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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775  
 
Συνεδρίαση 40η 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 399/2012 

 
 Σήµερα 20/12/2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.00 συνήλθαν σε 
συνέχεια της διακοπείσας τακτικής συνεδρίασης της 18/12/2012 στο 
αµφιθέατρο του Υπουργείου  Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 
Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.186395/12-12-2012 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 12/12/2012 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε 
καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους 
Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 5ο   

Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων για τη 
λειτουργία της δραστηριότητας του Γενικού Νοσοκοµείου Νίκαιας Πειραιά 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» επί της ∆. Μαντούβαλου 3, Ο.Τ. 342, στο 
∆ήµο Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, δυναµικότητας 618 κλινών. 
 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο παρόντων Περιφερειακών 
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης εβδοµήντα εννέα (79) ενώ 
οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν 
ως εξής:  
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου 
Στέφανος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κα Πιπιλή Αικατερίνη  
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος 
Κων/νος, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, 
Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης 
Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, 
Αφεντούλη ∆έσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς ∆ηµήτριος,  
Βασιλάκη Ειρήνη, Βασιλάκης Μιχαήλ,  Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, 
Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, 
Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος 
Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, 
∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµαράς Ιωάννης, 
∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος,  Επιτροπάκης Εµµανουήλ,  
Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας 
Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος 
Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής 
Κων/νος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού 
Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος 
∆ηµήτριος, Κυπριανίδου  Ερµιόνη, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης 
Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης 
Καλλικράτης,  Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, 
Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, 
Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα, 
Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, 
Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – 
Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος 
Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, 
Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, 
Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς 
Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
Απόντες: 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Βαρεµένος Γεώργιος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, 
Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Κανελλάκης Κων/νος, Καραµανλή Άννα,  
Κικίλιας Βασίλειος, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να,  Μαρούγκα Ασπασία. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής κ. Κωνσταντίνος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συµβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συµβούλου κ. 
Ι. Προµπονά και την υπ’ αριθµ. πρωτ. 112267/12/07-12-2012 εισήγηση 
του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 
Αττικής, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση. 
 

                 Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη 
λειτουργία της δραστηριότητας του Γενικού Νοσοκοµείου Νίκαιας Πειραιά 
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«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» επί της ∆. Μαντούβαλου 3, Ο.Τ. 342, στο 
∆ήµο Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, δυναµικότητας 618 κλινών, µε την 
προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην 
ανωτέρω αναφερόµενη εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος 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) -(Φ.Ε.Κ. 
293/τ.Α /0610-1981) 
- Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ µε αριθ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/τ.Β./2003) 

“Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης”.  

- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/τ.Α. /2001) και 
Ν.3854/10 (ΦΕΚ 94/τ.Α./23-06-2010) & ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 
268/τ.Β./08-03-2007) 

- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/τ.Α/05-03-04) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/τ.Α/02-03-04) 
- Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών: Κ.Υ.Α. µε Αριθµ. Η.Π.: 

41624/2057/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 1625/τ.Β/11-10-2010) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ µε αριθ. 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/τ.Β/28-

3-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις …» 

- Απόβλητα Υγειονοµικών Μονάδων: ΚΥΑ µε αρ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 
1537/τ.Β/08-05-2012)  

 

ΘΟΡΥΒΟΣ 

1. Να λαµβάνονται  τα κατάλληλα µέτρα (κλιµατιστικά, λέβητες, 
ανεµιστήρες) και να γίνεται τακτική συντήρηση των ήδη ληφθέντων 
ηχοµονωτικών µέτρων 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. 

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

 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

3. Να υπάρχει κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού και η έξοδος των 
απαγωγών να βρίσκεται σε υψηλότερη στάθµη από τα άµεσα 
γειτνιάζοντα κτίρια, σύµφωνα µε τον ισχύοντα ΓΟΚ. 

4. Να λαµβάνεται µέριµνα για την επιµελή συντήρηση, τακτικό έλεγχο 
και επιθεώρηση των µηχανηµάτων (λέβητες, γεννήτριες, 
κλιµατιστικά, κλπ.) και του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού 

 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

5. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε 
οποιοδήποτε ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 
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6. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών 
αποβλήτων τα οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και µολυσµατικούς 
παράγοντες. 

