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ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Εισαγωγή
1.1

Τίτλος έργου

IOANNIS
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OS D C
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IOANNIS SPANOS
Date: 2019.02.19 11:56:00
+02'00'

Digitally signed
by KAFOROS D C
Date: 2019.02.20
12:44:36 +02'00'

Η παρούσα Μελέτη Περιβάλλοντος αφορά στην τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας κραμάτων χαλκού
της εταιρίας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στην
Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσου του Δήμου Πωγωνίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων,
Περιφέρειας Ηπείρου.
Η εγκατάσταση διαθέτει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. 188283/30-12-2011 Απόφαση της πρώην Διεύθυνσης Ε.Α.Ρ.Θ. του ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ:
ΒΟΝΥ0-Υ26) με διάρκεια ισχύος 10 έτη.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση άνηκε μέχρι το 2018 στην εταιρία «Μεταλλουργική
Βιομηχανία Ηπείρου» (ΜΒΗ Α.Ε.). Το 2018 μεταβιβάστηκε στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ το σύνολο
των στοιχείων ενεργητικού της ΜΒΗ Α.Ε., καθώς και πάσης φύσεως απαιτήσεις, δικαιώματα,
σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, λογότυπα, διακριτικά γνωρισμάτων, εμπορική επωνυμία και
πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που συνδέονται με τη λειτουργία των στοιχείων ενεργητικού
της ΜΒΗ Α.Ε.
Λόγω της αλλαγής του φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ.
2630/Φ.14/1139/11.6.2018 Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 866/Φ14.1139/20.6.2000
Άδειας Λειτουργίας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων.
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της
μονάδας αφορούν στα παρακάτω:
 Στον εκσυγχρονισμό/τροποποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας με μικρή
αύξηση της συνολικής ισχύος χωρίς μεταβολή της δυναμικότητας της εγκατάστασης.
 Στην προσθήκη υδρογόνου (Η2) και αμμωνίας (ΝΗ3) στις βοηθητικές ύλες που
χρησιμοποιούνται στους φούρνους ανόπτησης.
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Ενότητα 1

 Στη μεταβολή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος φυσικοχημικής επεξεργασίας των
υγρών αποβλήτων, το οποίο από συνεχούς λειτουργίας θα μετατραπεί σε ασυνεχούς
λειτουργίας (batch) χωρίς καμία μεταβολή στην εφαρμοζόμενη μέθοδο επεξεργασίας.
 Στην προσθήκη εναλλακτικής μεθόδου διαχείρισης των λυμάτων του προσωπικού. Πιο
συγκεκριμένα κατά τις περιόδους όπου το προσωπικό της εγκατάστασης είναι μειωμένο τα
λύματα του προσωπικού θα αποστέλλονται για διαχείριση στην Εγκατάσταση Βιολογικής
Επεξεργασίας Λυμάτων των Ιωαννίνων.
 Στην πραγματοποίηση επιμέρους έργων διαχείρισης των όμβριων υδάτων που προκύπτουν
από τις τσιμεντροστρωμένες επιφάνειες του οικοπέδου εγκατάστασης.
 Στην επαναδιατύπωση κάποιων όρων της υπ’ αριθμ. 188283/30-12-2011 Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ώστε να ανταποκρίνονται στα δεδομένα της μονάδας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα φάση οι εγκαταστάσεις και υποδομές της μονάδας
βρίσκονται σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας, όπου τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία
σταδιακά ενώ το τμήμα του χυτηρίου βρίσκεται σε φάση συντήρησης και προβλέπεται η
μελλοντική ενεργοποίηση της λειτουργίας του. Το τμήμα του χυτηρίου βρισκόταν εκτός
λειτουργίας από το 2010 μέχρι την μεταβίβαση της δραστηριότητας στην νέα εταιρεία.
Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές της ΥΑ 170225/2014
(ΦΕΚ 135/Β’/27.01.2014).
Για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της εξεταζόμενης
μονάδας ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ
209/Α’/21.09.2011), στο άρθρο 7 της ΥΑ 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β’/19.04.2013) και
στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’/15.01.2014).
Στις επόμενες ενότητες παρατίθεται λεπτομερής περιγραφή των εγκαταστάσεων, του
μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και όλης της παραγωγικής διαδικασίας που εφαρμόζεται
στη μονάδα.

1.2

Είδος και μέγεθος έργου

Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά τα στοιχεία του αδειοδοτημένου έργου και της
προτεινόμενης τροποποίησης.
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Κύριος έργου:

Ενότητα 1

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. με δ.τ. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Εξεταζόμενο έργο:

Μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας κραμάτων χαλκού

Δ/νση εγκατάστασης:

Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου, Ιωάννινα, Τ.Κ. 44006
Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσου
Δημοτική Ενότητα Άνω Πωγωνίου

Διοικητική υπαγωγή:

Δήμος Πωγωνίου
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Περιφέρεια Ηπείρου

Αριθμός απασχολούμενου
προσωπικού:

Δυναμικότητα λειτουργίας
μονάδας:

100 άτομα (σε περιόδο πλήρους λειτουργίας)

Ημέρες λειτουργίας/έτος: 330 ημέρες
Ώρες λειτουργίας/ημέρα: 24 ώρες
Βάρδιες λειτουργίας: 3

Εμβαδό οικοπέδου εγκατάστασης:

22.021,92 m2

Εμβαδό κτιριακών

Δόμηση: 8.203,28 m2

εγκαταστάσεων:

Κάλυψη: 7.723,28 m2

Δυναμικότητα μονάδας:

18 t/ημέρα
(τηκτική δυναμικότητα)

Ισχύς βάσει της λειτουργικής αδειοδότησης του έργου:

Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:

Κινητήρια (ΚW)

Θερμική (KW)

4.280,00

1.205,00

Ισχύς κατόπιν προτεινόμενης τροποποίησης έργου:
Κινητήρια (ΚW)

Θερμική (KW)

4.864,55

1.424,00
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1.3

Ενότητα 1

Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου

1.3.1 Θέση
Η μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας κραμάτων χαλκού της εταιρίας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ είναι
εγκατεστημένη στην Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσου του Δήμου Πωγωνίου.
Οι εγκαταστάσεις της μονάδας βρίσκονται εντός ιδιόκτητου οικοπέδου άρτιου και
οικοδομήσιμου σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, συνολικού εμβαδού
22.021,92 m2, εκτός σχεδίου και εκτός του οριοθετημένου οικισμού της Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου.
Η εξεταζόμενη μονάδα βρίσκεται σε απόσταση περίπου:
-

840 m νότια του Κεφαλόβρυσου

-

1,0 Km βόρεια του Ωραιόκαστρου

-

3,3 Km νοτιοδυτικά του Βασιλικού, και

-

3,2 Km νοτιοανατολικά της Κάτω Μερόπης.

Η θέση της περιοχής εγκατάστασης της εξεταζόμενης μονάδας παρουσιάζεται στον ακόλουθο
Χάρτη Προσανατολισμού 1.1, κλίμακας 1:50.000 (Ένωση Αποσπασμάτων Φύλλων Χάρτου

“ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ” και “ΔΟΛΙΑΝΑ” της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, κλίμακας 1:50.000).
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Ενότητα 1

Θέση εξεταζόμενης
μονάδας

Χάρτης 1.1

Χάρτης Προσανατολισμού της περιοχής εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας κραμάτων χαλκού της εταιρίας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (κλίμακα 1:50.000)

(Ένωση Αποσπασμάτων Φύλλων Χάρτου “ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ” και “ΔΟΛΙΑΝΑ” της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, κλίμακας 1:50.000)
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Ενότητα 1

1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου
Η εξεταζόμενη βιομηχανική μονάδα, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα

Καλλικράτης», ανήκει διοικητικά στην Τοπική

Κοινότητα Κεφαλόβρυσου, της Δημοτικής

Ενότητας Άνω Πωγωνίου, του Δήμου Πωγωνίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων,
Περιφέρειας Ηπείρου.

1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του οικοπέδου της εξεταζόμενης μονάδας παρουσιάζονται
στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 1.1
Συντεταγμένες (κεντροβαρικές) της εξεταζόμενης μονάδας της εταιρίας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (σύστημα ΕΓΣΑ ’87 & WGS ’84):
ΕΓΣΑ ’87
Χ
205.880

Υ
4.433.080
WGS ‘84

φ
39° 59' 48.17"

1.4

λ
20° 33' 17.55"

Κατάταξη του έργου

Περιβαλλοντική κατηγοριοποίηση επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων
Η εξεταζόμενη μονάδα, σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β’/13-01-2012), όπως έχει
τροποποιηθεί και επικαιροποιηθεί με την ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10-08-2016), και η
οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21-09-2011) για την
κατάταξη

δημοσίων

και

ιδιωτικών

έργων

και

δραστηριοτήτων

σε

κατηγορίες

και

υποκατηγορίες, κατατάσσεται στην Κατηγορία Α και Υποκατηγορία 2, καθώς αποτελεί την
υψηλότερη υποκατηγορία των κάτωθι επιμέρους δραστηριοτήτων και συνοδών έργων που
περιλαμβάνει η μονάδα:
 Ομάδα 9η «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις»
α/α 154 «Τήξη – χύτευση εμπορικώς καθαρού χαλκού ή σκραπ χαλκού, Παραγωγή

κραμάτων χαλκού (π.χ.ορείχαλκος)» με δυναμικότητα παραγωγής < 50 t/ημέρα, η οποία
εμπίπτει στην υποκατηγορία Α2.
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α/α 159 «Τήξη – χύτευση μη σιδηρούχων μετάλλων», με δυναμικότητα παραγόμενου
τελικού προϊόντος < 20 t/ημέρα, η οποία εμπίπτει στην υποκατηγορία Α2.
α/α 155 «Κατασκευή σύρματος χαλκού και μηχανική μορφοποίηση προϊόντων από έτοιμη

πρώτη ύλη χαλκού, αλουμίνιο ή κραμάτων αυτών » με δυναμικότητα παραγωγής <
50t/ημέρα, η οποία εμπίπτει στην κατηγορία Β.
167 «Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων

α/α

μ.α.κ.

με

έλαση.

Δεν

περιλαμβάνεται

η

κονιομεταλλουργία»

με

δυναμικότητα

μορφοποίησης μετάλλων στις πρέσες < 80 t/ημέρα και < 150 μόρια, η οποία εμπίπτει στην
κατηγορία Β.
Βαθμοί όχλησης
Σύμφωνα

με

την

ΚΥΑ

3137/191/Φ.15/2012

(ΦΕΚ

1048/Β’/04-04-2012),

όπως

έχει

τροποποιηθεί με την ΚΥΑ Φ15/48/5/2014 (ΦΕΚ 27/Α’/13-01-2014), η μονάδα κατατάσσεται
συνολικά στην κατηγορία της υψηλής όχλησης, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους
δραστηριότητες του Παραρτήματος της ανωτέρω ΚΥΑ:
-

α/α 168 «Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων», με δυναμικότητα παραγόμενου
τελικού προϊόντος > 10 t/ημέρα, η οποία είναι υψηλής όχλησης.

-

α/α 156 «Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων χαλκού ή κραμάτων του χαλκού», η
οποία στο σύνολό της είναι μέσης όχλησης.

-

α/α 178 «Υπηρεσίες σφυρηλάτησης, συμπίεσης, τύπωσης και έλασης μετάλλου» με
εγκατεστημένη ισχύ > 50 KW, η οποία είναι μέσης όχλησης.

Στον Πίνακα 1.2 που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η περιβαλλοντική κατηγοριοποίηση
των επιμέρους δραστηριοτήτων της μονάδας και η αντιστοίχηση με τους βαθμούς όχλησης.
Πίνακας 1.2
Κατάταξη δραστηριοτήτων της μονάδας της εταιρίας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Είδος δραστηριότητας

Κατηγορία κατάταξης

σύμφωνα με την ΥΑ

σύμφωνα με την ΥΑ

37674/2016

37674/2016

Τήξη – χύτευση
εμπορικώς καθαρού
Ομάδα 9η χαλκού ή σκραπ
α/α 154 χαλκού, Παραγωγή
κραμάτων χαλκού
(π.χ.ορείχαλκος)
Ομάδα 9η
α/α 159

Τήξη – χύτευση μη
σιδηρούχων
μετάλλων

Βαθμοί όχλησης σύμφωνα με την
ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012

Υποκατηγορία Α2
(Δυναμικότητα
παραγωγής <50 t/ημέρα)
α/α 168 (ΚΑΔ
24.54)
Υποκατηγορία Α2
(Δυναμικότητα
παραγόμενου προϊόντος
<20 t/ημέρα)

Υψηλή

(Χύτευση άλλων μη
σιδηρούχων μετάλλων)
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Είδος δραστηριότητας

Κατηγορία κατάταξης

σύμφωνα με την ΥΑ

σύμφωνα με την ΥΑ

37674/2016

37674/2016

Κατασκευή σύρματος
χαλκού και μηχανική
μορφοποίηση
Κατηγορία Β
Ομάδα 9η
προϊόντων από
(Δυναμικότητα
α/α 155
έτοιμη πρώτη ύλη
παραγωγής <50t/ημέρα)
χαλκού, αλουμίνιο ή
κραμάτων αυτών
Σφυρηλάτηση,
κοίλανση, ανισόπαχη
Κατηγορία Β
τύπωση και
(Δυναμικότητα
Ομάδα 9η μορφοποίηση
μορφοποίησης μετάλλων
α/α 167 μετάλλων μ.α.κ. με
<80t/ημέρα & <150
έλαση. Δεν
μόρια)
περιλαμβάνεται η
κονιομεταλλουργία

Ενότητα 1

Βαθμοί όχλησης σύμφωνα με την
ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012

Μέση

α/α 156 (ΚΑΔ
24.44)

α/α 178 (ΚΑΔ
25.50.1)

(Παραγωγή
ημικατεργασμένων
προϊόντων χαλκού ή
κραμάτων του χαλκού)

Μέση

(Εγκατεστημένη ισχύς
> 50 KW)

Υπαγωγή σε άλλες διατάξεις
Η εξεταζόμενη μονάδα δεν εμπίπτει σε άλλες διατάξεις όπως π.χ. στο Παράρτημα Ι

«Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 8» της ΥΑ
36060/1155/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β’/14.06.2013) οι οποίες υπάγονται σε ολοκληρωμένη
πρόληψη και συνολική εκτίμηση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.
Η προτεινόμενη τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας
δεν επηρεάζει την περιβαλλοντική κατάταξη, όπως επίσης και την αντιστοίχηση με τους
βαθμούς όχλησης και την υπαγωγή σε άλλες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς αφορά σε βελτιστοποίηση και εκσυγχρονισμό της
λειτουργίας της μονάδας.

1.5

Φορέας του έργου

Κύριος έργου:

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. με δ.τ. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Διεύθυνση έδρας

Μεσογείων 2-4, Αθήνα, Τ.Κ. 11527

Διεύθυνση εγκατάστασης:

Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου, Ιωάννινα, Τ.Κ. 44006

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Στράτος Κολυφέτης

Τηλέφωνο:

22620 48706

email

ekolyfetis@halcor.com
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1.6

Ενότητα 1

Περιβαλλοντικός μελετητής

Η παρούσα Μελέτη Περιβάλλοντος εκπονήθηκε από την εταιρεία:
TERRA NOVA Ε.Π.Ε.
Περιβαλλοντική – Τεχνική - Συμβουλευτική
Διεύθυνση:

Καισαρείας 39, τκ 115 27 Αθήνα

Τηλέφωνα:

210 7775597, 210 7472814

Fax:

210 7775562

Αρμόδιοι θεμάτων μελέτης:

Αργυρώ Λαγούδη

Σταυρούλα Μπαραφάκα

Δρ. Χημικός

Χημικός Μηχανικός, MSc

lagoudi@terranova.gr

barafaka@terranova.gr

E-mail:

Η TERRA NOVA Ε.Π.Ε. είναι εγγεγραμμένη στα Μητρώα Μελετητικών Εταιρειών της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με
Αριθμό Μητρώου 613 και είναι κάτοχος των εξής Μελετητικών Πτυχίων:


Β 27 (περιβαλλοντικές μελέτες)



Β 17 (χημικές μελέτες)



Α 18 (χημικοτεχνικές μελέτες).

Η επιστημονική ομάδα της TERRA NOVA που ασχολήθηκε με την εκπόνηση της παρούσας
Μελέτης απαρτίζεται από τους κάτωθι μελετητές:
Αργυρώ Λαγούδη

Δρ. Χημικός

Σταυρούλα Μπαραφάκα

Χημικός Μηχανικός, MSc

Ανδρέας Σωτηρόπουλος

Περιβαλλοντολόγος, MSc

Δημήτρης Ντινόπουλος

Μηχανικός Περιβάλλοντος
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Ενότητα 2

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Περιγραφή αδειοδοτημένου έργου
2.1

Συνοπτική τεχνική περιγραφή του αδειοδοτημένου έργου

Παρακάτω παρατίθεται συνοπτική περιγραφή της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων της,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη που συνοδεύει την υπ’ αριθ. 188283/3012-2011 ΑΕΠΟ.

2.1.1 Γενικά στοιχεία - Αντικείμενο της δραστηριότητας
Η μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας κραμάτων χαλκού της εταιρίας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
βρίσκεται εντός ιδιόκτητου οικοπέδου, συνολικού εμβαδού 22.021,92 m2, σε περιοχή εκτός
σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού. Η συνολική δόμηση των κτιριακών εγκαταστάσεων της
μονάδας

ανέρχεται

σε

8.203,28

m2 και

η

συνολική

κάλυψη

σε

7.723,28

m2,

συμπεριλαμβανομένων των εμβαδών δόμησης και κάλυψης που έχουν υπαχθεί στον Ν.
4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α’/08.08.2013) με την υπ’ αριθ. 2016563/10-09-2013 δήλωση
υπαγωγής. Για τις εργασίες συντηρήσεων των κτιριακών εγκαταστάσεων που λαμβάνουν
χώρα στην παρούσα φάση έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 43194/6003/25-07-2018 Έγκριση
εργασιών μικρής κλίμακας από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου
Ιωαννιτών.
Στην εξεταζόμενη μονάδα παράγονται δισκία κερμάτων, κυάθια καλύκων και προϊόντα
εμπορίου, όπως ταινίες και δίσκοι χαλκού, κλπ. Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει
συνοπτικά την τήξη των πρώτων υλών και παραγωγή ταινιών με τη μέθοδο της συνεχούς
χύτευσης, την ψυχρή έλαση των ταινιών στο επιθυμητό μέγεθος – πάχος, κοπή των ταινιών
και κοπή δισκίων κερμάτων, κυαθίων καλύκων και δίσκων, διαμόρφωση τελικών προϊόντων σε
πρέσες (κοπής, διόγκωσης, κλπ.) και αποξείδωση – γυάλισμα των κερμάτων και καλύκων στις
γυαλιστικές μηχανές. Στα ενδιάμεσα στάδια παραγωγής χρησιμοποιούνται φούρνοι ανόπτησης
όπου απαιτείται για την επίτευξη των επιθυμητών μηχανικών ιδιοτήτων των παραγόμενων
προϊόντων.
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Ενότητα 2

Στην συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία πρώτων υλών και προϊόντων και αναλυτική
περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας.

2.1.2 Πρώτες ύλες - Προϊόντα
2.1.2.1 Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Οι χρησιμοποιούμενες στην παραγωγική διαδικασία κύριες πρώτες ύλες περιλαμβάνουν
μέταλλα χαλκό, ψευδάργυρο, χάλυβα και νικέλιο για την παραγωγή των προϊόντων κραμάτων
χαλκού μέσω τήξης – χύτευσης. Επιπλέον, η παραγωγή των προϊόντων δύναται να λαμβάνει
χώρα και με την επεξεργασία (έλαση, κοπή κλπ.) έτοιμων μεταλλικών ταινιών (χαλκού, κλπ.)
χωρίς να απαιτείται το στάδιο της κραματοποίησης.
Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζονται τα είδη και οι μέγιστες εκτιμώμενες ποσότητες κατανάλωσης
των πρώτων και βοηθητικών υλών της εγκατάστασης. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον εν λόγω
πίνακα παρουσιάζονται επικαιροποιημένα τα δεδομένα καταναλώσεων με βάση την
παραγωγική ικανότητα της εγκατάστασης. Οι ποσότητες κατανάλωσης πρώτων και
βοηθητικών υλών που παρουσιάζονται στην υπ’ αριθ. 188283/30-12-2011 ΑΕΠΟ και στη
θεωρημένη περιβαλλοντική μελέτη αφορούν σε καταναλώσεις με βάση τη λειτουργία της
μονάδας με παραγωγή χαμηλότερη από την αδειοδοτημένη δυναμικότητά της.
Πίνακας 2.1
Συγκεντρωτικός πίνακας πρώτων και βοηθητικών υλών και της δυναμικότητας κατανάλωσης
Παραγωγική
διαδικασία

Κραματοποίηση

Έλαση ταινιών

Στιλβωτικές μηχανές

Πρώτες και βοηθητικές ύλες

Δυναμικότητα
κατανάλωσης

Χαλκός

2.800 t/έτος

Ψευδάργυρος

700 t/έτος

Νικέλιο

160 t/έτος

Χάλυβας

2.340 t/έτος

Κάρβουνο

180 t/έτος

Αποσκληρυντικά στο νερό ψύξης

0,9 t/έτος

Λιπαντικά έλασης

10 t/έτος

Αποσκληρυντικά στο νερό ψύξης

0,9 t/έτος

Σαπούνι

14 t/έτος

Θειικό οξύ (15% H2SO4)

14 t/έτος
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Φούρνος αναμονής και
φούρνοι ανόπτησης

Άζωτο

1.800 t/έτος

Υδράσβεστος

15 t/έτος

Υποχλωριώδες Νάτριο (NaClO)

8 t/έτος

Ενότητα 2

Φυσικοχημική
επεξεργασία υγρών
αποβλήτων
Σύστημα βιολογικής
επεξεργασίας λυμάτων

2.1.2.2 Προϊόντα
Η δυναμικότητα τήξης της εξεταζόμενης μονάδας ανέρχεται σε ~ 18 t/ημέρα ή

~ 6.000

t/έτος.
Τα παραγόμενα προϊόντα περιλαμβάνουν δισκία κερμάτων, κυάθια καλύκων διαφόρων
διαμέτρων και άλλα προϊόντα εμπορίου, όπως ταινίες και δίσκους χαλκού. Στον παρακάτω
πίνακα παρατίθενται οι ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων που προκύπτουν από την
παραγωγική διαδικασία της μονάδας με βάση τη δυναμικότητά της.
Πίνακας 2.2
Πίνακας προϊόντων και δυναμικότητα παραγωγής
Είδη προϊόντων

Δυναμικότητα παραγόμενης ποσότητας

Δισκία κερμάτων

12,6 t/ημέρα ή 4.160 t/έτος

Κυάθια καλύκων

2,7 t/ημέρα ή 890 t/έτος

Άλλα προϊόντα εμπορίου

2,7 t/ημέρα ή 890 t/έτος

2.1.3 Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας
Η γραμμή παραγωγής και επεξεργασίας κραμάτων χαλκού της μονάδας αποτελείται από:
-

Χυτήριο συνεχούς χύτευσης και φούρνο ανόπτησης

-

Έλαστρα ταινιών

-

Κοπτικά ταινιών και δίσκων

-

Φούρνους ανόπτησης ελασμάτων

-

Πρέσσες κατεργασίας (κοπής/διαμόρφωσης/διόγκωσης)

-

Εγκαταστάσεις στίλβωσης

-

Φούρνο συνεχούς ανόπτησης.
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Ενότητα 2

Οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τα εξής:
-

Συγκρότημα εργαλειομηχανών (Μηχανουργείο)

-

Αντλιοστάσιο νερού (ψύξης και πυρόσβεσης)

-

Συγκρότημα αεροσυμπιεστών

-

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ)

-

Γερανογέφυρες

-

Μεταλλουργικό/ Χημικό εργαστήριο.

