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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 25η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 271/2011  
 

 Σήµερα 22/09/2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε 
τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του 
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και 
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. οικ.87655/16-09-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα την 16/09/2011. 
 

Θέµα  20ο 
Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για την ανανέωση, εκσυγχρονισµό και 
προσθήκη δραστηριότητας της εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ» 
στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ» ή «ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ» στο ∆ήµο Ασπροπύργου. 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου 
Στέφανος, 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.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης,  Αδαµόπουλος Κων/νος,  
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος,  Αθανασόπουλος Κων/νος, 
Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, 
Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, 
Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρελάς 
∆ηµήτριος, Βαρεµένος Γεώργιος,  Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, 
Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης,  Βουράκης 
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Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, 
Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, 
Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος,  ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς 
Γεώργιος, ∆ηµαράς Ιωάννης, ∆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, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - 
Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος,  Κυπραίος ∆ηµήτριος, 
Κωνσταντάκου Μερόπη, Λούσκος Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, 
Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης,  Μαργαρίτης Γεώργιος, 
Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, 
Μεθυµάκη Άννα,  Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα,  
Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, 
Παναγούλης Ευστάθιος, 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: 
Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κισκήρα Χρυσάνθη. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις, Γιαννικάκης 
Θεµιστοκλής, Καπάταης Χρήστος,  Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραµανλή 
Άννα, Λιόσης Άγγελος, Μαρούγκα Ασπασία, Μπένος Ηλίας, Ροκοφύλλου 
Άννα, Χάγιος Άγγελος,  Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα. 

 
 

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: 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 

2. Τον ισχύον Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) 
3. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α/16-10-1986) για την “Προστασία του 

Περιβάλλοντος” και συγκεκριµένα το άρθρο 30 αυτού, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α/25-4-
2002) 

4. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α /06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων- Ίδρυση Εθνικού 
Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών Και άλλων 
Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» 
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5. Την ΚΥΑ µε Αριθµ. Η.Π.: 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/5-8-02) 
«Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του 
Ν.1650/86 µε τις οδηγίες 97/11 και 96/ΕΕ κ.ά (Α’91)». 

6. Την Κ.Υ.Α. 69269/5387/90 (Φ.Ε.Κ. 678Β/25-10-1990) «Κατάταξη έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθορισµός περιεχοµένων ειδικών 
περιβαλλοντικών µελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις σύµφωνα µε το 
Ν. 1650/1986» 

7. Την Κ.Υ.Α. µε Αριθµ. Η.Π.: 11014/703/Φ1047 (Φ.Ε.Κ. 332Β/20-3-2003) 
«∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης 
(Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 
του Ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 
97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ … και άλλες διατάξεις» (Α’ 91)» 

8. Την ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003) «Καθορισµός 
τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως 
αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του 
Ν.3010/2002»  

9. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 388/17-02-2011 απόφαση µεταβίβασης 
αρµοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής στον Περιφερειακό Σύµβουλο 
της Περιφέρειας Αττικής κ. Προµπονά Ιάκωβο. 

10. Το υπ΄ αρ. 21136/06-04-11 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής «∆ιαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων 
δεύτερης κατηγορίας, τρίτης υποκατηγορίας». 

11. Την υπ΄ αρ.  οικ. 1019/14-04-11 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ µε θέµα 
«∆ιευκρινίσεις σχετικά µε αρµοδιότητες περιβαλλοντικής αδειοδότησης». 

12. Το υπ΄ αρ. πρωτ 34796/18-05-2011 έγγραφο του Περιφερειάρχη Αττικής 
µε θέµα «∆ιαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων δεύτερης 
κατηγορίας, τρίτης υποκατηγορίας». 

13. Την µε Α.Π. 11836/01-03-2011 αίτηση της εταιρείας για έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας του θέµατος 

14. Την αριθµ. πρωτ. Οικ. 62874/15-07-2011 διαβίβαση της Περιβαλλοντικής 
Έκθεσης στις αρµόδιες παρακάτω υπηρεσίες για γνωµοδότηση: 

i. Γ' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων  
ii. 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
iii. Εφορεία Νεότερων Μνηµείων Αττικής 

15. Το µε αριθ. πρωτ. Φ2912/6801/08-08-2011 έγγραφο της Γ’ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (αρ.πρωτ. 76754/18-08-2011 
της ∆/νσής µας) 

