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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 33η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 302/2018 

Σήμερα 18/10/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 199591/12-10-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
12-10-2018 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 9ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Γενικού 
Νοσοκομείου Αθηνών ΛΑΪΚΟ. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα πέντε (85) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καπάταης Χρήστος, 
Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, 
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη 
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Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, 
Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, 
Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Δαμάσκος Χαράλαμπος 
(Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος 
Δημήτριος, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης 
Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καλογεράκος Κυριάκος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς 
Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, 
Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη 
Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, 
Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, 
Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, 
Ροκοφύλλου Άννα, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου 
Αναστασία, Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος 
Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα 
Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - 
Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Γαβρίλης Γεώργιος. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, 
Δημοπούλου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, 
Καμάρας Παύλος, Λαμπρίδου Μαρία, Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας Δημήτριος, 
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Πρωτούλης Ιωάννης, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), 
Σγουρός Ιωάννης, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή). 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο 
στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 150286/18/12-10-2018 εισήγηση της 
Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί 
μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/τ.Α./1986) για την “Προστασία του 
Περιβάλλοντος” και συγκεκριμένα το άρθρο 30 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/τ.Α./25-4-2002) και 
τροποποιήθηκε με τους Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α./21-09-2011) και Ν. 
4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α. /13-02-2012). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α./07-06-2010) 
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3. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής  όπως εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθ. 37419/13479 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β./04-05-2018) 

4. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. Οικ.1649/45 (ΦΕΚ 45/τ.Β./15-01-2014) «Εξειδίκευση 
των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 
του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 
αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε 
άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος.» 

5. Την Υ.Α. με αριθμ. Οικ.167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964/τ.Β./19-04-2013) 
«Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 
3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 
παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, 
καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος.» 

6. Την Υ.Α. με αριθμ. Οικ.170225 (ΦΕΚ 135/τ.Β./27-01-2014) «Εξειδίκευση των 
περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) 
όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και 
κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.» 

7. Την Υ.Α. με αριθ. 1958 (ΦΕΚ 21/τ.Β. /13-01-2012) «Κατάταξη δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με το Άρθρο 1παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ  
209/τ.Α../21-09-2011)» 

8. Την Υ.Α. με αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471/τ.Β./10-08-2016) 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - 
Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» 

9. Την ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/τ.Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη 
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης». 

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

11. Την ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791//τ.Α./2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων». 

12. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012) «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»   

13. Την Εγκύκλιο με αριθ. οικ29960/3800//15-06-2012 ΥΠΕΚΑ «Ενδεικτικές 
κατηγορίες Απόβλητων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)-Ενδεικτικές 
κατάλληλες εργασίες ΑΥΜ-Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της 
ΚΥΑ οικ.1461/63/2012» (ΑΔΑ: Β4ΛΓΟ-Κ75) 

14. Την απόφαση ΥΠΕΚΑ/Γεν.Δνση Περιβάλλοντος με 
αριθ.οικ.33312/4110//03-07-2012 «Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΣΔΕΑΥΜ)» (ΑΔΑ: 
Β41ΒΟ-Η3Ω) 

15. Την ΚΥΑ με αριθ.οικ.62952/5384 «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)» (ΦΕΚ 4326/τ.Β/30-12-2016) 
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16. Την με με αριθ. ΔΥΓ3α/οικ2464 (ΦΕΚ 11/τ.Β./10-01-2012) «Δημιουργία 
συστήματος συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης, διαχείρισης και 
καταστροφής οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων 
φαρμάκων οικιακής χρήσης» 

17. Το υπ’ αρ. πρωτ. 57844/3481/18//13-07-2018 έγγραφο του Τμ. 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Δνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού / Γενική Δνση Χωρ/κης & Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής, με θέμα «Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Λαϊκό» 

18. Το υπ΄ αρ. πρωτ. οικ.143169//19-07-2018 έγγραφο Περιφέρειας 
Αττικής/Δνση Ανθρώπινου Δυναμικού/ Τμ. Συλλογικών Οργάνων & 
Επιτροπών 

19. Το υπ΄ αρ. πρωτ. οικ.143989//20-07-2018 έγγραφο Περιφέρειας 
Αττικής/Δνση Ανθρώπινου Δυναμικού/ Τμ. Συλλογικών Οργάνων & 
Επιτροπών 

20. Το με αρ.πρωτ. 247043/5-10-2018 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων/Δνση 
Εσωτερικού Ελέγχου & Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων με θέμα: 
«Διατύπωση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο 
δραστηριότητας «Λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Λαϊκό”»» 
(Θετική γνωμοδότηση) 

21. Τα νόμιμα δικαιολογητικά του φακέλου 

 

Σε συνέχεια των (17) έως (19) σχετικών, που αφορούν σε διαβιβασθείσα Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», 
από τη Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η Δ/νση Περιβάλλοντος & 
Κλιματικής Αλλαγής εισηγείται προτείνοντας συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους 
στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την 
αρμόδια υπηρεσία. 
 