Επιπλέον, η εγκατάσταση διαθέτει τον εξής αντιρρυπαντικό εξοπλισμό, ο οποίος περιγράφεται
στις παρακάτω επιμέρους ενότητες:
-

Σύστημα επεξεργασίας ατμοσφαιρικών εκπομπών, αποτελούμενο από κυκλώνα και
σακκόφιλτρα.

-

Εγκατάσταση φυσικοχημικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής
διαδικασίας.

-

Εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων του προσωπικού.

Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των επιμέρους σταδίων της παραγωγικής
διαδικασίας.
Τήξη – κραματοποίηση
Οι πρώτες ύλες των μετάλλων εισέρχονται στην κατάλληλη αναλογία σε φούρνο τήξης όπου
λαμβάνει χώρα η τήξη μέσω της επαγωγικής μεθόδου και η παραγωγή των κραμάτων χαλκού.
Το τήγμα σκεπάζεται από λεπτό στρώμα με κάρβουνο για τη βελτίωση των συνθηκών
χύτευσης.
Χύτευση
Στη συνέχεια παράγονται ταινίες χαλκού με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης. Πιο
συγκεκριμένα μέσω ενός καναλιού γίνεται μεταφορά του τήγματος από τον επαγωγικό
φούρνο τήξης στον επαγωγικό φούρνο αναμονής, ο οποίος φέρει ενσωματωμένο μπλοκ
ψυγείων με σύστημα διανομής ανακυκλούμενου νερού ψύξης.
Φρεζάρισμα
Κατά τη χύτευση, η επιφάνεια και οι άκρες των ταινιών σχηματίζουν διαφορετική κρυσταλλική
δομή από το κύριο μέρος της ταινίας. Για να επιτευχθεί καλή ποιότητα του τελικού προϊόντος
απαιτείται μηχανική κατεργασία (αφαίρεση των άκρων), η οποία γίνεται σε μηχανές
κατεργασίας

(φρεζαριστικές

μηχανές).

Το

γρέζι

από

τη

διαδικασία

φρεζαρίσματος

ανακυκλώνεται στον επαγωγικό φούρνο τήξης.
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Έλαση
Η έλαση των ταινιών στο επιθυμητό πάχος γίνεται με τη μέθοδο της ψυχρής έλασης με
ενδιάμεση θερμική κατεργασία (ανόπτηση) για τη διασφάλιση των απαιτούμενων μηχανικών
ιδιοτήτων του κράματος. Η ταινία διέρχεται ανάμεσα από δύο παράλληλους κυλίνδρους οι
οποίοι περιστρέφονται. Γίνονται πολλά περάσματα από το ίδιο έλαστρο έως ότου η ταινία
φτάσει στο επιθυμητό πάχος.
Κοπή ταινιών
Πραγματοποιείται κοπή των ταινιών με δύο κοπτικά μηχανήματα, στο ένα κοπτικό λεπτού
πάχους και στο δεύτερο κοπτικό μεγάλου πάχους.
Ανόπτηση ταινιών
Με σκοπό την επίτευξη καλών μηχανικών ιδιοτήτων οι ταινίες υπόκεινται σε θερμάνσεις και
αποψύξεις σε φούρνο ανόπτησης.
Μηχανική κατεργασία για τη διαμόρφωση τελικών προϊόντων
Πραγματοποιείται κοπή των δισκίων κερμάτων, των κυαθίων καλύκων και των δίσκων σε τρεις
κατάλληλες πρέσες κοπής. Στη συνέχεια λαμβάνει χώρα διόγκωση των δισκίων κερμάτων σε
πρέσες διόγκωσης και διαμόρφωση των κυαθίων καλύκων διαφόρων διαμετρημάτων σε
κατάλληλες πρέσες.
Ανόπτηση τελικών προϊόντων
Πραγματοποιείται ανόπτηση των δισκίων κερμάτων και των κυαθίων καλύκων σε φούρνο
ανόπτησης για την επίτευξη των επιθυμητών μηχανικών ιδιοτήτων των τελικών προϊόντων.
Αποξείδωση – γυάλισμα
Τα κέρματα και οι κάλυκες οδηγούνται στις στιλβωτικές μηχανές για την απαλλαγή από
οξειδώσεις, ακαθαρσίες κ.λ.π., όπου χρησιμοποιείται διάλυμα 10% H2SO4 και σαπούνι στο
στάδιο πλυσίματος των δισκίων κερμάτων.
Διαλογή – καταμέτρηση δισκίων κερμάτων
Για τη διασφάλιση της ποιότητας των κερμάτων λαμβάνει χώρα διαλογή των δισκίων σε δύο
αυτόματες μηχανές διαλογής. Στη συνέχεια γίνεται καταμέτρηση και συσκευασία σε
ξυλοκιβώτια των δισκίων κερμάτων σε τρεις μηχανές.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα διαγράμματα ροής της παραγωγικής διαδικασίας δισκίων
κερμάτων και κυαθίων καλύκων.
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Α’ ύλες – μέταλλα και
βοηθητικές ύλες

Τήξη

Χύτευση

Φρεζάρισμα

Ψυχρή έλαση σε
ενδιάμεσο πάχος

Α΄ύλες – Έτοιμες
ταινίες

Ανόπτηση

Ψυχρή έλαση σε
τελικό πάχος

Κοπή δισκίων
κερμάτων

Διόγκωση δισκίων
κερμάτων

Ανόπτηση

Αποξείδωση και
στίλβωση

Οπτική διαλογή από
αυτόματη μηχανή

Καταμέτρηση –
συσκευασία
Σχήμα 2.1
Διάγραμμα ροής προϊόντων δισκίων κερμάτων
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Ενότητα 2

Α’ ύλες – μέταλλα και
βοηθητικές ύλες

Τήξη

Χύτευση

Φρεζάρισμα

Ψυχρή έλαση σε
ενδιάμεσο πάχος

Ανόπτηση

Ψυχρή έλαση σε
τελικό πάχος
Κοπή δισκίων
κυαθίων καλύκων

Α΄ύλες – Έτοιμες
ταινίες

Ανόπτηση

Αποξείδωση και
στίλβωση δισκίων
κυαθίων καλύκων

Οπτική διαλογή
δισκίων κυαθίων
καλύκων
Διαμόρφωση κυαθίων
καλύκων

Α΄ύλες – Έτοιμες
ταινίες

Αποξείδωση και
στίλβωση κυαθίων
καλύκων
Διαλογή –
συσκευασία

Σχήμα 2.2
Διάγραμμα ροής προϊόντων κυαθίων καλύκων
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Ενότητα 2

2.1.4 Μηχανολογικός εξοπλισμός
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας βάσει του φακέλου της λειτουργικής αδειοδότησης
της εγκατάστασης, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 2.3
Αναλυτικός πίνακας μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας, βάσει του φακέλου λειτουργικής
αδειοδότησης
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

(KW)

(KW)

Μεγάλο κοπτικό (Νο.1)

100

-

Πρέσσα δίσκων εμπορίου MOSSINI

15

-

Στιλβωτικό FRITZ WERNER

18

10

Συσκευασία κερμάτων

1

-

Διαλογή κυαθίων

3

-

Ξεπλυντικό κυαθίων

35

30

Γερανογέφυρες (τεμ.5)

40

-

Πριόνι

1

-

Τροχιστικό δίσκων

1

-

Ρεκτιφιέ επίπεδων επιφανειών

2,2

-

Ρεκτιφιέ κοίλων επιφανειών

1,8

-

Ρεκτιφιέ κυλινδρικών επιφανειών

11

-

Τόρνος TARNOW

6,7

-

Τροχός εργαλείων

1

-

Φρεζοδράπανο

2

-

Δράπανο

2

-

Φρέζα

9,3

-

Τόρνος TOS

5,5

-

Πλάνη

3

-

Ψυκτικοί πύργοι

45

-

Ηλεκτρ/γωγό ζεύγος 250 KVA (εφεδρ.)

-

-

Υποσταθμός

-

-

Αποθήκες ανταλλακτικών Α’ υλών

-

-

Αντλίες

485

-

Ψύκτες

153

-

Φωτισμός εργοστασίου

35

-

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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Ψαλίδι κοπής ελάσματος ελάστρου Νο.1

55

-

Φίλτρα καυσαερίων χυτηρίων

15

-

Κομπρεσέρ

150

-

Φούρνος ανόπτησης BROWN ANGOT

200

195

Πρέσσα κοπής κερμάτων 200tn
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-

Πρέσσα BLISS Νο.2

20

-

Πρέσσα BLISS Νο.1

20

-

Πρέσσα κοπής δίσκων 800tn

55

-

Μικρό κοπτικό (Νο.2)

60

-

Πομώνα

15

-

Έλαστρο Νο.2

600

15

Φούρνοι ανόπτησης EBNER

450

330

Έλαστρο Νο.1

700

15

Συνεχής χύτευση TECHNICA GUSS

290

160

Φούρνος RUSS

537

450

Αντλία πηγής

30

-

Ρεκτιφιέ DRONSFIELD

34

-

Πρέσσα διόγκωσης SCHULER ST 50S

5,5

-

8 (4x2)

-

37

-

4.280,00

1.205,00

Γερανογέφυρα προβλεπόμ. (τμχ.2)
Απορροφητήρες
ΣΥΝΟΛΟ

Ενότητα 2

2.1.5 Χρήση νερού
Στην εξεταζόμενη μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας κραμάτων χαλκού, κατανάλωση νερού
λαμβάνει

χώρα

για

τις

ανάγκες

της

παραγωγικής

διαδικασίας,

για

αστική

χρήση

(δραστηριότητες υγιεινής του προσωπικού) και πυρόσβεση.
Η μονάδα για την κάλυψη των αναγκών της χρησιμοποιεί νερό από την ιδιόκτητη γεώτρηση,
η οποία βρίσκεται εντός του οικοπέδου εγκατάστασης και διαθέτει την υπ’ αριθ. 974/10-092010 Άδεια χρήσης νερού, η οποία έχει ανανεωθεί με την υπ’ αριθ. 33716/842/20-08-2012
Απόφαση της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου. Οι ανάγκες χρήσης της υδρογεώτρησης αφορούν
στα παρακάτω:
-

Ψύξη ταινιών χυτηρίου και του φούρνου ανόπτησης (το νερό ανακυκλώνεται αφού
γίνει ψύξη σε ειδικές εγκαταστάσεις)
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Λειτουργία στιλβωτικών μηχανών

-

Πυρόσβεση.

Ενότητα 2

Η δυναμικότητα κατανάλωσης για τις παραπάνω χρήσεις ανέρχεται σε 4.000 m3/έτος.
Οι ανάγκες σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης του προσωπικού της μονάδας ανέρχονται κατά
μέγιστο σε 15 m3/ημέρα και καλύπτονται από το δίκτυο υδροδότησης του Δήμου Πωγωνίου.

2.1.6 Χρήση ενέργειας


Ηλεκτρική ενέργεια

Η μονάδα τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια για τις λειτουργικές της ανάγκες από το
τοπικό

δίκτυο

διανομής

ηλεκτρικής

ενέργειας.

Η

ηλεκτρική

ενέργεια

στη

μονάδα

χρησιμοποιείται για την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού και την ηλεκτροδότηση
των κτιριακών της εγκαταστάσεων.
Η μέγιστη ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται σε περίπου 7.200 MWh.



Προπάνιο

Για την προθέρμανση των επαγωγικών φούρνων τήξης και αναμονής χρησιμοποιείται
προπάνιο. Η μέγιστη κατανάλωση προπανίου εκτιμάται σε 5 t/έτος.



Πετρέλαιο

Για τον μηχανοκίνητο εξοπλισμό (περονοφόρα, φορτωτές, κλπ.) και την εφεδρική λειτουργία
του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) χρησιμοποιείται ως καύσιμο πετρέλαιο κίνησης diesel,
το οποίο αποθηκεύεται σε βαρέλια χωρητικότητας 180 l. Η μέγιστη κατανάλωση πετρελαίου
εκτιμάται σε περίπου 30 m3/έτος.
Επιπλέον,

πετρέλαιο

χρησιμοποιούταν

παλαιότερα

για

τη

θέρμανση

των

κτιριακών

εγκαταστάσεων της μονάδας. Στη μελλοντική λειτουργία της μονάδας προβλέπεται η
θέρμανση των χώρων με κλιματιστικά μηχανήματα.
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2.1.7 Παραγόμενα απόβλητα/ ρύποι
2.1.7.1 Αέριες εκπομπές
Από την παραγωγική διαδικασία της εξεταζόμενης μονάδας προκύπτουν αέριες εκπομπές, οι
οποίες αφορούν στα παρακάτω:
o

Αέριοι ρύποι που προκύπτουν από τους επαγωγικούς φούρνους τήξης και αναμονής

o

Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων από την κοπή μετάλλων.

Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία των προαναφερθέντων αέριων εκπομπών.
 Αέριοι ρύποι από το φούρνο τήξης
Το σύστημα χύτευσης της μονάδας αποτελείται από τον επαγωγικό φούρνο τήξης όπου
πραγματοποιείται η εισαγωγή των μετάλλων για την παραγωγή των κραμάτων και από τον
επαγωγικό φούρνο χύτευσης στον οποίον μεταβιβάζεται το ρευστό κράμα και από το
κατώτερο τμήμα του οποίου εξέρχεται το κράμα και ψύχεται αφού διαμορφωθεί σε μορφή
ελάσματος.
Πάνω από τα στόμια των δύο φούρνων υπάρχουν εγκατεστημένες χοάνες απαγωγών οι
οποίες καταλήγουν σε έναν κεντρικό απαγωγό που οδηγεί τις αέριες εκπομπές σε σύστημα
διαχωρισμού του αέρα από τα αιωρούμενα σωματίδια (κυκλώνα). Στο στάδιο αυτό
κατακρατούνται τα βαρύτερα σωματίδια, τα οποία απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα
μέσω καταπακτής που υπάρχει στο κάτω άκρο της διάταξης. Στη συνέχεια, οι αέριες εκπομπές
από τους φούρνους οδηγούνται σε κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα σακκόφιλτρων. Τα
αιωρούμενα σωματίδια συγκεντρώνονται στο κάτω τμήμα της διάταξης και σε τακτά χρονικά
διαστήματα απομακρύνονται και οδηγούνται προς διαχείριση. Στο σύστημα αυτό είχε
εγκατασταθεί σύστημα συνεχούς καταγραφής της σκόνης το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι το τμήμα του χυτηρίου βρίσκεται σε αδράνεια από
το 2010 και επομένως δεν πραγματοποιούνται διεργασίες στον φούρνο τήξης. Κατά τη
μελλοντική λειτουργία του φούρνου θα γίνονται καταγραφές των εκπομπών μέσω του
εγκατεστημένου συστήματος συνεχούς μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων.
 Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων από τις διεργασίες κοπής
Από την κοπή των μετάλλων είναι πιθανή η δημιουργία αιωρούμενων σωματιδίων. Με στόχο
την διατήρηση της καλής ποιότητας του αέρα εντός του χώρου για την ασφάλεια και υγεία
των εργαζόμενων στα σημεία αυτά υπάρχουν απαγωγές αέρα. Η αναμενόμενη συγκέντρωση
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της εκπεμπόμενης σκόνης στο περιβάλλον από τα σημεία αυτά είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με
τις οριακές τιμές της νομοθεσίας (Π.Δ. 1180/1981).

2.1.7.2 Υγρά απόβλητα
Τα υδατικά υγρά απόβλητα από τη λειτουργία της μονάδας περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
o

Υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία, και

o

Λύματα από τις εγκαταστάσεις υγιεινής του προσωπικού.

Επιπλέον, από τις στιλβωτικές μηχανές προκύπτουν σαπουνέλαια, τα οποία εμπίπτουν στις
διατάξεις του Ν. 4042/2011 και παραλαμβάνονται από κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία
διαχείρισης (βλ. Ενότητα 2.1.7.4).
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία παραγωγής και διαχείρισης έκαστου
ρεύματος υδατικών υγρών αποβλήτων της μονάδας.



Υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία

Τα υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία της μονάδας περιλαμβάνουν υδατικά
απόβλητα απομάστευσης/ στρατσώνες από τα κυκλώματα ψύξης των φούρνων χύτευσης και
υδατικά υγρά απόβλητα από τις στιλβωτικές μηχανές της μονάδας.
Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται τα είδη και η ποσότητες των παραγόμενων υγρών
αποβλήτων.
Πίνακας 2.5
Υγρά απόβλητα παραγωγικής διαδικασίας
Τμήμα παραγωγικής διαδικασίας
Κύκλωμα ψύξης χυτηρίων

Γυαλιστικές μηχανές (Γυάλισμα)

Είδος υγρών αποβλήτων

Ποσότητα

Απορρίψεις κυκλώματος
ψύξης (στρατσώνα)
Υδατικά διαλύματα CuSO4,

10-20 m3/ ημέρα

ZnSO4, NiSO4,

Τα υγρά απόβλητα της μονάδας κατατάσσονται στον κωδικό ΕΚΑ 11 01 11* «Υδαρή υγρά
ξεπλύματος που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες».
Τα υγρά απόβλητα της μονάδας υπόκεινται σε φυσικοχημική επεξεργασία (εργασία D9), η
οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
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Ανύψωση υγρών αποβλήτων μέσω αντλιοστασίου σε δεξαμενή (Νο.1) όγκου 15 m3.



Μέσω δύο υποβρύχιων αντλιών που βρίσκονται στη δεξαμενή Νο.1, τα υγρά απόβλητα
οδηγούνται στη δεξαμενή εξισορρόπησης, η οποία αποτελεί κυλινδρική δεξαμενή
πολυαιθυλενίου (Νο.2) συνολικού όγκου 10 m3.



Στη συνέχεια επίσης μέσω δύο υποβρύχιων αντλιών, τα υγρά απόβλητα οδηγούνται στη
δεξαμενή εξουδετέρωσης, η οποία αποτελεί δεξαμενή πολυαιθυλενίου κωνικής βάσης
(Νο.3) συνολικού όγκου 8 m3. Η δεξαμενή αυτή τροφοδοτείται με ασβέστη ο οποίος
αποθηκεύεται σε δεξαμενή πολυαιθυλενίου (Νο.4) όγκου 1 m3. Η δεξαμενή κωνικής βάσης
είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανάδευσης αποτελούμενο από φυσητήρα που διοχετεύει
τον αέρα στον πυθμένα της δεξαμενής, καθώς και από σύστημα μέτρησης του pH των
αποβλήτων και δοσομετρική αντλία προσθήκης ασβέστη για την πραγματοποίηση της
εξουδετέρωσης.



Καθίζηση ιλύος και απομάκρυνσή της μέσω βάνας από το κάτω μέρος της δεξαμενής
εξουδετέρωσης (Νο.3). Η ιλύς οδηγείται σε κλίνη ξήρανσης πριν την παραλαβή της από
κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης.





Η επεξεργασμένη εκροή οδηγείται στην συνέχεια για υπεδάφια διάθεση.
Λύματα προσωπικού

Κατά την λειτουργία της μονάδας παράγονται αστικά υγρά απόβλητα από τις εγκαταστάσεις
υγιεινής (λύματα προσωπικού), τα οποία οδηγούνται στο σύστημα βιολογικής επεξεργασίας
που διαθέτει η μονάδα.
Το σύστημα βιολογικής επεξεργασίας έχει σχεδιαστεί για δυναμικότητα παροχής λυμάτων ~ 15
m3/ημέρα.
Προκειμένου να υπολογιστεί η παραγωγή των λυμάτων του προσωπικού, επιλέγονται οι
κατάλληλοι συντελεστές υπολογισμού του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου. Για την
επιλογή των εν λόγω συντελεστών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:


ο περιορισμένος χρόνος παραμονής του προσωπικού στον χώρο εργασίας τους



η έκταση των δραστηριοτήτων υγιεινής που είναι σαφώς περιορισμένες σε σχέση με τις
αντίστοιχες που λαμβάνουν χώρα σε οικιακό επίπεδο.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι συντελεστές υπολογισμού του υδραυλικού και ρυπαντικού
φορτίου των λυμάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα φορτία αυτά εκτιμάται ότι είναι πολύ
υψηλότερα από τα πραγματικά παραγόμενα και έχουν επιλεχθεί βάσει της δυναμικότητας
σχεδιασμού του συστήματος επεξεργασίας:
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Πίνακας 2.6
Συντελεστές υπολογισμού υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου λυμάτων
Συντελεστές τυπικών

Συντελεστές δυναμικότητας

αστικών λυμάτων

παραγωγής λυμάτων

(ανά άτομο/ ημέρα)

(ανά άτομο/ ημέρα)

Υδραυλικό φορτίο

200 l

150 l

Οργανικό φορτίο

60 g

45 g

Αιωρούμενα στερεά

70 g

53 g

Ολικό άζωτο

12 g

9g

Φωσφόρος

2g

1,5 g

Παράμετρος

Επομένως βάσει των ανωτέρω συντελεστών υπολογίζεται το υδραυλικό και ρυπαντικό φορτίο
των παραγόμενων λυμάτων προσωπικού:
Πίνακας 2.7
Υδραυλικό και ρυπαντικό φορτίο λυμάτων
Παράμετρος

Τιμή
3

Υδραυλικό φορτίο (m / ημέρα)

15

Οργανικό φορτίο (Kg BOD/ ημέρα)

4,5

Φορτίο αιωρούμενων στερεών (Kg SS/ ημέρα)

5,3

Φορτίο ολικού αζώτου (Kg TKN/ ημέρα)

0,9

Φορτίο φωσφόρου (Kg P/ ημέρα)

0,15

Τα λύματα του προσωπικού οδηγούνται σε σύστημα βιολογικής επεξεργασίας που
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:


Εσχαρισμό



Αερόβια επεξεργασία ενεργού ιλύος



Καθίζηση



Χλωρίωση με την οποία εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απολύμανση και καταστροφή
παθογόνων μικροοργανισμών με τη βοήθεια δοσομετρικής αντλίας.