7. 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 συλλογή και µεταφορά 
επικινδύνων αποβλήτων και να καλύπτεται από ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο σε ισχύ. Η Υγειονοµική Μονάδα να διαθέτει ειδική 
σύµβαση µε τον προαναφερόµενο φορέα και να τηρεί αρχείο 
παραστατικών.   

8. 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. 

9. Τα υγρά απόβλητα που περιέχουν υψηλό ρυπαντικό ή βιολογικό 
φορτίο µετά την  τυχόν προ-επεξεργασία και τη συλλογή τους σε 
ειδικά δοχεία να διατίθενται σε αδειοδοτηµένους προς τούτο φορείς, 
εντός το πολύ ενός έτους. Για τα υπόλοιπα υγρά απόβλητα από τις 
εγκαταστάσεις του κλινικής, τα οποία δύναται να διοχετεύονται στο 
δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ, να προσκοµιστεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
έγγραφο της ΕΥ∆ΑΠ ότι αποδέχεται την απόρριψη αυτών των 
αποβλήτων στο δίκτυό της (Βεβαίωση αποδοχής). 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(ΕΑΥΜ) εντός της Υγειονοµικής Μονάδας 

10. Τα νοσοκοµειακά – ιατρικά απόβλητα να διαχειρίζονται σύµφωνα µε 
την ΚΥΑ µε αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012), 
ακολουθώντας τις παρακάτω βασικές αρχές:  
−  Τα διαχωρισµένα απόβλητα τοποθετούνται σε µέσα 

αποθήκευσης κατάλληλου χρώµατος, µε σήµανση, ώστε να είναι 
εύκολα αναγνωρίσιµα και ακολουθούν τη σωστή γραµµή 
διαχείρισης. 

− Κατάλληλοι υποδοχείς τοποθετούνται σε όλους τους χώρους, 
όπου παράγονται συγκεκριµένες κατηγορίες αποβλήτων. 

−  Οι υποδοχείς αποµακρύνονται, όταν είναι γεµάτοι το πολύ κατά 
τα 3/4. 

−  Η χωριστή συλλογή των απορριµµάτων γίνεται όσο το δυνατό 
πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους (π.χ. εντός 
χειρουργείου, εντός των δωµατίων των ασθενών κ.λ.π.). 

− Τα απορρίµµατα περισυλλέγονται µε συχνότητα ανάλογη µε το 
φόρτο εργασίας των Τµηµάτων που τα παράγουν. 

−  Οι κάδοι των απορριµµάτων τοποθετούνται σε θέσεις µε εύκολη 
πρόσβαση και έχουν ποδοκίνητο µηχανισµό. 

−  Οι κάδοι παραµένουν συνεχώς κλειστοί. 
−  ∆εν επιτρέπεται η µεταφορά του περιεχοµένου από έναν κάδο 

σε άλλο λόγω υψηλού κινδύνου µόλυνσης και οχλήσεων. 
−  Όλοι οι κάδοι πλένονται µε απολυµαντικό στο τέλος της ηµέρας. 
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−  Τα καρότσια συλλογής και µεταφοράς των απορριµµάτων των 
Τµηµάτων κυκλοφορούν κλεισµένα, έχουν τους σάκους δεµένους 
και καλά τοποθετηµένους στο εσωτερικό τους, δε φορτώνονται 
σε µεγάλο ύψος, διατηρούνται σε καλή κατάσταση και πλένονται 
καθηµερινά µε ειδικό απολυµαντικό. 

−  Τα τροχήλατα, που µεταφέρουν µολυσµατικά απορρίµµατα, δεν 
χρησιµοποιούνται για άλλες εργασίες. 

−  Αποφεύγεται µε κάθε τρόπο η δηµιουργία σκόνης, σταγονιδίων 
και η άµεση επαφή των χεριών µε τα απορρίµµατα. 

−  Υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισµός για την απολύµανση του 
χώρου και των χεριών του προσωπικού (συστήνεται το πλύσιµο 
των χεριών µετά από κάθε επαφή µε απορρίµµατα). 

