ: ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΚ: ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΠ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΚ∆ΟΣΗ

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

Παπαγεωργίου Θ.

ΕΓΚΡΙΣΗ

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Θεοδωρόπουλος Στ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
∆ΗΛΩΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2008

ΕΚ∆ΟΣΗ:2η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:25/04/2009
Σελίδα 24 από 50

Κατά το 2008 η εταιρία κατέγραψε επιπλέον τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του παρακάτω πίνακα, οι οποίες σχετίζονται µε τη χρήση νερού
από γεώτρηση και την αναµενόµενη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα λειτουργία του σπαστήρα.
Πίνακας 4.2 : Περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις που αναγνωρίστηκαν κατά το 2ο χρόνο λειτουργίας του ΣΠ∆

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤ: Χρήση νερού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΠΛΕΥΡΑ

Π.Π.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ

ΣΥΝ1

ΣΥΝ2

ΣΥΝ3

ΣΥΝ4

ΣΥΝ5

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΣΥΝι

K

Ν. 3199/2003 ΚΥΑ
43504/2005

4

4

4

2

4

512

Α

1. Υφιστάµενο πηγάδι στον
προαύλιο χώρο

Κατανάλωση νερού (Κ)

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Ζ: Κατατεµαχισµός παλαιών µετάλλων στο σπαστήρα (shredder)

ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Λειτουργία σπαστήρα

ΣΤ1

Ανάλωση φυσικών πόρων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΠΛΕΥΡΑ

Π.Π.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ

ΣΥΝ1

ΣΥΝ2

ΣΥΝ3

ΣΥΝ4

ΣΥΝ5

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΣΥΝι

K

Θόρυβος (Κ)

Ζ1

Ηχορύπανση

Π.∆. 1180/1981

4

4

4

3

4

768

Α

Απόβλητα (Κ)

Ζ2

Ρύπανση εδάφους

ΚΥΑ
50910/2727/2003

4

4

4

3

4

768

Α

Κατανάλωση
ηλεκτρισµού (Κ)

Ζ3

Ανάλωση φυσικών πόρων

-

4

3

4

2

4

384

Α

Πυρκαγιά (ΕΠ)

Ζ4

Ρύπανση ατµόσφαιρας, εδάφους
και υδροφόρου ορίζοντα από τη
χρήση πυροσβεστικών µέσων

Υ. Α. Φ15/οικ.
1589/104/2006

2

4

3

2

4

192

Β
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5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο πίνακας 5.1 παρουσιάζει τα περιβαλλοντικά προγράµµατα που η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. υλοποίησε
κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του ΣΠ∆ ώστε να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της.
Κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας του ΣΠ∆ η εταιρία προχώρησε στην εκπόνηση και υλοποίηση
νέων περιβαλλοντικών προγραµµάτων, που σχετίζονται µε τις νέες περιβαλλοντικές πλευρές
που αναγνώρισε και κατέγραψε. Έτσι:
Προχώρησε στη συµπλήρωση της τσιµεντόστρωσης του προαύλιου χώρου ώστε να
αποφεύγεται η επαφή των παλαιών µετάλλων ή των οµβρίων που έρχονται σε επαφή µε
τα παλαιά µέταλλα µε το έδαφος. Επίσης εκπόνησε πρόγραµµα για την επιδιόρθωση της
τσιµεντόστρωσης στον υπόλοιπο χώρο, όπου αυτή έχει φθαρεί.
Κατασκεύασε δεξαµενή διβάθµιας καθίζησης για την επεξεργασία των οµβρίων που
έρχονται σε επαφή µε τα παλαιά µέταλλα. Η δεξαµενή φαίνεται στο επόµενο σχήµα

Σχήµα 5.1: Σχηµατική παράσταση της δεξαµενής διβάθµιας καθίζησης για την επεξεργασία των
οµβρίων πριν την τελική τους διάθεση
Τα όµβρια συγκεντρώνονται στη δεξαµενή, όπου ηρεµούν και καθιζάνουν τα οξείδια των
παλαιών µετάλλων που πιθανώς παρασύρουν από τις ποσότητες µετάλλων, που είναι
αποθηκευµένες σε µη στεγασµένους χώρους. Προληπτικά στη δεξαµενή έχουν
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τοποθετηθεί και τοιχία ανάσχεσης ελαίων που µπορεί να παρασυρθούν από τα όµβρια
και επιπλέουν σε αυτά.
Η εταιρία διέκοψε τη συνεργασία της µε ιδιώτη παροχέα νερού και απέκτησε άδεια
χρήσης νερού για γεώτρηση ιδιοκτησίας της παρακολουθώντας τη σχετική κατανάλωση
µε υδροµετρητή. Επίσης υπέγραψε σύµβαση υδροληψίας µε την ΕΥ∆ΑΠ, η οποία
προχώρησε σε επέκταση του δικτύου της µέχρι της εγκαταστάσεις της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.
Πριν από την εγκατάσταση του σπαστήρα, η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. ανέθεσε στην εταιρία µε την
οποία συνεργάζεται για την παρακολούθηση των σταθµών θορύβου στο εργοστάσιο τη
διενέργεια προσοµοιώσεων της στάθµης θορύβου κατά τη λειτουργία του σπαστήρα. Τα
αποτελέσµατα της µελέτης αυτής χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό των
ηχοµονωτικών παρεµβάσεων, που είναι απαραίτητες για την ελάττωση της θορυβικής
επιβάρυνσης κατά τη λειτουργία του µηχανήµατος. Οι παρεµβάσεις αυτές υλοποιήθηκαν
κατά την εγκατάσταση του σπαστήρα. Με την έναρξη της λειτουργίας του θα γίνουν και
πάλι µετρήσεις θορύβου στις εγκαταστάσεις της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. ώστε να ελεγχθεί η
αποτελεσµατικότητα των µέτρων που έλαβε η εταιρία.
Η εταιρία ασχολείται ήδη µε την ανεύρεση τρόπων διαχείρισης των απορριµµάτων, που
θα προκύπτουν από τη λειτουργία του σπαστήρα. Έχουν ήδη βρεθεί αδειοδοτηµένες
εταιρίες αποκοµιδής ενώ και η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. έχει επεκτείνει αντίστοιχα τις άδειες
συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων, που έχει στην κατοχή της. Η εταιρία εξετάζει
επίσης και άλλες δυνατότητες διάθεσης των αποβλήτων (π.χ. σαν εναλλακτικό καύσιµο).
Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. συνεχίζει να παρακολουθεί τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας στις
εγκαταστάσεις της και θα αναζητήσει τρόπους βελτιστοποίησης της λειτουργίας του
σπαστήρα ώστε να ελαττώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αν είναι εφικτό.
Η εταιρία αναβάθµισε τις πυροσβεστικές της ικανότητες επ’ευκαιρία του εκσυγχρονισµού
της δηµιουργώντας αυτόνοµο πυροσβεστικό δίκτυο.
Η εξέλιξη των προγραµµάτων, που η εταιρία εκπόνησε και υλοποίησε στο δεύτερο έτος
λειτουργίας του ΣΠ∆ παρουσιάζεται στον πίνακα 5.2.
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Πίνακας 5.1 : Περιβαλλοντικά προγράµµατα που υλοποιήθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΣΠ∆