Υπεδάφια διάθεση υγρών αποβλήτων

Η επεξεργασμένη εκροή τόσο του συστήματος φυσικοχημικής επεξεργασίας των υγρών
αποβλήτων της μονάδας όσο και της βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων του προσωπικού
οδηγούνται προς υπεδάφια διάθεση σύμφωνα με την υπ. αριθ. 24723/629/04-07-2012 Άδεια
επαναχρησιμοποίησης, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα της Ενότητας 12.
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Το σύστημα υπεδάφιας διάθεσης αποτελείται από δύο (2) δεξαμενές οι οποίες έχουν
επιχωματωθεί περιμετρικά με χαλίκι και άμμο. Οι δεξαμενές διαθέτουν τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:


Παραλληλόγραμμη δεξαμενή, πλάτους 6m, μήκους 14m, βάθους 6m, V=504m 3



Κυλινδρική δεξαμενή Φ 4600, βάθους 6m, V=99m 3.

Κατά τη λειτουργία της μονάδας λαμβάνουν χώρα δειγματοληψίες και αναλύσεις των
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που οδηγούνται για υπεδάφια διάθεση, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της νομοθεσίας και τους όρους επαναχρησιμοποίησης. Στον παρακάτω Πίνακα
2.8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναλύσεων μετάλλων στα απόβλητα που οδηγούνται
για διάθεση σύμφωνα με αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη λειτουργία της
μονάδας τα προηγούμενα έτη.
Στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας μελέτης επισυνάπτονται ενδεικτικά πιστοποιητικά αναλύσεων
των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
Πίνακας 2.8
Αποτελέσματα αναλύσεων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
Παράμετρος

Μέση τιμή

Zn (mg/l)

0,36

Οριακή τιμή
(Άδεια επαναχρησιμοποίησης 24723/629/04-072012)
2,0

Ni (mg/l)

0,14

0,2

Fe (mg/l)

0,19

3,0

Mn (mg/l)

0,11

0,2

Cd (mg/l)

<0,01

0,01

Cu (mg/l)

0,21

0,2

Cr (mg/l)

0,05

0,1

As (mg/l)

<0,01

0,1

Pb (mg/l)

0,01

0,1

Hg (mg/l)

<0,0005

0,002

TP (mg/l)

4,7

2,0

Al (mg/l)

0,06

5,0

Mo (mg/l)

<0,01

0,01
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Στον Πίνακα 2ε της Ενότητας 2.2 παρουσιάζονται τα μέγιστα ρυπαντικά φορτία των
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που οδηγούνται για υπεδάφια διάθεση με βάση τις
οριακές τιμές.

2.1.7.3 Όμβρια ύδατα
Τα όμβρια ύδατα του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας οδηγούνται παραπλεύρως της
μονάδας και ακολουθούν τη φυσική όδευση των όμβριων υδάτων της περιοχής. Για την
αποφυγή επιβάρυνσης των όμβριων υδάτων σε περιπτώσεις διαρροών λαμβάνονται τα
ακόλουθα μέτρα:
Σε περίπτωση διαρροής υγρών αποβλήτων επί δαπέδου:


-

Άμεσος περιορισμός της διαρροής.

-

Απομάκρυνση του συνόλου της διαρροής με απορροφητικά υλικά ή πριονίδι.
Σε περίπτωση απόρριψης στερεών αποβλήτων επί δαπέδου ακολουθούνται οι εξής



ενέργειες:
-

Περιορισμός και απομάκρυνση της απορριπτόμενης ποσότητας και συσκευασία της σε
στεγανούς μεγασάκους.

-

Σε περίπτωση ταυτόχρονης βροχόπτωσης δημιουργείται φράγμα γύρω από το σημείο
απόρριψης και καλύπτεται το σημείο απόρριψης π.χ. με μουσαμά για την αποφυγή
διαρροής του υλικού.

2.1.7.4 Επικίνδυνα και στερεά απόβλητα
Τα απόβλητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α’/13.02.2012) και
παράγονται ή δυνητικά μπορούν να παραχθούν από την λειτουργία της μονάδας τόσο κατά τις
παραγωγικές της δραστηριότητες όσο και κατά τις περιοδικές ή έκτακτες εργασίες συντήρησης
περιλαμβάνουν τα κάτωθι:
 Σκωρίες καμίνου (EKA 10 10 03, 10 06 01)
 Σκόνη καυσαερίων από τα σακκόφιλτρα του χυτηρίου (EKA 10 10 09*, 10 06 03*)
 Σακκόφιλτρα, τα οποία προκύπτουν από το σύστημα των απαγωγών αέριων εκπομπών,
και χρησιμοποιημένα απορροφητικά υλικά (ΕΚΑ 15 02 02*)
 Χρησιμοποιημένα γαλακτώματα – λιπαντικά έλασης και σαπουνέλαια (EKA 12 01 09*)
 Μέταλλα από τις εργασίες κοπής, κλπ. (20 01 40, 19 12 03, 19 10 02, 12 01 03)
 Ιλύς από το σύστημα φυσικοχημικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (EKA 19 02 05*)
 Ιλύς από το σύστημα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων (EKA 19 08 05)
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 Υλικά συσκευασίας από την παραλαβή των πρώτων υλών (ΕΚΑ 15 01 01, 15 01 02, 15
01 03, 15 01 04, 15 01 06 & 15 01 10*)
 Απόβλητα λιπαντικών ελαίων από εργασίες συντηρήσεων (ΕΚΑ 13 01 11*, 13 02 04*,
13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07* & 13 02 08*)
 Λοιπές κατηγορίες αποβλήτων από τους χώρους των γραφείων και απόβλητα
συντηρήσεων, όπως:
o Ξύλα (ΕΚΑ 20 01 38)
o Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΚΑ 20 01 35* & 20 01 36)
o Χρησιμοποιημένα τόνερ εκτυπωτών (ΕΚΑ 16 02 16)
o Χρησιμοποιημένες μπαταρίες (ΕΚΑ 20 01 33*, 16 06 01*)
o Χρησιμοποιημένοι λαμπτήρες (ΕΚΑ 20 01 21*)
o Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΕΚΑ 16 01 04*)
o Χρησιμοποιημένα ελαστικά (ΕΚΑ 16 01 03)
o Απόβλητα κατασκευών και συντηρήσεων (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02
01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04
07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 17 03 02)

o Αστικά ανακυκλώσιμα (ΕΚΑ 20 01 01, 20 01 39 & 20 01 40)
o Αστικά απορρίμματα του προσωπικού (EKA 20 03 01).
Στα παραπάνω έχουν συμπεριληφθεί και απόβλητα που προκύπτουν από την λειτουργία της
μονάδας (κυρίως απόβλητα συντηρήσεων, κλπ.), τα οποία εκ παραδρομής δεν αναφέρονται
στην εγκεκριμένη μελέτη που συνοδεύει την υπ’ αριθ. 188283/30.12.2011 ΑΕΠΟ.
Για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι
εντός της μονάδας. Ειδικότερα, τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (π.χ. παλέτες, πλαστικά
υλικά

συσκευασίας

κλπ.)

αποθηκεύονται

σε

κατάλληλα

διαμορφωμένο

υπαίθριο

τσιμεντοστρωμένο χώρο εντός του οικοπέδου της μονάδας μέχρι να προωθηθούν για τελική
διαχείριση.
Τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από τη λειτουργία της μονάδας αποθηκεύονται εν
αναμονή της συλλογής τους σε κατάλληλα αποθηκευτικά μέσα (big bags, βαρέλια, κλπ.) είτε
εντός εσωτερικών χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων είτε σε ειδικά διαμορφωμένο
εξωτερικό στεγασμένο χώρο.
Η μεταφορά και διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης γίνεται από
φορείς που είναι αδειοδοτημένοι για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα οι συλλέκτες των αποβλήτων διαθέτουν τις απαιτούμενες
άδειες

συλλογής

και

μεταφοράς

και

μεταφέρουν

τα

απόβλητα

σε

εγκαταστάσεις
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αδειοδοτημένες για τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών. Επιπλέον, για τα απόβλητα που
εμπίπτουν στις διατάξεις του N. 2939/2001 (ΦΕΚ Α’ 179) οι συλλέκτες και εγκαταστάσεις
διαχείρισης υποχρεούνται να συνεργάζονται με τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ διαθέτει συμβάσεις με φορείς διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. POLYECO, ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.). Στο
Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας μελέτης επισυνάπτονται ενδεικτικά συμβάσεις και παραστατικά
διαχείρισης των αποβλήτων.
Στον Πίνακα 3α της Ενότητας 2.2 παρουσιάζονται τα είδη των παραγόμενων αποβλήτων με
βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων καθώς και αναλυτικότερα στοιχεία όπως ποσοτικά
δεδομένα, εργασίες διαχείρισης, αποδέκτες αποβλήτων κλπ.
Ανάλογα με τις παραγωγικές δραστηριότητες της μονάδας και ανάλογα με τις εργασίες
συντήρησης που πραγματοποιούνται, τα απόβλητα αυτά δύναται να διαφοροποιούνται για
κάθε έτος όσον αφορά κυρίως στην παραγόμενη ποσότητα.

2.1.8 Εκπομπές θορύβου
Στην εξεταζόμενη μονάδα προκαλείται θόρυβος από τη λειτουργία του μηχανολογικού
εξοπλισμού. Προκειμένου να εξασφαλίζονται χαμηλά επίπεδα θορύβου εντός της μονάδας
καθώς και στους χώρους περιμετρικά της μονάδας, εφαρμόζεται πρόγραμμα περιοδικών
ελέγχων και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές των
προμηθευτών. Επιπλέον, ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας που αποτελεί την κύρια
πηγή θορύβου (κοπτικές μηχανές, κλπ.) βρίσκεται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων. Με
βάση τα παραπάνω εκτιμάται ότι τα επίπεδα θορύβου κατά τη λειτουργία της μονάδας είναι
χαμηλότερα από την οριακή τιμή των 65 dBA, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α’ 293).

2.2

Εξέλιξη αδειοδοτημένου έργου

Η εξεταζόμενη μονάδα της εταιρίας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ διαθέτει τις παρακάτω άδειες (βλ.
Παράρτημα):
-

Υπ’ αριθ. 33522/23.12.1996 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων από την
πρώην Διεύθυνση Ε.Α.Ρ.Θ. του ΥΠΕΚΑ
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Υπ’ αριθ. 140313/13.3.2007 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων από την
πρώην Διεύθυνση Ε.Α.Ρ.Θ. του ΥΠΕΚΑ.

-

Υπ’ αριθ. 188283/30.12.2011 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων από την
πρώην Διεύθυνση Ε.Α.Ρ.Θ. του ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: ΒΟΝΥ0-Υ26).

-

Υπ’ αριθ. 866/Φ14.1139/20.6.2000 Άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου από Το Τμήμα
Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου της Ν.Α. Ιωαννίνων.

-

Υπ’

αριθ.

2630/Φ.14/1139/11.6.2018

866/Φ14.1139/20.6.2000

Άδειας

τροποποίηση

Λειτουργίας

λόγω

της

υπ.

αριθ.

αλλαγής

του

φορέα

εκμετάλλευσης από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
(ΑΔΑ: 6Ι0Η7Λ9-ΖΩΨ).
-

Υπ’ αριθ. 24723/629.4.7.2012 Άδεια επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών
αποβλήτων της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου
– Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Β41ΩΟΡ1Γ-ΚΝΤ).

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η εγκατάσταση άνηκε μέχρι το 2018 στην εταιρία
«Μεταλλουργική

Βιομηχανία

Ηπείρου»

(ΜΒΗ

Α.Ε.).

Το

2018

μεταβιβάστηκε

στην

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού της ΜΒΗ Α.Ε. καθώς και πάσης φύσεως
απαιτήσεις,

δικαιώματα,

σήματα,

διπλώματα

ευρεσιτεχνίας,

λογότυπα,

διακριτικά

γνωρισμάτων, εμπορική επωνυμία και πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που συνδέονται με τη
λειτουργία των στοιχείων ενεργητικού της ΜΒΗ Α.Ε.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα φάση οι εγκαταστάσεις και υποδομές της μονάδας
βρίσκονται σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας, όπου τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία
σταδιακά ενώ το τμήμα του χυτηρίου βρίσκεται σε φάση συντήρησης και προβλέπεται η
μελλοντική ενεργοποίηση της λειτουργίας του. Το τμήμα του χυτηρίου βρισκόταν εκτός
λειτουργίας από το 2010 μέχρι την μεταβίβαση της δραστηριότητας στην νέα εταιρεία.
Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα φάση ο αριθμός των εργαζόμενων είναι
μικρός με αποτέλεσμα την ύπαρξη δυσκολιών στην αποδοτική λειτουργία της μονάδας
βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων. Συνεπώς τα λύματα του προσωπικού στην παρούσα
φάση οδηγούνται στην δεξαμενή αερισμού όπου μετά την επεξεργασία τους αποστέλλονται
με βυτιοφόρο στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των Ιωαννίνων.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001. Επίσης, έχοντας ως στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η εταιρία έχει αναπτύξει
και θα εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 14001, για το οποίο θα λάβει πιστοποίηση στο άμεσο μέλλον.
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Λόγω του ότι η εξεταζόμενη μονάδα αφορά σε βιομηχανική δραστηριότητα, στη συνέχεια
παρατίθενται συμπληρωμένοι οι Πίνακες του Παραρτήματος 4.9 της ΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ
135/Β’).

Πίνακας 1α: ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΛΕΒΗΤΕΣ

Δεν χρησιμοποιούνται πλέον λέβητες για τη θέρμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Πίνακας 1β: ΚΥΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Σημείο εκπομπής:
Κωδικός σημείου εκπομπής:

Καμινάδα χυτηρίου

Πηγή εκπομπής:

Φούρνος τήξης

Θέση:

Σακκόφιλτρο χυτηρίου

Στοιχεία καπνοδόχου

Διάμετρος: 35 cm x 40 cm

Ύψος (m): 10

Χαρακτηριστικά εκπομπής:
(i) Παροχή απαερίων:
Μέση τιμή/ημέρα

Nm3/d

Μέγιστη

Nm3/d

τιμή/ημέρα

Nm3/h

Μέγιστη τιμή/ώρα
(ii) Άλλοι παράγοντες
Υγρασία:

% κ.ο.
o

Θερμοκρασία
Η παροχή να
εκφράζεται σε

C (μέγιστη)

 Ξηρή βάση

Χρονική διάρκεια εκπομπών

o

C (ελάχιστη)

 υγρή βάση

60 min/h

65 oC (μέση)

______%O2

24 h/day

330 day/y

(μέση τιμή)
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Πίνακας 1γ: ΚΥΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ – Ποιοτικά χαρακτηριστικά εκπομπών
Κωδικός σημείου εκπομπής: Καμινάδα χυτηρίου
Παράμετρος

Πριν τον

Αντιρ-

αντιρρυπαντικό

ρυπαντικός

εξοπλισμό

εξοπλισμός

mg/Nm3
Μέση
τιμή

Σκόνη

mg/Nm3

Kg/h

Μέγιστη Μέση Μέγιστη
τιμή

τιμή

Μετά τον αντιρρυπαντικό εξοπλισμό

τιμή

Σακκόφιλτρο

Kg/h

Kg/y

Μέση

Μέγιστη

Μέση

Μέγιστη

Μέση

Μέγιστη

τιμή

τιμή

τιμή

τιμή

τιμή

τιμή

14

100

Πίνακας 2α: ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ

Δεν υπάρχουν εκπομπές υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ύδατα.

Πίνακας 2β: ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Δεν υπάρχουν εκπομπές υγρών αποβλήτων σε αποχετευτικό δίκτυο.

Πίνακας 2γ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ ή
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – Χαρακτηριστικά εκπομπών

Δεν υπάρχουν εκπομπές υγρών αποβλήτων σε αποχετευτικό δίκτυο.
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Ενότητα 2

Πίνακας 2δ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
Κωδικός σημείου/ πεδίου

Υπεδάφια διάθεση επεξεργασμένης εκροής υγρών αποβλήτων

εκπομπής:

και λυμάτων προσωπικού

Θέση σημείου/ πεδίου

Βορειοανατολικό σημείο μονάδας

εκπομπής:
Περιγραφή:

Η επεξεργασμένη εκροή τόσο του συστήματος φυσικοχημικής
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της μονάδας όσο και της
βιολογικής

επεξεργασίας

των

λυμάτων

του

προσωπικού

οδηγούνται προς υπεδάφια διάθεση σε δύο δεξαμενές, οι οποίες
διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:


Παραλληλόγραμμη δεξαμενή, πλάτους 6m, μήκους 14m,
βάθους 6m, V=504m3


Μέση παροχή:

Κυλινδρική δεξαμενή Φ 4600, βάθους 6m, V=99m 3.
10 m3/d

Μέγιστη παροχή:

20 m3/d

Χρονική διάρκεια εκπομπών
(μέση τιμή)

60 min/h

24 h/day

330 day/y
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Ενότητα 2

Πίνακας 2ε: ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ – Χαρακτηριστικά
εκπομπών
Κωδικός σημείου/ πεδίου εκπομπής: Υπεδάφια διάθεση επεξεργασμένης εκροής υγρών
αποβλήτων και λυμάτων προσωπικού
Παράμετρος

Πριν την επεξεργασία

Μετά την επεξεργασία

%
Απόδοση

Μέγιστη μέση

Kg/d

Kg/y

Μέγιστη μέση

ημερήσια

ημερήσια

συγκέντρωση

συγκέντρωση

(mg/l)

(mg/l)

Kg/d

Kg/y

Ψευδάργυρος

2

0,07

23

Νικέλιο

0,2

0,007

2,3

Σίδηρος

3

0,11

35

Μαγγάνιο

0,2

0,007

2,3

Κάδμιο

0,01

0,0004

0,12

Χαλκός

0,2

0,007

2,3

Χρώμιο ολικό

0,1

0,004

1,16

Αρσενικό

0,1

0,004

1,16

Μόλυβδος

0,1

0,004

1,16

Υδράργυρος

0,002

0,00007

0,023

BOD5

25

0,9

289

COD

125

4,4

1.444

TSS

35

1,2

404

Φώσφορος

2

0,07

23

Αργίλιο

5

0,18

58

Άζωτο

15

0,53

173

Μολυβδένιο

0,01

0,00035

0,12

32

Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ της μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας κραμάτων
χαλκού, της εταιρίας « ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.», στην Τ.Κ.
Κεφαλόβρυσου, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων

Ενότητα 2

Πίνακας 3α: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ & ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 2α – 2ε

Περιγραφή αποβλήτου

Κωδικός

Πηγή

ΕΚΑ

αποβλήτου

Υδαρή υγρά ξεπλύματος που
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 01 11*

Σκωρίες πρωτογενούς και
δευτερογενούς παραγωγής

10 06 01

Σκωρία καμίνων

10 10 03

Σκόνη καυσαερίων

10 06 03*

Γαλακτώματα και διαλύματα
μεταλλοτεχνίας που δεν
περιέχουν αλογόνα

t/y

3

m /y

Μέγιστος χρόνος

Αξιοποίηση/

Αξιοποίηση/

Φορεάς

αποθήκευσης εντός

Διάθεση εντός

Διάθεση εκτός

διαχείρισης

εγκατάστασης

εγκατάστασης

εγκατάστασης

αποβλήτου

(εργασία R ή

(εργασία R ή

D, μέθοδος)

D, μέθοδος)

Στιλβωτικές μηχανές,
σύστημα ψύξης

5.000

1 μήνας

Χυτήριο

360

3 έτη

Χυτήριο
Σκόνη καυσαερίων που περιέχει
επικίνδυνες
ουσίες
Απορροφητικά υλικά, υλικά
φίλτρων (περιλαμβανομένων
των φίλτρων ελαίου που δεν
προδιαγράφονται άλλως),
υφάσματα σκουπίσματος,
προστατευτικός ρουχισμός που
έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες
ουσίες

Ποσότητα

20

D9

R4/D1/D5

D15

Εταιρίες
διαχείρισης
επικίνδυνων
αποβλήτων (π.χ.
POLYECO)

R1/R12/R13/
D15

Εταιρίες
διαχείρισης
επικίνδυνων
αποβλήτων (π.χ.
POLYECO)

R1/R9

Εταιρίες
διαχείρισης
επικίνδυνων
αποβλήτων (π.χ.
ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ

R4/R12/R13/D1/

1-3 έτη

10 10 09*

15 02 02*

12 01 09*

Εργασίες
Συντηρήσεως /
Παραγωγική
διαδικασία

Ψυχρή έλαση και
στιλβωτικές μηχανές

1

40

3 έτη

3 έτη
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ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Α.Ε.
Εγκαταστάσεις
ανάκτησης χαλκού
(εξαγωγή σε
μονάδες
εξωτερικού)
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Μη σιδηρούχα απόβλητα
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Μέταλλα
Προϊόντα λιμαρίσματος και
τόρνευσης μη σιδηρούχων
μετάλλων

Ενότητα 2

19 10 02
19 12 03
20 01 40

Σκραπ μετάλλων από
εργασίες κοπής, κπλ.

