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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

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 11η   

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 122/2020 

Σήμερα 01/7/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), 
όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. 
Α’/11-3-2020), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 437560/25-6-2020 πρόσκλησης του 
Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 25/6/2020 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα 
από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 17ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης εγκατάστασης παραγωγής ιατρικών 
ισοτόπων – ραδιοφαρμάκων «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», που λειτουργεί στη θέση 
Πάνορμος Λαυρίου, Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής. 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα έξι 
(76) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι  
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 



2 

 

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, Θεοδωρακοπούλου-
Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη,  
Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου 
Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, 
Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, 
Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη 
Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος 
Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, 
Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, 
Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, 
Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη 
(Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – 
Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής 
Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, 
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, 
Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα 
('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας, 
Παναγιώτου Κων/νος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά 
Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός 
Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-
Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, 
Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες:  
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Αναγνωστόπουλος Μάρκος και κ. Αποστολόπουλος 
Εμμανουήλ. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το 
λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ν. Παπαδάκη, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 384041/10-6-2020 εισήγηση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί 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 
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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), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4555/18 
(Α΄133) (Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»). 

3. Το νέο Ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας- Αττικής Ν.4277/2014 (156Α). 
4. Την υπ’ αρ. 37419/13479/2018 «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018). 

5. Τις υπ’ αρ. 499022/2-9-2019, 505910/4-9-2019 και 555804/20-9-2019 Αποφάσεις του 
Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Κόκκαλη  Βασίλειο του Ευαγγέλου.  

6. Την υπ’ αρ. οικ. 219173/6-11-2018 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης 
Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, περί Ανάθεση καθηκόντων 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής στον Προϊστάμενο Τμήματος κ. Φλώρο Κωνσταντίνο (Α.Π. 
221344/8-11-18 Δ/νσής μας). 

7. Η Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012), σχετικά με την κατάταξη δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει και ειδικότερα την τροποποίηση που έχει επέλθει με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 
37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) με θέμα: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 
της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων 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» και τις τροποποιήσεις αυτής με τις α) την Υ.Α. οικ. 2307/26-1-
2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-2-2018), β) Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/25-9-2018 (ΦΕΚ 
4420/Β/4-10-2018), γ) Υ.Α. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94321/3907/18 (ΦΕΚ 5798/Β/21-12-
2018) και δ) Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/5-3-2020 (ΦΕΚ 1482/Β/21-4-2020). 

8. Τον Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209Α΄/2011) σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος. 

9. Την ΥΑ οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45/Β/15.1.2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του 
ενδιαφερομένου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση… ». 

10.  Την Υ.Α. οικ. 170225/20.1.2014 (ΦΕΚ 135 Β/27.1.2014) «Εξειδίκευση των 
περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αξιολόγησης έργων και δραστηριοτήτων 
κατηγορίας Α΄…». 

11. Την Υ.Α. οικ. 167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964 Β/19.4.2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και 
των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης…». 

12. Την Υ.Α. 15277/12 (ΦΕΚ 1077 Β/9.4.12) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την 
ενσωμάτωση στις Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ. της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής 
Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α΄ και Β΄ 
της Υ.Α. με αριθ. 1958/12 (ΦΕΚ 21 Β/13.1.12), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 
4014/11».  

13. Το Ν. 4042/12 (Α΄ 24) « Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την 
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Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων  - Εναρμόνιση 
με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υ.Π.Ε.Κ.Α.». 

14. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων». 

15. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις». 

16. Την ΚΥΑ 1014 (ΦΟΡ)94/6-3-2001 (Β΄216) «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας». 
17. Την με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/68535/2397/10-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΝΕ4653Π8-82Π) Εγκύκλιος 

της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ «Διευκρινήσεις σχετικά με 
τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου». 

18. Το Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 
Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2040/1992 
(ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών 
προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν.3208/2003 (ΦΕΚ303/Α/2003) 
«Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένι εκτάσεων και άλλες 
διατάξεις» 

19. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – 
εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

20. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης της βιοποικιλότητας και 
άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για τον 
«Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
(ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε με 
την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008). 

21. Τις διατάξεις του Ν.3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς». 

22. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ 92894/26-6-2002 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων του εργοστασίου «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο ΒΙΠΑ Λαυρίου. 

23. Την με ΑΠ: οικ. 17144/18-01-2019 διαβίβαση της Μ.Π.Ε. από το Τμήμα Συλλογικών 
Οργάνων & Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ: 22325/23-1-2019) 
με συνημμένα: α) Την με αρ. πρωτ. 17142/18-01-2019 αποστολή ανακοίνωσης για 
δημοσίευση και ενημέρωση κοινού προς την εφημερίδα “Ο ΛΟΓΟΣ ” και β) Την με αρ. 
πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/80488/3137/20-12-2018 διαβίβαση της Μ.Π.Ε. από τη Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ καθώς και εγγράφων και φακέλου 
μετά συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για το έργο «Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων υφιστάμενης εγκατάστασης παραγωγής ιατρικών ισοτόπων – ραδιοφαρμάκων 
“ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” που λειτουργεί στη θέση Πάνορμος Λαυρίου, Δήμου 
Λαυρεωτικής Ν. Αττικής». 

24. Την με αρ. πρωτ. 22325/19/6-3-2019 αρνητική εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το 
Π.Σ. Αττικής, διότι δεν προέκυπτε συμβατότητα των θεσμοθετημένων χρήσεων γης της 
περιοχής με την εξεταζόμενη δραστηριότητα. 

25. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/35380/2014/24-4-2020 (αρ. πρωτ. εισερχ. 267595/24-4-
2020) έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ με θέμα: «Αίτημα επανεξέτασης 
γνωμοδότησης/εισήγησης, λόγω νέων εισερχομένων στοιχείων όσον αφορά στην 
υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση της Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης εγκατάστασης παραγωγής ιατρικών ισοτόπων – 
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ραδιοφαρμάκων της εταιρείας «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» που λειτουργεί στη θέση 
Πάνορμος Λαυρίου, Δήμου Λαυρεωτικής», με συνημμένα: 
(α) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/29953/305/20-3-2020 Απόφαση του Γ.Γ. Χωρικού 
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Προέγκριση Ειδικού 
Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) κατ’ επέκταση της περιοχής ΒΙ.ΠΑ. – ΒΙΟ.ΠΑ. του Δήμου 
Λαυρεωτικής σε περιοχή της Δ.Ε. Λαυρίου ως υποδοχέας παραγωγικών 
δραστηριοτήτων» (ΑΔΑ: ΡΚ664653Π8-ΨΟΙ). 
(β) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/1906/7/13-4-2020 θετική γνωμοδότηση (με όρους) 
του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής (Α΄) της Γενικής 
Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, με θέμα: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων υφιστάμενης εγκατάστασης παραγωγής ιατρικών – ραδιοφαρμάκων 
«ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» που λειτουργεί στη θέση Πάνορμος Λαυρίου, Δήμου 
Λαυρεωτικής Ν. Αττικής».   

26. Το από 4/5/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ προς την 
Υπηρεσία μας, με συνημμένη την από Φεβρουαρίου 2020 Τεχνική Έκθεση με θέμα: 
«Προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) κατ’ επέκταση της περιοχής ΒΙ.ΠΑ. – 
ΒΙΟ.ΠΑ. του Δήμου Λαυρεωτικής σε περιοχή της Δ.Ε. Λαυρίου ως υποδοχέας 
παραγωγικών δραστηριοτήτων» και αρ. πρωτ. εισερχ.279826/5-5-2020.  

27. Το γεγονός ότι μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας εισήγησης δεν έχουν 
υποβληθεί απόψεις κοινού ή ενδιαφερομένου κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας 
διαβούλευσης του έργου του θέματος. 

 
 Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τα (23), (24), (25) και 
(26) σχετικά που αφορούν στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης εγκατάστασης παραγωγής ιατρικών 
ισοτόπων – ραδιοφαρμάκων “ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” που λειτουργεί στη θέση 
Πάνορμος Λαυρίου, Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής» κατόπιν της  Προέγκρισης 
Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) κατ’ επέκταση της περιοχής ΒΙ.ΠΑ. – ΒΙΟ.ΠΑ. του 
Δήμου Λαυρεωτικής σε περιοχή της Δ.Ε. Λαυρίου ως υποδοχέας παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, με επισπεύδουσα την εταιρεία «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ».  

Η μελέτη, η οποία απεστάλη από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 
της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία και αφορά στο έργο του θέματος και το 
οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην (23) σχετική διαβιβασθείσα μελέτη μετά 
σχεδιαγραμμάτων, χαρτών και φωτογραφιών για την έκφραση απόψεών μας, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από 
την αρμόδια υπηρεσία (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ. 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης εγκατάστασης παραγωγής ιατρικών ισοτόπων – 
ραδιοφαρμάκων “ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” που λειτουργεί στη θέση Πάνορμος Λαυρίου, 
Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής. 
 
2. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Πρόκειται για υφιστάμενη και λειτουργούσα μονάδα - εγκατάσταση παραγωγής 
ραδιοφαρμάκων για PET/CT εξετάσεις (PET: Pozitron Emission Tomography – 
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Ποζιτρονική Τομογραφία). Η εγκατάσταση στεγάζεται σε διώροφο κτίριο με δώμα και 
υπόγειο, με εμβαδό στεγασμένης επιφάνειας 1.517,09 τ.μ. σε οικόπεδο εκτάσεως 
5.708,51 τ.μ. Τα στοιχεία δόμησης του κτιρίου φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

 
Πίνακας 4.1: Βασικά στοιχεία δόμησης/κάλυψης 

 
Η εν λόγω εγκατάσταση συνοπτικά αποτελείται από το κύκλοτρο, το εργαστήριο 

σύνθεσης ραδιοφαρμάκων και το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας. Στο εργαστήριο 
σύνθεσης ραδιοφαρμάκων έχουν εγκατασταθεί έξι (6) θωρακισμένες μονάδες υψηλής 
φαρμακευτικής καθαρότητας εντός των οποίων βρίσκονται τέσσερις (4) μηχανές 
σύνθεσης PET ραδιοφαρμάκων και δύο (2) διατάξεις κλασμάτωσης του τελικού προϊόντος 
σε φιαλίδια πολλαπλών δόσεων τα οποία αποστέλλονται στα νοσοκομεία για τις εξετάσεις 
των ογκολογικών ασθενών. Το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας είναι πλήρως εξοπλισμένο 
με όλες τις απαιτούμενες αναλυτικές συσκευές για την πραγματοποίηση του ελέγχου 
ποιότητας στα παραγόμενα ραδιοφάρμακα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και της Άδειας Κυκλοφορίας των ραδιοφαρμάκων η οποία 
χορηγείται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 

Αναφορικά με την Ποζιτρονική Τομογραφία (ΡΕΤ, Positron Emission Tomography) 
είναι μία τεχνική, γνωστή εδώ και πολλά χρόνια, η οποία όμως εισέβαλε σχετικά 
πρόσφατα, τα τελευταία είκοσι χρόνια, πολύ δυναμικά, στην κλινική πράξη. Η ΡΕΤ είναι 
μια μη επεμβατική, τομογραφική, απεικονιστική διαγνωστική μέθοδος η οποία εκτιμά τη 
μεταβολική δραστηριότητα και την αιμάτωση οργάνων ή συστημάτων του ανθρώπου. 
Είναι μια μοναδική απεικονιστική μέθοδος που παρατηρεί in vivo τις βιολογικές αλλαγές 
χρησιμοποιώντας ραδιοφάρμακα που μιμούνται τα ενδογενή μόρια και φέρουν στο μόριό 
τους ραδιονουκλίδια που εκπέμπουν ποζιτρόνια σε συνδυασμό με ειδικούς ανιχνευτές 
που καταγράφουν αυτά τα ποζιτρόνια. 

Στην Ελλάδα, η εταιρεία ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ, παράγει από το 2004 το 
φαρμακευτικό σκεύασμα [18F] FDG/ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ. Είναι το συνηθέστερα 
χρησιμοποιούμενο και το πιο μελετημένο ραδιοφάρμακο της απεικόνισης με ΡΕΤ, αφού 
χρησιμοποιείται σε κλινικές απεικονιστικές εξετάσεις κυρίως ογκολογικών (καρκινοπαθών) 
ασθενών για τουλάχιστον 20 χρόνια στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α.. Η δραστική ουσία του 
συγκεκριμένου ραδιοφαρμάκου είναι η 2-[18F]ΦΘΟΡΙΟ-2-ΔΕΟΞΥ-D-ΓΛΥΚΟΖΗ (18F-
FDG). 

Ο φαρμακευτικός χρόνος ζωής του ραδιοφαρμάκου [18F] FDG/ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ είναι 
πολύ μικρός (μόνο 12h) λόγω του εξαιρετικά μικρού χρόνου ζωής του ραδιοϊσοτόπου 
Φθορίου 18F (χρόνος υποδιπλασιασμού 109,7 min) με το οποίο είναι ιχνηθετημένο. Η 
ανωτέρω συνθήκη καθιστά αδύνατη την εισαγωγή τους από το εξωτερικό και αναγκαία την 
ύπαρξη εγκαταστάσεων επιταχυντών (κυκλότρων), για την παραγωγή του ραδιοϊσοτόπου 
18F, σε κάθε χώρα όπου υπάρχουν εντός νοσοκομείων, απεικονιστικά συστήματα 
PET/CT, για την πραγματοποίηση PET εξετάσεων. 

Η μόνη εγκατάσταση κυκλότρου σε λειτουργία για την παραγωγή των PET 
ραδιοφαρμάκων στη χώρα μας, είναι η υπό μελέτη εγκατάσταση. 
 
3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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Με βάση το Παράρτημα IIΙ της (7) σχετικής Υ.Α., το έργο του θέματος κατατάσσεται 
στην Ομάδα 9η: Βιομηχανικές Δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις και στον α/α 
99: «Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
παρασκευασμάτων » και στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Α1 (Παραγωγή με χημική 
μετατροπή ή βιολογική διεργασία). 

 
4. ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 
 
5. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η εξεταζόμενη ΜΠΕ εισήλθε στην Υπηρεσία μας με το (23) σχετικό και η Υπηρεσία 
μας προχώρησε σε αρνητική εισήγηση με το (24) σχετικό με το σκεπτικό ότι δεν 
προκύπτει συμβατότητα των θεσμοθετημένων χρήσεων γης της περιοχής με την 
εξεταζόμενη δραστηριότητα.  

Συγκεκριμένα, βρίσκεται εντός της Α΄ Ζώνης Πρασίνου της ΖΟΕ Λαυρεωτικής και 
όχι εντός της ζώνης Ι1, όπου επιτρέπονται βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Στη 
Ζώνη Α΄ επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:  
«- Αναψυκτήρια και καθιστικά 
- Εγκαταστάσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων 
- Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας με τα απαραίτητα για τη λειτουργία 
του βοηθητικά κτίσματα (γραφεία, αποδυτήρια, ντους, w.c.) 
- Κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις campings) χωρίς οικίσκους 
και παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους. 

Κατ’ εξαίρεση στην περιοχή αυτή επιτρέπονται ύστερα από προέγκριση 
χωροθέτησης… 
- Εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας 
Εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών». 

 
6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.Χ.Σ.) 
 
6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Σε συνέχεια της (24) σχετικής αρνητικής εισήγησής μας, με το σκεπτικό που 
παρουσιάζεται αναλυτικά σε αυτήν, διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας τα (25) και (26) 
σχετικά, με στόχο τη διόρθωση αυτού του προβλήματος των χρήσεων γης και την 
απρόσκοπτη συνέχιση της καινοτόμου λειτουργίας της εταιρείας «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ». 

Αν και ο φορέας που προτείνει την εκπόνηση και έγκριση του ΕΧΣ είναι η Εταιρεία 
ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ, ιδιοκτήτρια μόνο 6 στρ. περίπου, εντούτοις προτείνεται η περιοχή 
του ΕΧΣ να «καταλαμβάνει» μεγαλύτερη έκταση, περίπου 48 στρ. Η έκταση αυτή 
περιλαμβάνει και όμορες ιδιοκτησίες και τα όριά της προσδιορίζονται:  
- Προς βορρά από το όριο του «ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση», βάσει του ισχύοντος Γ.Π.Σ.  
- Προς δυσμάς, νότο και ανατολή από τα όρια της υπό έγκριση ΠΜΕ (Πολεοδομική 
Μελέτη Επέκτασης) του «ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση»,  

και γίνεται για πολεοδομικούς λόγους που συνίστανται στη δυνατότητα εύρυθμης 
πολεοδομικής οργάνωσης των χρήσεων που προτείνονται και επειδή η περιοχή αυτή 
αποτελεί τμήμα ευρύτερης πολεοδομικής μελέτης που έχει τύχει θετικής γνωμοδότησης 
από τους αρμόδιους φορείς , συμβούλια και το Δήμο Λαυρεωτικής. 
 
6.2 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ  
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Το υπό μελέτη έργο, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής, στα όρια της Περιφερειακής 
Ενότητας (Π.Ε.) Ανατολικής Αττικής, στο Δήμο Λαυρεωτικής και χωροθετείται στη θέση 
Πάνορμος Λαυρίου. 

 
Εικόνα 6.1: Άμεση περιοχή μελέτης – Θέση του έργου. 

 

 
 

6.3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΩΝ ΕΧΣ  
 
Το ακίνητο ιδιοκτησίας της ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε., η οποία επισπεύδει και προτείνει το 

παρόν Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (Ε.Χ.Σ.) είναι μικρής έκτασης περίπου 6 στρεμ., όμως 
στεγάζει μια παραγωγική μονάδα στρατηγικής σημασίας για την οικονομία και τον τομέα 
της υγείας του πληθυσμού της χώρας και ως εκ τούτου θα ήταν σύμφωνη με τις διατάξεις 
του νόμου η πρόταση εκπόνησης και έγκρισης του ΕΧΣ ακόμα και αν περιοριζόταν στα 
όρια του ακινήτου της ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ. 

Τα όρια της Πρότασης ΕΧΣ φαίνονται στην εικόνα 6.2 
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Εικόνα 6.2: Προέγκριση του ΕΧΣ. 

 
Με την προτεινόμενη πολεοδομική παρέμβαση έγκρισης του ΕΧΣ αναμένεται:  

1. Η συνέχιση λειτουργίας και η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης μιας υγιούς 
παραγωγικής μονάδας στον ευαίσθητο και υψηλής εξειδίκευσης κλάδο παραγωγής 
εξειδικευμένου φαρμακευτικού/διαγνωστικού προϊόντος. Οι νέες επενδύσεις την επόμενη 
5ετία μόνο της εταιρίας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ εκτιμώνται σε 12 εκατ. ευρώ.  
2. Η διατήρηση και η αύξηση της απασχόλησης σε καινοτόμο και υψηλής τεχνολογίας 
παραγωγικό κλάδο που απασχολεί εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ενισχύοντας 
τόσο τον τομέα της οικονομίας όσο και τον τομέα της υγείας.  
3. Η επίλυση αντικρουόμενων χρήσεων γης από διαφορετικά πολεοδομικά σχέδια και 
θεσμικά πλαίσια θα συμβάλει στην ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της 
περιοχής και στην «απεμπλοκή» της διαδικασίας έγκρισης της ΠΜΕ του ΒΙΟΠΑ Λαυρίου. 
Η έγκριση του Πολεοδομικού Σχεδίου θα ρυθμίσει με λυσιτελή τρόπο τους όρους 
αξιοποίησης της περιοχής , τμήματος ΕΜ (του Π.Δ 84/84) που δεν «ενσωματώθηκε» στο 
όριο του ΒΙΟΠΑ (του ΓΠΣ και της ΖΟΕ) ξεκαθαρίζοντας τις διοικητικές αντιφάσεις.  
4. Η εξειδίκευση των στρατηγικών κατευθύνσεων ανάπτυξης του Ρ.Σ.Α του 2014 και η 
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της βιομηχανίας 
και της επιχειρηματικότητας με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και επιδίωξη 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε οργανωμένους υποδοχείς, όπως αναλυτικότερα 
περιγράφονται παρακάτω.  
 