Α. Περιγραφή του έργου 
 
Το νοσοκομείο ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ διέθετε την με αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 7483/Φπεριβ.6/2007/10-12-
2007 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), χρονικής διάρκειας ισχύος 
μέχρι την 30-12-2012. Δεν ζητήθηκε εγγράφως η αυτοδίκαιη ανανέωση της ΑΕΠΟ, ενώ 
έχουν επέλθει τροποποιήσεις από την έκδοση της προηγούμενης ΑΕΠΟ. Ως εκ τούτων 
εκπονήθηκε η παρούσα ΜΠΕ σκοπός της οποίας είναι η έκδοση επικαιροποιημένων 
περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του νοσοκομείου ενσωματώνοντας όλα τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδουν τη σημερινή του εικόνα.  

Α.1. Θέση και στοιχεία της δραστηριότητας 
Η εν θέματι ΜΠΕ αφορά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» σε εντός σχεδίου περιοχή στο Δήμο Αθηναίων, 
στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 530 κλινών. Το Λαϊκό Νοσοκομείο είναι ένα 
τριτοβάθμιο νοσοκομείο, το οποίο διαθέτει Πανεπιστημιακές κλινικές και κλινικές του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και αποτελείται από δύο ξεχωριστές μονάδες: το 
Κεντρικό κτίριο και το Παράρτημα. Υπάγεται στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια (1η ΥΠΕ) 
Αττικής. 
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Σχήμα 2: Θέση ΓΝΑ Λαϊκό - Παράρτημα νοσοκομείου 

 
Το Παράρτημα του νοσοκομείου στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο, το οποίο 

κατασκευάστηκε το 1970, αποτελούμενο 
από 8 ορόφους (περιλαμβανομένου του 
υπογείου) με συνολικό εμβαδόν 3.540,83τμ, 
επί της οδού Σεβαστουπόλεως στη συμβολή 
της με την οδό Βοιωτίας. Λειτουργεί σε 
10ωρη ημερήσια βάση. 
 
Συντεταγμένες Παραρτήματος νοσοκομείου  
σε σύστημα ΕΓΣΑ87: 

Σημεία Χ Υ 

Α 479124,2 4204130,2 

Β 479098,8 4204118,2 

 
Στο Παράρτημα πραγματοποιούνται μόνο 
ημερήσιες νοσηλείες καθώς δεν υπάρχουν 
κλίνες και  λειτουργεί το Κέντρο 
Μεσογειακής αναιμίας, η αιματολογική 
κλινική, τα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής, το 
Διαβητικό πόδι και εργαστήρια.  

 
 
Σχήμα 1: Θέση ΓΝΑ Λαϊκό 
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Σχήμα 3: Θέση ΓΝΑ Λαϊκό - Κεντρικό 
νοσοκομείο 
 
Το κεντρικό κτήριο καταλαμβάνει δημόσια έκταση 
(παραχωρημένη από το ΕΚΠΑ) με πρόσοψη επί της 
οδού Αγίου Θωμά 17 πλησίον της συμβολής με την 
οδό Μικράς Ασίας, ΟΤ 58/62 του 7ου Δημοτικού 
Διαμερίσματος του Δ. Αθηναίων. Το Κεντρικό 
νοσοκομείο χωρίζεται σε δύο κτίρια 6 ορόφων 
(περιλαμβανομένου του υπογείου) με συνολικό 
εμβαδόν 25.118,87τμ και επιφανειακή κάλυψη 
6.533,97τμ. Κατασκευάστηκε σταδιακά από το 1930 
έως το 2008 με επεκτάσεις κατά πλάτος και κατά 
ύψος. 
Συντεταγμένες Κεντρικού κτιρίου νοσοκομείου  σε 
σύστημα ΕΓΣΑ87: 