Α/Α

1

Σκοπός

Στόχος

Εντοπισµός οποιασδήποτε
ραδιενεργού πηγής µέσα στο
εισερχόµενο φορτίο.

Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα

Περ. Πλευρές
(Π.Π.)

Εγκατάσταση πύλης ελέγχου ραδιενέργειας.

Α1,Ε4

Προµήθεια φορητού ανιχνευτή-µετρητή ακτινοβολίας

Α1,Ε4

Πρόληψη επιβάρυνσης
ανθρώπινης υγείας και
περιβάλλοντος, από πιθανή
έκλυση ραδιενέργειας.

2

Γρήγορος έλεγχος της ποιότητας
του εισερχόµενου φορτίου.

Εντοπισµός ξένων προσµίξεων
στα ανακυκλούµενα µέταλλα.

Προµήθεια φορητού αναλυτή µετάλλων και συµπληρωµατικού εξοπλισµού.

3

Μείωση των Επιπτώσεων του
Θορύβου στο Περιβάλλον, ο
οποίος προκαλείται κατά τη
λειτουργία της εταιρίας και
συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία
όσον αφορά τα επίπεδα θορύβου
στον εξωτερικό χώρο της
εταιρίας.

Θόρυβος στα όρια του οικοπέδου
κάτω των επιτρεπόµενων από
την νοµοθεσία ορίων (≤ 70
db(A)).

Μετρήσεις θορύβου από εξειδικευµένο εξωτερικό εργαστήριο µετρήσεων.

Α2, Α5, Β2, Β5,
Ε1

4

Μείωση Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων από τη διάθεση
απορριµµάτων γραφείουβιοµηχανοστασίου.

100% διαχείριση των
χρησιµοποιηµένων εκτυπωτικών
µελανιών, µελανοδοχείων,
µπαταριών, χαρτιού, µπουκαλιών
PET ,συσκευασιών TETRAPAK.

Aνακύκλωση των εκτυπωτικών µελανιών και µελανοδοχείων (cartridges).

∆1
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Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα

Περ. Πλευρές
(Π.Π.)

Aνακύκλωση των µπαταριών.

∆1

Ανακύκλωση χαρτιού-χαρτονιού.

∆1

5

Μείωση Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων από τη διάθεση
παλαιών ηλεκτρικώνηλεκτρονικών συσκευών.

100% διαχείριση παλαιών
ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών
συσκευών.

Συνεργασία µε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών
συσκευών.

∆4

6

Μείωση Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων από την απόρριψη
µπαταριών αυτοκινήτου
(Μπαταρίες Μολύβδου)

∆ιαχείριση 100% των µπαταριών
που προέρχονται από τη
συντήρηση των οχηµάτων και
διάθεση προς ανακύκλωση

Σύµβαση µε εξειδικευµένη εταιρεία για την διαχείριση και ανακύκλωση των
µπαταριών αυτοκινήτου (µολύβδου).

Γ7

7

Πρόβλεψη αντιµετώπισης
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
µέσω εκπαίδευσης προσωπικού
σε θέµατα Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης, παροχής α’
βοηθειών και πυρασφάλειας.

Μείωση και περιορισµός των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης και
περιορισµός ατυχηµάτων από
τέτοια περιστατικά.

Πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού σε συνεργασία µε εξωτερικό
εξειδικευµένο φορέα.
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8

Πρόληψη ρύπανσης εδάφους και
υδροφόρου ορίζοντα.