Η παρούσα προέγκριση ζητείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του ν.4447/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με την παρούσα πρόταση επιδιώκεται η άρση 
ασυμφωνίας που υπάρχει στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε μια μικρής έκτασης περιοχή 
48 στρεμ. περίπου, στη νότια πλευρά του ΒΙΠΑ υπό εξυγίανση Λαυρίου, όπως αυτές 
προβλέπονται από το ισχύον Γ.Π.Σ. (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) και τη Ζ.Ο.Ε. (Ζώνες 
Οικιστικού Ελέγχου) Λαυρεωτικής αφενός και όπως αυτές προβλέπονταν προ του 1995 
από το Π.Δ 84/1984 και από την οριστική πρόταση πολεοδόμησης του ΒΙΠΑ Λαυρίου 
(σχετική ΠΜΕ για την οποία έχει γνωμοδοτήσει θετικά του ΚΣΧΟΠ με τις υπ. αρ. 155/2009 
και 60/2010 Πράξεις του).  
Αναλυτικά: 
 1. με τη Ζ.Ο.Ε. Λαυρεωτικής (ΦΕΚ 125/Δ΄/1998) οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης είναι:  
Ζώνη Α  
- Αναψυκτήρια, καθιστικά  
- Εγκαταστάσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων  
- Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας με τα απαραίτητα για τη λειτουργία 
τους βοηθητικά κτίσματα (γραφεία, αποδυτήρια, ντους, W.C)  
- Κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings) χωρίς οικίσκους 
και παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους  
Κατ’ εξαίρεση, μετά από ειδική περιβαλλοντική αδειοδότηση, επιτρέπονται:  
- Εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας  
- Εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών  
 
2. Με την προτεινόμενη Π.Μ.Ε. (Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης του ΒΙΟΠΑ προς 
εξυγίανση του Δ. Λαυρεωτικής) (έγκριση ΚΣΧΟΠ 2009 & 2010), οι επιτρεπόμενες χρήσεις 
γης είναι αυτές που προβλέπονται από το άρθρο 5 του από 23.2/6.3.1987 Π.Δ/τος 
«Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», όπως συμπληρώθηκαν με το από 8.12.1990 
π.δ (ΦΕΚ 706 Δ΄/1990) για τα «ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση» και συγκεκριμένα:  
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- Βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης  
- Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης  
- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης  
- Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  
- Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης  
- Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου  
- Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας 
- Γραφεία  
- Εστιατόρια  
- Αναψυκτήρια  
- Χώροι συνάθροισης κοινού  
- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας  
- Αθλητικές εγκαταστάσεις  
- Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων  
- Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών 

Πρέπει να σημειωθεί ότι με την τροποποίηση του 2006 η περιοχή του ΒΙΟΠΑ 
Λαυρίου έχει καθοριστεί προς εξυγίανση, αλλά οι χρήσεις τουρισμού – αναψυχής, που 
αποσκοπούν στην εξυγίανση, χωροθετούνται – σύμφωνα με το ΓΠΣ και την ΠΜΕ- στο 
παράκτιο τμήμα του (δηλαδή στα παράκτια Ο.Τ).  
 
6.4 ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ  
 

Με το Π.Δ. 59/2018 θεσμοθετήθηκε το ισχύον σήμερα πλαίσιο «Κατηγορίες και 
περιεχόμενο χρήσεων γής» (ΦΕΚ 114 Α΄). Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό που εφαρμόζεται 
σήμερα οι χρήσεις της μη ιδιαίτερα οχλούσας βιομηχανίας προβλέπονται στο άρθρο 8, 
σύμφωνα με το οποίο οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης είναι αναλυτικά οι κάτωθι : 
«Άρθρο 8  
Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης.  
Στις περιοχές που καθορίζονται ως χώροι υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων 
χαμηλής και μέσης όχλησης επιτρέπονται μόνο:  
(1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων.  
(2) Κοινωνική πρόνοια.  
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1).  
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού.  
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Ε πιτρέπονται μόνο Καταστήματα 
παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) Πολυκαταστήματα (10.4), Εγκαταστάσεις 
εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα (10.6).  
(11) Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.  
(12) Εστίαση.  
(13) Αναψυκτήρια. 
(16) Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους.  
(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας  
(18) Πλυντήρια-λιπαντήρια αυτοκινήτων  
(19) Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων χωρίς περιορισμό είδους και 
βάρους, μηχανημάτων έργων (Σ.Ε.Μ.Ε.) και αγροτικών μηχανημάτων.  
(20) Αποθήκες (χαμηλής και μέσης όχλησης).  
(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής.  
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια.  
(23) Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης.  
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(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.  
(27) Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. - Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)  
(29) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών 
(30) Πράσινα Σημεία.  
(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων  
(34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ.  
(37) Εγκαταστάσεις οχημάτων τέλους κύκλου ζωής .  
(39) Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.) και Οστών  
Οι πιο πάνω με κωδικό (2), (4.1), (9), (12) και (26) χρήσεις, επιτρέπονται με την 
προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών/βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή 
εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές. Οι χρήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν το 30% της συνολικής έκτασης των γηπέδων του υποδοχέα. Στο παραπάνω 
ποσοστό συμπεριλαμβάνονται και οι υπόλοιπες χρήσεις του τριτογενούς τομέα.»  
 

Στην παρούσα φάση της μελέτης του ΕΧΣ, αιτείται η προέγκριση για τις χρήσεις 
του άρθρου 8, όπως αναφέρονται παραπάνω. Κατά το στάδιο εκπόνησης της πρότασης 
του ΕΧΣ και της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα εκτιμηθεί η ανάγκη 
εξαίρεσης ή περιορισμού ορισμένων από τις παραπάνω χρήσεις γης. 

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η περιοχή του ΕΧΣ να καθοριστεί ως 
«Υποδοχέας Παραγωγικών Δραστηριοτήτων» Λαυρίου, με χρήσεις αυτές που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 του Π.Δ 59/2018. 

 
 

 
Εικόνα 6.3: Όρια περιοχής μελέτης ΕΧΣ – Υποδοχέας Παραγωγικών Δραστηριοτήτων του 
άρθρου 8 του Π.Δ 59/2018 

 

Ως προς το Σ.Δ και τους λοιπούς όρους , προτείνουμε τα ίδια μεγέθη της ΠΜΕ του 
ΒΙΟΠΑ, δηλ. 
Σ.Δ: 0,8 
Ποσοστό κάλυψης 55%,  
Αρτιότητες ελ. Εμβαδόν: 2.000 τ.μ. 
Μέγιστο ύψος: 9,00 μ.  
 

Όπως φαίνεται εικόνα που ακολουθεί, τα όρια του ΕΧΣ - υποδοχέα Παραγωγικών 
Δραστηριοτήτων, περιλαμβάνει το νότιο τμήμα της προαναφερθείσας ΠΜΕ του ΒΙΟΠΑ 
προς εξυγίανση. 
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Εικόνα 6.4: Όρια περιοχής μελέτης ΕΧΣ – Υποδοχέας Παραγωγικών Δραστηριοτήτων του 
άρθρου 8 του Π.Δ 59/2018, επί αποσπάσματος της πρότασης της ΠΜΕ (Πηγή: Δήμος 
Λαυρεωτικής, ιδία επεξεργασία) 

 

 
7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 
7.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 
7.1.1 Προστατευόμενες Περιοχές 
 

Το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών (Ε.Σ.Π.Π.) του Ν. 3937/2011 
περιλαμβάνει όλες τις προστατευόμενες περιοχές, της Ελλάδος όπως Εθνικούς Δρυμούς, 
Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, Περιοχές Προστασίας της Φύσης, Φυσικά 
Πάρκα (Εθνικά ή Περιφερειακά Πάρκα), Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας, Καταφύγια Άγριας Ζωής, Θαλάσσια Πάρκα, Περιοχές Δικτύου Natura2000, 
Βιότοπους Corine, Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, Άλλους Βιότοπους, 
Προστατευόμενα Τοπία, Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί, Τοπία που έχουν 
κηρυχθεί ως Αισθητικά Δάση, ως Περιαστικά Δάση, ως Προστατευόμενα Δάση και ως 
Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, καθώς και κάθε άλλη προστατευόμενη περιοχή.  
 Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται η θέση του έργου με προστατευόμενες 
περιοχές. 
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Εικόνα 7.1: Περιοχές προστασίας της φύσης στην ευρύτερη περιοχή μελέτης  

(Πηγή: http://www.oikoskopio.gr/map/) 

 
Η δραστηριότητα βρίσκεται πλησίον της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου 

Natura «Σούνιο - Νησίδα Πατρόκλου» (κωδικός: GR 3000005) και εντός της 
περιφερειακής ζώνης του Εθνικού Δρυμού Σουνίου (ΠΔ 182/1974, ΦΕΚ 80/Α/26-3-1974).    
 
7.1.2 Δάση και δασικές εκτάσεις 
 

Στην θέση της εγκατάστασης δεν υπάρχουν δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, 
όπως επιβεβαιώνεται και από το Απόσπασμα Προσωρινού Κτηματολογικού 
Διαγράμματος Ανάρτησης. 
 

 
 

Εικόνα 7.2: Απόσπασμα Προσωρινού Κτηματολογικού Διαγράμματος Ανάρτησης 
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7.2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
 
Σύμφωνα με το «Διαρκή Κατάλογο των κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και 
Μνημείων» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου 
υπάρχουν οι παρακάτω κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία. 
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7.3 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Στην ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου οι κύριες χρήσεις των φυσικών πόρων 
προέρχονται από τον δευτερογενή (ενέργεια, μεταποίηση, οικοδόμηση και κατασκευές ) 
και τον τριτογενή τομέα (εμπόριο, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και τουρισμός). Στην 
περιοχή της Λαυρεωτικής υπήρχε στο παρελθόν μεγάλη εκμετάλλευση του ορυκτού 
πλούτου που διέθετε η περιοχή καθώς και έντονη μεταλλευτική δραστηριότητα. Στις μέρες 
μας, όπου έχει σταματήσει πλέον κάθε μεταλλευτική δραστηριότητα, στους χώρους όπου 
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βρίσκονταν οι εγκαταστάσεις της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου έχει 
δημιουργηθεί το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο. Παρόλα αυτά ακόμα και σήμερα 
υπάρχουν κατάλοιπα από την μεταλλευτική δραστηριότητα που υπήρχε στην περιοχή και 
ήκμασε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Τα κατάλοιπα αυτά 
παρουσιάζουν σημαντικά ρυπαντικά φορτία (βαρέα μέταλλα), ιδιαίτερα στην περιοχή 
Μποδοσάκη και χρήζουν απορρύπανσης και εξυγίανσης. 

Στην υφιστάμενη κατάσταση οι εκμεταλλεύσεις που δύναται να επηρεάζουν την 
ποιότητα του εδάφους και του υπεδάφους της περιοχής μελέτης αφορούν κυρίως στη 
βιομηχανία και στη βιοτεχνία που αναπτύσσεται γύρω αλλά και εντός της πόλης του 
Λαυρίου καθώς και σε ορισμένες γεωργικό-κτηνοτροφικές δραστηριότητες της περιοχής 
όπως ελαιώνες, αμπελώνες, λαχανικά, κτηνοτροφία προβάτων κτλ. Παρ’ όλο που οι 
δραστηριότητες αυτές είναι ήπιας μορφής, η ποιοτική κατάσταση του εδάφους της 
περιοχής είναι σημαντικά υποβαθμισμένη ως απόρροια έντονων πιέσεων που έλαβαν 
χώρα στην περιοχή σε προηγούμενα έτη. 

Συγκεκριμένα στην περιοχή της Λαυρεωτικής χερσονήσου υπάρχει πλούσια 
σιδηρούχος και αργυρομολυβδούχος μεταλλοφορία, η οποία έτυχε περιοδικής 
εκμετάλλευσης από την αρχαιότητα (3500 π.Χ. περίπου) μέχρι σχεδόν τα τέλη του 20ου 
αιώνα όπου σταμάτησε οριστικά. Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αν και οι 
αρχαίες εργασίες της εξόρυξης και εκκαμίνευσης ήταν σημαντικότερες σε έκταση και 
ένταση, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συγκριθούν με τις καταστροφικές συνέπειες 
της νεότερης εκμετάλλευσης (1865 έως 1989). Η εξόρυξη και η εκκαμίνευση των 
μετάλλων είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων ποσοτήτων μεταλλευτικών και 
μεταλλουργικών απορριμμάτων οι οποίες βρίσκονται διεσπαρμένες σε όλη σχεδόν την 
έκταση της Λαυρεωτικής χερσονήσου. Οι φυσικές διεργασίες της διάβρωσης: α) των 
πετρωμάτων, που φιλοξενούν τη μεταλλοφορία και τα οποία περιέχουν από τη φύση τους 
σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις τοξικών στοιχείων, όπως μόλυβδο, αρσενικό, αντιμόνιο, 
κάδμιο κ.ά., β) του ρυπασμένου εδάφους και γ) των σωρών των μεταλλευτικών και 
μεταλλουργικών απορριμμάτων, είχαν ως συνέπεια τη μεταφορά και εναπόθεση των 
ρυπασμένων υλικών στα πεδινά τμήματα της Λαυρεωτικής χερσονήσου και στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η κατά περιόδους εκχέρσωση και η καταστροφή των δασών από φωτιές 
επιτάχυναν τη διαβρωτική δράση του νερού και του ανέμου και ως εκ τούτου την 
εξάπλωση της ρύπανσης. 

Επίσης, η άναρχη αστικοποίηση τμημάτων της Λαυρεωτικής τα τελευταία πενήντα 
χρόνια, συνετέλεσε και αυτή στην επιτάχυνση της διάβρωσης και της περαιτέρω 
εξάπλωσης της ρύπανσης του εδάφους. 
 
7.4 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Οι κύριες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της εγκατάστασης είναι οι 
ακόλουθες: 
• τα πλοία και τα πάσης φύσεως σκάφη που εξυπηρετούνται από το λιμένα του Λαυρίου, 
καθώς και τα σκάφη που εξυπηρετούνται από τη μαρίνα  
• τα οχήματα που κινούνται στο οδικό δίκτυο της περιοχής, 
• τα αεροσκάφη που εξυπηρετούνται από το Αεροδρόμιο των Σπάτων, 
• ο ΑΗΣ της ΔΕΗ στο Λαύριο, 
• οι καυστήρες των διαφόρων βιομηχανικών – βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και οι 
καυστήρες της οικιακής θέρμανσης. 
 
7.5 ΥΔΑΤΑ 
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7.5.1 Γενικά 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής αποτελείται από τη Λεκάνη Απορροής του 
Λεκανοπεδίου Αττικής (EL0626), η οποία συμπεριλαμβάνει τα νησιά Σαλαμίνα, Αίγινα, 
Αγκίστρι και Μακρόνησο, και έχει έκταση 3.187 km2. Στις εικόνες που ακολουθούν, 
παρουσιάζεται το σύνολο των Επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων του ΥΔ 06 και οι 
κωδικοί αυτών, ενώ στην επόμενη Εικόνα εμφανίζονται οι θέσεις των ιδιαιτέρως 
τροποποιημένων υδατικών συστημάτων (ΙΤΥΣ) και Τεχνητών Υδατικών Συστημάτων 
(ΤΥΣ) του ΥΔ 06.  
 

  
Εικόνα 7.3: Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής 

  
Εικόνα 7.4: Θέσεις των ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων (ΙΤΥΣ) και  

Τεχνητών Υδατικών Συστημάτων (ΤΥΣ) του ΥΔ 06 
 

 
7.5.2 Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα 

Τα επιφανειακά ΥΣ που βρίσκονται πλησιέστερα στην περιοχή μελέτης και τα 
βασικά χαρακτηριστικά τους αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα. Τόσο η οικολογική όσο 
και η χημική τους κατάσταση χαρακτηρίζεται ως «ΚΑΛΗ». 
 

 
Πίνακας 7.1: Επιφανειακά υδατικά συστήματα της περιοχής μελέτης 
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Εικόνα 7.5: Επιφανειακά υδατικά συστήματα της περιοχής μελέτης και ταξινόμησή τους 

 
7.5.3 Υπόγεια Υδατικά Συστήματα 

Στην περιοχή της ΛΑΠ Λεκανοπεδίου Αττικής υφίστανται 21 υπόγεια ΥΣ, όπως 
φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός του συστήματος 
Λαυρεωτικής (EL0600170). Τόσο η χημική όσο και η ποσοτική κατάσταση του 
συστήματος είναι «ΚΑΛΗ». Σαν κύριες πιέσεις αναφέρονται η γεωργία, η αστικοποίηση 
και η βιομηχανία, ενώ τοπικά εντοπίζεται θαλάσσια διείσδυση. 

 
Εικόνα 7.6: Υπόγεια Υδατικά Συστήματα του ΥΔ Αττικής (EL06) 
(Πηγή: 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ του ΥΔ EL06, ΕΓΥ, 2017)  

 
7.5.4 Σχέδια πλημμυρών 

Σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα και για τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου 
πλημμύρας που έχουν καθορισθεί κατά την διαδικασία της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης 
Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ), καταρτίζονται οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας. 
Στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας φαίνονται οι ζώνες που θα μπορούσαν να 
πλημμυρίσουν σύμφωνα με τα ακόλουθα σενάρια: 
• πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης ή σενάρια ακραίων φαινόμενων (ενδεικτική 
περίοδος επαναφοράς μελέτης 1000 χρόνια), 
• πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης (πιθανή περίοδος επανάληψης τουλάχιστον 
100 χρόνια), 
• πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, ανάλογα με την περίπτωση (δηλαδή συχνά 
φαινόμενα: ενδεικτική περίοδος επαναφοράς μελέτης 50 χρόνια). 

Με βάση τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση 
Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ‐ΕΓΥ, 2012), ορίστηκαν οι παρακάτω Ζώνες Δυνητικά 
Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας για το Υδατικό Διαμέρισμα της Αττικής: 
• Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας ‐ Αναβύσσου ‐ Παλαιάς Φωκαίας (GR06RAK0001) 
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• Χαμηλή ζώνη Λουτρακίου (GR06RAK0002) 
• Περιοχή των Μεσογείων (GR06RAK0003) 
• Χαμηλή ζώνη Μεγάρων ‐ Ν. Περάμου (GR06RAK0004) 
• Χαμηλή ζώνη Ασπροπύργου ‐ Ελευσίνας (GR06RAK0005) 
• Χαμηλή ζώνη λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα (GR06RAK0006) 
• Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα ‐ Νέας Μάκρης (GR06RAK0007) 
• Λεκάνη π. Κηφισού (GR06RAK0011) 
• Παράκτιες περιοχές Βάρης – Αγίας Μαρίνας Κορωπίου (GR06RAK0012) 
 

 
Εικόνα 7.7:Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας του ΥΔ Αττικής (Λαυρεωτική) 

 [Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ 
Αττικής (GR06),ΥΠΕΝ/ΕΓΥ, 2017] 

 

Το οικόπεδο της εγκατάστασης βρίσκεται στην περιοχή «Παράκτιες περιοχές 
Σαρωνίδας ‐ Αναβύσσου ‐ Παλαιάς Φωκαίας» (GR06RAK0001). Όπως φαίνεται και από 
το χάρτη επικινδυνότητας πλημμύρας (περίοδος επαναφοράς 50 έτη), στην περιοχή της 
υπό μελέτη εγκατάστασης δεν υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας. 
 

