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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

∆/νση ∆ιοίκησης 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
 
Συνεδρίαση 8η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 62/2011  
 

 Στην Αθήνα, σήµερα 12/04/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στον Πολυχώρο 
«Απόλλων» (Ερµουπόλεως & Πηλίου 1, Καµίνια - Πειραιάς) τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. 
οικ.21514/5-04-2011 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα 
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα την 5/04/2011. 
 
 

Θέµα 9ο  
Γνωµοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το εργοστάσιο 
εκτυπώσεων εφηµερίδων & περιοδικών και άλλων συναφών µε την 
εκτύπωση δραστηριοτήτων, της εταιρείας µε την επωνυµία «SCRIPTA 
A.E.», επί της οδού Αρχιµήδους 10 στο ΒΙΟ.ΠΑ. Κορωπίου της Περιφέρειας 
Αττικής. 
 
 

Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Παπαντωνίου Κων/νος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης 
Λεωνίδας, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αµανατίδης Νικόλαος, 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης 
Νικόλαος, Αρσένης Γεώργιος, Βαρεµένος Γεώργιος, Βασιλάκης Μιχαήλ, 
Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, 
Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, 
Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, 



 2 

Γκούµας Ιωάννης, ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Γεώργιος, 
∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου 
Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας 
Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, 
Καραΐνδρου Θάλεια, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κωνσταντάκου 
Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, 
Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, 
Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, 
Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα, 
Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπενέτος Ιωάννης, Μπένος Ηλίας, Παφίλης 
Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Σαµόλης 
Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων 
Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, 
Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Μανιάτης Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, 
Χρήστου Στέφανος, Κισκήρα Χρυσάνθη. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αλαβάνος Αλέξανδρος, 
Αλεβίζος Περικλής, Αξαρλής Ιωάννης, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη 
∆έσποινα, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Γαλανός Νικόλαος, Γεωργιάδης Σπυρίδων – 
Άδωνις, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γκιόκας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, 
∆ηµαράς Ιωάννης, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραµανλή Άννα, Κικίλιας 
Βασίλειος, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Μανουσογιαννάκης 
Ιωάννης, Μανώλης Ιωάννης, Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα, 
Μπάστας Κων/νος, Παναγούλης Ευστάθιος, Ροκοφύλλου Άννα, Χάγιος 
Άγγελος, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Σκληβανίτη Ελένη. 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ι. Προµπονά, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για τα εξής: 

 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), η οποία αφορά στην έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων για το εργοστάσιο εκτυπώσεων εφηµερίδων & 
περιοδικών και άλλων συναφών µε την εκτύπωση δραστηριοτήτων, 
της εταιρείας µε την επωνυµία “SCRIPTA A.E.”, επί της οδού 
Αρχιµήδους 10 στο ΒΙΟ.ΠΑ. Κορωπίου της Περιφέρειας Αττικής.  

 
Α. Περιγραφή της δραστηριότητας 

Α.1. Θέση και στοιχεία της δραστηριότητας 

Πρόκειται για το εργοστάσιο εκτυπώσεων εφηµερίδων & περιοδικών και 
άλλων συναφών µε την εκτύπωση δραστηριοτήτων της εταιρείας µε την 
επωνυµία “SCRIPTA A.E.”. 
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Η δραστηριότητα θα εγκατασταθεί σε ενοικιαζόµενο υφιστάµενο 
βιοµηχανικό κτίριο, συνολικής έκτασης περίπου 1.300 τ.µ., εντός οικοπέδου 
6.945 τ.µ. επί της οδού Αρχιµήδους 10 στο ΒΙΟ.ΠΑ. Κορωπίου της 
Περιφέρειας Αττικής.  

Στο κτίριο αυτό στεγαζόταν και λειτουργούσε η βιοµηχανία εκτυπώσεων 
ALFA-PRESS A.E. και διαθέτει την µε αρ. 245/1995 άδεια οικοδοµής, όπου 
προβλέπεται χρήση για συνεργεία µε πατάρι και γραφεία.  

Σύµφωνα µε φωτοαντίγραφο της από 16-12-2010 υπεύθυνης δήλωσης 
πολιτικού µηχανικού που αφορά την εν θέµατι δραστηριότητα:  
ι) η χρήση του κτιρίου είναι βιοµηχανική, ιι) το κτίριο έχει την απαιτούµενη 
στατική επάρκεια, ιιι) η εγκατάσταση των µηχανηµάτων δεν θα γίνει σε 
χώρους οι οποίο είναι κοινόχρηστοι ή βοηθητικοί και ιν) για την εγκατάσταση 
της δραστηριότητας απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας. 