600

3 έτη

12 01 03

19 02 05*

Μονάδα
Φυσικοχημικής
Επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων

25

1-3 έτη

Λάσπες από την επεξεργασία
αστικών λυμάτων

19 08 05

Σύστημα βιολογικής
επεξεργασίας λυμάτων
– καθαρισμός
δεξαμενών λυμάτων

4

3 έτη

Συσκευασία από χαρτί - χαρτόνι

15 01 01

Πλαστική συσκευασία

15 01 02

Ξύλινη συσκευασία

15 01 03

Λάσπες από φυσικοχημικές
κατεργασίες που
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

R4/R12/R13

R1/R5/R12/R13/
D1/D9

D8

R3/R12/R13

Παραλαβή α’ και
βοηθητικών υλών

3

R3/R12/R13

3 έτη

R3/R12/R13

34

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε)
Μονάδες
ανακύκλωσης
μετάλλων,
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Α.Ε. –
Εγκαταστάσεις
Οινοφύτων
Εταιρίες
διαχείρισης
επικίνδυνων
αποβλήτων (π.χ.
POLYECO)
Εγκατάσταση
Βιολογικής
Επεξεργασίας
Λυμάτων
Ιωαννίνων
Χαρτοβιομηχανίες,
μονάδες διαχείρισης
ανακυκλώσιμων
υλικών
Βιομηχανίες
παραγωγής
πλαστικού, μονάδες
διαχείρισης
ανακυκλώσιμων
υλικών
Μονάδες διαλογής
και ανακύκλωσης
υλικών προς
αξιοποίηση και
επαναχρησιμοποίηση
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Μεταλλική Συσκευασία

Ενότητα 2

15 01 04

R4/R12/R13

15 01 06
R12/R13

Μεικτή Συσκευασία

Συσκευασίες που περιέχουν
κατάλοιπα επικιδύνων ουσιών ή
έχουν μολυνθεί από αυτές

15 01 10*

Συνθετικά υδραυλικά έλαια

13 01 11*

Χλωριωμένα έλαια μηχανής,
κιβωτίου ταχυτήτων και
λίπανσης με βάση τα ορυκτά
Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής,
κιβωτίου ταχυτήτων και
λίπανσης με βάση τα ορυκτά
Συνθετικά έλαια μηχανής,
κιβωτίου ταχυτήτων και
λίπανσης
Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια
μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων
και λίπανσης με βάση τα ορυκτά
Άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου
ταχυτήτων και λίπανσης
Ξύλο εκτός εκείνου που
αναφέρεται στο 20 01 37

R3/R4/R12/R13/
D1/D15

Μονάδες διαλογής
και ανακύκλωσης
υλικών προς
αξιοποίηση και
επαναχρησιμοποίηση
Μονάδες διαλογής
και ανακύκλωσης
υλικών προς
αξιοποίηση και
επαναχρησιμοποίηση
Εταιρίες
διαχείρισης
επικίνδυνων
αποβλήτων (π.χ.
POLYECO)

13 02 04*
13 02 05*

Εργασίες
Συντηρήσεων

3

1 έτος

R9/ R12

Εταιρίες
διαχείρισης
επικίνδυνων
αποβλήτων (π.χ.
ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε)

R3/R12/R13

Μονάδες διαλογής
και ανακύκλωσης
υλικών προς
αξιοποίηση και

13 02 06*
13 02 07*
13 02 08*
20 01 38

Εργασίες
Συντηρήσεων

250

3 έτη
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Ενότητα 2

επαναχρησιμοποίηση
Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος
από τον αναφερόμενο στα
σημεία 20 01 21 και 20 01 23
που περιέχει επικίνδυνα
συστατικά στοιχεία
Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος
από τον αναφερόμενο στα
σημεία 20 0121, 20 0123 και 20
0135

20 01 35*
Συντήρηση
εξοπλισμού/γραφεία

2

R3/R4/R12/R1

3 έτη

3

20 01 36

Συστατικά στοιχεία που έχουν
αφαιρεθεί από απορριπτόμενο
εξοπλισμό άλλα από αυτά που
αναφέρονται στο σημείο 16 02
15

16 02 16

Συντήρηση
εξοπλισμού/γραφεία

0,01

3 έτη

R12/R13

Μπαταρίες και συσσωρευτές
που περιλαμβάνονται στα
σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16
06 03 και μεικτές μπαταρίες και
συσσωρευτές
που περιέχουν τις εν λόγω
μπαταρίες

20 01 33*

Συντήρηση
εξοπλισμού/γραφεία

0,02

3 έτη

R12/R13

Σωλήνες φθορισμού και άλλα
απόβλητα περιέχοντα
υδράργυρο

20 01 21*

Συντήρηση
εξοπλισμού/γραφεία

0,05

3 έτη

R12/R13

Οχήματα στο τέλος του κύκλου
ζωής τους

16 01 04*

Αντικατάσταση
εξοπλισμού

15

3 έτη

R12/R13

36

Εταιρίες διαχείρισης
συμβεβλημένες με
σύστημα
εναλλακτικής
διαχείρισης ΑΗΗΕ
(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.)
Εταιρίες διαχείρισης
συμβεβλημένες με
σύστημα
εναλλακτικής
διαχείρισης ΑΗΗΕ
(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.)
Εταιρίες διαχείρισης
συμβεβλημένες με
σύστημα
εναλλακτικής
διαχείρισης
μπαταριών (ΑΦΗΣ
Α.Ε.)
Εταιρίες διαχείρισης
συμβεβλημένες με
σύστημα
εναλλακτικής
διαχείρισης ΑΗΗΕ
(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.)
Εταιρίες διαχείρισης
συμβεβλημένες με
σύστημα
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Ελαστικά στο τέλος του κύκλου
ζωής τους

16 01 03

Σκυρόδεμα

17 01 01

Τούβλα

17 01 02

Πλακάκια και κεραμικά

17 01 03

Μείγμα σκυροδέματος,
τούβλων, πλακακίων και
κεραμικών, που δεν περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες

17 01 07

Ξύλο

17 02 01

Γυαλί

17 02 02

Πλαστικό

17 02 03

Χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος

17 04 01

Αλουμίνιο

17 04 02

Μόλυβδος

17 04 03

Ψευδάργυρος

17 04 04

Σίδηρος και χάλυβας

17 04 05

Κασσίτερος

17 04 06

Ανάμεικτα μέταλλα

17 04 07

Καλώδια εκτός εκείνων που
περιέχουν πετρέλαιο,

17 04 11

Ενότητα 2

Συντήρηση
εξοπλισμού

0,1

3 έτη

Εργασίες
συντηρήσεων

1.000

3 έτη

R3/R12/R13

R3/R4/R5/R12/R
13
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εναλλακτικής
διαχείρισης ΟΤΚΖ
(ΕΔΟΕ)
Εταιρίες διαχείρισης
συμβεβλημένες με
σύστημα
εναλλακτικής
διαχείρισης
ελαστικών
(ECOELASTIKA
A.E.)

Μονάδες διαλογής
και ανακύκλωσης
ΑΕΚΚ
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λιθανθρακόπισσα και άλλες
επικίνδυνες ουσίες
Χώματα και πέτρες που δεν
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
Μπάζα εκσκαφών που δεν
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
Μονωτικά υλικά που δεν
αποτελούνται ή περιέχουν
αμίαντο και άλλες επικίνδυνες
ουσίες
Υλικά δομικών κατασκευών με
βάση το γύψο που δεν
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
Μείγματα αποβλήτων δομικών
κατασκευών και κατεδαφίσεων
που δεν περιέχουν υδράργυρο,
PCB ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
Μείγματα ορυκτής ασφάλτου
εκτός εκείνων που αναφέρονται
στο 17 03 01

17 05 04
17 05 06
17 06 04

17 08 02

17 09 04

17 03 02

Μπαταρίες μολύβδου

16 06 01*

Χαρτί και χαρτόνι

20 01 01

Εργασίες
Συντηρήσεως

0,5

3 έτος

R4/R12/R13

R3/R12/R13
Γραφεία

Πλαστικά

Ενότητα 2

1

3 έτη
R3/R12/R13

20 01 39

38

Εταιρίες διαχείρισης
συμβεβλημένες με
σύστημα
εναλλακτικής
διαχείρισης
μπαταριών (π.χ.
COMBATT Α.Ε.)
Χαρτοβιομηχανίες,
μονάδες διαχείρισης
ανακυκλώσιμων
υλικών
Βιομηχανίες
παραγωγής
πλαστικού, μονάδες
διαχείρισης
ανακυκλώσιμων
υλικών
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Μέταλλα

20 01 40

Aνάμεικτα αστικά απόβλητα

20 03 01

Ενότητα 2

R4/R12/R13

Απορρίμματα
προσωπικού

20

D1

1 μήνας

39

Μονάδες
ανακύκλωσης
μετάλλων, μονάδες
διαχείρισης
ανακυκλώσιμων
υλικών
Βιομηχανίες
παραγωγής
πλαστικού, μονάδες
διαχείρισης
ανακυκλώσιμων
υλικών
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Ενότητα 2

Πίνακας 4α: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Κωδικός σημείου εκπομπής: Σακκόφιλτρο χυτηρίου
Παράμετρος ελέγχου1

Εξοπλισμός2

Ανταλλακτικά3

Ολικά αιωρούμενα σωματίδια

Κυκλώνας και φίλτρο

Σακκόφιλτρα

αποκονίωσης

Παράμετρος

Παρακολούθηση4

ελέγχου1

Εξοπλισμός

Διακρίβωση

παρακολούθησης

εξοπλισμού
παρακολούθησης

Μέτρηση σκόνης

Μέτρηση σκόνης

Αυτόματο σύστημα

Πραγματοποίηση

παρακολούθησης

βαθμονόμησης του

σκόνης.

αυτόματου
συστήματος μέτρησης
σκόνης.

1

Αναφέρονται οι παράμετροι του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού μέσω των οποίων ελέγχεται η
αποτελεσματική λειτουργία του
2
Αναφέρεται ο απαιτούμενος, για την αποτελεσματική λειτουργία του αντιρρυπαντικού
εξοπλισμού, εξοπλισμός
3
Αναφέρονται τα βασικά ανταλλακτικά για την αποτελεσματική λειτουργία του
αντιρρυπαντικού συστήματος
4
Αναφέρεται ο τρόπος παρακολούθησης των λειτουργικών παραμέτρων του αντιρρυπαντικού
συστήματος
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Ενότητα 2

Πίνακας 4β: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Κωδικός σημείου εκπομπής: Σακκόφιλτρο χυτηρίου
Παράμετρος

Σκόνη

1

Συχνότητα

Μέθοδος

Μέθοδος/ τεχνική

Παρακολούθησης

δειγματοληψίας1

ανάλυσης1

Συνεχώς

Χρήση αυτόματου
αναλύτη σκόνης
Αναφέρεται το σχετικό πρότυπο που ακολουθείται
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Ενότητα 3

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Περιγραφή προτεινόμενης τροποποίησης
3.1 Αναλυτική περιγραφή της τροποποίησης του έργου
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην Ενότητα 1, η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά:
 Στον εκσυγχρονισμό/τροποποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας με μικρή
αύξηση της συνολικής ισχύος χωρίς μεταβολή της δυναμικότητας της εγκατάστασης.
 Στην προσθήκη υδρογόνου (Η2) και αμμωνίας (ΝΗ3) στις βοηθητικές ύλες που
χρησιμοποιούνται στους φούρνους ανόπτησης.
 Στη μεταβολή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος φυσικοχημικής επεξεργασίας των
υγρών αποβλήτων, το οποίο από συνεχούς λειτουργίας θα μετατραπεί σε ασυνεχούς
λειτουργίας (batch) χωρίς καμία μεταβολή στον εξοπλισμό και στην εφαρμοζόμενη μέθοδο
επεξεργασίας.
 Στην προσθήκη εναλλακτικής μεθόδου διαχείρισης των λυμάτων του προσωπικού. Πιο
συγκεκριμένα κατά τις περιόδους όπου το προσωπικό της εγκατάστασης είναι μειωμένο τα
λύματα του προσωπικού θα αποστέλλονται για διαχείριση στην Εγκατάσταση Βιολογικής
Επεξεργασίας Λυμάτων των Ιωαννίνων.
 Στην πραγματοποίηση επιμέρους έργων διαχείρισης των όμβριων υδάτων που προκύπτουν
από τις τσιμεντροστρωμένες επιφάνειες του οικοπέδου εγκατάστασης.
 Στην επαναδιατύπωση κάποιων όρων της υπ’ αριθμ. 188283/30-12-2011 Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ώστε να ανταποκρίνονται στα δεδομένα της μονάδας.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί δεν θα πραγματοποιηθεί καμία μεταβολή στην
παραγωγική διαδικασία της μονάδας και δεν θα τροποποιηθούν η δυναμικότητα της
εγκατάστασης. Ως εκ τούτου δεν αναμένεται να επηρεαστεί ουσιαστικά καμία από τις
περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν στη λειτουργία της μονάδας και εξετάζονται στην
παρούσα ενότητα.
Στη

συνέχεια

παρουσιάζονται

αναλυτικότερα

τα

επιμέρους

στοιχεία

των

ανωτέρω

τροποποιήσεων.
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Ενότητα 3

3.1.1 Στοιχεία μηχανολογικού εξοπλισμού
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας που θα
καταργηθεί, καθώς ο προστιθέμενος εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στον εκσυγχρονισμό της
μονάδας.
O μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας αποτυπώνεται στο Μηχανολογικό Σχέδιο που
επισυνάπτεται στην Ενότητα 11 της παρούσας μελέτης.
Πίνακας 3.1
Πίνακας μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας προς κατάργηση
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

(KW)

(KW)

Μεγάλο κοπτικό (Νο.1)

100

-

Πρέσσα δίσκων εμπορίου MOSSINI

15

-

Στιλβωτικό FRITZ WERNER

18

10

Συσκευασία κερμάτων

1

-

Διαλογή κυαθίων

3

-

Ξεπλυντικό κυαθίων

35

30

Γερανογέφυρες (τεμ.5)

40

-

212,00

40,00

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 3.2
Πίνακας προστιθέμενου μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

(KW)

(KW)

Γερανογέφυρα μονή 3,2tn

6,5

Γερανογέφυρα μονή 3,2tn

13,85

Γερανογέφυρα μονή 10tn

15,65

Γερανογέφυρα διπλή 10tn (τμχ.3)

55,05 (18,35x3)

Ψαλίδι κοπής χαλκού

25

Ανεμιστήρες θερμ.

76

Νέος αεροσυμπιεστρής

75

Λεβητοστάσιο

37

Χημείο

9
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Ενότητα 3

7

Βιολογικός καθαρισμός
Χειροκίνητη διαλογή (τμχ.2)
Μηχανή καταμέτρησης REIS (τμχ.3)
Αυτόματη διαλογή VISIA 100C (τμχ.2)

4 (2x2)
1,05 (0,35x3)
10 (5x2)

TROWAL (Εργοστ. Πειραιώς)

9

TROWAL CA 650

8

10

TROWAL CA 340 (τμχ.2)

18 (9x2)

20 (10x2)

Φούρνος ανόπτησης SIB

10

170

Πρέσσα κυαθίων βολίδων (SOFIA MED)

12

Πρέσσα SCHULER Ringmaster MRV 150

25

Πρέσσα SCHULER RS 50

7
200

Πρέσσα SCHULER SAK 250

-

Χημικός καθαρισμός
Πρεσσάκι ΟΛΥΜΠΙΑ Νο.2

15

Πρεσσάκι ΟΛΥΜΠΙΑ Νο.1

10

Πρέσσα κραπ

30

Πρέσσα υδραυλική ENERPAC

30

Τόρνος HARISSON

7,9

Φωτισμός (προσθήκη ισχύος)

48

Πρέσσα BLISS,2 (προσθήκη ισχύος)

10

Πρέσσα BLISS,1 (προσθήκη ισχύος)

10

Μηχανή γυαλίσματος ROTENBERG

1,1
59

Φούρνος βαφής ARTUR NOLZEN
10,45

Γερανογέφυρα μονή 5tn

796,55

ΣΥΝΟΛΟ

259,00

Πίνακας 3.3
Συγκεντρωτικός πίνακας ισχύος μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας

Ισχύς

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ
(KW)
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
(KW)

Ισχύς
λειτουργικής
αδειοδότησης
έργου

Ισχύς κατόπιν
Ισχύς
Ισχύς
τροποποίησης/
αφαιρούμενων προστιθέμενων
εκσυγχρονισμού
μηχανημάτων
μηχανημάτων
έργου

4.280,00

212,00

796,55

4.864,55

1.205,00

40,00

259,00

1.424,00
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3.1.2

Ενότητα 3

Χρήση υδρογόνου και αμμωνίας στους φούρνους ανόπτησης

Για την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων ως προς την στιλπνότητα της επιφάνειας, οι
φούρνοι ανόπτησης λειτουργούν με προστατευτική ατμόσφαιρα. Για τη δημιουργία της
προστατευτικής ατμόσφαιρας διαβιβάζεται στο εσωτερικό του φούρνου άζωτο και υδρογόνο
σε κατάλληλη αναλογία. Το υδρογόνο δύναται να τροφοδοτείται είτε σε καθαρή μορφή είτε
μέσω διάσπασης της αμμωνίας.
Για λόγους ευελιξίας της λειτουργίας των φούρνων στην μονάδα θα εγκατασταθούν δεξαμενές
υδρογόνου αλλά και αμμωνίας από τις οποίες είναι δυνατή η λήψη υδρογόνου μέσω
διάσπασης.
Για την αποθήκευση του υδρογόνου θα εγκατασταθεί δεξαμενή όγκου 95 m3, με
δυναμικότητα αποθήκευσης 400 Kg. Η αμμωνία θα αποθηκεύεται είτε σε δεξαμενή όγκου 2
m3 είτε σε συστοιχία φιαλών των 50 l. Η δυναμικότητα αποθήκευσης της αμμωνίας θα
ανέρχεται σε 2 t. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ετήσιες δυναμικότητες
κατανάλωσης:
Πίνακας 3.1
Πίνακας προστιθέμενων βοηθητικών υλών και δυναμικότητα κατανάλωσης
Παραγωγική διαδικασία

Φούρνοι ανόπτησης

3.1.3

Λειτουργία

Δυναμικότητα

Αποθηκευτική

κατανάλωσης

ικανότητα

Υδρογόνο (Η2)

5 t/έτος

400 Kg

Αμμωνία (NH3)

25 t/έτος

2.000 Kg

Βοηθητικές ύλες

συστήματος

φυσικοχημικής

επεξεργασίας

υγρών

αποβλήτων
Προτείνεται η αλλαγή της λειτουργίας του συστήματος φυσικοχημικής επεξεργασίας των
υγρών αποβλήτων της μονάδας από συνεχούς λειτουργίας σε ασυνεχούς λειτουργίας (batch)
για τη βελτίωση της ευελιξίας λειτουργίας του συστήματος και την καλύτερη παρακολούθηση
της επεξεργασμένης εκροής μέσω της λήψης αντιπροσωπευτικών δειγμάτων που δεν θα
επηρεάζονται από τη διακύμανση της παροχής των αποβλήτων και τις ώρες λειτουργίας της
εγκατάστασης.
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Ενότητα 3

Για τον σκοπό αυτό προστίθεται μία δεξαμενή επεξεργασμένων για τον προέλεγχο των
αποβλήτων

(Νο.5Α)

και

δύο

επιπλέον

δεξαμενές

αποθήκευσης

και

ελέγχου

των

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Νο.6 & Νο.7), ενώ επιπλέον η υφιστάμενη τσιμεντένια
δεξαμενή θα λειτουργεί ως λεκάνη ασφαλείας εντός της οποίας τοποθετείται δεξαμενή
πολυαιθυλενίου. Το σύστημα επεξεργασίας κατόπιν των προσθηκών θα περιλαμβάνει τα
παρακάτω:


Αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης – Τσιμεντένια δεξαμενή με εγκιβωτισμένη δεξαμενή
πολυαιθυλενίου (Νο.1) ωφέλιμου όγκου 10 m3.



Δεξαμενή εξισορρόπησης – Κυλινδρική δεξαμενή πολυαιθυλενίου (Νο.2) όγκου 10 m3.



Δεξαμενή αντιδραστήρα εξουδετέρωσης – Κωνική δεξαμενή πολυαιθυλενίου (Νο.3)
όγκου 8 m3.



Δεξαμενή αποθήκευσης ασβέστη – Κυλινδρική δεξαμενή πολυαιθυλενίου (Νο.4) όγκου 1
m3.



Δεξαμενή επεξεργασμένων αποβλήτων πριν οδηγηθούν στις δεξαμενές ελέγχου –
Κυλινδρική δεξαμενή πολυαιθυλενίου, όγκου 2 m3.



Δεξαμενή επεξεργασμένων αποβλήτων πριν οδηγηθούν για διάθεση – Τσιμεντένια
δεξαμενή (Νο.5Β) ωφέλιμου όγκου ≈ 20 m 3.



Δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης και δειγματοληψίας επεξεργασμένων αποβλήτων –
Κυλινδρική δεξαμενή πολυαιθυλενίου (Νο.6) όγκου 10 m3.



Εφεδρική δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης και δειγματοληψίας επεξεργασμένων
αποβλήτων – Κυλινδρική δεξαμενή πολυαιθυλενίου (Νο.7) όγκου 10 m3.

Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά η λειτουργία του συστήματος, στο οποίο όπως έχει ήδη
αναφερθεί θα πραγματοποιούνται οι ίδιες διεργασίες και δεν μεταβληθεί ο τρόπος
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Στο Σχήμα 3.1 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής του
συστήματος φυσικοχημικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.
Στη δεξαμενή Νο.1 είναι εγκατεστημένες οι δύο υποβρύχιες αντλίες αρχικής ανύψωσης, οι
οποίες οδηγούν τα απόβλητα στη δεξαμενή Νο.2 μόλις ενεργοποιηθούν από τους αισθητήρες
στάθμης (φλοτέρ).
Στη δεξαμενή Νο.2 είναι εγκατεστημένες ομοίως άλλες δύο αντλίες επιφανείας, οι οποίες
τροφοδοτούν περιοδικά τον αντιδραστήρα (Δεξαμενή Νο.3) και ελέγχονται και από
αισθητήρες στάθμης (φλοτέρ).
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Στη δεξαμενή Νο.3 όπου πραγματοποιείται η χημική επεξεργασία, η οποία περιλαμβάνει
εξουδετέρωση των αποβλήτων με προσθήκη ασβέστη, και καθίζηση της ιλύος με διαύγαση
του υπερκείμενου υγρού. Στη δεξαμενή βρίσκονται εγκατεστημένα τα παρακάτω:
-

Σύστημα ανάδευσης, αποτελούμενο από φυσητήρα πλευρικού καναλιού που
διοχετεύει τον αέρα στον πυθμένα της δεξαμενής.

-

Σύστημα μέτρησης του pH των περιεχομένων στο δοχείο αποβλήτων αποτελούμενο
από ηλεκτρόδιο pH, pH controller και αντλία ανακυκλοφορίας συλλέκτη pH-μέτρου.

-

Δοσομετρική αντλία προσθήκης ασβέστη για την εξουδετέρωση των αποβλήτων.

-

Βάνες εξόδου (ΗΒ1) επεξεργασμένων αποβλήτων (ηλεκτροκίνητη και χειροκίνητη).

-

Βάνες εξόδου (ΗΒ2) καθιζάνουσας ιλύος (ηλεκτροκίνητη και χειροκίνητη).