16. Το µε Α.Π. 30840/13-09-2011 έγγραφο του ∆ήµου Ασπροπύργου 
(έκφραση απόψεων) 

 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), η οποία υποβλήθηκε στην 
Υπηρεσία µας µε την (13) σχετική και αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων για την ανανέωση, εκσυγχρονισµό και προσθήκη δραστηριότητας της 
εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ», στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ» ή «ΜΑΥΡΗ 
ΩΡΑ» στο ∆ήµο Ασπροπύργου. 
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Α. Περιγραφή της δραστηριότητας 

Α.1. Θέση και στοιχεία της δραστηριότητας 

Η µονάδα λειτουργεί σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ» ή 
«ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ» στο ∆ήµο Ασπροπύργου. Στη περιοχή σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθ. 1531/24-02-2011 βεβαίωση χρήσεων γης της ∆/νσης Πολεοδοµίας του 
∆ήµου Ελευσίνας επιτρέπονται χρήσεις που προβλέπονται στην περιοχή 
ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ ΕΜ. 

Η επιχείρηση περιλαµβάνει συγκρότηµα κτιρίων µε τα εξής στοιχεία: 

- Κτίριο Γ1 µε εµβαδόν 3.145,70 τµ, Χώρος παραγωγής 

- Κτίριο Γ2 µε εµβαδόν 717,80τµ, Χώρος παραγωγής – Χώρος 
αποθήκευσης 

- Κτίριο Γ3 µε εµβαδόν 3.982,06τµ, Χώρος αποθήκευσης 

 - Κτίριο Γ3’ µε εµβαδόν458,78τµ, Χώρος αποθήκευσης 

- Κτίριο Α µε εµβαδόν 1.344,11τµ, Χώρος αποθήκευσης. 

Οι ανωτέρω χώροι διαθέτουν οικοδοµικές άδειες µε αρ. 368/2002 και 
78/2008 της ∆/νσης Πολεοδοµίας πρώην ∆υτικής Αττικής. 

 

Η δραστηριότητα διαθέτει τη µε αρ. πρωτ. 1412/Φ14 ΑΣΠΡ.1453/07-03-
2008 άδεια λειτουργίας και την µε αρ. πρωτ. 429/121//27-07-2006 απόφαση 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του πρώην Νοµάρχη ∆υτικής Αττικής. 

 

Α.2. Παραγωγική διαδικασία- Μηχανολογικός εξοπλισµός 

Η υφιστάµενη παραγωγική δραστηριότητα αφορά στην παραλαβή χαρτιού 
σε κορµούς, την  κοπή του για την παρασκευή του χαρτιού οικιακής χρήσης 
& ατοµικής υγιεινής και την τελική συσκευασία του. Η δραστηριότητα που 
προστίθεται αφορά την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού. Η πρώτη ύλη 
χαρτιού, σε ποσότητα περίπου 1,5 τόνους την ηµέρα, θα τοποθετείται σε 
µηχανήµατα, µε τα οποία θα πετυχαίνεται ρυτίδιασµα-πτυχώσεις. Στη 
συνέχεια το χαρτί εµποτίζεται µε υδατοδιαλυτή µη τοξική κόλλα και οδηγείται 
σε µηχανήµατα κοπής. Οι κωδικοί ΣΤΑΚΟ∆ της δραστηριότητας είναι 211.2 
«Παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού» και 212.2 «Κατασκευή ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτα» και κατατάσσεται στην 9η Οµάδα 
της (5) σχετικής ΚΥΑ µε α/α 84 και 86, αντίστοιχα. 

Μετά το µηχανολογικό εκσυγχρονισµό, η δραστηριότητα θα περιλαµβάνει 
µηχανήµατα συνολικής κινητήριας ισχύος 191,88kw για το τµήµα παραγωγής 
χαρτιού οικιακής χρήσης και ατοµικής υγιεινής και µηχανήµατα συνολικής 
κινητήριας ισχύος 903,68kw για το τµήµα παραγωγής χαρτιού. 