 
Εικόνα 7.8: Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές  

Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας ‐ Αναβύσσου ‐ Παλαιάς Φώκαιας 

 
7.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
7.6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Η εγκατάσταση στεγάζεται σε βιομηχανικό κτίριο με υπόγειο όπου είναι 
εγκατεστημένος ο επιταχυντής (κύκλοτρο) παραγωγής ιατρικών ισοτόπων στην περιοχή 
Πάνορμο Λαυρίου. Το εμβαδόν του οικοπέδου είναι 5.708,51 m2, με εμβαδόν 
καλυπτόμενης έκτασης 530,57 m2. Η συνολική φυτεμένη επιφάνεια είναι 3031,51 m2. 
Επιπλέον, υπάρχουν και 20 θέσεις στάθμευσης στον περιβάλλοντα χώρο. Τα στοιχεία 
δόμησης του κτιρίου φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

 
Πίνακας 7.1: Βασικά στοιχεία δόμησης/κάλυψης 

 

Η βασική δραστηριότητα της εταιρείας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι η παραγωγή και 
διανομή ραδιοφαρμάκων για PET/CT εξετάσεις. 

 Η Ποζιτρονική Τομογραφία (ΡΕΤ, Positron Emission Tomography) είναι μία 
τεχνική, γνωστή εδώ και πολλά χρόνια, η οποία όμως εισέβαλε σχετικά πρόσφατα, τα 
τελευταία είκοσι χρόνια, πολύ δυναμικά, στην κλινική πράξη. Η ΡΕΤ είναι μια μη 
επεμβατική, τομογραφική, απεικονιστική διαγνωστική μέθοδος η οποία εκτιμά τη 
μεταβολική δραστηριότητα και την αιμάτωση οργάνων ή συστημάτων του ανθρώπου. 
Είναι μια μοναδική απεικονιστική μέθοδος που παρατηρεί in vivo τις βιολογικές αλλαγές 
χρησιμοποιώντας ραδιοφάρμακα που μιμούνται τα ενδογενή μόρια και φέρουν στο μόριό 
τους ραδιονουκλίδια που εκπέμπουν ποζιτρόνια και ειδικών ανιχνευτών που 
καταγράφουν αυτά τα ποζιτρόνια. 

Η εν λόγω εγκατάσταση συνοπτικά αποτελείται από το κύκλοτρο, το εργαστήριο 
σύνθεσης ραδιοφαρμάκων και το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας. Στο εργαστήριο 
σύνθεσης ραδιοφαρμάκων έχουν εγκατασταθεί έξι θωρακισμένες μονάδες υψηλής 
φαρμακευτικής καθαρότητας εντός των οποίων βρίσκονται τέσσερις (4) μηχανές 
σύνθεσης PET ραδιοφαρμάκων και δύο (2) διατάξεις κλασμάτωσης του τελικού προϊόντος 
σε φιαλίδια πολλαπλών δόσεων τα οποία αποστέλλονται στα νοσοκομεία για τις εξετάσεις 
των ογκολογικών ασθενών. Το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας είναι πλήρως εξοπλισμένο 
με όλες τις απαιτούμενες αναλυτικές συσκευές για την πραγματοποίηση του ελέγχου 
ποιότητας στα παραγόμενα ραδιοφάρμακα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και της Άδειας Κυκλοφορίας των ραδιοφαρμάκων η οποία 
χορηγείται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 
 
7.6.2 ΚΥΡΙΕΣ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
7.6.2.1 Χωροθέτηση κτιρίου 

Το οικόπεδο της εγκατάστασης βρίσκεται στη θέση Πάνορμος Λαυρίου, και έχει 
πρόσωπο σε σκυροδετημένη αγροτική οδό (αδιέξοδο). Το κτίσμα τοποθετείται στο νότιο 
μέρος του οικοπέδου και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μέσω μιας κύριας εισόδου προς τη 
βόρια πλευρά της ιδιοκτησίας, όπου υπάρχουν και οι θέσεις στάθμευσης. 
 
7.6.2.2 Κύριοι χώροι 

Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από το υπόγειο και δύο ορόφους, που 
στεγάζουν το κύκλοτρο και τα ραδιοχημικά εργαστήρια, και τις άλλες δραστηριότητες της 
εταιρείας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ. Στη μία πλευρά του υπογείου υπάρχουν το κύκλοτρο, ο χώρος 
ελέγχου και τροφοδοτικών του κυκλότρου και ο χώρος φύλαξης των ενεργοποιημένων 
ανταλλακτικών μαζί με τη δεξαμενή υγρών ραδιενεργών καταλοίπων. Στο υπόλοιπο μέρος 
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του υπογείου είναι οι γενικές Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου. Ο χώρος πάνω από την 
οροφή του κυκλότρου είναι ελεύθερος, και έχει περιορισμένη πρόσβαση. Τέλος, οι δύο 
πλευρές του δωματίου του κυκλότρου καλύπτονται από χώμα. 

 
7.6.2.3 Ειδικές Κατασκευές – Θάλαμος κυκλότρου 

Ο θάλαμος του κυκλότρου ο οποίος αποτελεί κατασκευή ιδιαίτερης σημασίας, έχει 
κατασκευασθεί με προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
προσδιορίζονται στους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας. Ο θάλαμος του κυκλότρου έχει 
εγκριθεί και αδειοδοτηθεί από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). 

 
7.6.2.4 Βοηθητικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις 

Η διαμόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου περιλαμβάνει τις απαραίτητες 
κατασκευές και διαμορφώσεις που απαιτούνται στον ελεύθερο χώρο του γηπέδου για να 
εξυπηρετείται λειτουργικά το κτίριο. Υπάρχουν χώροι κυκλοφορίας και στάθμευσης 
οχημάτων, χώροι πρασίνου, περίφραξη περιμετρικά του οικοπέδου, πεζοδρόμια 
περιμετρικά του κτιρίου και οικίσκος θυρωρείου πλησίον της εισόδου του οικοπέδου. 

Η συνολική φυτεμένη επιφάνεια είναι 3.031,51 m2. Επιπλέον, υπάρχουν και 20 
θέσεις στάθμευσης στον περιβάλλοντα χώρο. 

 
7.6.3 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
Όσον αφορά στην πρόσβαση στην εγκατάσταση, αυτή γίνεται μέσω της λεωφόρου 

Σουνίου – Λαυρίου και σκυροδετημένης αγροτικής οδού (αδιέξοδο). 
Για τα υπόλοιπα δίκτυα υποδομών ισχύουν τα ακόλουθα: 
• Παροχή νερού: Προέρχεται από το δημοτικό δίκτυο υδροδότησης 
• Διάθεση λυμάτων: Τα λύματα συγκεντρώνονται και οδηγούνται σε σηπτικό βόθρο. 
• Παροχή ΔΕΗ: Από το δίκτυο 20KV της ΔΕΗ η υπόγεια παροχή καταλήγει στον ιδιαίτερα 
διαμορφωμένο χώρο του υπογείου των Η/Μ εγκαταστάσεων. 
• Παροχή ΟΤΕ: Η παροχή του ΟΤΕ καταλήγει στον χώρο του server στο ισόγειο. 

 
7.6.4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
7.6.4.1 Γενικά 

Για το εν λόγω κτίριο έχουν προβλεφθεί όλες οι απαραίτητες για την λειτουργία του, 
Η/Μ εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα: 
α. Κλιματισμός - Θέρμανση - Αερισμός 
β. Υδραυλικές εγκαταστάσεις 
▫ Ύδρευση 
▫ Ζεστό νερό χρήσεως 
γ. Αποχετεύσεις 
▫ Αποχέτευση ακαθάρτων 
▫ Αποχέτευση ομβρίων 
δ. Υποσταθμός 
▫ Εγκατάσταση μέσης τάσης - μετασχηματιστής 
▫ Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος – πεδία χαμηλής τάσης 
▫ Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS)  
ε. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων 
▫ Κεντρικά δίκτυα διανομής 
▫ Κίνηση και φωτισμός 
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στ. Γειώσεις – Ισοδυναμική προστασία 
ζ. Αλεξικέραυνο 
η. Ασθενή ρεύματα  
θ. Πυροπροστασία 
▫ Πυρόσβεση 
▫ Πυρανίχνευση 
ι. Ανελκυστήρας 
κ. Εγκαταστάσεις ειδικών αερίων  
 

Η συνολική εγκατεστημένης κινητήρια ισχύς είναι 277,31 kW (αφορά σε βοηθητικό 
εξοπλισμό του επιταχυντή (15,05 kW) και σε ισχύ μηχανημάτων που δεν σχετίζονται με 
την παραγωγική δραστηριότητα (262,26 kW)), ενώ η θερμική ισχύς είναι 12 kW.  

 
7.6.4.2 Ειδικές απαιτήσεις κτιρίου 

Όλοι οι χώροι στους οποίους γίνεται η παραγωγή των ιατρικών ισοτόπων, η 
συντήρηση του επιταχυντή ή τμημάτων του εξοπλισμού του, η σύνθεση των 
ραδιοφαρμάκων, η κλασμάτωση και ο έλεγχος ποιότητας αυτών, χαρακτηρίζονται ως 
ελεγχόμενες ζώνες. 

Οι ζώνες είναι οριοθετημένες και η πρόσβαση σε αυτές επιτρέπεται μόνο στο 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό (προσωπικό εμπλεκόμενο με τις ανωτέρω πρακτικές). Η 
είσοδος στους χώρους αυτούς γίνεται μέσω κάρτας ελεγχόμενης πρόσβασης (access 
control) η οποία δίδεται στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό και μόνο. 

Το εμπλεκόμενο προσωπικό λαμβάνει κατάλληλες οδηγίες και λαμβάνονται ειδικά 
μέτρα τα οποία αφορούν στην είσοδο και στην έξοδο του προσωπικού και των υλικών. 
Όλοι οι χώροι των ελεγχόμενων ζωνών σημαίνονται κατάλληλα με πινακίδες οι οποίες 
παρουσιάζουν τον τύπο της ζώνης, τη χρήση του χώρου και τη φύση των ακτινοβολιών. 

 
7.6.4.3 Εγκατάσταση κλιματισμού – αερισμού 

Στο κτίριο, λόγω των ιδιαίτερων αναγκών κλιματισμού – αερισμού, αλλά και για 
λόγους ασφάλειας, υπάρχουν τρεις ανεξάρτητες κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (ΚΚΜ1, 
ΚΚΜ2, ΚΚΜ3). 

Η κλιματιστική μονάδα ΚΚΜ1 χρησιμοποιείται για τον κλιματισμό και τον αερισμό 
του θαλάμου του κυκλότρου (vault) και του δωματίου με τις μονάδες ελέγχου και 
τροφοδοσίας του κυκλότρου (θάλαμος ελέγχου και τροφοδοτικών κυκλότρου). Η 
κλιματιστική μονάδα ΚΚΜ2 χρησιμοποιείται για τον κλιματισμό και τον αερισμό των 
ραδιοφαρμακευτικών – ραδιοχημικών εργαστηρίων και του εργαστηρίου ελέγχου 
ποιότητας. Η κλιματιστική μονάδα ΚΚΜ3 χρησιμοποιείται για τον κλιματισμό και τον 
αερισμό του υπολοίπου κτιρίου (γραφεία, χώροι γενικής χρήσης, κλπ). 

Οι κλιματιστικές μονάδες ΚΚΜ1 και ΚΚΜ2, διασφαλίζουν την καθαρότητα των 
χώρων και συγχρόνως την απαιτούμενη κατανομή πιέσεων (συνδυασμός θετικών και 
αρνητικών πιέσεων) η οποία απαιτείται από τους Κανονισμούς Καλής Παρασκευής (GMP) 
φαρμακευτικών προϊόντων και από τους Κανόνες Ακτινοπροστασίας. 

 
7.6.4.4 Εγκαταστάσεις ειδικών αερίων 

Για την λειτουργία και τις ανάγκες του κυκλότρου και των εργαστηρίων σύνθεσης 
και ελέγχου ποιότητας των ραδιοφαρμάκων έχει εγκατασταθεί το παρακάτω δίκτυο 
αερίων: 
• Ήλιο 
• Άζωτο 
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• Δευτέριο 
• Υδρογόνο 
• Πεπιεσμένος αέρας 
Η αποθήκευση των αερίων γίνεται σε φιάλες οι οποίες έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο του κτιρίου δίπλα στον χώρο των εργαστηρίων. Μέσω 
σωληνώσεων κατάλληλων διατομών τα αέρια οδηγούνται στις καταναλώσεις.  
 
7.6.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
7.6.5.1 Γενικά 
Πριν την περιγραφή της σύνθεσης και του τρόπου λειτουργίας της προτεινόμενης 
εγκατάστασης, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν γενικές πληροφορίες, που θα βοηθήσουν 
στην κατανόηση της διαδικασίας που ακολουθείται και των τεχνικών και επιστημονικών 
όρων που χρησιμοποιούνται.  

Ραδιενέργεια είναι το φαινόμενο της εκπομπής σωματιδίων ή ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας από τους πυρήνες ορισμένων χημικών στοιχείων (ισοτόπων), τα οποία και 
καλούνται ραδιενεργά ισότοπα ή ραδιοϊσότοπα. Τα ραδιοϊσότοπα διακρίνονται σε τεχνητά 
(παραγόμενα από τον άνθρωπο) και σε φυσικά (υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον). Στην 
Ιατρική χρησιμοποιούνται μόνο τα τεχνητά ραδιοϊσότοπα. Οι εκπεμπόμενες από τα 
ραδιοϊσότοπα ακτινοβολίες, ονομάζονται ιοντίζουσες ακτινοβολίες διότι μεταφέρουν 
ενέργεια ικανή να εισχωρήσει στην ύλη, να προκαλέσει ιοντισμό των ατόμων και να 
διασπάσει χημικούς δεσμούς. Οι ιοντίζουσες ακτινοβολίες που εκπέμπονται από τα 
ραδιοϊσότοπα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 
• Ακτινοβολία α: Σωματιδιακή ακτινοβολία που αποτελείται από δύο πρωτόνια και δύο 
νετρόνια. Έχει μικρή διεισδυτικότητα και μπορεί να αποκοπεί από ένα φύλλο χαρτιού. 
• Ακτινοβολία β: Σωματιδιακή ακτινοβολία που αποτελείται από αρνητικά φορτισμένα 
ηλεκτρόνια ή θετικά φορτισμένα ποζιτρόνια. Είναι πιο διεισδυτική από την ακτινοβολία α, 
αλλά μπορεί να αποκοπεί από φύλλα πλαστικού ή λεπτά μεταλλικά φύλλα. 
• Ακτινοβολία γ: Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ενέργειας ικανής να προκαλέσει ιοντισμό. 
Για θωράκιση χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί χάλυβας, μόλυβδος ή σκυρόδεμα (ή ένας 
συνδυασμός). 

Οι εν λόγω ακτινοβολίες, σε μεγάλες δόσεις, προκαλούν βιολογικές βλάβες. Για τον 
σκοπό αυτό, με την ΚΥΑ 1014(ΦΟΡ)94/2001 και την ΥΑ 10828/ΕΦΑ(1897)/2006, 
διαμορφώθηκαν και εφαρμόζονται οι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας, οι οποίοι 
αποσκοπούν «στην προστασία ανθρώπων, αγαθών και περιβάλλοντος από τις 
επιβλαβείς επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών που προέρχονται από ειρηνικές 
χρήσεις τους». 

Η σύγχρονη επιστημονική γνώση έχει δώσει τη δυνατότητα της παραγωγής 
ραδιοϊσοτόπων, σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας, τα οποία έχουν ευρεία χρήση στην 
Ιατρική και στην παραγωγή ραδιοφαρμάκων. Τα ραδιοφάρμακα, τα οποία 
χρησιμοποιούνται τόσο για διαγνωστικούς όσο και για θεραπευτικούς σκοπούς, έχουν 
δώσει τη δυνατότητα της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας σε ένα ευρύτατο φάσμα 
παθήσεων, σώζοντας χιλιάδες ζωές καθημερινά. Τα ραδιοφάρμακα υπόκεινται πλήρως 
στη φαρμακευτική νομοθεσία και συγχρόνως, πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
ακτινοπροστασίας. Οι κύριοι τρόποι χορήγησης αυτών είναι ενδοφλεβίως ή από το στόμα. 

 
7.6.5.2 Περιγραφή της δραστηριότητας 

Η βασική δραστηριότητα της εταιρείας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι η παραγωγή και 
διανομή ραδιοφαρμάκων για PET/CT εξετάσεις. 
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Η Ποζιτρονική Τομογραφία (ΡΕΤ, Positron Emission Tomography) είναι μία 
τεχνική, γνωστή εδώ και πολλά χρόνια, η οποία όμως εισέβαλε σχετικά πρόσφατα, τα 
τελευταία είκοσι χρόνια, πολύ δυναμικά, στην κλινική πράξη. Η ΡΕΤ είναι μια μη 
επεμβατική, τομογραφική, απεικονιστική διαγνωστική μέθοδος η οποία εκτιμά τη 
μεταβολική δραστηριότητα και την αιμάτωση οργάνων ή συστημάτων του ανθρώπου. 
Είναι μια μοναδική απεικονιστική μέθοδος που παρατηρεί in vivo τις βιολογικές αλλαγές 
χρησιμοποιώντας ραδιοφάρμακα που μιμούνται τα ενδογενή μόρια και φέρουν στο μόριό 
τους ραδιονουκλίδια που εκπέμπουν ποζιτρόνια σε συνδυασμό με ειδικούς ανιχνευτές 
που καταγράφουν αυτά τα ποζιτρόνια. 

Η εν λόγω εγκατάσταση συνοπτικά αποτελείται από το κύκλοτρο, το εργαστήριο 
σύνθεσης ραδιοφαρμάκων και το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας. Στο εργαστήριο 
σύνθεσης ραδιοφαρμάκων έχουν εγκατασταθεί έξι θωρακισμένες μονάδες υψηλής 
φαρμακευτικής καθαρότητας εντός των οποίων βρίσκονται τέσσερις (4) μηχανές 
σύνθεσης PET ραδιοφαρμάκων και δύο (2) διατάξεις κλασμάτωσης του τελικού προϊόντος 
σε φιαλίδια πολλαπλών δόσεων τα οποία αποστέλλονται στα νοσοκομεία για τις εξετάσεις 
των ογκολογικών ασθενών. Το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας είναι πλήρως εξοπλισμένο 
με όλες τις απαιτούμενες αναλυτικές συσκευές για την πραγματοποίηση του ελέγχου 
ποιότητας στα παραγόμενα ραδιοφάρμακα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και της Άδειας Κυκλοφορίας των ραδιοφαρμάκων η οποία 
χορηγείται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 

Το φαρμακευτικό σκεύασμα [18F] FDG/BIOΚΟΣΜΟΣ της ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ AEBE έχει 
ως δραστικό συστατικό την 2-[18F]ΦΘΟΡΟ-2-ΔΕΟΞΥ-D-ΓΛΥΚΟΖΗ (18F-FDG), με 
μοριακό τύπο C8H1118FO5 και μοριακό βάρος 181.26 Daltons. Η 18F-FDG συνετέθη 
αρχικά από τους Ido, Wan, Casella το 1978 και χρησιμοποιήθηκε ως ραδιοφάρμακο για 
τη μελέτη του μεταβολισμού της γλυκόζης στον εγκέφαλο, για μελέτη νεοπλασμάτων σε 
πειραματόζωα και στη συνέχεια για μελέτη νεοπλασμάτων στον άνθρωπο. 

Η παρασκευή της 18FDG αναφέρεται στις διαδικασίες που είναι απαραίτητες να 
γίνουν για την παραγωγή του τελικού προϊόντος και περιλαμβάνει, την παραγωγή του 
ραδιοϊσοτόπου 18F, τη σύνθεση, την κλασμάτωση του ραδιοφαρμάκου 18FDG και την 
σήμανση των περιεκτών με κατάλληλες ετικέτες. Η σύνθεση του ραδιοφαρμάκου 18FDG 
πραγματοποιείται σε κατάλληλα διαμορφωμένες μονάδες, οι οποίες πληρούν τις 
προϋποθέσεις της ακτινοπροστασίας καθώς επίσης και τους κανόνες της καλής 
παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων. 

Ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού κατά τη διάρκεια της σύνθεσης / ελέγχου 
ποιότητας των ραδιοφαρμάκων είναι τέσσερα (4) άτομα. Συγκεκριμένα, για την παραγωγή 
ενός φυαλιδίου φαρμάκου (ένας παραγωγικός κύκλος) απαιτούνται 4 με 5 ώρες και 
τέσσερα (4) άτομα (επιστημονικό προσωπικό). Γενικά, στην εγκατάσταση, απασχολούνται 
είκοσι άτομα συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού προσωπικού. Το επιστημονικό 
προσωπικό εργάζεται (παραγωγική ικανότητα) σε δύο βάρδιες (22:00 με 04:00 και 4:30 
με 11:30) των τεσσάρων ατόμων. 

Ακολούθως παρουσιάζεται ανά στάδιο παραγωγής η ακολουθούμενη διαδικασία. 
• Προετοιμασία των πρώτων υλών (Χρήση ενδεδειγμένης ενδυμασίας για χώρο Βαθμίδας 
Δ) 
• Έλεγχος του χώρου και των συστημάτων του επιταχυντή 
• Έλεγχος πριν την είσοδο στο χώρο σύνθεσης και κλασμάτωσης. 
• Έλεγχοι στο εργαστήριο σύνθεσης και κλασμάτωσης. 
• Μεταφορά των πρώτων υλών από το passthrough στο εργαστήριο σύνθεσης. 
• Τοποθέτηση των πρώτων υλών επί της μηχανής σύνθεσης εντός της θωρακισμένης 
μονάδας. 
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• Προετοιμασία της διαδικασίας κλασμάτωσης. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται 
πριν την έναρξη της σύνθεσης στη μηχανή σύνθεσης. 
• Ακτινοβόληση 
• Σύνθεση 
Οι θωρακισμένες μονάδες των μηχανών σύνθεσης πληρούν τις απαιτήσεις της 
ακτινοπροστασίας καθώς επίσης και τους κανόνες Καλής Παρασκευής Φαρμακευτικών 
Προϊόντων. Για την σύνθεση της 18FDG χρησιμοποιούνται οι πρώτες ύλες που έχουν 
ελεγχθεί και εγκριθεί από το τμήμα Ελέγχου Ποιότητας. Όταν τελειώσει η σύνθεση της 
18F-FDG στην μηχανή σύνθεσης, το τελικό προϊόν μεταφέρεται στη θωρακισμένη μονάδα 
κλασμάτωσης, όπου αποστειρώνεται με φίλτρο και διανέμεται σε υάλινα φιαλίδια 
πολλαπλών δόσεων υπό άσηπτες συνθήκες, τα οποία 
φέρουν ετικέτες με την αναγκαία σήμανση. 
• Διαδικασία Κλασμάτωσης. 
• Αποχώρηση από το χώρο.  
 
7.6.5.3 Εξοπλισμός εγκατάστασης  

Η εν λόγω εγκατάσταση συνοπτικά αποτελείται από το κύκλοτρο, το εργαστήριο 
σύνθεσης ραδιοφαρμάκων και το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας. Στο εργαστήριο 
σύνθεσης ραδιοφαρμάκων έχουν εγκατασταθεί έξι θωρακισμένες μονάδες υψηλής 
φαρμακευτικής καθαρότητας εντός των οποίων βρίσκονται τέσσερις (4) μηχανές 
σύνθεσης PET ραδιοφαρμάκων και δύο (2) διατάξεις κλασμάτωσης του τελικού προϊόντος 
σε φιαλίδια πολλαπλών δόσεων τα οποία αποστέλλονται στα νοσοκομεία για τις εξετάσεις 
των ογκολογικών ασθενών. Το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας είναι πλήρως εξοπλισμένο 
με όλες τις απαιτούμενες αναλυτικές συσκευές για την πραγματοποίηση του ελέγχου 
ποιότητας στα παραγόμενα ραδιοφάρμακα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και της Άδειας Κυκλοφορίας των ραδιοφαρμάκων η οποία 
χορηγείται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).  

 
7.6.5.4 Επιταχυντής - Κύκλοτρο 

Ο επιταχυντής είναι το κύκλοτρο PETtrace series 800 της εταιρείας GE Healthcare. 
Πρόκειται για κύκλοτρο κατακόρυφης δέσμης, σταθερής ενέργειας, ισόχρονο, το οποίο 
έχει δυνατότητα επιτάχυνσης αρνητικά φορτισμένων ιόντων υδρογόνου (Η-) στα 16,5 
MeV. 

Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα υδρογόνου (Η-), παράγονται από την πηγή ιόντων 
στο κέντρο του θαλάμου κενού του κυκλότρου, εκτοξεύονται στο σταθερό μαγνητικό πεδίο 
και επιταχύνονται από το επαγόμενο, υψηλού δυναμικού εναλλασσόμενο ηλεκτρικό πεδίο 
(RF) στα δύο ζεύγη ηλεκτροδίων του επιταχυντή (Dees). Τα ιόντα, κατά την εξαγωγή τους 
από τα Dees προσπίπτουν σε λεπτά φύλλα άνθρακα όπου και απογυμνώνονται από τα 
ηλεκτρόνια. Οι δέσμες των θετικά φορτισμένων σωματίων οδηγούνται στα σημεία εξόδου 
από το θάλαμο κενού. Τα θετικά φορτισμένα σωμάτια προσπίπτουν στους 
προεπιλεγμένους στόχους, όπου μέσω των αντιδράσεων που προκαλούνται, παράγονται 
τα επιθυμητά ραδιοϊσότοπα. 

Το κύκλοτρο έχει ενσωματωμένο στο σύστημά του έναν υψηλού βαθμού 
αυτοματισμό. Έχει έξι (6) θέσεις εξαγωγής της δέσμης και μπορεί να εφοδιαστεί με μέχρι 
έξι στόχους για την παραγωγή των επιθυμητών ραδιοϊσοτόπων (18F) που 
χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις PET/CT. Το πλήρες σύστημα του κυκλότρου 
περιλαμβάνει τον μαγνήτη, τη ραδιοσυχνότητα, την πηγή ιόντων, το σύστημα ελέγχου της 
δέσμης, το σύστημα εξαγωγής της δέσμης, το σύστημα του κενού, το κύκλωμα ψύξης με 
νερό και το σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.  
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Τα κλείθρα ασφαλείας του επιταχυντή, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στην 
εγκατάσταση, διασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία του επιταχυντή και της όλης 
εγκατάστασης σύμφωνα με τους κανόνες ακτινοπροστασίας και τους γενικούς κανόνες 
ασφάλειας του προσωπικού.  

 
7.6.5.5 Ραδιοφαρμακευτικό εργαστήριο 

Εντός του ραδιοφαρμακευτικού εργαστηρίου έχουν εγκατασταθεί έξι (6) 
θωρακισμένες μονάδες, τέσσερις (4) μηχανές σύνθεσης ραδιοφαρμάκων και δύο (2) 
διατάξεις κλασμάτωσης ραδιοφαρμάκων. Οι μηχανές σύνθεσης των ραδιοφαρμάκων 
καθώς και οι διατάξεις κλασμάτωσης αυτών είναι εγκατεστημένες εντός των 
θωρακισμένων μονάδων οι οποίες είναι υψηλής φαρμακευτικής καθαρότητας. 

Οι θωρακισμένες μονάδες εντός των οποίων βρίσκονται οι μηχανές σύνθεσης, 
έχουν θωράκιση 75mm Pb προς όλες τις πλευρές. Ο μόλυβδος καλύπτεται από 
ανοξείδωτη επιφάνεια τύπου AISI 316L ώστε να διασφαλίζεται η ακαμψία της κατασκευής 
και συγχρόνως να διευκολύνεται ο καθαρισμός της μονάδας για τις ανάγκες της 
φαρμακευτικής καθαρότητας. Η πόρτα της μονάδας φέρει μολυβδύαλο υψηλής 
καθαρότητας και ισοδύναμης θωράκισης 75mm Pb. Για το άνοιγμά της στηρίζεται σε 
πλευρικούς μεντεσέδες. Η πόρτα ανοίγει αφού πρώτα πατηθεί το ειδικό κομβίο 
απασφάλισης. Συγχρόνως, η πόρτα είναι συνδεδεμένη με κλείθρο ασφαλείας με τον 
ανιχνευτή ραδιενέργειας στο εσωτερικό της μονάδας, ώστε να μην ανοίγει εάν το επίπεδο 
της ραδιενέργειας στο εσωτερικό της μονάδας είναι υψηλότερο από την τιμή συναγερμού 
που έχουμε ορίσει. 

Ο χώρος εργασίας της θωρακισμένης μονάδας εντός των οποίων βρίσκονται οι 
διατάξεις κλασμάτωσης, έχει θωράκιση 75mm Pb προς όλες τις πλευρές. Ο μόλυβδος 
καλύπτεται από ανοξείδωτη επιφάνεια τύπου AISI 316L ώστε να διασφαλίζεται η ακαμψία 
της κατασκευής και συγχρόνως να διευκολύνεται ο καθαρισμός της μονάδας για τις 
ανάγκες της φαρμακευτικής καθαρότητας. 

Η πόρτα της μονάδας φέρει μολυβδύαλο υψηλής καθαρότητας και ισοδύναμης 
θωράκισης 75mm Pb. Για το άνοιγμά της στηρίζεται σε πλευρικούς μεντεσέδες. Η πόρτα 
ανοίγει αφού πρώτα πατηθεί το ειδικό κουμπί απασφάλισης. Συγχρόνως, η πόρτα είναι 
συνδεδεμένη με κλείθρο ασφαλείας με τον ανιχνευτή ραδιενέργειας στο εσωτερικό της 
μονάδας, ώστε να μην ανοίγει εάν το επίπεδο της ραδιενέργειας στο εσωτερικό της 
μονάδας είναι υψηλότερο από την τιμή συναγερμού που έχει οριστεί. 

 
7.6.5.6 Μηχανές Σύνθεσης 

Όλη η διαδικασία της χημικής σύνθεσης πραγματοποιείται στο εμπρόσθιο τμήμα 
της μηχανής σύνθεσης. Στο εσωτερικό της μηχανής είναι εγκατεστημένη μία μονάδα 
ελέγχου (Programmable Logical Controller – PLC) η οποία ελέγχει όλες τις κινήσεις της. 
Το PLC συνδέεται με ένα laptop PC με σκοπό να επιτρέπεται στο χρήστη να 
παρακολουθεί τη διαδικασία σύνθεσης, να καταγράφει τα δεδομένα και να συντάσσει 
εκθέσεις με τα αποτελέσματα της σύνθεσης. 

 
7.6.5.7 Διατάξεις κλασμάτωσης των ραδιοφαρμάκων 

Η διάταξη κλασμάτωσης (dose fractionator) χρησιμοποιείται για το «μοίρασμα» του 
τελικού ραδιοφαρμακευτικού προϊόντος στα φιαλίδια πολλαπλών δόσεων τα οποία θα 
διανεμηθούν στα Νοσοκομεία. Η όλη διαδικασία γίνεται εντός της θωρακισμένης μονάδας 
χωρίς τον κίνδυνο έκθεσης στο πεδίο ακτινοβολίας που διαμορφώνει το ραδιοϊσότοπο. 

Η διάταξη κλασμάτωσης συνίσταται από: 
• Την βάση υποδοχής των φιαλιδίων 
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• Το έμβολο στο οποίο προσαρμόζεται η σύριγγα. Το έμβολο έχει τη δυνατότητα 
κατακόρυφων και οριζόντιων κινήσεων. 
• Την ηλεκτρονική μηχανή ζύγισης η οποία σε συνδυασμό με το dose calibrator 
χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό της ενεργότητας του ραδιοφάρμακου. 
• Τον πίνακα ελέγχου (εξωτερικός της θωρακισμένης μονάδας με πληκτρολόγιο soft-
touch) μέσω του οποίου ελέγχονται πλήρως όλες οι κινήσεις της σύριγγας και του 
εμβόλου αυτής. 

 
7.6.5.8 Εργαστήριο ελέγχου ποιότητας 

Στο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας πραγματοποιείται ο έλεγχος ποιότητας του 
[18F] FDG/BIOΚΟΣΜΟΣ, με τη χρήση των κατάλληλων ανιχνευτικών διατάξεων. Όλα τα 
όργανα που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση αυτών των ελέγχων είναι 
πιστοποιημένα και ελεγμένα ως προς την καταλληλότητά τους. Οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται για τους ελέγχους αυτούς είναι οι προτεινόμενοι από την Ευρωπαϊκή 
Φαρμακοποιία και σύμφωνοι με την άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού σκευάσματος.  

 
7.6.5.9 Ανίχνευση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών 

Για την ανίχνευση και την καταγραφή των πεδίων των ιοντιζουσών ακτινοβολιών τα 
οποία διαμορφώνονται στους χώρους του επιταχυντή και των εργαστηρίων 
επιπροσθέτως των φορητών ανιχνευτών ακτινοβολίας έχει εγκατασταθεί και ένα δίκτυο 
σταθερών ανιχνευτών ακτινοβολίας. 

Το δίκτυο των σταθερών ανιχνευτών ακτινοβολίας συνίσταται από τα κάτωθι 
βασικά μέρη: 
• Ανιχνευτές ακτινοβολίας 
• Μετρητές ροής αέρα 
• Μονάδες επεξεργασίας δεδομένων (Data processing units) 
• Μονάδες ένδειξης συναγερμού με οπτικό και ηχητικό σήμα (local and remote alarm 
units) 
• Κεντρικό υπολογιστή ο οποίος περιλαμβάνει το λογισμικό διαχείρισης 
• Δίκτυο επικοινωνίας (καλώδια και τοπικούς σταθμούς επικοινωνίας / multi connection 
units) 

Το σύστημα των σταθερών ανιχνευτών ακτινοβολίας είναι αυτοματοποιημένο, 
φιλικό στο χρήστη όσον αφορά την ανάκτηση των δεδομένων και τη διαχείρισή τους. Ο 
χρήστης έχει δυνατότητα να δει σε πραγματικό χρόνο το πεδίο ακτινοβολίας, στο χώρο 
όπου εργάζεται ή πρόκειται να κινηθεί, μέσω των απομακρυσμένων display panels 
(διασκορπισμένων στους χώρους εργασίας) ή μέσω του κεντρικού υπολογιστή. 

 
7.6.5.10 Εγκατάσταση ιατρικών αερίων 

Οι φιάλες όλων των αερίων (He, N2, H2, εργαστηριακός αέρας) που 
χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση φυλάσσονται εξωτερικά του κτιρίου σε ειδικούς 
κλωβούς. Τα αέρια κατευθύνονται στους χώρους χρήσης μέσω ενός δικτύου ατσάλινων 
σωλήνων (gas piping). Το περιεχόμενο των φιαλών ελέγχεται ηλεκτρονικά και 
παρουσιάζεται σε οθόνη ελέγχου στο δωμάτιο των υπολογιστών (PC room).  
 
7.6.6 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

Το παραγόμενο από την εγκατάσταση αφορά σε φάρμακο ανθρώπινης χρήσης, 
στείρο ενέσιμο διάλυμα, άχρωμο ή ελαφρά κίτρινο, το οποίο χρησιμοποιείται: 
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• Στην ποζιτρονική τομογραφία PET για τη μέτρηση του μη φυσιολογικού μεταβολισμού 
της γλυκόζης, προκειμένου για την εκτίμηση πιθανών κακοηθών όγκων που έχουν 
απεικονιστεί με άλλα διαγνωστικά μέσα ή για ασθενείς με ήδη υπάρχουσα διάγνωση 
καρκίνου (μεγαλοκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα, οισοφαγικός καρκίνος, καρκίνος 
παχέως εντέρου, κακοήθες μελάνωμα, καρκίνος κεφαλής, λαιμού, στήθους). 
• Στην τομογραφία PET για την απεικόνιση στεφανιαίας αρτηριακής και αριστερής 
κοιλιακής ασθένειας, σε συνδυασμό με άλλα απεικονιστικά μέσα του μυοκαρδίου. 
• Στην τομογραφία PET για την απεικόνιση περιοχών μη φυσιολογικού μεταβολισμού 
γλυκόζης, οι οποίες σχετίζονται με την επιληπτική κρίση, άνοια, Alzheimer. 

Ως προς την επικινδυνότητα του τελικού προϊόντος επισημαίνεται πως η 
κατευθυντήρια γραμμή EMEA/ CHMP/SWP/4447/00 corr 2 ορίζει ότι οι υδατάνθρακες 
εξαιρούνται από τις απαιτήσεις για Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων (ΕΠΚ) επειδή 
είναι απίθανο να προκαλέσουν σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον και ως εκ τούτου η 
εκτίμηση επικινδυνότητας αναφέρεται κυρίως στη ραδιοϊσοτοπική επισήμανση. 

Η είσοδος του 18F στο περιβάλλον από τη χορήγηση σε ασθενείς είναι πολύ μικρή 
και δεν αποτελεί άμεσο κίνδυνο για το περιβάλλον. Επιπλέον, ο χρόνος ημίσειας ζωής 
των 109,7min σημαίνει ότι δεν υπάρχει σωρευτική επίδραση στο περιβάλλον. 

Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση, το μεγαλύτερο μέρος του ραδιοφαρμακευτικού 
προϊόντος απομακρύνεται ταχέως από την κυκλοφορία και κατανέμεται σε ολόκληρο το 
σώμα, ιδιαίτερα στον εγκέφαλο (6,9% της ενιόμενης δόσης (ΕΔ) εντός 1h μετά την 
χορήγηση (pi)), στην καρδιά (3,3% της ΕΔ εντός 1 ώρας pi) και σε μικρότερο βαθμό στους 
πνεύμονες και το ήπαρ. 

Η ραδιενέργεια του ραδιοφαρμάκου μετά τη χορήγηση χωρίζεται σε δύο μεγάλα 
κλάσματα. Περίπου το 75% αυτής παραμένει στους ιστούς και εξαλείφεται λόγω της 
διάσπασης του Φθορίου-18 σε σταθερό Οξυγόνο-18 (χρόνος ημιζωής 109,7 min), για να 
σχηματιστεί 18Ο- γλυκόζη-6-φωσφορική, η οποία είναι μη ραδιενεργό μόριο και μπορεί 
σύντομα να μεταβολιστεί σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Το δεύτερο κλάσμα, που 
αντιπροσωπεύει περίπου το 25% της χορηγούμενης δόσης, απομακρύνεται από τους 
νεφρούς μέσα σε 2h pi (Mejia AA, Nakamura T, Masatoshi I, Hatazawa J, Masaki M, 
Watanuki S. Estimation of absorbed doses in humans due to intravenous administration 
of fluorine-18-fluorodeoxyglucose in PET studies. J Nucl Med. 1991 Apr;32(4):699-706. 
PubMed PMID: 2013810, Saha GB, 2010. Fundamentals of Nuclear Pharmacy. 6th ed. 
2010, XVIII, 410 p. Springer, Wu TH, Liu RS, Dong SL, Chung YW, Chou KL, Lee JS. 
Dynamic evaluation of absorbed dose to the bladder wall with a balloon-bladder phantom 
during a study using [(18)F]fluorodeoxyglucose positron emission imaging. Nucl Med 
Commun. 2002 Aug;23(8):749-55. PubMed PMID: 12124480, Jones SC, Alavi A, 
Christman D, Montanez I, Wolf AP, Reivich M. The radiation dosimetry of 2 [F-18]fluoro-
2-deoxy-D-glucose in man. J Nucl Med. 1982 Jul;23(7):613-7. PubMed PMID: 6979616) 

Έτσι, μέσα σε 24h (13 χρόνοι υποδιπλασιασμού μετά την χορήγηση), η 
ραδιενέργεια στον ασθενή και σε οποιαδήποτε αρχικά κενά ούρα που ενδέχεται να έχουν 
μολύνει κλινοσκεπάσματα ή αντικείμενα μετά την εξέταση ΡΕΤ, θα έχει αποσυντεθεί σε 2-
13 = 1/8192 της αρχικής ραδιενέργειας της δόσης. Σύμφωνα με τη σύμβαση OSPAR 
(Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic), οι 
δραστικές ουσίες φαρμάκων με logKow > 4,5 θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
διαβαθμισμένη και κατά στάδια διαδικασία, για την ανθεκτικότητά τους, τη βιοσυσσώρευσή 
τους και την τοξικότητά τους (Έγγραφο αναφοράς EMEA/CHMP/SWP/ 4447/00 corr). 