Σημεία Χ Υ 

Α 479307,2 4203734,2 

Β 479173,6 4203751,7 

 
Στο Κεντρικό κτίριο γίνεται κανονική νοσηλεία, 

λειτουργεί σε 24ωρη βάση και περιλαμβάνει τις εξής 
κλινικές: μία ουρολογική, δύο χειρουργικές, τρεις 
παθολογικές κλινικές της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και τμήματα του ΕΣΥ που 
περιλαμβάνουν Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 
Μονάδα Μεταμοσχεύσεων, Νεφρολογική κλινική με 
τμήμα Φορητής Περιτοναϊκής Κάθαρσης και Τεχνητό 
Νεφρό, Τμήμα Νοσηλείας ειδικών Λοιμώξεων, 
Κέντρο Αιμορροφιλικών, Καρδιολογική κλινική με 
Μονάδα Εμφραγμάτων, Εξωτερικό Ιατρείο 
παρακολούθησης μεγάλου αριθμού 
μεταμοσχευμένων, Εξωτερικό Ιατρείο Λοιμώξεων και 
Εξωτερικά Ιατρεία όλων των ειδικοτήτων.  



 7 

  

 
 
 
 

 
Το υπό μελέτη νοσοκομείο βρίσκεται στο 7ο διαμέρισμα Αθηνών. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, 
το Κεντρικό κτίριο (Κ) του νοσοκομείου βρίσκεται σε χώρο που είναι καθορισμένος ως 
«Περίθαλψη» ενώ το Παράρτημα (Π) του νοσοκομείου (στο οποίο δεν υπάρχουν κλίνες) 
χαρακτηρίζεται ως «Γενική κατοικία». 

Το εν θέματι νοσοκομείο κατατάσσεται σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθ. 1958 (ΦΕΚ 21Β 
/13-01-2012) όπως ισχύει, (7) & (8) σχετικές, ως εξής: 

Παράρτημα VI, Ομάδα 6η: «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, 
κτιριακού τομέα, αθλητισμού αι αναψυχής», Υποκατηγορία Α2 

Α/Α 14: «Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, νοσοκομεία κλινικές, 
θεραπευτήρια, κ.α.» - 530 κλίνες (>300 κλίνες) 

Α.2. Χρήση νερού και ενέργειας 
Το Νοσοκομείο υδροδοτείται από την ΕΥΔΑΠ. Ενδεικτικά η μέση μηνιαία κατανάλωση, 
σύμφωνα με την ΜΠΕ, για το Κεντρικό κτίριο ανέρχεται σε 5.000-5.500 m3 . Η αντίστοιχη 
κατανάλωση για το Παράρτημα σε τριμηνιαία βάση είναι περίπου 400 m3. 
 
Οι ενεργειακές ανάγκες του νοσοκομείου καλύπτονται με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου ως καύσιμο. Ο ηλεκτρισμός χρησιμοποιείται για φωτισμό, αερισμό, 
δροσισμό, λειτουργία μηχανημάτων κλπ και παρέχεται από τη ΔΕΗ. Το φυσικό αέριο 
παρέχεται από τη ΔΕΠΑ. 
 
Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στο Κεντρικό κτίριο ανέρχεται σε περίπου 
5.550.00 kwh ετησίως και το φυσικό αέριο σε 550.000 m3. Στο Παράρτημα η ηλεκτρική 
ενέργεια που καταναλώνεται ετησίως ανέρχεται σε περίπου 305.000 kwh και το φυσικό 
αέριο σε 38.500 m3 περίπου. 

 

Α.3. Παραγόμενα απόβλητα 

Αέρια απόβλητα: Οι εκπομπές αερίων αποβλήτων που παρατηρούνται κατά την 
λειτουργία της υπό μελέτης εγκατάστασης προέρχονται από τη χρήση φυσικού αερίου. 

Υγρά απόβλητα: Αναμένονται από τους  χώρους υγιεινής και τα μαγειρεία. Επίσης 
αφορούν σε υγρά απόβλητα προερχόμενα από τα εργαστήρια και υγρά απόβλητα 
προερχόμενα από τα κλινικά τμήματα του νοσοκομείου.   
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Στερεά απόβλητα: Τα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) ανάλογα με το είδος 
τους, κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 

α. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), που προσομοιάζουν με τα οικιακά 
β. «Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων» (ΕΑΥΜ), που περιλαμβάνουν τις 

εξής υποκατηγορίες (όπως ορίζονται στην Υπ. Απ. 146163/ΦΕΚ 
1537/08.05.2012): 

