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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση ∆ιοίκησης 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 27η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 295/2011  
 

 Σήµερα 13/10/2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε 
τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του 
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και 
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. οικ.96240/06-10-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα την 06/10/2011. 
 
 

Θέµα  7ο 
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη 
λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ». 

 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Καρακλιούµη Μαρία, Παπαντωνίου Κων/νος, Χρήστου Στέφανος, 
Κατσικάρης ∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος 
 
Τη Γραµµατέα του Π.Σ. αναπληρώνει η Περιφερειακή Σύµβουλος κ. 
Μεθυµάκη Άννα. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης,  Αδαµοπούλου Μαρίνα, 
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος,  Αθανασόπουλος Κων/νος, 
Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνώστου Αικατερίνη, 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός 
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Αθανάσιος, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βαρεµένος Γεώργιος,  Βασιλάκης Μιχαήλ, 
Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης 
Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, 
Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος 
Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας 
Ιωάννης, Γούδης Χρήστος,  ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Γεώργιος, 
∆ηµαράς Ιωάννης, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, 
Ερµίδου Γεωργία,  Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, 
Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης 
Χρήστος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, 
Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος 
Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης 
Χρήστος,  Κυπραίος ∆ηµήτριος, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, 
Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μανώλης Ιωάννης,  Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαρούγκα Ασπασία, 
Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα,  Μηταράκης Παναγιώτης, 
Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος,  Μπενέτος Ιωάννης, 
Παναγούλης Ευστάθιος, Παφίλης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, 
Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος 
Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης 
Γεώργιος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός 
Γρηγόριος. 
 
Απόντες: 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μανιάτης Κων/νος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµόπουλος Κων/νος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αφεντούλη 
∆έσποινα, Βλάχος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, Καµµένος Γεώργιος, 
Καραθάνος Χαράλαµπος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λυµπέρη Ελένη - 
Κων/να, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - 
Χρυσούλα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπένος Ηλίας,  Πιπιλή Αικατερίνη, 
Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Χάγιος Άγγελος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Σκληβανίτη Ελένη και κ. ∆ούκα Πάνθη. 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ι. Προµπονά, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου σχετικά µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής, που έχει ως  εξής: 

 
        

Έχοντας υπόψη: 

1. Του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του 
περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 
91/25.04.2002). 

2. Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β) «Κατάταξη έργων και 
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δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο ΜΠΕ και λοιπές συναφείς 
διατάξεις», σύµφωνα µε το Ν.1650/86. 

3. Την ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/05-08-2002) «Κατάταξη 
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
σύµφωνα µε το Ν.1650/1986», όπως ισχύει  

4. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «∆ιαδικασία 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων». 

5. Της ΚΥΑ 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «περί καθορισµού 
τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.». 

6. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α /17-06-2011) «Απλοποίηση της 
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών 
δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις.» 

7. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β΄/22-12-2003) «Μέτρα και 
Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης». 

8. Το Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-2006) «Μέτρα και 
Περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ.». 

9. Το Π∆ 517/91 (ΦΕΚ 202/Α) «Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος 
ιατρικός εξοπλισµός, διάκριση και σύνθεση προσωπικού κλπ». 

10. Το Π∆ 235/00 (ΦΕΚ 199/Α) «Ειδικές ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό 
και λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών κλπ». 

11. Την ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων». 

12. Το Π∆ 84/01 (ΦΕΚ 10/Α) «Όροι και προϋποθέσεις, διαδικασία και 
προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής 
υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας». 

13. Την ΚΥΑ 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419/Β) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες».  

14. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΕΧΩΦ4883/3175/Περ.6/11//05-08-2011 µε θέµα 
«∆ιαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτορυγία 
του Γενικού Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» 
επί της λεωφόρου Μεσογείων» του Τµ. Α’ / ∆/νση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.  

15. Το Π.∆. (ΦΕΚ 424/∆/15-12-1976) «Περί τροποποιήσεως και τοπικής 
επεκτάσεως του ρυµοτοµικού σχεδίου Αθηνών δια της εγκρίσεως χώρου 
δι΄ ανέγερσιν Νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων και καθορισµού των όρων 
και περιορισµών δοµήσεως αυτών» 

16. Την Υ.Α. 51.786 (ΦΕΚ 22/∆/21-01-2004) «Καθορισµός όρων και 
περιορισµών δόµησης στο Ο.Τ. 162, περιοχής 81 του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου Αθηνών (χώρος Περιφερειακού Γενικού 
Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία») και έγκριση 
παρέκκλισης του µέγιστου επιτρεπόµενου ύψους» 

17. Την Υ.Α. 10609/2004 (ΦΕΚ 284/∆/05-03-2004) «Τροποποίηση του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του δήµου Αθηναίων (Ν. Αττικής) και 
καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης» 

18. Την Υ.Α. 17105/19-04-2005 του ΥΠΕΧΩ∆Ε/Γεική ∆νση Πολεοδοµίας/ 
∆νση ΟΚΚ – Εξαίρεση από την κατεδάφιση 26 αυθαίρετων κτισµάτων 
του Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 
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19. Έντυπο για την εσωτερική συλλογή & µεταφορά ιατρικών αποβλήτων 
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

20. Την µε αριθ. 99/18-05-2009 Σύµβαση συνεργασίας µεταξύ του 
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» µε την εταιρεία «ΑΡΙΑΝΘΗ ΗΛΙΑ Ε.Π.Ε.» 

