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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα Περιβαλλοντική ∆ήλωση της Χρωστική Α.Ε., έχει εκπονηθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου περί της 
εκούσιας συµµετοχής οργανισµών σε κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS). 
Είναι δε πλήρως ευθυγραµµισµένη µε τη γενικότερη πολιτική της εταιρίας για συνεχή και ανοιχτό διάλογο µε όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις και επιδόσεις.  
 
Η Χρωστική Α.Ε είναι ήδη καταχωρηµένη στο µητρώο EMAS του ΥΠΕΚΑ από το 2008 µε αριθµό καταχώρησης: EL-
000070 και ηµεροµηνία καταχώρησης: 04/09/2008. Επίσης, τον Ιανουάριο του 2014 ανανεώθηκε η καταχώρηση της 
εταιρίας στο µητρώο EMAS του ΥΠΕΚΑ και γίνεται χρήση της παρέκκλισης του άρθ. 7 του κανονισµού EMAS για τους 
µικρούς οργανισµούς. Η παρούσα ∆ήλωση αποτελεί επικαιροποίηση της ∆ήλωσης που συντάχθηκε για το έτος 2014 και 
αφορά το έτος 2015. 
 
Η Περιβαλλοντική ∆ήλωση της Χρωστική Α.Ε. περιγράφει: 

• Τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της 

• Τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον 

• Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που εφαρµόζει για τον έλεγχο και περιορισµό των επιπτώσεων αυτών 

• Τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις 

• Τους σκοπούς, στόχους και προγράµµατα για τη µείωση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων και τη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών της επιδόσεων 

 

Η ∆ιοίκηση της Χρωστική Α.Ε. έχει επιλέξει εκούσια να συµµετέχει η εταιρία στο EMAS και να εφαρµόζει ένα Σύστηµα 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, παρόλο που ως µικροµεσαία επιχείρηση έχει περιορισµένους πόρους, διότι πιστεύει ότι: 
 

• Η επιχειρησιακή δραστηριότητα µπορεί και πρέπει να συνυπάρχει αρµονικά µε τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

• Όλοι οι διαθέσιµοι πόροι πρέπει να αξιοποιούνται αποτελεσµατικά και η ρύπανση σηµαίνει εξορισµού 
αναποτελεσµατικότητα στη χρήση των πόρων. Έτσι η φύρα, τα υπολείµµατα της παραγωγής, τα ελαττωµατικά 
προϊόντα, η σπατάλη ενέργειας και νερού, αποτελούν παραδείγµατα αναποτελεσµατικής εκµετάλλευσης πόρων και 
απλά δηµιουργούν επιπρόσθετο κόστος, ενώ δεν προσφέρουν προστιθέµενη αξία στους πελάτες της εταιρίας. Για το 
λόγο αυτό η εταιρία αντιλαµβάνεται τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης, ως ανταγωνιστική πρόκληση και 
όχι ως απειλή ή οικονοµική επιβάρυνση. 

• Η δηµοσιοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και στόχων της εταιρίας, βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των  
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της και επιβάλλει πειθαρχία στον τρόπο συλλογής των δεδοµένων 
και στον προγραµµατισµό των µέτρων βελτίωσης. 

• Η ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη αυξάνει την ευαισθητοποίηση και τη συµµετοχή 
κάθε ενδιαφερόµενου στις προσπάθειες της εταιρίας για βελτίωση. 
 
 

Γενικός περιβαλλοντικός στόχος της εταιρίας δεν είναι απλά η συµµόρφωση µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία 
αλλά η δηµιουργική χρήση της τεχνολογίας για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη αποδοτικών και ασφαλών προϊόντων και 
διεργασιών. 
Επιπλέον µόνιµος στόχος της εταιρίας αποτελεί η µηδενική ρύπανση, ο οποίος είναι και σε πλήρη συµφωνία µε το στόχο 
ποιότητας για µηδενικά ελαττωµατικά προϊόντα και µε το στόχο της υγείας και ασφάλειας στην εργασία για µηδενικά 
ατυχήµατα. 
 

Η Περιβαλλοντική ∆ήλωση της εταιρίας δηµοσιοποιείται στο δικτυακό της τόπο. 
 
Κωνσταντίνος M. Παπαϊωάννου 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
 

Στοιχεία Επιχείρησης 

Επωνυµία ΧΡΩΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Χ.Π. 

Νοµική Μορφή Ανώνυµος Εταιρία 

ΑΦΜ 094041264 

Ονοµατεπώνυµο, θέση στην επιχείρηση 
του  Νοµίµου Εκπροσώπου 

Κωνσταντίνος Μ. Παπαϊωάννου,   
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Έτος Ίδρυσης 1959 

Πλήρης ∆ιεύθυνση Έδρας  Επιχείρησης 
και Εγκαταστάσεων 

Ζήνωνος 15-17, Τ.Κ. 19400, Κορωπί, Αττική 

Αντικείµενο ∆ραστηριότητας 

Παραγωγή Χρωστικών Υλών (Masterbatches) και Μελανιών Εκτύπωσης. 
Εµπόριο Χηµικών Προϊόντων (Θερµοπλαστικά Πολυµερή, Λιπαντικά, 
Σταθεροποιητές, Αποκολλητικά Καλουπιών), Χρωστικές Ύλες. 
Αντιπροσώπευση Μηχανηµάτων. 

Κωδικός δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆)  
(Η κατηγοριοποίηση πραγµατοποιήθηκε 
κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας 
ΣΤΑΚΟ∆ 2008) 

20.12 Παραγωγή χρωστικών υλών 
20.12-0 Παραγωγή χρωστικών υλών 
 
20.30 Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιών 
τυπογραφίας και µαστιχών 
20.30-0 Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιών 
τυπογραφίας και µαστιχών  
 
46.75 Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων 
46.75-0 Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων 
 
46.76 Χονδρικό εµπόριο άλλων ενδιάµεσων προϊόντων 
46.76-0 Χονδρικό εµπόριο άλλων ενδιάµεσων προϊόντων 
 
46.19 Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών 
46.19-0 Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών 

Κατηγορία  NACE 

20.1 Παραγωγή βασικών χηµικών προϊόντων, λιπασµάτων και αζωτούχων 
ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς µορφές 
20.12 Παραγωγή χρωστικών υλών 

 
20.3 Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιών 
τυπογραφίας και µαστιχών 
20.30 Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιών 
τυπογραφίας και µαστιχών  

 
46.75 Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων 
46.76 Χονδρικό εµπόριο άλλων ενδιάµεσων προϊόντων  
46.19 Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών 

Εκδότης και Αριθµός Άδειας Λειτουργίας 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Α.Π. 6291/ 
22-12-2010 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων 

∆ιεύθυνση  ΠΕΧΩ Περιφέρειας Αττικής, Α.Π. Φ1188/6202 Περιβ.9/ 20-09-2010. 
Α.Π. παράτασης ΑΕΠΟ στη ∆ιεύθυνση  ΠΕΧΩ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής: Φ1188/4656/ΠΕΡΙΒ.9/14, 01/12/2014 

Καταχώρηση στο µητρώο EMAS Αριθµός καταχώρησης:  EL-000070, Ηµεροµηνία καταχώρησης:  04/09/2008 

Μηχανολογικός Εξοπλισµός 

Κινητήρια Ισχύς:  1.982,97 HP                                                           
Θερµική Ισχύς:        398,10 KW                                                               
Ισχύς εξοπλισµού περιβάλλοντος και πυρόσβεσης:  269,46 HP 
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
 

Εκτίµηση µέσου αριθµού µονίµως 
απασχολούµενου προσωπικού  

Κατηγορία Προσωπικού 

Επιστηµονικό 16 

Ειδικευµένο 13 

Ανειδίκευτο 10 

Σύνολο:                                                                                                          39 
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
 
Ιστορική ∆ιαδροµή 
 
1959 Ιδρύεται η Χρωστική ως ατοµική επιχείρηση από τον κ. Μενέλαο Παπαϊωάννου, µε αντικείµενο την 

εµπορία χρωστικών υλών για την βιοµηχανία πλαστικών και ελαστικού.  
1962 Ξεκινάει η παραγωγή µιγµάτων χρωστικών υλών σε σκόνη και η παροχή υπηρεσίας σχεδιασµού 

αποχρώσεων. 
1971 Επεκτείνεται η παραγωγική δραστηριότητα µε την παραγωγή µελανιών φλεξογραφίας και βαθυτυπίας και 

χρωµάτων πιστολιού για πλαστικά. 
1973 Η Χρωστική µετατρέπεται σε ανώνυµη εταιρία.  
1974 Το εργοστάσιο µεταφέρεται από το κέντρο της Αθήνας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Κορωπί. 
1976 Λειτουργούν οι πρώτες γραµµές παραγωγής χρωµατιστών masterbatches. 
1985 Εγκαθίσταται και λειτουργεί µεγάλη γραµµή παραγωγής πληρωτικών masterbatches και compounds. 

Η εταιρία ξεκινά να εξάγει τα προϊόντα της σε χώρες της Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής. 
1994 - 1999 Πραγµατοποιείται πλήρης αντικατάσταση των παλαιών γραµµών παραγωγής masterbatch και 

διπλασιασµός της παραγωγικής δυναµικότητας. 
2000 Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας που εφαρµόζει η εταιρία πιστοποιείται µε το ISO 9001 από το 

Γερµανικό Φορέα Πιστοποίησης DQS. 
2005 Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που εφαρµόζει η εταιρία επαληθεύεται σύµφωνα µε τον 

Ευρωπαϊκό κανονισµό EMAS. 
Καταργείται η χρήση όλων των χρωστικών και προσθέτων που περιέχουν βαρέα µέταλλα σε όλα τα 
προϊόντα της εταιρίας. 

2006 Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που εφαρµόζει η εταιρία πιστοποιείται 
σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ 1801 & OHSAS 18001. 

2008 Η Χρωστική καταχωρείται στο µητρώο EMAS του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµό EL-000070. 
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ  
 
Θέση Εγκαταστάσεων 
 
Τα γραφεία της εταιρίας και οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις βρίσκονται στο Κορωπί Νοµού Αττικής, επί της οδού 
Ζήνωνος 15-17, η οποία είναι κάθετη στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, σε απόσταση 30 km από το κέντρο της Αθήνας 
και πολύ κοντά στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών. 
Οι εγκαταστάσεις είναι ιδιόκτητες και καλύπτουν περιοχή 18.887,15 m2. Στην περιοχή είναι εγκατεστηµένες περίπου 
σαράντα µικρές και µεσαίες βιοτεχνίες και βιοµηχανίες παραγωγής τροφίµων, εκτυπώσεων, ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, 
χρωµάτων, κ.λ.π.  
Οι κτιριακές µας εγκαταστάσεις είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές απαιτήσεις και αποτελούν δείγµα 
της σύγχρονης ελληνικής βιοµηχανικής αρχιτεκτονικής. Ιδιαίτερη φροντίδα έχει ληφθεί για την αισθητική τους 
οµοιοµορφία. Τα κτίρια συντηρούνται τακτικά, ώστε να παραµένουν σε καλή κατάσταση. 
Μεγάλο τµήµα των γηπέδων έχει φυτευτεί µε ειδικά επιλεγµένα δέντρα και θάµνους µε χαµηλές απαιτήσεις ποτίσµατος, 
κατάλληλα για το κλίµα της Αττικής.  
 
Χάρτης 1 - ∆ορυφορική Φωτογραφία Χάρτη Εγκατάστασης της Χρωστική Α.Ε. 
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
 
Πεδίο Εφαρµογής Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 
 
Σχεδιασµός και Παραγωγή Masterbatches, Compounds, Dry Color Blends, Μελανιών Εκτύπωσης, Επιχρισµάτων. 
Αντιπροσώπευση και Εµπορία Χηµικών Προϊόντων. 
Αντιπροσώπευση Μηχανηµάτων για τις βιοµηχανίες πλαστικών και εκτυπώσεων. 
 
Τα Προϊόντα και οι Εµπορικές µας ∆ραστηριότητες 
 
Προϊόντα 
Η Χρωστική Α.Ε. είναι µία από τις µεγαλύτερες Ελληνικές παραγωγικές και 
εξαγωγικές επιχειρήσεις masterbatches και παρασκευασµάτων χρωστικών υλών 
σε σκόνη που χρησιµοποιούνται για το χρωµατισµό ή τη βελτίωση των ιδιοτήτων 
των θερµοπλαστικών πολυµερών. 
 
Επίσης παράγει µελάνια νερού και διαλυτών που χρησιµοποιούνται για την 
εκτύπωση εύκαµπτης συσκευασίας µε τη µέθοδο φλεξογραφίας και βαθυτυπίας, 
και χρώµατα πιστολιού για ακρυλικές φωτεινές επιγραφές και βινυλικές 
επιφάνειες.  

 

 
Εµπορικές ∆ραστηριότητες 
Η Χρωστική Α.Ε. λειτουργεί σαν αντιπρόσωπος και διανοµέας στην Ελλάδα, για διάφορα χηµικά προϊόντα, που 
συµπληρώνουν τη γκάµα των προϊόντων της: 

- Θερµοπλαστικά Πολυµερή 

- Λιπαντικά και Αποκολλητικά Καλουπιών 

- Χρωστικές Ύλες (Πιγµέντα) 

- Σταθεροποιητές 
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ACT 

 

 
CHECK 

 

 
DO 

 

 
PLAN 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

Η Χρωστική Α.Ε. έχει αναπτύξει και εφαρµόζει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης το οποίο περιλαµβάνει το 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π), το Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Σ∆ΥΑΕ) και το 
Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆), σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 - ΕΛΟΤ 
1801:2002 και κατά τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 25ης Νοεµβρίου περί της εκούσιας συµµετοχής οργανισµών σε κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και 
Οικολογικού Ελέγχου (EMAS). 
 
Με το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης, ορισµένες διαδικασίες εφαρµόζονται µε τον ίδιο τρόπο για όλους τους 
σκοπούς, δηλαδή την ποιότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ένα τέτοιο 
παράδειγµα είναι οι διαδικασίες που αφορούν στην πρόσληψη, εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού. 
Η Χρωστική Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί από το 2000, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου για τη διαχείριση ποιότητας 
ISO 9001 και από το 2006 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001 - ΕΛΟΤ 1801 για τη διαχείριση της 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Τέλος, η εταιρία µας είναι ήδη καταχωρηµένη στο µητρώο EMAS του ΥΠΕΚΑ από το 
2008 (Αριθµός καταχώρησης: EL-000070, ηµεροµηνία καταχώρησης: 04/09/2008). Τον Ιανουάριο του 2014 ανανεώθηκε η 
καταχώρηση της εταιρίας στο µητρώο EMAS του ΥΠΕΚΑ και γίνεται χρήση της παρέκκλισης του άρθ. 7 του κανονισµού 
EMAS για τους µικρούς οργανισµούς.  
 
Το ΣΠ∆ της εταιρίας αποτελείται από:  

• Την περιβαλλοντική πολιτική 

• Την περιβαλλοντική δήλωση 

• Την περιβαλλοντική επισκόπηση των δραστηριοτήτων και προϊόντων και τον εντοπισµό και αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών πτυχών 

• Το εγχειρίδιο που παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις και κάνει αναφορά στις λειτουργικές διαδικασίες  

• Τις λειτουργικές διαδικασίες που περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητές της εταιρίας που 
είναι κρίσιµες για την προστασία του περιβάλλοντος  

• Τους περιβαλλοντικούς στόχους και τα αντίστοιχα προγράµµατα υλοποίησης 

• Το διάλογο µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη 

• Το σύστηµα µέτρησης, παρακολούθησης και βελτίωσης που περιλαµβάνει τις µετρήσεις και τα αρχεία που τηρούνται, 
τις εσωτερικές περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και την ανασκόπηση από τη διοίκηση για την αξιολόγηση των 
επιδόσεων και τον προγραµµατισµό των µέτρων βελτίωσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δοµή του ΣΠ∆ βασίζεται στον κύκλο PLAN – DO – CHECK – 
ACT και στοχεύει στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων της εταιρίας 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

• Νοµοθετική Ενηµέρωση και Συµµόρφωση 
Πολιτική της εταιρίας είναι να ενηµερώνεται συστηµατικά από έγκυρες πηγές για τη νοµοθεσία και τις λοιπές κανονιστικές 
και τυποποιητικές διατάξεις που είναι σχετικές µε τη σύννοµη λειτουργία της σε όλες τις δραστηριότητές της. 
 