β1. Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ): όπως ιστοί, όργανα 
και μέλη ανθρωπινού σώματος, απόβλητα που προέρχονται από 
περιβάλλοντα στα οποί υφίσταται κίνδυνος βιολογικής μετάδοσης διά του 
αέρος, καθώς και από τα περιβάλλοντα απομόνωσης  στα οποία βρίσκονται 
ασθενείς πάσχοντες από μεταδιδόμενο νόσημα , απόβλητα από 
μικροβιολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, απόβλητα ποο έχουν μολυνθεί από 
παθογόνους παράγοντες, … 

β2. Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ): όπως απόβλητα που προέρχονται από 
ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και μικροβιολογικών-βιοχημικών 
εξετάσεων, ανατομικά απόβλητα από παθολογο-ανατομικά εργαστήρια, 
απόβλητα από παθολογικά και άλλα τμήματα που γίνονται χημειοθεραπείες 

β3. Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ): Τα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα απόβλητα 
που προέρχονται από χημικές ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων η 
εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα, είναι δυνατόν να συνεπάγεται 
σοβαρούς κινδύνους παροδικού ή χρόνιου χαρακτήρα ή ακόμα και θάνατο. 

Ανακυκλώσιμα στερεά απόβλητα: Χάρτινες συσκευασίες, μεταλλικά και γυάλινα δοχεία 
μη επικίνδυνα.  

Απόβλητα από φυτεμένους χώρους:  Απόβλητα από τον καθαρισμό φυτεμένων χώρων. 
Σύμφωνα με την υποβληθείσα ΜΠΕ στο νοσοκομείο υπάρχουν μόνο παρτέρια. 

Ειδικά ρεύματα αποβλήτων: Περιλαμβάνουν ραδιενεργά απόβλητα, συσκευασίες με 
αέρια υπό πίεση, ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης (μπαταρίες, απόβλητα ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα έλαια, κλπ) 

 

Ο Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΛΑΪΚΟ έχει αποφασιστεί με την ΚΥΑ 
με αριθμό Υ4α/οικ.25208 (ΦΕΚ 698/τ.Β’/28-03-2013). 

Το νοσοκομείο διαθέτει εσωτερικό κανονισμό διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών 
Αποβλήτων ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ΄ αρ. πρωτ. 2213/27-01-2012 Απόφαση της 
1ης ΥΠΕ Αττικής.   

Επίσης, το ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ διαθέτει τα με αρ. πρωτ. 12464/Φ.700.3/-//26-07-2016 (για το 
Κεντρικό κτίριο, επί της οδού Αγ. Θωμά 17, Αθήνα) και αρ.πρωτ. 8486/Φ.701.3/-//23-
05-2017 (για το Παράρτημα, επί της οδού Σεβαστουπόλεως 16, Αθήνα) Πιστοποιητικά 
(Ενεργητικής) πυροπροστασίας από τη Διοίκηση Π.Υ. Αθηνών/Γραφείο Πυρασφάλειας.  

 
Βάσει των όσων αναφέρονται στη ΜΠΕ η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής  
εισηγείται θετικά για τα περιβαλλοντικά θέματα με τους παρακάτω 
περιβαλλοντικούς όρους:  
 
Β. Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι: 

 
Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις: 
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- Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418Β /1-10-2003), Μέτρα και όροι για τις εκπομπές 
θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως 
τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β /2-3-2007) 

-  Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 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 
Διαχείρισης”.  

- 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.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/τ.Α/05-03-04) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 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), όπως ισχύει. 
 
Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να 
επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση 
λειτουργίας του εν θέματι νοσοκομείου, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων 
μέτρων: 

ΘΟΡΥΒΟΣ 

1. Να λαμβάνονται  τα κατάλληλα 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.Δ. 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. 

6. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών αποβλήτων τα οποία 
περιέχουν επικίνδυνους ή και μολυσματικούς παράγοντες. 
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7. Σε περίπτωση που προκύπτουν απόβλητα έλαια 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 νοσοκομείου, τα οποία δύναται να 
διοχετεύονται στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, να προσκομιστεί στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής έγγραφο της ΕΥΔΑΠ 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. 
−  Δεν 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. 
−  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. 
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−  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. 

– 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 
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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.  

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 



 13 

– 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 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 προβλέπεται 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. 
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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 Δήμου. 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 Δήμου.  