21. Την µε αριθ. 21/06 Σύµβαση µεταξύ του ΕΣ∆ΚΝΑ και της Β’ ∆ΥΠΕ 
Αττικήςγια τη µεταφορά και αποτέφρωση µολυσµατικών αποβλήτων  

22. Το από 21-06-2011 ∆ελτίο Αποστολής & Συνοδευτικό έγγραφο των ΕΙΑ 
του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

23. Την µε αριθ. πρωτ. 30449/25-10-2007 απόφαση έγκρισης εσωτερικού 
κανονισµού διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Γ.Ν.Ν.Θ.Α. 
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ» του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 
 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου 
Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», η οποία διαβιβάστηκε µε το 
(14) σχετικό, για την έκφραση απόψεων µας, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία της 
ΠΕΧΩ. 
 
Α. Περιγραφή του έργου 

Α.1. Θέση και στοιχεία της δραστηριότητας 
Η παρούσα ΜΠΕ αφορά τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου 

Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», που βρίσκεται στο Ο.Τ. 162, 
περιοχή 81, του ∆ήµου Αθηναίων, εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου 
Αθηνών.  

Το οικόπεδο που είναι εγκατεστηµένο το νοσοκοµείο εντάσσεται στη 
Β΄ Ζώνη Προστασίας του Υµηττού όπως αυτή ορίζεται στο Π∆ 31.08.1978 
(ΦΕΚ 544/∆/22-10-1978). 

Το οικόπεδο του Νοσοκοµείου βρίσκεται εντός σχεδίου σε οικόπεδο 
συνολικού εµβαδού 333.773,71 τµ συµπεριλαµβανοµένης της έκτασης των 
εγκαταστάσεων ΕΚΑΒ εµβαδού 6.695,12τµ. Οι ισχύοντες όροι δόµησης 
αφορούν του Νοσοκοµείου αφορούν στην έκταση µη συµπεριλαµβανοµένης 
αυτής των εγκαταστάσεων του ΕΚΑΒ, άρα 327.078,59 τµ και διέπονται από 
τις διατάξεις των (16) & (17) σχετικών.  

∆ιαθέτει 33 κτίρια, τα οποία όµως δεν είναι όλα σε λειτουργία. Τα 26 
κτίρια του εν θέµατι νοσοκοµείου εξαιρέθηκαν από κατεδάφιση µε την (18) 
σχετική απόφαση. Σύµφωνα µε τη µελέτη, στο χώρο του εν θέµατι 
νοσοκοµείου έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα µνηµεία τα κτίρια : «Περίπτερο 
Σωτηρία» και «Στρατιωτικό Περίπτερο», ΥΑ µε αριθ. 
ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/255/4206/04-03-1987 (ΦΕΚ 165/Β/02-04-1987). Το 
«Στρατιωτικό Περίπτερο» λειτουργεί εν µέρει ως µουσείο. 

 
Το νοσοκοµείο «Η Σωτηρία» έχει ανεπτυγµένες 752 κλίνες στα διάφορα 
κτίρια του νοσοκοµείου: 
• «Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)», 8 κλίνες 
• «Χειρουργικό Περίπτερο», 72 κλίνες 
• «Μέγα Λαϊκό», 178 κλίνες 
• «Κτίριο 300 Ανδρών», 258 κλίνες 
• «Αµερικάνικο Περίπτερο», 28 κλίνες 
• «Κτίριο 300 Γυναικών», 123 κλίνες 
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• Ψυχιατρείο (Κτίριο «Φιλελλήνων»), 20 κλίνες 
• «Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας» (Κτίριο ΚΑΑ), 81 κλίνες 
• Κλίνες που προορίζονται για Μελέτες Ύπνου, 15 κλίνες 

 
Τα βασικά λειτουργικά τµήµατα του νοσοκοµείου είναι: 
Μέγα Λαϊκό 
- Ακτινοδιαγνωστικό Τµήµα 
- Αξονικός Τοµογράφος 
- 1η Πνευµονολογική Κλινική 
- 3η Πνευµονολογική Κλινική 
- 6η Πνευµονολογική Κλινική 
- 7η Πνευµονολογική Κλινική 
- 8η Πνευµονολογική Κλινική 
- Μονάδα Ανθεκτικής Φυµατίωσης 
- Τµήµα Επεµβατικής Πνευµονολογίας (Βρογολογικό) 
- Κέντρο Πνευµονικής Αποκατάστασης 
- Κέντρο Άσθµατος 

 
300 Ανδρών 
- Αρχείο Ασθενών 
- 2η Πνευµονολογική Κλινική 
- 4η Πνευµονολογική Κλινική 
- 5η Πνευµονολογική Κλινική 
- 9η Πνευµονολογική Κλινική 
- 10η Πνευµονολογική Κλινική 
- 12η Πνευµονολογική Κλινική 
- Καρδιολογικό Ιατρείο 
- Καρδιολογική Κλινική 
- Μ.Ε.Θ. Καρδιολογική 
- Τµήµα Επεµβατικής Πνευµονολογίας (Βρογχολογικό) 
- Βιβλιοθήκη 

 
Κτίριο «Οίκος Αδελφών» 
- Νοσηλευτική Σχολή Σοφία Σλήµαν 
- Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 
- ∆ιεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας 
- Επιστηµονικό Συµβούλιο 
- Παραϊατρική Υπηρεσία 
- Νοσηλευτική ∆ιεύθυνση & Νοσηλευτικές ειδικότητες 
- Ειδική Τηλεϊατρική Μονάδα 
- Τεχνική ∆ιεύθυνση 
- Νοµική Υπηρεσία 
- Επιτροπή Μουσείου 
- Πνευµονολογική Εταιρεία 
- Τµήµα Πληροφορικής 
- Παθολογοανατοµικό Εργαστήριο 
- Κυτταρολογικό Εργαστήριο 
- Ταχυδροµείο 

