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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 

Η παρούσα περιβαλλοντική δήλωση της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. απεικονίζει την προσπάθεια της 

εταιρείας για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων σε µια εκτεταµένη χρονική 

περίοδο δύο περίπου ετών µετά την υποβολή της προηγούµενης περιβαλλοντικής της δήλωσης. 

Πράγµατι, θέµατα που σχετίζονται µε τη διαπίστευση των φορέων επαλήθευσης των 

περιβαλλοντικών δηλώσεων σύµφωνα µε το νέο κανονισµό EMAS (EK/1221/2009) οδήγησαν σε 

δύο διαδοχικές αναβολές υποβολής της παρούσης προς την αρµόδια επιτροπή του ΥΠΕΚΑ.  

Το παραπάνω χρονικό διάστηµα συνέπεσε µε µια συνεχώς επιδεινούµενη οικονοµική συγκυρία 

για τη χώρα, η οποία έχει σηµαντικότατο αντίκτυπο και στις επιχειρήσεις οδηγώντας σε 

αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Όµως, παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαµορφώθηκαν, η 

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε., κινούµενη ουσιαστικά «κόντρα στο ρεύµα», ολοκλήρωσε την υλοποίηση 

σηµαντικότατων επενδύσεων για τη βελτίωση της παραγωγικής της διαδικασίας διατηρώντας 

ταυτόχρονα τις θέσεις εργασίας του προσωπικού της. 

Η επίτευξη του παραπάνω στόχου δεν έγινε σε καµία περίπτωση εις βάρος των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων της εταιρείας. Αντίθετα, ο περιβαλλοντικός σχεδιασµός (εκτίµηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και εκπόνηση µέτρων για την αντιµετώπισή τους) αποτέλεσε αναπόσπαστο κοµµάτι 

του γενικότερου σχεδιασµού υλοποίησης των επενδύσεων.  

Η επικοινωνία του σχεδιασµού και των επιδόσεων της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. σε σχέση µε το περιβάλλον 

προς τους εργαζοµένους της, τους συνεργάτες της και τις δηµόσιες αρχές αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για εποικοδοµητική συνεργασία και την καλλιέργεια κλίµατος αµοιβαίας 

εµπιστοσύνης. Κατά συνέπεια η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνταξη και δηµοσίευση 

της περιβαλλοντικής της δήλωσης σε ετήσια βάση. 

Το περιεχόµενο της παρούσης δήλωσης αποδεικνύει τη βούληση της ∆ιευθύνσεως της ΑΝΑΜΕΤ 

Α.Ε. να επιτύχει τις υψηλότερες δυνατές περιβαλλοντικές επιδόσεις για την εταιρεία 

εφαρµόζοντας στην πράξη την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης.  

 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας 

  

 

 

Θεοδωρόπουλος Στ. 
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1.1 Γενικά στοιχεία 

Πίνακας 1.1.1: Γενικά στοιχεία επιχείρησης 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Πλήρης Επωνυµία ΑΝΑΜΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. 

∆ιακριτικός Τίτλος ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. 

Νοµική Μορφή ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΦΜ 094322547 

∆ΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ 

Ονοµατεπώνυµο, θέση στην 
επιχείρηση του  Νοµίµου 
Εκπροσώπου 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Εκπροσώπηση 
Υπ. Αρίθµ. 28896 & 29909 / 08-12-2010 αποφάσεις Ν.Α. Αθηνών - 
Πειραιώς 

Έτος Ίδρυσης 1992 

Πλήρης ∆ιεύθυνση Έδρας  
Επιχείρησης 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 - ΑΘΗΝΑ 

Αντικείµενο ∆ραστηριότητας 
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ KAI 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΩΝ 

Κατηγορία  NACE 38.11, 38.21, 38.32, 46.77 

Πλήρης  διεύθυνση  χώρου 
δραστηριοτήτων  (site) εφαρµογής 
του κανονισµού 

ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Μονίµως απασχολούµενο 
προσωπικό 
 

ΣΥΝΟΛΟ: 47 

 

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 σε 

µισθωµένο οικόπεδο έκτασης 16 στρεµµάτων περίπου επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ στον 

Ασπρόπυργο Αττικής, στη Θέση Άγιος Γεώργιος. Στη φωτογραφία που ακολουθεί φαίνεται 

γενική άποψη του οικοπέδου όπου δραστηριοποιείται η ANAMET Α.Ε. ενώ το οργανόγραµµα 

της εταιρείας φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 1.1.1 
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Φώτο 1.1.1: Γενική άποψη των εγκαταστάσεων της ANAMET Α.Ε.  

 

 

Στον Ασπρόπυργο Αττικής έχει τις εγκαταστάσεις της και η θυγατρική της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε., 

Βιοµηχανία Ανακύκλωσης Αττικής ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ, που δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση 

αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.  

 

Επίσης, η εταιρεία εξακολουθεί να δραστηριοποιείται ενεργά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, µε τις 

θυγατρικές COPPERVALIUS στη Βουλγαρία, ΑΝΑΜΕΤ DOO, METALVALIUS και INOS 

BALKAN στη Σερβία και NOVOMETAL στην Π.Γ.∆.Μ. 
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 ∆ιάγραµµα 1.1.1: Οργανόγραµµα ANAMET Α.Ε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΤΜΗΜΑ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
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1.2 ∆ραστηριότητα 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα της διαχείρισης αποβλήτων προβαίνοντας σε εργασίες 

συλλογής, µεταφοράς, ανάκτησης και εµπορίας αυτών (Άρθρο 3, Οδηγία 2008 / 98 / ΕΚ). Τα 

υλικά που µπορεί να διαχειριστεί ο οργανισµός ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες του 

Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ, Παράρτηµα ΙΒ ΚΥΑ 50910 / 2727 / 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 
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 
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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 
 
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  
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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 
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 
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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 
 

Κύρια δραστηριότητα της ANAMET Α.Ε. αποτελεί η επεξεργασία αποβλήτων που περιέχουν 

µέταλλα µε σκοπό την ανάκτηση του µετάλλου και, στη συνέχεια, πώλησή του στη 

µεταλλοβιοµηχανία ως δευτερογενή πρώτη ύλη. Έτσι, για παράδειγµα, τα απόβλητα «µη 

προδιαγραφόµενα άλλως», που εµφανίζονται στην αρχή του παραπάνω καταλόγου αφορούν 

κυρίως υπόλοιπα παραγωγής από τους αντίστοιχους βιοµηχανικούς κλάδους τα οποία 

περιέχουν µέταλλα (γρέζια, ελαττωµατικά κοµµάτια κ.λπ). 

 

Τα µη µεταλλικά υλικά του παραπάνω καταλόγου (γυαλί, πλαστικό κ.λ.π) αφορούν είτε 

υπολείµµατα της επεξεργασίας των αποβλήτων που περιέχουν µέταλλα είτε υλικά τα οποία η 

εταιρεία αγοράζει από άλλες εταιρείες επεξεργασίας αποβλήτων µε σκοπό, στην παρούσα 

περίοδο, µόνο την εµπορία χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.   

 

Πλέον των παραπάνω, η εταιρεία δύναται να συλλέξει στις εγκαταστάσεις της απόβλητα 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), σύµφωνα µε σύµβαση που έχει υπογράψει µε 

το εγκεκριµένο από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ «Ανακύκλωση 

Συσκευών Α.Ε.». Τα απόβλητα αυτά υποχρεούται στη συνέχεια να τα παραδώσει στο σύστηµα 

ώστε να µεταφερθούν σε µονάδες – συνεργάτες του για επεξεργασία – απορρύπανση. Η 

µεταφορά από τις εγκαταστάσεις της ANAMET Α.Ε. γίνεται µε ευθύνη του συστήµατος.  

 

1.3 Παραγωγική διαδικασία 

 

Οι διαδικασίες επεξεργασίας των µεταλλικών απορριµµάτων που εφαρµόζει η ANAMET Α.Ε. 

παρουσιάζονται σχηµατικά στο επόµενο διάγραµµα. 
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Εικόνα 1.3.1: Σχηµατική παράσταση της παραγωγικής διαδικασίας της ANAMET Α.Ε. 

 

 

Σηµαντική διαφοροποίηση σε σχέση µε τις δύο προηγούµενες χρονιές, που η εταιρία συνέταξε 

περιβαλλοντική δήλωση, αποτελεί η ένταξη στο µηχανολογικό εξοπλισµό επεξεργασίας 

αποβλήτων που διαθέτει συγκροτήµατος σπαστήρα (shredder) για τον κατατεµαχισµό των 

αποβλήτων και το µηχανικό διαχωρισµό των µετάλλων που περιέχουν. Έτσι η εγκατεστηµένη 

ισχύς της µονάδας αυξήθηκε από 129 kW σε 1156,17 kW το 2010.  
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Κατά τα λοιπά η εταιρεία εξακολουθεί να εφαρµόζει διαδικασίες χειροδιαλογής κυρίως των 

υψηλής αξίας µη σιδηρούχων µετάλλων (αλλά και του ανοξείδωτου χάλυβα), όπως ο χαλκός, 

για το διαχωρισµό τους σε κατηγορίες ανάλογα µε τη σύσταση τους, τις ιδιότητές τους και τις 

προσµίξεις που περιέχουν. Αν είναι απαραίτητο, τα υλικά µπορεί να υποστούν περαιτέρω 

µηχανική κατεργασίας (π.χ. συµπαγοποίηση) ανάλογα µε τις προδιαγραφές που θα τεθούν από 

τον πελάτη ή για να µεγιστοποιηθεί το µεταφερόµενο βάρος ανά αποστολή.   

 

1.4 Αποδέκτες 

 

Τα προϊόντα της επεξεργασίας, που παρουσιάστηκε στην προηγούµενη παράγραφο, 

εξακολουθούν να διοχετεύονται ως πρώτες ύλες στις εταιρείες του Οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ 

(ΣΙ∆ΕΝΟΡ, ΧΑΛΚΟΡ, ΕΛΒΑΛ, ΕΤΕΜ) στον οποίο ανήκει ANAMET Α.Ε. 

 

Η εταιρεία εξακολουθεί να αναπτύσσει όµως και την εξαγωγική της δραστηριότητα. Μετά το 

2008, η εταιρεία υπερδιπλασιάζει κάθε χρόνο τον όγκο των εξαγωγών της που το 2010 

ξεπέρασαν τους 20.000 τόνους µη σιδηρούχων κυρίως µετάλλων.   