−  Η µεταφορά των απορριµµάτων δεν γίνεται από κοινού µε τη 
µεταφορά τροφών ή ιµατισµού, αλλά να γίνεται µε ξεχωριστό 
ανελκυστήρα ειδικά για το σκοπό αυτό. 

−  Ο µεταφορέας ενηµερώνεται επακριβώς για το είδος και την 
επικινδυνότητα του φορτίου που µεταφέρει. 

−  Απαγορεύεται η χρήση αγωγών απόρριψης (απλών ή υπό 
κενό) απορριµµάτων. 

11. Τα ΕΥΑΜ να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς 
σάκους/δοχεία/κάδους, ανάλογα µε το είδος τους, που φέρουν 
ειδική σήµανση και χρώµα: 
– Τα προς αποστείρωση ΕΑΥΜ τοποθετούνται σε συσκευασίες 

κίτρινου χρώµατος, σε ανθεκτικούς υδατοστεγείς περιέκτες µε 
σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, 
RID κλπ. Η αποθήκευση να γίνεται σε Ψυκτικό θάλαµο, για όχι 
παραπάνω από 5 ηµέρες σε θερµοκρασία µικρότερη ή ίση µε 
5οC (για ποσότητες µικρότερες των 500 λίτρων η αποθήκευση 
µπορεί να γίνει µέχρι 30 ηµέρες σε θερµοκρασία µικρότερη ή ίση 
µε 0 οC). Σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού θάλαµου ο χρόνος 
αποθήκευσης δε θα πρέπει να υπερβεί τις 48 ώρες το χειµώνα 
και 24 ώρες το καλοκαίρι. 

– Τα προς αποτέφρωση ΕΑΥΜ τοποθετούνται σε συσκευασίες 
κόκκινου χρώµατος, σε ανθεκτικά, υδατοστεγή δοχεία µε 
σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, 
RID κλπ. Η αποθήκευση να γίνεται σε Ψυκτικό θάλαµο, για όχι 
παραπάνω από 5 ηµέρες σε θερµοκρασία µικρότερη ή ίση µε 
5οC (για ποσότητες µικρότερες των 500 λίτρων η αποθήκευση 
µπορεί να γίνει µέχρι 30 ηµέρες σε θερµοκρασία µικρότερη ή ίση 
µε 0 οC). Σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού θάλαµου ο χρόνος 
αποθήκευσης δε θα πρέπει να υπερβεί τις 48 ώρες το χειµώνα 
και 24 ώρες το καλοκαίρι. 

– ΑΕΑ Επικίνδυνα χηµικά που περιέχουν < 1% αλογονούχες 
οργανικές ενώσεις, Βαρέα µέταλλα, ακτινολογικά, φάρµακα προς 
αποτέφρωση τοποθετούνται σε συσκευασίες κόκκινου 
χρώµατος, σε ανθεκτικά, στεγανά δοχεία µε σχετική ένδειξη - 
Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ. 

– ΑΕΑ που περιέχουν >1% αλογονούχες οργανικές ενώσεις προς 
αποτέφρωση τοποθετούνται σε συσκευασίες πράσινου 
χρώµατος, σε ανθεκτικά, στεγανά δοχεία µε σχετική ένδειξη - 
Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ 

– Επιπρόσθετα στη συσκευασία απαιτείται σήµανση µε τον όρο 
«Επικίνδυνα Απόβλητα» και το διεθνές σύµβολο του 
µολυσµατικού και επικίνδυνου χαρακτήρα. 
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– ΑΕΑ που περιέχουν υδράργυρο προς ανάκτησή του σε ειδικές 
εγκαταστάσεις τοποθετούνται σε ανθεκτικά, στεγανά δοχεία µε 
σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, 
RID κλπ 

– Τα παραπάνω ΑΕΑ να αποθηκεύονται σε ειδική προς τούτο 
κτιριακή εγκατάσταση για χρονικό διάστηµα το οποίο δεν θα 
υπερβαίνει το ένα έτος. 

