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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΡΟΗ ΜΑΖΑΣ ΤΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ) ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. ΕΤΗΣΙΑ ΡΟΗ ΜΑΖΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Στην ενότητα 1 της επικαιροποιηµένης περιβαλλοντικής δήλωσης της εταιρείας αναφέρεται ότι οι
παραλαβές παλαιών µετάλλων που διαχειρίστηκε η εταιρεία κατά το έτος 2011 ανέρχονται σε 67. 997.337
Kg. Επισηµαίνεται ότι στην αντίστοιχη δήλωση του 2010 οι παραλαβές είχαν, εκ παραδροµής,
χαρακτηριστεί µε τον όρο «παραγωγή». Στη συνέχεια αναλύονται οι ποσότητες των επιµέρους υλικών που
συνθέτουν το ρεύµα των εισερχοµένων παλαιών µετάλλων.

Ι. ΣΙ∆ΗΡΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 52.563.247 Kg
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: απορρυπασµένα οχήµατα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και
απορρυπασµένα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (κυρίως λευκές συσκευές πλην
ψυγείων) καθώς και τµήµατα αυτών (π.χ. µηχανές), ίνες σιδήρου από ελαστικά τέλους κύκλου ζωής που
έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία (τεµαχισµός), αποκόµµατα σιδήρου από βιοµηχανίες και βιοτεχνίες
(γρέζια από µηχανουργεία, εταιρείες µεταλλικών κατασκευών κλπ), χυτοσίδηρος καθώς και σκραπ σιδήρου
από κατασκευαστικές δραστηριότητες ή κατεδαφίσεις. Στην κατηγορία του σιδήρου εντάσσεται επίσης και ο
ανοξείδωτος χάλυβας.

ΙΙ. ΧΑΛΚΟΣ / ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ 12.602.507 Kg
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: χάλκινα και αλουµινένια υπολείµµατα από κατασκευαστικές
δραστηριότητες ή κατεδαφίσεις (αποκόµµατα σωλήνων, µεταλλικές πλάκες στέγης, προφίλ αλουµινίου
κλπ), αποκόµµατα από τις βιοµηχανίες επεξεργασίας και παρασκευής χάλκινων ή αλουµινένιων προϊόντων
(π.χ. σωληνουργεία), υλικά συσκευασίας (κουτάκι αλουµινίου), ψυγεία χαλκού - ορειχάλκου, ψυγεία
αλουµινίου,

καλώδια,

καθόδια,

ζάντες

αυτοκινήτων,

πλάκες

λιθογραφίας

κλπ.

Η

κατηγορία

συµπεριλαµβάνει επίσης και κράµατα χαλκού (ορείχαλκος, µπρούτζος) ή αλουµινίου όπως συναντώνται σε
κάλυκες, είδη µπάνιου (π.χ. βρύσες) κλπ.
V. ΛΟΙΠΟ ΣΚΡΑΠ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2.831.583 Kg
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ειδικά κράµατα (π.χ. CuNi), πλακέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών και
καταλύτες που περιέχουν πολύτιµα µέταλλα, άλλες απορρυπασµένες ηλεκτρικές συσκευές µε µεταλλικά
µέρη (πλην των λευκών συσκευών που κατατάσσονται στο σίδερο), µόλυβδος, ψευδάργυρος κλπ.
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2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

Η εταιρεία είναι υποχρεωµένη, µε βάση την ισχύουσα ΑΕΠΟ, να διεξάγει δύο φορές το χρόνο µετρήσεις
θορύβου στα όρια της εγκατάστασης για τον έλεγχο της τήρησης του ορίου των 70 dB(A). Στο επόµενο
σχήµα φαίνονται τα σηµεία της εγκατάστασης στα οποία πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις το ∆εκέµβριο του
2011 και στον πίνακα Σ1 τα αντίστοιχα αποτελέσµατα. Επισηµαίνεται ότι η εταιρεία στο νότιο όριό της
γειτνιάζει µε τη λεωφόρο ΝΑΤΟ, η οποία παρουσιάζει πυκνή κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων, ενώ
περιβάλλεται

από άλλες δραστηριότητες (διαλυτήριο αυτοκινήτων, εταιρεία µεταφορών, συνεργείο

φορτηγών αυτοκινήτων) οι οποίες καθιστούν δύσκολη τη διεξαγωγή των µετρήσεων και την αποµόνωση
της συνεισφοράς στο θόρυβο που προέρχεται από τη δραστηριότητα της ΑΝΑΜΕΤ. Για το λόγο αυτό
χρησιµοποιείται ολοκληρωτικό ηχόµετρο και το σήµα λαµβάνεται για ικανό χρονικό διάστηµα (ανάλογα µε
τις δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη) ώστε το αποτέλεσµα να είναι κατά το δυνατόν
αντιπροσωπευτικό.

Σχήµα Σ.1: ∆ιάγραµµα των εγκαταστάσεων της ΑΝΑΜΕΤ όπου εµφανίζονται τα σηµεία στα οποία
πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις θορύβου
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Πίνακας Π.1: ∆ιάγραµµα των εγκαταστάσεων της ΑΝΑΜΕΤ όπου εµφανίζονται τα σηµεία στα οποία
πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις θορύβου το ∆εκέµβριο του 2011

# Η µέτρηση επηρεάζεται από την όχληση που προκαλείται λόγω κυκλοφορίας οχηµάτων στη Λ. ΝΑΤΟ
## Η µέτρηση επηρεάστηκε από την όχληση που προκάλεσε διέλευση φορτηγού αυτοκινήτου

Από τις παραπάνω µετρήσεις γίνεται φανερό πως τα µέτρα που λαµβάνει η εταιρεία, µε κυριότερο την
τοποθέτηση ηχοµονωτικού πετάσµατος περιµετρικά του σπαστήρα (shredder) µετάλλων, που είναι
τοποθετηµένος στη βορειοδυτική πλευρά της εγκατάστασης, φαίνεται να λειτουργούν ικανοποιητικά
λαµβανοµένης υπόψη και της όχλησης που δηµιουργείται από τις γειτονικές εγκαταστάσεις όπως
περιγράφεται παραπάνω.