 

1.5 Άδειες  

 

Η ANAMET Α.Ε. συµµορφώνεται πλήρως προς την περιβαλλοντική και λοιπή νοµοθεσία που 

διέπει τη δραστηριότητά της. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των αδειών 

και εγκρίσεων που κατέχει η εταιρεία. 
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Πίνακας 1.5.1: Άδειες ANAMET Α.Ε. 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΚ∆ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΙΣΧΥΣ 

1 Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας 
Π.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 15/05/2017 

2 ΠΕΧΩ 4062 / Φ.ΠΕΡΙΒ.4/2006 
(28/06/2006) Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων 

Περιφέρεια Αττικής / 
∆/νση ΠΕΧΩ 

28/06/2011 

3 ΠΕΧΩ 9360 / ΦΠΕΡΙΒ-9 / 2008 
(08/01/2009) Τροποποίηση 
Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων 

Περιφέρεια Αττικής / 
∆/νση ΠΕΧΩ 

28/06/2011 

4 Φ 354 / 5235 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2010 
(29/07/2010) Μη - Τροποποίηση 
Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων 

Περιφέρεια Αττικής / 
∆/νση ΠΕΧΩ 

28/06/2011 

5 6827/2009 (03/03/2010) Άδεια 
∆ιαχείρισης Μη Επικινδύνων 
Στερεών Αποβλήτων 

Ν. Α. ∆υτικής Αττικής 
/ ∆/νση Ανάπτυξης 

03/03/2015 

6 4611/Φ14.ΑΣΠΡ.3271 (30/07/2008) 
Άδεια Λειτουργίας 

Ν.Α. ∆υτικής Αττικής 
/ ∆/νση Ανάπτυξης 

30/07/2016 

7 3319/Φ14.ΑΣΠΡ.3271 (22/10/2009) 
Τροποποίηση άδειας λειτουργίας 

Ν.Α. ∆υτικής Αττικής 
/ ∆/νση Ανάπτυξης 

30/07/2016 

8 6329/Φ14.ΑΣΠΡ.3271 (22/12/2010) 
Τροποποίηση άδειας λειτουργίας 

Ν.Α. ∆υτικής Αττικής 
/ ∆/νση Ανάπτυξης 

30/07/2016 

9 7563/Φ14.ΑΣΠΡ.3271 (28/12/2010) 
Άδεια εγκατάστασης για κτιριακό 
εκσυγχρονισµό 

Ν.Α. ∆υτικής Αττικής 
/ ∆/νση Ανάπτυξης 

28/12/2013 

10 866/13-6-2008 (19/12/2008) Άδεια 
χρήσης νερού 

Περιφέρεια Αττικής / 
∆/νση Υδάτων 

19/12/2018 

11 3117/19-11-2009 (22/12/2009) 
Τροποποίηση Άδειας Χρήσης Νερού 

Περιφέρεια Αττικής / 
∆/νση Υδάτων 

22/12/2019 

12 Φ354 / 996 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2010 
(05/03/2010) Άδεια Συλλογής & 
Μεταφοράς Αποβλήτων 

Περιφέρεια Αττικής / 
∆/νση ΠΕΧΩ 

05/03/2013 

13 493 (19/04/2007) Άδεια Συλλογής & 
Μεταφοράς Αποβλήτων 

Περιφέρεια 
Πελοποννήσου / 
∆/νση ΠΕΧΩ 

19/04/2012 

14 3977 (20/12/2007) Τροποποίηση 
Άδειας Συλλογής & Μεταφοράς 
Αποβλήτων 

Περιφέρεια 
Πελοποννήσου / 

19/04/2012 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΚ∆ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΙΣΧΥΣ 

∆/νση ΠΕΧΩ 

15 1229 (27/07/2009) Τροποποίηση 
Άδειας Συλλογής & Μεταφοράς 
Αποβλήτων 

Περιφέρεια 
Πελοποννήσου / 
∆/νση ΠΕΧΩ 

19/04/2012 

16 2190 (25/04/2007) Άδεια Συλλογής & 
Μεταφοράς Αποβλήτων 

Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

25/04/2012 

17 16131/5537 (20/09/2009) 
Τροποποίηση Άδειας Συλλογής & 
Μεταφοράς Αποβλήτων 

Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

25/04/2012 

18 76447 / 7353 (17/03/2010) 
Τροποποίηση Άδειας Συλλογής & 
Μεταφοράς Αποβλήτων 

Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

25/04/2012 

19 2167 (22/05/2007) Άδεια Συλλογής & 
Μεταφοράς Αποβλήτων 

Περιφέρεια 
Θεσσαλίας / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

22/05/2012 

20 4773 (28/09/2007) Τροποποίηση 
Άδειας Συλλογής & Μεταφοράς 
Αποβλήτων 

Περιφέρεια 
Θεσσαλίας / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

22/05/2012 

21 317/9478 (26/01/2010) 
Τροποποίηση Άδειας Συλλογής & 
Μεταφοράς Αποβλήτων 

Περιφέρεια 
Θεσσαλίας / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

22/05/2012 

22 1153 (04/04/2007) Άδεια Συλλογής & 
Μεταφοράς Αποβλήτων 

Περιφέρεια Ηπείρου / 
∆/νση ΠΕΧΩ 

23 4428 (03/12/2007) Τροποποίηση 
Άδειας Συλλογής & Μεταφοράς 
Αποβλήτων 

Περιφέρεια Ηπείρου / 
∆/νση ΠΕΧΩ 

Έχει υποβληθεί 
αίτηµα για την 
ανανέωσή τους 

24 5427 (18/05/2009) Άδεια Συλλογής & 
Μεταφοράς Αποβλήτων 

Περιφέρεια ∆υτικής 
Ελλάδος / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

18/05/2012 

25 45761/1362 (17/08/2010) Άδεια 
Συλλογής & Μεταφοράς Αποβλήτων 

Περιφέρεια ∆υτικής 
Μακεδονίας / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

17/08/2015  

26 2318 (27/03/2007) Άδεια Συλλογής & 
Μεταφοράς Αποβλήτων 

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

26/03/2012 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΚ∆ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΙΣΧΥΣ 

27 9278 (23/10/2007) Τροποποίηση 
Άδειας Συλλογής & Μεταφοράς 
Αποβλήτων 

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

26/03/2012 

28 9862 (24/09/2009) Τροποποίηση 
Άδειας Συλλογής & Μεταφοράς 
Αποβλήτων 

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

26/03/2012 

29 650 (11/04/2007) Άδεια Συλλογής & 
Μεταφοράς Αποβλήτων 

Περιφέρεια Ανατ. 
Μακεδονίας – 
Θράκης / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

- 

30 1082 (02/05/2008) Τροποποίηση 
Άδειας Συλλογής & Μεταφοράς 
Αποβλήτων 

Περιφέρεια Ανατ. 
Μακεδονίας – 
Θράκης / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

- 

 

31 14176/1332 (21/05/2010) Ανανέωση 
Άδειας Συλλογής & Μεταφοράς 
Αποβλήτων 

Περιφέρεια Ανατ. 
Μακεδονίας – 
Θράκης / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

15/03/2013 

32 253/ ΑΦ 6.1.16. Φ.25 ΜΟΛ 
(24/04/2007) Άδεια Συλλογής & 
Μεταφοράς Αποβλήτων  

Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

- 

33 35087/882/ ΑΦ 6.1.16.1 Φ.25 ΜΟΛ 
(03/01/2008) Άδεια Συλλογής & 
Μεταφοράς Αποβλήτων  

Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

- 

34 8454/620 / ΑΦ 6.1.16.1 Φ.25 ΜΟΛ 
(13/05/2009) Τροποποίηση Άδειας 
Συλλογής & Μεταφοράς Αποβλήτων 

Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

- 

35 10438/1000/ ΑΦ 6.1.16.1 Φ.25 ΜΟΛ 
(18/10/2010) Ανανέωση Άδειας 
Συλλογής & Μεταφοράς Αποβλήτων 

Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

24/04/2013 

36 7545 (21/05/2010) Άδεια Συλλογής & 
Μεταφοράς Αποβλήτων 

Περιφέρεια Νοτίου  
Αιγαίου / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

21/05/2010 

37 12091 (20/06/2008) Τροποποίηση 
Άδειας Συλλογής & Μεταφοράς 
Αποβλήτων 

Περιφέρεια Νοτίου  
Αιγαίου / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

21/05/2010 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΚ∆ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΙΣΧΥΣ 

38 25091/15637 (23/10/2009) 
Τροποποίηση Άδειας Συλλογής & 
Μεταφοράς Αποβλήτων  

Περιφέρεια Νοτίου  
Αιγαίου / ∆/νση 
ΠΕΧΩ 

21/05/2010 
Κατατέθηκε αίτηµα 
ανανέωσης 

39 563 (28/02/2007) Άδεια Συλλογής & 
Μεταφοράς Αποβλήτων 

Περιφέρεια Κρήτης / 
∆/νση ΠΕΧΩ 

28/02/2012 

40 5049 (04/10/2007) Τροποποίηση 
Άδειας Συλλογής & Μεταφοράς 
Αποβλήτων 

Περιφέρεια Κρήτης / 
∆/νση ΠΕΧΩ 

28/02/2012 

 

2. ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

2.1 Γενικές αρχές 

 

Στο χρονικό διάστηµα από την προηγούµενη περιβαλλοντική δήλωση η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. 

καθιέρωσε ενιαίο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος (Σ.∆.Π.Π.) σύµφωνα µε τα 

πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 και τον κανονισµό 

2009/1221/ΕΚ (EMAS III). Ο εκσυγχρονισµός της µονάδας, µε τη λειτουργία του συγκροτήµατος 

σπαστήρα και την συνεπακόλουθη αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος στα 1,1 MW περίπου, 

επέβαλε την εγκατάσταση του Σ.∆.Π.Π. για τον καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας παραγωγής. 

Στόχο της εφαρµογής του Σ.∆.Π.Π. αποτελεί η επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας ποιοτικών 

υλικών µε ταυτόχρονο περιορισµό στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό της περιβαλλοντικής όχλησης 

από τη δραστηριότητα της µονάδας. 