Στην εταιρία εφαρµόζεται εποπτική µέθοδος για τον έλεγχο της συµµόρφωσης της επιχείρησης µε τις νοµοθετικές 
απαιτήσεις. Τηρείται κατάλογος µε όλη τη σχετική µε τις δραστηριότητές της εταιρίας νοµοθεσία, ο οποίος ανανεώνεται 
όταν υπάρχει ανάγκη (Λίστα Ελέγχου Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας). Στον κατάλογο αυτό περιγράφεται η απαίτηση και 
αξιολογείται η συµµόρφωση της επιχείρησης µε αυτή καθώς επίσης και η συχνότητα ελέγχου της συµµόρφωσης. Στον ίδιο 
κατάλογο φαίνεται ο τρόπος συµµόρφωσης της µε τη νοµοθεσία. ∆ιατηρείται σε ηλεκτρονικό φάκελο αρχείο όλων αυτών 
των νοµοθετηµάτων. Η µη συµµόρφωση συζητιέται κατά την ανασκόπηση του συστήµατος ή νωρίτερα όταν εντοπιστεί η 
µη συµµόρφωση και ανάλογα µε τη σοβαρότητά της. Οι τρόποι ικανοποίησης της νοµοθεσίας, η οποία δεν είναι ακόµη σε 
ισχύ, αποτελούν στόχους και παρακολουθούνται τακτικά.  
 
Η εταιρία συµµορφώνεται µε την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία, τόσο από πλευράς άδειας λειτουργίας όσο και από 
τις λοιπές απαιτούµενες εγκρίσεις και άδειες από δηµόσιες αρχές (έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άδεια 
επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων, πιστοποιητικό πυρασφάλειας). 
 

• Εκπαίδευση Εργαζοµένων – Επικοινωνία 
Οι εργαζόµενοι της εταιρίας εκπαιδεύονται στο Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, µε σκοπό να ευαισθητοποιηθούν 
σε θέµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση αποβλήτων, µε την κατανάλωση φυσικών πόρων καθώς και σε θέµατα υγείας 
και ασφάλειας στην εργασία αλλά και σε θέµατα που σχετίζονται µε έκτακτα περιστατικά.  
 
Το προσωπικό ενηµερώνεται για τα περιβαλλοντικά θέµατα που αφορούν τη λειτουργία της εταιρίας. Ανά τµήµα οι 
εργαζόµενοι γνωρίζουν τα περιβαλλοντικά µέτρα διαχείρισης, τα προγράµµατα, τους στόχους που έχουν τεθεί και τον 
τρόπο επίτευξής τους και έχουν τη δυνατότητα της επικοινωνίας µε τους υπεύθυνους των τµηµάτων τους για την παροχή 
προτάσεων βελτίωσης. 
 
Επίσης, υπάρχει θέση εργασίας στον τοµέα Ασφάλειας και Περιβάλλοντος µε κύρια καθήκοντα τη λειτουργία του 
περιβαλλοντικού εξοπλισµού, τον καθαρισµό των δαπέδων και τη φροντίδα των εξωτερικών χώρων. 
 
Πολιτική της εταιρίας είναι η αµφίδροµη επικοινωνία µε όλους τους ενδιαφερόµενους σχετικά µε τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από τη λειτουργία της µε σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.  
 

• Υπεργολάβοι – Προµηθευτές  
Οι υπεργολάβοι της εταιρίας δεσµεύονται µέσω συµφωνητικών να συµµορφώνονται µε τη νοµοθεσία για την προστασία 
του περιβάλλοντος στις δραστηριότητές τους που αφορούν την εταιρία. Στις περιπτώσεις που εργάζονται µέσα στις 
εγκαταστάσεις της εταιρίας, επιθεωρούνται τακτικά από προσωπικό της. 
 
Επιπλέον, η εταιρία αξιολογεί τους προµηθευτές µε περιβαλλοντικά κριτήρια και είναι σε επικοινωνία µαζί τους για την 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων και την ενηµέρωση της για εναλλακτικές λύσεις, περιβαλλοντικά φιλικές, 
όσον αφορά τα προϊόντα και υλικά συσκευασίας τους. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

• Περιβαλλοντικά Παράπονα 
Κατά τα έτη 2008 έως 2015 δεν έχει παρουσιαστεί κανένα περιβαλλοντικό παράπονο από ενδιαφερόµενα µέρη. Η εταιρία 
έχει αναπτύξει διαδικασία για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση που αναφερθεί περιβαλλοντικό 
παράπονο. 
 

• Μη Συµµορφώσεις – ∆ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες  
Η εταιρία για να επιτύχει το στόχο της για συνεχή βελτίωση, εξετάζει συστηµατικά κάθε µη συµµόρφωση και συµβάν 
(πρόβληµα, αστοχία, δυσλειτουργία, βλάβη, ατύχηµα) έτσι ώστε να εντοπίζει τα αίτια και να λαµβάνει τα κατάλληλα 
διορθωτικά και προληπτικά µέτρα µε σκοπό την αποφυγή εκδήλωσης ή επανάληψης. 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κυριότερες υπευθυνότητες του προσωπικού σχετικά µε το σχεδιασµό και την εφαρµογή του ΣΠ∆, έχουν ως εξής: 
 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Καθορίζει την περιβαλλοντική πολιτική, τις υπευθυνότητες και κατανέµει τους απαραίτητους πόρους. Επίσης, 
αναπληρώνει τον Υπεύθυνο Ασφάλειας κα Περιβάλλοντος σε θέµατα του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. 
 
Υπεύθυνος Περιβάλλοντος 
Έχει τη συνολική ευθύνη για την εφαρµογή και τήρηση του ΣΠ∆ και για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας. Έχει επίσης την ευθύνη για την αποτελεσµατική εκπαίδευση του προσωπικού, για το συντονισµό των 
εσωτερικών επιθεωρήσεων και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των περιβαλλοντικών στόχων και 
προγραµµάτων. Έχει την ευθύνη για την επικοινωνία µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης της 
διευθέτησης των περιβαλλοντικών παραπόνων.  
 
Υπεύθυνος Συντήρησης 
Έχει την ευθύνη για την εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισµού και της παραγωγής. 
 
Υπεύθυνος Ασφάλειας Προϊόντων 
Έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση της ασφάλειας  των υλικών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή και τον έλεγχο 
των προϊόντων της εταιρίας, όσον αφορά τις επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Είναι επίσης υπεύθυνος για 
την τεκµηρίωση της ασφάλειας των προϊόντων της εταιρίας που περιλαµβάνει τα ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας και τις 
Κάρτες Εκτάκτου Ανάγκης κατά τη Μεταφορά. 
 
Επόπτες Βάρδιας Παραγωγής 
Έχουν την ευθύνη για την εφαρµογή όλων των διαδικασιών του ΣΠ∆ στα τµήµατα παραγωγής και για τη σωστή 
λειτουργία του εξοπλισµού που αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Υπεύθυνοι Τµηµάτων 
Είναι υπεύθυνοι για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού των τµηµάτων τους σχετικά µε το ΣΠ∆, µέσω της 
γνωστοποίησης της περιβαλλοντικής πολιτικής και των αντίστοιχων στόχων. Είναι επίσης υπεύθυνοι  για την εισήγηση 
και την εφαρµογή προγραµµάτων βελτίωσης στα πεδία αρµοδιότητάς τους καθώς και για την αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση των συµβάντων, ατυχηµάτων και µη συµµορφώσεων.  
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 
Η παραγωγική διαδικασία της µονάδας περιλαµβάνει την παραγωγή masterbatches και την παραγωγή µελανιών υδατικής 
βάσης και βάσης διαλύτη. Η παραγωγική διαδικασία αναλύεται στη συνέχεια. 
 
Παραγωγή masterbatches  

Τα στάδια της παραγωγής masterbatches είναι τα ακόλουθα: 

• Άλεση του πολυµερούς (πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, πολυστυρένιο, PVC) σε τριβείο  

• Ανάµιξη της σκόνης του πολυµερούς µε ανόργανες ή οργανικές χρωστικές ύλες, πρόσθετα (ανθρακικό ασβέστιο, 
τάλκης,  κερί, αντιοξειδωτικά, λιπαντικά, κλπ.) σε ταχυαναµικτήρες 

• Τροφοδοσία του µίγµατος των πρώτων υλών σε εξωθητή (extruder)  

• Τήξη του πολυµερούς, διαβροχή, ανάµιξη και διασπορά των ενεργών συστατικών (χρωστικών ή προσθέτων) στο 
τήγµα του πολυµερούς και εξώθηση από κεφαλή µε οπές 

• Ψύξη του προϊόντος σε νερό 

• Στέγνωµα της επιφάνειας του προϊόντος µε αέρα 

• Κοπή σε κόκκους  

• Κοσκίνισµα των κόκκων για το διαχωρισµό της σωστής ποιότητας 

• Αεροµεταφορά της σωστής ποιότητας κόκκων και αποθήκευση σε σιλό 

• Ζύγιση και συσκευασία του προϊόντος µε ζυγιστικό ενσακιστικό µηχάνηµα σε πλαστικά σακιά  
 
Μελάνια Υδατικής Βάσης 
 
Τα στάδια που ακολουθούνται στην παραγωγή µελανιών υδατικής βάσης είναι τα ακόλουθα: 

• Ζύγιση και τροφοδοσία των συστατικών, χρωστικής ύλης ρητίνης, προσθέτων και νερού 

• ∆ιαβροχή της χρωστικής ύλης και προδιασπορά µε ανάµιξη σε αναµικτήρα µεγάλης περιφερειακής ταχύτητας 

• Μηχανική διασπορά σε τρικύλινδρο τριβείο - ζυµωτήριο 

• Ανάµιξη της διασποράς µε νερό, ρητίνη αραίωσης και διάφορα πρόσθετα σε αναµικτήρα για την παραγωγή του 
µελανιού  

• Φίλτρανση του µελανιού  για την αποµάκρυνση των αδιάσπαρτων σωµατιδίων µε αντλία διήθησης  

• Συσκευασία του µελανιού σε µεταλλικά δοχεία ή δεξαµενές 
 
Μελάνια ∆ιαλύτου 
 
Τα στάδια που ακολουθούνται στην παραγωγή µελανιών διαλύτου είναι τα ακόλουθα: 

• Ζύγιση και τροφοδοσία των συστατικών, χρωστικής ύλης ρητίνης και προσθέτων  

• Τήξη της ρητίνης και διασπορά της χρωστικής ύλης σε δικύλινδρο ζυµωτήριο και διαµόρφωση σε φύλλο 

• Άλεση του φύλλου της στερεής διασποράς σε θραυστήρα και παραγωγή ακανόνιστων σωµατιδίων (chips) 

• Ανάµιξη σε κάθετο αναµικτήρα των chips µε οργανικούς διαλύτες, ρητίνες αραίωσης και διάφορα πρόσθετα 

• Φίλτρανση του µελανιού για την αποµάκρυνση των αδιάσπαρτων σωµατιδίων µε αντλία διήθησης 

• Συσκευασία του µελανιού σε µεταλλικά δοχεία ή δεξαµενές 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται τα διαγράµµατα ροής των παραπάνω διαδικασιών. 
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Πολυμερές

σε κόκκους

Σιλό

Πολυμερές σε σκόνη

Τριβείο Πολυμερών

άλεση και κοσκίνηση

πολυμερών

Ταχυαναμικτήρας

ανάμιξη και προ

διασπορά όλων των

υλικών

Σιλό πολυμερών Σιλό Πιγμέντων

Κοχλιωτοί

τροφοδότες

τροφοδοσία πρώτων

υλών

Τροφοδότες

τροφοδοσία πρώτων

υλών

Πιγμέντα,πρόσθετα

και πολυμερή

Εναλλακτικά

Εξωθητής

μηχανική διασπορά πιγμέντων,

πληρωτικών και προσθέτων σε

τήγμα πολυμερούς

Σύστημα Ψύξης

ψύξη του

masterbatch

Κοκκοποιητής

κόψιμο των

μακαρονιών σε

κόκκους

Κόσκινα

διαχωρισμός των

κόκκων

Ζυγιστικό -

Ενσακκιστικό

ζύγιση και συσκευασία

σε σακιά LPDE

Στέγνωμα

επιφανειακή ξήρανση

των μακαρονιών και

των κόκκων

 Masterbatches
Διάγραμμα Παραγωγής

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 1 
∆ιάγραµµα ροής παραγωγικής διαδικασίας masterbatches 
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Μελάνια σε υδατική βάση

Μεταλλικά Δοχεία Δεξαμενές

Προδιεσπαρμένο πιγμέντο σε ρητίνη

σε μορφή πάστας

Συμπύκνωμα πιγμέντου/ ρητίνης

σε μορφή πάστας

Μελάνια διαλυτών

Τσιπς πιγμέντου/ συμπύκνωμα ρητίνης

Συμπύκνωμα πιγμέντου/ ρητίνης σε φύλλα

Διαλύτες,

ρητίνες,

πρόσθετα

Ζύγιση &

Τροφοδοσία

Μεταλλικά Δοχεία Δεξαμενές

Δικύλινδρο Ζυμωτήριο

μηχανική διασπορά

πιγμέντων σε τήγμα

ρητίνης

Τρικύλινδρο ζυμωτήριο

 μηχανική διασπορά

πιγμέντων σε υγρή ρητίνη

Ζύγιση & Τροφοδοσία

Ζύγιση &

τροφοδοσία

Ζύγιση &

Τροφοδοσία

Αναμικτήρας

Διαβροχή πιγμέντων και

διασπορά με ταχεία

ανάμιξη

Αναμικτήρας

ανάμιξη όλων των

συστατικών

Νερό, ρητίνες,

προσθετα

Αντλία με φίλτρο

φίλτρανση

αδιάσπαρτων

σωματιδίων

Αντλία με φίλτρο

Φίλτρανση

αδιάσπαρτων

σωματιδίων

Αναμικτήρας

ανάμιξη όλων

των συστατικών

Σπαστήρας

άλεση φύλλων

σε τσιπς

Πιγμέντα, ρητίνη άλεσης,

πρόσθετα, νερό

 Μελάνια Διαλυτών
Διάγραμμα Παραγωγής

 Μελάνια σε Υδατική Βάση
Διάγραμμα Παραγωγής

Πιγμέντα,

ρητίνες,

πρόσθετα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
∆ιάγραµµα 2 

∆ιάγραµµα ροής παραγωγικής διαδικασίας µελανιών 
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  
 
Ποσότητες Α΄Υλών  

 
Οι ποσότητες των α΄ υλών που χρησιµοποιήθηκαν για τα έτη 2012 έως 2015 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
Επίσης, στον ίδιο πίνακα παρουσιάζεται και ο δείκτης αποδοτικής χρήσης υλικών (τόνοι α’ υλών που χρησιµοποιήθηκαν 
ανά τόνο παραχθέντος προϊόντος όπως υπολογίστηκε στον πίνακα 2). 
 
Πίνακας 1 - Χρησιµοποιηθείσες Πρώτες – Βοηθητικές Ύλες για τα Έτη 2012 – 2015 

Οµάδα 
2012 

Ποσότητα (t) 
2013 

Ποσότητα (t) 
2014 

Ποσότητα (t) 
2015 

Ποσότητα (t) 

Πληρωτικά Υλικά  
(κυρίως ανθρακικό ασβέστιο, τάλκης)  

2.255,4 1.766,1 1.841,7 2.063,2 

Χρωστικές Ύλες  
(ανόργανες χρωστικές όπως οξείδια σιδήρου, 
διοξείδιο του τιτανίου, µπλε σιδηροκυανιουχου 
σιδήρου, αλουµίνια, κράµατα χαλκού, χρωστικές 
φθαλοκυανίνης και οργανικές χρωστικές ύλες 
περιλαµβάνοντας κυρίως οργανικές αζωτούχες 
ενώσεις) 

345,0 330,1 389,2 599,3 

Χηµικά Πρόσθετα (στεατικά λιπαντικά, 
αντιοξειδωτικά, σταθεροποιητές, αντιστατικά και 
φθαλικοί πλαστικοποιητές για το PVC, 
επιφανειοδραστικά, αποσµητικά, βακτηριοκτόνα, 
βελτιωτικά πρόσφυσης, κλπ.). 

111,8 87,8 120,6 141,4 

Πολυµερή υλικά (πολυαιθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο, πολυστυρένιο, PVC) και 
Ρητίνες  
(ρητίνες ακρυλικές,  πολυουρεθάνης,  
πολυεστερικές, κετονικές, βινυλικών εστέρων, 
πολυαµιδικές, κλπ.) 

