
 

Ετήσια έκθεση στοιχείων μετρήσεων/αναλύσεων αέριων εκπομπών 

και χρήσης νερού Χαλυβουργίας Ελλάδας Α.Ε. Χαλυβουργείο 

Βελεστίνου Μαγνησίας  

  

Γενικά Στοιχεία  

Επωνυμία Επιχείρησης : Χαλυβουργία Ελλάδος Α.Ε.  

Εγκατάσταση: Χαλυβουργείο 

Διεύθυνση εγκατάστασης: 14Ο χλμ. Ε.Ο. Βόλου Λάρισας 37500, Βελεστίνο Β ΒΙΠΕ  

                                                 Βόλου. 

Υπεύθυνος Παροχής Στοιχείων: Κουμπάρος Κωνσταντίνος 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24250 22682 

Έτος Αναφοράς  : 2021 

 

 

 

Στοιχεία Χρήσης Νερού 

Προέλευση Νερού Σύνολο ετήσιας κατανάλωσης (m3) 

 

Δίκτυο ΔΕΥΑΜΒ 17.706 

Αντλητικό Συγκρότημα Εγκατάστασης 398.667 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μετρήσεις – αναλύσεις αερίων εκπομπών 

 

Α. Σωματιδιακές εκπομπές στην έξοδο του συστήματος αποκονίωσης  

Oριακές τιμές :  

5 mg/Nm3 μέση ημερήσια τιμή Μέθοδος παρακολούθησης : Συνεχής μέτρηση και 

καταγραφή μέσω οργάνων μέτρησης.  

Επισυνάπτονται γραφήματα με τις ημερήσιες τιμές σωματιδιακών εκπομπών στην 

έξοδο των τριών καμινάδων της εγκατάστασης. Δεν υπάρχουν υπερβάσεις.  

Β. Μετρήσεις Διοξινών Φουρανίων (PCDD/F)  στην έξοδο του συστήματος 

αποκονίωσης 

Οριακές τιμές :  

0,1 ng I-TEQ/Nm3 (από 28-06-2016) 

Μέθοδος παρακολούθησης : Μετρήσεις 1 φορά ανά έτος. 

Κατά το 2021 διενεργήθηκαν μετρήσεις και στις 3 καμινάδες στις 7/9/2021 με τα 

εξής αποτελέσματα :  

Decos 1: 0,0997 ng I-TEQ/Nm3 (εντός ορίων, επισυνάπτεται έκθεση φορέα) 

Decos 2: 0,0746 ng I-TEQ/Nm3 (εντός ορίων, επισυνάπτεται έκθεση φορέα)  

Flakt     : 0,0458 ng I-TEQ/Nm3 (εντός ορίων, επισυνάπτεται έκθεση φορέα)   

Γ. Μετρήσεις Υδραργύρου (Hg) στην έξοδο του συστήματος αποκονίωσης 

Οριακές τιμές :  

0,05  mg/Nm3   

Μέθοδος παρακολούθησης : Μετρήσεις 1 φορά ανά έτος. 

Κατά το 2021 διενεργήθηκαν μετρήσεις και στις 3 καμινάδες στις 7/9/2021 με τα 

εξής αποτελέσματα :  

Decos 1: 0,0017 mg/Nm3 (εντός ορίων, επισυνάπτεται έκθεση φορέα)  

Decos 2: 0,0026 mg/Nm3 (εντός ορίων, επισυνάπτεται έκθεση φορέα)  

Flakt     : 0,0004 mg/Nm3 (εντός ορίων, επισυνάπτεται έκθεση φορέα)  
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Προς:                 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ 
 
Υπ’ όψη κ. ΒΛΑΧΟΥ 

 
Αθήνα, 25/10/2021 

 
Αφορά: ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΜΙΝΑΔΑ DECOS 1 
   
 Κωδικός Έκθεσης: 21117_DECOS1 
 

1. Γενικά στοιχεία 

 
Στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, διενεργήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη 
ΒΙ.ΠΕ. Βόλου,  μετρήσεις εκπομπών απαερίων στην καμινάδα DECOS 1.  