 
Κτίριο ΚΑΑ 
- Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας (ΚΑΑ) 
- Κλινική ΚΑΑ 
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- Παθολογική Κλινική 
- ΜΕΘ ΚΑΑ 
- Φυσιοθεραπευτικό Τµήµα 

 
Κτίριο 300 Γυναικών 
- Βιοχηµικό Εργαστήριο 
- Ειδικό Βιοχηµικό Εργαστήριο 
- Αιµατολογικό Εργαστήριο 
- Μικροβιολογικό Εργαστήριο 
- Γ’ Χειρουργική Πανεπιστηµιακή Κλινική 
- Γ’ Πανεπιστηµιακή Παθολογική Κλινική 

 
Χειρουργικό Περίπτερο 
- Τµήµα Αιµοδοσίας – Τράπεζα Αίµατος 
- Τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής 
- ΜΕΘ Χειρουργείων 
- Α’ & Β’ Θωρακοχειρουργική Κλινική 
- Γενική Χειρουργική Κλινική 
- ΩΡΛ Κλινική 
- Παθολογοανατοµικό Εργαστήριο 

 
Κτίριο Φιλελλήνων 
- Ψυχιατρικό Τµήµα 

 
Κτίριο ∆ιοίκησης 
- Τµήµα Έρευνας & Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης 
- Πρωτοκολλο 
- Τµήµα Οικονοµικού 
- Τµήµα Προµηθειών 
- ∆ιοικητικές Υπηρεσίες 

 
Γραφείο Κίνησης Ασθενών 
- Γραφείο Κινήσεως 
- Ιατρός Εργασίας 
- Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων 
- Γεωπονική Υπηρεσία 
- Κοινωνική Υπηρεσία 

 
Κτίριο Μαγειρείων 
- Κεντρικά Μαγειρεία – Αποθήκες – Πλυντήρια – Σιδερωτήρια 

 
Αµερικάνικο Περίπτερο 
- Φαρµακείο 
- 12η Πνευµονολογική Κλινική 

 
 

Το εν θέµατι νοσοκοµείο κατατάσσεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
15393/2332/2002, (3) σχετική, ως εξής: 
Οµάδα 6η: «Τουριστικές Εγκαταστάσεις – Εργασίες Πολεοδοµίας»,  
Κατηγορία 1η, Υποκατηγορία 2η 
Α/Α 10: «Νοσοκοµειακές εγκαταστάσεις, κλινικές, κλπ.» - 752 κλίνες 
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Α.2. Κλιµατισµός - Χρήση νερού και ενέργειας 
Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, στα κτίρια του νοσοκοµείου υπάρχουν 

εγκατεστηµένοι 24 λέβητες (12 λεβητοστάσια) που χρησιµοποιούν ως 
καύσιµο φυσικό αέριο. Η συνολική ισχύς των λεβήτων αυτών είναι 10.200 
kW. Επίσης, υπάρχουν 2 ατµολέβητες στο κτήριο Μαγειρείων- Πλυντηρίων 
1.200.00kcal έκαστος. Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης επιτυγχάνεται 
µέσω δικτύων θερµαντικών σωµάτων µε τη λειτουργία Boiler που υπάρχουν 
σε κάθε κτίριο συνολικής χωρητικότητας 30.000 lt. 

Στο νοσοκοµείο εφαρµόζεται πλήρης κλιµατισµός των χειρουργείων, 
µονάδων εντατικής, των κτιρίων «Μέγα Λαϊκό», «300 Γυναικών» και ΚΑΑ. 
Τα άλλα τµήµατα εξυπηρετούνται µε τοπικές κλιµατιστικές συσκευές ψύξης. 
Υπάρχουν κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες και περίπου 600 split units. 

 
Για τις ανάγκες της δραστηριότητας σε νερό χρησιµοποιείται το δίκτυο 

ύδρευσης της Ε.Υ∆.Α.Π. και οι ετήσιες ανάγκες σε νερό ύδρευσης είναι 
περίπου 120.000 µ3. ∆ύο γεωτρήσεις δυνατότητες άντλησης 33 µ3/h εκάστη 
είναι εκτός λειτουργίας. 

 
Κύρια πηγή ενέργειας για το νοσοκοµείο αποτελεί το ηλεκτρικό ρεύµα 

το οποίο τροφοδοτεί το σύνολο σχεδόν του Η/Μ εξοπλισµού του 
νοσοκοµείου. Σε περίπτωση διακοπής υπάρχουν διαθέσιµα 9 
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.  Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής είναι της τάξης 
των 6.000.000 kWh και η κατανάλωση σε φυσικό αέριο εκτιµάται ετησίως σε 
1.200.000 Nm3. 
 
 
Α.3. Παραγόµενα απόβλητα 

Αέρια απόβλητα: Αέριες εκποµπές, κατά τη λειτουργία του νοσοκοµείου, 
προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία των καυστήρων για θέρµανση, τη 
παραγωγή ζεστού νερού τη λειτουργία των ατµογεννητριών και των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. 

Υγρά απόβλητα: Αναµένονται από τους χώρους υγιεινής και τα µαγειρεία. 
Επίσης, υγρά απόβλητα παράγονται από τα εργαστήρια του νοσοκοµείου, τη 
καθαριότητα των χώρων του νοσοκοµείου καθώς και από τους ατµολέβητες 
του λεβητοστασίου 

Στερεά απόβλητα: Αναµένεται να δηµιουργηθούν στερεά απόβλητα 
οικιακού ή αστικού τύπου. 

Επικίνδυνα αµιγώς µολυσµατικού χαρακτήρα απόβλητα: Όπως βελόνες, 
σύριγγες, λάµες, χειρουργικά νυστέρια, σακούλες για µεταγγίσεις, 
ορθοσκόπια, γαστροσκόπια, χρησιµοποιηµένα φίλτρα διήθησης, όργανα και 
µέλη σώµατος, κ.α.  