 

Έτσι η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. ακολουθώντας τις Γενικές Απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001:2008, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 και του κανονισµού 2009/1221/ΕΚ: 

 έχει ορίσει το πεδίο εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος 

 έχει καθορίσει τις διεργασίες και τις διαδικασίες, που χρειάζονται για την τεκµηρίωση του 

Συστήµατος και την εφαρµογή του σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας 

 έχει καθορίσει την διαδοχή και τις αλληλεπιδράσεις των διεργασιών 

 έχει καθορίσει κριτήρια και µεθόδους για να διασφαλίσει ότι τόσο η λειτουργία, όσο και οι 

έλεγχοι αυτών των διεργασιών είναι αποτελεσµατικοί 
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 έχει εξασφαλίσει την διαθεσιµότητα Πόρων και πληροφοριών για την υποστήριξη και την 

παρακολούθηση αυτών των διεργασιών 

 εκτελεί παρακολούθηση, µέτρηση και ανάλυση των διεργασιών και εφαρµόζει ενέργειες 

απαραίτητες για να επιτύχει τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και την συνεχή βελτίωση των 

διεργασιών 

 έχει καθορίσει µια πολιτική για την ποιότητα και το περιβάλλον κατάλληλη για τις 

δραστηριότητες της, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συµµόρφωση, τόσο µε τα όρια που 

τίθενται από το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που εφαρµόζει όσο και µε όλες τις 

νοµοθετηµένες απαιτήσεις, µε στόχο να πληρεί τους προβλεπόµενους στόχους και 

αντικειµενικούς σκοπούς, σε ένα πρόγραµµα συνεχούς βελτίωσης. 

  

Η λειτουργία του Σ.∆.Π.Π. ως προς το περιβάλλον παρουσιάζεται σχηµατικά στο παρακάτω 

διάγραµµα. 
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∆ιάγραµµα 2.1.1: Σχέδιο λειτουργίας του Σ.∆.Π.Π. αναφορικά µε το περιβάλλον 

 

2.2 ∆οµή της τεκµηρίωσης 

 

Η δοµή της τεκµηρίωσης του Σ.∆.Π.Π. έχει, συνοπτικά, ως εξής:  

 Γραπτή ∆ήλωση για την Πολιτική και τους Στόχους Ποιότητας και Περιβάλλοντος 

 Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος, στο οποίο υπάρχουν, όπου χρειάζονται, 

περιλήψεις των διεργασιών και διαδικασιών, µε παραποµπή στις αναλυτικές διεργασίες και 
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διαδικασίες που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο ∆ιεργασιών και ∆ιαδικασιών Ποιότητας και 

Περιβάλλοντος 

 Εγχειρίδιο ∆ιεργασιών και ∆ιαδικασιών Ποιότητας και Περιβάλλοντος 

 Υποστηρικτικά έντυπα για την λειτουργία του Συστήµατος, τα οποία συµπληρώνουν το 

εγχειρίδιο των διαδικασιών και διεργασιών 

 Οδηγίες Εργασίας, οι οποίες εκδίδονται στις περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη µία 

λεπτοµερής περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο εκτελείται µία συγκεκριµένη 

δραστηριότητα, η οποία µακροσκοπικά καλύπτεται από διαδικασία ή διεργασία του 

Συστήµατος 

 Περιγραφές και Προδιαγραφές θέσεων εργασίας 

2.3 Πολιτική διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος 

 

Στις επόµενες σελίδες παρουσιάζεται η πολιτική της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. για την ποιότητα και το 

περιβάλλον  
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ «ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.» 

Η εταιρεία ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. έχοντας πάντα ως γνώµονα την παραγωγή πρώτων υλών και την 

παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της, τον σεβασµό στον 

άνθρωπο και το περιβάλλον, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη και υιοθέτηση 

παραγωγικών διαδικασιών περιβαλλοντικά φιλικών και στοχεύοντας σε µία ισόρροπη 

οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε την φύση, αποφάσισε να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 και βάσει των αρχών 

του Ευρωπαϊκού Κανονισµού EMAS ΙΙΙ. Η προσέγγιση της ποιότητας και του περιβάλλοντος 

αποτελεί συνεχή και αυστηρά καθορισµένη διαδικασία που εξασφαλίζει τις εγγυήσεις για την 

συνεπή παρουσία της εταιρείας στον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται. Ακολουθώντας µία 

πορεία βιώσιµης ανάπτυξης, η εταιρεία επιδιώκει η συνεχής ποιοτική βελτίωση των προϊόντων 

της να συνδυάζεται µε τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον. 

Βασικό κίνητρο αποτελεί: 
 

 η αποτελεσµατική παρακολούθηση της Νοµοθεσίας και η εφαρµογή της σε όλα τα πεδία των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας 

 η αναζήτηση της βελτίωσης του εσωτερικού συστήµατος λειτουργίας 

 η απόκτηση τεχνογνωσίας για την πληρέστερη διεκπεραίωση των εργασιών και κάλυψη των 

αναγκών και απαιτήσεων των πελατών 

 η δηµιουργία ενός «καναλιού» εξωτερικής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να 

διασφαλίζεται αφενός η σαφής αποτύπωση των απαιτήσεων τρίτων µερών (πελατών, 

προµηθευτών, κρατικών ή άλλων φορέων) και η σαφής δήλωση από την πλευρά της 

εταιρείας του τρόπου κάλυψής τους 

 η εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού 

 η συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, µε την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση 

των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον. 

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήµατος, η ∆ιοίκηση θέτει στόχους για το 

περιβάλλον και την ποιότητα καθώς και για την γενική αναπτυξιακή της πορεία, οι οποίοι 

ανασκοπούνται ετησίως ως προς το βαθµό υλοποίησης τους, εγκρίνονται νέοι ή τροποποιούνται 

παλαιότεροι ανάλογα µε την απόδοση της εταιρείας και τις νέες συνθήκες στο χώρο δράσης της.  
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Η εταιρεία µέσω του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου αυτής δεσµεύεται για : 
 

 την συστηµατική παρακολούθηση και τήρηση των κανονιστικών και νοµοθετικών 

απαιτήσεων που αφορούν στην λειτουργία και τις δραστηριότητές της 

 την συνεχή ενηµέρωση των εργαζοµένων για θέµατα ποιότητας και περιβάλλοντος, την 

εκτέλεση κάθε απαιτούµενης ενέργειας που θα συµβάλει στην συνεχή βελτίωση του 

Συστήµατος καθώς και την ενθάρρυνση του προσωπικού της για την ενεργό συµµετοχή του, 

σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο µε σκοπό την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος 

 την συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας και τήρησης των κανόνων 

που διέπουν την λειτουργίας της σε όλα τα επίπεδα: προµήθειες - παραγγελίες – 

αποθήκευση - διακίνηση 

 την διαρκή προσπάθεια τυποποίησης των διαδικασιών λειτουργίας της κατά τρόπο που να 

προάγει και να διασφαλίζει παροχή φιλικής και αποτελεσµατικής εξυπηρέτησης και 

ανάπτυξη δεσµών αρµονικής συνεργασίας µε τους πελάτες και προµηθευτές της 

 την αποτελεσµατική επίλυση θεµάτων που απασχολούν τους πελάτες της µε άµεση 

ανταπόκριση στα αιτήµατά τους 

 την λήψη µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος συµµορφούµενη µε την 

περιβαλλοντική νοµοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους 

 τον καθορισµό αντικειµενικών σκοπών για το περιβάλλον ώστε να υπάρχει αποτελεσµατική 

παρέµβαση σε περιβαλλοντικά θέµατα 

 την αξιολόγηση και βελτίωση της συνολικής Περιβαλλοντικής της Επίδοσης, µε κατάρτιση 

και υλοποίηση Προγραµµάτων ∆ράσης για την επίτευξη των συγκεκριµένων 

Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων, και πάντα µε καθορισµένο χρονικό διάστηµα 

υλοποίησης 

 την υιοθέτηση κα εφαρµογή συγκεκριµένων κανόνων περιβαλλοντικών ελέγχων στην 

εσωτερική παραγωγική λειτουργία της 

 την βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής της συµπεριφοράς ιδιαίτερα σε θέµατα 

Πρόληψης της Ρύπανσης του περιβάλλοντος και Αντιµετώπισης Εκτάκτων Κινδύνων 

 την εδραίωση της έννοιας της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράµατος, 

το οποίο εµπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραµίδα των εργαζοµένων 

στην εταιρεία 

 την εφαρµογή και συνεχή βελτίωση του Συστήµατος Ποιότητας και Περιβάλλοντος 
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 την συστηµατική ενηµέρωση της επιχείρησης στις εξελίξεις του τοµέα στον οποίο 

δραστηριοποιείται 

 την συνεχή παρακολούθηση της συµµόρφωσης των παραγόµενων προϊόντων και των 

παρεχόµενων υπηρεσιών προς τις απαιτήσεις των πελατών της και της Νοµοθεσίας 

 την παροχή ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων καθώς και εξοπλισµού, ώστε να 

επιτυγχάνεται η συνεχής συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του Συστήµατος 

 τη συνεχή βελτίωση µέσω της ανάπτυξης της αξιολόγησης διαδικασιών και των σχετικών 

δεικτών 

 την προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων µερών σε 

πνεύµα ειλικρινούς και αµοιβαίου σεβασµού 

 την αποτελεσµατική και ασφαλή διαχείριση πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση της 

από την ευρύτερη συνεργασία µε τους πελάτες της και την µη κοινοποίηση αυτών σε τρίτα 

µέρη 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ Θεοδωρόπουλος Σταύρος  Ηµεροµηνία:___________ 
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3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ 
 
Ως Περιβαλλοντικές Πλευρές ορίζονται τα θέµατα, που σχετίζονται µε τις διεργασίες και τις 

υπηρεσίες της εταιρείας, οι οποίες µπορούν άµεσα ή έµµεσα να έχουν επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Στις πλευρές αυτές ανήκουν, για παράδειγµα, η παραγωγή αποβλήτων, στερών, 

υγρών ή αερίων, ο θόρυβος, η σκόνη  κλπ. 

 

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.  