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.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

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

33. Να διαθέτει επικαιροποιημένο και εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό 
Διαχείρισης Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας (ΕΚΔΑΥΜ), ώστε να 
πληροί τα οριζόμενα: στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/13-02-2012) «Ποινική 
προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο 
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής», στην ΚΥΑ με αρ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012) «Μέτρα 
και όροι για τη διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» και στην ΚΥΑ με 
αριθ.οικ.62952/5384 «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων 
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)» (ΦΕΚ 4326/τ.Β/30-12-2016), όπως ισχύουν. 

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 
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ισχύουν, και αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του νεκροταφείου όπου έγινε η 
ταφή. 

35. Να έχει καταρτιστεί μελέτη και να τηρούνται οι προβλεπόμενες από αυτή 
προδιαγραφές για τη θωράκιση του χώρου αξονικού τομογράφου. 

36. 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 
(12) σχετικής ΚΥΑ. Ο Φορέας της ΥΜ οφείλει να παρέχει τις παραπάνω 
πληροφορίες και στοιχεία στην αρμόδια κατά περίπτωση αρχή όταν ζητούνται.  

37. Ο Φορέας της ΥΜ υποχρεούται να καταχωρίζεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αποβλήτων (ΗΜΑ) σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’αριθ. 43942/4026/2016 
(Β’2992) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.  

38. Ο Φορέας της ΥΜ, στην περίπτωση που πραγματοποιήσει οιεσδήποτε εργασίες 
R και D όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι – Εργασίες Διάθεσης του 
Ν.4042/2012, υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή 
ισόποση εγγυητική επιστολή για τις εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων 
εντός της ΥΜ, το οποίο, με την προαναφερόμενη 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 (12) 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 ΕΚΔΑΥΜ και στο σχέδιο 
αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Σε αυτό το πλαίσιο να γίνονται 
επαναληπτικά σεμινάρια και ασκήσεις τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο. Ο 
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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 Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, τη Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας και τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής και τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και να 
θέτει στην διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία. 

ii.  Να λαμβάνει άμεσα κάθε αναγκαίο μέτρο και 

iii. Να υποβάλλει στη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στη Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας και στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλαγής 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 υπηρεσία της 1ης ΥΠΕ Αττικής ή/και 
στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προκειμένου να τους 
συμβουευτεί για τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί.. 

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 (14) σχετικό «Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΣΔΕΑΥΜ)» 

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. 
ΔΥΓ3α/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.  
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– 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 τυχόν 
προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται 
κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, 
υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, 
πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

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

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 της 
περιοχής. Επιβάλλεται η πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης των υδάτων προς 
αποφυγή κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων, η καλή συντήρηση του 
υφισταμένου δικτύου ομβρίων υδάτων και ο συχνός καθαρισμός φρεατίων και 
εσχαρών. 

51. Οι τσιμεντο-επικαλύψεις 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. 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. 

53. Να γίνεται επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων.  

54. Να οριστεί υπεύθυνος/η για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων καθώς και 
Υπεύθυνος/η για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΥΔΑΥΜ). 

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

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

57. Να τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και οι Υγειονομικές Διατάξεις για την εν 
λόγω   δραστηριότητα. 

 
 

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναγνωστόπουλος προτείνει στο Σώμα τη 
θετική ψήφο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με την επιπλέον 
παρατήρηση ότι :  

«Επιπλέον των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
ΦΕΚ2693/τεύχος Β' 06 Ιουλίου 2018  
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και ειδικότερα: 
 Τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας της Λεκάνης του π. 

Κηφισού 

Να συνταχθεί από τον αρμόδιο φορέα των εγκαταστάσεων, σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων φαινομένων, προερχόμενων από ακραία φυσικά φαινόμενα. 

» 
 
 
 

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

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Γενικού 
Νοσοκομείου Αθηνών ΛΑΪΚΟ, σύμφωνα με :  

 
Α) τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην 

ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής : 
 
Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις: 
- Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418Β /1-10-2003), Μέτρα και όροι για τις εκπομπές 

θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως 
τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β /2-3-2007) 

-  Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 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 
Διαχείρισης”.  
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- 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.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/τ.Α/05-03-04) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 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), όπως ισχύει. 
 
Μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι 
δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, 
κατά τη φάση λειτουργίας του εν θέματι νοσοκομείου: 

ΘΟΡΥΒΟΣ 

1. Να λαμβάνονται  τα κατάλληλα 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.Δ. 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. 