Βελτίωση των εγκαταστάσεων
των δεξαµενών ντίζελ και
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Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα

Τοποθέτηση περιεκτών στις δεξαµενές ντίζελ και πετρελαίου θέρµανσης.
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Πίνακας 5.2: Περιβαλλοντικά προγράµµατα που εκπονήθηκαν/υλοποιήθηκαν κατά το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του ΣΠ∆

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τσιµεντόστρωση σε δυτική
πλευρά οικοπέδου

Κατασκευή συστήµατος
διευθέτησης οµβρίων και
δεξαµενών διβάθµιας
καθίζησης

Ηχοµόνωση σπαστήρα

∆ιαχείριση απορριµµάτων
σπαστήρα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1. Συγκέντρωση οικονοµικών
προσφορών
2. Ανάθεση
3. Κατασκευή
1. Έρευνα αγοράςπολεοδοµικών απαιτήσεων.
2. Συγκέντρωση οικονοµικών
προσφορών.
3. Ανάθεση-σχεδιασµός
έργου.
4. Κατασκευή.
1. Ανάθεση σε Acoustic
Science των
προσοµοιώσεων ακουστικής
επιβάρυνσης
2. Επιλογή θέσης σπαστήρα
3. Κατασκευή ηχοµόνωσης
σπαστήρα
4. Ηχοµετρήσεις κατά τη
λειτουργία του σπαστήρα
1. Αναζήτηση φορέων
αποκοµιδής
2. ∆ιερεύνηση αδειοδοτικού
τους καθεστώτος
3. Συγκέντρωση οικονοµικών
προσφορών
4. Ανάθεση

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ιούνιος 2008

Ιούνιος 2008

Τέλος 2008
Τέλος 2008

Σεπτέµβριος 2008
Οκτώβριος 2008

Α’ Εξάµηνο 2008

Μαΐος 2008

Α’ Εξάµηνο 2008

Ιούνιος 2008

Α’ Εξάµηνο 2008

Οκτώβριος 2008

Έως το τέλος του 2008

Μάρτιος 2009

Ιούνιος 2008

Ιούνιος 2008

Ιούνιος 2008

Ιούνιος 2008

Τέλος 2008

Μάρτιος 2009

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκαν

Ιούνιος 2009

Εκκρεµεί

Νοέµβριος 2008

∆εκέµβριος 2008

Νοέµβριος 2008

∆εκέµβριος 2008

∆εκέµβριος 2008

∆εκέµβριος 2008

Ολοκληρώθηκαν

Εκκρεµεί
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Βελτιστοποίηση
ηλεκτρικών συνδέσεων
σπαστήρα

Εκσυγχρονισµός
συστήµατος πυρασφαλείας
ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ

Επισκευή
τσιµεντόστρωσης γηπέδου
ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ / Έλεγχος
υπεδάφους

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1. Καταγραφή
καταναλώσεων
2. Αξιολόγηση
αποτελεσµάτων
3. Συγκέντρωση οικονοµικών
προσφορών
4. Ανάθεση
1. Εκπόνηση µελέτης και
έγκριση από ΠΥ
2. Συγκέντρωση οικονοµικών
προσφορών
3. Ανάθεση
4. Έλεγχος λειτουργίας
1. Συγκέντρωση οικονοµικών
προσφορών
2. Ανάθεση
3. Επισκευή – κατασκευή /
Έλεγχος υπεδάφους

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ιούνιος 2010

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η ολοκλήρωση του
προγράµµατος προϋποθέτει
την παρακολούθηση της
ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά
τον πρώτο χρόνο λειτουργίας
του σπαστήρα.

Ιούνιος 2010
∆εκέµβριος 2010
Ιανουάριος 2011
Ιανουάριος 2009

Ιανουάριος 2009

Ιανουάριος 2009

Ιανουάριος 2009

Φεβρουάριος 2009
Απρίλιος 2009

Φεβρουάριος 2009
Απρίλιος 2009

Ολοκληρώθηκε

Μαΐος 2009
Εκκρεµεί

Αύγουστος 2009
Αύγουστος 2009
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6. ΣΥΝΟΨΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤON ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.

Ενέργεια – Νερό
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η κατανάλωση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας σε
σχέση µε την επεξεργαζόµενη ποσότητα µετάλλου (παραλαβές) στις εγκαταστάσεις της
ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. την τελευταία τετραετία. Τα στοιχεία προέρχονται από το αρχείο της εταιρείας.
Πίνακας 6.1: Στοιχεία κατανάλωσης νερού για τα έτη 2005, 2006,2007 και 2008
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(kg)
8.812.913
12.796.484
22.456.121
15.161.720

ΕΤΟΣ
2005
2006
2007
2008

ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟ
3
ΝΕΡΟ (m )
431
186
495
779

∆ΕΙΚΤΗΣ = ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟ
3
ΝΕΡΟ/ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (m /kg)
-5
≅ 4,9x10
-5
≅ 1,5x10
≅ 2,2x10-5
≅ 5,1 x10-5

∆είκτης κατανάλωσης νερού προς παραγωγή (m3/Kg)

0,00006
0,00005
0,00004
0,00003
0,00002
0,00001
0
2005

2006

2007

2008

Σχήµα 6.1: ∆ιάγραµµα δείκτη κατανάλωσης νερού προς παραγωγή
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Πίνακας 6.2 : Στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2005, 2006, 2007 και 2008

ΕΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(Kg)

2005
2006
2007
2008

8.812.913
12.796.484
22.456.121
15.161.720

ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(kWh)

∆ΕΙΚΤΗΣ = ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(kWh/Kg)

112.000
117.520

0,013
0,009
0,007
0,011

155.360
168.880

∆είκτης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προς
παραγωγή (m3/Kg)

0,014
0,012
0,01
0,008
0,006
0,004
0,002
0
2005

2006

2007

2008

Σχήµα 6.2: ∆ιάγραµµα δείκτη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προς παραγωγή

Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι κατά το έτος 2008 αυξήθηκε τόσο η κατανάλωση νερού
όσο και της ηλεκτρικής ενέργειας. Το γεγονός αυτό είναι δύσκολο να εξηγηθεί, αν κανείς λάβει
υπόψη του µόνο τις µειωµένες ποσότητες παλαιών µετάλλων, που εισήρθαν στην εγκατάσταση
προς επεξεργασία κατά το 2008 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Κατά το 2008 όµως, πέρα
από την επεξεργασία των παλαιών µετάλλων, στις εγκαταστάσεις της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. έλαβε
χώρα και πλήθος εργασιών εκσυγχρονισµού και δηµιουργίας έργων υποδοµής. Η εγκατάσταση
του σπαστήρα, η τσιµεντόστρωση µέρους του οικοπέδου, η δηµιουργία της δεξαµενής διβάθµιας
καθίζησης, ο εκσυγχρονισµός του πυροσβεστικού δικτύου και άλλα έργα απαίτησαν αυξηµένες
καταναλώσεις νερού και ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. θα συνεχίσει να παρακολουθεί µε προσοχή τους προηγούµενους δείκτες
καθώς η εκµηχάνιση της διαλογής των παλαιών µετάλλων αναµένεται να οδηγήσει πιθανότατα
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σε αύξηση της κατανάλωσης νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της εταιρίας όµως
εξακολουθεί να παραµένει η µείωση των δεικτών κατανάλωσης µέσω της αύξησης της
παραγωγής, του πλήρους εκσυγχρονισµού των ηλεκτρολογικών της εγκαταστάσεων και της
αντίστοιχης εκπαίδευσης του προσωπικού.

Στερεά απόβλητα
Τα διάφορα στερεά απόβλητα, που δηµιουργούνται κατά τη λειτουργία της εταιρίας, είναι τα
παρακάτω:

•

Απορρίµµατα γραφείου. Η εταιρία συνεχίζει την εφαρµογή προγράµµατων ανακύκλωσης
χαρτιού-χαρτονιού, εκτυπωτικών µελανιών και µελανοδοχείων και φορητών µπαταριών.
Ανταλλακτικά µηχανολογικού εξοπλισµού και υλικά συντήρησης (Ελαστικά και
συσσωρευτές αυτοκινήτων κ.λ.π.). Για όσα από τα υλικά αυτά µπορούν να
ανακυκλωθούν (π.χ. ελαστικά αυτοκινήτων, δοχεία λιπαντικών ελαίων) η εταιρία έχει
υπογράψει συµβάσεις µε τα εγκεκριµένα από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε συστήµατα εναλλακτικής
διαχείρισης (π.χ. ECOELASΤIΚA ΑΕ, ΚΕΠΕ∆ ΑΕ) ή µε συµβεβληµένους συνεργάτες
τους.

Μεταλλικά

ανταλλακτικά

που

δεν

µπορούν

να

επισκευαστούν

και

να

επαναχρησιµοποιηθούν προωθούνται από την ίδια την εταιρεία για ανακύκλωση.
•

Απορρίµατα από τη διαλογή των παλαιών µετάλλων. Οι ποσότητες των µη µεταλλικών
απορριµµάτων από τη διαλογή των παλαιών µετάλλων (π.χ. πλαστικά, γυαλιά κλπ) είναι
µικρές και διατίθενται σε ΧΥΤΑ. Ειδικά όµως για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) που µπορεί να βρεθούν στο µεταλλικό σκραπ η
εταιρία έχει υπογράψει σύµβαση µε το εγκεκριµένο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. σύστηµα
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ.

Επιπλέον η εταιρία προετοιµάζεται ήδη για τη διαχείριση των απορριµµάτων που θα
προκύψουν από τη λειτουργία του σπαστήρα µε τον κατατεµαχισµό και τη µηχανική διαλογή των
παλαιών µετάλλων. Η προετοιµασία συνίσταται στην αναζήτηση κατάλληλα αδειοδοτηµένων
φορέων αποκοµιδής, επεξεργασίας και διάθεσης του αποβλήτου.
Οι κωδικοί ΕΚΑ των παραπάνω τύπων αποβλήτων είναι:
08 03 18: απόβλητα τόνερ εκτύπωσης, 15 01 01: συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι, 15 01 02:
πλαστική συσκευασία, 15 01 03: ξύλινη συσκευασία, 15 01 04: µεταλλική συσκευασία, 16 01 03:
ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 16 02: απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό
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εξοπλισµό, 16 06 04: αλκαλικές µπαταρίες, 20 01 01:χαρτιά και χαρτόνια, 20 01 36:
απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός, 20 03 01: ανάµεικτα δηµοτικά
απόβλητα.
Οι µπαταρίες αυτοκινήτου (µπαταρίες µολύβδου) αποτελούν επικίνδυνο απόβλητο µε κωδικό
ΕΚΑ 16 06 01.

Υγρά απόβλητα
Τα υγρά απόβλητα που δηµιουργούνται κατά τη λειτουργία της εταιρίας, είναι τα εξής:

•

Ορυκτέλαια προερχόµενα από την συντήρηση των µηχανηµάτων. Συλλέγονται σε
δεξαµενή και εν συνεχεία παραλαµβάνονται από ειδικό βυτιοφόρο της ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.
Αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα µε κωδικούς ΕΚΑ 13 01 11: συνθετικά υδραυλικά έλαια
και 13 02 06: συνθετικά έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης.

•

Αστικά λύµατα προσωπικού. Καταλήγουν σε στεγανό βόθρο και από εκεί µε βυτιοφόρο
σε µονάδα επεξεργασίας της ΕΥ∆ΑΠ.

Η εταιρία λαµβάνει επίσης µέριµνα για την επεξεργασία των οµβρίων, που βρέχουν το οικόπεδό
της και ενδεχοµένως να παρασύρουν οξείδια µετάλλων από τους µη στεγασµένους χώρους
όπου είναι αποθηκευµένα παλαιά µέταλλα. Πριν τη διάθεση τους στον αγωγό οµβρίων, αυτά
συγκεντρώνονται σε δεξαµενή διβάθµιας καθίζησης όπου ηρεµούν και κατακάθονται τα οξείδια.
Επιπλέον εντός της δεξαµενής έχουν κατασκευαστεί δύο τοιχία ανάσχεσης ελαίου, ένα σε κάθε
βαθµίδα (θάλαµο) της δεξαµενής, ώστε να κατακρατούνται και λάδια που πιθανώς να
παρασύρουν τα νερά της βροχής.