 
Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν οι ακόλουθες μετρήσεις: 

 

Είδος μέτρησης  Μέθοδος Ποσότητα Παρατηρήσεις 

PCDD/PCDF 
(cooled probe method) 

EN1948-1:2006 
1 τεμ.  

Μέτρηση εκπομπών 
Υδραργύρου 

ΕΝ 13211:2001/AC:2005 1 τεμ.  

 

Περιγραφή εγκατάστασης/παραγωγικής διαδικασίας/λειτουργικών συνθηκών, καυσίμων κ.λπ., 
σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δόθηκαν από τους υπευθύνους των εγκαταστάσεων: 

Κανονική λειτουργία 

 

Σημειώσεις: 
Tο εργαστήριο εφαρμογών της ALFA MEASUREMENTS διαθέτει διαπίστευση κατά ΕΝ ISO 17025 
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για μετρήσεις απαερίων εκπομπών σταθερών πηγών όπως 
περαιτέρω εξειδικεύονται στην ΕΛΟΤ CEN/TS 15675 καθώς και για μετρήσεις εσωτερικών χώρων, 
εξωτερικού περιβάλλοντος και χώρων εργασίας (συνολικά 32 τύποι δοκιμών). 

Οι μετρήσεις που διεξήχθησαν καλύπτονται από το υπάρχον Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της 
Διαπίστευσης (Αρ.329). 

Οι απαιτούμενες αναλύσεις διεξάγονται από συνεργαζόμενα διαπιστευμένα κατά ΕΝ ISO/ΙΕC 17025 
εργαστήρια. 
 
Οι σταθμικοί προσδιορισμοί  εκπομπών αιωρουμένων σωματιδίων σκόνης και μετρήσεων σκόνης 
στην ατμόσφαιρα και σε χώρους εργασίας γίνονται στο εργαστήριο εφαρμογών της ALFA. 
 

Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 329 

Α.ΤΣΙΠΟΥΡΗ-Ν.ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Περιβαλλοντικές Μετρήσεις 
Γρηγορίου Ε΄ 24, 14231 Ν. Ιωνία e-mail: atsipouri@ALFAmeasurements.com 
Τηλ: 210-2771181,  Fax: 210-2771191 www.ALFAmeasurements.com 
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2. Εξοπλισμός  

Σε όλες τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε εργοστασιακός εξοπλισμός αναφοράς ιδιοκτησίας της 
εταιρείας μας. Όπου προβλέπεται από τον κατασκευαστή ή / και από τα σχετικά πρότυπα, τα όργανα 
μετρήσεων διαθέτουν πιστοποιητικά διακρίβωσης σε ισχύ. 
 

Στο συνημμένο Παράρτημα επισυνάπτεται η λίστα του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε για τη 
διενέργεια των μετρήσεων καθώς και τα στοιχεία των πιστοποιητικών του. 
 
 

3. Συνοπτικά αποτελέσματα 
 

Στο Παράρτημα δίδονται τα αναλυτικά στοιχεία των μετρήσεων. Τα κυριότερα αποτελέσματα έχουν 
ως εξής: 
 

Παράμετρος Μονάδα 
Συγκέντρωση 

Παρατηρήσεις 
DECOS 1 

PCDD / PCDF ng/Nm3
dry 0,0977 

TEQ κατά Υ/Α 36060/1155/Ε.103 
ως οδηγία 2010/75/ΕΕ) 

Hg mg/Nm3
dry 0,0017  

Στερεά αιωρούμενα σωματίδια mg/Nm3
dry 0,14  

Οξυγόνο % 20,3  

Παροχή Απαερίων 
Nm3/hdry 

 

m3/hwet 

168.670 
 

209.138 
 

Θερμοκρασία Απαερίων οC 56,0  

Υγρασία Απαερίων 
g/Nm3

dry 
% 

20,1 
2,5 

 

 
Σημείωση:   

- Ν: αποτέλεσμα ανηγμένο σε κανονικές συνθήκες  

- dry: αποτέλεσμα ανηγμένο σε ξηρές συνθήκες 
 

Η παρούσα Έκθεση Αποτελεσμάτων εκδίδεται με βάση τις μετρήσεις που έγιναν από το 
προσωπικό της Εταιρείας ή/ και των εγκεκριμένων υπεργολάβων της. 
 
Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση στοιχείων ούτε η επιλεκτική αναπαραγωγή και χρήση τμημάτων 
της παρούσας Έκθεσης Αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των συνημμένων, χωρίς την 
έγγραφη έγκριση της Εταιρείας. 
 
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη σωστής χρήσης ή μη σωστής ερμηνείας των 
αποτελεσμάτων της παρούσας Έκθεσης Αποτελεσμάτων. 

 
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας 
 

ALFA measurements 
 
 
 
 
Αλεξία Τσιπούρη 
Μηχανολόγος μηχανικός   
Δ/ντρια Εφαρμογών ALFA measurements 
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Προς:                 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ 
 
Υπ’ όψη κ. ΒΛΑΧΟΥ 

 
Αθήνα, 25/10/2021 

 
Αφορά: ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΜΙΝΑΔΑ DECOS 2 
   
 Κωδικός Έκθεσης: 21117_DECOS2 
 

1. Γενικά στοιχεία 

 
Στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, διενεργήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη 
ΒΙ.ΠΕ. Βόλου,  μετρήσεις εκπομπών απαερίων στην καμινάδα DECOS 2.  

 
Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν οι ακόλουθες μετρήσεις: 

 

Είδος μέτρησης  Μέθοδος Ποσότητα Παρατηρήσεις 

PCDD/PCDF 
(cooled probe method) 

EN1948-1:2006 
1 τεμ.  

Μέτρηση εκπομπών 
Υδραργύρου 

ΕΝ 13211:2001/AC:2005 1 τεμ.  

 

Περιγραφή εγκατάστασης/παραγωγικής διαδικασίας/λειτουργικών συνθηκών, καυσίμων κ.λπ., 
σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δόθηκαν από τους υπευθύνους των εγκαταστάσεων: 

Κανονική λειτουργία 

 

Σημειώσεις: 
Tο εργαστήριο εφαρμογών της ALFA MEASUREMENTS διαθέτει διαπίστευση κατά ΕΝ ISO 17025 
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για μετρήσεις απαερίων εκπομπών σταθερών πηγών όπως 
περαιτέρω εξειδικεύονται στην ΕΛΟΤ CEN/TS 15675 καθώς και για μετρήσεις εσωτερικών χώρων, 
εξωτερικού περιβάλλοντος και χώρων εργασίας (συνολικά 32 τύποι δοκιμών). 

Οι μετρήσεις που διεξήχθησαν καλύπτονται από το υπάρχον Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της 
Διαπίστευσης (Αρ.329). 

Οι απαιτούμενες αναλύσεις διεξάγονται από συνεργαζόμενα διαπιστευμένα κατά ΕΝ ISO/ΙΕC 17025 
εργαστήρια. 
 
Οι σταθμικοί προσδιορισμοί  εκπομπών αιωρουμένων σωματιδίων σκόνης και μετρήσεων σκόνης 
στην ατμόσφαιρα και σε χώρους εργασίας γίνονται στο εργαστήριο εφαρμογών της ALFA. 
 

Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 329 

Α.ΤΣΙΠΟΥΡΗ-Ν.ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Περιβαλλοντικές Μετρήσεις 
Γρηγορίου Ε΄ 24, 14231 Ν. Ιωνία e-mail: atsipouri@ALFAmeasurements.com 
Τηλ: 210-2771181,  Fax: 210-2771191 www.ALFAmeasurements.com 



E1.Δ440/2 21117_DECOS2_ Σελ. 2/2 

2. Εξοπλισμός  

Σε όλες τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε εργοστασιακός εξοπλισμός αναφοράς ιδιοκτησίας της 
εταιρείας μας. Όπου προβλέπεται από τον κατασκευαστή ή / και από τα σχετικά πρότυπα, τα όργανα 
μετρήσεων διαθέτουν πιστοποιητικά διακρίβωσης σε ισχύ. 
 