807,6 654,1 713,5 872,5 

∆ιαλύτες και Μίγµατα ∆ιαλυτών  
(αλκοόλες, εστέρες, γλυκόλες, γλυκολαιθέρες, 
κετόνες, αλιφατικοί υδρογονάνθρακες, αµίνες) 

63,4 76,5 89,9 111,1 

Μίγµατα διαλυτών που ανασυσκευάσθηκαν για 
εµπορία και δε χρησιµοποιήθηκαν στην 
παραγωγή µελανιών ή βερνικιών  

44,0 59,3 74,0 81,0 

Σύνολο 3.627,2 2.973,8 3.229,0 3.868,5 

Ποσοστιαία µεταβολή σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος 

6,3% -18,0% 8,6% 19,8% 

∆είκτης αποδοτικής χρήσης υλικών (t/t) 0,93 0,93 0,91 0,89 
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  
 
Ποσότητες Παραγόµενων Προϊόντων 

 
Οι ποσότητες των παραγόµενων προϊόντων από τη µονάδα της εταιρίας Χρωστική Α.Ε. για τα έτη 2012 έως 2015 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
Πίνακας 2 - Παραγωγή Προϊόντων για τα Έτη 2012 – 2015 

Οµάδα 
2012 

Ποσότητα (t) 
2013 

Ποσότητα (t) 
2014 

Ποσότητα (t) 
2015 

Ποσότητα (t) 

Παρασκευάσµατα Χρωστικών Υλών σε Σκόνη 22,0 35,7 72,4 52,5 

Μίγµατα τροφοδοσίας σε σκόνη 16,0 7,4   

∆ιαλύτες και Μίγµατα ∆ιαλυτών 45,8 59,4 74,3 81,1 

∆ιασπορείς Χρωστικών Ρευστές 21,5 28,2 35,7 43,9 

Ρευστά Μελάνια / Βερνίκια ∆ιαλυτών 98,8 116,5 164,7 249,2 

Ρευστά Μελάνια / Βερνίκια Νερού 19,4 37,0 44,5 75,9 

Masterbatches 3.622,2 2.909,5 3.123,7 3.808,4 

Έτοιµα Προϊόντα 3.885,7 3.193,6 3.515,3 4.311,0 

     

Υποπροϊόντα / Υπολείµµατα 11,8 11,3 27,3 9,8 

Σύνολο 3.897,5 3.204,9 3.542,6 4.320,8 

Ποσοστιαία µεταβολή σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος 

7,4% -17,8% 10,5% 21,9% 

 
 
Ποσότητες Προϊόντων Εµπορίας  

 
Οι ποσότητες των προϊόντων που εµπορεύθηκε η εταιρία για τα έτη 2012 έως 2015 παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα. 
 
Πίνακας 3 - Ποσότητες Προϊόντων Εµπορίας για τα Έτη 2012 – 2015 

Οµάδα 
2012 

Ποσότητα (t) 
2013 

Ποσότητα (t) 
2014 

Ποσότητα (t) 
2015 

Ποσότητα (t) 

Χρωστικές Ύλες & Χηµικά Πρόσθετα 67,7 65,2 71,7 78,0 

Θερµοπλαστικά 199,8 216,9 273,8 270,0 

∆ιαλύτες & Μίγµατα ∆ιαλυτών 101,4 96,3 118,0 122,2 

Βοηθητικά Χηµικά 4,0 3,1 4,2 4,1 

Σύνολο 372,9 381,5 467,8 474,3 

Ποσοστιαία µεταβολή σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος 

48,1% 2,3% 22,6% 1,4% 
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  
 
Σχεδιασµός Προϊόντων - Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις  
 
Στη φάση του σχεδιασµού των προϊόντων της η εταιρία, λαµβάνει υπόψη τις νοµοθετικές απαιτήσεις σχετικά µε την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη βέλτιστη διαθέσιµη τεχνολογία. Επιπλέον, παρέχονται στους πελάτες, όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την ασφαλή διαχείριση των προϊόντων της. 
 
Πέραν της συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία, έχει αποφασιστεί η σταδιακή µείωση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στα 
προϊόντα, αναπτύσσοντας εναλλακτικές ασφαλέστερες λύσεις.  
 
Στα πλαίσια αυτού του µόνιµου στόχου της η εταιρία έχει καταργήσει πλήρως τη χρήση σταθεροποιητών µολύβδου και 
χρωστικών υλών µολύβδου και καδµίου από το 2006. Συγκεκριµένα, οι σταθεροποιητές µολύβδου που χρησιµοποιούταν 
στα masterbatches µε φορέα PVC αντικαταστάθηκαν από σταθεροποιητές ασβεστίου /ψευδαργύρου.    
 
Επιπλέον, οι χρωστικές χρωµίου και µολύβδου αντικαταστάθηκαν από µίγµατα οργανικών και άλλων ανόργανων 
χρωστικών υλών µη επικίνδυνων για το περιβάλλον. Οι χρωστικές που χρησιµοποιούνται σε κάθε εφαρµογή ποικίλουν 
ανάλογα µε τη χρήση των masterbatches και των µελανιών και τις απαιτήσεις σε αντοχή στο φως, αντοχή στη θερµότητα, 
αντοχή σε διάφορους χηµικούς παράγοντες, κλπ.  
 
Επιπλέον η εταιρία έχει καταργήσει τη χρήση των φθαλικών πλαστικοποιητών DOP (Di-sec-octyl Phthalate) και DBP (Di-
n-butyl Phthalate) και χρησιµοποιεί πλέον µη φθαλικούς πλαστικοποιητές ή  φθαλικούς πλαστικοποιητές, οι οποίοι έχουν 
κριθεί ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανάλογα µε τη χρήση των προϊόντων της. Συγκεκριµένα, ο πλαστικοποιητής 
DOP αντικαταστάθηκε από DINP στο PVC και ο πλαστικοποιητής DBP αντικαταστάθηκε από ATBC στα µελάνια 
νιτροκυτταρίνης.  
 
Στα πλαίσια της µείωση χρήσης VOCs για την παραγωγή προϊόντων η εταιρία είχε θέσει στα προγράµµατα και ανέπτυξε 
την παραγωγή νέων σειρών προϊόντων µελανιών υδατικής βάσης. Συνολικά, για τα έτη 2012 - 2015 η εταιρία παρήγαγε 
και πούλησε τις παρακάτω ποσότητές των νέων προϊόντων µελανιών υδατικής βάσης: 
 
Πίνακας 4 - Ποσότητες Προϊόντων Μελανιών υδατικής βάσης  

Οµάδα 
2012 

Ποσότητα (t) 
2013 

Ποσότητα (t) 
2014 

Ποσότητα (t) 
2015 

Ποσότητα (t) 

Μελάνια υδατικής βάσης  11,4 20,8 21,9 41,5 

Ποσοστιαία µεταβολή σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος 

53,7% 83,2% 5,3% 89,5% 

 
Στόχος για το 2015 ήταν η παραγωγή µελανιών υδατικής βάσης να παραµείνει στα ίδια επίπεδα µε το 2014. Ο στόχος 
αυτός επετεύχθη. Μάλιστα παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση της παραγωγής. Στόχος για το 2016 είναι να παραµείνει η 
παραγωγή στα ίδια επίπεδα. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

Η συσχέτιση µεταξύ των διεργασιών των εγκαταστάσεων της εταιρίας Χρωστική Α.Ε. στο Κορωπί Αττικής και των 
περιβαλλοντικών πτυχών και των επιπτώσεών τους δίδεται παρακάτω. ∆εν έχει επέλθει κάποια µεταβολή από την 
αναγνώριση και αξιολόγηση που έγινε κατά τη σύνταξη της ∆ήλωσης για το έτος 2014. 
 
Η αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πτυχών έγινε µε βάση την Παράγραφο 2 του Παραρτήµατος Ι του 
Κανονισµού αριθ. 1221/2009 για το EMAS, η οποία περιλαµβάνει τις ακόλουθες παραµέτρους: 

• Νοµικές απαιτήσεις και όρια αδειών 

• Εκποµπές στην ατµόσφαιρα 

• Απορρίψεις στα ύδατα 

• Παραγωγή, ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση, µεταφορά και διάθεση στερεών και άλλων αποβλήτων, ιδίως 
επικίνδυνων 

• Χρήσεις γης και ρύπανση του εδάφους 

• Χρήση φυσικών πόρων και πρώτων υλών (συµπεριλαµβανοµένης της ενέργειας)· 

• Χρήση προσθέτων και βοηθητικών προϊόντων καθώς και ηµικατεργασµένων προϊόντων 

• Τοπικής εµβέλειας ζητήµατα (θόρυβος, κραδασµοί, οσµές, σκόνη, οπτική εµφάνιση κ.λπ.) 

• Ζητήµατα µεταφορών (τόσο εµπορευµάτων, όσο και υπηρεσιών)· 

• Κίνδυνοι περιβαλλοντικών ατυχηµάτων και επιπτώσεις ή ενδεχόµενες επιπτώσεις από συµβάντα, ατυχήµατα και 
πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

• Επιδράσεις στη βιοποικιλότητα. 
 
Όλες οι παραπάνω πτυχές αξιολογήθηκαν. Από τις πτυχές εκείνες που από τη φύση της δραστηριότητας της εταιρίας και 
τη γεωγραφική της θέση, είναι πιθανό να δηµιουργηθούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, είναι οι παρακάτω: 
1. Ατµοσφαιρική ρύπανση 
2. Ρύπανση υδάτων  
3. Ρύπανση εδάφους και υπεδάφους  
4. Κατανάλωση ενέργειας 
5. Κατανάλωση νερού 
6. Κατανάλωση φυσικών πόρων  
7. Περιβαλλοντικές κοινωνικές οχλήσεις (π.χ. θόρυβος) 
8. Επιδράσεις στη βιοποικιλότητα. 
 
Η αναγνώριση και εξέταση των περιβαλλοντικών πτυχών έγινε λαµβάνοντας υπόψη τις κανονικές, τις µη – κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας, τα έκτακτα περιστατικά καθώς και τις καταστάσεις από άλλες δραστηριότητες. Επίσης, 
πραγµατοποιήθηκε αναγνώριση και προσδιορισµός και των έµµεσων περιβαλλοντικών πτυχών µέσω των οποίων η 
εταιρία έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον.  
 
Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πτυχών πραγµατοποιήθηκε µε κριτήρια: 

• Την πιθανότητα πρόκλησης βλάβης στο περιβάλλον (µε βαθµολόγηση από 0 (αµελητέο) έως 4 (κρίσιµο)) 

• Την ύπαρξη νοµικής απαίτησης (µε βαθµολόγηση 0 ή 4),   

• Τη διάρκεια που έχει η επίπτωση, όταν αυτή συµβεί (µε βαθµολόγηση από 0 (αµελητέο) έως 4 (κρίσιµο)), 

• Την κλίµακα επίδρασης  (χωρικά) (µε βαθµολόγηση από 0 (αµελητέο) έως 4 (κρίσιµο)), 

• Τη λογοδοσία προς τα ενδιαφερόµενα µέρη, για την υπό εξέταση επίδραση (µε βαθµολόγηση από 0 (αµελητέο) έως 4 
(κρίσιµο)). 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

Πραγµατοποιήθηκε αναγνώριση των περιβαλλοντικών πτυχών ανά δραστηριότητα της εταιρίας, των αρµοδιοτήτων – 
ευθυνών (άµεσες/ έµµεσες πτυχές) και των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
 
Οι έµµεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κρίθηκαν µη σηµαντικές (π.χ. εκποµπές καύσης, κατανάλωση πετρελαίου και 
παραγωγή περιβαλλοντικού θορύβου από οχήµατα τρίτων, ρύπανση εδάφους από τη διαχείριση στερεών αποβλήτων από 
εταιρίας διαχείρισης αποβλήτων ή εταιρίες συντήρησης εξοπλισµού, επιδράσεις στη βιοποικιλότητα από προµηθευτές και 
υπεργολάβους κλπ).  
 
Ως σηµαντικές κρίθηκαν οι παρακάτω άµεσες περιβαλλοντικές πτυχές ύστερα από επαναξιολόγησή τους λαµβάνοντας 
υπόψη τα προγράµµατα που έχουν ήδη υλοποιηθεί και τα µέτρα που έχουν ληφθεί και εξακολουθούν να λαµβάνονται: 
1. Ρύπανση εδάφους και υπεδάφους η οποία µπορεί να προκληθεί από την παραγωγή στερεών αποβλήτων µη 

επικίνδυνων από τα υλικά συσκευασίας των πρώτων υλών (παλέτες, πλαστικές σακούλες, φιλµ περιτυλίγµατος, 
µεταλλικά δοχεία, χαρτόσακκοι και χάρτινα κιβώτια) και από την παραγωγή λάσπης που παράγεται από το σύστηµα 
επεξεργασίας αποβλήτων µελανιών διαλυτών. 

2. Η κατανάλωση νερού κατά την παραγωγική διαδικασία. 
 
Κατά τη λειτουργία της εταιρίας δεν προκύπτουν επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µονάδα δεν 
βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000. Παρά το γεγονός ότι κατά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
πτυχών και των επιπτώσεων στο περιβάλλον  δεν προκύπτουν επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, πραγµατοποιήθηκε 
υπολογισµός του δείκτη καλυµµένων επιφανειών (κτίρια, δρόµοι, πλατφόρµες, πλακόστρωτες επιφάνειες κλπ) προς 
ακάλυπτες επιφάνειες των εγκαταστάσεων της εταιρίας. Ο λόγος καλυµµένων επιφανειών προς ακάλυπτες ανέρχεται σε 
1,95 (m2 καλυµµένων επιφανειών/m2 ακάλυπτων επιφανειών). 
 
Η εταιρία θέτει σκοπούς και στόχους για τις σηµαντικές περιβαλλοντικές πτυχές που έχει αξιολογήσει, αλλά και για 
ορισµένες µη σηµαντικές, έχοντας πάντα ως γενικότερο πλαίσιο δράσης τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της 
επιδόσεων. Η εφαρµογή των σκοπών και στόχων πραγµατοποιείται µέσα από: 

• τις διαδικασίες του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, οι οποίες αφορούν τα µέτρα που λαµβάνονται για την 
διαχείριση των πτυχών και την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίδοσης και τα προγράµµατα που έχουν 
υλοποιηθεί 

• τα προγράµµατα και τους στόχους βελτίωσης. 
 
Οι σκοποί και στόχοι, τα µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τα προηγούµενα προγράµµατα που έχουν υλοποιηθεί 
όπως και τα νέα προγράµµατα βελτίωσης αναλύονται στην συνέχεια. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ  
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα περιβαλλοντικά µέτρα, τα περιβαλλοντικά προγράµµατα που έχουν ήδη υλοποιηθεί όπως 
και οι επιδόσεις της εταιρίας. 
 

Αέριες Εκποµπές 
Οι κυριότερες αέριες εκποµπές που παράγονται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας περιλαµβάνουν τα 
αιωρούµενα σωµατίδια - σκόνη που προκύπτει σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και τις πτητικές 
οργανικές ενώσεις (VOC) που προέρχονται από τη χρήση οργανικών διαλυτών. Αναλυτικότερα οι πηγές αέριων 
εκποµπών περιγράφονται στη συνέχεια. 
 
Αιωρούµενα Σωµατίδια (Σκόνη) 
Σκόνη παράγεται κατά: 

• Τη µεταφορά των υλικών στα σιλό τροφοδοσίας 

• To άνοιγµα των συσκευασιών, την τροφοδοσία και την ανάµιξη υλικών στους ταχυαναµικτήρες 

• Την άλεση πολυµερών 

• Τον καθαρισµό του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων 
 
Για την ελαχιστοποίηση της σκόνης λειτουργούν: 

• ∆ύο κεντρικά συστήµατα αποκονίωσης για την τοπική απαγωγή της σκόνης από τις γραµµές παραγωγής του 
masterbatch. 

• Συστήµατα αεροµεταφοράς υλικών σε σκόνη, από µεγασάκους στα σιλό των γραµµών παραγωγής του masterbatch. 

• Φίλτρα αέρα στα σιλό υποδοχής των υλικών στις γραµµές παραγωγής του masterbatch. 

• Τροφοδοτικά κλειστού τύπου στις γραµµές παραγωγής του masterbatch. 

• Φίλτρα επιδαπέδια για τη φίλτρανση του αέρα από τα σιλό των τριβείων πολυµερών. 

• ∆ύο κεντρικά δίκτυα απορρόφησης σκόνης, συνδεδεµένα µε δύο βιοµηχανικές ηλεκτρικές σκούπες υψηλού κενού για 
τον καθαρισµό των χώρων και του εξοπλισµού της παραγωγής masterbatch. 

• Τρεις βιοµηχανικές σκούπες για τον καθαρισµό των χώρων των αποθηκών και των εργαστηρίων. 

• Μηχανοκίνητο σάρωθρο και µηχανή πλύσης – στέγνωσης για τον καθαρισµό των δαπέδων. 
 