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

7. Σε περίπτωση που προκύπτουν απόβλητα έλαια 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.   
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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 νοσοκομείου, τα οποία δύναται να 
διοχετεύονται στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, να προσκομιστεί στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής έγγραφο της ΕΥΔΑΠ 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. 
−  Δεν 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. 
−  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. 
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−  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. 

– 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 
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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.  

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 
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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 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 προβλέπεται 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 Δήμου. Η διαχείρισή 
τους να πραγματοποιείται σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθ. 50910/2727 (ΦΕΚ 
1909/τ.Β/22-12-2003). 
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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 Δήμου.  

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.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

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

33. Να διαθέτει επικαιροποιημένο και εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό 
Διαχείρισης Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας (ΕΚΔΑΥΜ), ώστε να 
πληροί τα οριζόμενα: στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/13-02-2012) «Ποινική 
προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο 
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής», στην ΚΥΑ με αρ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012) «Μέτρα 
και όροι για τη διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» και στην ΚΥΑ 
με αριθ.οικ.62952/5384 «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων 
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)» (ΦΕΚ 4326/τ.Β/30-12-2016), όπως ισχύουν. 

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. Να έχει καταρτιστεί μελέτη και να τηρούνται οι προβλεπόμενες από αυτή 
προδιαγραφές για τη θωράκιση του χώρου αξονικού τομογράφου. 

36. 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 σχετικής ΚΥΑ  με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012) «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων». Ο Φορέας της ΥΜ 
οφείλει να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες και στοιχεία στην αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή όταν ζητούνται.  
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37. Ο Φορέας της ΥΜ υποχρεούται να καταχωρίζεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αποβλήτων (ΗΜΑ) σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 43942/4026/2016 
(Β’2992) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.  

38. Ο Φορέας της ΥΜ, στην περίπτωση που πραγματοποιήσει οιεσδήποτε εργασίες 
R και D όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι – Εργασίες Διάθεσης του 
Ν.4042/2012, υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή 
ισόποση εγγυητική επιστολή για τις εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων 
αποβλήτων εντός της ΥΜ, το οποίο, με την προαναφερόμενη 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 σχετικής ΚΥΑ με 
αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» . 

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 ΕΚΔΑΥΜ 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: 
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i.  Να ειδοποιεί αμελλητί, προφορικά και εγγράφως, το αργότερο εντός 24 
ωρών, τη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, τη Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας και τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής και τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και να 
θέτει στην διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία. 

ii.  Να λαμβάνει άμεσα κάθε αναγκαίο μέτρο και 

iii. Να υποβάλλει στη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στη Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας και στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλαγής 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 υπηρεσία της 1ης ΥΠΕ Αττικής ή/και 
στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προκειμένου να τους 
συμβουλευτεί για τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί.. 

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 (14) σχετικό «Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΣΔΕΑΥΜ)» 

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. 
ΔΥΓ3α/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 να δοθούν 
από την ΙΦΕΤ Α.Ε. 

– Η άμεση περισυλλογή και μεταφορά να 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, να 
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 να συνοδεύεται από ενυπόγραφη και 
φέρουσα σφραγίδα εντολή κίνησης της ΙΦΕΤ Α.Ε. 
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47. Να τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφαλείας που τυχόν 
προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται 
κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, 
υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, 
πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

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

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 της 
περιοχής. Επιβάλλεται η πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης των υδάτων προς 
αποφυγή κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων, η καλή συντήρηση του 
υφισταμένου δικτύου ομβρίων υδάτων και ο συχνός καθαρισμός φρεατίων και 
εσχαρών. 

51. Οι τσιμεντο-επικαλύψεις 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. 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. 

53. Να γίνεται επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων.  

54. Να οριστεί υπεύθυνος/η για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων καθώς και 
Υπεύθυνος/η για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΥΔΑΥΜ). 

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

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

57. Να τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και οι Υγειονομικές Διατάξεις για την εν 
λόγω   δραστηριότητα. 

 
Β) την παρατήρηση ότι : 

Επιπλέον των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
ΦΕΚ2693/τεύχος Β' 06 Ιουλίου 2018  

και ειδικότερα: 
 Τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας της Λεκάνης του π. 

Κηφισού 

Να συνταχθεί από τον αρμόδιο φορέα των εγκαταστάσεων, σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων φαινομένων, προερχόμενων από ακραία φυσικά φαινόμενα. 
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