12. Τα αιχµηρά αντικείµενα (π.χ. βελόνες) θα πρέπει να 
συλλέγονται µαζί ανεξάρτητα αν είναι ή όχι µολυσµένα, σε 
ανθεκτικούς αδιάτρητους αποθηκευτικούς περιέκτες, συνήθως 
κατασκευασµένους από υψηλής πυκνότητας πλαστικό. Θα πρέπει 
να είναι άκαµπτα και αδιαπέραστα ώστε εκτός των αιχµηρών 
αντικειµένων να µπορούν να αποθηκεύσουν ασφαλώς και τα 
περιεχόµενα υγρά των συριγγών. Εκτός των πλαστικών ή 
µεταλλικών δοχείων, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και δοχεία από 
σκληρό χαρτόνι. Στα µέσα αυτά θα πρέπει να υπάρχει ετικέτα µε 
την ηµεροµηνία και προέλευσή τους καθώς και το σήµα του 
βιολογικού κινδύνου. 

13. Τα ληγµένα φάρµακα θα πρέπει να αποστέλλονται στο φαρµακείο 
για απόσυρση (µε δελτίο επιστροφής). Φάρµακα που έχουν 
ανοιχθεί ή εκτεθεί σε µολυσµατικό περιβάλλον, καθώς και οι 
συσκευασίες αυτών που έχουν υπολείµµατα φαρµάκων, θα 
πρέπει να συλλέγονται χωριστά στο αντίστοιχο δοχείο και σε 
καµία περίπτωση να µην επιστρέφονται στο φαρµακείο της 
ΥΜ λόγω του αυξηµένου κινδύνου επιµόλυνσής του. 

14. Τα απόβλητα από εργαστήρια που περιέχουν επικίνδυνες χηµικές 
ουσίες θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά σε µη διαβρώσιµα δοχεία 
και µετά τη συσκευασία τους να αποστέλλονται σε εξειδικευµένες 
εταιρείες επεξεργασίας. Η ταυτότητα των χηµικών ουσιών θα 
πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στις συσκευασίες αυτές. Στα 
αποθηκευτικά αυτά µέσα, θα πρέπει να υπάρχει ετικέτα µε την 
ηµεροµηνία και προέλευσή τους.  

15. Απαγορεύεται η ανάµειξη µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών 
επικινδύνων αποβλήτων και η ανάµειξη επικινδύνων µε άλλα 
απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η απαγόρευση ανάµειξης περιλαµβάνει 
και την αραίωση επικινδύνων ουσιών. Τυχόν παρεκκλίσεις 
επιτρέπονται µόνον κατά οριζόµενα του άρθρου 30 του Ν. 
4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α. /13-02-2012).  

16. Τα συσκευασµένα ΕΥΑΜ, µετά τη διαλογή στη πηγή, 
απαγορεύεται να υποστούν περαιτέρω διαλογή και οι συσκευασίες 
τους απαγορεύεται να παραβιαστούν.  

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

18. Οι ειδικοί χώροι προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων ή 
µολυσµατικών αποβλήτων, περιλαµβανοµένου και του ψυκτικού 
θαλάµου, θα πρέπει να φέρουν, στην εξωτερική τους επιφάνεια, 
ειδική σήµανση µε τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» και το 
διεθνές σύµβολο του µολυσµατικού και επικίνδυνου 
χαρακτήρα.  
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19. Κατά την αποθήκευσή τους, οι χρησιµοποιούµενοι χώροι 
διαµορφώνονται ειδικά για το σκοπό αυτό και πρέπει να βρίσκονται 
σε απόσταση ασφαλείας από τους χώρους αποθήκευσης άλλων 
υλών καθώς και τους λειτουργικούς χώρους της ΥΜ.  

20. Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να είναι κατάλληλες κτιριακές 
εγκαταστάσεις τέτοιας κατασκευής, ώστε να τα προφυλάσσουν από 
βροχές, πληµµύρες, φωτιά κ.λπ. Κατά το σχεδιασµό να λαµβάνεται 
υπόψη η ευχέρεια πρόσβασης ενώ το δάπεδο των χώρων 
αποθήκευσης να είναι βιοµηχανικού τύπου, κατάλληλης 
στιλπνότητας και επαρκούς αντιδιαβρωτικής προστασίας. Οι 
κυριότερες παράµετροι που πρέπει να ικανοποιούν οι χώροι 
αποθήκευσης εντός των ΥΜ παρατίθενται παρακάτω (σύµφωνα και 
µε το Παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ µε αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 
1537/τ.Β/08-05-2012): 
– Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισµός και φωτισµός του 

χώρου 
– Θα πρέπει να αποφεύγεται η γειτνίαση των αποθηκευµένων 

Ε.Α µε δίκτυα υποδοµών που ενδέχεται να επηρεαστούν 
– Επίσης το άνοιγµα των θυρών των κτιρίων αποθήκευσης να 

γίνεται µόνο προς τα έξω και µε απλή ώθηση. Το πλάτος των 
θυρών δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 0,80 m. H κατασκευή 
των παραθύρων στις αποθήκες να είναι τέτοια, ώστε ανά δύο 
να είναι απέναντι, να ανοίγουν εύκολα προς τα έξω και σε 
περίπτωση ανάγκης να επιτρέπουν τη γρήγορη έξοδο όσων 
βρίσκονται µέσα σε αυτές. 

– Μέσα στο χώρο αποθήκευσης, τα απόβλητα είναι 
τοποθετηµένα και σε δεύτερο υποδοχέα του ιδίου χρώµατος µε 
τον αρχικό υποδοχέα, εφόσον απαιτείται, πλήρους 
στεγανότητας, ώστε να αποτρέπονται τυχόν διαφυγές υγρών 

21. Επίσης οι χώροι αποθήκευσης αποβλήτων θα πρέπει να έχουν τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

– Το δάπεδο θα πρέπει να είναι ανθεκτικό, αδιαπέραστο µε 
κατάλληλο αποχετευτικό σύστηµα, ώστε να είναι εύκολο να 
καθαρισθεί και να απολυµανθεί. 

– Θα πρέπει να υπάρχει παροχή ύδατος.  
– Ο χώρος πρέπει να είναι επαρκής για τους απαιτούµενους 

ελιγµούς των τροχήλατων και την εκφόρτωση από το αρµόδιο 
προσωπικό. 

– Θα πρέπει να είναι δυνατή η αποµόνωση του χώρου από µη 
εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

– Θα πρέπει ο χώρος να µην είναι εκτεθειµένος στην ηλιακή 
ακτινοβολία και δύσκολα προσβάσιµος σε ζώα και πουλιά. 

– Θα πρέπει να είναι καλά φωτισµένος και εξοπλισµένος µε 
σύστηµα εξαερισµού. 

– Θα πρέπει να είναι µακριά από χώρους εστίασης και χώρους 
αποθήκευσης τροφών. 

– Θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισµό καθαρισµού, 
µέσων προφύλαξης και να είναι κοντά στο χώρο αποθήκευσης 
σάκων/δοχείων/κάδων. 

– Να υπάρχουν εγκατεστηµένα προληπτικά µέτρα 
πυρασφάλειας. 

22. Οι παραπάνω χώροι αποθήκευσης να καθαρίζονται και 
απολυµαίνονται σχολαστικά ανά τακτά χρονικά διαστήµατα καθώς 
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και κάθε φορά που αδειάζουν. Να ληφθεί µέριµνα ώστε να 
αποκλείεται η πρόσβαση στο κοινό, σε µη εξουσιοδοτηµένο 
προσωπικό, σε ζώα και πουλιά. 

23. Να προβλεφτεί η αδιάλειπτη λειτουργία των ψυκτικών θαλάµων σε 
περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύµατος (π.χ. µε βοηθητική 
γεννήτρια). 

24. 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. 

25. Οι ηλεκτρικές στήλες και άχρηστος ηλεκτρονικός εξοπλισµός να 
συλλέγονται και να δίνονται σε αδειοδοτηµένες εταιρείες 
διαχείρισης, κρατώντας σχετικά παραστατικά. 