 
Φωτογραφία Συστήµατος Αεροµεταφοράς 

Για την παρακολούθηση των εκποµπών αιωρούµενων σωµατιδίων πραγµατοποιούνται µετρήσεις. Τα αποτελέσµατα των 
µετρήσεων και η οριακή τιµή της νοµοθεσίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 5. 
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Πίνακας 5 - Μετρήσεις Εκποµπών Σκόνης 

Σηµείο ∆ειγµατοληψίας 
Εκποµπή Σκόνης mg/m3 Όριο Νοµοθεσίας  

Π.∆. 1180/1981 
 mg/m3 

∆εκέµβριος 2011 
Ιανουάριος 2012 

Έξοδος φίλτρου σιλό νέου τριβείου - 

100,00 
Έξοδος απαγωγού ζυµωτηρίου D2 7,79 

Έξοδος αποκονιωτή Νο1 1,34 

Έξοδος αποκονιωτή Νο2 0,96 

 
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOCs) 
Η κύρια πηγή VOCs είναι οι οργανικοί διαλύτες, οι οποίοι εκπέµπονται κατά την παραγωγική διαδικασία των µελανιών 
και πιο συγκεκριµένα κατά το στάδιο της ανάµιξης, της ζύγισης και της συσκευασίας. 
 
Η συγκεκριµένη δραστηριότητα (παραγωγή µελανιών) που λαµβάνει χώρα στη µονάδα εµπίπτει στην ΚΥΑ 
36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ Β’1450/14-6-2013) «Καθορισµός πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την 
ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες, σε 
συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και 
έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010.» όπ0ως έχει 
τροποποιηθεί και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που ορίζει η νοµοθεσία. 
 
Για τον περιορισµό των εκποµπών λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα: 

• Χρησιµοποιούνται ειδικά πλαστικά αντιστατικά καλύµµατα που εµποδίζουν την εξάτµιση των διαλυτών τόσο κατά τη 
διάρκεια της επεξεργασίας (ανάµιξη στα καζάνια) όσο και κατά την προσωρινή αποθήκευση. 

• Ελέγχονται τακτικά οι περιέκτες των διαλυτών για τυχόν διαρροές ή διάβρωση. 
 
Στόχος της εταιρίας είναι η συµµόρφωση µε τα όρια εκποµπής της κείµενης νοµοθεσίας. 
 
Για την παρακολούθηση των εκποµπών VOCs πραγµατοποιούνται µετρήσεις.  
 
Για την παρακολούθηση των εκποµπών VOCs πραγµατοποιούνται µετρήσεις. Τα τελευταία αποτελέσµατα των µετρήσεων 
και η οριακή τιµή της νοµοθεσίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 6. 
  
Πίνακας 6 - Μετρήσεις Αέριων Εκποµπών VOCs  

Σηµείο ∆ειγµατοληψίας 

Εκποµπή VOCs σαν TOC 
mgC/Nm3 

Όριο Νοµοθεσίας 
Κ.Υ.Α. 

36060/1155/Ε.103/2013 
mgC/Nm3 

Φεβρουάριος 2017 

Απαγωγός  από το χώρο παραγωγής µελανιών 
διαλύτη 

119,1 150,0 

  
 
Εκποµπές Καύσης 
Στην παραγωγική διαδικασία της µονάδας δεν γίνεται χρήση καυστήρων και εποµένως δεν λαµβάνουν χώρα εκποµπές 
καύσης. Οι εκποµπές CO2 από την καύση του πετρελαίου στο λέβητα της κεντρικής θέρµανσης των κτιρίων είναι ιδιαίτερα 
περιορισµένες, λαµβάνοντας υπόψη τη µικρή κατανάλωση πετρελαίου. Παρόλα αυτά για την ελαχιστοποίηση των 
εκποµπών πραγµατοποιείται τακτική συντήρηση του καυστήρα και ετήσιος έλεγχος των εκποµπών από αδειοδοτηµένη 
εταιρία, η οποία εκδίδει πιστοποιητικό µετρήσεων. Στη συνέχεια παρατίθενται οι µετρήσεις στην έξοδο του καυστήρα. 
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Πίνακας 7 - Μετρήσεις Εκποµπών στην Έξοδο του Λέβητα Κεντρικής Θέρµανσης 

 
Εκποµπές Χλωροφθορανθράκων από τις Ψυκτικές Μονάδες 
Γίνεται τακτική συντήρηση των ψυκτικών µονάδων. 
 
Η εταιρία, το 2012 µετέτρεψε το ψυκτικό µηχάνηµα στην παραγωγή µελανιών και αντικατέστησε το ψυκτικό µέσο σε R422 
που δε βλάπτει το όζον. 
 
Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα 
Πραγµατοποιήθηκε υπολογισµός των εκποµπών CO2 από τις δραστηριότητες της εταιρίας και συγκεκριµένα από την 
παραγωγή της καταναλισκόµενης ενέργειας*, από την κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης (Πίνακας 12) και από την 
κατανάλωση πετρελαίου κίνησης (Πίνακας 13). 
Στον πίνακα 8 παρουσιάζεται η υπολογιζόµενη ποσότητα εκποµπών CO2 σε τόνους χρησιµοποιώντας το εργαλείο 
υπολογισµού: The GHG Indicator: UNEP Guidelines for Calculating Greenhouse Gas Emissions for Businesses and Non- 
Commercial Organisations.  
 
Πίνακας 8 – Παραγόµενοι τόνοι CO2  

  2012 2013 2014 2015 

Εκποµπές CO2 από την Ετήσια Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(t)* 

1.791,9 1.847,5 1.918,1 2.054,7 

Εκποµπές CO2 από την Ετήσια Κατανάλωση Πετρελαίου 
Θέρµανσης (t) 

4,0 2,7 3,5 2,7 

Εκποµπές CO2 από την Ετήσια Κατανάλωση Πετρελαίου Κίνησης 
(t) 

7,9 8,0 8,5 8,1 

Σύνολο 1.803,9 1.858,2 1.930,1 2.065,4 

Ετήσια ποσότητα προϊόντων παραγωγής και εµπορίας (t) 4.270 3.587 4.010 4.795 

∆είκτης Εκποµπές CO2 / Ποσότητες Προϊόντων (t/t) 0,42 0,52 0,48 0,43 

*Σηµειώνεται ότι στον υπολογισµό των εκπεµπόµενων τόνων CO2 από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έχει 
συνυπολογιστεί και η άεργη κατανάλωση η οποία σηµειακά κατά την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας συνεισφέρει 
στην αύξηση του παραγόµενου CO2. 
Στο επόµενο διάγραµµα απεικονίζεται σχηµατικά οι ποσοστιαία κατανοµή στην εκπεµπόµενη ποσότητα CO2 από τις τρεις 
πηγές συνολικά και κατά τη διάρκεια των ετών 2012 – 2015. 
 
 
 

Μετρούµενη Παράµετρος 2012 2013 2014 2015 
Όριo  

ΥΑ 189533/2011  

Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή απωλειών θερµότητας 
λόγω θερµών καυσαερίων (%) 

8 8 6,9 8,1 15% 

Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή της περιεκτικότητας 
κατ’ όγκο των καυσαερίων σε CO (ppm) 

 8 45 31 90 

Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή της περιεκτικότητας 
κατ’ όγκο των καυσαερίων σε οξείδια του αζώτου 
(NOx) (ppm) 

 67 55 50 150 

Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή του δείκτη αιθάλης, 
κατά Bacharach 

0 0 1 0 1 

CO2 (%) 10 11,07 12,2 10,8  



57 χρόνια αναμιγνύουμε τη δημιουργικότητα με την τεχνολογία 

                                                                                        Περιβαλλοντική ∆ήλωση 2015           
26 

 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 
 

 
∆ιάγραµµα 3 

Σχηµατική απεικόνιση ποσοστιαίας κατανοµής παραγόµενης ποσότητας CO2 
 
Ο δείκτης εκποµπών CO2 ανά τόνο παραγόµενων προϊόντων για το 2015 σηµείωσε µείωση σε σχέση µε το 2014. Ο 
στόχος που είχε τεθεί για το 2015 ήταν να παραµείνει ο δείκτης στα επίπεδα του 2012 (να µην ξεπεράσει τους 0,42 t/t). Ο 
στόχος αυτός παραµένει και για το 2016. 
 
Υγρά Απόβλητα 
 
Η εταιρία διαχειρίζεται τα υγρά απόβλητα που παράγονται από τη δραστηριότητα της µε κατάλληλη επεξεργασία ή µε 
κατάλληλο τρόπο διάθεσης, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω. 
 
Υγρά απόβλητα από τον καθαρισµό του εξοπλισµού της παραγωγής µελανιών 
Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισµό του εξοπλισµού της παραγωγής µελανιών υδατικής βάσης 
συλλέγονται και οδηγούνται σε κατάλληλο σύστηµα φυσικοχηµικής επεξεργασίας για την ανάκτηση και 
επαναχρησιµοποίηση του νερού πλύσης. 
Οι ακάθαρτοι διαλύτες που προκύπτουν από τον καθαρισµό του εξοπλισµού της παραγωγής µελανιών βάσης διαλύτη 
συλλέγονται και οδηγούνται σε σύστηµα επεξεργασίας για την ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση του διαλύτη. 
Σηµειώνεται ότι ανακτήθηκαν και επαναχρησιµοποιήθηκαν 117 kg διαλύτη το 2011, 113 kg διαλύτη το 2012, 259 kg το 
2013, 172 kg το 2014 και 644 kg το 2015. 
 
Υγρά Απόβλητα που Οδεύουν σε Βιολογική Επεξεργασία 
Στη µονάδα βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων οδηγούνται µέσω του αποχετευτικού δικτύου τα υγρά απόβλητα που 
προκύπτουν από: 

• Τις εγκαταστάσεις υγιεινής της µονάδας 

• Την καθαριότητα των χώρων των γραφείων και  

• Τα νερά ψύξης, τα οποία προκύπτουν όταν εκκενώνονται, για να συντηρηθούν, τα κλειστά συστήµατα 
ανακυκλοφορίας νερού ψύξης προϊόντος και εξοπλισµού. 

 
Για την αποφυγή επιµόλυνσης του νερού, που οδηγείται στο βιολογικό καθαρισµό από ακατάλληλα υγρά απόβλητα, έχει 
τοποθετηθεί ειδική σήµανση προειδοποίησης στους νεροχύτες των χώρων παραγωγής και εργαστηρίων. 
 
Η επεξεργασµένη εκροή διατίθεται για την άρδευση των χώρων πρασίνου της µονάδας, έπειτα από κατάλληλη χλωρίωση 
και διήθηση µε φίλτρο στερεών σωµατιδίων, ώστε να αποφεύγεται το φράξιµο των σταλακτών.  
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Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα διενεργούνται αναλύσεις της ποιότητας εκροής για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του 
βιολογικού. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων στην έξοδο της µονάδας βιολογικής 
επεξεργασίας. 
 
Πίνακας 9 - Μετρήσεις Επεξεργασµένης Εκροής Συστήµατος Βιολογικής Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων 

Παράµετρος 

Εύρος 
τιµών 

µετρήσεων 
για το 2012 
(σύνολο 12 
µετρήσεις) 

Εύρος 
τιµών 

µετρήσεων 
για το 2013 
(σύνολο 8 
µετρήσεις) 

Εύρος 
τιµών 

µετρήσεων 
για το 2014 
(σύνολο 18 
µετρήσεις) 

Εύρος 
τιµών 

µετρήσεων 
για το 2015* 

Όρια Άδειας 
Επεξεργασίας και 

∆ιάθεσης Λυµάτων 
(Α.Π. 3475, 20-04-

2010, όπως 
τροποποιήθηκε µε την 
µε Α.Π. 6624, 06-08-

2010) 

Όρια Άδειας 
Επαναχρησιµοποίησης 
Επεξεργασµένων Υγρών 

Αποβλήτων 
(Α.Π. 24442/836, 

23/06/2014) 

pH 6,5 – 7,42 6,8 – 7,5 6,9 – 7,7  6 έως 9,5  

D.O. (mg/l) 5,2 – 7,9 3,4 – 6,1 3,3 – 5,6  ≥ 3  

T (°C) 16 – 29  15 – 26  ≤ 28  

Αιωρούµενα 
στερεά (mg/l) 

<3 – 28 4 – 14 
5 – 42 

17 (διάµεση 
τιµή) 

<3 – 24  
9  (διάµεση 

τιµή) 
≤ 50 ≤35 

Ολικά 
διαλελυµένα 
στερεά (mg/l) 

232 – 286 255 – 392 302 – 388  ≤ 1000  

COD (mg/l) 0 – 44 5 – 56 1 – 56  ≤ 120  

BOD5 (mg/l) 0 – 16 4 – 28 
<1 –42 

24 (διάµεση 
τιµή) 

14 – 22  
20  (διάµεση 

τιµή) 
≤ 40 ≤25 

Ηλ. Αγωγιµότητα 
(µs/cm) 

346 – 450 380 – 488 378 – 590  ≤ 750  

Απορρυπαντικά 
ανιονικά (mg 
MBAS/l) 

<0,05 <0,05 – 0,09 <0,05 – 0,12  ≤5  

Απορρυπαντικά 
κατιονικά (mg 
CTAB/l) 

<0,05 – 0,2 <0,05 <0,05  < 5  

Απορρυπαντικά 
µη ιονικά (mg 
TRITONx-100/l) 

<0,10 <0,10 <0,10  < 5  

Χλωριόντα (mg/l) 13,3 – 19,5 16,8 – 25,7 23 – 36,3  ≤120  

E.coli ( /100ml) 0 – 200 

0 – 545 
172 

(διάµεση 
τιµή) 

0 – 1000 
76 (διάµεση 

τιµή) 

0 – 550 
33 (διάµεση 

τιµή) 
< 200 ≤ 200 διάµεση τιµή 

Κολοβακτηριοειδή 
( /100 ml) 

0 – 830 0 - 1010 

3 - 2200 
586 

(διάµεση 
τιµή) 

 < 1000  

Χρώµα (units) <5 <5 <5  
Να µην προσδιορίζεται 

σε αραίωση 6/1 
 

Ελεύθερο χλώριο 
(mg/l) 

0,4 0,3 – 0,4 <0,10 – 0,4  0,4  
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Πίνακας 9 (συνέχεια) - Μετρήσεις Επεξεργασµένης Εκροής Συστήµατος Βιολογικής Επεξεργασίας Υγρών 
Αποβλήτων 

Παράµετρος 

Εύρος 
τιµών 

µετρήσεων 
για το 2012 
(σύνολο 12 
µετρήσεις) 

Εύρος 
τιµών 

µετρήσεων 
για το 2013 
(σύνολο 8 
µετρήσεις) 

Εύρος 
τιµών 

µετρήσεων 
για το 2014 
(σύνολο 18 
µετρήσεις) 

Εύρος 
τιµών 

µετρήσεων 
για το 2015* 

Όρια Άδειας 
Επεξεργασίας και 

∆ιάθεσης Λυµάτων 
(Α.Π. 3475, 20-04-

2010, όπως 
τροποποιήθηκε µε την 
µε Α.Π. 6624, 06-08-

2010) 

Όρια Άδειας 
Επαναχρησιµοποίησης 
Επεξεργασµένων Υγρών 

Αποβλήτων 
(Α.Π. 24442/836, 

23/06/2014) 

Γινόµενο 
υπολειµµατικού 
χλωρίου επί 
χρόνο επαφής (C 
*t, mg*min/l) 

   
39 – 152 

92 (διάµεση 
τιµή) 

 ≥ 30 

Ολικός 
Φώσφορος (mg/l) 

<0,5*  1,7 – 5 
0,3– 2,8 

1,3 (διάµεση 
τιµή) 

 ≤2 

Ολικό Άζωτο 
(mg/l) 

9,6*  13,9 – 14,5 
4 – 38 

14 (διάµεση 
τιµή) 

 ≤45 

*Οι µετρήσεις του γινοµένου υπολειµµατικού χλωρίου επί χρόνο επαφής πραγµατοποιείται 3 φορές ηµερησίως,  του E.coli 3 φορές 
µηνιαίως και των υπόλοιπων παραµέτρων 1 φορά µηνιαίως. 

 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 παρατηρήθηκε µόνο µια υπέρβαση από τις οριακές τιµές της νέας Άδειας 
Επαναχρησιµοποίησης στη µέτρηση του ολικού φωσφόρου. Η υπέρβαση αυτή αντιµετωπίστηκε άµεσα µε την προσθήκη 
µικρής ποσότητας θειικού αργιλίου. Τα παραπάνω αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι η µονάδα προσαρµόστηκε στα νέα 
χαµηλότερα όρια της άδειας επαναχρησιµοποίησης.  
 
 

Στερεά Απόβλητα 
 

• Υπολείµµατα (Scrap) Πλαστικών από Καθαρισµό Εξοπλισµού Παραγωγής Masterbatch και ∆οκιµές  
Τα υλικά αυτά αλέθονται σε µύλο και είτε επαναχρησιµοποιούνται για την παραγωγή masterbatches µη ελεγχόµενης 
προδιαγραφής, είτε αποστέλλονται προς διαχείριση. 
 

• Πλαστική Σκόνη Αποκονιωτών  
Συλλέγεται σε ειδικά παλετοκιβώτια και επαναχρησιµοποιείται στην παραγωγική διαδικασία. 
 