Αέριοι ρύποι και σκόνη
Η εταιρεία δεν διαθέτει σταθερές πηγές αερίων ρύπων και σκόνης. Κατά την παραλαβή και
εκφόρτωση των παλαιών µετάλλων, κατά τη διαδικασία διαλογής τους αλλά και κατά την
φόρτωσή τους ώστε να προωθηθούν στους πελάτες της εταιρείας, µπορεί να δηµιουργηθούν
τοπικά και για µικρό χρονικό διάστηµα εστίες σκόνης. Οι περιπτώσεις αυτές αντιµετωπίζονται µε
την άµεση αποµάκρυνση του προσωπικού από τις δηµιουργούµενες εστίες. Σε κάθε περίπτωση
το προσωπικό διαλογής είναι εφοδιασµένο µε ειδική προστατευτική µάσκα και ειδικά
προστατευτικά γάντια.
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Η παραπάνω κατάσταση δεν αναµένεται να µεταβληθεί µε την εγκατάσταση του σπαστήρα. Το
σύστηµα που επιλέγη τελικά χρησιµοποιεί κυκλώνες, όπου λειτουργεί σύστηµα κατιονισµού µε
νερό για την κατακράτηση της σκόνης. Η εταιρία θα παρακολουθεί την απόδοση του
συστήµατος και θα προβεί σε παρεµβάσεις-διορθώσεις, αν η απόδοσή του δεν κριθεί
ικανοποιητική.

Θόρυβος
Ο θόρυβος που παράγεται από το βιοµηχανοστάσιο προέρχεται κυρίως από την λειτουργία των
µηχανηµάτων και οχηµάτων που δεν είναι συνεχής. Για τη παρακολούθηση της στάθµης
θορύβου, η εταιρεία ανέθεσε σε εξωτερικό εργαστήριο τη µέτρηση των επιπέδων θορύβου
περιµετρικά του εργοστασίου κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του ΣΠ∆. Βρέθηκε ότι αυτή
βρίσκεται εντός των ορίων, που θέτει η νοµοθεσία για βιοµηχανική περιοχή (70 dB).
Κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας του ΣΠ∆ η εταιρία Acoustic Sciense, µε την οποία η ΑΝΑΜΕΤ
Α.Ε. συνεργάζεται για την παρακολούθηση της θορυβικής επιβάρυνσης, που προκαλούν οι
δραστηριότητές της, διενήργησε για λογαριασµό της εταιρίας προσοµοιώσεις της ηχητικής
στάθµης στις εγκαταστάσεις της κατά τη λειτουργία του σπαστήρα. Η διαδικασία κρίθηκε
απαραίτητη ώστε να προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα ηχοµονωτικά µέτρα πριν από την
εγκατάσταση του σπαστήρα.
∆εδοµένου ότι δεν υπήρχαν µετρήσεις θορύβου για τον υπό εγκατάσταση σπαστήρα, στο
µοντέλο, που χρησιµοποιήθηκε για την προσοµοίωση, χρησιµοποιήθηκαν αρχικά στοιχεία από
µεγαλύτερο σπαστήρα (5.000 αντί 1000 Hp), που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της STOMANA
INDUSTRY στη Βουλγαρία ενώ έγιναν ακριβείς µετρήσεις των χαρακτηριστικών του οικοπέδου
της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. (ύψος περίφραξης, χαρακτηριστικά επίστρωσης εδάφους κλπ).
Το αποτέλεσµα της προσοµοίωσης για την τοποθέτηση του σπαστήρα στη βορειοδυτική γωνία
του οικοπέδου χωρίς ηχοµόνωση φαίνεται στο Σχήµα 6.1.
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Σχήµα 6.1: Προσοµοίωση της θορυβικής επιβάρυνσης κατά τη λειτουργία του σπαστήρα στη βορειοδυτική γωνία του οικοπέδου της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. χωρίς µέτρα
ηχοµόνωσης.
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Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης δείχνουν ότι χωρίς ηχοµονωτικές παρεµβάσεις οι στάθµες
θορύβου θα ξεπερνούσαν σηµαντικά το όριο των 70 dB, που θέτει η νοµοθεσία.
Η παραπάνω µελέτη συνεχίστηκε µε µετρήσεις θορύβου κατά τη λειτουργία του σπαστήρα της
ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, όταν ολοκληρώθηκε η κατασκευή του. Οι
µετρήσεις αυτές χρησιµοποιήθηκαν για τον ακριβέστερο προσδιορισµό, µε βάση την
προσοµοίωση, των ηχοµονωτικών παρεµβάσεων που είναι απαραίτητες. Αποφασίστηκε η
κατασκευή ηχοπετάσµατος περιµετρικά και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σπαστήρα, το
οποίο και ολοκληρώθηκε κατά την εγκατάσταση του σπαστήρα στο οικόπεδο της εταιρίας, όπως
φαίνεται στη φωτογραφία που ακολουθεί.