 
 
Α.3. Χρήση νερού και ενέργειας 
Η ύδρευση γίνεται από το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ και η µέση µηνιαία κατανάλωση 
ανέρχεται σε 60µ3 . 
Η χρησιµοποιούµενη ενέργεια για την κίνηση των µηχανηµάτων είναι 
ηλεκτρική και η µηνιαία κατανάλωση ανέρχεται ε περίπου 205347 kwh 
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A.4. Παραγόµενα απόβλητα 
Κατά τη παραγωγική διαδικασία δηµιουργούνται στερεά απόβλητα, όπως 
υπολείµµατα χαρτιού και χαρτονιού, κατεστραµµένα ρολά χαρτιού και 
πλαστικά συσκευασίας τα οποία συγκεντρώνονται και δίνονται προς 
ανακύκλωση.  
 
Α.5. Φορέας της δραστηριότητας 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ 
Νόµιµος εκπρόσωπος: ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριστοτέλης 
ΑΦΜ: 094421433, ∆ΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ 
 
 
Α.6. Έκφραση απόψεων επί της ΜΠΕ 
Για το έργο έχει γνωµοδοτήσει η Γ’ Προϊστορικών και Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων η οποία δεν έχει  αντιρρήσεις, (15) σχετικό, καθώς και ο ∆ήµος 
Ασπροπύργου ο οποίος προτείνει την έγκριση της ΜΠΕ µε πρόσθετους 
περιβαλλοντικούς όρους, (16) σχετικό. 
 
 
Εισηγούµεθα την έγκριση της Μ.Π.Ε. για την εν θέµατι δραστηριότητα µε 
τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους: 
 
Β. Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι: 

- Οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων: 

1. ΚΥΑ µε αριθ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/2003) “Μέτρα και όροι για 
τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης”.  

2. Όριο εκποµπής σκόνης τα 100 mg/Νm3, σύµφωνα µε το Π.∆. 1180/81 
(ΦΕΚ 293Α /1981). 

3. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α /2001) 
4. Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) ) “Καθορισµός µέτρων και όρων για τη 

διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων”. 
 
- Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων: 

Ο εκπεµπόµενος θόρυβος από τη λειτουργία της δραστηριότητας, στα όρια 
του γηπέδου της εγκατάστασης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 70 dB(A), 
σύµφωνα µε το Π.∆. 1180/81(ΦΕΚ 293/Α/1981). 
 

- 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 τηρούνται τα επιτρεπόµενα όρια θορύβου και να λαµβάνονται µέτρα 

για τη µη υπέρβαση των νοµοθετηµένων ορίων και τον περιορισµό των 
σχετικών οχλήσεων. 

2. Τα µηχανήµατα που δηµιουργούν κραδασµούς και δονήσεις να 
τοποθετηθούν σε ειδικές αντικραδασµικές βάσεις/στηρίξεις. 

3. Να συντηρείται σε καλή κατάσταση και να αντικαθίσταται/συµπληρώνεται 
η δενδροφύτευση µε αειθαλή δέντρα, όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, 
πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ., περιµετρικά του οικοπέδου σε κατάλληλα 
σηµεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου. 



 6 

4. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µη χρησιµοποιούνται για πάσης 
φύσεως εργασίες ούτε για την τοποθέτηση πρώτων υλών, προϊόντων, 
µηχανηµάτων ή άχρηστων αντικειµένων. Επιτρέπεται η τοποθέτηση 
κάδων αποβλήτων για την προσωρινή αποθήκευση των προς 
ανακύκλωση υλικών. 

5. Να υπάρχει κατάλληλο και ικανό σύστηµα κλιµατισµού και εξαερισµού 
του χώρου της δραστηριότητας. 

6. Στα κοπτικά µηχανήµατα και τα µηχανήµατα συσκευασίας η λειτουργία 
των οποίων δηµιουργεί σκόνη να τοποθετούνται συστήµατα δέσµευσης 
µε κατάλληλο σακκόφιλτρο στην έξοδο προς το περιβάλλον και να 
γίνεται τακτική συντήρηση των συστηµάτων αναρρόφησης και 
συγκράτησης σκόνης. 

7. Τυχόν χρησιµοποιηµένα έλαια τα οποία προκύπτουν από τη συντήρηση 
των µηχανηµάτων να διατίθενται σύµφωνα µε το (Β4) σχετικό Π.∆. 

8. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και 
ανήκουν στον κατάλογο των µη επικινδύνων σύµφωνα µε την (Β1) 
σχετική Κ.Υ.Α., 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 σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993). 