Για τα υπολείµµατα (Scrap) πλαστικών από την παραγωγή masterbatches και τη σκόνη αποκονιωτών πραγµατοποιείται 
καταγραφή των ποσοτήτων που παράγονται και είτε επαναχρησιµοποιούνται είτε αποστέλλονται προς διαχείριση σε 
εταιρείες ανακύκλωσης. Στους παρακάτω πίνακες 10 και 11 παρουσιάζονται τα ποσοτικά στοιχεία και οι δείκτες των 
ποσοτήτων που διαχειρίστηκαν ή επαναχρησιµοποιήθηκαν στην παραγωγική διαδικασία ανά ποσότητα παραγόµενων 
προϊόντων masterbatches. 
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Πίνακας 10 – Ποσότητες και ∆είκτες Αποβλήτων Πλαστικών (υπολειµµάτων scrap) Παραγωγής Masterbatch  

Έτος Ποσότητα που παράχθηκε  (tn) 
Ποσότητα που 

παραδόθηκε προς 
διαχείριση (tn) 

Ποσότητα που 
παρέµεινε (tn) 

Ποσοστό των 
διαχειριζόµενων 

ποσοτήτων ως προς 
των παραχθέντων (%) 

Ποσότητα 
παραγόµενων 
προϊόντων 

masterbatches (tn) 

2012 23,3 11,1 12,2 47,6% 3.622 

2013 32,1 42,1 2,2 131,1% 2.909 

2014 2,7 1,2 3,7 44,4% 3.124 

2015 1,5 1,7 3,5 113,3% 3.808 

Έτος 
∆είκτης παραχθέντων πλαστικών αποβλήτων/Ποσότητα 

παραγόµενων masterbatches (tn/tn) 
∆είκτης διαχειριζόµενων πλαστικών αποβλήτων/Ποσότητα 
παραγόµενων masterbatches (tn/tn) 

2012 0,0064 0,0031 

2013 0,0110 0,0145 

2014 0,0009 0,0004 

2015 0,00039 0,00045 

 
Από τα ανωτέρω ποσοτικά δεδοµένα (τόσο σε τόνους, όσο και στους δείκτες) παρατηρείται ότι σταδιακά µειώνεται η 
ποσότητα των παραχθέντων αποβλήτων πλαστικών από την παραγωγή masterbatch. Επίσης, η εταιρεία κάνει 
προσπάθεια να διαχειρίζεται σε βάθος χρόνου το σύνολο των παραγόµενων αποβλήτων. Για το λόγο αυτό σε ορισµένα 
έτη παρατηρείται η διαχείριση µεγαλύτερων ποσοτήτων αποβλήτων από τις παραγόµενες. Στόχος της εταιρείας είναι να 
µειωθεί περεταίρω ο δείκτης παραγόµενων αποβλήτων ανά τόνο προϊόντος µέσω της εφαρµογής νέων πρακτικών και 
µικροπαρεµβάσεων στην παραγωγική διαδικασία. Επίσης, στόχος είναι η παράδοση προς διαχείριση του συνόλου των 
παραχθέντων αποβλήτων. 
 
Πίνακας 11 – Ποσότητες Σκόνης Αποκονιωτών που Επαναχρησιµοποιήθηκαν στην Παραγωγική ∆ιαδικασία 

Έτος 
Ποσότητα που 

παράχθηκε  (tn) 

Ποσότητα που 
επαναχρησιµοποιήθηκε 

(tn) 

Ποσότητα που 
παρέµεινε (tn) 

Ποσοστό 
επαναχρησιµοποιούµενων 
ποσοτήτων ως προς των 

παραχθέντων (%) 

Ποσότητα 
παραγόµενων 
προϊόντων 

masterbatches (tn) 

2012 5,9 0,8 5,1 13,6% 3.622 

2013 - 0,2 4,9 - 2.909 

2014 - - 4,9 - 3.124 

2015 0,8 0,3 5,4 37,5% 3.808 

Έτος 
∆είκτης παραχθείσας σκόνης/Ποσότητα παραγόµενων 

masterbatches (tn/tn) 
∆είκτης σκόνης που επαναχρησιµοποιήθηκε /Ποσότητα παραγόµενων 
masterbatches (tn/tn) 

2012 0,0016 0,0002 

2013 - 0,00007 

2014 - - 

2015 0,0002 0,00008 

 
Σχετικά µε τη σκόνη των αποκονιωτών από τα ποσοτικά δεδοµένα του πίνακα 11 παρατηρείται ότι έχει µειωθεί η 
παραγόµενη σκόνη. Στόχος της εταιρείας είναι να επαναχρησιµοποιείται το σύνολο της παραγόµενης σκόνης στην 
παραγωγική διαδικασία. Προτεραιότητα δίνεται στην επαναχρησιµοποίηση του αποθέµατος σκόνης στην παραγωγή. 
 
Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τις παραγωγικές δραστηριότητες της µονάδας και ο τρόπος διαχείρισής τους 
αναλύονται παρακάτω.  
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Μη Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα 
 

• Υλικά Συσκευασίας Α’ Υλών  
Πλαστικές Σακούλες, Πλαστικά Φιλµ, Μεταλλικά ∆οχεία, Χαρτόσακκοι και Χαρτοκιβώτια, Παλέτες 
Συλλέγονται και διατίθενται προς ανακύκλωση (διαδικασίες R3 και R4). Αφορούν τα απόβλητα µε κωδικούς ΕΚΑ 
07.02.13, 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.04, 15.01.06, 20.01.01. 
Τα µεταλλικά βαρέλια πωλούνται σε εταιρίες εµπορίας βαρελιών, οι οποίες τα µεταπωλούν.  
Η µονάδα διαθέτει πρέσα µορφοποίησης σε δέµατα για τον περιορισµό του όγκου όλων των κενών πλαστικών και 
χάρτινων υλικών συσκευασίας µη επικίνδυνων υλικών. Τα υλικά αυτά στη συνέχεια αποστέλλονται προς διαχείριση. 
Το µεγαλύτερο µέρος των παλετών επιστρέφεται στους προµηθευτές της εταιρίας για επαναχρησιµοποίηση. Οι άχρηστες 
για την εταιρία παλέτες διατίθενται σε εταιρία παραγωγής παλετών προς επαναχρησιµοποίηση. Συγκεκριµένα το 2012 η 
εταιρία διέθεσε 280 τεµάχια παλετών προς επαναχρησιµοποίηση σε τρίτη εταιρία, το 2013 διέθεσε 128 τεµάχια, 598 
τεµάχια το 2014 και 285 τεµάχια το 2015. Με σκοπό τη µείωση των συσκευασιών των πρώτων υλών, έχουν εγκατασταθεί 
και λειτουργούν συστήµατα αεροµεταφοράς υλικών από µεγασάκους, οι οποίοι όταν εκκενώνονται επιστρέφονται στον 
προµηθευτή του υλικού. 
 

• Άχρηστα Μέταλλα 
Τα µέταλλα αυτά προέρχονται από χρησιµοποιηµένα ανταλλακτικά του εξοπλισµού και άχρηστα σιδηρικά που 
προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης και διατίθενται προς ανακύκλωση σε κατάλληλες εταιρείας διαχείρισης (R12). 
Τα βαρέλια ως επί το πλείστον επαναχρησιµοποιούνται (κωδικοί ΕΚΑ 17.04.01 και 17.04.07).  

 

• Λάσπη Συστήµατος  Βιολογικής Επεξεργασίας  
Η περίσσεια λάσπης που προκύπτει από τη δεξαµενή καθίζησης οδεύει µέσω υποβρύχιας αντλίας σε στεγανό         
βόθρο. Η αποµάκρυνση της χωνευµένης λάσπης πραγµατοποιείται από βυτιοφόρο όχηµα κατάλληλα αδειοδοτηµένης 
εταιρίας. Προς το παρόν δεν έχει συλλεχθεί ικανοποιητική ποσότητα προς διαχείριση. 
 

• Λάσπες από φυσικοχηµικές κατεργασίες  
Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισµό του εξοπλισµού της παραγωγής µελανιών υδατικής βάσης 
συλλέγονται και οδηγούνται σε κατάλληλο σύστηµα φυσικοχηµικής επεξεργασίας για την ανάκτηση και 
επαναχρησιµοποίηση του νερού πλύσης. Η λάσπη που προκύπτει στο σύστηµα επεξεργασίας αποστέλλεται προς 
διαχείριση σε κατάλληλα αδειοδοτηµένη εταιρεία (κωδικός ΕΚΑ 19.02.06, R12). 
 

• Ανακυκλώσιµα Υλικά Γραφείου (Χαρτί, Πλαστικό κλπ) 
Το χρησιµοποιηµένο χαρτί διατίθεται προς ανακύκλωση. 
Τα κουτιά αλουµινίου από τα αναψυκτικά συλλέγονται και διατίθενται προς ανακύκλωση (κωδικός ΕΚΑ 20.01.40, R12, 
R4). 
Τα πλαστικά µπουκάλια συλλέγονται και απορρίπτονται προς ανακύκλωση στον Σύστηµα της ΕΕΑΑ (µπλε κάδο του 
∆ήµου). 
 

• Φύλλα και Κλαδιά από Κηπουρικές Εργασίες  
Τα φύλλα και τα κλαδιά από τις κηπουρικές εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου συλλέγονται και 
κοµποστοποιούνται. Το υλικό κοµποστοποίησης  χρησιµοποιείται ως λίπασµα για τα φυτά. 
 

• Στερεά Απόβλητα Οικιακού Τύπου  
Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου που παράγονται από το προσωπικό της µονάδας συλλέγονται σε ειδικούς κάδους 
και παραλαµβάνονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα από τα απορριµµατοφόρα οχήµατα του ∆ήµου Κρωπίας για τελική 
διάθεση στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) που εξυπηρετεί την περιοχή. Όλα τα άλλα απόβλητα  
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οικιακού τύπου απορρίπτονται σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) µέσω εξουσιοδοτηµένου 
υπεργολάβου (κωδικός ΕΚΑ 20.03.07, R12, D1). 

 

Η τελική διαχείριση και διάθεση όλων των στερών µη επικίνδυνων αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της 
εταιρίας διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας Ν. 4042/2012, Κ.Υ.Α.29407/3508/2002, 
Κ.Υ.Α.50910/2727/2003, Ν.3536/2007, Π.∆.109/2004. 
 
Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα 
 

• Λάσπη Συστήµατος Ανάκτησης ∆ιαλυτών 
Η λάσπη από το σύστηµα ανάκτησης διαλυτών (κωδικός ΕΚΑ 08.01.13*) τοποθετείται σε σακούλες πολυαµίδιου και στη 
συνέχεια σε βαρέλια τύπου UN και παραλαµβάνεται από αδειοδοτηµένη εταιρία (R12).  
 

• Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές 
∆ιατίθενται για ανακύκλωση µέσω κατάλληλα αδειοδοτηµένης εταιρίας συλλογής και συνεργασίας µε Σύστηµα 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΑΦΗΣ) (κωδικοί ΕΚΑ 20.01.33* και 20.01.34, R4). 

 

• Χρησιµοποιηµένα Λιπαντικά και Πλαστικές Συσκευασίες τους 
Προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης (κωδικοί ΕΚΑ 13.01.10*) και διατίθενται προς ανακύκλωση στα αντίστοιχα 
συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης (ΕΛΤΕΠΕ, ΚΕΠΕ∆, R9). 
 

• Λαµπτήρες φθορισµού 
Συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και διατίθενται για ανακύκλωση µέσω κατάλληλα αδειοδοτηµένης εταιρίας συλλογής και 
συνεργασία µε Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (κωδικός ΕΚΑ 20.01.21*, R12). 
 

• Χρησιµοποιηµένα φίλτρα λαδιού 
∆ιαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα (κωδικός ΕΚΑ 16.01.07*) και διατίθενται σε αδειοδοτηµένη εταιρία διαχείρισης 
επικίνδυνων αποβλήτων (R12).  

 

• Αναλώσιµα Εκτυπωτών και Παρωχηµένος Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός 
Τα τόνερ και οι µελανοταινίες από τους εκτυπωτές συλλέγονται και διατίθενται για ανακύκλωση.  
Ο παρωχηµένος ηλεκτρονικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισµός διατίθεται στην Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε (κωδικοί ΕΚΑ 
20.01.35* και 20.01.36, R12).  
 
Η τελική διαχείριση και διάθεση όλων των στερών επικίνδυνων αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της 
εταιρίας διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας Κ.Υ.Α.13588/725/2006, Υ.Α.8668/07, Π.∆.115/2004, 
Π.∆.117/2004, Π.∆. 15/2006, Π.∆. 82/2004, Π.∆.116/2004, Υ.Α. 133480/2011, Κ.Υ.Α. 23615/2014. Στον Πίνακα 12α που 
ακολουθεί παρατίθενται συγκεντρωτικά τα ποσοτικά δεδοµένα των στερεών αποβλήτων της µονάδας που έχουν 
διαχειριστεί για τα έτη 2012 έως 2015 και στον πίνακα 12β παρουσιάζονται οι δείκτες παραγόµενων αποβλήτων ανά τόνο 
παραγόµενου προϊόντος. 
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Πίνακας 12α - Ποσότητες Στερεών Αποβλήτων Ετών 2012 – 2015   

Απόβλητο 
Κωδικός Ε.Κ.Α. 

2012 2013 2014 2015  

Παραχθέντα 
απόβλητα 

(kg) 

Απόβλητα που 
διαχειρίστηκαν 

(kg) 

Αποθηκευµένα 
απόβλητα (kg) 

Παραχθέντα 
απόβλητα 

(kg) 

Απόβλητα που 
διαχειρίστηκαν 

(kg) 

Αποθηκευµένα 
απόβλητα (kg) 

Παραχθέντα 
απόβλητα 

(kg) 

Απόβλητα που 
διαχειρίστηκαν 

(kg) 

Αποθηκευµένα 
απόβλητα (kg) 

Παραχθέντα 
απόβλητα 

(kg) 

Απόβλητα που 
διαχειρίστηκαν 

(kg) 

Αποθηκευµένα 
απόβλητα (kg) 

∆ιαχείριση 

Πλαστικά απόβλητα 
07 02 13 

10.704 10.704 0 34.267 32.767 1.500 0 0 1.500 0 0 1.500  

Λάσπες µελάνης που 
περιέχουν εύφλεκτες ουσίες 
08.01.13* 

500 0 500 530 650 380 85 380 85 1.735 1.820 0 

R12 Ανταλλαγή 
αποβλήτων 
προκειµένου να 
υποβληθούν σε κάποια 
από τις εργασίες που 
αναφέρονται στα 
σηµεία R 1 έως R 11 

Λιπαντικά µηχανών 
13.01.10* 

0 0 0 180 180 0 300 300 0 576 576 0 

R9 Επαναδιύλιση 
χρησιµοποιηµένων 
ορυκτελαίων ή άλλου 
είδους 
επαναχρησιµοποίηση 
χρησιµοποιηµένων 
ορυκτελαίων 

Συσκευασία από χαρτί 
15.01.01 

15.891 15.891 0 17.050 17.050 0 12.965 12.965 0 9.641 9.119 522 

R 3 
Ανακύκλωση/ανάκτηση 
οργανικών ουσιών που 
δεν χρησιµοποιούνται 
ως διαλύτες 

Πλαστική συσκευασία 
(σάκοι) 15.01.02 

12.550 12.550 0 7.298 6.588 710 11.134 11.389 455 15.150 14.820 785 

R 3 
Ανακύκλωση/ανάκτηση 
οργανικών ουσιών που 
δεν χρησιµοποιούνται 
ως διαλύτες 

Πλαστική συσκευασία 
λιπαντικών 
15.01.02 

31 31 0 40 40 0 220 220 0 108 108 0 

R 3 
Ανακύκλωση/ανάκτηση 
οργανικών ουσιών που 
δεν χρησιµοποιούνται 
ως διαλύτες 

Ξύλινη συσκευασία 
15.01.03 

0 0 0 1.000 300 700 0 300 400 0 300 100 

R 3 
Ανακύκλωση/ανάκτηση 
οργανικών ουσιών που 
δεν χρησιµοποιούνται 
ως διαλύτες 

Μεταλλική συσκευασία 
15.01.04 

1.170 1.170 0 3.295 3.295 0 2.088 2.052 36 1.308 1.111 233 

R 4 
Ανακύκλωση/ανάκτηση 
µετάλλων και 
µεταλλικών ενώσεων 
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Απόβλητο 
Κωδικός Ε.Κ.Α. 