 

Για την πιθανότητα εµφάνισης (ΣΥΝ1) της περιβαλλοντικής πλευράς υπάρχει βαθµολόγηση από 

1-5: 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

1 Αµελητέα 
(Είναι απίθανο να συµβεί) 

2 Μικρή 
(Μπορεί να συµβεί σε σπάνιες περιπτώσεις) 

3 Μέτρια  
(Μπορεί να συµβεί σε κάποιες περιπτώσεις) 

4 Μεγάλη  
(Είναι πιθανό να συµβεί σε πολλές περιπτώσεις) 

5 Κρίσιµη  
(Είναι αναµενόµενο να συµβεί στις περισσότερες 
περιπτώσεις) 
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Για την σοβαρότητα (ΣΥΝ2) της επίπτωσης στο περιβάλλον υπάρχει βαθµολόγηση από 1-5: 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 

1 Αµελητέα 
(∆εν µπορεί να απειλήσει το περιβάλλον) 

2 Μικρή 
(Μπορεί να απειλήσει το περιβάλλον) 

3 Μέτρια 
(Απαιτείται ορθολογική διαχείριση µε πιθανές  
τροποποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας ή στον υφιστάµενο 
τρόπο διαχείρισης) 

4 Σηµαντική  
(Μπορεί να απειλήσει την επίτευξη στόχων της εταιρίας – 
αναστρέψιµη εάν γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις) 

5 Κρίσιµη (Μπορεί να εµποδίσει την επίτευξη των στόχων της 
εταιρίας – Μη αναστρέψιµη) 

 

Για τη χρονική διάρκεια (ΣΥΝ3) της επίπτωσης, όταν αυτή συµβεί, υπάρχει βαθµολόγηση από 1-

5: 

 

ΒΑΘΜΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

1 Αµελητέα (Στιγµιαία) 

2 Μικρή (Λιγότερο από 1h) 

3 Μέτρια (Λιγότερο από 8h) 

4 Μεγάλη (Λιγότερο από 24hrs) 

5 Κρίσιµη (Συνεχώς) 

 

Για την κλίµακα (ΣΥΝ4), στην οποία έχει επίδραση , υπάρχει η βαθµολόγηση από το 1-5: 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Αµελητέα (Σηµειακή) 

2 Μικρή (Εντός του κτιρίου- χώρου δραστηριότητας) 

3 Μέτρια (Εντός των ορίων της εταιρείας ) 

4 Μεγάλη (Μπορεί να απειληθούν οι γειτονικοί χώροι 
περιµετρικά των ορίων της εταιρείας) 

5 Κρίσιµη(Μπορεί να απειληθεί η ευρύτερη περιοχή) 
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Για το βαθµό κοινωνικής ευαισθησίας (ΣΥ5) υπάρχει η βαθµολόγηση από 1-5: 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

1 Αµελητέα  
(∆εν έχει υπάρξει κανενός είδους ενδιαφέρον από 
οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο µέρος) 

2 Μικρή  
(Παρουσιάζεται µικρό ενδιαφέρον) 

3 Μέτρια  
(Υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον – π.χ. έχουν δηµιουργηθεί 
συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, σχέδια αντιµετώπισης 
κ.λ.π.) 

4 Μεγάλη 
(Οι σχετικές επιπτώσεις αναλύονται µε επαναλαµβανόµενα 
άρθρα στον ηµερήσιο ή περιοδικό τύπο  ή έχουν γίνει 
αναφορές από την τοπική κοινωνία κ.λ.π.) 

5 Κρίσιµη 
(Υπάρχουν παραδείγµατα µηδενικής ανοχής από τους 
κοινωνικούς φορείς, δηµιουργία επεισοδίων ή διακοπή 
λειτουργίας εγκαταστάσεων) 

 

 

Ο βαθµός αξιολόγησης για κάθε περιβαλλοντική πλευρά υπολογίζεται ως το γινόµενο της 

βαθµολογίας των ανωτέρω κριτηρίων.  

 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΣΥΝι)   =   ΣΥΝ1 x ΣΥΝ2 x ΣΥΝ3 x ΣΥΝ4 x ΣΥΝ5 

     

Η κατάταξη των περιβαλλοντικών πλευρών, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης  

βασίζεται στην αντιστοιχία του παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 3.1: Κατηγοριοποίηση περιβαλλοντικών πλευρών 

Βαθµολογία περιβαλλοντικής 
πλευράς Χ 

Κατηγορία περιβαλλοντικής πλευράς 

Χ ≥ 250 
Α =  Απαιτείται η άµεση λήψη µέτρων για τον έλεγχο – µείωση 

– εξάλειψη της επίπτωσης ή η λήψη µέτρων µέσω 
περιβαλλοντικού προγράµµατος 

100 ≤ Χ < 250 Β =  Απαιτείται η συστηµατική διαχείριση της επίπτωσης 

Χ < 100 
Γ =  Η περιβαλλοντική επίπτωση χαρακτηρίζεται αµελητέα και 

δεν είναι απαραίτητη η λήψη επιπλέον µέτρων 
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Συνεπώς, από την παραπάνω αξιολόγησή προκύπτουν οι σηµαντικότερες περιβαλλοντικές 

πλευρές (µε την υψηλότερη βαθµολογία) που έχουν επίπτωση στο περιβάλλον και πρέπει να 

αντιµετωπιστούν άµεσα ή µέσω περιβαλλοντικού προγράµµατος.  

 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές πλευρές που αναγνωρίστηκαν 

κατά τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης στις 

εγκαταστάσεις της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. (Πίνακας 3.2) και αυτές που εκτιµήθηκε ότι θα προκύψουν 

πριν την έναρξη λειτουργίας του σπαστήρα παλαιών µετάλλων ισχύος 985,8 kW (2ος χρόνος 

εφαρµογής του συστήµατος, Πίνακας 3.3). Ακολουθεί η αξιολόγηση της πληρότητας των 

εκτιµήσεων κατά τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης µε το 

σπαστήρα να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. 

    



 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
∆ΗΛΩΣΗ   

ΕΤΟΥΣ 2010 

 
 

ΕΚ∆ΟΣΗ:3
η
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:30/04/2010  
 Σελίδα 27 από 56 

 

ΕΚ∆ΟΣΗ Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  Παπαγεωργίου Θ.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ιευθύνων Σύµβουλος Θεοδωρόπουλος Στ.  

 

Πίνακας 3.2 : Σηµαντικότερες περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις (1ος χρόνος λειτουργίας ΣΠ∆) 

 

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

ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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 

1. Παραλαβή – ∆ιαλογή 
Ανακυκλούµενων Μετάλλων 

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 
2. Χρήση οχηµάτων µονάδας 
(κλαρκ, φορτηγά) 

Θόρυβος Α5 Ηχορύπανση Π.∆. 1180/1981 2 4 2 3 4 192 Β 

3. Χρήση Β΄ υλών 
Στερεά απόβλητα 
(Σχοινιά ή και σύρµατα) 
(Κ) 

Α6 Ρύπανση εδάφους 
Ν 2939/2001 ΚΥΑ 
50910/2727/2003 

1 1 1 1 2 2 Γ 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  Β: Κοπή – ∆εµατοποίηση 

ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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 

1. Κοπή 

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 
2. ∆εµατοποίηση 

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 
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ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ιευθύνων Σύµβουλος Θεοδωρόπουλος Στ.  

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  Γ: Συντήρηση 

ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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 

Υλικά συντήρησης (Κ)  Γ3 Ρύπανση εδάφους 

ΚΥΑ 13588/725/2006 
ΚΥΑ 

24944/1159/2006 
ΚΥΑ 

50910/2727/2003 

2 2 2 3 4 64 Γ 

Υγρά απόβλητα από 
ορυκτέλαια και λιπαντικά 
έλαια (Κ) 

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 

1. Συντήρηση Εξοπλισµού 

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 

2. Συντήρηση οχηµάτων 
(φορτηγά, κλάρκ) και 

Χρησιµοποιηµένες 
µπαταρίες οχηµάτων (Κ) 

Γ7 
Ρύπανση εδάφους και υδροφόρου 

ορίζοντα 
Π∆ 115/2004 2 4 4 2 3 192 Β 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  Γ: Συντήρηση 

ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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 

µηχανών 

Οχήµατα στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους (Κ) 

Γ11 

Ρύπανση εδάφους  

Π∆ 116/2004 2 2 2 2 3 48 Γ 
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ΕΚ∆ΟΣΗ Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  Παπαγεωργίου Θ.  
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  ∆: ∆ιοικητική υποστήριξη 

ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΛΕΥΡΑ 

Π.Π. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΣΥΝ1 ΣΥΝ2 ΣΥΝ3 ΣΥΝ4 ΣΥΝ5 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΣΥΝι 

K 

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 

4 4 4 3 4 768 Α 

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 

1. Γραφεία 

Πυρκαγιά (ΕΠ) ∆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 
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ΕΚ∆ΟΣΗ Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  Παπαγεωργίου Θ.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ιευθύνων Σύµβουλος Θεοδωρόπουλος Στ.  

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  Ε: Συνολική λειτουργία του βιοµηχανοστασίου 

ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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 

1. Χώρος βιοµηχανοστασίου 

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 

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

Ε4 
Ρύπανση περιβάλλοντος – έκλυση 

ραδιενέργειας. 
- 1 5 5 2 5 250 Α 

∆ηµιουργία στερεών 
αποβλήτων από 
καταστροφή 
συσκευασίας (ΜΚ) 

Ε5 Ρύπανση εδάφους 

Ν 2939/2001 
ΚΥΑ 

50910/2727/2003 
 

2 2 2 2 2 32 Γ 

3. Αποθήκευση - σε εξωτερικό 
χώρο - των big bags  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Πυρκαγιά (ΕΠ) Ε6 

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 2 16 Γ 
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ΕΚ∆ΟΣΗ Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  Παπαγεωργίου Θ.  
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  Ε: Συνολική λειτουργία του βιοµηχανοστασίου 

ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΛΕΥΡΑ 

Π.Π. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΣΥΝ1 ΣΥΝ2 ΣΥΝ3 ΣΥΝ4 ΣΥΝ5 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΣΥΝι 

K 

Ενδεχόµενη διαρροή 
πετρελαίου (ΜΚ) 

Ε7 
Κίνδυνος Πυρκαγιάς- ρύπανσης 
εδάφους και υδροφόρου ορίζοντα 

Υ.Α. Φ15/οικ. 
1589/104/2006 ΚYA 

13588/725/2006 & 
ΚΥΑ 24944/2006 

2 3 3 3 5 270 Β 

Χρησιµοποιηµένο 
απορροφητικό υλικό 
(ροκανίδι και άµµο) (ΕΠ) 

Ε8 Ρύπανση εδάφους 
ΚYA 

13588/725/2006 & 
ΚΥΑ 24944/2006 

2 2 2 2 2 32 Γ 

4.  ∆εξαµενή Πετρελαίου  

Πυρκαγιά (ΕΠ) Ε9 

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 3 3 3 4 216 Β 

 

Κ: ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΚ: ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΠ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
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ΕΚ∆ΟΣΗ Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  Παπαγεωργίου Θ.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ιευθύνων Σύµβουλος Θεοδωρόπουλος Στ.  