Όλες οι παραπάνω δεξαμενές είναι εφοδιασμένες με αισθητήρες στάθμης και για λόγους
ασφαλείας είναι εφοδιασμένες και με σύστημα by pass των αποβλήτων.
Η δεξαμενή Νο.4 αποτελεί ουσιαστικά τη δεξαμενή αποθήκευσης του ασβέστη, ο οποίος
βρίσκεται σε συνθήκες ανάδευσης με τη βοήθεια εγκατεστημένου αναδευτήρα και αντλείται
προς τη δεξαμενή χημικής επεξεργασίας (Νο.3) με τη βοήθεια ειδικής κοχλιωτής δοσομετρικής
αντλίας που βρίσκεται εγκατεστημένη παραπλεύρως.
Μετά τη φυσικοχημική επεξεργασία τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα καταλήγουν με
βαρύτητα στη δεξαμενή επεξεργασμένων (Νο.5Α) από όπου με τη βοήθεια υποβρύχιας
αντλίας οδηγούνται για τελικό έλεγχο στις δεξαμενές ελέγχου (Νο.6 ή Νο.7). Για την ασφάλεια
των εγκαταστάσεων θα υπάρχει και διάταξη by-pass για την προστασία σε περίπτωση
υπερχείλισης.
Στις δεξαμενές ελέγχου και πριν την υπεδάφια διάθεση της επεξεργασμένης εκροής θα
πραγματοποιείται συλλογή δείγματος υγρού αποβλήτου προς ανάλυση βασικών παραμέτρων
(pH, αγωγιμότητα, θολερότητα). Εφόσον τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα έχουν τα
επιθυμητά χαρακτηριστικά καταλήγουν στη δεξαμενή επεξεργασμένων Νο.5Β και από εκεί
οδηγούνται για υπεδάφια διάθεση. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται τα επιθυμητά
χαρακτηριστικά τα απόβλητα θα επιστρέφουν με τη βοήθεια αντλιών προς επανεπεξεργασία
στη δεξαμενή εξισορρόπησης (Νο.2) από όπου τροφοδοτούνται στον αντιδραστήρα
εξουδευτέρωσης (Νο.3). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η καλή ποιότητα της
επεξεργασμένης εκροής.
Επιπλέον, από τις δεξαμενές ελέγχου θα γίνεται λήψη αντιπροσωπευτικών ομογενοποιημένων
δειγμάτων για την ανάλυση των παραμέτρων που προβλέπονται στην νομοθεσία, τα οποία θα
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αφορούν μία ημέρα ή περισσότερες ανάλογα με την ημερήσια παραγωγή αποβλήτων με
στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων των όρων της υπ’ αριθ. 188283/30-12-2011 ΑΕΠΟ.
Συγκεκριμένα, οι όροι της ΑΕΠΟ που αναφέρονται στην παρακολούθηση της επεξεργασμένης
εκροής των υγρών αποβλήτων είναι ακόλουθοι:

1.2. Στο τελικό φρεάτιο εξόδου των υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης να
τηρούνται κατ' ελάχιστον οι οριακές τιμές εκπομπής και οι λοιπές προβλέψεις του
Πίνακα 1 του Παραρτήματος I καθώς και οι οριακές τιμές εκπομπής τουλάχιστον των
παραμέτρων: Αl, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn, Hg και οι λοιπές προβλέψεις
του Πίνακα 4 του Παραρτήματος Π της Κ.Υ.Α. που αναφέρεται στο προοίμιο της
παρούσας Απόφασης με α.α. (19), εκτός αν άλλως ορίζεται στην άδεια
επαναχρησιμοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 9 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. και
με την οποία οφείλει να εφοδιαστεί η ενδιαφερόμενη εταιρεία εντός της προθεσμίας
που προβλέπεται στην ίδια Κ.Υ.Α.
3.2.5 Να παρακολουθείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους πίνακες 1 και 4 των
Παραρτημάτων I και Π αντίστοιχα της Κ.Υ.Α. που αναφέρεται στο προοίμιο της
παρούσας Απόφασης με α.α. (19) η ποιότητα των προς διάθεση λυμάτων και υγρών
βιομηχανικών αποβλήτων με διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων στο τελικό
φρεάτιο εξόδου τους τουλάχιστον ως προς τις παραμέτρους : BOD5, COD, SS, Ν, Ρ
και pΗ, θολερότητα, Αl, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn, Hg σε σύνθετα
αντιπροσωπευτικά
εξοπλισμού

ημερήσια

(αυτόματος

δείγματα

μέσω

προγραμματιζόμενος

κατάλληλου
δειγματολήπτης).

δειγματοληπτικού
Για

τη

λήψη

σύνθετων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων να λαμβάνονται υπόψη η διακύμανση της
παροχής των υγρών αποβλήτων και οι ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης. Σε
περίπτωση χρησιμοποίησης οργάνων μέτρησης από την ίδια την εταιρεία, να
πραγματοποιούνται ανά τετράμηνο μετρήσεις και από εργαστήριο που εφαρμόζει το
πρότυπο ISO 17025.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μονάδα αναμένεται να αυξήσει την παραγωγή της σταδιακά με
αποτέλεσμα στην αρχική φάση η ποσότητα των υγρών αποβλήτων να παρουσιάζει
διακύμανση προτείνεται:


Η πραγματοποίηση λήψης ενός αντιπροσωπευτικού ομογενοποιημένου δείγματος μετά
από εξισορρόπηση στη δεξαμενή ελέγχου το οποίο θα είναι αντιπροσωπευτικό μιας ή
περισσότερων ημερών ανάλογα με τον όγκο των αποβλήτων που παράγονται
ημερησίως και ανάλυση βασικών παραμέτρων (pH, αγωγιμότητα, θολερότητα) με
στόχο τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του συστήματος.
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Η λήψη 1 αντιπροσωπευτικού δείγματος εβδομαδιαία για ανάλυση E. Coli, εφόσον το
σύστημα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων βρίσκεται σε λειτουργία.



Η λήψη 12 δειγμάτων ετησίως για ανάλυση μετάλλων Αl, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo,
Ni, Pb, Zn, Hg με την πραγματοποίηση αντιπροσωπευτικής δειγματοληψίας από την
δεξαμενή

ελέγχου

μετά

από

εξισορρόπηση,

όπου

το

δείγμα

θα

είναι

αντιπροσωπευτικό 10 m3.


Η λήψη 4 αντιπροσωπευτικών δειγμάτων ανά έτος για ανάλυση BOD5, COD, TSS, TN,
TP.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η παραπάνω μεθοδολογία δεν θα επηρεάσει τη συχνότητα των
απαιτούμενων αναλύσεων, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους της υπ’
αριθ. 24723/629/04-07-2012 Άδειας επαναχρησιμοποίησης.
Η συγκεκριμένη λειτουργία αφενός παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία του
συστήματος, καθώς η δεξαμενή συγκέντρωσης θα λειτουργεί ως δεξαμενή εξισορρόπησης –
ομογενοποίησης

των

υγρών

αποβλήτων,

ενώ

επιπλέον

σε

περιόδους

χαμηλής

παραγωγικότητας της μονάδας θα δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης των αποβλήτων
περισσότερων ημερών και τη λήψη ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος έναντι της λήψης
ημερήσιων δειγμάτων η αντιπροσωπευτικότητα των οποίων επηρεάζεται από τη διακύμανση
της παροχής και τις ώρες λειτουργίας.
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Σχήμα 3.1
Διάγραμμα ροής συστήματος φυσικοχημικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
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3.1.4

Ενότητα 3

Διαχείριση λυμάτων

Κατά τις περιόδους όπου στη μονάδα ενδεχομένως να απασχολούνται λίγα άτομα, λόγω
χαμηλής παραγωγικότητας, η λειτουργία του συστήματος βιολογικής επεξεργασίας είναι
δυνατό αφενός λόγω μικρής παραγωγής λυμάτων να παρουσιάζει δυσλειτουργία και αφετέρου
να επιφέρει δυσανάλογα κόστη στη συντήρηση και λειτουργία του.
Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η προσθήκη εναλλακτικής μεθόδου διαχείρισης των
λυμάτων του προσωπικού και πιο συγκεκριμένα κατά τις περιόδους όπου το προσωπικό της
εγκατάστασης είναι μειωμένο τα λύματα του προσωπικού να αποστέλλονται για διαχείριση
στην Εγκατάσταση Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων των Ιωαννίνων.
Επιπλέον, κατά τις περιόδους όπου η μονάδα βιολογικής επεξεργασίας δεν βρίσκεται σε
λειτουργία, στα επεξεργασμένα υδατικά απόβλητα που οδηγούνται για υπεδάφια διάθεση δεν
απαιτείται ο έλεγχος Ecoli και υπολειμματικού χλωρίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υγρά
απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας δεν περιέχουν βιοαποικοδομήσιμο και μικροβιακό
φορτίο.

3.1.5

Διαχείριση όμβριων υδάτων

Για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων που προκύπτουν από τις τσιμεντοστρωμένες
επιφάνειες θα εγκατασταθούν τέσσερα φρεάτια συλλογής από τα οποία τα όμβρια θα
διοχετεύονται βαρυτικά μέσω νέων αγωγών Φ400 σε κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα
ελαιολασποσυλλέκτη.
Ο ελαιολασποσυλλέκτης, θα διαθέτει συνολικό ωφέλιμο όγκο 75 m3, και θα αποτελείται από
μία διθάλαμη δεξαμενή, το πρώτο τμήμα της οποίας χρησιμοποιείται ως λασποσυλλέκτης και
το δεύτερο ως ελαιοδιαχωριστής, και φρεάτιο εξόδου. Η λάσπη που καθιζάνει στην πρώτη
δεξαμενή και οι ελαιώδεις ενώσεις που επιπλέουν στην δεύτερη θα συλλέγονται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα και θα αποθηκεύονται ξεχωριστά σε κατάλληλους περιέκτες μέχρι να
παραληφθούν από αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης.

Ο ελαιολασποσυλλέκτης θα κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα διαθέτει
εσωτερική στεγανοποίηση. Για την κατασκευή του θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή στον
προκαθορισμένο χώρο με πρόβλεψη για όλες τις οπές διέλευσης σωλήνων. Επίσης θα
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κατασκευασθούν όλα τα προβλεπόμενα φρεάτια με τα αντίστοιχα μεταλλικά καλύμματα που
αποτυπώνονται στο Σχέδιο Κάτοψης ΟΜ-1 που επισυνάπτεται στην Ενότητα 12.
Τα επεξεργασμένα όμβρια θα οδηγούνται παραπλεύρως της μονάδας και θα ακολουθούν τη
φυσική όδευση των όμβριων υδάτων της περιοχής, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον έργα
διευθέτησής τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή εγκατάστασης δεν βρίσκεται σε
οικιστικό/δομημένο

περιβάλλον

και

δεν

υπάρχει

κίνδυνος

πρόκλησης

πλημμυρικών

φαινομένων.

3.1.6

Επαναδιατύπωση

όρων

της

υπ’

αριθμ.

188283/30-12-2011

Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
Πέραν

των

τροποποιήσεων

των

περιβαλλοντικών

όρων

που

προκύπτουν

από

τις

προτεινόμενες τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, προτείνεται η
επαναδιατύπωση κάποιων επιπλέον όρων της υπ’ αριθμ. 188283/30-12-2011 Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ώστε να ανταποκρίνονται στα δεδομένα της μονάδας.
Συγκεκριμένα οι όροι που αναφέρονται στην ΑΕΠΟ είναι οι ακόλουθοι:

3.3.1

Η σκωρία από το φούρνο τήξης να αποθηκεύεται σε στεγασμένο, τσιμεντοστρωμένο
και προστατευμένο με περιμετρικό τοιχίο και μεταλλική θύρα χώρο, διαστάσεων 18m
x 12,5m x 1,6m. Ακολούθως, να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο εδάφιο 3.3.12.

Η σκωρία του φούρνου τήξης η οποία παράγεται όταν λειτουργεί το χυτήριο, προβλέπεται να
αποθηκεύεται σε κατάλληλα οριοθετημένο χώρο που διαθέτει στέγαστρο. Επομένως,
προτείνεται η εξής επαναδιατύπωση: «Η σκωρία από το φούρνο τήξης να αποθηκεύεται σε

οριοθετημένο χώρο αποθήκευσης ο οποίος να διαθέτει στέγαστρο. Ακολούθως, να υφίστανται
διαχείριση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο 3.3.12.».

3.3.2

Τα στερεά βιομηχανικά απόβλητα (παλαιοσίδερα, σκραπ κ.α.), να αποθηκεύονται
προσωρινά σε ειδικούς "open top" κάδους, τοποθετημένους σε χώρο έκτασης περίπου
1 στρέμματος, το δάπεδο του οποίου αποτελείται από αργιλικό επίχωμα χαμηλής
διαπερατότητας.

Στη

συνέχεια

να

υφίστανται

διαχείριση

σύμφωνα

με

τα

αναφερόμενα στο εδάφιο 3.3.11.
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Ενότητα 3

Ο υπαίθριος χώρος αποθήκευσης μη επικίνδυνων αποβλήτων διαθέτει βάση από σκυρόδεμα.
Επομένως, προτείνεται η εξής επαναδιατύπωση: «Τα στερεά βιομηχανικά απόβλητα

(παλαιοσίδερα, σκραπ κ.α.), να αποθηκεύονται προσωρινά σε υπαίθριο χώρο με βάση από
σκυρόδεμα. Στη συνέχεια να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο
3.3.11.».

3.3.3

Τα υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία να οδηγούνται σε εγκατάσταση
φυσικοχημικής επεξεργασίας αποτελούμενη από: αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης,
δεξαμενή εξισορρόπησης (όγκου 10.000 l), δεξαμενή αντιδραστήρα εξουδετέρωσης
(όγκου 8.000 l), δεξαμενή αποθήκευσης - τροφοδοσίας υδροξειδίου του ασβεστίου
(όγκου 1.000 l), αναδευτήρα καθίζησης, βάνα απομάκρυνσης ιλύος, κλίνες ξήρανσης
ιλύος, στην οποία λαμβάνει χώρα χημική εξουδετέρωση με προσθήκη υδροξειδίου
του ασβεστίου, καθίζηση και μείωση της περιεκτικότητάς τους σε Cu, Zn, Ni.

Κατόπιν της τροποποίησης του τρόπου λειτουργίας του συστήματος φυσικοχημικήες
επεξεργασίας, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3.1.3, προτείνεται η εξής επαναδιατύπωση:
«Τα υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία να οδηγούνται σε εγκατάσταση

φυσικοχημικής

επεξεργασίας

αποτελούμενη

από:

αντλιοστάσιο

αρχικής

ανύψωσης–
3

τσιμεντένια δεξαμενή με εγκιβωτισμένη δεξαμενή πολυαιθυλενίου (όγκου 10 m ), δεξαμενή
εξισορρόπησης (όγκου 10 m3), δεξαμενή αντιδραστήρα εξουδετέρωσης (όγκου 8 m3),
δεξαμενή αποθήκευσης - τροφοδοσίας υδροξειδίου του ασβεστίου (όγκου 1 m3), δύο
δεξαμενές αποθήκευσης και ελέγχου των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (όγκου 10 m3
έκαστη), αντλιοστάσιο επεξεργασμένων αποβλήτων – τσιμεντένια δεξαμενή (όγκου 20 m3 ),
αναδευτήρα καθίζησης, βάνα απομάκρυνσης ιλύος, κλίνες ξήρανσης ιλύος, στην οποία
λαμβάνει χώρα χημική εξουδετέρωση με προσθήκη υδροξειδίου του ασβεστίου, καθίζηση και
μείωση της περιεκτικότητάς τους σε Cu, Zn, Ni. Το παραπάνω σύστημα είναι ασυνεχούς
λειτουργίας (batch).».

3.3.6 Η σκόνη που προκύπτει από το σύστημα επεξεργασίας των απαερίων να
αποθηκεύεται σε στεγασμένο, τσιμεντοστρωμένο και προστατευμένο με περιμετρικό
τοιχίο και μεταλλική θύρα χώρο, διαστάσεων 4m x 6m x 1,6m, η κατασκευή του
οποίου να πληροί τις βασικές προδιαγραφές του κεφαλαίου 2 της Κ.Υ.Α.
24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β). Ακολούθως να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο εδάφιο 3.3.13.

53

Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ της μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας κραμάτων
χαλκού, της εταιρίας « ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.», στην Τ.Κ.
Κεφαλόβρυσου, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων

Ενότητα 3

Η σκόνη του συστήματος αποκονίωνσης, η οποία παράγεται όταν λειτουργεί το χυτήριο,
προβλέπεται να αποθηκεύεται σε κατάλληλα οριοθετημένο χώρο που διαθέτει στέγαστρο.
Επομένως, προτείνεται η εξής επαναδιατύπωση: «Η σκόνη που προκύπτει από το σύστημα

επεξεργασίας των απαερίων να αποθηκεύεται σε κατάλληλα οριοθετημένο χώρο που διαθέτει
στέγαστρο, η κατασκευή του οποίου να πληροί τις βασικές προδιαγραφές του κεφαλαίου 2
της Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β). Ακολούθως να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο εδάφιο 3.3.13.».

3.3.8 Η ιλύς που προέρχεται από την εγκατάσταση φυσικοχημικής επεξεργασίας των υγρών
αποβλήτων της εγκατάστασης αφού αφυδατωθεί σε κλίνη ξήρανσης να συλλέγεται σε
ειδικά βαρέλια και να αποθηκεύεται σε στεγασμένο χώρο, διαστάσεων 5m x 5m x 3m.
Η διαμόρφωση του χώρου καθώς και τα μέσα συσκευασίας της ιλύος να είναι τέτοια
ώστε να αποκλείεται η περίπτωση διαρροής της στο περιβάλλον. Ακολούθως να
υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο 3.3.12.
Η αφυδατωμένη ιλύς από το σύστημα φυσικοχημικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
αποθηκεύεται σε ειδικά βαρέλια σε κατάλληλα οριοθετημένο χώρο αποθήκευσης αποβλήτων,
ο οποίος διαθέτει στέγαστρο. Επομένως, προτείνεται η εξής επαναδιατύπωση: « Η ιλύς που

προέρχεται

από

την

εγκατάσταση

φυσικοχημικής

επεξεργασίας

των

υγρών

αποβλήτων της εγκατάστασης αφού αφυδατωθεί σε κλίνη ξήρανσης να συλλέγεται σε
ειδικά βαρέλια και να αποθηκεύεται σε κατάλληλα οριοθετημένο χώρο που διαθέτει
στέγαστρο, η κατασκευή του οποίου να πληροί τις βασικές προδιαγραφές του κεφαλαίου 2
της Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β). Τα μέσα συσκευασίας της ιλύος να είναι τέτοια
ώστε να αποκλείεται η περίπτωση διαρροής της στο περιβάλλον. Ακολούθως να υφίστανται
διαχείριση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο 3.3.12.».

3.1.7

Περιβαλλοντικές παράμετροι

Χρήση νερού
Η δυναμικότητα κατανάλωσης νερού δεν θα μεταβληθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν περιλαμβάνουν καμία αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία
της μονάδας και στη δυναμικότητα της εγκατάστασης.

Χρήση ενέργειας/καυσίμων
Η δυναμικότητα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων δεν αναμένεται να
μεταβληθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι προτεινόμενη τροποποίηση δεν περιλαμβάνει καμία
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Ενότητα 3

σημαντική μετατροπή στην εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού και στην λειτουργία
του και επομένως δεν θα πραγματοποιηθεί καμία διαφοροποίηση στην μέγιστη αναμενόμενη
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Αέριες εκπομπές
Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στις αέριες εκπομπές
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πραγματοποιηθεί καμία μεταβολή στην παραγωγική διαδικασία
και στη δυναμικότητα της εγκατάστασης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα φάση του χυτήριο δεν λειτουργεί για λόγους
συντήρησης. Όταν τεθεί σε λειτουργία θα παρακολουθούνται οι εκπομπές αιωρούμενων
σωματιδίων σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 188283/30-12-2011 ΑΕΠΟ.

Υγρά υδατικά απόβλητα
Πρέπει να σημειωθεί ότι από την προτεινόμενη τροποποίηση δεν θα επέλθει καμία αλλαγή στα
ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων της μονάδας (βλ. Ενότητα
2.1.7.2) λόγω του ότι δεν επέρχεται καμία μεταβολή στην παραγωγική διαδικασία και στην
δυναμικότητα του εξοπλισμού της εγκατάστασης.
Με την τροποποίηση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος φυσικοχημικής επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων μεταβάλεται η δειγματοληψία η οποία θα πραγματοποιείται με τη λήψη
αντιπροσωπευτικών ομογενοποιημένων δειγμάτων για την ανάλυση των παραμέτρων που
προβλέπονται στη νομοθεσία, τα οποία θα αφορούν μία ημέρα ή περισσότερες ανάλογα με
την ημερήσια παραγωγή αποβλήτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι με την παραπάνω τροποποίηση
δεν μεταβάλλεται η συχνότητα των αναλύσεων των απαιτούμενων παραμέτρων.
Επιπλέον, κατά τις περιόδους στις οποίες δεν θα λειτουργεί το σύστημα βιολογικής
επεξεργασίας λυμάτων λόγω του μικρού αριθμού προσωπικού δεν θα πραγματοποιείται
παρακολούθηση Ecoli και υπολειμματικού χλωρίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υγρά
απόβλητα της παραγωγικής διαδιακασίας δεν περιέχουν βιοαποικοδομήσιμο και μικροβιακό
φορτίο.

Επικίνδυνα και στερεά απόβλητα
Πρέπει να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επιφέρει καμία αλλαγή στην
παραγωγική διαδικασία ή στην εγκατεστημένη δυναμικότητα της μονάδας και επομένως δεν
θα πραγματοποιηθεί καμία μεταβολή στα είδη και τις ποσότητες των παραγόμενων
αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας.
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Από τη λειτουργία του ελαιολασποσυλλέκτη ενδέχεται να προκύψουν ελαιώδεις ενώσεις οι
οποίες θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο περιέκτη και θα παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένο
φορέα διαχείρισης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικότερα στοιχεία όπως
ποσοτικά δεδομένα, εργασίες διαχείρισης κλπ.
Πίνακας 3.2
Απόβλητα ελαιολασποσυλλέκτη
Περιγραφή

Κωδικός

αποβλήτου

ΕΚΑ

Πηγή
αποβλήτου

Ποσότητα

t/y

3

m /y

Μέγιστος

Αξιοποίηση/

Αξιοποίηση/

χρόνος

Διάθεση

Διάθεση

αποθήκευσης

εντός

εκτός

εντός

εγκατάστασης

εγκατάστασης

εγκατάστασης

(εργασία R ή

(εργασία R ή

D, μέθοδος)

D, μέθοδος)

-

R1/R9/
R12/R13

Έλαια από
διαχωριστές
ελαίου/

13 05 06* Ελαιολασποσυλλέκτης

0,02

3 έτη

νερού

Θόρυβος
Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν αναμένεται να επιφέρει μεταβολή στα επίπεδα θορύβου
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία,
ενώ η αύξηση της κινητήριας ισχύου του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας θα είναι
ιδιαίτερα μικρή.