2012 2013 2014 2015  

Παραχθέντα 
απόβλητα 

(kg) 

Απόβλητα που 
διαχειρίστηκαν 

(kg) 

Αποθηκευµένα 
απόβλητα (kg) 

Παραχθέντα 
απόβλητα 

(kg) 

Απόβλητα που 
διαχειρίστηκαν 

(kg) 

Αποθηκευµένα 
απόβλητα (kg) 

Παραχθέντα 
απόβλητα 

(kg) 

Απόβλητα που 
διαχειρίστηκαν 

(kg) 

Αποθηκευµένα 
απόβλητα (kg) 

Παραχθέντα 
απόβλητα 

(kg) 

Απόβλητα που 
διαχειρίστηκαν 

(kg) 

Αποθηκευµένα 
απόβλητα (kg) 

∆ιαχείριση 

Μεικτή συσκευασία 
15.01.06 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 1.200 0 

R 3 
Ανακύκλωση/ανάκτηση 
οργανικών ουσιών που 
δεν χρησιµοποιούνται 
ως διαλύτες 

Φίλτρα λαδιού 
16.01.07* 

0 0 0 20 0 20 0 20 0 30 30 0 

R12 Ανταλλαγή 
αποβλήτων 
προκειµένου να 
υποβληθούν σε κάποια 
από τις εργασίες που 
αναφέρονται στα 
σηµεία R 1 έως R 11 

Χαλκός, µπρούτζος, 
ορείχαλκος 
17.04.01 

0 0 0 0 0 0 385 385 0 12 0 12  

Ανάµικτα µέταλλα 
17.04.07 

1.040 1.040 0 328 328 0 0 0 0 831 831 0 

R12 Ανταλλαγή 
αποβλήτων 
προκειµένου να 
υποβληθούν σε κάποια 
από τις εργασίες που 
αναφέρονται στα 
σηµεία R 1 έως R 11 

Χαρτιά και χαρτόνια 
20.01.01 

465 465 0 1.340 1.340 0 1.127 1.127 0 2.811 2.673 138 

R 3 
Ανακύκλωση/ανάκτηση 
οργανικών ουσιών που 
δεν χρησιµοποιούνται 
ως διαλύτες 

Σωλήνες φθορισµού 
20.01.21* 

10 10 0 13 13 0 13 13 0 13 13 0 

R12 Ανταλλαγή 
αποβλήτων 
προκειµένου να 
υποβληθούν σε κάποια 
από τις εργασίες που 
αναφέρονται στα 
σηµεία R 1 έως R 11 

Μπαταρίες και συσσωρευτές 
20.01.34 
20.01.33* 

13 13 0 34 30 4 0 0 4 9 13 0 

R 4 
Ανακύκλωση/ανάκτηση 
µετάλλων και 
µεταλλικών ενώσεων 

Απορριπτόµ
ενος 
ηλεκτρονικό
ς 
εξοπλισµός 

20.01.35*       
   

285 285 0 
R12 Ανταλλαγή 
αποβλήτων 
προκειµένου να 
υποβληθούν σε κάποια 
από τις εργασίες που 
αναφέρονται στα 
σηµεία R 1 έως R 11 

20.01.36 252 252  190 190 0 200 200 0 260 260 0 
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Απόβλητο 
Κωδικός Ε.Κ.Α. 

2012 2013 2014 2015  

Παραχθέντα 
απόβλητα 

(kg) 

Απόβλητα που 
διαχειρίστηκαν 

(kg) 

Αποθηκευµένα 
απόβλητα (kg) 

Παραχθέντα 
απόβλητα 

(kg) 

Απόβλητα που 
διαχειρίστηκαν 

(kg) 

Αποθηκευµένα 
απόβλητα (kg) 

Παραχθέντα 
απόβλητα 

(kg) 

Απόβλητα που 
διαχειρίστηκαν 

(kg) 

Αποθηκευµένα 
απόβλητα (kg) 

Παραχθέντα 
απόβλητα 

(kg) 

Απόβλητα που 
διαχειρίστηκαν 

(kg) 

Αποθηκευµένα 
απόβλητα (kg) 

∆ιαχείριση 

Μέταλλα (κουτιά 
αναψυκτικών) 
20.01.40 

20 20 0 26 26 0 25 25 0 34 22 12 

R12 Ανταλλαγή 
αποβλήτων 
προκειµένου να 
υποβληθούν σε κάποια 
από τις εργασίες που 
αναφέρονται στα 
σηµεία R 1 έως R 11 
R4 
Ανακύκλωση/ανάκτηση 
µετάλλων και 
µεταλλικών ενώσεων 

Λάσπες από 
φυσικοχηµικές 
κατεργασίες 
(από το 
σύστηµα 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 
καθαρισµού 
εξοπλισµού 
παραγωγής 
µελανιών 
υδατικής 
βάσης) 

19.03.07 125 0 26 65 0 190 465 250 405 
   R12 Ανταλλαγή 

αποβλήτων 
προκειµένου να 
υποβληθούν σε κάποια 
από τις εργασίες που 
αναφέρονται στα 
σηµεία R 1 έως R 11 19.02.06   65    

   
1.145 1.550 0 

Ανάµεικτα δηµοτικά 
απόβλητα 
20.03.07 

28.013 28.013 0 24.600 24.600 0 42.210 42.210 0 32.868 32.868 0 

R12 Ανταλλαγή 
αποβλήτων 
προκειµένου να 
υποβληθούν σε κάποια 
από τις εργασίες που 
αναφέρονται στα 
σηµεία R 1 έως R 11 
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Πίνακας 12β - ∆είκτες Παραγόµενων Αποβλήτων Ανά Τόνο Παραγόµενου Προϊόντος Ετών 2012 – 2015  

Απόβλητο 
Κωδικός Ε.Κ.Α. 

2012 2013 2014 2015 

Παραχθέντα απόβλητα / προϊόν (t/t) 

Πλαστικά απόβλητα 
07 02 13 

0,003 0,01 
  

Λάσπες µελάνης που περιέχουν εύφλεκτες ουσίες 
08.01.13* 

0,0001 0,0002 0,00002 0,0004 

Λιπαντικά µηχανών 
13.01.10* 

 0,00005 0,00008 0,0001 

Συσκευασία από χαρτί 
15.01.01 

0,004 0,005 0,004 0,002 

Πλαστική συσκευασία (σάκοι) 
15.01.02 

0,003 0,002 0,003 0,004 

Πλαστική συσκευασία λιπαντικών 
15.01.02 

0,000008 0,00001 0,00006 0,00002 

Ξύλινη συσκευασία 
15.01.03 

 0,0003 
  

Μεταλλική συσκευασία 
15.01.04 

0,0003 0,001 0,0006 0,0003 

Μεικτή συσκευασία 
15.01.06 

  
 

0,0003 

Φίλτρα λαδιού 
16.01.07* 

 0,000006 
 

0,000007 

Χαλκός, µπρούτζος, ορείχαλκος 
17.04.01 

  0,0001 0,000003 

Ανάµικτα µέταλλα 
17.04.07 

0,0003 0,0001 
 

0,0002 

Χαρτιά και χαρτόνια 
20.01.01 

0,0001 0,0004 0,0003 0,0007 

Σωλήνες φθορισµού 
20.01.21* 

0,000003 0,000004 0,000004 0,000003 

Μπαταρίες και συσσωρευτές 
20.01.34 
20.01.33* 

0,000003 0,000004 
 

0,000002 

Απορριπτόµενος ηλεκτρονικός εξοπλισµός 
20.01.35*   

 
0,00007 

20.01.36 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 

Μέταλλα (κουτιά αναψυκτικών) 
20.01.40 

0,000005 0,000008 0,000007 0,000008 

Λάσπες από φυσικοχηµικές κατεργασίες (από το 
σύστηµα επεξεργασίας αποβλήτων καθαρισµού 
εξοπλισµού παραγωγής µελανιών υδατικής βάσης) 

19.03.07 0,00003 0,00002 0,0001 
 

19.02.06   
 

0,0003 

Ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα 
20.03.07 

0,007 0,008 0,01 0,008 

Ετήσια Παραγωγή Προϊόντων (t) 3897,5 3204,9 3.542,60 4.320,80 

 
Όσον αφορά τα υλικά συσκευασίας των πρώτων υλών (πλαστική συσκευασία) η εταιρία τα τελευταία έτη εφαρµόζει 
εσωτερική επαναχρησιµοποίηση. Σχετικά µε τους δείκτες παραγωγής στερεών αποβλήτων συσκευασίας ανά ποσότητες 
προϊόντων παρατηρείται ότι ο δείκτης παρουσίασε ελαφριά αύξηση στους πλαστικούς σάκους (κωδικός ΕΚΑ 15.01.02) 
και τα χαρτιά και χαρτόνια (κωδικός ΕΚΑ 20.01.01) ενώ για τη συσκευασία από χαρτί και τη µεταλλική συσκευασία 
(κωδικοί ΕΚΑ 15.01.01, 15.01.04) παρουσίασε µικρή µείωση. Για το σύνολο των συσκευασιών ο δείκτης παραγόµενων 
συσκευασιών ανά τόνο παραγόµενων προϊόντων παρουσίασε µείωση σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. Στόχος για το 
2015 ήταν να µειωθούν οι δείκτες στα επίπεδα του 2012. Ο στόχος αυτός επετεύχθη όπως φαίνεται και στο επόµενο 
διάγραµµα 4. Ο στόχος αυτός παραµένει και για το επόµενο έτος.  
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∆ιάγραµµα 4 

∆είκτης παραγόµενων αποβλήτων υλικών συσκευασίας ανά ποσότητες προϊόντων 
 
Κατανάλωση Ενέργειας 
 
Η µονάδα τροφοδοτείται µε ηλεκτρική ενέργεια για τις λειτουργικές της ανάγκες από το δίκτυο της ∆ηµόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ). 
Για τη µείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ληφθεί τα παρακάτω µέτρα: 

• Χρήση συστήµατος ελέγχου στις γραµµές παραγωγής ώστε να σταµατά η λειτουργία του βοηθητικού εξοπλισµού, 
όταν οι εξωθητές (extruder) δε λειτουργούν. 

• Οι σωληνώσεις του νερού ψύξης διαθέτουν θερµοµόνωση. 

• Όλοι οι εξωθητές είναι θερµοµονωµένοι για να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες θερµότητας. 

• Οι κύριοι κινητήρες των γραµµών παραγωγής ελέγχονται από inverter. 

• Βελτιστοποίηση των παρτίδων για µείωση της χρήσης των µηχανηµάτων των οποίων η περιοριστική παράµετρος 
είναι ο όγκος τους. 

• Χρήση συστήµατος µαγνητών στα συστήµατα ψυχρού και θερµού νερού για ελαχιστοποίηση του σχηµατισµού 
ιζήµατος στην εσωτερική επιφάνεια των σωληνώσεων µε συνακόλουθη µεγιστοποίηση της απόδοσης τους. 

• Εγκατάσταση και λειτουργία νέων ψυκτικών µονάδων που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. 

• Αντικατάσταση λευκών συσκευών (ψυγείων, πλυντηρίων, στεγνωτηρίων) µε νέες ενεργειακής κλάσης Α+. 

• Χρήση χρονοδιακόπτη για τη λειτουργία των ηλεκτρικών θερµαντικών σωµάτων των γραφείων, του καυστήρα 
πετρελαίου θέρµανσης και του boiler ζεστού νερού. 

• Αντικατάσταση των κοινών λαµπτήρων φθορίου µε αντίστοιχους λαµπτήρες οικονοµίας. Αντικατάσταση των 
φωτιστικών σωµάτων µε αντίστοιχα που διαθέτουν ηλεκτρονικά ballast.  

• Εγκατάσταση ανιχνευτών κίνησης σε εισόδους και διαδρόµους κτιρίων. 

• Εγκατάσταση διακοπτών ανίχνευσης φωτός για την ενεργοποίηση του περιµετρικού φωτισµού. 

• Τοποθέτηση ειδικής σήµανσης, ώστε να υπενθυµίζεται στους εργαζόµενους να κλείνουν τα φώτα όπου δεν είναι 
απαραίτητα. 

• Αντικατάσταση της θερµικής µόνωσης της στέγης και στεγανοποίηση του κτιρίου των γραφείων. 

• Χρήση ανεµιστήρων οροφής σε ορισµένα γραφεία καθώς και τοποθέτηση αντηλιακής µεµβράνης στα τζάµια. 
 
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας παρακολουθείται µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ σε µηνιαία βάση. Ελέγχεται η 
άεργος ισχύς και όταν διαπιστωθεί µείωση του συνηµίτονου φ κάτω από ορισµένη τιµή, ελέγχεται η κατάσταση των 
πυκνωτών αντιστάθµισης. 
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Πίνακας 13 - ∆είκτες Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας 

  2012 2013 2014 2015 

Ετήσια Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh) 1.860.812 1.809.600 2.010.237 2.221.257 

Ετήσια Παραγωγή Προϊόντων (t) 3.898 3.205 3.543 4.321 

∆είκτης Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά Ποσότητα 
Προϊόντων (kWh/t) 

477 565 567 514 

 
 

 

∆ιάγραµµα 5 
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά ποσότητα προϊόντος  

 
Ο στόχος που είχε τεθεί για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το 2015 να παραµείνει στα ίδια επίπεδα µε του 
2014 επετεύχθη. Μάλιστα, το 2015 ο δείκτης παρουσίασε µείωση σε σχέση µε το 2014. Στόχος για το 2016 είναι να µείνει 
ο δείκτης στα επίπεδα του 2015. 
 
Κατανάλωση Καυσίµων 
 
Στην παραγωγική διαδικασία δεν χρησιµοποιούνται καύσιµα.  
Η κατανάλωση πετρελαίου στον λέβητα για την θέρµανση των χώρων εργασίας παρουσιάζεται στον πίνακα 14. 
Σηµειώνεται ότι ο καυστήρας λειτουργεί µε χρονοδιακόπτη για µείωση της κατανάλωσης πετρελαίου. 
 
Πίνακας 14 - Κατανάλωση Πετρελαίου Θέρµανσης 

  2012 2013 2014 2015 

Πετρέλαιο Θέρµανσης (l) 1500 1000,4 1300 1000 

 
Αντίστοιχα η κατανάλωση πετρελαίου κίνησης για την κίνηση των κλαρκ παρουσιάζεται στον πίνακα 15. 
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Πίνακας 15 - ∆είκτες Κατανάλωσης Πετρελαίου Κίνησης  

  2012 2013 2014 2015 

Πετρέλαιο Κίνησης (l) 2.958 3.001 3.164 3.004 

Ετήσια Παραγωγή Προϊόντων (t) 3.898 3.205 3.543 4.321 

Ετήσια Ποσότητα Προϊόντων Εµπορίας (t) 373 382 468 474 

Σύνολο παραγωγής και εµπορίας (t) 4.270 3.587 4.010 4.795 

∆είκτης Κατανάλωση Πετρελαίου Κίνησης / 
Ποσότητες Προϊόντων (l/t) 

0,69 0,84 0,79 0,63 

 
Παρατηρείται ότι το 2015 σηµειώθηκε µείωση στο δείκτη της κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης σε σχέση µε το 2014. Ο 
στόχος που είχε τεθεί ήταν ο δείκτης να µειωθεί στα επίπεδα του 2012 ο οποίος επετεύχθη. Στόχος για το επόµενο έτος 
είναι να παραµείνει ο δείκτης στα ίδια επίπεδα µε το 2015. Η κατανάλωση καυσίµων για µετακινήσεις προσωπικού εκτός 
εταιρίας µε σκοπό την είσπραξη απαιτήσεων, έχει µειωθεί σηµαντικά µε τη χρήση της πληρωµής µέσω του διαδικτύου. 
 
Συνολική Κατανάλωση Ενέργειας 
Η συνολική ενέργεια που καταναλώνει η εταιρία από την κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης και ηλεκτρικής ενέργειας για 
τα έτη 2012 – 2015 σε KWh παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και στο ακόλουθο διάγραµµα. Η µετατροπή των 
λίτρων πετρελαίου που καταναλώθηκαν σε KWh πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας τον οδηγό ενεργειακής και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης «XENIOS». 
 
Πίνακας 16 - ∆είκτες Κατανάλωσης Συνολικής Καταναλισκόµενης Ενέργειας  

  2012 2013 2014 2015 

Ετήσια Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh) 1.860.812 1.809.600 2.010.237 2.221.257 

Ετήσια Κατανάλωση Πετρελαίου Θέρµανσης (µετατρεπόµενη 
σε kWh χρησιµοποιώντας κατάλληλο συντελεστή µετατροπής 
(9,77)) 

14.655 9.774 12.701 9.700 

Συνολική Ετήσια Κατανάλωση (kWh) 1.875.467 1.819.374 2.022.938 2.231.027 

Ετήσια Παραγωγή Προϊόντων (t) 3.898 3.205 3.543 4.321 

∆είκτης Κατανάλωσης Συνολικής Καταναλισκόµενης 
Ενέργειας / Ποσότητες Προϊόντων (kWh/t) 

481,2 567,7 571,0 516,3 

 

 
∆ιάγραµµα 6 

Κατανάλωση συνολικής ενέργειας ανά ποσότητα προϊόντος  
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Κατανάλωση Νερού 
 

Η εταιρία χρησιµοποιεί νερό από το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης. Οι χρήσεις του νερού είναι οι εξής: 

• Παραγωγή µελανιών υδατικής βάσης 

• Καθαρισµός του εξοπλισµού παραγωγής υδατικών µελανιών 

• Ψύξη του εξοπλισµού παραγωγής και προϊόντος 

• Καθαρισµός των χώρων και υγιεινή του προσωπικού 
 

Για τη µείωση της κατανάλωσης νερού λαµβάνοντα τα ακόλουθα µέτρα: 

• Παρακολουθείται συστηµατικά η κατανάλωση νερού από τοπικούς υδροµετρητές για την έγκαιρη διάγνωση διαρροών 
και υπερκατανάλωσης. 