 

 
Πίνακας 3.3 : Περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις που αναγνωρίστηκαν κατά το 2ο χρόνο λειτουργίας του ΣΠ∆ 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  ΣΤ: Χρήση νερού 

ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΛΕΥΡΑ 

Π.Π. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΣΥΝ1 ΣΥΝ2 ΣΥΝ3 ΣΥΝ4 ΣΥΝ5 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΣΥΝι 

K 

1. Υφιστάµενο πηγάδι στον 
προαύλιο χώρο 

Κατανάλωση νερού (Κ) ΣΤ1 Ανάλωση φυσικών πόρων Ν. 3199/2003 ΚΥΑ 
43504/2005 

4 4 4 2 4 512 Α 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  Ζ: Κατατεµαχισµός παλαιών µετάλλων στο σπαστήρα (shredder) 

ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΛΕΥΡΑ 

Π.Π. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΣΥΝ1 ΣΥΝ2 ΣΥΝ3 ΣΥΝ4 ΣΥΝ5 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΣΥΝι 

K 

1. Λειτουργία σπαστήρα 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 



 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
∆ΗΛΩΣΗ   

ΕΤΟΥΣ 2010 

 
 

ΕΚ∆ΟΣΗ:3
η
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:30/04/2010  
 Σελίδα 35 από 56 

 

ΕΚ∆ΟΣΗ Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  Παπαγεωργίου Θ.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ιευθύνων Σύµβουλος Θεοδωρόπουλος Στ.  

 

Το 2010, όταν ο σπαστήρας τέθηκε σε πλήρη λειτουργία, διαπιστώθηκε ότι η εκτίµηση και 

αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών του Πίνακα 4.2 ήταν ρεαλιστική. Παρόλα αυτά 

εντοπίστηκε και αξιολογήθηκε µια ακόµη περιβαλλοντική πλευρά που σχετίζεται µε τη λειτουργία 

του σπαστήρα, η οποία δεν είχε ληφθεί υπόψη κατά την εκτίµηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων πριν την εγκατάσταση του µηχανήµατος στο οικόπεδο της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. 

 

Η νέα περιβαλλοντική πλευρά σχετίζεται µε το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του τεµαχισµού των 

παλαιών µετάλλων στο θάλαµο τεµαχισµού του σπαστήρα παράγεται σκόνη, η οποία 

απορροφάται από ένα σύστηµα κυκλώνων. Για την αποφυγή διαφυγής της σκόνης στην 

ατµόσφαιρα οι κυκλώνες του σπαστήρα είναι εφοδιασµένοι µε σύστηµα κατιονισµού, το οποίο 

χρησιµοποιεί νερό που καταβρέχει και κατακράτα τη σκόνη.  

 

∆ιαπιστώθηκε ότι, αν το σύστηµα κατιονισµού δεν λειτουργήσει ή υπερφορτωθεί από µεγάλη 

παραγωγή σκόνης, δηλαδή σε µη κανονικές συνθήκες λειτουργίας του µηχανήµατος ή κατά τη 

διάρκεια έκτακτου περιστατικού (π.χ. πυρκαγιά), µέχρι την αποκατάσταση της κανονικής 

λειτουργίας του µηχανήµατος η σκόνη µπορεί να διαφύγει στην ατµόσφαιρα.  

 

Η νέα περιβαλλοντική πλευρά που αντιστοιχεί σε µη κανονικές συνθήκες λειτουργίας του 

µηχανήµατος αξιολογήθηκε µε  

 

ΠΣΥΝι   =   ΣΥΝ1 x ΣΥΝ2 x ΣΥΝ3 x ΣΥΝ4 x ΣΥΝ5 = 2 x 4 x 2 x 4 x 3 = 192 

     

γεγονός που επέβαλε τη συστηµατική διαχείρισή της.  

 

Οι τρόποι διαχείρισης των παραπάνω περιβαλλοντικών πλευρών θα παρουσιαστούν στις 

ενότητες που ακολουθούν. 
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4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Ο περιβαλλοντικός σκοπός αποτελεί συνολική επιδίωξη (π.χ. προστασία των φυσικών πόρων) 

σε συµφωνία µε την περιβαλλοντική πολιτική που έχει καθορίσει η εταιρεία. Στα πλαίσια ενός 

περιβαλλοντικού σκοπού ο οργανισµός θέτει στόχους (π.χ. µείωση της κατανάλωσης του νερού) 

και εκπονεί προγράµµατα (π.χ. αγορά συστηµάτων ψύξης µε ανακυκλούµενο νερό) για την 

επίτευξη αυτών των στόχων. 

 

Ο Πίνακας 4.1 παρουσιάζει συνοπτικά τα περιβαλλοντικά προγράµµατα που έχει ολοκληρώσει 

η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. για την επίτευξή των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων που έχει θέσει στα 

πλαίσια της λειτουργίας του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρµόζει.  

 

Για λόγους συνέπειας διευκρινίζεται ότι: 

 

(i) τα προγράµµατα 1 – 13 ολοκληρώθηκαν στο χρονικό διάστηµα κατά την προετοιµασία της 

εταιρείας για την εγκατάσταση του συστήµατος και κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του 

 

(ii) τα προγράµµατα 14 – 17 ολοκληρώθηκαν κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας του συστήµατος 

 

(iii) τα προγράµµατα 17 – 22 ολοκληρώθηκαν στο χρονικό διάστηµα από την υποβολή της 

προηγούµενης περιβαλλοντικής δήλωσης και αφορούν κυρίως στη διαχείριση των 

περιβαλλοντικών πλευρών που προέκυψαν από την υλοποίηση µεγάλης κλίµακας 

µηχανολογικού εκσυγχρονισµού της εταιρείας (εγκατάσταση του shredder). Η 

αποτελεσµατικότητα τους θα σχολιαστεί στην επόµενη ενότητα της παρούσας δήλωσης που 

αφορά στις περιβαλλοντικές επιδόσεις της εταιρείας. 

 

Επ’ ευκαιρία επεµβάσεων επισκευής του µπετόν που καλύπτει το οικόπεδο της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. 

πραγµατοποιήθηκαν επίσης µετρήσεις της ποιότητας του υπεδάφους χωρίς να βρεθούν 

ανησυχητικά ευρήµατα.  
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Πίνακας 4.1 : Περιβαλλοντικά προγράµµατα που υλοποιήθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΣΠ∆ 

 

Α/Α ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΕΡ. 

ΠΡΟΓΡΑΜ. 

ΠΕΡ. 
ΠΛΕΥΡΕΣ 

(Π.Π.) 

1 
Πρόληψη κινδύνων για την 
ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον 

Εντοπισµός οποιασδήποτε 
ραδιενεργού πηγής σε 
διακινούµενα φορτία 

Εγκατάσταση πύλης ελέγχου ραδιενέργειας 1 Α1, Ε4 

   Προµήθεια φορητού ανιχνευτή – µετρητή ακτινοβολίας 2 Α1, Ε4 

2 
Παραγωγή προϊόντων υψηλών 
περιβαλλοντικών προδιαγραφών 

Εντοπισµός ξένων προσµίξεων 
και διαχωρισµός τους από τα 
ανακυκλούµενα µέταλλα 

Προµήθεια φορητού αναλυτή µετάλλων και συµπληρωµατικού εξοπλισµού 3 Α1 

   
Εγκατάσταση συγκροτήµατος σπαστήρα για τον τεµαχισµό – διαχωρισµό 
µετάλλων 

4 Α1 

   Προµήθεια διαχωριστή µη σιδηρούχων µετάλλων 5 Α1 
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Α/Α ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΕΡ. 

ΠΡΟΓΡΑΜ. 

ΠΕΡ. 
ΠΛΕΥΡΕΣ 

(Π.Π.) 

3  
Συµµόρφωση προς την κείµενη 
περιβαλλοντική νοµοθεσία 

∆ιατήρηση του επιπέδου 
θορύβου στα όρια του οικοπέδου 
κάτω από 70 dB(A) 

∆ιεξαγωγή µετρήσεων θορύβου από εξειδικευµένο συνεργείο 6 
Α2, Α5, Β2, Β5, 

Ε1 

4 
Προστασία εδάφους και 
υδροφόρου ορίζοντα  

Ορθολογική διαχείριση – 
αξιοποίηση των στερεών 
αποβλήτων που προκύπτουν 
από τη δραστηριότητα της 
εταιρείας 

Ανακύκλωση των µελανοδοχείων των εκτυπωτών 7 ∆1 

   Ανακύκλωση φορητών µπαταριών 8 ∆1 

   Ανακύκλωση χαρτιού – χαρτονιού 9 ∆1 

   Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 10 Α1, ∆4 

   Ανακύκλωση µπαταριών µολύβδου 11 Γ7 
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Α/Α ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΕΡ. 

ΠΡΟΓΡΑΜ. 

ΠΕΡ. 
ΠΛΕΥΡΕΣ 

(Π.Π.) 

5 
Συµµετοχή (αξιοποίηση) 
ανθρώπινου δυναµικού 

Ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού  

Ενηµέρωση του προσωπικού για την εφαρµογή του συστήµατος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης / Εκπαίδευση για την ανταπόκριση σε έκτακτα 
περιστατικά 

12 ∆6, Ε9 

6 
Προστασία εδάφους και 
υδροφόρου ορίζοντα  

Ορθολογική διαχείριση νερών 
έκπλυσης (όµβρια που έρχονται 
σε επαφή µε παλαιά µέταλλα), 
διαρροών 

Τοποθέτηση περιεκτών στις δεξαµενές ντίζελ και πετρελαίου 13 Ε7 

   
Κατασκευή συστήµατος διευθέτησης οµβρίων υδάτων και δεξαµενής 
διβάθµιας καθίζησης µε ελαιοσυλλέκτη 

14 Α1 

7 Προστασία φυσικών πόρων 
Συνεργασία µε αδειοδοτηµένους 
παροχείς νερού 

Κατασκευή υποδοµής για τη σύνδεση µε το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ 15 ∆3 

8 
Προστασία εδάφους και 
υδροφόρου ορίζοντα  

Ορθολογική διαχείριση νερών 
έκπλυσης (όµβρια που έρχονται 
σε επαφή µε παλαιά µέταλλα), 
διαρροών 

Τσιµεντόστρωση τµήµατος του οικοπέδου στη δυτική πλευρά της 
εγκατάστασης 

16 Α1 

9 
Πρόληψη κινδύνων για την 
ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον 

∆ηµιουργία υποδοµών για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων 
περιστατικών 

Εκσυγχρονισµός του συστήµατος πυρασφαλείας της εταιρείας  17 Ζ4 
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Α/Α ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΕΡ. 

ΠΡΟΓΡΑΜ. 

ΠΕΡ. 
ΠΛΕΥΡΕΣ 

(Π.Π.) 