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

 

ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

27. Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) να συλλέγονται σε ειδικούς 
υποδοχείς. Η προσωρινή αποθήκευσή τους να γίνεται σε 
ξεχωριστούς και σαφώς οριοθετηµένους χώρους από τους 
χώρους προσωρινής αποθήκευσης των Επικίνδυνων Αποβλήτων 
Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), και να παραλαµβάνονται τακτικά 
από τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου. Η διαχείρισή τους να 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ΚΥΑ µε αριθ. 50910/2727 (ΦΕΚ 
1909/τ.Β/22-12-2003). 

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

29. 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», όπως ισχύει.  

30. 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.  

31. 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.  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

32. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών 
αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους.  

33. Να επικαιροποιηθεί ο Εσωτερικός Κανονισµός ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων της Υγειονοµικής Μονάδας (ΕΚ∆ΑΥΜ), ώστε να 
πληρεί τα οριζόµενα στην ΚΥΑ µε αρ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 
1537/τ.Β/08-05-2012). 

34. Απαγορεύεται η επεξεργασία ΕΑΥΜ σε εγκαταστάσεις που δεν 
πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται στις 
διατάξεις των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών του άρθρου 5 της 
ΚΥΑ µε αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012), µε την 
επιφύλαξη της εξαίρεσης του ενταφιασµού των ανθρώπινων µελών. 
Ο ενταφιασµός των ανθρωπίνων µελών γίνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί ίδρυσης και λειτουργίας κοιµητηρίων, 
όπως κάθε φορά ισχύουν, και αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση 
του νεκροταφείου όπου έγινε η ταφή. 

35. Για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων (κατεργασία, 
χειρισµό, αποθήκευση, εισαγωγή και εξαγωγή, µεταφορά και 
απόρριψή τους), η Υγειονοµική Μονάδα θα πρέπει να εφαρµόζει τη 
νοµοθεσία για την προστασία ανθρώπων, αγαθών και 
περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιδράσεις των ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών. (κοινή υπουργική απόφαση 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 − 
ΦΕΚ 216Β – 6.3.2001, για την έγκριση κανονισµών 
ακτινοπροστασίας και Οδηγία 2006/117/ΕΥΡΑΤΟΜ, σχετικά µε την 
επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων 
και αναλωµένου πυρηνικού καυσίµου).Τα ραδιενεργά κατάλοιπα 
στερεού τύπου, να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
σε συνεργασία µε το ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟ. 

36. Να έχει καταρτιστεί µελέτη και να τηρούνται οι προβλεπόµενες από 
αυτή προδιαγραφές για τη θωράκιση του χώρου του αξονικού 
τοµογράφου και των λοιπών ακτινολογικών χώρων σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. 

37. Ο Φορέας της Υγειονοµικής Μονάδας (ΥΜ) υποχρεούται να 
τηρεί µητρώο σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν.4042/2012, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 11 της (16) σχετικής ΚΥΑ. Ο Φορέας ΥΜ 
της οφείλει να υποβάλει: α) έκθεση µε στοιχεία για τα Επικίνδυνα 
Απόβλητα (ΕΑΥΜ) που παρέλαβε και διαχειρίστηκε το 
προηγούµενο έτος και β) ετήσια έκθεση παραγωγού 
αποβλήτων(ΕΕΠΑ) κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των 
οποίων το ένα θα αποστέλλεται στη ∆/νση Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Αττικής, το άλλο στη ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / 
∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων. Το περιεχόµενο των εκθέσεων καθώς και του 
µητρώου θα πρέπει να είναι το καθοριζόµενο στις Γενικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της ΚΥΑ µε αριθ. 
οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012), (16) σχετικής. 

38. Ο Φορέας της ΥΜ υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή ισόποση εγγυητική επιστολή για 
τις εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (πχ προσωρινή 
αποθήκευση) εντός της ΥΜ, το οποίο, µε την προαναφερόµενη 
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βεβαίωση ασφάλισης και κάθε ανανέωση ή τροποποίηση αυτού θα 
πρέπει να προσκοµίζονται στην αρµόδια αρχή έκδοσης της 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε το άρθρο 
57 του Ν.4042/2012. 