Φώτο 6.1: Κατασκευή ηχοπετάσµατος περιµετρικά του σπαστήρα στη φάση εγκατάστασής του.
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Η αποτελεσµατικότητα του έργου θα ελεγχθεί κατά την έναρξη της λειτουργίας του σπαστήρα
στις εγκαταστάσεις της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. Εφόσον κριθεί απαραίτητο θα γίνουν και νέες
ηχοµονωτικές παρεµβάσεις ώστε να επιτευχθεί η πλήρης συµµόρφωση της εταιρίας προς τις
νοµοθετικές απαιτήσεις.
7. ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο όλων των νοµοθετηµάτων, που αφορούν τις
δραστηριότητές της. Η εταιρία ενηµερώνεται έγκαιρα για παλαιότερα αλλά και νέα
νοµοθετήµατα, που την αφορούν κυρίως από το διαδίκτυο και πιο συγκεκριµένα από τις
ιστοσελίδες του ΕΛΙΝΥΑΕ και του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Σχετική ενηµέρωση υπάρχει και από το αρµόδιο
τµήµα του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας Μετάλλου που ανήκει στον Όµιλο της ΒΙΟΧΑΛΚΟ.
Κατά το 2008 η εταιρία ασχολήθηκε ενεργά µε τη µελέτη και εφαρµογή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19/11/2008 για τα απόβλητα και την
κατάργηση ορισµένων οδηγιών καθώς και του κανονισµού 2006/1907/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18/12/2006 για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την
αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH).
Η οδηγία 2008/98/ΕΚ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εταιρία καθώς θέτει κριτήρια για
τον αποχαρακτηρισµό αποβλήτων. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την οδηγία ορισµένα
προσδιορισµένα απόβλητα παύουν να αποτελούν απόβλητα εάν έχουν υποστεί εργασία
ανάκτησης, περιλαµβανοµένης της ανακύκλωσης, και πληρούν κριτήρια που καθορίζονται µε
τους ακόλουθους όρους:
α) η ουσία ή το αντικείµενο χρησιµοποιείται συνήθως για συγκεκριµένους σκοπούς,
β) υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη συγκεκριµένη ουσία ή αντικείµενο
γ) η ουσία ή το αντικείµενο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τους συγκεκριµένους σκοπούς και
συµµορφούται προς την κείµενη νοµοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα, και
δ) η χρήση της ουσίας ή του αντικειµένου δεν πρόκειται να έχει δυσµενή αντίκτυπο στο
περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία
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Σύµφωνα µε το Παράρτηµα II της οδηγίας, στις διαδικασίες ανάκτησης συµπεριλαµβάνεται και η
διαλογή, σύνθλιψη, συµπαγοποίηση και κοκκοποίηση των αποβλήτων.
Συνεπώς οι διαδικασίες επεξεργασίας στις οποίες η εταιρία υποβάλλει τα υλικά που εµπορεύεται
αποτελούν διαδικασίες ανάκτησης και τα παλαιά µέταλλα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για
τον αποχαρακτηρισµό τους ως απόβλητα.
Η ενσωµάτωση της οδηγίας στην ελληνική νοµοθεσία αναµένεται να απλοποιήσει τη διακίνηση
των υλικών που εµπορεύεται η

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. καθώς αυτά δεν θα εµπίπτουν πλέον στη

νοµοθεσία που διέπει τη διαχείριση αποβλήτων.

Σύµφωνα όµως µε τον κανονισµό REACH η

διακίνησή τους ως προϊόντα, όχι απόβλητα, προϋποθέτει την καταχώριση των ουσιών που
περιέχουν. Η εταιρία ολοκλήρωσε το 2008 την προ-καταχώριση (pre-registration) των ουσιών
που την ενδιαφέρουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων (ECHA), αρµόδιου για
την εφαρµογή του κανονισµού, ώστε κατά την ενσωµάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ στην
ελληνική νοµοθεσία να µπορεί να διακινεί τα υλικά της ως προϊόντα τουλάχιστον µέχρι το τέλος
του 2010. Στον επόµενο πίνακα δίνονται οι ουσίες που προ-καταχώρισε η εταιρία και οι αριθµοί
προ-καταχώρισης του ECHA
Πίνακας 7.1: Ουσίες και αριθµοί προ-καταχώρισης χηµικών ουσιών ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.
Ουσία

Αριθµός προ-καταχώρισης (ECHA)

Αλουµίνιο

05-2118182151-51-0000

Σίδηρος

05-2118182162-48-0000

Μαγνήσιο

05-2118182173-45-0000

Μόλυβδος

05-2118182143-48-0000

Χρώµιο

05-2118182166-40-0000

Μολυβδένιο

05-2118182169-34-0000

Ψευδάργυρος

05-2118182139-37-0000

Πυρίτιο

05-2118182154-45-0000

Νικέλιο

05-2118182147-40-0000

Κασσίτερος

05-2118182147-40-0000

Χαλκός

05-2118182132-51-0000

Μαγγάνιο

05-2118182176-39-0000

Χαλκός, τέφρα (dross)

05-2118182180-50-0000

Ορείχαλκος, τέφρα (dross)

05-2118910833-43-0000

Χαλκός, «λέπι» (scale)

05-2118910833-43-0000
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Για την περίοδο µετά το 2010, η εταιρία προσδοκά, σύµφωνα µε το άρθρο 2.7 (δ) του
κανονισµού REACH για ανακτώµενες ουσίες, την εξαίρεση της από την πλήρη καταχώριση (full
registration) των ουσιών που διακινεί. Η πλήρης καταχώριση προϋποθέτει χηµικές µελέτες και
κατάθεση φακέλου στον ECHA µε τα χηµικά χαρακτηριστικά των ουσιών και οδηγίες για την
ασφαλή χρήση τους. Αναµένεται η κατάθεση των εκθέσεων αυτών να γίνει από τους αρχικούς
παραγωγούς των ουσιών.
Κατά το 2008 η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. συνέχισε επίσης τη συνεργασία της µε τους προµηθευτές της,
επιδιώκοντας να συνεισφέρει καίρια στην εξασφάλιση της νοµιµότητας στο χώρο της εµπορίας
παλαιών µετάλλων. Παρά τις επιφυλάξεις ορισµένων προµηθευτών για την παροχή στοιχείων
που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους (όροι άδειας λειτουργίας, περιβαλλοντικοί
όροι κ.λ.π.), οι οποίες επιβραδύνουν σηµαντικά τη διαδικασία, η εταιρία κατά το 2008
συγκέντρωσε στοιχεία για 34, σε σύνολο 77, ενεργών προµηθευτών της. Το ποσοστό των
εταιριών που ελέγχθησαν έφτασε το 44% σε σχέση µε το 32% της προηγούµενης χρονιάς
(Σχήµα 7.1).