Σύμφωνα με την οδηγία για την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου των 
φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση (EMEA / CHMP / SWP / 4447/00 corr 
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2), το επιφανειακό νερό PEC (PECsw) υπολογίστηκε υπό συνθήκες χειρότερης 
περίπτωσης, ως Φάση Ι της περιβαλλοντικής αξιολόγησης, ως εξής: 

 
DOSEai: Μέγιστη ημερήσια δόση που καταναλώνεται ανά κάτοικο [mg inh -1 d -1] 
Fpen: Ποσοστό διείσδυσης στην αγορά 
WASTEWinhab: Η ποσότητα των λυμάτων νερού ανά κάτοικο ανά ημέρα [l inh -1 d -1] 
DILUTION: Συντελεστής αραίωσης 
Για τρεις από αυτούς τους παράγοντες οι προκαθορισμένες τιμές ορίζονται στην οδηγία: 
WASTEWinhab: 200 l inh-1 d-1 
DILUTION: 10 
Fpen: 0,01 

Το επιφανειακό νερό PECsurface water έχει αξιολογηθεί για όλες τις ενδείξεις 
χρησιμοποιώντας τη μέγιστη ημερήσια δόση 18F-FDG σε άνθρωπο βάρους κατά μέσο 
όρο 70 kg και είναι περίπου 0,5 mg 18F-FDG (0,007 mg / kg) (Reivich M, Kuhl D, Wolf A, 
Greenberg J, Phelps M, Ido T, Casella V, Fowler J, Hoffman E, Alavi A, Som P, Sokoloff 
L. The [18F]fluorodeoxyglucose method for the measurement of local cerebral glucose 
utilization in man. Circ Res. 1979 Jan;44(1):127-37. PubMed PMID: 363301). 

 
Ο υπολογισμός της χειρότερης περίπτωσης για το 18F-FDG, με βάση τη 

συνιστώμενη εγχυόμενη δόση των 0,007mg/kg, και συνεπώς 0,5 mg 18F-FDG, οδήγησε 
σε PECsw 0,00125 μg/L, που είναι κάτω από το προκαθορισμένο όριο 0,01 μg/L. 

Δεδομένου ότι η εκτίμηση φάσης Ι του PEC για την 18F-FDG (0,007 mg/kg) είναι 
κάτω από 0,01 μg/l και δεν υπάρχουν προφανείς περιβαλλοντικές ανησυχίες, μπορεί να 
εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι ιδιότητες και η συγκέντρωση 18F-FDG που 
απελευθερώνονται στο περιβάλλον είναι κατώτερα από τα κριτήρια για περαιτέρω 
αξιολόγηση όπως καθορίζονται από τις κατευθυντήριες γραμμές της Committee of 
Proprietary Medicinal Product (CPMP). 

Ως εκ τούτου, μπορεί να υποτεθεί ότι η εισαγωγή του 18F-FDG είναι απίθανο να 
παρουσιάσει κίνδυνο για το περιβάλλον σύμφωνα με τη συνταγογραφούμενη χρήση του 
σε ασθενείς.  

Για την αποστολή (οδική μεταφορά) των ραδιοφαρμάκων που παράγονται στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ, προς τα νοσοκομεία, χρησιμοποιούνται 
τα οχήματα των εταιρειών τα οποία έχουν πιστοποιηθεί κα αδειοδοτηθεί από την Ελληνική 
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Οι δε οδηγοί, είναι κάτοχοι πιστοποιητικών ADR 
(απαιτούμενη ειδική εκπαίδευση από την ΕΕΑΕ, χορήγηση των πιστοποιητικών κατόπιν 
σχετικών εξετάσεων, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων). Η διαδικασία της οδικής και της αεροπορικής μεταφοράς των 
ραδιοφαρμάκων είναι πλήρως αδειοδοτημένη από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Συγχρόνως η εταιρεία ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ ενημερώνει σε πραγματικό 
χρόνο (on line) την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΕΕΑΕ όποτε γίνεται 
διακίνηση/μεταφορά ραδιοφαρμάκων. 

Για την οδική και αεροπορική μεταφορά των παραγόμενων ραδιοφαρμάκων, 
χρησιμοποιείται ικανός αριθμός πιστοποιημένων (με τεχνικό φάκελο) δεμάτων μεταφοράς 
ενώ η σήμανση των δεμάτων μεταφοράς είναι TYPE A, UN2915, III YELLOW. 

 
7.6.7 ΕΙΣΡΟΕΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ 
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Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην εν λόγω δραστηριότητα αφορούν στα 
ακόλουθα στοιχεία: 
• Η2Ο18: χρησιμοποιείται για την παραγωγή του 18F. 
• Διάλυμα έκλουσης: χρησιμοποιείται για την έκλουση των ιόντων του 18F από το QMA 
cartridge και για την διευκόλυνση της πυρηνόφιλης υποκατάστασης κατά την αντίδραση 
επισήμανσης της Mannose Triflate. 
• Mannose Triflate: είναι το πρόδρομο μόριο στο οποίο δένεται το 18F. 
• Aκετονιτρίλιο: χρησιμοποιείται ως διαλύτης για τη Mannose Triflate. 
• Απόλυτη αιθανόλη: χρησιμοποιείται για την ρύθμιση του tC18 cartridge. 
• ΝαΟΗ 2Ν: χρησιμοποιείται για την υδρόλυση του πρόδρομου συμπλόκου. 
• Διάλυμα εξουδετέρωσης: χρησιμοποιείται για την ρύθμιση του ρΗ του τελικού προϊόντος. 
• Ενέσιμο Ύδωρ: χρησιμοποιείται για την ρύθμιση του tC18 cartridge και την αραίωση του 
τελικού προϊόντος. 

Οι απαιτούμενες ετήσιες ποσότητες ύδατος ανέρχονται σε περίπου 3000 m3 και 
αφορούν σε ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης. Κατά τους μήνες που δεν υφίστανται 
ανάγκες άρδευσης, η ποσότητα είναι περιορισμένη, αφορά σε τυπική κατανάλωση ενός 
κτιρίου διοίκησης και δεν ξεπερνά τα 50 m3. 

Οι καταναλώσεις ενέργειας είναι περίπου 50.000 kWh ανά μήνα (πραγματικές 
καταναλώσεις). 

 
7.6.8 ΕΚΡΟΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
7.6.8.1 Διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων (ισχύουσα νομοθεσία) 

Τα παραγόμενα απόβλητα, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά ακολούθως, είναι 
όμοια με τα νοσοκομειακά ραδιενεργά απόβλητα. Σύμφωνα και με την ΕΕΑΕ2, οι 
υπολειμματικές ποσότητες των ραδιοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα Νοσοκομεία 
για την πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων ή θεραπειών χαρακτηρίζονται ως 
νοσοκομειακά ραδιενεργά απόβλητα. Στα εν λόγω απόβλητα συμπεριλαμβάνονται και τα 
αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για την χορήγηση των ραδιοφαρμάκων, τα οποία είναι 
παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία τους (σύριγγες, φιαλίδια, 
κ. ά.). 

Η διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων πραγματοποιείται εντός των νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων και των ιατρικών κέντρων, όπου αυτά παράγονται, από το προσωπικό των 
προαναφερόμενων εργαστηρίων. Ως εκ τούτου εύκολα συμπεραίνει κανείς πως η 
διαχείρισή τους εντός του χώρου παραγωγής του ραδιοφαρμάκου είναι εξίσου δυνατή και 
αποδεκτή. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με την ΕΕΑΕ, τα εν λόγω απόβλητα είναι βραχύβια, 
χαμηλού ρυθμού εκπομπής, των οποίων μετά από επί τόπου διαχείριση, ο ρυθμός 
εκπομπής τους πέφτει κάτω από τα όρια αποδέσμευσης, και μπορούν να αποδεσμευτούν 
στο περιβάλλον. Ειδικότερα, τα εν λόγω απόβλητα ελέγχονται ως προς τη ραδιενέργεια 
τους και αν δεν πληρούνται τα θεσμοθετημένα όρια αποδέσμευσης, φυλάσσονται σε ειδικά 
χωροθετημένες περιοχές, έως ότου απομοιωθεί η ραδιενέργεια τους και η απόρριψή τους 
είναι επιτρεπτή. 

Δεδομένης λοιπόν τη φύσης των παραγόμενων στην υπό μελέτη δραστηριότητα 
αποβλήτων, η διαχείρισή τους γίνεται όπως ακριβώς και η διαχείριση των νοσοκομειακών 
αποβλήτων. Διέπεται από τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας αλλά και των αποφάσεων, οι 
οποίες αφορούν στην διαχείριση των νοσοκομειακών ραδιενεργών αποβλήτων (άρα και 
των αποβλήτων τα οποία παράγονται στην υπό μελέτη δραστηριότητα) και τα 
θεσμοθετημένα όρια αποδέσμευσης. 
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Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις ακόλουθες αποφάσεις: 
• Καθορισμός των διαδικασιών αποδέσμευσης/παραλαβής ραδιορυπασμένων 
αντικειμένων και ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται από ιατρικές εφαρμογές, 
Απόφαση 2/214/05.06.2014, ΦΕΚ 1958/Β/18.07.2014 
• Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις του Μέρους 6 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, 
για την διαχείριση και διάθεση ραδιενεργών καταλοίπων από εργαστήρια πυρηνικής 
ιατρικής, Απόφαση 2.1/228/06.02.2015, ΦΕΚ 947/Β/26.05.2015 

Για να μπορέσουν να αποδεσμευτούν απόβλητα σε κάδους συλλογής 
απορριμμάτων που βρίσκονται σε δημόσιο χώρο, θα πρέπει η μέγιστη τιμή του ρυθμού 
δόσης σε απόσταση 10 εκατοστών από την επιφάνεια του περιέκτη-συσκευασίας, είναι 
μικρότερη ή ίση των 0,2 μSv/h (φυσικό υπόστρωμα). Ο αντίστοιχος περιοριστικός 
παράγοντας απελευθέρωσης των υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (δημόσιο σύστημα 
διάθεσης λυμάτων) είναι τα 10 mSv ανά έτος (για ελεγχόμενες απορρίψεις ραδιενεργών – 
ύπαρξη δεξαμενής καταλοίπων) και 2x109 Bq, όπως ορίζεται στον πίνακα 6.1 και στην 
παράγραφο 1.1.3.β των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας. 

 
7.6.8.2 Υγρά ραδιενεργά κατάλοιπα 

Στους χώρους των εργαστηρίων σύνθεσης, κλασμάτωσης και ελέγχου ποιότητας, 
παράγονται υγρά ραδιενεργά κατάλοιπα, κατά τη σύνθεση, την κλασμάτωση και τον 
έλεγχο ποιότητας των ραδιοφαρμάκων. 

Τα υγρά ραδιενεργά κατάλοιπα που παράγονται κατά τη λειτουργία της 
εγκατάστασης αφορούν σε: 
• Τα υγρά κατάλοιπα της μηχανής σύνθεσης. 
• Φιαλίδια με ραδιοφάρμακο που τυχόν δεν διανεμήθηκαν. 
• Τα υγρά κατάλοιπα της αναλυτικής συσκευής HPLC. 

Όλα τα προαναφερθέντα υγρά ραδιενεργά κατάλοιπα επειδή είναι διαλύματα 18F 
και 18F-FDG, φυλάσσονται στους ειδικά διαμορφωμένους θωρακισμένους χώρους των εν 
λόγω εργαστηρίων, τουλάχιστον για 48h και στη συνέχεια απορρίπτονται στο νεροχύτη 
του εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας, όταν το 18F θα έχει μετασχηματιστεί πάλι σε H2O18 
(χρόνος υποδιπλασιασμού 109,7min). Η αποχέτευση του νεροχύτη καταλήγει στη 
δεξαμενή υγρών καταλοίπων, στο υπόγειο, δίπλα στους χώρους του επιταχυντή. 

Ως προς τον προσδιορισμό και την κατηγοριοποίηση των υγρών ραδιενεργών 
καταλοίπων ισχύουν τα ακόλουθα: 
Ι) Υγρά κατάλοιπα των μηχανών σύνθεσης: Αυτά έχουν όγκο ≈ 50 ml και περιέχουν 
πιθανά παραπροϊόντα της σύνθεσης (διάφορες μορφές μη υδρολυμμένης 18F Mannose 
Triflate, 18F-FDM, Αιθανόλη). 
ΙΙ) Υγρά κατάλοιπα από το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας. 
ΙΙα) Ο διαλύτης έκλουσης της HPLC που είναι 0,1Ν ΝαΟΗ (100 – 180 ml). 
ΙΙβ) Τα υπολειπόμενα δείγματα του φαρμάκου, που χρησιμοποιούνται για έλεγχο 
ποιότητας. Τα υπολειπόμενα δείγματα περιέχουν, επομένως, ότι και το τελικό προϊόν και 
πιο αναλυτικά: 
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Για όλες τις περιπτώσεις των υγρών καταλοίπων, για να εφαρμοστούν τα 
παρακάτω θα πρέπει να μην εκπέμπουν πλέον ακτινοβολία, λόγω του φθορίου-18. 

Πιο συγκεκριμένα, τα απόβλητα (Ι) αραιώνονται με επαρκή ποσότητα νερού και 
καταλήγουν στο δίκτυο του εργαστηρίου. Η αποχέτευση του νεροχύτη καταλήγει στη 
δεξαμενή υγρών καταλοίπων, στο υπόγειο, δίπλα στους χώρους του επιταχυντή. 
Τα απόβλητα (ΙΙα) επειδή είναι ελεύθερα από: 
• Κυανιούχα, 
• Αμμωνιακά ιόντα (μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή 0,1 mol/L), και 
• Οργανικές ουσίες κάθε τύπου (π.χ. διαλύτες, λίπη και έλαια), εξουδετερώνονται με 
ισομοριακές ποσότητες υδροχλωρικού οξέος και εν συνεχεία καταλήγουν στο 
αποχετευτικό δίκτυο του εργαστηρίου. 

Τα κατάλοιπα (ΙΙβ) επειδή περιέχουν ίχνη Kryptofix ≤ 0,22mg/ml και ακετονιτριλίου 
≤ 0,41mg/ml, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία τηρώντας τις Θεσμοθετημένες Οδηγίες (π.χ. τις 
Οδηγίες “Ordinance on the Hazardous Substances”, “Legal Conditions for the Handling of 
Hazardous Substances” και “Technical Guidelines on Safety in Chemical Laboratory 
Courses”). Δεν αναμιγνύονται κατάλοιπα διαφορετικών τύπων. Τα δοχεία συλλογής 
αυτών σφραγίζονται και σημαίνονται κατάλληλα, ώστε να μπορούν να απομακρυνθούν 
μέσω των κατάλληλων εταιρειών αποκομιδής. 

 
7.6.8.3 Στερεά απόβλητα 

Τα παραγόμενα εντός της εγκατάστασης στερεά απόβλητα τα οποία αφορούν, 
εκτός αυτών των αστικού τύπου, σε διηθητικά χαρτιά, υπολείμματα ουσιών, άδεια 
πλαστικά και γυάλινα φιαλίδια και μπουκάλια χημικών ουσιών, θα μπορούν να 
τοποθετηθούν σε πλαστικούς σάκους σκουπιδιών, αφού δεν εκπέμπουν ακτινοβολία από 
το ισότοπο του 18F. Οι βελόνες, τα μυτερά αντικείμενα, καθώς και τα άδεια γυάλινα 
φιαλίδια και τα μπουκάλια των 
χημικών ουσιών, θα συσκευάζονται προσεκτικά ώστε να είναι ασφαλής η αποκομιδή τους 
από τους εργαζόμενους καθαριότητας της δημοτικής αρχής.  

Ο τύπος στερεών αποβλήτων κατά Ε.Κ.Α. που παράγονται είναι: Στερεά Απόβλητα 
εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 07 05 13 ( 07 05 14). Συνολικά, από την 
παραγωγική διαδικασία, προκύπτουν περίπου 10 κιλά στερεά απόβλητα την εβδομάδα. 

 
7.6.8.4 Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Από τη λειτουργία της δραστηριότητας, δεν προβλέπεται να υπάρχουν εκπομπές 
ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου. 

 
7.6.8.5 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων 

Από τη λειτουργία της δραστηριότητας, δεν προβλέπεται να υπάρχουν εκπομπές 
θορύβου και δονήσεων. 

 
7.6.8.6 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Οι εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τη λειτουργία της 
δραστηριότητας είναι σε χαμηλά επίπεδα. 
 
7.6.9 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

 
7.6.9.1 Επιτρεπόμενα όρια δόσεων 

Τα βιολογικά αποτελέσματα των ιοντιζουσών ακτινοβολιών εξαρτώνται από την 
ενεργό ισοδύναμο δόση της οποίας η μονάδα μέτρησης είναι το Sievert (Sv). 
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Τα όρια της ενεργού ισοδύναμης δόσης είναι τα ακόλουθα: 
• Πληθυσμός → 1 mSv ανά έτος 
• Επαγγελματικά εκτιθέμενοι κατά την διάρκεια της εργασίας → 20 mSv ανά έτος και 100 
mSv ανά 5 έτη 
• Μέγιστη δόση επαγγελματικά εκτιθέμενων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα 5 τελευταία συνεχόμενα έτη δεν έχουν υπερβεί συνολικά τα 100 mSv 
→50 mSv ανά έτος 

Τα αναλυτικά στοιχεία των ορίων για τον φακό των οφθαλμών, το δέρμα και τα 
άκρα του ανθρώπινου σώματος προσδιορίζονται στους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας. 
Για την παρακολούθηση των ισοδυνάμων δόσεων το προσωπικό της μονάδας 
παραγωγής ραδιοφαρμάκων φέρει δοσίμετρα TLD τα οποία ελέγχονται και μετρώνται από 
την ΕΕΑΕ και ηλεκτρονικά προσωπικά δοσίμετρα άμεσης ανάγνωσης. Τα αποτελέσματα 
των TLD δοσιμέτρων καταγράφονται στο Εθνικό Αρχείο δοσιμετρίας το οποίο φυλάσσεται 
στην ΕΕΑΕ, ενώ συγχρόνως τηρείται και στην εγκατάσταση αρχείο δοσιμετρίας στο οποίο 
καταγράφονται τα αποτελέσματα των TLD δοσιμέτρων και των ηλεκτρονικών 
προσωπικών δοσιμέτρων άμεσης ανάγνωσης.  

Το προσωπικό της εγκατάστασης είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 
μεταπτυχιακές σπουδές υψηλής εξειδίκευσης ώστε να ολοκληρώνει με επιτυχία και 
ασφάλεια τις εργασίες που αναλαμβάνει. Το προσωπικό στελεχώνεται από τον υπεύθυνο 
ακτινοπροστασίας, τον υπεύθυνο της παραγωγής, τον υπεύθυνο του ελέγχου ποιότητας, 
το ειδικευμένο πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διάθεση της παρτίδας των 
ραδιοφαρμάκων, τον μηχανικό χειρισμού και συντήρησης του κυκλότρου. 