Η δραστηριότητα του εν λόγω εργοστασίου θα κατατάσσεται στην πρώτη 
κατηγορία, δεύτερη υποκατηγορία (Α2) της Κ.Υ.Α. µε Η.Π. 15393/2002 
(Φ.Ε.Κ. 1022Β/05-08-2002), στην 9η Οµάδα µε Α/Α 95: «Εκτύπωση 
εφηµερίδων και περιοδικών» µε κωδικό ΕΣΥΕ 222.1 και Α/Α 99: «Άλλες 
δραστηριότητες συναφείς µε την εκτύπωση» µε κωδικό ΕΣΥΕ 222.9.  

Θα διαθέτει µηχανολογικό εξοπλισµό (2 εκτυπωτικές µηχανές, 1 µηχανή 
επιβερνίκωσης, 1 µορφοποίησης, 1 διαµόρφωσης, 1 κοπτική και 1 
διπλωτική, καθώς και 2 αεροσυµπιεστές και 1 CPT) µε συνολική κινητήρια 
ισχύς: 479,00kw και συνολική θερµική ισχύς: 103,00 kw, ενώ ο 
µηχανολογικός εξοπλισµός για την προστασία του περιβάλλοντος και των 
εργαζοµένων (κλιµατισµός, εξαερισµός και αναρρόφηση µηχανής 
επιβερνίκωσης) θα είναι συνολικής κινητήριας ισχύος 141,50 kw. 
 
 
Α.2. Παραγωγική διαδικασία: 

Σύµφωνα µε την υποβληθείσα Μ.Π.Ε. η εν λόγω δραστηριότητα θα 
περιλαµβάνει:  
α)  Τµήµα εκτύπωσης εφηµερίδων, περιοδικών και εντύπων σε 

δηµοσιογραφικό χαρτί και  
β)  Τµήµα επιφανειακού φινιρίσµατος. 

 
Η παραγωγική διαδικασία περιλαµβάνει την επεξεργασία και 

προετοιµασία κειµένων και µακετών σε Η/Υ και την µεταφορά αυτών σε 
εκτυπωτικές πλάκες, µέσω µηχανήµατος CPT (Computer to plate). Αφού το 
έντυπο µεταφερθεί µε θερµογραφικό τρόπο πάνω σε τσίγκο θα γίνεται χηµική 
επεξεργασία της επιφάνειας του τσίγκου, εντός κλειστού κυκλώµατος µε τη 
χρήση χηµικών υγρών.  

Σε κάθε εκτυπωτική µηχανή τοποθετούνται έτοιµα εκτυπωµένα φύλλα και 
οι διαµορφωµένοι τσίγκοι για το σχηµατισµό του επιθυµητού εντύπου. 

Τα εκτυπωµένα φύλλα διατίθενται άµεσα ως έτοιµο προϊόν ή 
προωθούνται για επιφανειακό φινίρισµα στην βερνικωτική µηχανή πριν τη 
διάθεσή τους. 
 
Α.3. Χρήση νερού και ενέργειας 
Για τις ανάγκες της δραστηριότητας σε νερό χρησιµοποιείται το δίκτυο 

ύδρευσης της Ε.Υ∆.Α.Π. και η µέγιστη θεωρητική κατανάλωση νερού για 
µηχανές και ανθρώπους εκτιµάται από τον µελετητή σε 79,20 µ3 το µήνα.  

Η κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων θα πραγµατοποιείται µέσω 
σύνδεσης µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η. για την περιοχή και η συνολικά 
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καταναλισκόµενη ηλεκτρική ενέργεια εκτιµάται από τον µελετητή σε 105435 
Kwh το µήνα. 
 
Α.4. Παραγόµενα απόβλητα 

Αέρια απόβλητα: Αναµένεται η δηµιουργία τους κυρίως από τη λειτουργία 
της βερνικωτικής µηχανής και τον καθαρισµό των µηχανών από τα υγρά 
καθαρισµού. 

Υγρά απόβλητα: Τα λύµατα προσωπικού θα οδηγούνται σε στεγανό 
βόθρο 25 κυβικών και θα αποµακρύνονται µέσω βυτίου. Τα παραγόµενα 
υγρά απόβλητα κατά την επεξεργασία των τσίγκων θα συλλέγονται σε 
πλαστικά δοχεία και θα αποστέλλονται σε εξουσιοδοτηµένη εταιρεία για 
διαχείριση. 

Στερεά απόβλητα: Αναµένεται η δηµιουργία στερεών αποβλήτων όπως 
χρησιµοποιηµένοι τσίγκοι, χρησιµοποιηµένες συσκευασίες µελανιών, χαρτί 
από συσκευασίες και υπολείµµατα παραγωγής, πανιά µε υπολείµµατα 
υγρών καθαρισµού και µελανιών, πλαστικές συσκευασίες βερνικιού και 
υγρών καθαρισµού καθώς και αστικά απορρίµµατα. 
 