Έλεγχος προµηθευτών

56%

44%

Ελέγχθησαν
Έλεγχος σε εξέλιξη

Σχήµα 7.1: Το 44% του συνολικού αριθµού προµηθευτών της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. ελέγχθηκε για την κατοχή
αδειών διαχείρισης παλαιών µετάλλων και τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις κατά το 2008.

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του ΣΠ∆ ένα σηµαντικό κοµµάτι του ελέγχου των προµηθευτών
της εταιρίας βασίστηκε στην συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από τους προµηθευτές για τις
περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Αντίθετα, το 2008 η προσπάθεια της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. για έλεγχο
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των προµηθευτών της επικεντρώθηκε κυρίως στη δηµιουργία αρχείου µε τις άδειες τους. Το
γεγονός αυτό παρουσιάζεται στο επόµενο σχήµα.

Παροχή στοιχείων από προµηθευτές

26%
12%

Άδειες + Ερωτηµατολόγια
Άδειες
Ερωτηµατολόγια

62%

Σχήµα 7.2: Από τους προµηθευτές της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. που ελέχθησαν στη διάρκεια λειτουργίας του ΣΠ∆
το 26% παρείχε στοιχεία για τις άδειες διαχείρισης στερεών αποβλήτων που κατέχουν ενώ απάντησε και
στο ερωτηµατολόγιο που αφορά τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, το 12% απάντησε µόνο στο
ερωτηµατολόγιο ενώ το 48% παρείχε στοιχεία µόνο για τις άδειες διαχείρισης στερών αποβλήτων που
έχουν στην κατοχή τους.

Πράγµατι, το Σχήµα 7.2 δείχνει ότι η εταιρία συγκέντρωσε στοιχεία για τις άδειες διαχείρισης
στερεών αποβλήτων του 88% των προµηθευτών που ελεγχθήκαν. Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε., δίχως να
εγκαταλείπει την αποστολή ερωτηµατολογιών προς τους προµηθευτές, σχετικά µε τις
περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, θεωρεί ότι η ολοκλήρωση του αρχείου των αδειών των
προµηθευτών της αποτελεί την αποτελεσµατικότερη µέθοδο ελέγχου. Φιλοδοξία της εταιρίας
είναι να συµπληρώσει το αρχείο αυτό εντός του επόµενου έτους λειτουργίας του ΣΠ∆.
Σε κάθε περίπτωση η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε., κάτοχος όλων των νόµιµων αδειών για την εµπορία
παλαιών µετάλλων και µε εµπειρία σε ότι αφορά το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση
µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων παρέχει πρόθυµα κάθε σχετική πληροφορία προς τους
εµπόρους παλαιών µετάλλων ώστε οι τελευταίοι να εκπληρώσουν τις νοµοθετικές απαιτήσεις
που αφορούν τις δραστηριότητές τους. Με την ίδια προθυµία αποστέλλει τις άδειες της προς
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κάθε ενδιαφερόµενο αποσκοπώντας στη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης ανάµεσα στις
εταιρείες που διαχειρίζονται παλαιά µέταλλα ώστε να εξασφαλιστεί η ικανοποίηση των
νοµοθετικών απαιτήσεων µέσω της αµοιβαίας ενηµέρωσης και συνεργασίας.
Η περιβαλλοντική δήλωση υποβάλλεται στο ΥΠΕΧΩ∆Ε και κοινοποιείται στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Θα αναρτηθεί δε στην ιστοσελίδα www.anamet.gr όπου
θα είναι διαθέσιµη στο κοινό.
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8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΑΜΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Παπαγεωργίου Θωµάς

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ NACE: 371.0
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 42

ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ:

ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ: Μαΐος 2010
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Θεοδωρόπουλος Στ.
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Άδεια/Πιστοποιητικό
Λειτουργίας
Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων

Α∆ΕΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.
Αρχή Έκδοσης
Αρ. Πρωτοκόλλου
4611/Φ14.ΑΣΠΡ.3271Ν.Α. ∆υτ. Αττικής
30/7/2008
ΠΕΧΩ 4062/
Περιφέρεια Αττικής
Φ.ΠΕΡΙΒ.4/200628/6/2006

Λήξη
30/07/2016
28/06/2011

ΤροποποίησηΣυµπλήρωση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών
Όρων*

Περιφέρεια Αττικής

ΠΕΧΩ 9360/ Φ.ΠΕΡΙΒ9/2008-08/01/2009

-

Άδεια χρήσης νερού

Περιφέρεια Αττικής

866/13-6-200819/12/2008

19/12/2018

Ν.Α. ∆υτ. Αττικής

4062/Φ14.ΑΣΠΡ.327121/7/2008

21/7/2011

Περιφέρεια Αττικής

ΠΕΧΩ 693/ΦΠΕΡΙΒΣΑ/07-05/03/2007

05/03/2010

Περιφέρεια Αττικής

ΠΕΧΩ 5924/ΦΠΕΡΙΒΣΑ/07-11/09/2007

-

Περιφέρεια Αττικής

Φ 354/515/ΠΕΡΙΒΣΑ/2009-26/2/2009

-

Περιφέρεια
Πελοποννήσου

493-19/04/2007

19/04/2012

Περιφέρεια
Πελοποννήσου

3977-20/12/2007

-

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

2190-25/04/2007

25/04/2012

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

16131/553720/09/2007

-

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

2167-22/05/2007

22/05/2012

Άδεια εγκατάστασης για
µηχανολογικό και
κτιριακό
εκσυγχρονισµό**
Συλλογής-Μεταφοράς
µη Επικινδύνων
Στερεών Αποβλήτων
Τροποποίηση Άδειας
ΣυλλογήςΜεταφοράς***
Τροποποίηση Άδειας
ΣυλλογήςΜεταφοράς***
Συλλογής-Μεταφοράς
µη Επικινδύνων
Στερεών Αποβλήτων
Τροποποίηση Άδειας
ΣυλλογήςΜεταφοράς***
Συλλογής-Μεταφοράς
µη Επικινδύνων
Στερεών Αποβλήτων
Τροποποίηση Άδειας
ΣυλλογήςΜεταφοράς***
Συλλογής-Μεταφοράς
µη Επικινδύνων
Στερεών Αποβλήτων

ΕΚ∆ΟΣΗ

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

Παπαγεωργίου Θ.