Κανείς από το προσωπικό δεν ασχολείται ως επαγγελματικά εκτιθέμενος χωρίς την 
έγκριση της ΕΕΑΕ. Το ανωτέρω προσωπικό, πριν από την πρόσληψή του, 
πραγματοποίησε τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
Ακτινοπροστασίας και στη συνέχεια υπόκειται στην ετήσια ιατρική παρακολούθηση 
σύμφωνα πάλι με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας. 
 
7.6.9.2 Θωρακίσεις 
Κύκλοτρο 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η θωράκιση του θαλάμου του κυκλότρου είναι από 
σκυρόδεμα. Το πάχος και το είδος της θωράκισης το οποίο διασφαλίζει την ασφαλή 
λειτουργία της εγκατάστασης έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μέσω της άδειας 
λειτουργίας. Τα ανωτέρω πάχη σκυροδέματος διασφαλίζουν ότι κατά την λειτουργία του 
κυκλότρου, ο χώρος εξωτερικά του θαλάμου του κυκλότρου, έχει επίπεδα μηδενικής 
ραδιενέργειας (συνθήκες περιβάλλοντος). 

Οι αγωγοί για την διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων, του καλωδίου της 
ραδιοσυχνότητας, των σωλήνων για την ψύξη, των αεραγωγών προσαγωγής και 
απαγωγής αέρα, των γραμμών μεταφοράς του ακτινοβοληθέντος μέσου, κλπ ακολουθούν 
καμπύλες διαδρομές, σε συγκεκριμένες κλίσεις, για λόγους ακτινοπροστασίας. Εντός του 
θαλάμου ηλεκτρονικών και τροφοδοτικών του κυκλότρου, υπάρχει κρύπτη φύλαξης των 
ενεργοποιημένων εξαρτημάτων του κυκλότρου.  

Με τις εν λόγω θωρακίσεις, εξασφαλίζεται πλήρως η ακτινοπροστασία, όχι μόνον 
των επαγγελματικά ασχολούμενων με ακτινοβολίες αλλά και του υπόλοιπου προσωπικού 
της εγκατάστασης και του περιβάλλοντος χώρου. 
 
 
Ραδιοφαρμακευτικό Εργαστήριο 
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Στο ραδιοχημικό – ραδιοφαρμακευτικό εργαστήριο έχουν εγκατασταθεί οι 
θωρακισμένες μονάδες για τη σύνθεση και την κλασμάτωση των ραδιοφαρμάκων. Εντός 
των θωρακισμένων μονάδων λειτουργούν οι μηχανές σύνθεσης και οι διατάξεις 
κλασμάτωσης του τελικού φαρμακευτικού προϊόντος σε φιαλίδια. Οι θωρακισμένες 
μονάδες όπως έχει ήδη περιγραφεί, είναι θωρακισμένες με 75 mm Pb σε όλες τις πλευρές 
τους. Το δε παράθυρο παρατήρησης είναι από μολυβδύαλο ισοδυνάμου πάχους. Οι 
θωρακισμένες μονάδες είναι κλωβοί υψηλής φαρμακευτικής καθαρότητας, οι οποίοι 
διαμορφώνουν συνθήκες στειρότητας στο εσωτερικό τους, ώστε ακολούθως να 
διασφαλίζεται και η στειρότητα του τελικού φαρμακευτικού προϊόντος. Η θωράκιση των 
75mm Pb, εξασφαλίζει συνθήκες πλήρους ασφάλειας για το προσωπικό και τον 
περιβάλλοντα χώρο. 
 
Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας 

Στο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας έχουν εγκατασταθεί όλες οι απαιτούμενες 
αναλυτικές συσκευές για τον πλήρη έλεγχο του τελικού φαρμακευτικού προϊόντος 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και της εγκεκριμένης από 
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) Άδειας Κυκλοφορίας του προϊόντος. 

 
7.6.9.3 Συστήματα Ασφαλείας 

Οι διατάξεις ασφαλείας οι οποίες έχουν εγκατασταθεί στην εγκατάσταση του 
επιταχυντή, έχουν εγκριθεί βάσει της Άδειας Λειτουργίας της Εγκατάστασης και 
διασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία του κυκλότρου και της όλης εγκατάστασης σύμφωνα 
με τους κανόνες ακτινοπροστασίας και σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες ασφάλειας του 
προσωπικού. 

Στις διατάξεις ασφαλείας της εγκατάστασης εμπλέκονται: 
• Το κύκλοτρο. 
• Η θύρα του θαλάμου (vault) του κυκλότρου. 
• Τα διαφράγματα S1 και S2 (shut off valves) των αεραγωγών του θαλάμου του 
κυκλότρου. Οι αεραγωγοί προσαγωγής και απαγωγής αέρα από το θάλαμο του 
κυκλότρου ελέγχονται από δύο ηλεκτροκίνητα διαφράγματα. Όταν τα διαφράγματα είναι 
ανοικτά ο αέρας προσάγεται και απάγεται, όταν τα διαφράγματα είναι κλειστά ο αέρας δεν 
κυκλοφορεί. Το διάφραγμα S1 ελέγχει τον αεραγωγό προσαγωγής και το διάφραγμα S2 
ελέγχει τον αεραγωγό απαγωγής. 
• Ο σταθερός ανιχνευτής γ ακτινοβολίας που βρίσκεται στο εσωτερικό του θαλάμου του 
κυκλότρου. 
• Ο σταθερός ανιχνευτής γ ακτινοβολίας που είναι εγκατεστημένος στον αεραγωγό 
απαγωγής του θαλάμου του κυκλότρου. 
• Τα φίλτρα άνθρακα που έχουν τοποθετηθεί στον αεραγωγό απαγωγής του θαλάμου του 
κυκλότρου. 
• Τα κομβία εκτάκτου ανάγκης (emergency buttons) τα οποία διακόπτουν άμεσα τη 
λειτουργία του κυκλότρου. 
• Οι λυχνίες ένδειξης της κατάστασης λειτουργίας του κυκλότρου. 
• Οι ανιχνευτές ένδειξης της αρνητικής πίεσης στο εσωτερικό του θαλάμου του κυκλότρου. 
• Ο ανιχνευτής φωτιάς και το σύστημα κατάσβεσης. 

 
7.6.10  ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Μία εγκατάσταση κυκλότρου για την παραγωγή ιατρικών ισοτόπων, σύμφωνα με τα 
διεθνή δεδομένα, έχει προσδόκιμο λειτουργίας τουλάχιστον 30 ετών. Στην πράξη 
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υπάρχουν εγκαταστάσεις κυκλότρων οι οποίες λειτουργούν για περισσότερα από 50 έτη. 
Τα μοντέλα των κυκλότρων τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα για την παραγωγή των 
PET ραδιοϊσοτόπων είναι εμπορικά μοντέλα τα οποία υποστηρίζονται από μεγάλες 
κατασκευάστριες εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι μέσα από αναβαθμίσεις και αντικαταστάσεις 
κρίσιμων τμημάτων του εξοπλισμού τους, τα σύγχρονα μοντέλα κυκλότρων έχουν 
εξασφαλισμένη ομαλή λειτουργία για τουλάχιστον 40 έτη.  

Τέλος, επισημαίνεται πως δεδομένου ότι (εξαιρουμένης της εγκατάστασης του 
κυκλότρου) πρόκειται για ένα κτίριο διοίκησης, δεν απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός σε 
περίπτωση που απαιτηθεί κατεδάφιση του υφιστάμενου κτιρίου και διάθεση της έκτασης 
προς νέα χρήση. Συγκεκριμένα, θα απαιτηθεί εκκένωση της σηπτικής δεξαμενής και 
διαχείριση των ΑΕΚΚ που θα προκύψουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική 
νομοθεσία. Το υφιστάμενο κτίριο, μετά την απομάκρυνση της εγκατάστασης του 
κυκλότρου με τον τρόπο που αναλύθηκε προηγούμενα, δύναται να χρησιμοποιηθεί και εκ 
νέου ως κτίριο διοίκησης ή άλλη, παρόμοιας φύσης δραστηριότητα.  

 
7.6.11 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται τα δυσμενή ενδεχόμενα έκτακτων συνθηκών και 
επικίνδυνων καταστάσεων που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την κατασκευή και 
λειτουργία της δραστηριότητας και οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικής 
έκτασης και έντασης ατυχήματα, ζημιές ή και καταστροφές στο φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα (λειτουργούσα από το 2004) δεν 
εξετάζονται έκτακτες συνθήκες και επικίνδυνες καταστάσεις κατά την κατασκευή της 
εγκατάστασης. Οι δυνητικοί κίνδυνοι για το περιβάλλον συνδέονται επιπλέον και με την 
ευπάθεια της υπό μελέτη δραστηριότητας σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή 
καταστροφών. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου ως σοβαρό ατύχημα ή καταστροφή μπορούν 
να θεωρηθούν: 
• η ατυχηματική διαρροή χημικών και επικίνδυνων ουσιών (ραδιενεργών), 
• η εκδήλωση πυρκαγιάς (από τη λειτουργία των μηχανημάτων, υποσταθμούς ρεύματος 
κ.α.) και 
• η εκδήλωση ατυχημάτων (βραχυκυκλώματα – ηλεκτροπληξίες). 

Στην υπό μελέτη εγκατάσταση τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά 
παρουσιάστηκαν προηγούμενα και αφορούν τόσο την πρόληψη όσο και στην 
αντιμετώπιση ατυχηματικών καταστάσεων και διαρροής επικινδύνων ουσιών στο 
περιβάλλον. Ιδιαίτερα και όσον αφορά στις εκπομπές ακτινοβολίας, επισημαίνεται πως η 
λειτουργία της δραστηριότητας είναι σύμφωνη με την σε ισχύ «Άδεια Λειτουργίας της 
εγκατάστασης επιταχυντή παραγωγής ραδιοϊσοτόπων», Α.Π.: Α.α/416/15880/2017, 
6/2/2018, από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία πιστοποιεί 
την ασφαλή λειτουργία αυτής.  

Επιπλέον, οι ποσότητες των επικινδύνων αποβλήτων οι οποίες τελικά προκύπτουν 
από την εγκατάσταση, είναι τόσο περιορισμένες που δεν δύναται να προκαλέσουν 
κίνδυνο για το περιβάλλον (ανθρωπογενές και φυσικό).  
Επίσης τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας που αφορούν σε ενεργητική και 
παθητική πυροπροστασία, αντικεραυνική προστασία και τα συστήματα ασφάλειας έναντι 
των ηλεκτρικών κινδύνων. 

Ως εκ τούτου, με τα κατάλληλα μέτρα και την εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής 
νομοθεσίας και αυτής της Ε.Ε. μειώνονται ή εκμηδενίζονται οι πιθανότητες να συμβεί 
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κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων περιστατικών που σχετίζονται με την εκπεμπόμενη ακτινοβολία έχει μελετηθεί 
και εγκατασταθεί συγκεκριμένο σύστημα ασφαλείας. 

Επιπλέον, οι εν λόγω διατάξεις έχουν εγκριθεί βάσει της Άδειας Λειτουργίας της 
Εγκατάστασης και διασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία του κυκλότρου και της όλης 
εγκατάστασης σύμφωνα με τους κανόνες ακτινοπροστασίας και σύμφωνα με τους 
γενικούς κανόνες ασφάλειας του προσωπικού. 

Συνοπτικά, τα εν λόγω συστήματα περιλαμβάνουν: 
• Διατάξεις Ασφαλείας της Θύρας του Θαλάμου του Κυκλότρου 
• Διατάξεις Ασφαλείας του Κυκλότρου 
• Δίκτυο φορητών ανιχνευτών καταγραφής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών 
• Δίκτυο σταθερών ανιχνευτών ακτινοβολίας 

Επιπλέον, υφίσταται στην εγκατάσταση δεξαμενή υγρών καταλοίπων, η οποία έχει 
κατασκευαστεί για λόγους ασφαλείας και συγκεκριμένα στην περίπτωση που απαιτηθεί να 
παραμείνουν τα υγρά απόβλητα περισσότερο χρόνο εκεί και πριν αυτά καταλήξουν στην 
σηπτική δεξαμενή.  

 
8. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
8.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Λόγω της φύσης και του μεγέθους της δραστηριότητας δεν προκαλούνται επιπτώσεις στα 
κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης κατά τη λειτουργία της. 
 
8.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 
Η αρχική επιλογή της αρχιτεκτονικής της εγκατάστασης έγινε με τρόπο τέτοιο ώστε 

να δημιουργηθεί ένα κτίριο υψηλής αισθητικής αξίας ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκαν και οι 
χώροι πρασίνου, αναβαθμίζοντας την αισθητική του τοπίου της περιοχής. Επίσης, 
λαμβάνονται όλα τα μέτρα συντήρησης του κτιρίου και διατήρησης του περιβάλλοντος 
χώρου σε καλή κατάσταση, προκειμένου να μην υπάρξει καμιά επίπτωση στην αισθητική 
του τοπίου. 

 
8.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

Οι επιπτώσεις στο έδαφος και το υπέδαφος που θα μπορούσαν να προκύψουν 
κατά τη λειτουργία της υπό μελέτη δραστηριότητας, αφορούν στην πιθανή ρύπανση του 
εδάφους και κατά συνέπεια του υπεδάφους από την ακατάλληλη διαχείριση ή/ και την 
ανεξέλεγκτη διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων που παράγονται.  

Επίσης, επιπτώσεις στο έδαφος και το υπέδαφος ενδέχεται να εκδηλωθούν στην 
περίπτωση αστοχίας των τεχνικών έργων (σωληνώσεις, δεξαμενή συγκέντρωσης 
αποβλήτων, κλπ) κυρίως λόγω της μη τακτικής και πλημμελούς συντήρησης αυτών. 

Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας αφορούν 
σε: 
• Υγρά απόβλητα αστικού τύπου από το προσωπικό και τους επισκέπτες, 
• Υγρά απόβλητα των Εργαστηρίων (υγρά κατάλοιπα της μηχανής σύνθεσης και της 
αναλυτικής συσκευής HPLC), 
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• Φιαλίδια με ραδιοφάρμακο που τυχόν δεν διανεμήθηκαν 
• Μεταχειρισμένα έλαια από τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

Τα στερεά απόβλητα που παράγονται κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας 
αφορούν σε: 
• Διηθητικά χαρτιά, υπολείμματα ουσιών, άδεια πλαστικά και γυάλινα φιαλίδια και 
μπουκάλια χημικών ουσιών μπορούν να τοποθετηθούν σε πλαστικούς σάκους 
σκουπιδιών, αφού δεν εκπέμπουν ακτινοβολία από το ισότοπο του 18F, 
• Στερεά απόβλητα αστικού τύπου από το προσωπικό και τους επισκέπτες (συσκευασίες 
υλικών, οργανικά απόβλητα, κλπ), 
• Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (συσκευές ψύξης, συσκευές 
κλιματισμού, μικρές οικιακές συσκευές, εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, 
φωτιστικά είδη, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου, κλπ), 
• Πράσινα απορρίμματα (κλαδέματα από τις εργασίες συντήρησης του περιβάλλοντα 
χώρου, κατεστραμμένα φυτά, κλπ) και  
• Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές. 

Οι ποσότητες των στερεών και υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τη 
λειτουργία της υπό μελέτη εγκατάστασης δεν είναι σημαντικές και οι κίνδυνοι που δύναται 
να προκύψουν αντιμετωπίζονται με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.  Ουδεμία 
ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων ή υγρών αποβλήτων στο έδαφος επιτρέπεται, ενώ η 
διαχείριση και τελική διάθεση τους, είναι οργανωμένη και σύμφωνη με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας (εθνικής και ευρωπαϊκής). Επομένως, εφόσον ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων που παράγονται κατά τη λειτουργία 
του έργου, ο κίνδυνος ρύπανσης του εδάφους είναι μηδενικός.  
 
8.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
  

Δεν προκαλούνται επιπτώσεις στη χλωρίδα, πανίδα και την βλάστηση της 
περιοχής κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης λόγω της φύσης της δραστηριότητας. Έχει 
πραγματοποιηθεί φύτευση του περιβάλλοντος χώρου με δένδρα, θάμνους και άλλα φυτά, 
γεγονός το οποίο έχει συμβάλλει στη δημιουργία χώρου πρασίνου υψηλής αισθητικής 
αξίας στην περιοχή. 

 
8.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 
8.5.1 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
 Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης, προτείνεται 
Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) σε περιοχή έκτασης 48 στρεμ περίπου, με επισπεύδουσα την 
εταιρεία ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ, οι δραστηριότητες της οποίας αναπτύσσονται σε έκταση 6 
στρεμ. περίπου. 

Με την πρόταση αυτή επιδιώκεται η άρση ασυμφωνίας που υπάρχει στις 
επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε μια μικρής έκτασης περιοχή 48 στρεμ. περίπου, στη νότια 
πλευρά του ΒΙΠΑ υπό εξυγίανση Λαυρίου, όπως αυτές προβλέπονται από το ισχύον 
Γ.Π.Σ. (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) και τη Ζ.Ο.Ε. (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου) 
Λαυρεωτικής αφενός και όπως αυτές προβλέπονταν προ του 1995 από το Π.Δ 84/1984 
και από την οριστική πρόταση πολεοδόμησης του ΒΙΠΑ Λαυρίου (σχετική ΠΜΕ για την 
οποία έχει γνωμοδοτήσει θετικά του ΚΣΧΟΠ με τις υπ. αρ. 155/2009 και 60/2010 Πράξεις 
του).  
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Η έκταση βρίσκεται εντός της Ζώνης Α΄ της Ζώνης Λαυρεωτικής. Με το 
προτεινόμενο ΕΧΣ προτείνονται οι χρήσεις γης του άρθρου 8 του Π.Δ. 59/2018 
«Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής» (ΦΕΚ 114 Α΄) χρήσεις της μη ιδιαίτερα 
οχλούσας βιομηχανίας. 

 
8.5.2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις από τη λειτουργία της εγκατάστασης στη διάρθρωση και 
στα κύρια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος των οικισμών της ευρύτερης περιοχής 
μελέτης από τη λειτουργία της εγκατάστασης, ενώ παράλληλα δεν εμφανίζονται 
πιθανότητες διάσπασης της ενότητας του πολεοδομικού ιστού, στον αστικό και εξωαστικό 
χώρο. 

 
8.5.3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Δεν υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά της 
ευρύτερης περιοχής, αφού στη θέση της εγκατάστασης, καθώς και σε ακτίνα 500m από 
αυτήν, δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά μνημεία και άλλες θέσεις 
ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 
 
8.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
  
 Η λειτουργία της εγκατάστασης επηρεάζει με θετικό τρόπο το οικονομικό και 
κοινωνικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Οι επιπτώσεις στα κοινωνικοοικονομικά 
χαρακτηριστικά αφορούν στην απασχόληση και κυρίως στην δημόσια υγεία και είναι 
θετικές. Στην εγκατάσταση απασχολούνται 42 εργαζόμενοι. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι πρόκειται για μία δραστηριότητα παραγωγής και 
διακίνησης ραδιοφαρμάκων, οι επιπτώσεις στην δημόσια υγεία κρίνονται ως σημαντικές 
και πολύ θετικές. Οι ανάγκες σε ραδιοφάρμακα για την υλοποίηση των εξετάσεων PET/CT 
της Ελλάδας καλύπτονται από την υπό μελέτη εγκατάσταση, στο βαθμό που είναι αυτό 
εφικτό με βάση την παραγωγική δυνατότητα της υφιστάμενης εγκατάστασης. 
 