10 
Συµµόρφωση προς την κείµενη 
περιβαλλοντική νοµοθεσία 

∆ιατήρηση του επιπέδου 
θορύβου στα όρια του οικοπέδου 
κάτω από 70 dB(A) 

Ηχοµόνωση σπαστήρα 18 Ζ1 

11 
Προστασία εδάφους και 
υδροφόρου ορίζοντα  

Ορθολογική διαχείριση – 
αξιοποίηση των στερεών 
αποβλήτων που προκύπτουν 
από τη δραστηριότητα της 
εταιρείας 

Αξιοποίηση απορριµµάτων σπαστήρα 19 Ζ2 

12 
Προστασία της ατµόσφαιρας / 
Συµµόρφωση προς την κείµενη 
περιβαλλοντική νοµοθεσία 

Εκποµπές σκόνης από το 
σπαστήρα εντός των ορίων που 
θέτει η νοµοθεσία 

Μετρήσεις συγκέντρωσης σωµατιδίων 20 Ζ5 

13 
Προστασία εδάφους και 
υδροφόρου ορίζοντα 

Ορθολογική διαχείριση νερών 
έκπλυσης (όµβρια που έρχονται 
σε επαφή µε παλαιά µέταλλα), 
διαρροών 

Επισκευή τσιµεντόστρωσης γηπέδου εταιρείας 21 Α1 

   ∆ιενέργεια µετρήσεων σε δείγµα υπεδάφους 22 Α1 
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Βασικό σκοπό της εταιρείας για τα επόµενα χρόνια αποτελεί η παροχή ολοκληρωµένων λύσεων 

διαχείρισης απορριµµάτων µε την ανάπτυξη της δραστηριότητας της και πέρα από την 

επεξεργασία για ανακύκλωση παλαιών µετάλλων. Με τον τρόπο αυτό φιλοδοξεί να συνεισφέρει 

αποφασιστικά στην υλοποίηση του εθνικού σχεδιασµού διαχείρισης αποβλήτων. 

 

Στα πλαίσια του παραπάνω γενικού σκοπού  η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. και η θυγατρικές της έχουν θέσει 

σα στόχο τη δηµιουργία υποδοµών διαχείρισης απορριµµάτων υψηλού επιπέδου καταθέτοντας 

ήδη στις αρµόδιες αρχές φακέλους για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων (Ν. 3299 /2004)  

συνολικού ύψους 15.000.000 € περίπου. Πιο συγκεκριµένα τα παραπάνω σχέδια αφορούν: (i) τη 

δηµιουργία καθετοποιηµένων µονάδων ολοκληρωµένης διαχείρισης Οχηµάτων Τέλους Κύκλου 

Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (ii) τη δηµιουργία εγκατάστασης επεξεργασίας 

κλασµάτων κατακερµατισµού (απορρίµµατα σπαστήρων, γνωστά ως fluff) στην Αθήνα και (iii) τη 

δηµιουργία υπερσύγχρονων µονάδων επεξεργασίας Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.   

 

Επίσης, η εταιρεία (και η θυγατρική της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ) συµµετέχει στους διαγωνισµούς που 

προκηρύχτηκαν από το εγκεκριµένο από το ΥΠΕΚΑ σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ 

«Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» για τη δηµιουργία µονάδας επεξεργασίας Α.Η.Η.Ε. στην Κρήτη 

καθώς και γραµµής επεξεργασίας ψυγείων στην Αττική.  

 

Σηµειώνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. έχουν λάβει επιστολές στήριξης τόσο 

από την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» όσο και από το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης 

Ο.Τ.Κ.Ζ. «Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος Α.Ε.» (Ε.∆.Ο.Ε. Α.Ε.) γεγονός που 

αποδεικνύει τη σηµασία τους για τη διαχείριση απορριµµάτων στον ελλαδικό χώρο.   
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5. 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 πενταετία. Τα στοιχεία προέρχονται από το αρχείο της εταιρείας.  

 

Πίνακας 5.1: Στοιχεία κατανάλωσης νερού για τα έτη 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 

 

ΕΤΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

(kg)  
ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟ 

ΝΕΡΟ (m
3
) 

∆ΕΙΚΤΗΣ = ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟ 
ΝΕΡΟ/ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (m

3
/kg) 

2005 8.812.913 431 ≅≅≅≅ 4,9x10
-5 

2006 12.796.484 186 ≅≅≅≅ 1,5x10
-5

 

2007 22.456.121 495 ≅≅≅≅ 2,2x10
-5

 

2008 15.161.720 779 ≅≅≅≅ 5,1 x10
-5

 

2009 26.109.050 2001 ≅≅≅≅ 7,7 x10
-5

 

2010 57.879.050 1832 ≅≅≅≅ 3,16 x10
-5
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Σχήµα 5.1: ∆ιάγραµµα δείκτη κατανάλωσης νερού προς παραγωγή 
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Πίνακας 5.2 : Στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009  
 

ΕΤΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

(Kg) 

ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

(kWh) 

∆ΕΙΚΤΗΣ = ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

(kWh/Kg) 

2005 8.812.913 112.000 0,013 

2006 12.796.484 117.520 0,009 

2007 22.456.121 155.360 0,007 

2008 15.161.720 168.880 0,011 

2009 26.109.050 355.280 0,014 

2010 57.879.050 688.800 0,012 
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Σχήµα 5.2: ∆ιάγραµµα δείκτη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προς παραγωγή 
 

Παρατηρούµε ότι κατά το 2009 παρατηρήθηκε αύξηση των δεικτών κατανάλωσης νερού και  

κατανάλωσης ενέργειας κατά 50% και 27% αντίστοιχα σε σχέση µε το 2008. Εκτιµάται ότι το 

γεγονός αυτό οφείλεται: 

1) Στις εργασίες ολοκλήρωσης των υποδοµών του µηχανολογικού εκσυγχρονισµού (κτίριο 

υποσταθµού κ.λ.π.) 
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2) Στις δοκιµές λειτουργίας του σπαστήρα κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2009 που απαίτησαν 

ποσότητες νερού για το σύστηµα κατιονισµού που κατακρατά τη σκόνη και φυσικά 

ηλεκτρική ενέργεια 

 

Αντίθετα, το 2010 υπήρξε βελτίωση των δεικτών κατανάλωσης νερού και ενέργειας. Το γεγονός 

αυτό οφείλεται στη σηµαντική αύξηση των ποσοτήτων παλαιών µετάλλων που επεξεργάστηκε η 

µονάδα, η οποία επετεύχθη µε την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισµού της µονάδας (εγκατάσταση 

και λειτουργία shredder) την προηγούµενη χρονιά. Παράλληλα προβλέφθηκαν µέτρα για την 

αποφυγή αντίστοιχης αύξησης της κατανάλωσης των φυσικών πόρων, όπως, για παράδειγµα, η 

ανακύκλωση του νερού στο σύστηµα κατιονισµού του σπαστήρα που προλαµβάνει τη δηµιουργία 

σκόνης κατά τον τεµαχισµό των υλικών ή διατάξεις για τον έλεγχο της ροής του υλικού στο 

θάλαµο τεµαχισµού ώστε να αποφεύγονται απότοµες αυξοµειώσεις των στροφών του µοτέρ που 

κινεί το ρότορα µε τα «σφυριά».    

 

Στερεά απόβλητα 

 
Τα διάφορα στερεά απόβλητα, που παρήχθησαν κατά τη λειτουργία της εταιρίας το 2008 ήταν 

(δίνονται οι εξαψήφιοι κωδικοί του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ)):  

  

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 

εξοπλισµό, 16 06 01: µπαταρίες αυτοκινήτου (µπαταρίες µολύβδου), 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. 

 

Τα παραπάνω απόβλητα αφορούν κυρίως απορρίµµατα γραφείου, ανταλλακτικά µηχανολογικού 

εξοπλισµού και απορρίµµατα από τη διαλογή των µετάλλων.  

 

Η συνολική τους ποσότητα έφτασε τους 32 τόνους περίπου και διατέθηκαν σε αδειοδοτηµένους 

παραλήπτες ή στα εγκεκριµένα από το Υ.ΠΕ.Κ.Α συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης (π.χ. 

«Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού) 

. 



 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
∆ΗΛΩΣΗ   

ΕΤΟΥΣ 2010 

 
 

ΕΚ∆ΟΣΗ:3
η
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:30/04/2010  
 Σελίδα 45 από 56 

 

ΕΚ∆ΟΣΗ Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  Παπαγεωργίου Θ.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ιευθύνων Σύµβουλος Θεοδωρόπουλος Στ.  

 

Το 2009 η συνολική παραγωγή στερεών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. 

έφτασε τους 800 τόνους περίπου. Η µεγάλη αυτή αύξηση οφείλεται στην επεξεργασία του 

σιδηρούχου µεταλλικού σκραπ στο σπαστήρα. Κατά την επεξεργασία αυτή παράγεται υψηλής 

καθαρότητας δευτερογενής πρώτη ύλη για τη µεταλλοβιοµηχανία, όλα όµως τα µη µεταλλικά 

περιεχόµενα των απορρυπασµένων αυτοκινήτων, ηλεκτρικών συσκευών και άλλων υλικών που 

επεξεργάζονται στο σπαστήρα διαχωρίζονται ως απορρίµµατα µε τον κωδικό ΕΚΑ 19 10 06 

(κλάσµατα κατατεµαχισµού ή fluff). Μελέτες έχουν δείξει ότι το ποσοστό απορρίµµατος σε σχέση 

µε την εισερχόµενη στο σπαστήρα προς επεξεργασία ποσότητα υλικού µπορεί να φτάσει µέχρι 

και το 25%. Από την παραπάνω ποσότητα στερεών αποβλήτων για το 2009 ποσοστό άνω του 

95% αφορά το fluff. Επισηµαίνεται ότι ο σπαστήρας της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. κατά το 2009 δεν 

ευρίσκετο σε πλήρη λειτουργία καθώς το µεγαλύτερο µέρος της χρονιάς αναλώθηκε σε εργασίες 

εγκατάστασης του και δοκιµών. 

 

Αντίθετα,  το 2010 ο σπαστήρας της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους. Όπως φαίνεται από τους παραπάνω πίνακες 5.1 και 5.2 οι επεξεργαζόµενες 

ποσότητες παλαιών µετάλλων υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά 

γεγονός που αύξησε και την ποσότητα του παραγόµενου fluff στους 2.600 τόνους περίπου.  

 

Παρά το γεγονός, ότι η επεξεργασία του παλαιοσιδήρου στο σπαστήρα της εταιρείας για τη 

δηµιουργία υψηλής καθαρότητας δευτερογενούς πρώτης ύλης για τη µεταλλοβιοµηχανία, 

αποτελεί καθοριστική συµβολή της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού 

διαφορετικά οι ξένες προσµίξεις στον παλαιοσίδηρο θα καίγονταν ανεξέλεγκτα στα χαλυβουργεία, 

απαιτείται συστηµατική διαχείριση του fluff εξαιτίας των µεγάλων ποσοτήτων που παράγονται και 

της σύστασής του (υπολείµµατα µετάλλων, πλαστικά, αφρώδη κλπ). 