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

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

11. Να υποβληθούν στο Τµήµα Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής αντίγραφα των 
συµβάσεων µε τους φορείς συλλογής, µεταφοράς και διαχείρισης των 
αποβλήτων της δραστηριότητας.  

12. 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. 

13. Να τηρούνται όλα τα απαιτούµενα µέτρα πυρασφάλειας που 
προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 

14. Να οριστεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων της 
δραστηριότητας, του οποίου τα στοιχεία θα κοινοποιηθούν στο Τµήµα 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Γνωµοδοτεί υπέρ της ΜΠΕ για την ανανέωση, εκσυγχρονισµό και προσθήκη 
δραστηριότητας της εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ» στη θέση 
«ΠΑΤΗΜΑ» ή «ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ» στο ∆ήµο Ασπροπύργου, µε την 
προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται 
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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. ΚΥΑ µε αριθ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/2003) “Μέτρα και όροι για 
τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης”. 

2. Όριο εκποµπής σκόνης τα 100 mg/Νm3, σύµφωνα µε το Π.∆. 1180/81 
(ΦΕΚ 293Α /1981). 
3. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α /2001) 
4. Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) ) “Καθορισµός µέτρων και όρων για τη 

διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων”. 
 
- Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων: 

Ο εκπεµπόµενος θόρυβος από τη λειτουργία της δραστηριότητας, στα όρια 
του γηπέδου της εγκατάστασης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 70 dB(A), 
σύµφωνα µε το Π.∆. 1180/81(ΦΕΚ 293/Α/1981). 
 

- 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 τηρούνται τα επιτρεπόµενα όρια θορύβου και να λαµβάνονται µέτρα 
για τη µη υπέρβαση των νοµοθετηµένων ορίων και τον περιορισµό των 
σχετικών οχλήσεων. 

2. Τα µηχανήµατα που δηµιουργούν κραδασµούς και δονήσεις να 
τοποθετηθούν σε ειδικές αντικραδασµικές βάσεις/στηρίξεις. 

3. Να συντηρείται σε καλή κατάσταση και να 
αντικαθίσταται/συµπληρώνεται η δενδροφύτευση µε αειθαλή δέντρα, 
όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ., 
περιµετρικά του οικοπέδου σε κατάλληλα σηµεία και εστίες πρασίνου 
του ακαλύπτου. 

4. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µη χρησιµοποιούνται για 
πάσης φύσεως εργασίες ούτε για την τοποθέτηση πρώτων υλών, 
προϊόντων, µηχανηµάτων ή άχρηστων αντικειµένων. Επιτρέπεται η 
τοποθέτηση κάδων αποβλήτων για την προσωρινή αποθήκευση των 
προς ανακύκλωση υλικών. 

5. Να υπάρχει κατάλληλο και ικανό σύστηµα κλιµατισµού και εξαερισµού 
του χώρου της δραστηριότητας. 

6. Στα κοπτικά µηχανήµατα και τα µηχανήµατα συσκευασίας η λειτουργία 
των οποίων δηµιουργεί σκόνη να τοποθετούνται συστήµατα δέσµευσης 
µε κατάλληλο σακκόφιλτρο στην έξοδο προς το περιβάλλον και να 
γίνεται τακτική συντήρηση των συστηµάτων αναρρόφησης και 
συγκράτησης σκόνης. 

7. Τυχόν χρησιµοποιηµένα έλαια τα οποία προκύπτουν από τη συντήρηση 
των µηχανηµάτων να διατίθενται σύµφωνα µε το (Β4) σχετικό Π.∆. 

8. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και 
ανήκουν στον κατάλογο των µη επικινδύνων σύµφωνα µε την (Β1) 
σχετική Κ.Υ.Α., 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, 
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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 σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993). 

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

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

11. Να υποβληθούν στο Τµήµα Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής αντίγραφα των 
συµβάσεων µε τους φορείς συλλογής, µεταφοράς και διαχείρισης των 
αποβλήτων της δραστηριότητας.  

12. 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. 

13. Να τηρούνται όλα τα απαιτούµενα µέτρα πυρασφάλειας που 
προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 

14. Να οριστεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων της 
δραστηριότητας, του οποίου τα στοιχεία θα κοινοποιηθούν στο Τµήµα 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής. 

 
 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.  ∆ιάκος Κων/νος, 
∆ηµαράς Γεώργιος. 

 
 

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 