Στο συνημμένο Παράρτημα επισυνάπτεται η λίστα του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε για τη 
διενέργεια των μετρήσεων καθώς και τα στοιχεία των πιστοποιητικών του. 
 
 

3. Συνοπτικά αποτελέσματα 
 

Στο Παράρτημα δίδονται τα αναλυτικά στοιχεία των μετρήσεων. Τα κυριότερα αποτελέσματα έχουν 
ως εξής: 
 

Παράμετρος Μονάδα 
Συγκέντρωση 

Παρατηρήσεις 
DECOS 2 

PCDD / PCDF ng/Nm3
dry 0,0746 

TEQ κατά Υ/Α 36060/1155/Ε.103 
ως οδηγία 2010/75/ΕΕ) 

Hg mg/Nm3
dry 0,0026  

Στερεά αιωρούμενα σωματίδια mg/Nm3
dry 0,25  

Οξυγόνο % 19,8  

Παροχή Απαερίων 
Nm3/hdry 

 

m3/hwet 

744.385 
940.670 

 

Θερμοκρασία Απαερίων οC 60,8  

Υγρασία Απαερίων 
g/Nm3

dry 
% 

22,5 
2,7 

 

 
Σημείωση:   

- Ν: αποτέλεσμα ανηγμένο σε κανονικές συνθήκες  

- dry: αποτέλεσμα ανηγμένο σε ξηρές συνθήκες 
 
 

Η παρούσα Έκθεση Αποτελεσμάτων εκδίδεται με βάση τις μετρήσεις που έγιναν από το προσωπικό 
της Εταιρείας ή/ και των εγκεκριμένων υπεργολάβων της. 
 
Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση στοιχείων ούτε η επιλεκτική αναπαραγωγή και χρήση τμημάτων της 
παρούσας Έκθεσης Αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των συνημμένων, χωρίς την 
έγγραφη έγκριση της Εταιρείας. 
 
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη σωστής χρήσης ή μη σωστής ερμηνείας των 
αποτελεσμάτων της παρούσας Έκθεσης Αποτελεσμάτων. 

 
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας 
 

ALFA measurements 
 

 
 
 
Αλεξία Τσιπούρη 
Μηχανολόγος μηχανικός   
Δ/ντρια Εφαρμογών ALFA measurements 
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Προς:                 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ 
 
Υπ’ όψη κ. ΒΛΑΧΟΥ 

 
Αθήνα, 25/10/2021 

 
Αφορά: ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΜΙΝΑΔΑ FLAKT 
   
 Κωδικός Έκθεσης: 21117_FLAKT 
 

1. Γενικά στοιχεία 

 
Στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, διενεργήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη 
ΒΙ.ΠΕ. Βόλου,  μετρήσεις εκπομπών απαερίων στην καμινάδα FLAKT.  

 
Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν οι ακόλουθες μετρήσεις: 

 

Είδος μέτρησης  Μέθοδος Ποσότητα Παρατηρήσεις 

PCDD/PCDF 
(cooled probe method) 

EN1948-1:2006 
1 τεμ.  

Μέτρηση εκπομπών 
Υδραργύρου 

ΕΝ 13211:2001/AC:2005 1 τεμ.  

 

Περιγραφή εγκατάστασης/παραγωγικής διαδικασίας/λειτουργικών συνθηκών, καυσίμων κ.λπ., 
σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δόθηκαν από τους υπευθύνους των εγκαταστάσεων: 

Κανονική λειτουργία 

 

Σημειώσεις: 
Tο εργαστήριο εφαρμογών της ALFA MEASUREMENTS διαθέτει διαπίστευση κατά ΕΝ ISO 17025 
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για μετρήσεις απαερίων εκπομπών σταθερών πηγών όπως 
περαιτέρω εξειδικεύονται στην ΕΛΟΤ CEN/TS 15675 καθώς και για μετρήσεις εσωτερικών χώρων, 
εξωτερικού περιβάλλοντος και χώρων εργασίας (συνολικά 32 τύποι δοκιμών). 