Επικίνδυνα τοξικού και µολυσµατικού χαρακτήρα απόβλητα: Αναµένονται 
απόβλητα που προέρχονται από την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων 
και µικροβιολογικών-βιοχηµικών εξετάσεων, ανατοµικά απόβλητα, 
πειραµατόζωα, κ.α. 

Επικίνδυνα αµιγώς τοξικού χαρακτήρα απόβλητα: Επίσης, αναµένονται 
απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο, ληγµένα ή ακατάλληλα για χρήση 
φάρµακα, εξαντληµένα προσροφητικά υλικά, αµαγάλµατα οδοντιατρικής, κ.α.  
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Άλλα ιατρικά απόβλητα:  Όπως συσκευασίες αερίων, µπαταρίες, 
ραδιενεργά κατάλοιπα από τη χρήση ραδιοϊσοτόπων, συσκευασίες µε αέρια 
υπό πίεση, κ.α. 

 
Το Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» διαθέτει εγκεκριµένο εσωτερικού 

κανονισµού διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων  µε την µε αριθ. 
30449/25-10-2007 απόφαση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, (23) σχετική. 

 
Εισηγούµεθα την έγκριση της Μ.Π.Ε. για το εν θέµατι νοσοκοµείο µε τους 
κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους: 
 
Β. Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι: 

 
Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 (ΦΕΚ 
52/Α/88) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 
- Ιατρικά απόβλητα: ΚΥΑ 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419/Β) 
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) 

 
Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι 
δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της 
περιοχής, κατά τη φάση λειτουργίας του νοσοκοµείου, προτείνεται η 
λήψη των ακόλουθων µέτρων: 

ΘΟΡΥΒΟΣ 
1. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 1180/81 και 

στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 

2. Έδραση των µηχανηµάτων σε ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις όπου 
χρειάζεται και κατάλληλη µόνωση.  

3. Να λαµβάνονται  τα κατάλληλα θερµοµονωτικά και ηχοµονωτικά µέτρα 
(κλιµατιστικά, λέβητες, ανεµιστήρες) ούτως ώστε η στάθµη θορύβου 
από την λειτουργία της εγκατάστασης, να µην υπερβαίνει το 
επιτρεπόµενο όριο που ορίζεται από το Π.∆. 1180/81 και τις λοιπές 
διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό 
περιβάλλον της περιοχής. 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
4. Να υπάρχει κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού και η έξοδος των 

αεραγωγών να βρίσκεται σε υψηλότερη στάθµη από τα άµεσα 
γειτνιάζοντα κτίρια. 

5. Επιµελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των 
µηχανηµάτων (λέβητες, καυστήρες, γεννήτριες, κλιµατιστικά, κλπ.) και 
του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, και να τηρείται αρχείο των 
φύλλων συντήρησης αυτών, και βιβλίο καταγραφής των µετρήσεων 
αέριων ρύπων από καυστήρες – λέβητες. 
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ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
6. Σε περίπτωση που προκύπτουν απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και 

ορυκτέλαια από την συντήρηση των µηχανηµάτων να συλλέγονται σε 
κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασµένη στεγανή δεξαµενή, 
να µην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε 
φυσικό αποδέκτη και µαζί µε τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε 
νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτηµένο 
φορέα που έχει άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων, µε τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση 
σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α΄/2-3-2004), κρατώντας τα 
σχετικά παραστατικά. 

7. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε 
οποιοδήποτε ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

8. Τα όµβρια ύδατα να µη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωµα ή άλλους 
δηµόσιους χώρους, αλλά να διοχετεύονται στο σύστηµα φρεατίων 
απορροής όµβριων. Επιβάλλεται η πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης 
των υδάτων προς αποφυγή κινδύνου πληµµυρικών φαινοµένων, η 
κατασκευή δικτύου οµβρίων υδάτων και ο συχνός καθαρισµός 
φρεατίων και εσχαρών. 

9. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών 
αποβλήτων τα οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και µολυσµατικούς 
παράγοντες. 

10. Τα διάφορα υλικά καθαρισµού που θα χρησιµοποιηθούν να είναι 
εγκεκριµένα και καταχωρηµένα σε διεθνείς λίστες υγιεινής, να είναι 
ενδεδειγµένα για ενδονοσοκοµιακές λοιµώξεις και να µην περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες όπως φορµαλδεΰδη, γλουταραλδεΰδη. 

11. Να εφαρµόζονται µέθοδοι επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων που 
περιέχουν υψηλό ρυπαντικό ή βιολογικό φορτίο (αποστείρωση, 
αραίωση µε χλωρίνη, επιστροφές σε εταιρίες, κλπ.), για την µείωση 
αυτού, πριν αυτά οδηγηθούν στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥ∆ΑΠ. Να 
προσκοµιστεί βεβαίωση της ΕΥ∆ΑΠ ότι οι εγκαταστάσεις και οι 
επεξεργασίες που ακολουθούντα στα υγρά απόβλητα πληρούν τις 
προδιαγραφές που θέτονται από την ΕΥ∆ΑΠ και συνεπώς αποδέχεται 
την παραλαβή τους. 

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε.Ι.Α. (Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων) 
12. Τα νοσοκοµειακά – ιατρικά απόβλητα να διαχειρίζονται σύµφωνα µε 

την ΚΥΑ 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419/Β). 

13. Τα ιατρικά απόβλητα να τοποθετούνται σε περιέκτες κατάλληλου 
χρώµατος (ανάλογα µε τον τρόπο επεξεργασίας τους), µε σήµανση, 
ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιµα και να ακολουθούν τη σωστή 
γραµµή διαχείρισης. 