 

Τεστ έκπλυσης που πραγµατοποίησε η εταιρεία σε συνεργασία µε εξωτερικό εργαστήριο  έδειξε 

ότι το fluff αποτελεί µη επικίνδυνο απόβλητο που µπορεί να διατεθεί σε ΧΥΤΑ. Έτσι ποσότητες 

του αποβλήτου που παρήχθησαν κατά την εγκατάσταση και δοκιµαστική λειτουργία του  

διατέθηκε στο Χ.Υ.Τ.Α Λιοσίων. 

 

Παράλληλα η εταιρεία στην αναζητούσε εναλλακτικούς, περιβαλλοντικά ηπιότερους, τρόπους 

διάθεσής του. Τελικά, σε συνεργασία µε τη «Γενική Ανακυκλώσεως Α.Ε.», η οποία πρόσφατα 

αδειοδοτήθηκε από τη Ν.Α. ∆υτικής Αττικής για την παραγωγή RDF (Residue Derived Fuel) 
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διαπιστώθηκε ότι το fluff, εξαιτίας των υλικών υψηλής θερµιδικής αξίας που περιέχει, όπως 

αφρώδη, πολυουρεθένες κ.λ.π., µπορεί να διατεθεί ως εναλλακτικό καύσιµο. Έτσι, από το τέλος 

του 2009 τα απορρίµµατα του σπαστήρα διατίθενται ως εναλλακτικό καύσιµο. 

 

Επίσης, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 4 η εταιρεία σχεδιάζει και αναπτύσσει εξειδικευµένες 

τεχνικές επεξεργασίας του fluff για την ανάκτηση των ανακυκλώσιµων υπολειµµάτων που περιέχει 

και την καλύτερη αξιοποίηση του.   

 

Υγρά απόβλητα 
 

Τα υγρά απόβλητα που δηµιουργούνται κατά τη λειτουργία της εταιρίας είναι κυρίως 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. Η συνολική ποσότητά τους δεν ξεπερνά τους 10 τόνους ανά 

έτος. 

 

Κατά τα λοιπά η εταιρία λαµβάνει επίσης µέριµνα για την επεξεργασία των οµβρίων (όχι υγρά 

απόβλητα), 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 ενώ στη δεξαµενή λειτουργεί και 

ελαιοδιαχωριστής για τη χωριστή συλλογή τους. Η παραπάνω διαδικασία είναι σύµφωνη µε όσα 

προβλέπονται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Εταιρείας.   

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 
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το προσωπικό διαλογής είναι εφοδιασµένο µε ειδική προστατευτική µάσκα και ειδικά 

προστατευτικά γάντια.  

Η παραπάνω κατάσταση δεν µεταβλήθηκε σηµαντικά µε την εγκατάσταση του σπαστήρα. Μετά 

όµως τη διαπίστωση ότι σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή αστοχίας του συστήµατος κατιονισµού 

µπορεί να παραχθεί σκόνη, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις σωµατιδίων στις εξόδους των 

καµινάδων του σπαστήρα. Κατά τη διάρκεια των µετρήσεων (περίπου 30 min ανά καµινάδα), το 

σύστηµα κατιονισµού τίθετο εκτός λειτουργίας για µικρά χρονικά διαστήµατα ώστε να 

προσοµοιωθούν οι περίοδοι πιθανής µη κανονικής λειτουργίας του. Τα αποτελέσµατα των 

µετρήσεων παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα: 

Πίνακας 5.1: Μετρήσεις σκόνης στις καµινάδες του shredder 

Παράγοντας Μονάδες Καµινάδα Shredder Βόρεια Καµινάδα Shredder Νότια 

SPM mg/Nm3 9,31 15,69 

 

Τα αποτελέσµατα είναι σαφώς κάτω από το όριο των 100 mg/Nm3 που θέτει το Π∆ 1180/81.  

 

Θόρυβος 
 

Στο σχήµα που ακολουθεί απεικονίζονται µετρήσεις θορύβου στα όρια του οικοπέδου της 

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. µετά την κατασκευή της ηχοµόνωσης περιµετρικά του σπαστήρα όπως 

περιγράφεται στην Περιβαλλοντική ∆ήλωση της προηγούµενης χρονιάς. 
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Σχήµα 5.1: Μετρήσεις θορύβου [dB(A)] στα όρια του οικοπέδου της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. 

 

Παρατηρούµε ότι στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου παρατηρούνται µικρές αποκλίσεις κατά τη 

λειτουργία του σπαστήρα από το θεσµοθετηµένο όριο των 70 dB κατά 2-4 dB. Παρά τη 

φαινοµενική απόκλιση το αποτέλεσµα της ηχοµόνωσης κρίνεται ιδιαιτέρως ικανοποιητικό διότι: 

 

Συγκρότηµα σπαστήρα 
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76,1 

1) Η καταγεγραµµένη τιµή θορύβου εντός του ηχοπετάσµατος φτάνει τα 95 dB γεγονός που 

σηµαίνει ότι επετεύχθη µείωση του θορύβου κατά 20 dB τουλάχιστον 

2) Είναι δύσκολο οι καταγεγραµµένες τιµές να αποδοθούν αποκλειστικά στη δραστηριότητα του 

σπαστήρα αφού η εγκατάσταση γειτνιάζει µε άλλες δραστηριότητες (συνεργείο φορτηγών 

αυτοκινήτων, αποθήκες logistics, µονάδα ανακύκλωσης αυτοκινήτων). Κανένα παράπονο δεν έχει 

διατυπωθεί από τους εκπροσώπους των δραστηριοτήτων αυτών (ή εργαζόµενο της ΑΝΑΜΕΤ 

Α.Ε.) για τη λειτουργία του σπαστήρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 5.2: Μετρήσεις θορύβου [dB(A)] στα όρια του οικοπέδου της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. κατά τις απογευµατινές 
και βραδινές ώρες  

60,4 

63,2 

69,7 

71,0 

58,6 

70,7 

57,3 

62,5 

65,2 Συγκρότηµα σπαστήρα 
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Πράγµατι, όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.2, κατά τις απογευµατινές ή βραδινές ώρες όταν η 

δραστηριότητα στη ΒΙ.ΠΕ του Ασπροπύργου είναι περιορισµένη δεν εµφανίζονται αποκλίσεις από 

το όριο των 70 dB(A) µε εξαίρεση το όριο του οικοπέδου της εταιρείας επί της Λ. ΝΑΤΟ όπου η 

µετρήσεις επηρεάζονται από τη διέλευση οχηµάτων.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η ∆ιοίκηση της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. αποφάσισε, αν κριθεί απαραίτητο 

(παράπονα γειτόνων κ.λ.π.), ο σπαστήρας να λειτουργεί τις απογευµατινές και βραδινές ώρες 

(14:00 έως 22:00) ώστε να αποφεύγεται και η παραµικρή θορυβική επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος χώρου.  
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6. ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Από την παρουσίαση στις προηγούµενες ενότητες προκύπτει ότι: 

 

1) Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. κατέχει το σύνολο των αδειών που απαιτούνται για την πλήρη ανάπτυξη της 

δραστηριότητά της (Πίνακας 1.6.1).  

 

2) Η εταιρεία λαµβάνει µέτρα και εφαρµόζει προγράµµατα για την αντιµετώπιση του συνόλου των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά της ώστε να 

συµµορφώνεται πάντοτε προς τις νοµοθετικές απαιτήσεις που αφορούν τις επιπτώσεις αυτές. 

 

Επιπλέον, η εταιρεία έχει καθιερώσει σύστηµα βαθµολόγησης των συνεργατών ή υποψηφίων 

συνεργατών της ως προς τις επιδόσεις τους σε σχέση µε τις νοµοθετικές διατάξεις. Η 

βαθµολογική κλίµακα που χρησιµοποιείται είναι από 0 έως 3. Το 0 αντιστοιχεί σε απουσία 

αδειοδότησης (ή άρνηση του συνεργάτη να παράσχει αντίγραφα των αδειών του) και το 3 στην 

κατοχή (i) απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (ii) άδειας διαχείρισης αποβλήτων και (iii) 

άδειας λειτουργίας.  

 

Το παραπάνω σύστηµα βαθµολόγησης λαµβάνει ως βασικό κριτήριο την παροχή εκ µέρους του 

συνεργάτη αντιγράφου της αδείας που έχει στην κατοχή του. Έτσι, για παράδειγµα, εφόσον ο 

συνεργάτης παράσχει αντίγραφο µόνον της άδειας λειτουργίας του, θα βαθµολογηθεί µε 1 και όχι 

µε 2, παρά το γεγονός ότι η έκδοση, εκ µέρους των αρχών, της άδειας λειτουργίας προϋποθέτει 

την ύπαρξη προγενέστερης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Ο βαθµός 2 θα δοθεί 

µόνον αν επιδειχτεί στην εταιρεία και η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.  

 

Οι παραπάνω παράγοντες θεωρήθηκαν ως οι βασικότεροι για την αξιολόγηση µιας συνεργασίας 

καθώς η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. διαθέτει η ίδια άδειες συλλογής-µεταφοράς µη επικινδύνων στερεών 

αποβλήτων και κατά συνέπεια µπορεί η ίδια να αναλάβει τη µεταφορά υλικών από και προς τις 

εγκαταστάσεις της, ανεξάρτητα από την αντίστοιχη δυνατότητα του συνεργάτη. Παρόλα αυτά η 

κατοχή αδειών συλλογής-µεταφοράς εκ µέρους του συνεργάτη, καθώς και άλλοι παράγοντες, 

όπως η καταχώριση στο µητρώο διαχείρισης µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

ή περιβαλλοντικές και άλλες πιστοποιήσεις του συνυπολογίζονται στην αξιολόγησή του. 
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Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται η κατανοµή 49 εταιρειών οι οποίες ελεγχθήκαν από τη 

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.. 
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Σχήµα 6.1: Αξιολόγηση δείγµατος 49 εταιρειών – εµπόρων παλαιών µετάλλων ως προς το αδειοδοτικό 

τους καθεστώς 

 

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. αναγνωρίζει, ως ένα βαθµό, τη δυσκολία που αντιµετωπίζουν πολλές άλλες 

εταιρείες να συµµορφωθούν πλήρως προς τη νοµοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων. Πράγµατι, 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.6.1, η εταιρεία για να µπορέσει να αναπτύξει πλήρως τη 

δραστηριότητά της απέκτησε 40 διαφορετικές άδειες και εγκρίσεις. Η έκδοση ενός τόσο µεγάλου 

πλήθους ετερόκλητων αδειών από διαφορετικούς φορείς είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και απαιτεί 

εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις. Κατά συνέπεια µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου 

παρουσιάζουν εξαιρετική βραδύτητα στην πρόοδο της αδειοδότησής τους. 