• Η ψύξη των µηχανηµάτων και του προϊόντος γίνεται από κλειστά κυκλώµατα ψύξης. 

• Έχει τοποθετηθεί ειδική σήµανση στις τουαλέτες και στους νεροχύτες, ώστε να ευαισθητοποιηθεί το προσωπικό σε 
θέµατα άσκοπης χρήσης και να αναφέρει έγκαιρα τυχόν διαρροές. 

• Έχουν εγκατασταθεί ειδικά ακροφύσια εξοικονόµησης νερού στις βρύσες των νιπτήρων και στα ντους του 
προσωπικού. 

• Έχουν εγκατασταθεί βρύσες συγκεκριµένης παροχής στους χώρους του εργοστασίου. 

• Έχουν εγκατασταθεί διβάθµια καζανάκια στους χώρους υγιεινής. 

• Πραγµατοποιείται άρδευση των ζωνών πρασίνου µε την επεξεργασµένη εκροή του συστήµατος επεξεργασίας 
λυµάτων. 

 
Στον Πίνακα 17 παρουσιάζονται οι συνολικές ποσότητες κατανάλωσης νερού, οι ποσότητες κατανάλωσης στην 
παραγωγή και ο δείκτης κατανάλωσης νερού. Η συνολική κατανάλωση νερού προκύπτει από τα τιµολόγια της δηµοτικής 
υπηρεσίας ύδρευσης, ενώ οι ποσότητες κατανάλωσης νερού στην παραγωγή προκύπτουν από τους εσωτερικούς 
υδροµετρητές. 
 
Πίνακας 17 - ∆είκτες Κατανάλωσης Νερού  

 2012 2013 2014 2015 

Ετήσια Συνολική Κατανάλωση Νερού (από τα 
τιµολόγια της ΥΥ∆Κ) (m3) 

3.052 3.081 2.329 3.938 

Ετήσια Κατανάλωση Νερού Παραγωγής (από 
υπολογισµούς µε βάση τους εσωτερικούς 
υδροµετρητές) (m3) 

2.358 2.061 1.551 1.735 

Ετήσια Παραγωγή Προϊόντων (t) 3.898 3.205 3.543 4.321 

∆είκτης Συνολικής Κατανάλωσης Νερού / Ποσότητα 
Προϊόντων (m3/t) 

0,78 0,96 0,66 0,91 

 
Ο δείκτης κατανάλωσης νερού αυξήθηκε σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Ο στόχος να παραµείνει στα επίπεδα του 
2014 δεν επετεύχθη. Στόχος για το επόµενο έτος είναι να µην ξεπεράσει ο δείκτης της κατανάλωσης νερού τα 0,80 m3/t. 
 
∆ιαχείριση των Συσκευασιών των Προϊόντων της Εταιρίας 
 
Από την 1η Μαρτίου 2003, η εταιρία συµµορφώνεται πλήρως µε τις απαιτήσεις του Ν. 4296/2014, του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 
179/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε 
από το Ν. 3854/2010 και την Υ.Α. 9268/469/2007, για τις συσκευασίες των προϊόντων που διακινεί στην Ελληνική αγορά.  
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Στα πλαίσια αυτά έχει συναφθεί σύµβαση µε τον εξουσιοδοτηµένο από τις Ελληνικές Αρχές φορέα µε την επωνυµία 
«Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης», για τη διαχείριση των υλικών συσκευασίας των προϊόντων. Στον 
παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι ποσότητες σε τόνους ανά υλικό συσκευασίας για τα έτη 2012 έως 2015: 
 
Πίνακας 18 - Ποσότητες Υλικών Συσκευασίας (Αποτελούν τα επίσηµα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρίας 
Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης Α.Ε.) και δείκτης υλικών συσκευασίας προϊόντων 

Τύπος Υλικού (t) 
Ποσότητες Υλικών Συσκευασίας 

2012 2013 2014 2015 

Πλαστικό  12,64 8,4 8,59 9,56 

Χαρτί/ χαρτόνι  2,15 1,98 2,19 2,39 

Μέταλλο  22,62 19,40 34,69 41,28 

Ξύλο  35,33 28,66 34,4 41,76 

Σύνολο 72,74 58,44 79,87 94,99 

Ετήσια Παραγωγή Προϊόντων (t) 3.897,5 3.204,9 3.542,6 4320,8 

∆είκτης Υλικών Συσκευασίας / Ποσότητες Προϊόντων (t/t) 0,019 0,018 0,022 0,022 

 
Τα δεδοµένα, που χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό, έχουν επαληθευτεί από Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρίας. 

 
Θόρυβος 
 
Οι εκποµπές θορύβου προκαλούνται από τη λειτουργία του εξοπλισµού που είναι εγκατεστηµένος εξωτερικά του 
εργοστασίου (αποκονιωτές, συστήµατα ψύξης και αντλιοστάσιο του συστήµατος βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων).  
 
Η εταιρία λαµβάνει τα κάτωθι µέτρα για τον περιορισµό των εκποµπών θορύβου: 

• Έχουν τοποθετηθεί στους ανεµιστήρες των αποκονιωτών κατάλληλες ηχοπαγίδες, οι κινητήρες τους εδράζονται σε 
ελαστικά περεµβύσµατα 

• Οι σωλήνες αεροµεταφοράς υλικών διαθέτουν ηχοµόνωση 

• Το περίβληµα των κοπτικών διαθέτουν ηχοµόνωση 

• Πραγµατοποιούνται µετρήσεις θορύβου στα όρια του οικοπέδου, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα επίπεδα 
εκποµπών θορύβου δεν υπερβαίνουν τα νόµιµα όρια. 

   
Μόνιµος στόχος της εταιρίας η στάθµη του θορύβου να είναι κάτω από τα 65 dB(A), δηλαδή τη µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή 
που ορίζει η ισχύουσα Νοµοθεσία (Π∆ 1180/1981 ΦΕΚ 293Α’/6-10-1981) για περιοχές όπου επικρατεί το βιοµηχανικό 
στοιχείο. 
 
Σύµφωνα µε τις µετρήσεις που έχουν διενεργηθεί σε διάφορα σηµεία περιµετρικά των εγκαταστάσεων και παρουσιάζονται 
στον παρακάτω πίνακα, οι εκποµπές θορύβου δεν ξεπερνούν τα µέγιστα επιτρεπτά όρια. 
 
Πίνακας 19 - Μετρήσεις Θορύβου 

Επίπεδο Θορύβου (dBA) 

Σηµείο ∆ειγµατοληψίας 2008 Σηµείο ∆ειγµατοληψίας 2013 

Κύρια Είσοδος 1  50,4 ΒΑ όριο, πύλη κάτω εισόδου 52,6 

Κύρια Είσοδος 2  50,6 Β – Β∆ όριο, πύλη πάνω εισόδου 55,0 

Κύρια Είσοδος 3  57,6 Ν όριο, πλησίον µονάδας που βρίσκεται νότια 55,3 

Έναντι αποκονιωτών 63,3 ∆ – Ν∆ όριο, πλησίον µονάδας που βρίσκεται δυτικά 54,6 

Αποβάθρα 47,9   
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Βιοποικιλότητα 
 
Κατά τη λειτουργία της εταιρίας δεν προκύπτουν επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µονάδα δεν 
βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000. Παρά το γεγονός ότι κατά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
πτυχών και των επιπτώσεων στο περιβάλλον (άµεσων και έµµεσων) δεν προκύπτουν επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, 
πραγµατοποιήθηκε υπολογισµός του δείκτη καλυµµένων επιφανειών (κτίρια, δρόµοι, πλατφόρµες, πλακόστρωτες 
επιφάνειες κλπ) προς ακάλυπτες επιφάνειες των εγκαταστάσεων της εταιρίας. Ο λόγος καλυµµένων επιφανειών προς 
ακάλυπτες ανέρχεται σε 1,95 (m2 καλυµµένων επιφανειών/m2 ακάλυπτων επιφανειών).  
 
Πίνακας 20 - ∆είκτης Βιοποικιλότητας 

 2012 2013 2014 2015 

Καλυµµένες επιφάνειες (m2) 11.513  11.513  11.513  11.513  

Ετήσια Παραγωγή Προϊόντων (t) 3.898 3.205 3.543 4.321 

∆είκτης οικοδοµηµένης περιοχής ανά τόνο προϊόντος (m2/t) 2,95 3,59 3,25 2,66 

 
Έκτακτα Περιστατικά 
 
Για την πρόληψη και αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων η εταιρία λαµβάνει τα παρακάτω µέτρα: 

• Υπάρχουν σχέδια αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. 
 

• Ασφάλεια Εγκαταστάσεων 
Ο χώρος της µονάδας είναι φυλασσόµενος, ενώ πρόσβαση σε αυτόν έχει µόνο το προσωπικό της εταιρίας και 
εξουσιοδοτηµένοι οδηγοί φορτηγών και επισκέπτες.  
Γίνεται χρήση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης. 
Υπάρχει µεγαφωνική εγκατάσταση στο εργοστάσιο και τα γραφεία συνδεδεµένη µε το τηλεφωνικό κέντρο. 
Υπάρχει κεντρικό σύστηµα συναγερµού το οποίο είναι συνδεδεµένο µε κέντρο λήψης σηµάτων. 
Υπάρχει περιµετρικό φωτισµός ο οποίος λειτουργεί µε φωτοκύτταρα. 
 

• Αντιµετώπιση ∆ιαρροών 
Σε γραµµή παραγωγής, στην οποία τροφοδοτούνται υγρά έχει εγκατασταθεί περισταλτική δοσοµετρική αντλία για την 
ασφαλή και ελεγχόµενη τροφοδοσία. Η ροή της αντλίας ελέγχεται µέσω κατάλληλου αυτοµατισµού. Με τη χρήση της 
καταργείται ο χειρωνακτικός τρόπος ζύγισης και τροφοδοσίας των υλικών αυτών και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
διαρροών στον περιβάλλοντα χώρο. 
Οι επιφάνειες των χώρων που διακινούνται, χρησιµοποιούνται και αποθηκεύονται χηµικά καλύπτονται από οπλισµένο 
σκυρόδεµα ή άσφαλτο ώστε να µην είναι διαπερατές. 
Τα µεταλλικά βαρέλια των οργανικών διαλυτών φυλάσσονται σε κατάλληλο στεγασµένο κλειστό χώρο µε µη διαπερατό 
δάπεδο και κατάλληλη σήµανση. Επίσης έχει τοποθετηθεί απορροφητικό φράγµα περιορισµού τυχόν διαρροών. 
Η εταιρία είναι εξοπλισµένη µε όλα τα απαραίτητα τεχνικά µέσα (spillage kits) για την αντιµετώπιση διαρροής υγρών 
ουσιών. 
∆ιενεργούνται τακτικοί έλεγχοι της κατάστασης του δικτύου όµβριων υδάτων και των υδρορροών των κτιρίων. 
 

• Πυρασφάλεια 
Η µονάδα διαθέτει µελέτη πυροπροστασίας θεωρηµένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας µε ηµεροµηνία λήξης 13/04/2024. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός πυρασφάλειας 
συµµορφώνονται µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις, ελέγχονται και συντηρούνται σε τακτική βάση. 
Έχουν εγκατασταθεί συστήµατα πυρανίχνευσης και ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων στα σηµεία που απαιτείται. 
Ο εξοπλισµός και οι µεταλλικές κατασκευές διαθέτουν γείωση, όπου υπάρχει το ενδεχόµενο δηµιουργίας συνθηκών που 
ευνοούν τη πρόκληση έκρηξης (χρήση κεντρικής γείωσης στο χώρο παραγωγής µελανιών).  
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Έχει εγκατασταθεί σύστηµα πυρόσβεσης που αποτελείται από δεξαµενή νερού, συγκρότηµα άντλησης, φορητούς 
πυροσβεστήρες, αφρογεννήτριες και όλο τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισµό. Επιπλέον, αντικαταστάθηκαν 45 
πυροσβεστήρες για τη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
Έχει εγκατασταθεί κεντρικό σύστηµα συναγερµού το οποίο συνδέεται µε όλους του πίνακες πυρασφάλειας και σε 
περίπτωση συµβάντος στέλνει σήµα σε κέντρο λήψης σηµάτων το οποίο ειδοποιεί τους αρµόδιους στην εταιρία και τις 
αρχές. 
 
Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας ηγείται της οµάδας πυρασφάλειας, η οποία είναι επαρκώς εκπαιδευµένη µέσω σεµιναρίων που 
οργανώνονται σε συνεργασία µε τη Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου. Η αποτελεσµατικότητα της ανταπόκρισης της 
εταιρίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αξιολογείται µέσω της διενέργειας ασκήσεων ετοιµότητας. Για την έγκαιρη 
κινητοποίηση και απόκριση, χρησιµοποιείται η µεγαφωνική εγκατάσταση που διαθέτει το εργοστάσιο.  
 
Κίνδυνοι κατά τη Μεταφορά Υλικών 
 

• H εταιρία συνεργάζεται µε εξωτερικό σύµβουλο για την ασφαλή µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων. 

• Η εταιρία συντάσσει και παραδίδει Κάρτες Εκτάκτου Ανάγκης µε οδηγίες προς στους οδηγούς για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων καταστάσεων που µπορεί να προκύψουν κατά τη µεταφορά επικίνδυνων ουσιών.  

• Με στόχο την αποφυγή ατυχήµατος, ελέγχονται τα εισερχόµενα οχήµατα και η τήρηση των κανονισµών από τους 
οδηγούς. Επίσης, υπάρχουν εγκατεστηµένοι καθρέπτες οδικής κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση της ορατότητας όπου 
απαιτείται ενώ υπάρχει σήµανση για το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας  

 
Λοιπά Μέτρα Ασφάλειας 
 

• Προκειµένου να αποφευχθούν δυσµενείς καταστάσεις στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης 
περιοχής πραγµατοποιούνται εσωτερικοί έλεγχοι του εξοπλισµού και των δραστηριοτήτων που επιτελούνται στη 
µονάδα, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή περιβαλλοντική συµπεριφορά της επιχείρησης. Σε περίπτωση βλάβης στο 
µηχανολογικό εξοπλισµό ή παρέκκλισης στην τήρηση των διαδικασιών γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.  

• Στις περιπτώσεις που υπεργολάβοι εργάζονται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, δεσµεύονται µέσω συµφωνητικών να 
συµµορφώνονται µε τη νοµοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος στις δραστηριότητές τους και επιθεωρούνται 
τακτικά από προσωπικό της εταιρίας. 

• Η εταιρία διαθέτει ιατρείο και οµάδα α’ βοηθειών. 

• Η εταιρία κοινοποιεί στους πελάτες της τα ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας που συντάσσει για τα προϊόντα της στα 
οποία συµπεριλαµβάνονται πληροφορίες για τη σωστή διαχείριση και µεταφορά των προϊόντων έτσι ώστε να 
αποφευχθεί πιθανή ρύπανση του περιβάλλοντος ή αρνητική επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία. 