39. Ο Φορέας συλλογής και µεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων 
εκτός της ΥΜ µε τον οποίο συνεργάζεται ο Φορέας αυτής, επίσης, 
υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή 
εγγυητική επιστολή (όταν υφίσταται αναπροσαρµογή του ποσού) 
για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, 
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, το οποίο υποχρεούται να 
προσκοµίζει στην αρµόδια υπηρεσία. Αντίγραφο του εν λόγω 
συµβολαίου ή εγγυητικής επιστολής να υπάρχει διαθέσιµο, για 
τυχόν έλεγχο από αρµόδια υπηρεσία, και στην εν θέµατι ΥΜ, 
σύµφωνα µε το άρθρο 11 της (16) σχετικής. 

40. Σε κάθε περίπτωση να έχει προβλεφθεί και συνταχθεί αναλυτικό 
σχέδιο για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών (όπως 
διασκορπισµό στερεών, υγρών µολυσµατικών ή άλλων επικίνδυνων 
ουσιών, τραυµατισµό ή δυσλειτουργία των µέσων αποθήκευσης) µε 
τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να 
είναι διαθέσιµο και άµεσα προσβάσιµο από το προσωπικό. Οι 
διαδικασίες αντιµετώπισης τέτοιων περιστατικών θα πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαµβάνουν: 

– Την τήρηση των όρων, µέτρων και διαδικασιών που ορίζονται 
από το σχέδιο έκτακτης ανάγκης 

– Τον καθαρισµό και αν είναι απαραίτητο, την απολύµανση των 
προσβληθέντων χώρων − περιοχών 

– Τον περιορισµό της έκθεσης των εργαζοµένων, όσο είναι 
δυνατό, κατά τον καθαρισµό / απολύµανση 

– Τον περιορισµό της έκθεσης του προσωπικού της Υγειονοµικής 
Μονάδας και των ασθενών και η αποµάκρυνσή τους κατά τον 
καθαρισµό / απολύµανση 

– Τον περιορισµό της ρύπανσης / µόλυνσης του περιβάλλοντος 

41. Το προσωπικό της ΥΜ να εκπαιδεύεται σε θέµατα που αφορούν τη 
διαχείριση αποβλήτων (επικίνδυνα και µή). Επίσης, το προσωπικό 
θα πρέπει να ενηµερώνεται και εκπαιδεύεται στον εγκεκριµένο 
ΕΚ∆ΑΥΜ και στο σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Σε 
αυτό το πλαίσιο να γίνονται επαναληπτικά σεµινάρια και ασκήσεις 
τουλάχιστον µία φορά το εξάµηνο. Ο απαραίτητος εξοπλισµός θα 
πρέπει να είναι διαθέσιµος και σε άριστη κατάσταση ώστε να 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί έγκαιρα και άµεσα. 

42. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σηµαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία κατά παράβαση της σχετικής 
εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, κατά τη λειτουργία της 
εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή ανάκτησης ή κατά την 
συλλογή και µεταφορά των ΕΑΥΜ: 

i.  Να ειδοποιεί αµελλητί, προφορικά και εγγράφως, το αργότερο 
εντός 24 ωρών, τη ∆/νση Υγειονοµικού Ελέγχου & 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, τη 
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και τη ∆/νση Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Αττικής και τη ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής και να θέτει στην διάθεσή τους κάθε σχετική 
πληροφορία. 

ii.  Να λαµβάνει άµεσα κάθε αναγκαίο µέτρο και 
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iii. Να υποβάλλει στη ∆/νση Υγειονοµικού Ελέγχου & 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, 
στη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και στη ∆/νση Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Αττικής σχέδιο αντιµετώπισης των ως άνω.  

43. 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. 