3.2

Περιγραφή

υποστηρικτικών/συνοδών

εγκαταστάσεων

και

έργων
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν περιλαμβάνουν καμία ουσιαστική μεταβολή στις κύριες,
βοηθητικές και επιμέρους υποστηρικτικές/συνοδές εγκαταστάσεις της μονάδας.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί για τη λειτουργία του συστήματος φυσικοχημικής επεξεργασίας
προστίθενται δύο δεξαμενές αποθήκευσης και ελέγχου των επεξεργασμένων υγρών
αποβλήτων, ενώ επιπλέον στην υφιστάμενη τσιμεντένια δεξαμενή τοποθετείται δεξαμενή
πολυαιθυλενίου.
Τέλος, για την αποθήκευση του υδρογόνου θα εγκατασταθεί δεξαμενή όγκου 95 m3,
χωρητικότητας 400 Kg, ενώ για την αποθήκευση της αμμωνίας θα πραγματοποιείται είτε σε
δεξαμενή όγκου 2 m3 είτε σε συστοιχία φιαλών των 50 l, συνολικής χωρητικότητας 2.000 Kg.
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3.3

Ενότητα 3

Παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων

Η εξέταση των εναλλακτικών λύσεων των τροποποιήσεων της μονάδας στόχο έχει την
επιλογή της βέλτιστης λύσης ώστε να ικανοποιείται μια σειρά κριτηρίων τα οποία
εξασφαλίζουν την βέλτιστη λειτουργία των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα και την βιώσιμη
ανάπτυξη της εγκατάστασης. Παρακάτω αναλύονται και αιτιολογούνται οι επιλογές που
πραγματοποιήθηκαν ως προς τα χαρακτηριστικά των προτεινόμενων τροποποιήσεων.
Οι τροποποιήσεις στον μηχανολογικό εξοπλισμό έχουν επιλεχθεί με βάση την εμπειρία και την
τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από την έως του παρόντος λειτουργία της μονάδας και
πραγματοποιούνται για την διασφάλιση της απαιτούμενης ευελιξίας στην παραγωγική
διαδικασία.
Η χρήση αζώτου και υδρογόνου στους φούρνους ανόπτησης συμβάλλουν στην ποιοτική
αναβάθμιση των προϊόντων ως προς την στιλπνότητα της επιφάνειας. Το υδρογόνο δύναται
να τροφοδοτείται είτε σε καθαρή μορφή είτε μέσω διάσπασης της αμμωνίας. Επομένως, η
χρησιμοποίηση των παραπάνω βοηθητικών υλών θα επιφέρει βελτίωση στην ποιότητα των
παραγόμενων προϊόντων.
Η αλλαγή της λειτουργίας του συστήματος φυσικοχημικής επεξεργασίας των υγρών
αποβλήτων της μονάδας από συνεχούς λειτουργίας σε ασυνεχούς λειτουργίας (batch) θα
συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ευελιξίας λειτουργίας του συστήματος και στην
καλύτερη παρακολούθηση της επεξεργασμένης εκροής μέσω της λήψης αντιπροσωπευτικών
δειγμάτων που δεν θα επηρεάζονται από τη διακύμανση της παροχής των αποβλήτων και τις
ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης.
Αναφορικά με τη διαχείριση των λυμάτων του προσωπικού, κατά τις περιόδους όπου στη
μονάδα ενδεχομένως να απασχολούνται λίγα άτομα, η λειτουργία του συστήματος βιολογικής
επεξεργασίας είναι δυνατό αφενός λόγω μικρής παραγωγής λυμάτων να παρουσιάζει
δυσλειτουργία και αφετέρου να επιφέρει δυσανάλογα κόστη στη συντήρηση και λειτουργία
του. Επομένως, προτείνεται να υπάρχει η εναλλακτική λύση της διαχείρισης των λυμάτων
εκτός της μονάδας και πιο συγκεκριμένα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των
Ιωαννίνων, εφόσον η παραγωγή των λυμάτων είναι μικρή.
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Ενότητα 3

Τέλος, τα έργα διαχείρισης όμβριων υδάτων με την εγκατάσταση των φρεατίων συλλογής των
ομβρίων ώστε να διέρχονται από σύστημα ελαιλοασποσυλλέκτη συμβάλλουν στην περαιτέρω
προστασία του περιβάλλοντος.
Η μη υλοποίηση των τροποποιήσεων (μηδενική λύση) δεν επιφέρει καμία διαφοροποίηση στις
επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη ότι
δεν μεταβάλλεται η χωροθέτηση ή η κλίμακα του έργου, ενώ επιπλέον δεν μεταβάλλεται το
είδος της δραστηριότητας και η δυναμικότητα της εγκατάστασης.
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Ενότητα 4

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Συμβατότητα

προτεινόμενης

τροποποίησης

με

θεσμοθετημένες δεσμεύσεις
4.1

Θεσμικό πλαίσιο χρήσεων γης και όρων δόμησης

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες εξελίξεις του θεσμικού πλαισίου χρήσεων γης
και όρων δόμησης στην ευρύτερη περιοχή του εξεταζόμενου έργου.

Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός
Η μονάδα χωροθετείται σε περιοχή η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου και εκτός οριοθετημένων
οικισμών της Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου και ως εκ τούτου στην περιοχή εγκατάστασης του έργου
δεν υπάρχουν καθορισμένες θεσμοθετημένες χρήσεις γης. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν
προκύπτει απαγόρευση για τη συγκεκριμένη χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 4 του από
24.05.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 270/Δ’/31.05.1985) και το άρθρο 7 του από 24.04.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ
181/Δ’/03.05.1985), λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πλησιέστερος οικισμός του Κεφαλόβρυσου
είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από 700 m.
Με την έκδοση του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α’/23.12.2016) «Χωρικός Σχεδιασμός − Βιώσιμη
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» διαρθρώνεται o νέος εθνικός Στρατηγικός και Χωρικός
Σχεδιασμός, στον οποίο εντάσσονται τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια. Για την
Περιφέρεια Ηπείρου έχει εγκριθεί το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης με την ΥΑ 25301/2003 (ΦΕΚ 1451/Β’/06.10.2003). Στο Περιφερειακό
Σχέδιο καταγράφεται και αξιολογείται ο ρόλος και η θέση της Περιφέρειας σε εθνικό επίπεδο
και σε σύγκριση με άλλες Περιφέρειες και προσδιορίζονται οι βασικές προτεραιότητες και
στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου στο επίπεδο
της Περιφέρειας.
Με το Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α’/29.06.2018) καθορίζονται εκ νέου οι κατηγορίες και το
περιεχόμενο των χρήσεων γης κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
Η λειτουργία της μονάδας δεν αντίκειται στο ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζει
κυρίως γενικές κατευθύνσεις που δεν δύναται να επηρεάσουν άμεσα τη συμβατότητα της υπό
εξέταση δραστηριότητας.
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Ενότητα 4

Προστατευόμενες περιοχές
Η

εξεταζόμενη

μονάδα

δεν

βρίσκεται

εντός

περιοχών

του

εθνικού

συστήματος

προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α’/31.03.2011). Το οικόπεδο
εγκατάστασης δυτικά γειτνιάζει με την ανατολική οριογραμμή της προστατευόμενης περιοχής
GR2130010 «Όρος Δούσκον, Ωραιόκαστρο, Δάσος Μερόπης, Κοιλάδα Γορμού, Λίμνη
Δελβινακίου», η οποία έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000.

Δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις
Το οικόπεδο εγκατάστασης της μονάδας δεν βρίσκεται εντός έκτασης που διέπεται από τις
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.ά.
Η λειτουργία της μονάδας και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν δύναται να επηρεάσουν τις
υφιστάμενες εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.ά., ενώ επιπλέον δεν θα
απαιτηθεί καμία μεταβολή των υφιστάμενων υποδομών που εξυπηρετούν την περιοχή.

4.2

Θεσμοθετημένα όρια εκπομπών

Με την ΚΥΑ 36060/2013 (ΦΕΚ 1450/Β’), και τις τροποποιήσεις της καθορίζονται οι κανόνες τα
μέτρα και οι διαδικασίες για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του
περιβάλλοντος από βιομηχανικές εγκαταστάσεις που υπάγονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 2010/75. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εξεταζόμενη μονάδα δεν εμπίπτει στο
Παράρτημα Ι «Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 8» της
ανωτέρω νομοθεσίας.
Με την ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β’/17.02.2016) έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο η
Οδηγία 2012/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 2012
«για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων µε επικίνδυνες

ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του
Συμβουλίου» (SEVESO IIΙ). Επισημαίνεται ότι η εξεταζόμενη μονάδα δεν υπάγεται στις
διατάξεις της συγκεκριμένης απόφασης.
Με την Απόφαση 1005/2013 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 2292/Β’/13.09.2013)
εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (Λ.Α.Π.) του Υδατικού
Διαμερίσματος (Υ.Δ.) Ηπείρου (EL05), το οποίο αναθεωρήθηκε με την Απόφαση 907/2017
(ΦΕΚ 4664/Β’/29.12.2017).

60

Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ της μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας κραμάτων
χαλκού, της εταιρίας « ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.», στην Τ.Κ.
Κεφαλόβρυσου, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων

4.3

Ενότητα 4

Θεσμοθετημένες κανονιστικές διατάξεις

Οι πιο πρόσφατες κανονιστικές διατάξεις που έχουν θεσμοθετηθεί και σχετίζονται με τη
λειτουργία των εγκαταστάσεων της εξεταζόμενης μονάδας παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Με τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21.09.2011) και τις μετέπειτα κανονιστικές του διατάξεις
ορίζεται

το

νέο

θεσμικό πλαίσιο

για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

έργων και

δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης γίνεται πλέον
αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), η λειτοργία και
οργάνωση του οποίου ορίζεται μέσω της ΚΥΑ 30651/2014 (ΦΕΚ 1817/Β’/02.07.2014). Με την
υποβολή της παρούσας μελέτης η λειτουργία της μονάδας προσαρμόζεται πλήρως στο νέο
θεσμικό πλαίσιο με την τήρηση των διαδικασιών της ισχύουσας νομοθεσίας.
Με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α’/13.02.2012) ορίζεται το πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Η καταγραφή των στοιχείων
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων πραγματοποιείται μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Αποβλήτων (ΗΜΑ), στο οποίο έχει εγγραφεί η εγκατάσταση με αριθμό μητρώου 2-11,
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β’/19.09.2016). Πρέπει να
σημειωθεί ότι στην εξεταζόμενη μονάδα παρακολουθείται σε συνεχή βάση η διαχείριση των
αποβλήτων της εγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας.
Τέλος, με το Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α’/14.06.2018) έχει τεθεί το νέο πλαίσιο όρων και
προϋποθέσεων για την λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το οποίο η
ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις κατηγορίες της
μέσης και υψηλής όχλησης, υπόκεινται σε καθεστώς έγκρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στα άρθρα 7 και 8 του Ν. 4442/2016. Επιπλέον, στην ΥΑ 64618/856/Φ15/2018 (ΦΕΚ
2278/Β’/15.06.2018) ορίζονται τα δικαιολογητικά για την εγκατάσταση και λειτουργία των
μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Η λειτουργία της μονάδας θα προσαρμοστεί
πλήρως στο νέο θεσμικό πλαίσιο με την τήρηση των νέων διαδικασιών σε μελλοντική
τροποποίηση της λειτουργικής αδειοδότησής της.

4.4

Συμβατότητα προτεινόμενης τροποποίησης

Όπως τεκμηριώνεται στις προηγούμενες παραγράφους η λειτουργία της μονάδας με τις
προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι συμβατή με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο τόσο όσον αφορά
στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής εγκατάστασης και τις χρήσεις γης
όσο και στα θεσμοθετημένα όρια εκπομπών και την περιβαλλοντική νομοθεσία.
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Ενότητα 5

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος
Στην

παρούσα

ενότητα

παρατίθενται

στοιχεία

της

κατάστασης

του

φυσικού

και

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης του εξεταζόμενου έργου. Πρέπει να
σημειωθεί ότι δεν έχει επέλθει καμία ουσιαστική αλλαγή μετά την πιο πρόσφατη
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

5.1

Μετεωρολογικά χαρακτηριστικά

Κλιματολογικά Χαρακτηριστικά
Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη
περιοχή σύμφωνα με τα δεδομένα του Μετεωρολογικού Σταθμού των Ιωαννίνων που δίνονται
για την περίοδο 1956 - 1997.
Συγκεκριμένα οι συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και ολικού ύψους βροχής δίνονται στον
Πίνακα 5.1 όπου παρατηρείται ότι η μέση μηνιαία θερμοκρασία κατά την διάρκεια του χρόνου
κυμαίνεται μεταξύ 4,7 oC και 24,8 oC. H απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία για το διάστημα λήψης
δεδομένων ήταν -13,0 oC, ενώ η απόλυτη μέγιστη 42,4 oC. Οι θερμοκρασιακές μεταβολές κατά
την διάρκεια του έτους φαίνονται και στο Διάγραμμα 5.1.
Η ξηρότητα του κλίματος προσδιορίζεται με την χρήση του ομβροθερμικού διαγράμματος όπου
πραγματοποιείται σύγκριση των μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών με το επίπεδο ολικής
κατακρήμνισης. Τα διαστήματα όπου το διπλάσιο της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερο από το
επίπεδο κατακρήμνισης θεωρούνται περίοδοι ξηρού κλίματος (Στο Διάγραμμα 5.2 η αντιστοιχία
της κλίμακας θερμοκρασία προς την κλίματα κατακρήμνισης είναι 1 oC= 2 mm). Στο Διάγραμμα
5.3 δίνονται τα επίπεδα σχετικής υγρασίας τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 52,4 και 81,5 %.
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Ενότητα 5

Πίνακας 5.1: Κλιματολογικές συνθήκες.
o

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ( C)

Σχετική

Ολικό ύψος

Υγρασία

υετού

(%)

(mm)

Απόλυτη

Μέση

Μέση

Μέση

Απόλυτη

μέγιστη

μέγιστη

τιμή

ελάχιστη

ελάχιστη

Ιανουάριος

20

9

4,7

0,2

-13

76,9

124,2

Φεβρουάριος

23,6

10,4

6,1

1

-10,2

73,7

111,5

Μάρτιος

29,2

13,5

8,8

3,2

-8,2

69,5

95,4

Απρίλιος

28,2

17,4

12,4

5,9

-3

67,9

78

Μάιος

34,2

22,8

17,4

9,6

-0,5

65,9

69,3

Ιούνιος

38,8

27,5

21,9

12,8

5,2

59,1

43,5

Ιούλιος

42,4

30,6

24,8

14,9

7,4

52,4

32

Αύγουστος

40,5

30,8

24,3

15

7

54,4

31,2

Σεπτέμβριος

37,3

26,5

20,1

12,2

3

53,6

54

Οκτώβριος

32,2

20,7

14,9

8,5

-3

70,8

99,5

Νοέμβριος

24,4

14,6

9,7

4,7

-8,4

79,8

167,9

Δεκέμβριος

19

10

5,9

1,7

-9,5

81,5

174,9

Διάγραμμα 5.1: Θερμοκρασιακές μεταβολές κατά την διάρκεια του έτους.
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Ενότητα 5

Διάγραμμα 5.2: Ομβροθερμικό διάγραμμα.

Διάγραμμα 5.3: Μεταβολή της σχετικής υγρασίας κατά την διάρκεια του χρόνου.

Η διεύθυνση και η ταχύτητα των ανέμων στην ευρύτερη περιοχή του έργου, σύμφωνα με τα
δεδομένα του ανωτέρω

Μετεωρολογικού Σταθμού για την περίοδο 1956

- 1997,

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2 που ακολουθεί:

64

Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ της μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας κραμάτων
χαλκού, της εταιρίας « ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.», στην Τ.Κ.
Κεφαλόβρυσου, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων

Ενότητα 5

Πίνακας 5.2: Ετήσια συχνότητα εμφάνισης (%) της διεύθυνσης και δύναμης των ανέμων
(κλίμακα beaufort).
Beaufort

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

0

CALM

SUM

65,795

65,795

1

0,406

0,143

0,159

0,460

0,307

0,143

0,811

0,417

2,840

2

1,458

0,535

0,965

1,831

0,965

0,758

2,105

2,543

11,259

3

1,118

0,702

1,151

2,017

1,151

0,921

2,434

2,620

12,114

4

0,307

0,680

0,833

1,009

0,493

0,253

0,833

0,745

5,163

5

0,077

0,482

0,471

0,164

0,088

0,011

0,088

0,110

1,491

6

0,033

0,307

0,285

0,033

0,022

0,011

0,011

0,011

0,713

7

0,011

0,153

0,153

0,011

0,000

0,000

0,011

0,011

0,350

8

0,011

0,066

0,077

0,011

0,011

0,000

0,011

0,011

0,198

9

0,000

0,011

0,011

0,011

0,000

0,000

0,000

0,000

0,033

10

0,000

0,011

0,011

0,011

0,000

0,000

0,000

0,000

0,033

>11

0,000

0,000

0,011

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,011

SUM

3,421

3,191

4,121

5,558

3,037

2,105

6,304

6,468

65,795

100,000

Σύμφωνα με τον Χάρτη 5.1 (Βιοκλιματικός Χάρτης), το γενικό κλίμα της περιοχής
εγκατάστασης της ευρύτερης περιοχής μελέτης παρουσιάζει ασθενή μεσο-μεσογειακό
χαρακτήρα βιοκλίματος με αριθμό βιολογικών ξηρών ημερών από 40 έως 75 ημέρες κατά τη
θερμή και ξηρά περίοδο. Η εν λόγω περιοχή, σύμφωνα με τον Χάρτη 5.2 (Χάρτης
Βιοκλιματικών Ορόφων) ανήκει στον υγρό Βιοκλιματικό όροφο με ψυχρούς χειμώνες και με
μέση ελάχιστη θερμοκρασία από 0 oC έως 3 oC.
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Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ της μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας κραμάτων
χαλκού, της εταιρίας « ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.», στην Τ.Κ.
Κεφαλόβρυσου, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων

Ενότητα 5

Θέση εγκατάστασης της
Μονάδας

Χάρτης 5.1: Απόσπασμα Βιοκλιματικού Χάρτη Ελλάδας, του Τομέα Δασικής Σταθμολογίας του
Ιδρύματος Δασικών Ερευνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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Κεφαλόβρυσου, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων

Ενότητα 5

Θέση εγκατάστασης της
Μονάδας

Χάρτης 5.2: Απόσπασμα Χάρτη των Βιοκλιματικών Ορόφων της Ελλάδος, του Τομέα Δασικής
Σταθμολογίας του Ιδρύματος Δασικών Ερευνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
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κραμάτων χαλκού, της εταιρίας « ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
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5.2

Ενότητα 5

Γεωμορφολογία – γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά

Εδαφολογικά χαρακτηριστικά
Το έδαφος της περιοχής εγκατάστασης της εξεταζόμενης μονάδας, σύμφωνα με τον Χάρτη 5.3
(Εδαφολογικός Χάρτης), αποτελείται από εδάφη από αποσάθρωση φλύσχη 9 %.

Θέση εγκατάστασης της
Μονάδας

Χάρτης 5.3 Απόσπασμα Γενικού Εδαφολογικού Χάρτη Ελλάδας.
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Α.Ε.» στο Κεφαλόβρυσο, Δήμου Πωγωνίου

Ενότητα 5

Γεωλογικά χαρακτηριστικά
Η ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης της εξεταζόμενης μονάδας, όπως φαίνεται και στον
ακόλουθο Χάρτη 5.4 ανήκει στην Ιόνιο Γεωτεκτονική Ζώνη.

Θέση εγκατάστασης της
Μονάδας

Χάρτης 5.4: Χάρτης γεωτεκτονικών ζωνών Ελλάδας.
Στον Χάρτη 5.5 παρουσιάζεται η ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης της εξεταζόμενης μονάδας
σε απόσπασμα Γεωλογικού Χάρτη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(κλίμακα 1:500.000).
Πιο συγκεκριμένα, το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής εγκατάστασης, περιλαμβάνει
ασβεστόλιθους (βιομικρουδίτες, μικρουδίτες) του Παλαιόκαινου – Ανωτ. Ηώκαινου, της Ιονίου
Ζώνης. Οι ίδιοι σχηματισμοί εκτείνονται σε σημαντική απόσταση νότια και βορειοδυτικά.
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κραμάτων χαλκού, της εταιρίας « ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Α.Ε.» στο Κεφαλόβρυσο, Δήμου Πωγωνίου

Ενότητα 5

Σε μικρή απόσταση ανατολικά της θέσης εγκατάστασης της μονάδας απαντώνται ασβεστόλιθοι
(κυρίως βιομικρουδίτες) του Ανώτερου Σενωνίου της Ιονίου Ζώνης και νότια-νοτιοανατολικά
πλευρικά κορήματα του Ολόκαινου (Αλλούβιου) των Μετατεκτονικών και Βραδυτεκτονικών
Ιζημάτων, ενώ βορειοανατολικά υπάρχουν πλακώδεις ασβεστόλιθοι με πυριτολίθους φάσεως
«Βιγλών» και ενίοτε πυριτικοί σχιστόλιθοι του Βαθωνίου με «Ποσειδώνιες» του Ιουρασικού –
Κατ. Σενώνιου της Ιονίου Ζώνης. Επιπλέον, δυτικά-βορειοδυτικά απαντώνται σχηματισμοί
φλύσχη της Ιονίου Ζώνης.
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Α.Ε.» στο Κεφαλόβρυσο, Δήμου Πωγωνίου

Ενότητα 5

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Θέση εγκατάστασης της
Μονάδας

Χάρτης 5.5: Γεωλογικός Χάρτης περιοχής εγκατάστασης της εξεταζόμενης Μονάδας. (κλίμακα 1:500.000)
Απόσπασμα Φύλλου Χάρτου “Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος”, κλίμακας 1:500.000, του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.
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κραμάτων χαλκού, της εταιρίας « ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Α.Ε.» στο Κεφαλόβρυσο, Δήμου Πωγωνίου

Ενότητα 5

Τεκτονικά χαρακτηριστικά
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (Ε.Α.Κ.) του 2003 (Υ.Α.
Δ17α/115/9/ΦΝ275/2003, ΦΕΚ 1154/Β’/12.8.2003), η περιοχή όπου βρίσκεται η
εξεταζόμενη μονάδα και εν γένει το σύνολο της ευρύτερης περιοχής εντάσσεται από
πλευράς σεισμικότητας στην Ζώνη Ι σεισμικής επικινδυνότητας (βλέπε Χάρτη 5.6).
Σύμφωνα με τον Αντισεισμικό Κανονισμό, ο Συντελεστής σεισμικής επιτάχυνσης είναι a =
0,16.

Θέση εγκατάστασης της
Μονάδας

Χάρτης 5.6: Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας (ΟΑΣΠ).
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Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ της Βιομηχανίας Παραγωγής και Επεξεργασίας
κραμάτων χαλκού, της εταιρίας « ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Α.Ε.» στο Κεφαλόβρυσο, Δήμου Πωγωνίου

5.3

Ενότητα 5

Επιφανεικά και υπόγεια ύδατα

Με την Απόφαση 1005/2013 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 2292/Β’/13.09.2013)
εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (Λ.Α.Π.) του Υδατικού
Διαμερίσματος (Υ.Δ.) Ηπείρου (EL05), το οποίο αναθεωρήθηκε με την Απόφαση 907/2017
(ΦΕΚ 4664/Β’/29.12.2017).
Τέλος, για το Υ.Δ. Ηπείρου (EL05) έχει εγκριθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας με
την Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41368/326/2018 (ΦΕΚ 2684/Β’/06.07.2018).

5.3.1 Επιφανειακά ύδατα
Η περιοχή εγκατάστασης της μονάδας βρίσκεται εντός της λεκάνης απορροής ΕL0512
«Καλαμά». Στην ευρύτερη περιοχή του Υ.Δ. Ηπείρου, βάσει του Σχεδίου Διαχείρισης Λ.Α.Π.,
έχουν αναγνωριστεί συνολικά 106 επιφανειακά υδατικά συστήματα, η κατανομή των οποίων
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 5.3: Στοιχεία επιφανειακών υδατικών συστημάτων στο Υ.Δ. Ηπείρου (Πηγή: 1η

Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ του Υ.Δ. Ηπείρου)
ΛΑΠ Υ.Δ.
ΤΥΠΟΣ Υ.Σ.