14. Τα ΙΑ-ΑΧ (Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα) να συλλέγονται σε 
ειδικούς υποδοχείς µαύρου χρώµατος, η προσωρινή αποθήκευσή 
τους να γίνεται σε ξεχωριστούς και σαφώς οριοθετηµένους χώρους 
από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης των Ε.Ι.Α., και να 
παραλαµβάνονται τακτικά από τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου. Η 
διαχείρισή τους να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 10 της 
ΚΥΑ 69728/824/96 (ΦΕΚ 538Β). 

15. Τα ΕΙΑ-ΜΤΧ (Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Μολυσµατικού και 
Τοξικού Χαρακτήρα) να συλλέγονται χωριστά σε ειδικές σακούλες και 
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δοχεία που φέρουν ειδική σήµανση και χρώµα, ενώ τα αιχµηρά να 
τοποθετούνται σε άκαµπτους κάδους. Στη συνέχεια να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικούς χώρους κατάλληλων προδιαγραφών και να 
µεταφέρονται από τον ΕΣ∆ΚΝΑ για τελική διαχείριση (αποτέφρωση), 
τηρώντας αρχείο για τις ποσότητες µολυσµατικών αποβλήτων που 
δίνονται για διαχείριση.  

16. Τα ΕΙΑ-ΤΧ (Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Τοξικού Χαρακτήρα) όπως 
ληγµένα φάρµακα ή φάρµακα που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν, 
να καταγράφονται από ειδική επιτροπή, να αποθηκεύονται προσωρινά 
σε ψυγεία και να δίνονται σε εξειδικευµένες εταιρείες διαχείρισης 
επικίνδυνων αποβλήτων, κρατώντας σχετικά παραστατικά.  

17. Στη συσκευασία των Ε.Ι.Α. να αναγράφεται µε ευδιάκριτο και 
ανεξίτηλο τρόπο «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και το σήµα του 
βιολογικού κινδύνου. Επίσης, να αναγράφεται σε ετικέτα η ηµεροµηνία 
και η προέλευση των αποβλήτων. 

18. Τα αιχµηρά αντικείµενα να συλλέγονται, αµέσως µετά τη χρήση τους, 
σε ανθεκτικά, αδιάτρητα, κίτρινα πλαστικά δοχεία µε καπάκι και ειδική 
σήµανση και να τοποθετούνται προς απόρριψη µέσα στα 
προαναφερθέντα χάρτινα κυτία (οµοίως µε τα ΕΙΑ-ΜΧ, ΕΙΑ-ΜΤΧ). 

19. Να µην αφήνονται για οποιονδήποτε λόγω εκτός των ειδικών χώρων 
προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνα ή µολυσµατικά απόβλητα. 

20. ∆εν επιτρέπεται η χρήση υποδοχέων από PVC όταν τα ΕΙΑ 
οδηγούνται για αποτέφρωση. 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
21. Η συλλογή των απορριµµάτων να γίνεται όσο το δυνατό πλησιέστερα 

στον τόπο παραγωγής τους και να αποθηκεύονται στους χώρους 
προσωρινής αποθήκευσης µε συχνότητα ανάλογη µε το φόρτο 
εργασίας των τµηµάτων που τα παράγουν. 

22. Η προσωρινή αποθήκευση των Ε.Ι.Α να γίνεται σε ειδικά 
διαµορφωµένους χώρους, επαρκούς χωρητικότητας, µε συνθήκες 
που δεν επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων. Να υπάρχει 
ευκρινής σήµανση στον χώρο µε τον όρο «Επικίνδυνα Ιατρικά 
Απόβλητα» και το διεθνές σύµβολο του µολυσµατικού και 
επικίνδυνου. 

23. Ο καθαρισµός – απολύµανση του χώρου να γίνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα και να ληφθούν µέτρα για απαγόρευση εισόδου σε µη 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

24. Τα ΕΙΑ-ΜΧ να αποθηκεύονται προσωρινά σε θερµοκρασία ≤ 5°C και 
για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 5 ηµερών. 

25. Να µην αφήνονται για οποιονδήποτε λόγω εκτός των ειδικών χώρων 
προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνα ή µολυσµατικά απόβλητα.   

26. Τα ανακυκλώσιµα στερεά απόβλητα και τα ιατρικά οικιακού 
χαρακτήρα να δίνονται σε µονάδες ανακύκλωσης.  

27. Τα φιλµ του ακτινολογικού εργαστηρίου να δίνονται σε αδειοδοτηµένες 
εταιρείες για την ανάκτηση αργύρου, κρατώντας τα σχετικά 
παραστατικά. 

28. Τα αντιδραστήρια που χρησιµοποιούνται στα εργαστήρια (ανόργανες 
και οργανικές ενώσεις) να µην απορρίπτονται στην αποχέτευση ή 
οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη, αλλά να συλλέγονται σε κατάλληλα 
δοχεία - συσκευασίες επικίνδυνων υλικών, οι οποίες θα φέρουν 
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ανάλογη σήµανση και να δίνονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία 
διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

29. Οι ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να δίνονται σε 
αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης, κρατώντας σχετικά 
παραστατικά. 

30. Οι συσκευασίες που περιέχουν αέρια υπό πίεση (φιάλες) να 
συλλέγονται από τους προµηθευτές για επαναχρησιµοποίηση. 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
31. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό 

κλπ) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση 
σύµφωνα µε το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να 
τηρείται αρχείο µε τα σχετικά δελτία αποστολής. 

32. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα 
να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και 
µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους 
υπό κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιµα στερεά 
απόβλητα (π.χ. χαρτί, ελαστικά, µέταλλα, γυαλί κλπ) να δίνονται για 
ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να αποµακρύνονται για διάθεση µέσω του 
συστήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου. Να τηρείται βιβλίο 
διακίνησης των αξιοποιήσιµων στερεών αποβλήτων στο οποίο να 
αναγράφεται το είδος του αποβλήτου, ο εξαψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι 
ποσότητες, η ηµεροµηνία εκχώρησης και τα στοιχεία του φορέα που 
τα παρέλαβε. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση 
στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους.  

33. Να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση αλουµινίου, 
πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών κάδων 
ανακύκλωσης πλησίον των λοιπών κάδων απορριµµάτων). 

34. Γενικά, τα στερεά απόβλητα να συλλέγονται και να διαχειρίζονται 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003). 

35. Συλλογή στερεών αποβλήτων και αποµάκρυνσή τους σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
36. Να τηρείται ο εγκεκριµένος εσωτερικού κανονισµού διαχείρισης 

Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων. 

37. Τα ραδιενεργά κατάλοιπα στερεού τύπου, να διαχειρίζονται σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις, σε συνεργασία µε το ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟ. 

38. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων 
για την εν λόγω   δραστηριότητα. 

39. Να υπάρχει κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού σε όλους τους χώρους 
του κέντρου αποθεραπείας και αποκατάστασης. 

40. Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων (µάσκες, ωτοασπίδες, γάντια, στολές, κλπ.) για την 
προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 

41. Τήρηση όλων των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που 
προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρµόζεται 
κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, 
υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού, 
πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 
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42. Θέσπιση χαµηλού ορίου ταχύτητας για την κίνηση των οχηµάτων 
εντός του συγκροτήµατος. 

43. Ο κύριος του έργου οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων 
κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα 
αποσταλεί στην Υπηρεσία µας, το άλλο στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / 
∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων σύµφωνα µε την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο 
του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / Τµήµα 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

44. Να συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιµετώπιση έκτακτων 
περιστατικών µε τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο 
θα πρέπει να είναι διαθέσιµο και προσβάσιµο από το προσωπικό. 

45. Η εξέταση της δυνατότητας τοποθετήσεως φωτοβολταϊκών στοιχείων 
στο χώρο του συγκροτήµατος, έτσι ώστε να µειωθούν τις απαιτήσεις 
για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση συµβατικών καυσίµων. 

46. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών πινακίδων, 
επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ.. 

47. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως 
απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να µην αλλοιωθεί 
ο ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και η πρόκληση δυσµενών για 
το περιβάλλον φαινόµενων, όπως λιµνάζοντα νερά κλπ. 

48. Περιµετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: ευκάλυπτοι, 
βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σηµεία και 
εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδροµίου. 

49. Επιµελής συντήρηση και αντικατάσταση περίφραξης, όπου απαιτείται, 
προκειµένου να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη µετακίνηση ανθρώπων και 
«άτακτη» στάθµευση οχηµάτων. 

50. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µην χρησιµοποιούνται για 
πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, 
προϊόντων και µηχανηµάτων παρά µόνο για την εναπόθεση κάδων 
που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες. 

51. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων.  

52. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 
αποφυγής οχλήσεων. 

53. Η εγκατάσταση να είναι σύµφωνη µε όσα προβλέπονται από την 
ισχύουσα Νοµοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού 
του είδους. 

54. Η επιχείρηση οφείλει να εφαρµόζει τα µέτρα που περιγράφονται στην 
εγκεκριµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

55. Να οριστεί υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. 

 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
αποφασίζει οµόφωνα 

 
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη 

λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ» µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που 
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αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής, οι 
οποίοι έχουν ως εξής: 

 

Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 (ΦΕΚ 
52/Α/88) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 
- Ιατρικά απόβλητα: ΚΥΑ 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419/Β) 
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) 

 
Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι 
δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της 
περιοχής, κατά τη φάση λειτουργίας του νοσοκοµείου, προτείνεται η 
λήψη των ακόλουθων µέτρων: 

ΘΟΡΥΒΟΣ 
1. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 1180/81 

και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 

2. Έδραση των µηχανηµάτων σε ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις 
όπου χρειάζεται και κατάλληλη µόνωση.  

3. Να λαµβάνονται  τα κατάλληλα θερµοµονωτικά και ηχοµονωτικά 
µέτρα (κλιµατιστικά, λέβητες, ανεµιστήρες) ούτως ώστε η στάθµη θορύβου 
από την λειτουργία της εγκατάστασης, να µην υπερβαίνει το επιτρεπόµενο 
όριο που ορίζεται από το Π.∆. 1180/81 και τις λοιπές διατάξεις περί 
θορύβου, και γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της 
περιοχής. 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
4. Να υπάρχει κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού και η έξοδος των 

αεραγωγών να βρίσκεται σε υψηλότερη στάθµη από τα άµεσα γειτνιάζοντα 
κτίρια. 

5. Επιµελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των 
µηχανηµάτων (λέβητες, καυστήρες, γεννήτριες, κλιµατιστικά, κλπ.) και του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, και να τηρείται αρχείο των φύλλων 
συντήρησης αυτών, και βιβλίο καταγραφής των µετρήσεων αέριων ρύπων 
από καυστήρες – λέβητες. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
6. Σε περίπτωση που προκύπτουν απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) 

και ορυκτέλαια από την συντήρηση των µηχανηµάτων να συλλέγονται σε 
κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασµένη στεγανή δεξαµενή, να 
µην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό 
αποδέκτη και µαζί µε τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε νόµιµα 
αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει 
άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, µε τον οποίο 
η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 
(ΦΕΚ 64Α΄/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 
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7. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε 
οποιοδήποτε ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

8. Τα όµβρια ύδατα να µη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωµα ή 
άλλους δηµόσιους χώρους, αλλά να διοχετεύονται στο σύστηµα φρεατίων 
απορροής όµβριων. Επιβάλλεται η πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης των 
υδάτων προς αποφυγή κινδύνου πληµµυρικών φαινοµένων, η κατασκευή 
δικτύου οµβρίων υδάτων και ο συχνός καθαρισµός φρεατίων και εσχαρών. 

9. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών 
αποβλήτων τα οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και µολυσµατικούς 
παράγοντες. 

10. Τα διάφορα υλικά καθαρισµού που θα χρησιµοποιηθούν να είναι 
εγκεκριµένα και καταχωρηµένα σε διεθνείς λίστες υγιεινής, να είναι 
ενδεδειγµένα για ενδονοσοκοµιακές λοιµώξεις και να µην περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες όπως φορµαλδεΰδη, γλουταραλδεΰδη. 

11. Να εφαρµόζονται µέθοδοι επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων 
που περιέχουν υψηλό ρυπαντικό ή βιολογικό φορτίο (αποστείρωση, 
αραίωση µε χλωρίνη, επιστροφές σε εταιρίες, κλπ.), για την µείωση αυτού, 
πριν αυτά οδηγηθούν στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥ∆ΑΠ. Να 
προσκοµιστεί βεβαίωση της ΕΥ∆ΑΠ ότι οι εγκαταστάσεις και οι 
επεξεργασίες που ακολουθούντα στα υγρά απόβλητα πληρούν τις 
προδιαγραφές που θέτονται από την ΕΥ∆ΑΠ και συνεπώς αποδέχεται την 
παραλαβή τους. 

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε.Ι.Α. (Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων) 
12. Τα νοσοκοµειακά – ιατρικά απόβλητα να διαχειρίζονται σύµφωνα µε 

την ΚΥΑ 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419/Β). 

13. Τα ιατρικά απόβλητα να τοποθετούνται σε περιέκτες κατάλληλου 
χρώµατος (ανάλογα µε τον τρόπο επεξεργασίας τους), µε σήµανση, ώστε να 
είναι εύκολα αναγνωρίσιµα και να ακολουθούν τη σωστή γραµµή 
διαχείρισης. 

14. Τα ΙΑ-ΑΧ (Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα) να συλλέγονται 
σε ειδικούς υποδοχείς µαύρου χρώµατος, η προσωρινή αποθήκευσή τους 
να γίνεται σε ξεχωριστούς και σαφώς οριοθετηµένους χώρους από τους 
χώρους προσωρινής αποθήκευσης των Ε.Ι.Α., και να παραλαµβάνονται 
τακτικά από τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου. Η διαχείρισή τους να 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 10 της ΚΥΑ 69728/824/96 (ΦΕΚ 
538Β). 

15. Τα ΕΙΑ-ΜΤΧ (Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Μολυσµατικού και 
Τοξικού Χαρακτήρα) να συλλέγονται χωριστά σε ειδικές σακούλες και δοχεία 
που φέρουν ειδική σήµανση και χρώµα, ενώ τα αιχµηρά να τοποθετούνται 
σε άκαµπτους κάδους. Στη συνέχεια να αποθηκεύονται προσωρινά σε 
ειδικούς χώρους κατάλληλων προδιαγραφών και να µεταφέρονται από τον 
ΕΣ∆ΚΝΑ για τελική διαχείριση (αποτέφρωση), τηρώντας αρχείο για τις 
ποσότητες µολυσµατικών αποβλήτων που δίνονται για διαχείριση.  

16. Τα ΕΙΑ-ΤΧ (Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Τοξικού Χαρακτήρα) 
όπως ληγµένα φάρµακα ή φάρµακα που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν, 
να καταγράφονται από ειδική επιτροπή, να αποθηκεύονται προσωρινά σε 
ψυγεία και να δίνονται σε εξειδικευµένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων 
αποβλήτων, κρατώντας σχετικά παραστατικά.  

17. Στη συσκευασία των Ε.Ι.Α. να αναγράφεται µε ευδιάκριτο και 
ανεξίτηλο τρόπο «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και το σήµα του 
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βιολογικού κινδύνου. Επίσης, να αναγράφεται σε ετικέτα η ηµεροµηνία και η 
προέλευση των αποβλήτων. 

18. Τα αιχµηρά αντικείµενα να συλλέγονται, αµέσως µετά τη χρήση 
τους, σε ανθεκτικά, αδιάτρητα, κίτρινα πλαστικά δοχεία µε καπάκι και ειδική 
σήµανση και να τοποθετούνται προς απόρριψη µέσα στα προαναφερθέντα 
χάρτινα κυτία (οµοίως µε τα ΕΙΑ-ΜΧ, ΕΙΑ-ΜΤΧ). 

19. Να µην αφήνονται για οποιονδήποτε λόγω εκτός των ειδικών 
χώρων προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνα ή µολυσµατικά απόβλητα. 

20. ∆εν επιτρέπεται η χρήση υποδοχέων από PVC όταν τα ΕΙΑ 
οδηγούνται για αποτέφρωση. 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
21. Η συλλογή των απορριµµάτων να γίνεται όσο το δυνατό 

πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους και να αποθηκεύονται στους 
χώρους προσωρινής αποθήκευσης µε συχνότητα ανάλογη µε το φόρτο 
εργασίας των τµηµάτων που τα παράγουν. 