Εισηγούµεθα την έγκριση της Μ.Π.Ε. µε τους κάτωθι περιβαλλοντικούς 
όρους: 
 
Β. Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι: 

- Οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων: 
1. Υγρά απόβλητα: Η ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νοµαρχών Αττικής 

(Φ.Ε.Κ. 582/Β/79). 
2. Στερεά απόβλητα: Η µε αριθ. Η.Π. 50910/2727/2003 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 

1909/Β/22-12-03) «Μέτρα και  Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. 
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης.».  

3. Επικίνδυνα απόβλητα: α) Η µε αριθ. 13588/725/2006 K.Y.A. (Φ.Ε.Κ. 
383/Β/28-3-06) «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις …», β) Η µε αριθ. 8668/2007 
Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 287/Β/2-3-2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων …)», γ) Το Π.∆. 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64Α/2004)  
“Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων 
Λιπαντικών Ελαίων”. 

4. Οργανικές πτητικές ενώσεις: Η µε αριθ. 11641/1942 Κ.Υ.Α. ( Φ.Ε.Κ. 
832/Β/2-07-07) «Μέτρα και όροι για τον περιορισµό των εκποµπών πτητικών 
οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών 
σε ορισµένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις». 
 

- Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων: 
Ο εκπεµπόµενος θόρυβος από τη λειτουργία των µηχανηµάτων 

στα όρια της   εγκατάστασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB(A), 
σύµφωνα µε το Π.∆.1180/81. 
 

- Τεχνικά έργα, µέτρα, όροι και περιορισµοί που επιβάλλεται να 
κατασκευαστούν, ή να ληφθούν για την αντιµετώπιση της ρύπανσης ή 
γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος: 

1. Να ληφθούν κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα ώστε ο εκπεµπόµενος 
θόρυβος από τη λειτουργία των µηχανηµάτων στα όρια της εγκατάστασης να 
µην υπερβαίνει το ανωτέρω όριο. 
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2. Τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός που δηµιουργούν κραδασµούς να 
τοποθετηθούν σε ειδικές αντικραδασµικές βάσεις. 

3. Οι ακάλυπτοι και οι κοινόχρηστοι χώροι να µην χρησιµοποιούνται 
για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, 
προϊόντων, µηχανηµάτων, και άχρηστων αντικειµένων. 

4. Οι βοηθητικές ύλες και οι χηµικές ύλες να αποθηκεύονται σε κλειστό 
και στεγασµένο χώρο µακριά από πηγές θερµότητας και ανάφλεξης. 

5. Να ληφθεί µέριµνα για τον επαρκή τεχνητό αερισµό και κλιµατισµό 
του χώρου του τυπογραφείου και οι εργασίες να εκτελούνται εντός αυτού µε 
πόρτες και παράθυρα κλειστά.  

6. Σε περίπτωση που προκύπτουν ορυκτέλαια από τη χρήση και 
συντήρηση των µηχανηµάτων να συλλέγονται και να παραδίδονται µαζί µε τα 
άδεια δοχεία ορυκτελαίων σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης σύµφωνα 
µε το Π.∆. 82/2004, τηρώντας παραστατικά στοιχεία, και κατόπιν υπογραφής 
σχετικής σύµβασης. 

7. Τα υγρά του εµφανιστηρίου να συλλέγονται χωριστά και να µην 
απορρίπτονται στην αποχέτευση. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύµφωνα µε 
την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006. 

8. Η διάθεση των αποβλήτων που αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό 
Κατάλογο Επικινδύνων Αποβλήτων µε Κωδ.: 08 03 12* (απόβλητα µελανιών 
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες), 09 01 02* (διαλύµατα πλάκας όφσετ 
εµφανιστηρίου µε υδατική βάση), 15 01 10* ( συσκευασίες που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες- δοχεία υγρού εµφάνισης – δοχεία λιπαντελαίων – δοχεία 
διαλύτη κ.λ.π), 16 03 05* (οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες), 15 02 02* [απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαµβανοµένων 
των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως], υφάσµατα 
σκουπίσµατος, προστατευτικός ρουχισµός που έχουν µολυνθεί από 
επικίνδυνες ουσίες), να γίνεται σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006. Να 
τηρείται αρχείο µε τα παραστατικά παραλαβής, καθώς και αποδείξεις 
αποδοχής από το φορέα διαχείρισης. Η προσωρινή αποθήκευση αυτών να 
γίνεται εντός των µέσων συλλογής (επί ξύλινων παλετών µε περιτύλιγµα 
πλαστικής µεµβράνης πολυαιθυλενίου) και εντός των εγκαταστάσεων του 
εργοστασίου, µέχρι τη µεταφορά τους από αδειοδοτηµένο φορέα, κατόπιν 
σύµβασης µε αυτόν, στις εγκαταστάσεις του φορέα διαχείρισης. 

9. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και 
ανήκουν στον κατάλογο των µη επικινδύνων σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 
50910/2727/03, να συλλέγονται και να διαχειρίζονται στην πηγή σε 
αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους 
και χώρους. Τα αξιοποιήσιµα ( πλαστικά, χαρτί, µέταλλο, γυαλί κ.λ.π ) να 
δίνονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτηµένες εταιρείες, ενώ τα 
υπόλοιπα να αποµακρύνονται από συνεργεία του οικείου Ο.Τ.Α., είτε από 
εργολάβο αποκοµιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση 
τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασµένο χώρο. 

10. Τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας ( MSDS) των χρησιµοποιούµενων 
πρώτων υλών να βρίσκονται διαθέσιµα στην εγκατάσταση στα ελληνικά. 

11. Να λαµβάνονται τα µέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τα 
MSDS για την προστασία των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος.  

12. Εφόσον απαιτηθεί να ληφθούν µέτρα για την αντιµετώπιση των 
οργανικών πτητικών ενώσεων, από τη χρήση διαλυτών, σύµφωνα µε την 
Κ.Υ.Α. 11641/1942/2007. 

13. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε διάθεση υγρών αποβλήτων – 
µελανιών – διαλυτών σε αποχέτευση ή σε άλλον υδάτινο αποδέκτη. 
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14. Να συµπληρώνεται και να κατατίθεται το Φεβρουάριο κάθε έτους 
ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
3 παρ. 2 της Κ.Υ.Α. 8668/07. 

15. Να οριστεί υπεύθυνος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από τον 
κύριο της δραστηριότητας. 

 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Γνωµοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων που αφορά το εργοστάσιο εκτυπώσεων εφηµερίδων & 
περιοδικών και άλλων συναφών µε την εκτύπωση δραστηριοτήτων, της 
εταιρείας µε την επωνυµία «SCRIPTA A.E.», επί της οδού Αρχιµήδους 10 
στο ΒΙΟ.ΠΑ. Κορωπίου της Περιφέρειας Αττικής, µε την προϋπόθεση ότι θα 
τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην παραπάνω 
εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής και οι οποίοι έχουν ως εξής: 
 

- Οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων: 
1. Υγρά απόβλητα: Η ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νοµαρχών Αττικής 

(Φ.Ε.Κ. 582/Β/79). 
2. Στερεά απόβλητα: Η µε αριθ. Η.Π. 50910/2727/2003 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 

1909/Β/22-12-03) «Μέτρα και  Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. 
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης.».  

3. Επικίνδυνα απόβλητα: α) Η µε αριθ. 13588/725/2006 K.Y.A. (Φ.Ε.Κ. 
383/Β/28-3-06) «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις …», β) Η µε αριθ. 8668/2007 
Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 287/Β/2-3-2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων …)», γ) Το Π.∆. 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64Α/2004)  
“Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων 
Λιπαντικών Ελαίων”. 

4. Οργανικές πτητικές ενώσεις: Η µε αριθ. 11641/1942 Κ.Υ.Α. ( Φ.Ε.Κ. 
832/Β/2-07-07) «Μέτρα και όροι για τον περιορισµό των εκποµπών 
πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών 
διαλυτών σε ορισµένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις». 
 

- Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων: 
Ο εκπεµπόµενος θόρυβος από τη λειτουργία των µηχανηµάτων στα 

όρια της   εγκατάστασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB(A), 
σύµφωνα µε το Π.∆.1180/81. 
 

- Τεχνικά έργα, µέτρα, όροι και περιορισµοί που επιβάλλεται να 
κατασκευαστούν, ή να ληφθούν για την αντιµετώπιση της ρύπανσης ή 
γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος: 

1. Να ληφθούν κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα ώστε ο εκπεµπόµενος 
θόρυβος από τη λειτουργία των µηχανηµάτων στα όρια της εγκατάστασης 
να µην υπερβαίνει το ανωτέρω όριο. 

2. Τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός που δηµιουργούν κραδασµούς να 
τοποθετηθούν σε ειδικές αντικραδασµικές βάσεις. 
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3. Οι ακάλυπτοι και οι κοινόχρηστοι χώροι να µην χρησιµοποιούνται 
για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, 
προϊόντων, µηχανηµάτων, και άχρηστων αντικειµένων. 

4. Οι βοηθητικές ύλες και οι χηµικές ύλες να αποθηκεύονται σε κλειστό 
και στεγασµένο χώρο µακριά από πηγές θερµότητας και ανάφλεξης. 

5. Να ληφθεί µέριµνα για τον επαρκή τεχνητό αερισµό και κλιµατισµό 
του χώρου του τυπογραφείου και οι εργασίες να εκτελούνται εντός αυτού µε 
πόρτες και παράθυρα κλειστά.  

6. Σε περίπτωση που προκύπτουν ορυκτέλαια από τη χρήση και 
συντήρηση των µηχανηµάτων να συλλέγονται και να παραδίδονται µαζί µε 
τα άδεια δοχεία ορυκτελαίων σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης 
σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004, τηρώντας παραστατικά στοιχεία, και κατόπιν 
υπογραφής σχετικής σύµβασης. 

7. Τα υγρά του εµφανιστηρίου να συλλέγονται χωριστά και να µην 
απορρίπτονται στην αποχέτευση. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύµφωνα µε 
την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006. 

8. Η διάθεση των αποβλήτων που αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό 
Κατάλογο Επικινδύνων Αποβλήτων µε Κωδ.: 08 03 12* (απόβλητα 
µελανιών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες), 09 01 02* (διαλύµατα πλάκας 
όφσετ εµφανιστηρίου µε υδατική βάση), 15 01 10* ( συσκευασίες που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες- δοχεία υγρού εµφάνισης – δοχεία 
λιπαντελαίων – δοχεία διαλύτη κ.λ.π), 16 03 05* (οργανικά απόβλητα που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες), 15 02 02* [απορροφητικά υλικά, υλικά 
φίλτρων (περιλαµβανοµένων των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται 
άλλως], υφάσµατα σκουπίσµατος, προστατευτικός ρουχισµός που έχουν 
µολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες), να γίνεται σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 
13588/725/2006. Να τηρείται αρχείο µε τα παραστατικά παραλαβής, καθώς 
και αποδείξεις αποδοχής από το φορέα διαχείρισης. Η προσωρινή 
αποθήκευση αυτών να γίνεται εντός των µέσων συλλογής (επί ξύλινων 
παλετών µε περιτύλιγµα πλαστικής µεµβράνης πολυαιθυλενίου) και εντός 
των εγκαταστάσεων του εργοστασίου, µέχρι τη µεταφορά τους από 
αδειοδοτηµένο φορέα, κατόπιν σύµβασης µε αυτόν, στις εγκαταστάσεις του 
φορέα διαχείρισης. 

9. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και 
ανήκουν στον κατάλογο των µη επικινδύνων σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 
50910/2727/03, να συλλέγονται και να διαχειρίζονται στην πηγή σε 
αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους 
και χώρους. Τα αξιοποιήσιµα ( πλαστικά, χαρτί, µέταλλο, γυαλί κ.λ.π ) να 
δίνονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτηµένες εταιρείες, ενώ τα 
υπόλοιπα να αποµακρύνονται από συνεργεία του οικείου Ο.Τ.Α., είτε από 
εργολάβο αποκοµιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση 
τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασµένο χώρο. 

10. Τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας ( MSDS) των χρησιµοποιούµενων 
πρώτων υλών να βρίσκονται διαθέσιµα στην εγκατάσταση στα ελληνικά. 

11. Να λαµβάνονται τα µέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τα 
MSDS για την προστασία των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος.  

12. Εφόσον απαιτηθεί να ληφθούν µέτρα για την αντιµετώπιση των 
οργανικών πτητικών ενώσεων, από τη χρήση διαλυτών, σύµφωνα µε την 
Κ.Υ.Α. 11641/1942/2007. 

13. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε διάθεση υγρών αποβλήτων – 
µελανιών – διαλυτών σε αποχέτευση ή σε άλλον υδάτινο αποδέκτη. 

14. Να συµπληρώνεται και να κατατίθεται το Φεβρουάριο κάθε έτους 
ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 3 παρ. 2 της Κ.Υ.Α. 8668/07. 



 8 

15. Να οριστεί υπεύθυνος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από τον 
κύριο της δραστηριότητας. 
 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Χ. ∆αµάσκος, Γ. 
Ζαφειρόπουλος, Ι. Ηλίας, Γ. Καµµένος, Θ. Καραϊνδρου, Σ. Σπυρίδων. 
 
  
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 