Ποτάμια

ΛΑΠ Αώου
(EL0511)

ΛΑΠ
Καλαμά
(EL0512)

ΛΑΠ
Αχέροντος
(EL0513)

ΛΑΠ
ΣΥΝΟΛΟ
ΛΑΠ
ΛΑΠ
Κέρκυρας –
Υ.Δ.
Αράχθου
Λούρου
Παξών
(EL0514)
(EL0546)
(EL0534)
26
3
6
82

22

19

6

1

-

-

2

-

-

3

-

1

-

-

-

-

1

Μεταβατικά

-

1

1

1

3

1

7

Παράκτια

-

3

4

-

6

-

13

Σύνολο

23

24

11

29

12

7

106

Ποτάμια ΙΤΥΣ
Λιμναίου
Χαρακτήρα
(Ταμιευτήρας)
Λιμναία

Στη Λεκάνη Απορροής του Καλαμά οι συνολικές εκτιμώμενες απολήψεις ανέρχονται σε 127,2
hm3. Από αυτές, το μεγαλύτερο μέρος τους προορίζεται για άρδευση (96,8 hm 3), ένα
σημαντικό μέρος για πόσιμο νερό (21,7 hm3), ενώ σαφώς μικρότερες είναι οι εκτιμώμενες
απολήψεις για κτηνοτροφία (6,1 hm3) και βιομηχανία αντίστοιχα (2,6 hm3). Η κατανομή των
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Ενότητα 5

διαφόρων χρήσεων στις απολήψεις που πραγματοποιούνται στην ΛΑΠ Καλαμά, φαίνεται στο
παρακάτω σχήμα

Σχήμα 5.1: Κατανομή ετήσιων απολήψεων ύδατος στη ΛΑΠ Καλαμά (EL0512).

Στο παρακάτω Σχήμα παρουσιάζεται για τη ΛΑΠ Καλαμά (EL0512), η κατανομή ετήσιας
επιβάρυνσης BOD, N, και P στις υπολεκάνες των επιφανειακών ΥΣ από σημειακές πηγές
ρύπανσης.

Σχήμα 5.2: Κατανομή ετήσιας επιβάρυνσης BOD, N και P από σημειακές πιέσεις στη ΛΑΠ Καλαμά
(EL0512)
Στην ευρύτερη περιοχή και πιο συγκεκριμένα σε απόσταση ~ 820 m νοτιοδυτικά της μονάδας
διέρχεται το ποτάμιο υδατικό σύστημα EL0512R000200041N «ΘΥΑΜΙΣ Π. ΚΑΛΑΜΑΣ 9». Στην
περιοχή μελέτης δεν υφίστανται άλλα συστήματα επιφανειακών υδάτων (λιμναία, μεταβατικά,
παράκτια).
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Ενότητα 5

5.3.2 Υπόγεια ύδατα
Στο Υδατικό Διαμέρισμα της Ηπείρου Υ.Δ. 05 προσδιορίσθηκαν και οριοθετήθηκαν 27
Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (Υ.Υ.Σ.) από τα οποία τα 9 ανήκουν στην λεκάνη απορροής
Καλαμά (ΕL0512).
Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται η ετήσια τροφοδοσία και οι απολήψεις από τα Υ.Υ.Σ.
της ΛΑΠ Καλαμά (EL0512).
Πίνακας 5.4: Ετήσια τροφοδοσία και απολήψεις από τα Υ.Υ.Σ. της ΛΑΠ Καλαμά (EL0512).

Η περιοχή εγκατάστασης της μονάδας βρίσκεται εντός του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος
EL050A190 «Σύστημα Πωγώνιανης», έκτασης 387,19 Κm2. Το εν λόγω ΥΥΣ παρουσιάζει
καρστικό υδροφορέα, ενώ η ποιοτική και ποσοτική κατάστασή του έχει χαρακτηριστεί ως
καλή.
Στο Σχέδιο Διαχείρισης ΛΑΠ ΥΔ Ηπείρου προβλέπονται μέτρα πρόληψης και προστασίας των
υδατικών συστημάτων τα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
-

Κατάρτιση μητρώου πηγών ρύπανσης (εκπομπές, απορρίψεις και διαρροές)

-

Εκσυγχρονισμό της εθνικής νομοθεσίας περί διαχείρισης λυμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων.

-

Δημιουργία Εθνικού Μητρώου περιοχών διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.

-

Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων ρύπανσης των υδάτων από
σημειακές πηγές απορρίψεων (αστικά, βιομηχανικά, κτηνοτροφικά απόβλητα, κλπ.).
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5.4

Ενότητα 5

Φυσικό Περιβάλλον

5.4.1 Προστατευόμενες περιοχές – Καθεστώς προστασίας
Η θέση εγκατάστασης

της

εξεταζόμενης

μονάδας

δεν βρίσκεται εντός

κάποιας

προστατευόμενης φυσικής περιοχής.
Το οικόπεδο εγκατάστασης δυτικά γειτνιάζει με την ανατολική οριογραμμή της
προστατευόμενης περιοχής GR2130010 «Όρος Δούσκον, Ωραιόκαστρο, Δάσος Μερόπης,
Κοιλάδα Γορμού, Λίμνη Δελβινακίου», η οποία έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000.

5.4.2 Βλάστηση – χλωρίδα
Η βλάστηση στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης της εξεταζόμενη μονάδας σύμφωνα με
τον Χάρτη 5.7 (Χάρτης Βλάστησης του Τομέα Δασικής Σταθμολογίας) αποτελείται από
διαπλάσεις θερμοφίλων υποηπειρωτικών φυλλοβόλων δρυών.

Θέση εγκατάστασης
Μονάδας

Χάρτης 5.7 Απόσπασμα Χάρτη Βλαστήσεως της Ελλάδος, του Τομέα Δασικής Σταθμολογίας
του Ιδρύματος Δασικών Ερευνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
76

Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ της Βιομηχανίας Παραγωγής και Επεξεργασίας
κραμάτων χαλκού, της εταιρίας « ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Α.Ε.» στο Κεφαλόβρυσο, Δήμου Πωγωνίου

Ενότητα 5

Όπως φαίνεται στον Χάρτη 11.3 που επισυνάπτεται στην Ενότητα 11, ο χώρος
εγκατάστασης της εξεταζόμενης μονάδας βρίσκεται εντός περιοχής που καλύπτεται κυρίως
από γεωρία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης. Σε μικρή απόσταση ανατολικά της
μονάδας εκτείνεται δάσος πλατύφυλλων, ενώ βορειοδυτικά εκτείνεται περιοχή η οποία
καλύπτεται από φυσικούς βιότοπους.

5.4.4 Πανίδα
Η περιοχή εγκατάστασης της εξεταζόμενης μονάδας, γειτνιάζει με την προστατευόμενη
περιοχή με κωδικό GR2130010 «Όρος Δουσκών, Ωραιόκαστρο, δάσος Μερόπης, κοιλάδα
Γορμού, λίμνη Δελβινακίου», η οποία έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Τα σημαντικότερα είδη ορνιθοπανίδας που συναντώνται στην
ευρύτερη περιοχή παρουσιάζονται παρακάτω:
Accipiter brevipes (Σαΐνι)

Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)

Accipiter gentilis butoides (Διπλοσάινο)

Gyps fulvus (Όρνιο)

Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)

Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)

Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)

Hippolais icterina (Κιτρινοστριτσίδα)

Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)

Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)

Apus apus apus (Σταχτάρα)

Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)

Apus melba melba (Σκεπαρνάς)

Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)

Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)

Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)

Aquila pomarina (Κραυγαητός)

Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)

Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)

Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)

Buteo buteo buteo (Γερακίνα)

Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)

Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)

Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)

Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)

Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)

Carduelis spinus (Λούγαρο)

Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)

Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)

Otus scops (Γκιώνης)

Circaetus gallicus (Φιδαητός)

Pernis apivorus (Σφηκιάρης)

Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)

Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)

Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης) Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)

Prunella modularis (Θαμνοψάλτης)

Cuculus canorus (Κούκος)

Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)

Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα) Regulus regulus (Χρυσοβασιλίσκος)
Emberiza citrinella (Χιρλοτσίχλονο)

Streptopelia turtur (Τριγώνι)

Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)

Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)

Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης)

Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)

Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)

Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
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Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)

Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)

Gallinago gallinago (Μεκατσίνι)

Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)

5.5

Ενότητα 5

Ανθρωπογενές περιβάλλον περιοχής έργου

5.5.1 Διοικητική υπαγωγή
Η εξεταζόμενη Μονάδα βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας
Κεφαλοβρύσου, της Δημοτικής Ενότητας Άνω Πωγωνίου, του Δήμου Πωγωνίου, της
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.
Η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων είναι διαιρεμένη στους παρακάτω Δήμους:
Πίνακας 5.5: Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Δήμοι Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
Δ. Βορείων Τζουμέρκων

Δ. Ιωαννιτών

Δ. Δωδώνης

Δ. Κόνιτσας

Δ. Ζαγορίου

Δ. Μετσόβου

Δ. Ζίτσας

Δ. Πωγωνίου

Ο Δήμος Πωγωνίου αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες Καλπακίου, Δελβινακίου, Άνω
Πωγωνίου, Άνω Καλαμά, Πωγωνιανής και Λάβδανης.

5.5.2 Πληθυσμιακά στοιχεία
Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Πωγωνίου σύμφωνα με την απογραφή του 2011
ανέρχεται σε 8.960 κατοίκους. Τα πληθυσμιακά στοιχεία του Δήμου φαίνονται αναλυτικά
στον Πίνακα 5.6 που ακολουθεί.
Πίνακας 5.6: Πληθυσμιακά στοιχεία Δήμου Πωγωνίου (πηγή: απογραφή ΕΣΥΕ 2011)
Οικισμοί
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
Τ.Κ. Αρετής

Απογραφή 2011
8.960
2.526
80

Αρετή,η

80
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Τ.Κ. Βροντισμένης
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172
Βροντισμένη,η

Τ.Κ. Ιερομνήμης

172
169

Ιερομνήμη,η
Τ.Κ. Καταρράκτου

169
84

Καταρράκτης,ο
Τ.Κ. Κουκλιών

84
407

Κουκλιοί,οι
Τ.Κ. Μαζαρακίου

407
196

Μαζαράκιον,το
Τ.Κ.Μαυρονόρους

196
85

Μαυρονόρος,το
Τ.Κ.Παρακαλάμου

85
926

Άνω Παρακάλαμος,ο

39

Μοσχομάντσα,η

17

Μπολαίικα,τα

66

Παρακάλαμος,ο
Σταυροδρόμιον,το
Τ.Κ. Ρεπετίστης

730
74
108

Παηδονιά,η

8

Ρεπετίστα,η

100

Τ.Κ. Ριαχόβου

123
Ριάχοβον,το

Τ.Κ. Σιταριάς

123
176

Σιταριά,η
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Τ.Κ. Αγίου Κοσμά

176
1.490
46

Άγιος Κοσμάς,ο
Τ.Κ. Βασιλικού

46
228

Βασιλικόν,το
Τ.Κ. Κακολάκκου

228
26

Κακόλακκος,ο
Τ.Κ. Κάτω Μερόπης

26
84

Κάτω Μερόπη,η
Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου

84
838

Κεφαλόβρυσον,το
Τ.Κ. Μερόπης

838
52

Μερόπη,η
Τ.Κ. Παλαιοπύργου

52
105

Παλαιόπυργος,ο
Τοπική Κοινότητα Ρουψιάς

105
54

Ρουψιά,η
Τ.Κ.Ωραιοκάστρου

54
57

Ωραιόκαστρον,το

57
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
Τ.Κ. Αγίας Μαρίνης

2.540
79

Αγία Μαρίνα,η
Τ.Κ. Αργυροχωρίου

79
32

Αργυροχώριον,το
Τ.Κ. Βήσσανης

32
424

Βήσσανη,η
Τ.Κ. Δελβινακίου

424
772

Δελβινάκιον,το
Τ.Κ.Καστάνιανης

772
67

Καστανή,η
Τ.Κ. Κερασόβου

67
76

Κεράσοβον,το
Τ.Κ. Κρυονερίου

76
129

Κρυονέριον,το
Τ.Κ. Κτισμάτων

129
253

Κτίσματα,τα
Νεοχώριον,το
Τ.Κ. Λίμνης

246
7
99

Λίμνη,η
Τ.Κ. Μαυροπούλου

99
114

Ζάβροχον,το

37

Μαυρόπουλον,το

50

Χρυσόδουλη,η

27

Τ.Κ. Ορεινού Ξηροβάλτου

86
Ξηρόβαλτον,το

72

Ορεινόν,το

14

Τ.Κ. Περιστερίου

53
Περιστέριον,το

Τ.Κ. Ποντικατών

53
60

Ποντικάται,οι
Τ.Κ. Στρατινίστης

60
62

Στρατίνιστα,η
Τ.Κ. Τεριαχίου

62
37

Σταυροδρόμιον,το

11

Τεριάχιον,το

26

Τ.Κ. Φαραγγίου

22
Φαράγγιον,το

Τ.Κ. Χαραυγής

22
175

Χαραυγή,η
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
Τ.Κ. Άνω Ραβενίων

175
1.719
115

Άνω Ραβένια,τα
Τ.Κ. Γεροπλατάνου
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Γεροπλάτανος,ο
Τ.Κ. Δολιανών
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128
501

Άγιος Γεώργιος Δολιανών,ο
Δολιανά,τα
Τ.Κ. Καλπακίου

60
441
625

Καλπάκιον,το
Λιούμπα,η
Τ.Κ. Κάτω Ραβενίων

625
0
108

Κάτω Ραβένια,τα
Τ.Κ. Μαυροβουνίου

108
20

Μαυροβούνιον,το
Τ.Κ. Νεγράδων

20
79

Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου
Βελλάς,η

11

Νεγράδες,οι

68

Τ.Κ. Χρυσορράχης

143
Χρυσορράχη,η

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ

143
118

Τ.Κ. Διμοκορίου

56
Διμοκόριον,το

27

Ψηλόκαστρον,το

29

Τ.Κ. Λάβδανης

62
Βρίστοβον,το

16

Κάτω Λάβδανη,η

27

Λάβδανη,η
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
Τ.Κ. Δολού

19
567
60

Δολόν,το
Τ.Κ. Δρυμάδων

60
48

Δρυμάδες,αι
Τ.Κ. Πωγωνιανής

48
425

Πωγωνιανή,η
Τ.Κ. Σταυροσκιαδίου

425
34

Σταυροσκιάδιον,το

34

5.5.3 Παραγωγικά στοιχεία
Η κατανομή του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά τομέα δραστηριότητας στον Δήμο
Πωγωνίου, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού
του Δήμου (~ 29%) απασχολείται στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία. Επιπλέον, στον Δήμο
Πωγωνίου απασχολείται το 3,9 % των απασχολούμενων της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων.
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Πίνακας 5.7: Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Πηγή: ΕΣΥΕ 2011).
Ποσοστό
απασχολούμενων
στον Δήμο
Πωγωνίου σε
σχέση με το
σύνολο της Π.Ε.
Ιωαννίνων (%)

Αριθμός
απασχολούμενων
στον Δήμο
Πωγωνίου

Αριθμός
απασχολούμενων
στην Π.Ε.
Ιωαννίνων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ

620

5.046

12,3

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

215

5.005

4,3

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

284

8.984

3,2

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

58

1.888

3,1

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ

153

4.233

3,6

40

1.061

3,8

139

5.476

2,5

Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

100

5.989

1,7

Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

99

5.138

1,9

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

430

11.834

3,6

2.138

54.654

3,9

Κλάδοι οικονομικής
δραστηριότητας

Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

5.5.4 Χρήσεις γης
Η συνολική έκταση του Δήμου Πωγωνίου ανέρχεται σε 704.900 στρέμματα. Στον Πίνακα 5.8
που ακολουθεί, δίδεται η κατανομή των χρήσεων γης του εν λόγω Δήμου σύμφωνα με τα
στοιχεία της απογραφής της ΕΣΥΕ του 2001. Βάσει των στοιχείων αυτών, παρατηρείται ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης του Δήμου Πωγωνίου αποτελείται από δάση (232.900
στρέμματα).
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Πίνακας 5.8: Κατανομή χρήσεων γης στο σύνολο του Δήμου Πωγωνίου.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Συνολική έκταση:

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Αρόσιμη γη

28.500
0,0

Μόνιμες καλλιέργειες
Βοσκότοποι - Μεταβατικές δασώδεις / θαμνώδεις
εκτάσεις
Βοσκότοποι - Συνδυασμοί θαμνώδους και/ή ποώδους
βλάστησης

54.300

Βοσκότοποι - Εκτάσεις με αραιή ή καθόλου βλάστηση

19.100

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές

124.800

ΔΑΣΗ ΗΜΙΦΥΣΙΚΕΣ Δάση
ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις

2.400

232.900
100.700

Συνδυασμοί θαμνώδους και/ή ποώδους βλάστησης

103.900

Εκτάσεις με αραιή ή καθόλου βλάστηση

31.300

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
Χερσαία ύδατα
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
Εσωτερικές υγρές ζώνες
ΝΕΡΑ
Παραθαλάσσιες υγρές ζώνες
ΤΕΧΝΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Εκτάσεις
(στρέμματα)
704.900

Αστική οικοδόμηση

500
300
0,0
5.200

Βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες

100

Δίκτυα συγκοινωνιών

0,0

Ορυχεία / χώροι απόρριψης απορριμμάτων / εργοτάξια

900

Τεχνητές, μη γεωργικές ζώνες πρασίνου, χώροι
αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων

0,0

Στον Χάρτη 11.3 της Ενότητας 11 αποτυπώνονται οι χρήσεις γης στην περιοχή μελέτης του
έργου.
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Ενότητα 6

ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Αποτελέσματα παρακολούθησης και ελέγχων/
Υλοποίηση και εφαρμογή της ΑΕΠΟ
6.1

Πρόγραμμα παρακολούθησης

Η εταιρία, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής παρακολούθησης της εξεταζόμενης μονάδας,
εφαρμόζει πρόγραμμα παρακολούθησης, μέσω του οποίου παρακολουθεί κρίσιμες παραμέτρους
και εφαρμόζει τα ενδεδειγμένα μέτρα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του
περιβάλλοντος και της εύρυθμης λειτουργίας της εγκατάστασης. Το πρόγραμμα αυτό συμβαδίζει
με τα διεθνή πρότυπα για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση της μονάδας με γνώμονα την
προστασία του περιβάλλοντος από το σύνολο των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στις
εγκαταστάσεις της μονάδας.
Πιο συγκεκριμένα:
 Πραγματοποιούνται αναλύσεις στην επεξεργασμένη εκροή των υγρών βιομηχανικών
αποβλήτων και λυμάτων που οδηγούνται για υπεδάφια διάθεση.
 Καταγράφονται και παρακολουθούνται οι παραγόμενες ποσότητες όλων των αποβλήτων που
προκύπτουν από την λειτουργία της εγκατάστασης.
 Πραγματοποιούνται μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην καμινάδα του φούρνου τήξης
στις περιόδους που λειτουργεί το χυτήριο μέσω συστήματος συνεχούς μέτρησης.
 Καταγράφονται οι καταναλώσεις νερού, ηλεκτρικής ενέργειας, προπανίου και πετρελαίου. Από
τυχόν

σημαντικές

διαφοροποιήσεις

στις

καταναλώσεις

αυτές

εντοπίζονται

τυχόν

δυσλειτουργίες με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.
Παρακάτω παρουσιάζεται το αναλυτικό πρόγραμμα παρακολούθησης που εφαρμόζεται (Πίνακας
6.1), καθώς και οι προτεινόμενες αλλαγές του προγράμματος κατόπιν των αιτούμενων
τροποποιήσεων της παρούσας μελέτης.
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Ενότητα 6

Πίνακας 6.1
Πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων της μονάδας της εταιρίας
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Παράμετρος

Αέριες
εκπομπές

Τρόπος
παρακολούθησης

Συχνότητα
αδειοδοτημένου έργου

Μετρήσεις σκόνης στην
έξοδο των σακκόφιλτρων

Συνεχώς

Μετρήσεις εκπομπών
καυσαερίων στον λέβητα
θέρμανσης

Με βάση την ΥΑ
189533/2011 (ΦΕΚ
2654/Β’)

Προτεινόμενη αλλαγή
στον τρόπο
παρακολούθησης
Συνεχώς, εφόσον
λειτουργούν οι φούρνοι
τήξης και αναμονής
Δεν απαιτείται η
πραγματοποίηση
μετρήσεων, καθώς η
μονάδα δεν θα
χρησιμοποιεί πλέον
λέβητα θέρμανσης των
κτιρίων

Αναλύσεις στην
επεξεργασμένη εκροή του
συστήματος επεξεργασίας
υγρών βιομηχανικών
αποβλήτων και βιολογικής
επεξεργασίας λυμάτων:
BOD5, COD, TSS, TN, TP
Υδατικά
υγρά
απόβλητα

Επικίνδυνα
και στερεά
απόβλητα

E.Coli

4 αναλύσεις/έτος, εφόσον
πληρούνται οι οριακές τιμές
1 ανάλυση/εβδομάδα,
εφόσον λειτουργεί το
1 ανάλυση/εβδομάδα
σύστημα βιολογικής
επεξεργασίας λυμάτων

Αl, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn,
Mo, Ni, Pb, Zn, Hg

12 αναλύσεις/έτος με
δειγματοληψία σε
12 αναλύσεις/έτος με
αντιπροσωπευτικό
δειγματοληψία σε αντιπρο- ομογενοποιημένο μείγμα
σωπευτικό ημερήσιο δείγμα μίας ή περισσότερων
ημερών από τις δεξαμενές
ελέγχου πριν τη διάθεση

Καταγραφή εξερχόμενων
ποσοτήτων αποβλήτων
ανά κωδικό ΕΚΑ - Τήρηση
μητρώου εξερχόμενων
αποβλήτων

Κάθε φορά που
εξέρχονται απόβλητα
από την εγκατάσταση

Ενημέρωση αρχείου με
παραστατικά διαχείρισης
(συμβάσεις, άδειες
συλλεκτών κλπ.)

Κάθε φορά που
συνάπτεται/ανανεώνεται
συνεργασία ή ανανεώνονται/
τροποποι-ούνται οι άδειες
των συνεργαζόμενων
φορέων διαχείρισης, κλπ.