44. Στην περίπτωση κατά την οποία η εν θέµατι ΥΜ δεν είναι σε θέση 
να αποµακρύνει τα επικίνδυνα απόβλητα από τους χώρους 
αποθήκευσης, λόγω απεργίας των αδειοδοτούµενων φορέων θα 
πρέπει να αποταθεί στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας 
ή/και στην αρµόδια υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

45. Η ΥΜ καθίσταται σηµείο συλλογής αποσυρόµενων ιατρικών 
συσκευών που περιέχουν υδράργυρο, για την εξυπηρέτηση των 
κατοίκων της περιοχής. Η συλλογή θα γίνεται σε κατάλληλους 
υποδοχείς. Η διαχείριση τους γίνεται έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα 
οριζόµενα στα άρθρα 14, 24, 25 & 29 του Ν.4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α 
/13-02-2012) και το (18) σχετικό «Ειδικό Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης 
Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΣ∆ΕΑΥΜ)» 

46. Το Φαρµακείο της ΥΜ καθίσταται σηµείο συλλογής ληγµένων 
φαρµάκων που προέρχονται από την κατ΄ οίκον περίθαλψη 
ασθενών. Η περαιτέρω διαχείρισή τους να γίνεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ΥΑ µε αριθ. ∆ΥΓ3α/οικ.2464/2012 (ΦΕΚ 11/τ.Β/ 
10-01-2012). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι: 

– Η συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των οικιακών 
φαρµακευτικών σκευασµάτων και υπολειµµάτων φαρµάκων 
οικιακής χρήσεως θα γίνεται σε περιέκτες ειδικών 
προδιαγραφών, τοποθετηµένων σε ορθολογικά επιλεγµένο 
(εµφανές και εύκολα προσβάσιµο στους πολίτες) και µερικώς 
αποµονωµένο χώρο σε όλα τα φαρµακεία της χώρας. Οι 
περιέκτες θα δοθούν από την ΙΦΕΤ Α.Ε. 

– Η άµεση περισυλλογή και µεταφορά θα γίνεται µέσω του 
υπάρχοντος δικτύου διανοµής της Οµοσπονδίας Συνεταιρισµών 
Φαρµακοποιών Ελλάδος και λοιπών δικτύων ιδιωτικής 
φαρµακεµπορίας του περιεχοµένου των πληρωµένων 
περιεκτών από τα φαρµακεία στην ειδικά διαµορφωµένη 
µονάδα της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα.  

– Κάθε δροµολόγιο συλλογής−µεταφοράς περιεχοµένου 
περιεκτών, από τα ανωτέρω δίκτυα διανοµής από τα φαρµακεία 
προς τις αποθήκες τους, θα συνοδεύεται από ενυπόγραφη και 
φέρουσα σφραγίδα εντολή κίνησης του εκάστοτε 
φαρµακοποιού, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στην ΙΦΕΤ 
Α.Ε., ενώ κάθε δροµολόγιο συλλογής− µεταφοράς 
περιεχοµένου περιεκτών, των δικτύων διανοµής, από τις 
αποθήκες τους προς τις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη 
Μαγούλα Αττικής θα συνοδεύεται από ενυπόγραφη και 
φέρουσα σφραγίδα εντολή κίνησης της ΙΦΕΤ Α.Ε. 

47. Να τηρούνται όλα τα απαιτούµενα µέτρα πυρασφαλείας που 
προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να 
εφαρµόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος 
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πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, 
αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

48. Να υπάρχει κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού και να λαµβάνεται 
µέριµνα για την επιµελή συντήρηση και καλή του λειτουργία σε 
όλους τους χώρους υγειονοµικής µονάδας. 

49. Απαγορεύεται η τοποθέτηση αντιαισθητικών διαφηµιστικών 
πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ.. 

50. 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. 

51. Οι τσιµεντοεπικαλύψεις του εδάφους να περιορίζονται 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. 

52. Να γίνονται περιµετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: 
ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα 
σηµεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδροµίου. 

53. 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. 

54. Να γίνεται επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση 
µηχανηµάτων.  

55. Να οριστεί υπεύθυνος/η για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων 
καθώς και Υπεύθυνος/η για τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων Υγειονοµικής 
Μονάδας (Υ∆ΑΥΜ). 

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

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

58. Να τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και οι Υγειονοµικές 
∆ιατάξεις για την εν λόγω   δραστηριότητα. 

 
 

 
 

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.   
  
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ                      ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ 