 
Περιβαλλοντικά Ατυχήµατα 
  
Σηµειώνεται ότι δεν έχει παρουσιαστεί κανένα ατύχηµα που θα µπορούσε να επηρεάσει το περιβάλλον στις 
εγκαταστάσεις της εταιρίας. 
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Συνοπτικά, στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται οι δείκτες που αναφέρθηκαν παραπάνω και οι στόχοι που έχουν τεθεί: 
 

Παράµετρος - 
Κατηγορία 

Τµήµα ∆είκτης 
Προηγούµενη 

τιµή                    
(αν υπάρχει) 

Τρέχουσα τιµή 
Στόχος 

για το 2015 
Στόχος 

για το 2016 

Μέτρηση 
εκποµπών σκόνης 
στην ατµόσφαιρα 

Παραγωγή 
Αιωρούµενα σωµατίδια 

στην ατµόσφαιρα (mg/m3) 
0,96 – 7,79 

mg/m3 

∆εν 
πραγµατοποιήθηκαν 

µετρήσεις 
<100 mg/m3 <100 mg/m3 

Εκποµπές CO2 (t) 
από την 

κατανάλωση 
ηλεκτρικής 
ενέργειας, 
πετρέλαιο 

θέρµανσης και 
κίνησης 

Όλα 

Εκποµπές CO2 (t) 
∆είκτης εκποµπών CO2 
ανά τόνο παραγόµενων 

προϊόντων (t/t) 

1930 t 
0,48 t/t 

2065 t 
0,43 t/t 

<0,42 t/t <0,42 t/t 

Παράµετροι 
µέτρησης άδειας 
επεξεργασίας και 

διάθεσης λυµάτων 

Επεξεργασµένη 
εκροή 

αποβλήτων 

Οριακές τιµές Άδειας 
Επεξεργασίας και 

∆ιάθεσης Λυµάτων 
Εντός των ορίων Εντός των ορίων 

<Οριακές 
τιµές Άδειας 

Επαναχρησιµ
οποιησης 

<Οριακές τιµές 
Άδειας 

Επαναχρησιµ
οποιησης 

Κατανάλωση 
ηλεκτρικής 
ενεργείας 

Όλα 

∆είκτης κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας ανά 

ποσότητα προϊόντων 
(kWh/tn) 

567 kWh/tn  514 kWh/tn  <565 kWh/tn <514 kWh/tn  

Κατανάλωση 
νερού 

Όλα 
∆είκτης κατανάλωσης 
νερού ανά ποσότητα 

προϊόντων (m3/tn) 
0,66 m3/tn 0,91 m3/tn <0,75 m3/tn <0,80 m3/tn 

Κατανάλωση 
πετρελαίου 

Όλα 
∆είκτης κατανάλωσης 

πετρελαίου κίνησης ανά 
ποσότητα προϊόντων (lt/tn) 

0,79 lt/tn 0,63 lt/tn <0,75 (t/tn <0,63 lt/tn 

Συνολική 
κατανάλωση 

ενέργειας 
Όλα 

∆είκτης συνολικής 
κατανάλωσης ενέργειας 

ανά ποσότητα προϊόντων 
(kWh/tn) 

571,0 kWh/tn 516,3 kWh/tn <568 kWh/tn <516 kWh/tn 

Μέτρηση 
περιβαλλοντικού 

θορύβου στα όρια 
της εγκατάστασης 

Όλα Στάθµη θορύβου dB(A)  <65 dB(A) 
∆εν 

πραγµατοποιήθηκαν 
µετρήσεις 

<65 dB(A) <65 dB(A) 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
 
Στα πλαίσια της πολιτικής της για συνεχή βελτίωση στις περιβαλλοντικές της επιδόσεις η εταιρία υλοποιεί σχετικά 
προγράµµατα βελτίωσης. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι στόχοι και τα περιβαλλοντικά προγράµµατα 
βελτίωσης τα οποία η εταιρία έθεσε και υλοποίησε το τελευταίο έτος καθώς και επιπλέον προγράµµατα που 
πραγµατοποιήθηκαν. 
 
Πίνακας 21 – Πορεία Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων και Στόχων 

Περιβαλλοντική 
Πτυχή 

Στόχος Πρόγραµµα - Ενέργεια Ιούλιος 2015 – ∆εκέµβριος 2016 

Κατανάλωση 
φυσικών πόρων – 
µείωση 
παραγόµενων 
αποβλήτων 

Μείωση παραγωγής 
υποπροϊόντων 
παραγωγής masterbatch.  

Ορισµός τρόπου 
επαναχρησιµοποίησης της σκόνης 
που συγκεντρώνεται στον δεύτερο 
αποκονιωτή και σκούπα. 

Πραγµατοποιείται οµογενοποίηση της 
σκόνης και χρήση της. Έχει 
πραγµατοποιηθεί κατανάλωση του 
70% της ποσότητας.  Το πρόγραµµα 
θα συνεχιστεί και την επόµενη χρονιά.  

Κατανάλωση 
φυσικών πόρων – 
ενέργειας  

Μείωση κατανάλωσης 
ενέργειας 

Αντικατάσταση λαµπτήρων 
φθορισµού µε τύπου LED σε χώρους 
µε µεγάλη χρήση των φωτιστικών 
σωµάτων. Η αντικατάσταση θα 
ξεκινήσει από τους χώρους των 
εργαστηρίων και στη συνέχεια θα 
αξιολογηθούν οι χώροι παραγωγής 
και τα εξωτερικά περιµετρικά 
φωτιστικά σώµατα. 

Έχουν αντικατασταθεί στα 
εργαστήρια και στην είσοδο των 
γραφείων, στον χώρο παραγωγής 
(είσοδος αποδυτηρίων Ε6 και Ε10) 
και έχουν τοποθετηθεί 2 εξωτερικά 
φωτιστικά βραχίονα στο κτίριο των 
γραφείων. Θα συνεχιστεί και την 
επόµενη χρονιά. 

Εγκατάσταση ηλιακού θερµοσίφωνα. 
Εγκαταστάθηκε ηλιακός 
θερµοσίφωνας 300l για το ζεστό νερό 
των λουτρών του προσωπικού. 

Κατανάλωση 
φυσικών πόρων – 
ενέργειας και 
ατµοσφαιρική 
ρύπανση η οποία 
µπορεί να 
προκληθεί από τη 
διαρροή φρέοντος 
από το ψυκτικό 
στην παραγωγή 
µελανιών  

Μείωση κατανάλωσης 
ενέργειας και 
πιθανότητας διαρροής 
επικίνδυνης ουσίας στο 
περιβάλλον 

Αντικατάσταση του ψυκτικού των 
µελανιών  

Αντικαταστάθηκε το ψυκτικό των 
µελανιών µε νέο κλειστού κυκλώµατος 
 καλύτερης ενεργειακής κατανάλωσης 
φιλικότερο στο περιβάλλον ψυκτικό 
µέσο R410-A.  

Ατµοσφαιρική 
ρύπανση η οποία 
µπορεί να 
προκληθεί από 
εκποµπή πτητικών 
οργανικών 
ενώσεων κατά την 
παραγωγική 
διαδικασία. 

Μείωση εκποµπών 
VOCs από τη παραγωγή 
των προϊόντων 

Προµήθεια εξοπλισµού χρήσης κατά 
την προσθήκη α΄ υλών στην 
παραγωγή µελανιών διαλύτη ο 
οποίος µειώνει πιθανές διαρροές 
πτητικών οργανικών ενώσεων στην 
ατµόσφαιρα. 

Πραγµατοποιήθηκε προµήθεια 
µεταλλικού χωνιού µε ενσωµατωµένη 
φλογοπαγίδα το οποίο βιδώνει πάνω 
στο βαρέλι και ορειχάλκινες βρύσες 
µε φλογοπαγίδα που κλείνουν 
αυτόµατα για την εκκένωση των 
βαρελιών µε σκοπό τη µετάγγιση 
διαλυτών χωρίς διαρροές.   
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Περιβαλλοντική 
Πτυχή 

Στόχος Πρόγραµµα - Ενέργεια Ιούλιος 2015 – Ιούλιος 2016 

Στερεά απόβλητα 

Μείωση ποσοτήτων 
αποβλήτων απόθεσης 
στο ΧΥΤΑ. 
Αύξηση των αποβλήτων 
για ανακύκλωση 

Οργάνωση του συστήµατος 
συλλογής και διαχωρισµού των 
στερεών αποβλήτων στο εργαστήριο 
και στους χώρους των γραφείων  
(ενδεικτικά αναφέρονται: προµήθεια 
νέων κάδων, τοποθέτηση 
σηµάνσεων, προγραµµατισµός 
συλλογής κλπ). 

Έγινε προµήθεια µπλε κάδου 
ανακύκλωσης από τον ∆ήµο και 
ξεκίνησε ο διαχωρισµός των 
πλαστικών και γυάλινων 
συσκευασιών προς απόρριψη στο 
κάδο Ανακύκλωσης του ∆ήµου. 
Πραγµατοποιήθηκε προµήθεια 
κάδων, τοποθετήθηκαν σήµανσης και 
προγραµµατίσθηκε η συλλογή των 
αποβλήτων τον 10/2015. 

Υγρά απόβλητα 

Βελτίωση ελέγχου 
λειτουργίας συστηµάτων 
επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων µελανιών 

Συστηµατοποίηση, προγραµµατισµός 
λειτουργίας και καταγραφή 
αποβλήτων στα συστήµατα 
καθαρισµού µελανιών νερού και 
µελανιών διαλύτη. 

Πραγµατοποιείται καταγραφή για τα 
µελάνια νερού ξεκίνησε από τον 
01/2016 και θα ξεκινήσει το επόµενο 
διάστηµα για τα µελάνια διαλύτη. 

Υγρά απόβλητα 

Αποφυγή ανεξέλεγκτης 
διάθεσης και 
πιθανότητας διαρροής 
επικίνδυνων υλικών στο 
περιβάλλον 

∆ιερεύνηση τρόπου καλύτερης 
αντιµετώπισης πιθανών διαρροών 
από το χώρο παραγωγής µελανιών. 

Τοποθετήθηκαν 3 πλατφόρµες, µία 
χωρητικότητας 4 βαρελιών και δύο 
χωρητικότητας δύο δεξαµενών IBC 
έκαστη. 

Όλες οι πτυχές 

Ενίσχυση εσωτερικής 
επικοινωνίας µε το 
προσωπικό για θέµατα 
σχετικά µε το Σύστηµα 
Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης, προτάσεις 
για βελτίωση. 

∆ιερεύνηση νέου συστήµατος για την 
αποτελεσµατικότερη παροχή 
πληροφοριών – προτάσεων για 
βελτίωση από το προσωπικό. 

Πραγµατοποιήθηκε ένταξη στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση τον 
09/2016. 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα προγράµµατα που πρόκειται να υλοποιήσει η εταιρία πλέον των 
προγραµµάτων που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα ότι θα συνεχιστούν. 
 
Πίνακας 22 - Περιβαλλοντικά Προγράµµατα και Στόχοι προς υλοποίηση 

Περιβαλλοντική 
Πτυχή 

Στόχος Πρόγραµµα - Ενέργεια 
Προθεσµία 

υλοποίησης 
Ατµοσφαιρική 
ρύπανση η οποία 
µπορεί να 
προκληθεί από 
εκποµπή πτητικών 
οργανικών 
ενώσεων κατά την 
παραγωγική 
διαδικασία. 

Μείωση εκποµπών VOCs από τη 
παραγωγή των προϊόντων 

Τοποθέτηση νέου σύγχρονου και αποδοτικότερου 
συστήµατος απαγωγών και εξαερισµών στο χώρο 
παραγωγής µελανιών διαλύτη µε φίλτρα ενεργού 
άνθρακα.  

Ιούλιος 2018 

Κατανάλωση 
φυσικών πόρων – 
ενέργειας  

Μείωση κατανάλωσης ενέργειας 
Σταδιακή σντικατάσταση λαµπτήρων φθορισµού 
µε τύπου LED και στους υπόλοιπους χώρους.  

Ιούλιος 2017 

Κατανάλωση 
φυσικών πόρων – 
µείωση 
παραγόµενων 
αποβλήτων 

Μείωση παραγωγής 
υποπροϊόντων παραγωγής 
masterbatch.  

Οµογενοποίηση της σκόνης και χρήση της. Ιούλιος 2017 

Στερεά απόβλητα 

Αποφυγή διαφυγής µη 
επικίνδυνων αποβλήτων στο 
περιβάλλον, ορθότερη 
αποθήκευση µη επικίνδυνων 
αποβλήτων. 

Τοποθέτηση σήµανσης και περίφραξης στο σηµείο 
αποθήκευσης µη επικίνδυνων αποβλήτων έτσι 
ώστε να διαχωρίζονται εµφανώς τα σηµεία 
αποθήκευσης κάθε είδους αποβλήτου. 

Ιούλιος 2017 

Υγρά απόβλητα 
Βελτίωση ελέγχου λειτουργίας 
συστηµάτων επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων µελανιών 

Συστηµατοποίηση, προγραµµατισµός λειτουργίας 
και καταγραφή αποβλήτων στο σύστηµα µελανιών 
διαλύτη. 

Ιούλιος 2017 

Υγρά απόβλητα  

Παρακολούθηση ποιότητας 
επεξεργασµένης εκροής από το 
σύστηµα του βιολογικού 
καθαρισµού. Συµµόρφωση µε της 
απαιτήσεις της νέας άδειας 
επαναχρησιµοποίησης. 

∆ιερεύνηση τρόπου συνεχούς παρακολούθησης 
του υπολειµµατικού χλωρίου της επεξεργασµένης 
εκροής. 

∆εκέµβριος 
2017 

Έκτακτα 
περιστατικά 

Μείωση πιθανότητας εµφάνισης 
έκτακτου περιστατικού. 

Προγραµµατισµός για εξαµηνιαίο έλεγχο του 
δικτύου πεπιεσµένου αέρα είτε µε χρήση 
υπερήχων είτε µε ακουστικό έλεγχο 

Ιούλιος 2017 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
 
1. Οργανισµός 
Όνοµα Χρωστική Α.Β.Ε.Χ.Π. 
∆ιεύθυνση Ζήνωνος 15-17 
Πόλη Κορωπί 
Ταχυδροµικός κωδικός 19400 
Περιφέρεια, Νοµαρχία, ∆ήµος/ Κοινότητα Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, 

∆ήµος Κρωπίας 
Αρµόδιος επικοινωνίας Κ. Παπαϊωάννου  
Τηλέφωνο 2106624692 
Φαξ 2106623873 
Ηλεκτρονική διεύθυνση hse@chrostiki.gr, papaioannou_k@chrostiki.gr 
∆ικτυακός τόπος www.chrostiki.gr 
Πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική δήλωση ή την επικαιροποιηµένη περιβαλλοντική 
δήλωση 

α) έντυπη µορφή Στις εγκαταστάσεις της εταιρίας 
β) ηλεκτρονική µορφή www.chrostiki.gr 

Αριθµός καταχώρησης EL-000070 
Ηµεροµηνία καταχώρησης 04/09/2008 
Ηµεροµηνία αναστολής της καταχώρησης ..................................................................................... 
Ηµεροµηνία διαγραφής της καταχώρησης ..................................................................................... 
Ηµεροµηνία επόµενης περιβαλλοντικής δήλωσης Σεπτέµβριος 2017 
Ηµεροµηνία της επόµενης επικαιροποιηµένης περιβαλλοντικής δήλωσης Σεπτέµβριος 2017 

Αίτηση για παρέκκλιση σύµφωνα µε το άρθρο 7 
ΝΑΙ – ΟΧΙ 

Ναι 

Κωδικός δραστηριοτήτων NACE 20.1, 20.12 46.76, 46.75, 46.19, 20.3, 20.30  
Αριθµός εργαζοµένων 39 
Κύκλος εργασιών ή ετήσιος ισολογισµός 6.593.913,5€ 

   
 
2. Χώρος ∆ραστηριοτήτων 
Όνοµα Χρωστική Α.Β.Ε.Χ.Π. 
∆ιεύθυνση Ζήνωνος 15-17 
Ταχυδροµικός κωδικός 19400 
Πόλη Κορωπί 
Περιφέρεια, Νοµαρχία, ∆ήµος/ Κοινότητα Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, 

∆ήµος Κρωπίας 
Αρµόδιος επικοινωνίας Κ. Παπαϊωάννου  
Τηλέφωνο 2106624692 
Φαξ 2106623873 
Ηλεκτρονική διεύθυνση hse@chrostiki.gr, papaioannou_k@chrostiki.gr 
∆ικτυακός τόπος www.chrostiki.gr 
Αριθµός καταχώρησης EL-000070 
Ηµεροµηνία καταχώρησης 04/09/2008 
Ηµεροµηνία αναστολής της καταχώρησης ..................................................................................... 
Ηµεροµηνία διαγραφής της καταχώρησης ..................................................................................... 
Ηµεροµηνία της επόµενης περιβαλλοντικής δήλωσης Σεπτέµβριος 2017 
Ηµεροµηνία της επόµενης επικαιροποιηµένης περιβαλλοντικής δήλωσης Σεπτέµβριος 2017 

Αίτηση για παρέκκλιση σύµφωνα µε το άρθρο 7 
ΝΑΙ – ΟΧΙ 

Ναι 

Κωδικός δραστηριοτήτων NACE 20.1, 20.12 46.76, 46.75, 46.19, 20.3, 20.30  
Αριθµός εργαζοµένων 39 
Κύκλος εργασιών ή ετήσιος ισολογισµός 6.593.913,5€ 
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Αν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά µε την Περιβαλλοντική ∆ήλωση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας: 
 

Χρωστική Α.Ε. Ζήνωνος 15 – 17 19400 Κορωπί Αττική Τ 6624692 F 210 6623873 hse@chrostiki.gr  www.chrostiki.gr 
 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Κ. Παπαϊωάννου  