Τήρηση αρχείου με τα
έντυπα αναγνώρισης των
επικίνδυνων αποβλήτων
που παραδίδονται για
διαχείριση εκτός της
εγκατάστασης

Κάθε φορά που εξέρχεται
από τη μονάδα φορτίο
επικίνδυνων αποβλήτων

-

-
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Θόρυβος

Κατανάλωση
νερού
Κατανάλωση
ηλεκτρικής
ενέργειας
Κατανάλωση
προπανίου
Κατανάλωση
πετρελαίου

6.2

Καταγραφή εξερχόμενων
ποσοτήτων αποβλήτων στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αποβλήτων (ΗΜΑ)
σύμφωνα με τις διατάξεις
της ΚΥΑ 43942/4026/2016
(ΦΕΚ 2992 Β’)
Μέτρηση περιβαλλοντικού
θορύβου περιμετρικά της
εγκατάστασης
Καταγραφή
καταναλισκόμενων
ποσοτήτων νερού
γεώτρησης και δικτύου
Καταγραφή
καταναλισκόμενων
ποσοτήτων
Καταγραφή
καταναλισκόμενων
ποσοτήτων
Καταγραφή
καταναλισκόμενων
ποσοτήτων

Ενότητα 6

Σε ετήσια βάση

-

-

1 φορά ανά τρία έτη ή
κατόπιν τροποποίησης
/εκσυγχρονισμού

Σε ετήσια βάση

-

Σε ετήσια βάση

-

Σε ετήσια βάση

-

Σε ετήσια βάση

-

Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στην δραστηριότητα κατά το
τελευταίο διάστημα.
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Ενότητα 7

ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων

7.1

Μη Βιοτικά χαρακτηριστικά

7.1.1 Κλιματολογικά και Βιοκλιματικά χαρακτηριστικά
Η εξεταζόμενη εγκατάσταση δεν έχει προκαλέσει και δεν αναμένεται να προκαλέσει
οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα της περιοχής καθότι το είδος των δραστηριοτήτων που
επιτελούνται

(παραγωγή

και

επεξεργασία

κραμάτων

χαλκού)

και

οι

προτεινόμενες

τροποποιήσεις δεν δύναται να επηρεάσουν τις μετεωρολογικές συνθήκες τόσο της άμεσης
περιοχής όσο και της ευρύτερης.

7.1.2 Μορφολογικά και Τοπιολογικά χαρακτηριστικά
Κατά τη λειτουργία της μονάδας και λόγω της φύσης της λειτουργίας των συγκεκριμένων
εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων που επιτελούνται δεν δύναται να δημιουργηθούν οι
προϋποθέσεις για πρόκληση αλλαγών στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του
εδάφους της περιοχής.

7.1.3 Εδαφολογικά, Γεωλογικά και Τεκτονικά χαρακτηριστικά
Η λειτουργία της μονάδας δεν προκαλεί καμία ασταθή κατάσταση στο έδαφος της περιοχής,
καμία καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή των γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής ούτε
αλλαγή στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων, λόγω του ότι η θεμελίωση των
εγκαταστάσεων έχει πραγματοποιηθεί σε μικρό βάθος και το οικόπεδο είναι σχετικά επίπεδο.
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Ενότητα 7

7.1.4 Υδρολογικά χαρακτηριστικά

Δεν πραγματοποιείται καμία εκτροπή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής εξαιτίας της
λειτουργίας του εξεταζόμενου έργου και κατά συνέπεια δεν προκαλούνται ούτε θα
προκληθούν μεταβολές στην πορεία ροής των νερών των επιφανειακών υδάτων της περιοχής.
Η εγκατάσταση της μονάδας δεν έχει επιφέρει καμία αλλαγή στο ανάγλυφο της περιοχής ούτε
εμποδίζει κατά οιονδήποτε τρόπο την ελεύθερη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής,
ενώ επιπλέον το οικόπεδο εγκατάστασης διαθέτει κατάλληλο δίκτυο ομβρίων. Επομένως, δεν
υπάρχει κίνδυνος από πλημμύρες εξαιτίας της λειτουργίας της συγκεκριμένης εγκατάστασης.
Οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία της μονάδας είναι τέτοιες που δεν
δημιουργούν υποβάθμιση της ποιότητας των επιφανειακών ή υπόγειων νερών που υπάρχουν
στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Πιο συγκεκριμένα, τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν
από τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας επεξεργάζονται σε κατάλληλο σύστημα
φυσικοχημικής επεξεργασίας και διατίθενται για υπεδάφια διάθεση σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας και τους όρους της υπ’ αριθ. 24723/629/04-07-2012
Άδειας επαναχρησιμοποίησης. Τα λύματα που προκύπτουν από τις εγκαταστάσεις υγιεινής του
προσωπικού οδηγούνται μέσω αποχετευτικού δικτύου στη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας
λυμάτων που διαθέτει η μονάδα ή εναλλακτικά σε περιόδους όπου απασχολείται μικρός
αριθμός ατόμων θα παραλαμβάνονται από βυτιοφόρο και θα οδηγούνται στην Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων Ιωαννίνων. Τέλος, τα όμβρια ύδατα που προκύπτουν από τους
ακάλυπτους χώρους της μονάδας, συλλέγονται μέσω κατάλληλων καναλιών συλλογής και
φρεατίων, ενώ με την εγκατάσταση του ελαιολασποσυλλέκτη θα επεξεργάζονται προκειμένου
να απαλλαγούν από τυχόν ελαιώδεις υπολειμματικές ποσότητες
Βασικό στόχο της εγκατάστασης αποτελεί ο έλεγχος της ρύπανσης, αφενός μέσω της
λειτουργίας των κατάλληλων υποδομών και αφετέρου μέσω των εσωτερικών ελέγχων και
επιθεωρήσεων της σωστής λειτουργίας τους, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των
προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.

7.2

Φυσικό περιβάλλον

Λόγω του ότι κατά την λειτουργία της εξεταζόμενης μονάδας και της προτεινόμενης
τροποποίησης λαμβάνεται το σύνολο των απαιτούμενων προληπτικών και αντιρρυπαντικών
μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επίπτωσης, δεν
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Ενότητα 7

αναμένεται να προκληθεί οιαδήποτε υποβάθμιση του υφιστάμενου φυσικού περιβάλλοντος
της ευρύτερης περιοχής περιμετρικά του χώρου εγκατάστασης.

7.3

Ανθρωπογενές περιβάλλον

7.3.1 Χρήσεις γης
Λόγω του ότι η μονάδα είναι υφιστάμενη και δεν θα μεταβληθούν οι διεργασίες που
πραγματοποιούνται δεν αναμένεται να προκαλέσει μεταβολές στις χρήσεις γης της περιοχής.
Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις υφιστάμενες χρήσεις γης στην περιοχή μελέτης
παρουσιάζονται στην Ενότητα 5.5.4.

7.3.2 Δομημένο περιβάλλον
H λειτουργία της εξεταζόμενης μονάδας δεν αναμένεται να επηρεάσει σε οιονδήποτε βαθμό το
δομημένο και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής, λόγω του ότι αποτελεί μία υφιστάμενη
εγκατάσταση.
Τέλος, όπως αναλύεται στις Ενότητες 7.1.3 και 7.1.4, το έργο δεν προκαλεί κανένα κίνδυνο
έκθεσης της περιοχής και κατ’ επέκταση των δομημένων κτιρίων και εγκαταστάσεων της
περιοχής σε γεωλογικές καταστροφές ή καταστροφές από πλημμύρες.

7.3.3 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η μονάδα αποτελεί υφιστάμενη αδειοδοτημένη εγκατάσταση και συνεπώς δεν δύναται να
προκαλέσει επιπτώσεις στο ιστορικό ή πολιτιστικό περιβάλλον.

7.3.4 Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον – Τεχνικές υποδομές
Η λειτουργία της μονάδας συμβάλλει στην ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα στην περιοχή
με οικονομικά οφέλη τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
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Φυσικοί πόροι
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της ΑΕΠΟ της μονάδας δεν αναμένεται να απαιτήσουν
αύξηση της κατανάλωσης φυσικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μεταβάλλεται η
δυναμικότητα της μονάδας.
Τεχνικές υποδομές

(α) Ενεργειακά δίκτυα
Για την λειτουργία της μονάδας και των προτεινόμενων τροποποιήσεων δεν απαιτείται και δεν
θα απαιτηθεί η αύξηση των παρεχόμενων υποδομών της ευρύτερης περιοχής στον τομέα του
ηλεκτρισμού.

(β) Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα
Για την λειτουργία της μονάδας δεν απαιτείται και δεν θα απαιτηθεί αύξηση των υφιστάμενων
υποδομών της ευρύτερης περιοχής στον τομέα των συστημάτων επικοινωνιών.

(γ) Υδραυλικά δίκτυα
Το εξεταζόμενο έργο δεν απαιτεί και δεν θα απαιτήσει αύξηση των υφιστάμενων υποδομών
της ευρύτερης περιοχής όσον αφορά τα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης.

(δ) Υποδομές διαχείρισης αποβλήτων
Η λειτουργία του εξεταζόμενου έργου και των προτεινόμενων τροποποιήσεων δεν απαιτεί και
δεν θα απαιτήσει αύξηση των υφιστάμενων υποδομών της ευρύτερης περιοχής στον τομέα
της διαχείρισης/διάθεσης των αποβλήτων.
Τα απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία της μονάδας διαχειρίζονται
από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης.

(ε) Υποδομές οδοποιίας
Οι υφιστάμενες οδικές υποδομές της περιοχής δεν επηρεάζονται από την λειτουργία του
εξεταζόμενου έργου και των προτεινόμενων τροποποιήσεων. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί
ότι δεν δημιουργείται κανένας κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο οδικό δίκτυο της περιοχής
εξαιτίας γεωλογικών καταστροφών ή καταστροφών από πλημμύρες, οι οποίες να οφείλονται
είτε σε εργασίες συντήρησης της μονάδας είτε στη λειτουργία της (βλ. Ενότητες 7.1.3 και
7.1.4).
Μεταφορές / Κυκλοφορία
Η λειτουργία της εγκατάστασης με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν αναμένεται να
επιδράσει στα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας και στους τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης
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ανθρώπων και αγαθών της ευρύτερης περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μεταβάλλεται η
δυναμικότητα και η κλίμακα του έργου.
Πληθυσμός / Κατοικία
Λόγω του ότι η περιοχή εγκατάστασης της μονάδας βρίσκεται σχετικά πλησίον του οικιστικού
ιστού των Ιωαννίνων δεν έχει δημιουργηθεί ανάγκη για δημιουργία πρόσθετων υποδομών
κατοικίας στην περιοχή του έργου. Για τους ίδιους λόγους εκτιμάται ότι η λειτουργία της
εγκατάστασης δεν δύναται να οδηγήσει σε αλλαγή της πυκνότητας ή της εγκατάστασης του
πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής. Οι υπάρχουσες υποδομές κατοικίας στην περιοχή είναι
επαρκείς για να καλύψουν τη διαμονή νέων εργαζόμενων, εφόσον απαιτηθεί μελλοντικά η
απασχόλησή τους.

Αναψυχή
Καμία επίπτωση δεν έχει υπάρξει και δεν δικαιολογείται να υπάρξει μελλοντικά στην ποιότητα
και ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή του έργου,
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μονάδα είναι υφιστάμενη.

7.3.5 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον
Από τη λειτουργία της μονάδας δεν αναμένεται να παρατηρηθεί υποβάθμιση της ποιότητας
της ατμόσφαιρας, καθώς όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.1.7.1 λαμβάνονται όλα τα
απαραίτητα προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό των πιθανών εκπομπών.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν θα προκαλέσει καμία μεταβολή στις
αέριες εκπομπές στην ατμόσφαιρα όπως αναλύεται στην Ενότητα

3.1.7. Επομένως, δεν

αναμένεται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της εγγύς ή
ευρύτερης περιοχής εγκατάστασης της μονάδας.

7.3.6 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες
Θόρυβος
Δεν αναμένεται καμία μεταβολή στον εκπεμπόμενο θόρυβο εξαιτίας της προτεινόμενης
τροποποίησης καθώς δεν θα μεταβληθεί η παραγωγική διαδικασία, ενώ η τροποποίηση του
μηχανολογικού εξοπλισμού είναι ιδιαίτερα μικρή.
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Δονήσεις
Κατά την λειτουργία της εγκατάστασης δεν προκαλούνται ουσιαστικές δονήσεις στο
περιβάλλον καθώς ο εξοπλισμός είναι κατάλληλα πακτωμένος (π.χ. κοτπικά μηχανήματα).

Ακτινοβολία
Η φύση των εργασιών που λαμβάνουν χώρα στην εγκατάσταση δεν δικαιολογεί την εκπομπή
ακτινοβολίας.

7.3.7 Επιφανειακά και υπόγεια νερά
Όπως έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία της
μονάδας δεν προκαλούν υποβάθμιση της ποιότητας των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων
που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Πρέπει να σημειωθεί ότι στη μονάδα
λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης υγρών, επικίνδυνων και στερεών
αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της μονάδας (βλ. Ενότητα 2.1.7). Ως εκ
τούτου οι χρήσεις νερού της εγγύς και της ευρύτερης περιοχής δεν έχουν διαφοροποιηθεί και
δεν θα διαφοροποιηθούν εξαιτίας της λειτουργίας του έργου.

7.3.8 Ανθρώπινη υγεία
Η λειτουργία της εξεταζόμενης μονάδας λόγω της φύσης της και των μέτρων ασφαλείας που
λαμβάνονται δεν έχει δημιουργήσει και δεν αναμένεται να δημιουργήσει κανέναν κίνδυνο ή
πιθανότητα κινδύνου για βλάβη της ανθρώπινης υγείας.

7.4

Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα και δραστηριότητες

Η λειτουργία του έργου δεν θα οδηγήσει στην πρόκληση συσσωρευτικών επιπτώσεων στο
φυσικό περιβάλλον της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μονάδα είναι υφιστάμενη και οι
προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν μεταβάλλουν το είδος και το μέγεθος της δραστηριότητας.
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Ενότητα 7

Γενικά συμπεράσματα

Συμπερασματικά και βάσει της συνολικής τεκμηρίωσης που παρουσιάζεται στην παρούσα
μελέτη, η εξεταζόμενη μονάδα της εταιρίας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, δεν αναμένεται να προκαλέσει
οιαδήποτε δυσμενή επίπτωση τόσο στο φυσικό περιβάλλον της εγγύς και της ευρύτερης
περιοχής όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον και στην δημόσια υγεία. Επιπροσθέτως,
πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση λειτουργεί λαμβάνοντας τα κατάλληλα
μέτρα για τον ουσιαστικό έλεγχο των επιτελούμενων δραστηριοτήτων και την ορθή
περιβαλλοντικά διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων.

93

Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ της μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας κραμάτων
χαλκού, της εταιρίας « ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.», στην Τ.Κ.
Κεφαλόβρυσου, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων

Ενότητα 8

ΕΝΟΤΗΤΑ 8
Μέτρα αντιμετώπισης των ενδεχόμενων επιπτώσεων
Όπως προκύπτει από τη συνολική τεκμηρίωση της παρούσας μελέτης, η προτεινόμενη
τροποποίηση της ΑΕΠΟ, δεν αναμένεται να προκαλέσει οιαδήποτε σημαντική επίπτωση στο
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της εγγύς και της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασης του
έργου. Επομένως, δεν θα απαιτηθεί η λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και
αντιμετώπισης των ενδεχόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν μεταβάλλονται τα στοιχεία των Πινάκων του Παραρτήματος
4.9 της ΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β’) που παρατίθενται στην Ενότητα 2.2 της παρούσας
μελέτης.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9
Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων και προτάσεων για
την ανανέωση και τροποποίηση της ΑΕΠΟ
Στη συνέχεια καταγράφονται κωδικοποιημένα τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της
παρούσας Μελέτης Περιβάλλοντος.
Α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας κραμάτων χαλκού

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ:

Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου, Ιωάννινα, Τ.Κ. 44006
Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσου, Δημοτική Ενότητα Άνω Πωγωνίου,
Δήμος Πωγωνίου, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, Περιφέρεια
Ηπείρου

Δ/ΣΗ ΕΔΡΑΣ

Μεσογείων 2-4, Αθήνα, Τ.Κ. 11527

ΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:

22.021,92 m2

ΑΠΑΣΧΟΛ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

100 άτομα (σε περιόδο πλήρους λειτουργίας)

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

Κινητήρια ισχύς: 4.864,55

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Θερμική Ισχύς : 1.424,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κατηγορία Α, Υποκατηγορία 2η, σύμφωνα με την ΥΑ 37674/2016

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

 Ομάδα

9η

«Βιομηχανικές

δραστηριότητες

και

συναφείς

εγκαταστάσεις»
α/α 159 «Τήξη – χύτευση μη σιδηρούχων μετάλλων», με
δυναμικότητα παραγόμενου τελικού προϊόντος ~ 18 t/ημέρα (< 20
t/ημέρα)
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ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

Παραγωγική

Πρώτες και

Δυναμικότητα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ

διαδικασία

βοηθητικές ύλες

κατανάλωσης

ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

Χαλκός

2.800 t/έτος

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:

Ψευδάργυρος

700 t/έτος

Νικέλιο

160 t/έτος

Χάλυβας

2.340 t/έτος

Κάρβουνο

180 t/έτος

Κραματοποίηση

Αποσκληρυντικά στο 0,9 t/έτος
νερό ψύξης
Λιπαντικά έλασης
10 t/έτος
Έλαση ταινιών

Αποσκληρυντικά στο 0,9 t/έτος
νερό ψύξης
Σαπούνι
14 t/έτος

Στιλβωτικές μηχανές

Θειικό οξύ (15%
H2SO4)
Άζωτο (Ν2)

14 t/έτος

Υδρογόνο (Η2)

5 t/έτος

Αμμωνία (NH3)

25 t/έτος

Υδράσβεστος

15 t/έτος

Υποχλωριώδες
Νάτριο (NaClO)

8 t/έτος

Φούρνος αναμονής
και φούρνοι
ανόπτησης

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

Φυσικοχημική
επεξεργασία υγρών
αποβλήτων
Σύστημα βιολογικής
επεξεργασίας
λυμάτων
Δισκία κερμάτων: 12,6

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ:

Κυάθια καλύκων: 2,7 t/ημέρα ή 890 t/έτος

1.800 t/έτος

t/ημέρα ή 4.160 t/έτος

Άλλα προϊόντα εμπορίου: 2,7 t/ημέρα ή 890 t/έτος
ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ:

Από γεώτρηση: 4.000 m3/έτος (παραγωγική διαδικασία και πυρόσβεση)
Από δίκτυο: 15 m3/ημέρα (αστική χρήση)

ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

-

Ηλεκτρική ενέργεια: 7.200 ΜWh/έτος

-

Προπάνιο: 5 t/έτος

-

Πετρέλαιο: 30 m3/έτος

Β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων

Β1. Αέριες εκπομπές:
 Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση σωματιδιακών εκπομπών ≤ 100
mg/m3, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α’ 293).
Γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, μετρούμενο στα όρια του οικοπέδου της μονάδας
είναι 65 db(Α), σύμφωνα Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α’ 293).
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Δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του
περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν.

Αέριες εκπομπές
1. Σε περίπτωση λειτουργίας του χυτηρίου οι ατμοσφαιρικές εκπομπές από τον φούρνο
τήξης και τον φούρνο αναμονής να οδηγούνται σε εγκατάσταση αποκονίωσης που
περιλαμβάνει κυκλώνα και σακκόφιλτρα.
2. Σε περίπτωση λειτουργίας του χυτηρίου να γίνεται συνεχής μέτρηση των
αιωρούμενων σωματιδίων στα απαέρια από την εγκατάσταση αποκονίωσης.

Υγρά υδατικά απόβλητα – υδάτινες εκπομπές
3. Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την λειτουργία της μονάδας να
επεξεργάζονται σε σύστημα φυσικοχημικής επεξεργασίας και να οδηγούνται για
υπεδάφια διάθεση σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 24723/629/04-07-2012
Άδειας επαναχρησιμοποίησης.
4. Οι

απαιτούμενες

αναλύσεις

να

πραγματοποιούνται

σε

αντιπροσωπευτικό

ομογενοποιημένο δείγμα μετά από εξισορρόπηση στη δεξαμενή ελέγχου το οποίο θα
είναι αντιπροσωπευτικό μιας ή περισσότερων ημερών ανάλογα με τον όγκο των
αποβλήτων

που

παράγονται

ημερησίως.

Η

συχνότητα

των

αναλύσεων

να

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 24723/629/04-07-2012
Άδειας επαναχρησιμοποίησης.
5. Τα λύματα από τις εγκαταστάσεις υγιεινής να οδηγούνται στο σύστημα βιολογικής
επεξεργασίας της μονάδας και η επεξεργασμένη εκροή να οδηγείται για υπεδάφια
διάθεση σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 24723/629/04-07-2012 Άδειας
επαναχρησιμοποίησης. Εναλλακτικά κατά τις περιόδους όπου το προσωπικό της
εγκατάστασης είναι μειωμένο τα λύματα του προσωπικού να παραλαμβάνται από
βυτιοφόρο όχημα και να οδηγούνται για επεξεργασία στην Εγκατάσταση Βιολογικής
Επεξεργασίας Λυμάτων των Ιωαννίνων.
6. Κατά τις περιόδους όπου η μονάδα βιολογικής επεξεργασίας δεν βρίσκεται σε
λειτουργία, στα υγρά απόβλητα που οδηγούνται για υπεδάφια διάθεση δεν απαιτείται
ο έλεγχος Ecoli και υπολειμματικού χλωρίου.
7. Τα όμβρια ύδατα να συλλέγονται σε φρεάτια και να οδηγούνται σε σύστημα
ελαιολασποσυλλέκτη.

Στερεά-Επικίνδυνα Απόβλητα
8. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την συνολική λειτουργία της μονάδας
περιλαμβάνουν τους ακόλουθους Κωδικούς ΕΚΑ: 11 01 11*, 10 06 01, 10 10 03, 10
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06 03*, 10 10 09*, 15 02 02*, 12 01 09*, 19 10 02, 19 12 03, 20 01 40, 12 01 03,
19 02 05*, 19 08 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 10*,
13 01 11*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 05 06*, 20 01
38, 20 01 35*, 20 01 36, 16 02 16, 20 01 33*, 20 01 21*, 16 01 04*, 16 01 03, 17
01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04
02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06,
17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 17 03 02, 16 06 01*, 20 01 01, 20 01 39, 20 01 40, 20
03 01.
9. Να τηρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α’/13.02.2012).
10. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α’) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του
παραπάνω νόμου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), και της αντίστοιχης
κανονιστικής διάταξης για κάθε ρεύμα αποβλήτου που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του
ίδιου νόμου (απόβλητα συσκευασίας, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, μπαταρίες,
ελαστικά, κ.λ.π.).
11. Για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να τηρούνται οι προϋποθέσεις της
Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 “Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ
«για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.
Αντικατάσταση της υπ’αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και
όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων»” (ΦΕΚ 383/Β’/28-03-2006).
12. Η εταιρεία να διαθέτει εγγραφή στο ΗΜΑ και να συμπληρώνει κάθε έτος ηλεκτρονικά
την Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.
13. Κάθε παράδοση επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να συνοδεύεται από την έκδοση
κατάλληλα συμπληρωμένων εντύπων αναγνώρισης, όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Γενικοί Περιβαλλοντικοί Όροι
1. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος
εγκατάστασής της. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν
όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
2. Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής των
περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 10
Φωτογραφική τεκμηρίωση

Φωτογραφία 10.1
Άποψη της εισόδου της εξεταζόμενης μονάδας

Φωτογραφία 10.2
Άποψη των κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας
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Φωτογραφία 10.3
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Άποψη στιλβωτικής μηχανής της μονάδας
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Φωτογραφία 10.7
Άποψη της ευρύτερης περιοχής περιμετρικά της μονάδας
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Χάρτες και Σχέδια
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Άδειες/Έγγραφα
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