22. Η προσωρινή αποθήκευση των Ε.Ι.Α να γίνεται σε ειδικά 
διαµορφωµένους χώρους, επαρκούς χωρητικότητας, µε συνθήκες που δεν 
επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων. Να υπάρχει ευκρινής σήµανση 
στον χώρο µε τον όρο «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και το διεθνές 
σύµβολο του µολυσµατικού και επικίνδυνου. 

23. Ο καθαρισµός – απολύµανση του χώρου να γίνεται σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα και να ληφθούν µέτρα για απαγόρευση εισόδου σε µη 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

24. Τα ΕΙΑ-ΜΧ να αποθηκεύονται προσωρινά σε θερµοκρασία ≤ 5°C 
και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 5 ηµερών. 

25. Να µην αφήνονται για οποιονδήποτε λόγω εκτός των ειδικών 
χώρων προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνα ή µολυσµατικά απόβλητα.   

26. Τα ανακυκλώσιµα στερεά απόβλητα και τα ιατρικά οικιακού 
χαρακτήρα να δίνονται σε µονάδες ανακύκλωσης.  

27. Τα φιλµ του ακτινολογικού εργαστηρίου να δίνονται σε 
αδειοδοτηµένες εταιρείες για την ανάκτηση αργύρου, κρατώντας τα σχετικά 
παραστατικά. 

28. Τα αντιδραστήρια που χρησιµοποιούνται στα εργαστήρια 
(ανόργανες και οργανικές ενώσεις) να µην απορρίπτονται στην αποχέτευση 
ή οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη, αλλά να συλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία 
- συσκευασίες επικίνδυνων υλικών, οι οποίες θα φέρουν ανάλογη σήµανση 
και να δίνονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων, 
κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

29. Οι ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να δίνονται σε 
αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης, κρατώντας σχετικά παραστατικά. 

30. Οι συσκευασίες που περιέχουν αέρια υπό πίεση (φιάλες) να 
συλλέγονται από τους προµηθευτές για επαναχρησιµοποίηση. 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
31. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό 

κλπ) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση 
σύµφωνα µε το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο µε τα 
σχετικά δελτία αποστολής. 
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32. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα 
να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη και 
να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό 
κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (π.χ. 
χαρτί, ελαστικά, µέταλλα, γυαλί κλπ) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα 
υπόλοιπα να αποµακρύνονται για διάθεση µέσω του συστήµατος 
αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης των 
αξιοποιήσιµων στερεών αποβλήτων στο οποίο να αναγράφεται το είδος του 
αποβλήτου, ο εξαψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι ποσότητες, η ηµεροµηνία 
εκχώρησης και τα στοιχεία του φορέα που τα παρέλαβε. Απαγορεύεται η 
ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και 
δηµόσιους χώρους.  

33. Να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση 
αλουµινίου, πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών κάδων 
ανακύκλωσης πλησίον των λοιπών κάδων απορριµµάτων). 

34. Γενικά, τα στερεά απόβλητα να συλλέγονται και να διαχειρίζονται 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003). 

35. Συλλογή στερεών αποβλήτων και αποµάκρυνσή τους σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
36. Να τηρείται ο εγκεκριµένος εσωτερικού κανονισµού διαχείρισης 

Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων. 

37. Τα ραδιενεργά κατάλοιπα στερεού τύπου, να διαχειρίζονται 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, σε συνεργασία µε το ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟ. 

38. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονοµικών 
∆ιατάξεων για την εν λόγω   δραστηριότητα. 

39. Να υπάρχει κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού σε όλους τους χώρους 
του κέντρου αποθεραπείας και αποκατάστασης. 

40. Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων (µάσκες, ωτοασπίδες, γάντια, στολές, κλπ.) για την προστασία 
τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 

41. Τήρηση όλων των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που 
προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρµόζεται 
κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, 
υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού, 
πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

42. Θέσπιση χαµηλού ορίου ταχύτητας για την κίνηση των οχηµάτων 
εντός του συγκροτήµατος. 

43. Ο κύριος του έργου οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων 
κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί 
στην Υπηρεσία µας, το άλλο στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασµού / Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύµφωνα µε την υπ. 
αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασµού / Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

44. Να συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιµετώπιση έκτακτων 
περιστατικών µε τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα 
πρέπει να είναι διαθέσιµο και προσβάσιµο από το προσωπικό. 

45. Η εξέταση της δυνατότητας τοποθετήσεως φωτοβολταϊκών 
στοιχείων στο χώρο του συγκροτήµατος, έτσι ώστε να µειωθούν τις 
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απαιτήσεις για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση συµβατικών 
καυσίµων. 

46. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών 
πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ.. 

47. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως 
απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να µην αλλοιωθεί ο 
ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και η πρόκληση δυσµενών για το 
περιβάλλον φαινόµενων, όπως λιµνάζοντα νερά κλπ. 

48. Περιµετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: 
ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σηµεία 
και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδροµίου. 

49. Επιµελής συντήρηση και αντικατάσταση περίφραξης, όπου 
απαιτείται, προκειµένου να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη µετακίνηση 
ανθρώπων και «άτακτη» στάθµευση οχηµάτων. 

50. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µην χρησιµοποιούνται για 
πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων 
και µηχανηµάτων παρά µόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται 
για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες. 

51. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων.  

52. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας 
και αποφυγής οχλήσεων. 

53. Η εγκατάσταση να είναι σύµφωνη µε όσα προβλέπονται από την 
ισχύουσα Νοµοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του 
είδους. 

54. Η επιχείρηση οφείλει να εφαρµόζει τα µέτρα που περιγράφονται 
στην εγκεκριµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

55. Να οριστεί υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. 
 

 

 

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

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΑΝΝΑ        
 