 

Για τους παραπάνω λόγους η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε., σε ρόλο συµβούλου, συνεργάζεται στενά µε τους 

προµηθευτές της σε θέµατα συµµόρφωσης τους προς τη νοµοθεσία, παρέχοντας τους κάθε 

απαιτούµενη πληροφορία και τεχνική βοήθεια. Η άρνηση ή αδιαφορία τους να συµµορφωθούν 

οδηγεί σε παύση της συνεργασίας τους µε την εταιρεία.  



 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
∆ΗΛΩΣΗ   

ΕΤΟΥΣ 2010 

 
 

ΕΚ∆ΟΣΗ:3
η
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:30/04/2010  
 Σελίδα 53 από 56 

 

ΕΚ∆ΟΣΗ Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  Παπαγεωργίου Θ.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ιευθύνων Σύµβουλος Θεοδωρόπουλος Στ.  

 

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Πέραν των γενικών κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία µονάδων διαχείρισης 

αποβλήτων, στο χρονικό διάστηµα από την προηγούµενη περιβαλλοντική της δήλωση η 

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. κλήθηκε να ικανοποιήσει επιπλέον περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι 

επεβλήθησαν από τη Ν.Α. ∆υτικής Αττικής στην τροποποίηση της άδεια λειτουργίας της κατόπιν 

του µηχανολογικού εκσυγχρονισµού της (προσθήκη συγκροτήµατος σπαστήρα). Οι όροι αυτοί 

αφορούσαν: 

(i) πλήρη στέγαση της δραστηριότητας (ή περιορισµό της σε στεγασµένους χώρους) και 

(ii) συλλογή, µετά από επεξεργασία, του συνόλου των οµβρίων που βρέχουν το οικόπεδο της 

δραστηριότητας σε στεγανή δεξαµενή. 

 

Όπως προκύπτει από το υπ’αρίθµ. 167530 / 13-10-2010 έγγραφο της ∆/νσης Ε.Α.Ρ.Θ. της 

Γενικής ∆/νσης Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α., τη συνδροµή της οποίας ζήτησε η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε., 

η επιβολή των παραπάνω περιβαλλοντικών όρων έγινε καθ’ υπέρβαση των αρµοδιοτήτων της 

Ν.Α. ∆υτικής Αττικής καθώς η εταιρεία διαθέτει έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την 

Περιφέρεια Αττικής, η οποία καλύπτει τα θέµατα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και 

οµβρίων.  

 

Επιπλέον, πρέπει να επισηµανθούν τα εξής:  

1) είναι αδύνατη η πλήρης στέγαση της δραστηριότητας καθώς οι πολεοδοµικές διατάξεις 

απαγορεύουν την κάλυψη του οικοπέδου σε βαθµό µεγαλύτερο από 40% της συνολικής 

του έκτασης 

2) περιορισµός της δραστηριότητας µας µόνο στο στεγασµένο τµήµα του οικοπέδου µας 

ισοδυναµεί µε µείωση της παραγωγικότητάς µας στο 1/3 της σηµερινής µας δυναµικότητας 

3) δυσχεραίνεται η λειτουργία των µηχανηµάτων έργου της εταιρείας και οι φορτώσεις υλικών 

εξαιτίας του περιορισµού του ύψους εντός κτιρίου 

4) δηµιουργούνται κίνδυνοι για την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού από τη 

λειτουργία βαρέως εξοπλισµού επεξεργασίας µετάλλων σε κλειστό χώρο (θόρυβος από 

κρούσεις, πιθανότητα πυρκαγιάς, κλπ.) 

5) η αποθήκευση της συνολικής ποσότητας οµβρίων, ειδικά σε έκτακτα καιρικά φαινόµενα, 

προϋποθέτει την κατασκευή υπόγειας στεγανής δεξαµενής εξαιρετικά µεγάλων 

διαστάσεων µε σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως την παραγωγή µεγάλων 



 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
∆ΗΛΩΣΗ   

ΕΤΟΥΣ 2010 

 
 

ΕΚ∆ΟΣΗ:3
η
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:30/04/2010  
 Σελίδα 54 από 56 

 

ΕΚ∆ΟΣΗ Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  Παπαγεωργίου Θ.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ιευθύνων Σύµβουλος Θεοδωρόπουλος Στ.  

 

ποσοτήτων απορριµµάτων εκσκαφής (µπάζα), τη χρήση φυσικών πόρων για την 

κατασκευή της (τσιµέντο, χάλυβας, κλπ.) και της κίνησης µεγάλου αριθµού βυτιοφόρων 

αυτοκινήτων από και προς τις εγκαταστάσεις µας για την κένωσή της   

6) το κόστος κατασκευής και συντήρησης των υποδοµών που απαιτούνται από την 

τροποποίηση της αδείας λειτουργίας και της µεταφοράς των οµβρίων  είναι εξαιρετικά 

µεγάλο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µόνον η στέγαση του µη στεγασµένου τµήµατος του 

οικοπέδου, υποθέτωντας ότι δεν θα υπήρχαν ενστάσεις εκ µέρους της Πολεοδοµίας ή του 

ιδιοκτήτη του οικοπέδου, θα απαιτούσε 3.000.000 € περίπου (10.000 m2 x 300 € / m2).  

7) δηµιουργείται στρέβλωση του ανταγωνισµού καθώς παρόµοιας δραστηριότητας 

εγκαταστάσεις εκτός της Νοµαρχίας ∆υτικής Αττικής δεν υποχρεώνονται σε τέτοια 

δυσβάσταχτα µέτρα ενώ παράλληλα οι χαλυβουργίες εντός της Νοµαρχίας ∆υτικής 

Αττικής οι οποίες έχουν παρόµοια και ανταγωνιστική δραστηριότητα (αποθήκευση και 

διαλογή σκραπ σε υπαίθριους χώρους) εξαιρούνται αυτών των υποχρεώσεων. 

 

Έτσι η εταιρεία υπέβαλλε προς τη Ν.Α. ∆υτικής Αττικής τεχνική έκθεση όπου εξηγούσε τις θέσεις 

της και ζητούσε την αναγνώριση της συµµόρφωσής τους προς τους ανωτέρω όρους στα πλαίσια 

των ισχυόντων πολεοδοµικών διατάξεων και περιβαλλοντικών όρων.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Ν.Α. ∆υτικής Αττικής τροποποίησε εκ νέου την άδεια λειτουργίας της 

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. επιβάλλοντας µόνο τη στέγαση των µηχανηµάτων που λειτουργούν σε υπαίθριο 

χώρο. Για το σκοπό αυτό εξέδωσε και σχετική άδεια εγκατάστασης για κτιριακό εκσυγχρονισµό 

δίνοντας στην εταιρεία περιθώριο συµµόρφωσης 3 ετών.  

 

Η εταιρεία επιφυλάσσεται να εξετάσει, στο παραπάνω πλαίσιο, τη δυνατότητα υλοποίησης της 

απαίτησης για τη στέγαση των µηχανηµάτων και να ασκήσει κάθε νόµιµο µέτρο, αν το κρίνει 

απαραίτητο. 

 

Τέλος, το ∆εκέµβριο του 2010 µε τα υπ’αρίθµ. οικ. 57 και οικ. 58 (10-12-2010) έγγραφα του 

Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) δηµιουργείται η υποχρέωση για την εταιρεία να συµβληθεί την «Ε.∆.Ο.Ε. Α.Ε.» 

και την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» καθώς επεξεργάζεται στο σπαστήρα που λειτουργεί 

απορρυπασµένα  Ο.Τ.Κ.Ζ. και Α.Η.Η.Ε.  
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Τα παραπάνω έγγραφα του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. δικαιώνουν πλήρως τις προσπάθειες της εταιρείας να 

συµβληθεί µε τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, οι οποίες ξεκίνησαν πολύ πριν την έκδοση 

των παραπάνω εγγράφων και αντιµετωπίστηκαν αρνητικά καθώς υπήρχε η εντύπωση ότι µόνον 

οι µονάδες επεξεργασίας – απορρύπανσης Ο.Τ.Κ.Ζ και Α.Η.Η.Ε. µπορούν να συµβληθούν µε τα 

αντίστοιχα συστήµατα.  

 

Η εταιρεία θα επιδιώξει τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών συµβάσεων εντός του τρέχοντος 

έτους.   
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8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Ο ΕΛΟΤ ΑΕ, µε αριθ. µητρώου περιβαλλοντικού επαληθευτή EMAS EL-V-0001, διαπιστευµένος ή 

έχων λάβει άδεια για την έκταση δραστηριοτήτων «Συλλογή, Επεξεργασία και ∆ιάθεση 

Απορριµµάτων – Ανάκτηση Υλικών – Χονδρικό Εµπόριο Απορριµµάτων και Υπολλειµµάτων» 

δηλώνω ότι επαλήθευσα αν ο χώρος δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην επικαιροποιηµένη 

περιβαλλοντική δήλωση του οργανισµού ΑΝΑΜΕΤ Ανακύκλωση Μετάλλων Α.Ε. 

καταχωρηµένου µε τον αριθ. EL-000082, ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 

2009, περί της ακούσιας συµµετοχής οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης 

και οικολογικού ελέγχου (EMAS).  

Υπογράφοντας την παρούσα δήλωση, δηλώνω τα ακόλουθα: 

 

- η επαλήθευση και η επικύρωση διενεργήθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009, 

- η επαλήθευση και η επικύρωση επιβεβαιώνουν ότι δεν προέκυψαν στοιχεία µη 

συµµόρφωσης µε τις εφαρµοστέες νοµικές απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον, 

- τα δεδοµένα και οι πληροφορίες που περιέχονται στην επικαιροποιηµένη περιβαλλοντική 

δήλωση του οργανισµού παρέχουν έγκυρη, αξιόπιστη και ακριβή εικόνα όλων των 

δραστηριοτήτων που τελούνται στο χώρο, εντός της έκτασης που αναφέρεται στην 

περιβαλλοντική δήλωση. 

Το παρόν έγγραφο δεν είναι ισοδύναµο µε καταχώριση EMAS. Μόνον ένας αρµόδιος φορέας 

δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009, µπορεί να παράσχει καταχώριση EMAS. Το 

παρόν έγγραφο δεν µπορεί να δηµοσιοποιείται παρά µόνο σε συνδυασµό µε άλλα έγγραφα 

 

Αθήνα,  16 / 02 /2011   

 

 

 

Κων/νος Παναγιωτόπουλος 

Επικεφαλής Επαληθευτής EMAS του ΕΛΟΤ  