Οι μετρήσεις που διεξήχθησαν καλύπτονται από το υπάρχον Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της 
Διαπίστευσης (Αρ.329). 

Οι απαιτούμενες αναλύσεις διεξάγονται από συνεργαζόμενα διαπιστευμένα κατά ΕΝ ISO/ΙΕC 17025 
εργαστήρια. 
 
Οι σταθμικοί προσδιορισμοί  εκπομπών αιωρουμένων σωματιδίων σκόνης και μετρήσεων σκόνης 
στην ατμόσφαιρα και σε χώρους εργασίας γίνονται στο εργαστήριο εφαρμογών της ALFA. 
 

Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 329 

Α.ΤΣΙΠΟΥΡΗ-Ν.ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Περιβαλλοντικές Μετρήσεις 
Γρηγορίου Ε΄ 24, 14231 Ν. Ιωνία e-mail: atsipouri@ALFAmeasurements.com 
Τηλ: 210-2771181,  Fax: 210-2771191 www.ALFAmeasurements.com 
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2. Εξοπλισμός  

Σε όλες τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε εργοστασιακός εξοπλισμός αναφοράς ιδιοκτησίας της 
εταιρείας μας. Όπου προβλέπεται από τον κατασκευαστή ή / και από τα σχετικά πρότυπα, τα όργανα 
μετρήσεων διαθέτουν πιστοποιητικά διακρίβωσης σε ισχύ. 
 

Στο συνημμένο Παράρτημα επισυνάπτεται η λίστα του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε για τη 
διενέργεια των μετρήσεων καθώς και τα στοιχεία των πιστοποιητικών του. 
 
 

3. Συνοπτικά αποτελέσματα 
 

Στο Παράρτημα δίδονται τα αναλυτικά στοιχεία των μετρήσεων. Τα κυριότερα αποτελέσματα έχουν 
ως εξής: 
 

Παράμετρος Μονάδα 
Συγκέντρωση 

Παρατηρήσεις 
FLAKT 

PCDD / PCDF ng/Nm3
dry 0,0458 

TEQ κατά Υ/Α 36060/1155/Ε.103 
ως οδηγία 2010/75/ΕΕ) 

Hg mg/Nm3
dry 0,0004  

Στερεά αιωρούμενα σωματίδια mg/Nm3
dry 0,75  

Οξυγόνο % 20,3  

Παροχή Απαερίων 
Nm3/hdry 

 

m3/hwet 

209.923 
 

239.784 
 

Θερμοκρασία Απαερίων οC 33,0  

Υγρασία Απαερίων 
g/Nm3

dry 
% 

12,7 
1,6 

 

 
Σημείωση:   

- Ν: αποτέλεσμα ανηγμένο σε κανονικές συνθήκες  

- dry: αποτέλεσμα ανηγμένο σε ξηρές συνθήκες 
 
 

Η παρούσα Έκθεση Αποτελεσμάτων εκδίδεται με βάση τις μετρήσεις που έγιναν από το προσωπικό 
της Εταιρείας ή/ και των εγκεκριμένων υπεργολάβων της. 
 

Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση στοιχείων ούτε η επιλεκτική αναπαραγωγή και χρήση τμημάτων της 
παρούσας Έκθεσης Αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των συνημμένων χωρίς την 
έγγραφη έγκριση της Εταιρείας. 
 

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη σωστής χρήσης ή μη σωστής ερμηνείας των 
αποτελεσμάτων της παρούσας Έκθεσης Αποτελεσμάτων. 

 
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας 
 

ALFA measurements 
 
 
 
 
Αλεξία Τσιπούρη 
Μηχανολόγος μηχανικός   
Δ/ντρια Εφαρμογών ALFA measurements 