ΕΓΚΡΙΣΗ

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Θεοδωρόπουλος Στ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
∆ΗΛΩΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2008

Τροποποίηση Άδειας
ΣυλλογήςΜεταφοράς***
Συλλογής-Μεταφοράς
µη Επικινδύνων
Στερεών Αποβλήτων
Συλλογής-Μεταφοράς
µη Επικινδύνων
Στερεών Αποβλήτων
Συλλογής-Μεταφοράς
µη Επικινδύνων
Στερεών Αποβλήτων
Τροποποίηση Άδειας
ΣυλλογήςΜεταφοράς***
Συλλογής-Μεταφοράς
µη Επικινδύνων
Στερεών Αποβλήτων
Συλλογής-Μεταφοράς
µη Επικινδύνων
Στερεών Αποβλήτων
Τροποποίηση Άδειας
ΣυλλογήςΜεταφοράς***
Συλλογής-Μεταφοράς
µη Επικινδύνων
Στερεών Αποβλήτων
Συλλογής-Μεταφοράς
µη Επικινδύνων
Στερεών Αποβλήτων
Τροποποίηση Άδειας
ΣυλλογήςΜεταφοράς***
Συλλογής-Μεταφοράς
µη Επικινδύνων
Στερεών Αποβλήτων
Τροποποίηση Άδειας
ΣυλλογήςΜεταφοράς***
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Περιφέρεια
Θεσσαλίας

4773-28/09/2007

-

Περιφέρεια Ηπείρου

4428-03/12/2007

03/12/2010

Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδος

9853-16/10/2007

16/10/2010

Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας

14013/316-30/05/2007

30/05/2010

Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας

98797/2418ΠΕ –
1/4/2008

-

Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας

9278-23/10/2007

26/03/2012

Περιφέρεια Ανατ.
Μακεδονίας-Θράκης

650-11/04/2007

11/04/2010

Περιφέρεια Ανατ.
Μακεδονίας-Θράκης

1082-2/5/2008

-

Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου

35087/882 / ΑΦ 6.1.16
Φ.25 ΜΟΛ-24/04/2007

24/04/2010

Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου

7545-21/05/2007

21/05/2010

Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου

12091-20/6/2008

-

Περιφέρεια Κρήτης

563-28/02/2007

28/02/2012

Περιφέρεια Κρήτης

5049-04/10/2007

-

ΕΚ∆ΟΣΗ

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

Παπαγεωργίου Θ.

ΕΓΚΡΙΣΗ

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Θεοδωρόπουλος Στ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
∆ΗΛΩΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2008

Καταχώρηση σε
Μητρώο ∆ιαχείρισης µη
Επικινδύνων Στερεών
Αποβλήτων

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.ΕΓ.Ε.∆.Σ.Α.Π
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171535/14473/12/2007

22/5/2012 (Συλλογή
και Μεταφορά
Αποβλήτων) –
30/3/2010
(Προσωρινή
Αποθήκευση,
∆ιαλογή και
Μηχανική
Επεξεργασία
Αποβλήτων

*Αφορά τους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων των προς αποθήκευση,
διαλογή και µηχανική επεξεργασία παλαιών µετάλλων.
**
Αφορά την εγκατάσταση συγκροτήµατος σπαστήρα συνολικής ισχύος 992,8 kW.
***Αφορά τους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων των προς συλλογή και
µεταφορά παλαιών µετάλλων.

ΕΚ∆ΟΣΗ

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

Παπαγεωργίου Θ.

ΕΓΚΡΙΣΗ

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Θεοδωρόπουλος Στ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
∆ΗΛΩΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2008
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
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Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

Παπαγεωργίου Θ.

ΕΓΚΡΙΣΗ

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Θεοδωρόπουλος Στ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
∆ΗΛΩΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2008
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10. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. (Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.) είναι διαπιστευµένος επαληθευτής
περιβάλλοντος από το ΕΣΥ∆ (Αριθµός ∆ιαπίστευσης: 130/16-10-2003).
Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. αξιολόγησε το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που εφαρµόζει η επιχείρηση
ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. στις εγκαταστάσεις στο Ασπρόπυργο Αττικής µε πεδίο εφαρµογής «Ανακύκλωση
µεταλλικών απορριµµάτων και υπολειµµάτων, διαπίστωσε ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του
Κανονισµού EMAS «για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου» (Καν. 761/2001, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν.
196/2006) και επικύρωσε τα στοιχεία της παρούσας περιβαλλοντικής δήλωσης.
Η επόµενη επικυρωµένη περιβαλλοντική δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί στην αρµόδια κρατική
αρχή έως το τέλος Μαΐου 2010.
Ηµεροµηνία Επικύρωσης Περιβαλλοντικής ∆ήλωσης:

Κων/νος Παναγιωτόπουλος
Επικεφαλής Επαληθευτής
EMAS του ΕΛΟΤ

ΕΚ∆ΟΣΗ

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

Παπαγεωργίου Θ.

ΕΓΚΡΙΣΗ

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Θεοδωρόπουλος Στ.