8.7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 

Οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία με την λειτουργία της εγκατάστασης είναι 
ουδέτερες. Για τη λειτουργία της εγκατάστασης καταναλώνεται ηλεκτρική ενέργεια που 
παρέχεται από το δίκτυο της ΔΕΗ. Η κατανάλωση είναι ανάλογη του μεγέθους και της 
δυναμικότητας της εγκατάστασης και δεν επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στα δίκτυα κοινής 
ωφέλειας και τις λοιπές τεχνικές υποδομές που εξυπηρετούν την περιοχή μελέτης. 
 
8.8 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
8.8.1 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Η λειτουργία της εγκατάστασης δεν προκαλεί αύξηση του ρυθμού χρήσης, ούτε 
εξάντληση οποιουδήποτε ανανεώσιμου ή μη φυσικού πόρου και ως εκ τούτου δεν 
απαιτείται η λήψη μέτρων. 

Ειδικότερα, οι ανάγκες σε νερό περιλαμβάνουν την παροχή νερού για την 
εξυπηρέτηση του προσωπικού και των λειτουργιών της εγκατάστασης (χώροι υγιεινής, 
ψύκτες νερού κ.λπ.) για την πλήρωση της δεξαμενής πυρόσβεσης, και την άρδευση του 
πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου. Η παροχή νερού γίνεται από το δίκτυο του Δήμου με 
το οποίο έχει συνδεθεί η εγκατάσταση. 
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Οι απαιτήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι συνήθεις για τέτοιου 
μεγέθους έργα. Η εγκατάσταση τροφοδοτείται με μέση τάση από το δίκτυο της ΔΕΗ και σε 
περίπτωση μη λειτουργίας του από ένα εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ), 
ντιζελοκίνητο ισχύος 350 KVA, σε ειδικό χώρο εντός της εγκατάστασης. 
 
8.8.2 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Στους χώρους των εργαστηρίων σύνθεσης, κλασμάτωσης και ελέγχου ποιότητας, 
παράγονται υγρά ραδιενεργά κατάλοιπα, κατά τη σύνθεση, την κλασμάτωση και τον 
έλεγχο ποιότητας των ραδιοφαρμάκων. Τα υγρά ραδιενεργά κατάλοιπα που παράγονται 
κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης αφορούν σε: 
• Τα υγρά κατάλοιπα της μηχανής σύνθεσης (διάφορες μορφές μη υδρολυμμένης 18F 
Mannose Triflate, 18F-FDM, Αιθανόλη). 
• Φιαλίδια με ραδιοφάρμακο που τυχόν δεν διανεμήθηκαν. 
• Τα υγρά κατάλοιπα της αναλυτικής συσκευής HPLC (διαλύτης έκλουσης 0,1Ν ΝaΟΗ 
(100 – 180 ml)) 

Όλα τα προαναφερθέντα υγρά ραδιενεργά κατάλοιπα επειδή είναι διαλύματα 18F 
και 18F-FDG, φυλάσσονται στους ειδικά διαμορφωμένους θωρακισμένους χώρους των εν 
λόγω εργαστηρίων, τουλάχιστον για 48h και στη συνέχεια απορρίπτονται στο νεροχύτη 
του εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας, όταν το 18F έχει μετασχηματιστεί πάλι σε H2O18 
(χρόνος υποδιπλασιασμού 109,7min). Η αποχέτευση του νεροχύτη καταλήγει στη 
δεξαμενή υγρών καταλοίπων. Επισημαίνεται πως η εν λόγω δεξαμενή έχει κατασκευαστεί 
για λόγους ασφαλείας και συγκεκριμένα στην περίπτωση που απαιτηθεί να παραμείνουν 
τα υγρά απόβλητα περισσότερο χρόνο εκεί και πριν καταλήξουν στον σηπτικό βόθρο. 

Για όλες τις περιπτώσεις των υγρών καταλοίπων, για να εφαρμοστούν τα 
παρακάτω θα πρέπει να μην εκπέμπουν πλέον ακτινοβολία, λόγω του φθορίου-18. 

Πιο συγκεκριμένα, τα υγρά κατάλοιπα της μηχανής σύνθεσης αραιώνονται με 
επαρκή ποσότητα νερού και απορρίπτονται στο δίκτυο του εργαστηρίου. Η αποχέτευση 
του νεροχύτη καταλήγει στη δεξαμενή υγρών καταλοίπων (όγκου 1 m3), στο υπόγειο, 
δίπλα στους χώρους του επιταχυντή. 

Τα απόβλητα της αναλυτικής συσκευής HPLC, επειδή είναι ελεύθερα από: 
• Κυανιούχα, 
• Αμμωνιακά ιόντα (μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή 0,1 mol/L), και 
• Οργανικές ουσίες κάθε τύπου (π.χ. διαλύτες, λίπη και έλαια), 
εξουδετερώνονται με ισομοριακές ποσότητες υδροχλωρικού οξέος και εν συνεχεία 
απορρίπτονται στο αποχετευτικό δίκτυο του εργαστηρίου. 
Τα υπολειπόμενα δείγματα του φαρμάκου επειδή περιέχουν ίχνη Kryptofix ≤ 0,22mg/ml 
και ακετονιτριλίου ≤ 0,41mg/ml, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία τηρώντας τις 
Θεσμοθετημένες Οδηγίες. Δεν αναμιγνύονται κατάλοιπα διαφορετικών τύπων. Τα δοχεία 
συλλογής αυτών σφραγίζονται και σημαίνονται κατάλληλα, ώστε να μπορούν να 
απομακρυνθούν μέσω των κατάλληλων εταιρειών αποκομιδής. 

Οι κωδικοί Ε.Κ.Α. των αποβλήτων που παράγονται είναι: 
• Υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά (07 05 01*) 
• Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά (07 05 04*) 

Δεδομένου ότι τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα υγρά 
ραδιενεργά απόβλητα, δεν αναμένονται επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά την λειτουργία 
της δραστηριότητας.  
Τα αστικού τύπου απόβλητα καταλήγουν σε σηπτικό βόθρο χωρητικότητας 10 κ.μ. 
(4,00x1,70x1,90) και βάθους υγρών 1,5 μ.  
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Συνοπτικά, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται η ποιοτική σύσταση 
(χημική σύσταση, κωδ. ΕΚΑ), η ποσότητα (μηνιαία) και ο τρόπος διαχείρισης των 
παραγόμενων υγρών αποβλήτων. 
 

 
Πίνακας 8.1: Παραγόμενα υγρά απόβλητα ανά μήνα 

 

8.8.3 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  
Τα παραγόμενα εντός της εγκατάστασης στερεά απόβλητα αφορούν, εκτός των 

αστικού τύπου, σε διηθητικά χαρτιά, υπολείμματα ουσιών, άδεια πλαστικά και γυάλινα 
φιαλίδια και μπουκάλια χημικών ουσιών που μπορούν να τοποθετηθούν σε πλαστικούς 
σάκους σκουπιδιών, αφού δεν εκπέμπουν ακτινοβολία από το ισότοπο του 18F. 

Οι βελόνες, τα μυτερά αντικείμενα, καθώς και τα άδεια γυάλινα φιαλίδια και τα 
μπουκάλια των χημικών ουσιών, συσκευάζονται προσεκτικά ώστε να είναι ασφαλής η 
αποκομιδή τους από τους εργαζόμενους καθαριότητας της δημοτικής αρχής. 

Ο τύπος στερεών αποβλήτων κατά Ε.Κ.Α. που παράγονται είναι: 
Στερεά Απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 07 05 13 (07 05 14). 
Συνολικά, από την παραγωγική διαδικασία, προκύπτουν περίπου 10 κιλά την εβδομάδα.  

Επιπλέον, από το προσωπικό παράγονται περίπου 260 κιλά/μήνα (20 άτομα x 
13κιλά) αστικού τύπου στερεά απόβλητα.  

 
8.9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 

 
Όλοι οι χώροι στους οποίους γίνεται η παραγωγή των ιατρικών ισοτόπων, η 

συντήρηση του επιταχυντή ή τμημάτων του εξοπλισμού του, η σύνθεση των 
ραδιοφαρμάκων, η κλασμάτωση και ο έλεγχος ποιότητας αυτών χαρακτηρίζονται ως 
ελεγχόμενες ζώνες. 

Στο κτίριο, λόγω των ιδιαίτερων αναγκών κλιματισμού – αερισμού, αλλά και για 
λόγους ασφάλειας, έχουν εγκατασταθεί τρεις ανεξάρτητες κεντρικές κλιματιστικές μονάδες 
(ΚΚΜ1, ΚΚΜ2, ΚΚΜ3). 

Η κλιματιστική μονάδα ΚΚΜ1 χρησιμοποιείται για τον κλιματισμό και τον αερισμό 
του θαλάμου του κυκλότρου (vault) και του δωματίου με τις μονάδες ελέγχου και 
τροφοδοσίας του κυκλότρου (θάλαμος ελέγχου και τροφοδοτικών κυκλότρου). Η 
κλιματιστική μονάδα ΚΚΜ2 χρησιμοποιείται για τον κλιματισμό και τον αερισμό των 
ραδιοφαρμακευτικών – ραδιοχημικών εργαστηρίων και του εργαστηρίου ελέγχου 
ποιότητας. Η κλιματιστική μονάδα ΚΚΜ3 χρησιμοποιείται για τον κλιματισμό και τον 
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αερισμό του υπολοίπου κτιρίου (γραφεία, χώροι γενικής χρήσης, κλπ). Οι κλιματιστικές 
μονάδες ΚΚΜ1 και ΚΚΜ2, διασφαλίζουν την καθαρότητα των χώρων και συγχρόνως την 
απαιτούμενη κατανομή πιέσεων (συνδυασμός θετικών και αρνητικών πιέσεων) η οποία 
απαιτείται από τους Κανονισμούς Καλής Παρασκευής (GMP) φαρμακευτικών προϊόντων 
και από τους Κανόνες Ακτινοπροστασίας. 

Στους αεραγωγούς απαγωγής του θαλάμου του κυκλότρου, του ραδιοχημικού – 
ραδιοφαρμακευτικού εργαστηρίου, του εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας και των 
θωρακισμένων μονάδων έχουν εγκατασταθεί φίλτρα ενεργού άνθρακα. Τα φίλτρα έχουν 
τοποθετηθεί πριν από τους σταθερούς ανιχνευτές ραδιενέργειας τύπου σπινθηρισμού οι 
οποίοι έχουν εγκατασταθεί στους αεραγωγούς απαγωγής. 

Στους αεραγωγούς προσαγωγής του ραδιοχημικού – ραδιοφαρμακευτικού 
εργαστηρίου, έχουν εγκατασταθεί απόλυτα φίλτρα αέρος τύπου ΗΕΡΑ για την καθαρότητα 
του αέρα. 

Όταν το κύκλοτρο είναι σε λειτουργία, τα διαφράγματα S1 και S2 των αεραγωγών 
προσαγωγής και απαγωγής είναι κλειστά. Στις συνθήκες αυτές, η διατήρηση της 
απαγωγής του αέρα από το θάλαμο του κυκλότρου (για τη διατήρηση της αρνητικής 
πίεσης), γίνεται μέσω μία ειδικής γραμμής αερισμού η οποία ονομάζεται γραμμή 
καθυστέρησης (delay line). Η γραμμή καθυστέρησης αποτελείται από σωλήνα διατομής 
300mm, μήκους 85m και υποστηρίζεται από μία αντλία παροχής 60 l/min στα 200 Pa. Η 
αντλία απάγει τον αέρα του θαλάμου του κυκλότρου και τον απορρίπτει μετά το διάφραγμα 
S2 και πριν από το ενεργό φίλτρο άνθρακα. Η αντλία διασφαλίζει τις αλλαγές του αέρα του 
θαλάμου όταν το κύκλοτρο είναι σε λειτουργία. Ο ρυθμός των αλλαγών θα είναι 0.063 – 
0.09 changes/h. Λόγω του μήκους του σωλήνα της γραμμής καθυστέρησης ο αέρας του 
θαλάμου του κυκλότρου θα αρχίσει να απορρίπτεται στο περιβάλλον μετά από 2.5h 
τουλάχιστον, ώστε η απόρριψη να είναι απολύτως ασφαλής. Για λόγους 
ακτινοπροστασίας ο σωλήνας της γραμμής καθυστέρησης έχει ενσωματωθεί στους 
πλευρικούς τοίχους σκυροδέματος του θαλάμου του κυκλότρου. 

 
8.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης, αναλύθηκαν τα είδη των 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών και τα επιτρεπόμενα όρια στον πληθυσμό. Η κατασκευή της 
εγκατάστασης μονάδας επιταχυντή παραγωγής ραδιοϊσοτόπων, είναι απολύτως ασφαλής, 
έχει ελεγχθεί και αδειοδοτηθεί από την ΕΕΑΕ (η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης 
ανανεώνεται κάθε δύο έτη). 

 
8.11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
 

Τα επίπεδα θορύβου και δονήσεων κατά την λειτουργία της δραστηριότητας δεν 
είναι αυξημένα σε σχέση με τα υφιστάμενα δεδομένου ότι, ως προς τον εκπεμπόμενο 
θόρυβο και τις παραγόμενες δονήσεις, η δραστηριότητα προσομοιάζει κτίριο διοικητικής 
χρήσης. Ως εκ τούτου, δεν παράγεται κανενός είδους βιομηχανικός θόρυβος ή δονήσεις. 

 
8.12 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ 
 

Δεν προκαλούνται επιπτώσεις στα υπόγεια ή και επιφανειακά νερά της περιοχής 
κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, αφού αυτά δεν εμπλέκονται καθ΄ οποιοδήποτε 
τρόπο με χείμαρρους - ρέματα και δεν μεταβάλουν την κατεύθυνση και ροή των υπόγειων 
υδροφορέων της περιοχής. 
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8.13 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου ως σοβαρό ατύχημα ή καταστροφή μπορούν 
να θεωρηθούν: 
• η ατυχηματική διαρροή ραδιενέργειας, χημικών και επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον 
(αέρια και διαλύτες), η εκδήλωση πυρκαγιάς (από τη λειτουργία των μηχανημάτων, 
υποσταθμούς ρεύματος κ.α.) και 
• η εκδήλωση ατυχημάτων (βραχυκυκλώματα – ηλεκτροπληξίες). 

Στην εγκατάσταση τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας που αφορούν σε 
ενεργητική και παθητική πυροπροστασία, αντικεραυνική προστασία και τα συστήματα 
ασφάλειας έναντι των ηλεκτρικών κινδύνων αλλά και των συστημάτων ανίχνευσης και 
παρακολούθησης των επιπέδων ραδιενέργειας. 

 
9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Στερεά απόβλητα  

ΚΥΑ α.π.: οικ. 57044/25-11-2016  (ΑΔΑ: 6ΙΓ74653Π8-ΩΚ4): Έγκριση της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Περιφερειακό Σχέδιο 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Αττικής – 2η Αναθεώρηση». 

Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές 

ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών» 

Χρησιμοποιημένα ελαστικά 

Π.Δ. 109/2004 (Α΄ 75) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 
μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή 
τους.» 

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

α) ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» 
β) Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων 
και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες 
διατάξεις .» 

Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 

Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ) 

ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 

Υγρά απόβλητα 
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α) Υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και 
βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Γ1/17831/7.12.1971 
(Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) και 
ισχύει καθώς και με ειδικές διατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιβληθεί στην περιοχή του 
έργου. 

β) Υπ’ αριθμ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β΄ 192) κοινή υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε 
ισχύει –  Κανονισμός λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου της ΕΥΔΑΠ. 

Επικίνδυνα απόβλητα  

α) Ν. 4042/12 «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».  

β) ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. 
Β)  

γ) ΚΥΑ Η. Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

δ) ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 62952/5384/23-12-2016 (Β΄4326) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 
4342/2015» 

Ραδιενεργά απόβλητα 
α) Απόφαση υπ’ αρ. 2/214/5-6-2014 (Β΄ 1958) «Καθορισμός των διαδικασιών 
αποδέσμευσης/παραλαβής ραδιορυπασμένων αντικειμένων και ραδιενεργών αποβλήτων 
που παράγονται από ιατρικές εφαρμογές». 
β) Απόφαση αριθμ. 2.1/228 (Β΄947) «Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις του Μέρους 6 
των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας,  για την διαχείριση και διάθεση ραδιενεργών 
καταλοίπων από εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής». 
γ)  ΚΥΑ 1014(ΦΟΡ)94 (Β΄ 216/06.03.2001) «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας». 
δ) Αρ. πρωτ. Α/499/206/20-01-2014 έγγραφο της ΕΕΑΕ «Διαχείριση νοσοκομειακών 
ραδιενεργών απορριμμάτων». 

Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων 

α) ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 146163/3-5-2012 (Β΄1537) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση 
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 
62952/5384/23-12-2016 (Β΄4326) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων 
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015».  

Αμιαντούχα υλικά 

ΚΥΑ Αριθμ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) Όροι και προϋποθέσεις 
λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και 
αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, 
συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, 
επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο. 

Διαχείριση και προστασία των υδάτων  
Για την προστασία από ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών όπως επίσης και 
του εδάφους, από κάθε είδους απορροές (π.χ. αιωρήματα ή λάσπες) και μη - 
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βιοδιασπώμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά) που προκύπτουν κατά τις εργασίες κατασκευής 
του έργου και στη λειτουργία του εργοταξιακού χώρου για το σκοπό αυτό με τις 
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνει, ισχύουν τα ακόλουθα: 
α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την 
ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις» 
β)  Ν.3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των 
υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 
γ) Π.Δ.51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και Διαδικασιών για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000» 
δ)  ΚΥΑ 46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης ποιότητας των 
επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)» 
ε) Υ.Α. οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης» 
στ) Η διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Η. 
Π.13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) "Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ "για 
τα επικίνδυνα απόβλητα" του Συμβουλίου της l2ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της 
υπ' αρ. 19396/1546/97 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 604Β/97) "Μέτρα & όροι για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ) 
Για τις σημειακές εκπομπές στερεών εν αιώρηση (σκόνες) από εργοτάξια και 
εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το καθοριζόμενο από το άρθρο 2 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 
293/Α/6-10-1981) όριο των 100 mg/m3 και μετρήσεις νια τους ρύπους της παραγράφου 
αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 2 του ιδίου Π.Δ. 

Θόρυβος  

Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις: 
α) Υπ. Απ.Α5/2375/78( ΦΕΚ 689/18.8.78) 
β) Υπ.Απ.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86 
γ) Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υ.Α. 17252/92 
(ΦΕΚ395/Β/19.06.92) όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ.210474/2012 
(204/Β/09.02.12). 
δ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β΄/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή 
στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και 
των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών» όπως έχει 
συμπληρωθεί από την ΥΑ 10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91) και τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
οικ.Β11481/523/97 (ΦΕΚ295/Β/11.04.97). 
ε) Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 293 
Α/1981. 

Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 

α) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα 
για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

β) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία καθορίζονται τιμές - 
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στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του 
υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 
γ) Κ.Υ.Α υπ' αριθμ. 37353/2375/22-03-2007 (ΦΕΚ543/Β): «Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 200S/553/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών 
αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από 
κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 
14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα I, II, III, IV και VI της Οδηγίας 
2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα I της 
Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

δ) Στην περίπτωση που υπάρχουν εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως ή 
κλιματισμού, οι οποίες περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω 
των τριών κιλών, ελέγχονται ετησίως σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37411/1829/Ε103/2007 
(ΦΕΚ Β΄1827) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, και υποβάλλεται στο 
ΥΠΕΚΑ το Δελτίο Ψυκτικής Εγκατάστασης. 
 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής 
λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και μέτρα 
αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται. 

10. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

1. Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την 
απόφαση (ΑΕΠΟ). 
2. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την 
παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που 
τίθενται με την απόφαση (ΑΕΠΟ) και να γνωστοποιήσει το όνομά του στην περιβαλλοντική 
αρχή. 
3. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της Υ.Α. 48963/12 (ΦΕΚ 
2703Β/05-10-2012). 
4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την λειτουργία του 
έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την 
κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 
5. Τυχόν αλλαγές που δύνανται να επέλθουν στο σχεδιασμό (σε σχέση με αυτόν της 
ΜΠΕ) λόγω των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας ενότητας, ενσωματώνονται στο 
έργο ή δραστηριότητα γενικώς χωρίς περαιτέρω διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ, εκτός 
εάν αυτό επιβληθεί ρητώς για ειδικές περιπτώσεις, όπως σοβαρές τροποποιήσεις που εκ 
των προτέρων διαφαίνεται ότι θα απαιτήσουν επανεκτίμηση και εκ νέου αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. 
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6. Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και 
πυρόσβεση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές και 
κτίρια, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου απαιτείται. 
7. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και 
ειδικότερα των όμβριων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, 
ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών. 
8. Εφόσον η δραστηριότητα διαθέτει μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης: 
- Κάθε μετασχηματιστής να είναι εγκατεστημένος εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, 
ενεργού όγκου τουλάχιστον ίσου με τον όγκο των περιεχόμενων στο μετασχηματιστή 
διηλεκτρικών ελαίων προσαυξημένο κατά 15%. 
- Απαγορεύεται η χρήση διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία περιέχουν πολυχλωριωμένα 
διφαινύλια (PCBs) και πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (PCTs). 
9. Κάθε δεξαμενή υγρών καυσίμων είτε να διαθέτει διπλά τοιχώματα είτε να είναι 
εγκατεστημένη εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, ενεργού όγκου τουλάχιστον ίσου με 
το 115% του ενεργού όγκου της δεξαμενής. 
10. Να μην πραγματοποιείται οποιαδήποτε επί του χώρου του έργου ή της 
δραστηριότητας εργασία συντήρησης οχημάτων, εκτός εάν το έργο ή η δραστηριότητα 
διαθέτει κατάλληλη αδειοδότηση για το σκοπό αυτό. Οι εργασίες αυτές να 
πραγματοποιούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις. 
11. Να καταρτιστεί Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών 
Μονάδων (ΕΚΔΑΥΜ), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ αριθμ. 
Οικ. 146163/3-5-2012 (Β΄1537) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων 
Υγειονομικών Μονάδων», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 62952/5384/23-
12-2016 (Β΄4326) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015». Ο ΕΚΔΑΥΜ πρέπει να είναι 
θεωρημένος από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια. 
12. Να καταρτιστεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του 
ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
13. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, η 
διαχείριση υλικών και εξοπλισμού που κατά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου ή 
της δραστηριότητας αποτελούν απόβλητα, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις κ.υ.α. 13588/2006 (Β΄383) και 8668/2007 (Β΄287), καθώς και στους νόμους 
2939/2001 (Α΄179) και 4042/2012 (Α΄24) όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 
ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
14. Από τη λειτουργία της δραστηριότητας να μην προκαλείται επιβάρυνση της ποιότητας 
της ατμόσφαιρας όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις οριακές τιμές που δίνονται στις κ.υ.α. 
η.π. 14122/549/Ε103/2011 (Β΄488) και η.π. 22306/1075/Ε103/2007 (Β΄920), όπως 
εκάστοτε ισχύουν. 
15. Αναφορικά με τους λέβητες θέρμανσης νερού ή θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων: 
- Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης ή 
αέρια καύσιμα: Η λειτουργία των λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού και θέρμανσης του 
κτιρίου να είναι σύμφωνη με την υ.α. 189533/2011 (Β΄2654), όπως εκάστοτε ισχύει και να 
πραγματοποιούνται μετρήσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι οριακές τιμές 
στα καυσαέρια σχετικά με τις εξής παραμέτρους: απώλειες θερμότητας, CO, NOx, O2, 
δείκτη αιθάλης. Η συντήρηση της εγκατάστασης του συστήματος να γίνεται μια φορά 
ετησίωςγια τις εγκαταστάσεις θέρμανσης των κτιρίων και μια φορά ανά εξάμηνο για τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού νερού ή ατμού και να λαμβάνεται φύλλο συντήρησης. 
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- Δεν επιτρέπεται χρήση βαρέως πετρελαίου (μαζούτ) στις εγκαταστάσεις θέρμανσης 
νερού και χώρων. 
16. Οι εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως ή κλιματισμού, οι οποίες περιέχουν 
ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών κιλών, ελέγχονται 
ετησίως σύμφωνα με την κ.υ.α. 37411/1829/Ε103/2007 (Β΄1827), όπως εκάστοτε ισχύει, 
και υποβάλλεται στο ΥΠΕΝ το Δελτίο Ψυκτικής Εγκατάστασης. 
17. Στην κτιριακή εγκατάσταση να εφαρμόζονται κατά το δυνατό πρακτικές για τη 
βελτίωση των εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών στο κτίριο, όπως ενδεικτικά: 
- Στην περίπτωση ύπαρξης κεντρικής μονάδας αερισμού/κλιματισμού, να 
πραγματοποιηθεί κατάλληλος σχεδιασμός και λειτουργία του συστήματος 
αερισμού/εισαγωγής νωπού αέρα στο κτίριο λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια, τον 
αριθμό ατόμων σε κάθε χώρο όπως και τις διάφορες πηγές ρύπων. Οργάνωση 
προγράμματος τακτικής συντήρησης και καθαρισμού των φίλτρων της κεντρικής μονάδας 
αερισμού όπως και των τοπικών στομίων και προγράμματος ελέγχου καλής λειτουργίας 
του συστήματος. 
- Εγκατάσταση ξεχωριστού συστήματος αερισμού σε χώρους με ρυπαντικό φορτίο ή 
οσμές (για παράδειγμα χώρους στάθμευσης, κουζίνα, πλυντήριο, καπνιστήριο, κλπ). 
- Οργάνωση ετήσιας επιθεώρησης, συντήρησης και καθαρισμού των τοπικών 
κλιματιστικών συσκευών και των fan coils, εφόσον υπάρχουν. 
- Χρήση κατασκευαστικών υλικών, προϊόντων επίχρισης και καθαριστικών προϊόντων που 
παρουσιάζουν χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ). 
18. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι του χώρου στάθμευσης να μην 
χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αντικειμένων και μηχανημάτων. 
 
 
ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
19. Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του έργου ή της 
δραστηριότητας και να επιδιορθώνεται άμεσα οιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή 
απωλειών νερού. 
20. Να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη μείωση κατά 
το δυνατόν των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος κατά την άρδευση με την 
εφαρμογή κατάλληλων μέτρων όπως: 
- Πραγματοποίηση άρδευσης με σταλακτοφόρους σωλήνες 
- Ορθολογικός προγραμματισμός αρδεύσεων (π.χ. η άρδευση του πρασίνου να 
πραγματοποιείται αργά το απόγευμα ή τη νύχτα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες 
της εξάτμισης κ.λπ.) 
- Αξιοποίηση του δικτύου ομβρίων υδάτων και ανακύκλωση του νερού των ελεύθερων 
υδάτινων επιφανειών για άρδευση, όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό. 
21. Να προτιμηθούν φυτά προσαρμοσμένα στο ελληνικό τοπίο και τις τοπικές 
μικροκλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες όπως και από τις τοπικές συνθήκες 
διαθεσιμότητας νερού. 
22. Να εφαρμόζονται πρακτικές χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων σύμφωνα με 
τους Εγκεκριμένους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Υ.Α. 85167/820/2000 (Β΄477), 
ΥΑ 125347/568/2004 (Β΄142) όπως εκάστοτε ισχύουν. 
23. Η χρήση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων να περιοριστεί στις απολύτως απαραίτητες και 
να γίνεται υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες (π.χ. να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια 
βροχοπτώσεων ή όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι). 
24. Η λίπανση των χώρων πρασίνου να γίνεται όσο το δυνατό με οργανικά λιπάσματα. 
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ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
25. Στις εγκαταστάσεις που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό, ο θόρυβος κατά τη 
λειτουργία της δραστηριότητας να μην υπερβαίνει τα όρια του Π.Δ. 1180/1981 (Α΄293), 
όπως εκάστοτε ισχύει, μετρούμενος στα όρια του οικοπέδου. 
26. Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος των μηχανημάτων για τον όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο περιορισμό των εκπομπών θορύβου από τη λειτουργία τους. Τα μηχανήματα 
που κατά τη λειτουργία τους δύναται να προκαλέσουν δονήσεις να εδράζονται σε 
αντικραδασμική βάση. 
27. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους του έργου π.χ. 
χλοοκοπτικές μηχανές, μηχανές ξακρίσματος χλοοτάπητα κλπ) για τη συντήρηση φυτών 
και πρασίνου, να φέρουν τη σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη 
ηχητικής ισχύος όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (Β΄1418) και στην ΚΥΑ 
9272/471/2007 (Β΄286) όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
28. Εφόσον τα παραγόμενα υγρά απόβλητα της δραστηριότητας διοχετεύονται απευθείας 
σε δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, να τηρούνται τα οριζόμενα στην κ.υ.α. υπ’ αρ. 
5673/400/1997 (Β΄192) όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και οι όροι που επιβάλλονται στον 
Κανονισμό λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής. 
29. Για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων (κατεργασία, χειρισμό, αποθήκευση, 
εισαγωγή και εξαγωγή, μεταφορά και απόρριψή τους), η δραστηριότητα θα πρέπει να 
εφαρμόζει τη νομοθεσία για την προστασία ανθρώπων, αγαθών και περιβάλλοντος από 
τις επιβλαβείς επιδράσεις των ιονιζουσών ακτινοβολιών (ΚΥΑ 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 
(Β΄216) «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» την Οδηγία 2006/117/ΕΥΡΑΤΟΜ και 
την Απόφαση αριθμ. 2.1/228 (Β΄947) «Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις του Μέρους 
6 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας,  για την διαχείριση και διάθεση ραδιενεργών 
καταλοίπων από εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής», σχετικά με την επιτήρηση και τον 
έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων). Τα ραδιενεργά κατάλοιπα στερεού 
τύπου, να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
αρχές (ΕΕΑΕ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ). 
30. 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 διαχείρισης αυτών. 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.  
31. 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).  
 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
32. Η προσωρινή αποθήκευση των αστικών αποβλήτων του έργου να γίνεται κατά τρόπο 
υγειονομικά αποδεκτό  και οι κάδοι των απορριμμάτων να διατηρούνται σε άριστη 
κατάσταση. 
33. Η συλλογή των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων που προσομοιάζουν με τα 
οικιακά να γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία για τη συλλογή 
και μεταφορά αποβλήτων σύμφωνα  με τα οριζόμενα στο Ν. 2939/2001 (Α΄179) και το Ν. 
4042/2012 (Α΄24), όπως εκάστοτε ισχύουν. 
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34. Να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης εντός του έργου για τη χωριστή συλλογή των 
υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) και τα απόβλητα υλικά 
συσκευασίας να δίνονται για ανακύκλωση είτε στους ειδικούς κάδους του οικείου Δήμου 
είτε σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και διαχείρισης σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 
(Α΄179), όπως εκάστοτε ισχύει. 
35. Τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση 
(λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων τους λαμπτήρες κ.λπ.) να συλλέγονται και να 
παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής 
διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 (Α΄179) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν 
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του. 
36. Τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, τα οποία να φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο εντός του έργου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 
2 της ΚΥΑ 24944/2006 (Β΄791) όπως εκάστοτε ισχύει και να παραδίδονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων 
αποβλήτων συμβεβλημένες με τα σχετικά εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής 
διαχείρισης. Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των επικινδύνων αποβλήτων επί του 
χώρου του έργου να μην υπερβαίνει το ένα (1) έτος. 
37. Να τηρείται χρονολογικό αρχείο με τις ποσότητες αποβλήτων, τη φύση, την 
προέλευση και ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής και 
τον τρόπο μεταφοράς τους και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 
4042/2012. 
38. Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε 
στεγασμένους χώρους. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
39. Να μην αφήνονται για οποιονδήποτε λόγο εκτός των ειδικών χώρων προσωρινής 
αποθήκευσης επικίνδυνα απόβλητα.  
40. Οι ειδικοί χώροι προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, θα πρέπει να 
φέρουν στην εξωτερική τους επιφάνεια, ειδική σήμανση με τον όρο «Επικίνδυνα 
Απόβλητα» και το διεθνές σύμβολο του επικίνδυνου χαρακτήρα.  
41. 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 δραστηριότητας.  
42. Οι χώροι αποθήκευσης των επικινδύνων αποβλήτων 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 
-  Το άνοιγμα των θυρών 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 
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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 
43. 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. 
- 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. 
44. Οι παραπάνω χώροι αποθήκευσης να καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και κάθε φορά που αδειάζουν. Τα υγρά και στερεά 
απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων να 
διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα. Να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποκλείεται η 
πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 
 
 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στην 
διαβιβασθείσα ΜΠΕ, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στις 
παραπάνω παραγράφους. Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και 
παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και 
ρυθμίσεις βαρύνουν τον κύριο του έργου. 

 
11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. 

 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο 
Λαυρεωτικής, κατ’ άρθρο 12, παρ.5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, σε επικεφαλής και ειδικούς αγορητές των περιφερειακών 
παρατάξεων και σε περιφερειακούς συμβούλους που ζήτησαν να τοποθετηθούν επί του 
θέματος. 
 
Μετά των πέρας των τοποθετήσεων, ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία το θέμα της 
γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης εγκατάστασης παραγωγής ιατρικών 
ισοτόπων – ραδιοφαρμάκων «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», που λειτουργεί στη θέση 
Πάνορμος Λαυρίου, Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής. 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης εγκατάστασης παραγωγής 
ιατρικών ισοτόπων – ραδιοφαρμάκων «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», που λειτουργεί στη θέση 
Πάνορμος Λαυρίου, Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής, με την προϋπόθεση να ληφθούν 
υπόψη στην υπό έκδοση απόφαση ανανέωσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων οι 
περιβαλλοντικοί όροι, τα τεχνικά έργα και τα μέτρα αντιρρύπανσης που αναφέρονται 
στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής: 

 
Ι. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Στερεά απόβλητα  

ΚΥΑ α.π.: οικ. 57044/25-11-2016  (ΑΔΑ: 6ΙΓ74653Π8-ΩΚ4): Έγκριση της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Περιφερειακό Σχέδιο 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Αττικής – 2η Αναθεώρηση». 

Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές 

ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών» 

Χρησιμοποιημένα ελαστικά 

Π.Δ. 109/2004 (Α΄ 75) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 
μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή 
τους.» 

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

α) ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» 
β) Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων 
και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες 
διατάξεις .» 

Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 

Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ) 

ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 

Υγρά απόβλητα 
α) Υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και 
βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Γ1/17831/7.12.1971 
(Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) και 



53 

 

ισχύει καθώς και με ειδικές διατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιβληθεί στην περιοχή του 
έργου. 

β) Υπ’ αριθμ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β΄ 192) κοινή υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε 
ισχύει –  Κανονισμός λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου της ΕΥΔΑΠ. 

Επικίνδυνα απόβλητα  

α) Ν. 4042/12 «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».  

β) ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 
(παρ. Β)  

γ) ΚΥΑ Η. Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

δ) ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 62952/5384/23-12-2016 (Β΄4326) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 
4342/2015» 

Ραδιενεργά απόβλητα 
α) Απόφαση υπ’ αρ. 2/214/5-6-2014 (Β΄ 1958) «Καθορισμός των διαδικασιών 
αποδέσμευσης/παραλαβής ραδιορυπασμένων αντικειμένων και ραδιενεργών αποβλήτων 
που παράγονται από ιατρικές εφαρμογές». 
β) Απόφαση αριθμ. 2.1/228 (Β΄947) «Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις του Μέρους 6 
των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας,  για την διαχείριση και διάθεση ραδιενεργών 
καταλοίπων από εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής». 
γ)  ΚΥΑ 1014(ΦΟΡ)94 (Β΄ 216/06.03.2001) «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας». 
δ) Αρ. πρωτ. Α/499/206/20-01-2014 έγγραφο της ΕΕΑΕ «Διαχείριση νοσοκομειακών 
ραδιενεργών απορριμμάτων». 

Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων 

α) ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 146163/3-5-2012 (Β΄1537) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση 
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 
62952/5384/23-12-2016 (Β΄4326) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων 
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015».  

Αμιαντούχα υλικά 

ΚΥΑ Αριθμ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) Όροι και προϋποθέσεις 
λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και 
αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, 
συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, 
επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο. 

Διαχείριση και προστασία των υδάτων  
Για την προστασία από ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών όπως επίσης 
και του εδάφους, από κάθε είδους απορροές (π.χ. αιωρήματα ή λάσπες) και μη - 
βιοδιασπώμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά) που προκύπτουν κατά τις εργασίες κατασκευής 
του έργου και στη λειτουργία του εργοταξιακού χώρου για το σκοπό αυτό με τις 
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνει, ισχύουν τα ακόλουθα: 
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α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την 
ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις» 
β)  Ν.3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των 
υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 
γ) Π.Δ.51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και Διαδικασιών για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000» 
δ)  ΚΥΑ 46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης ποιότητας των 
επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)» 
ε) Υ.Α. οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης» 
στ) Η διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Η. 
Π.13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) "Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ "για 
τα επικίνδυνα απόβλητα" του Συμβουλίου της l2ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της 
υπ' αρ. 19396/1546/97 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 604Β/97) "Μέτρα & όροι για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ) 
Για τις σημειακές εκπομπές στερεών εν αιώρηση (σκόνες) από εργοτάξια και 
εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το καθοριζόμενο από το άρθρο 2 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 
293/Α/6-10-1981) όριο των 100 mg/m3 και μετρήσεις νια τους ρύπους της παραγράφου 
αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 2 του ιδίου Π.Δ. 

Θόρυβος  

Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις: 
α) Υπ. Απ.Α5/2375/78( ΦΕΚ 689/18.8.78) 
β) Υπ.Απ.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86 
γ) Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υ.Α. 17252/92 
(ΦΕΚ395/Β/19.06.92) όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ.210474/2012 
(204/Β/09.02.12). 
δ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β΄/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή 
στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και 
των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών» όπως έχει 
συμπληρωθεί από την ΥΑ 10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91) και τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
οικ.Β11481/523/97 (ΦΕΚ295/Β/11.04.97). 
ε) Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 
293 Α/1981. 

Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 

α) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα 
για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

β) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία καθορίζονται τιμές - 
στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του 
υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 
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γ) Κ.Υ.Α υπ' αριθμ. 37353/2375/22-03-2007 (ΦΕΚ543/Β): «Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 200S/553/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών 
αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από 
κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 
14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα I, II, III, IV και VI της Οδηγίας 
2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα I της 
Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

δ) Στην περίπτωση που υπάρχουν εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως ή 
κλιματισμού, οι οποίες περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω 
των τριών κιλών, ελέγχονται ετησίως σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37411/1829/Ε103/2007 
(ΦΕΚ Β΄1827) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, και υποβάλλεται στο 
ΥΠΕΚΑ το Δελτίο Ψυκτικής Εγκατάστασης. 
 
ΙΙ. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

1. Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την 
απόφαση (ΑΕΠΟ). 
2. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την 
παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που 
τίθενται με την απόφαση (ΑΕΠΟ) και να γνωστοποιήσει το όνομά του στην 
περιβαλλοντική αρχή. 
3. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της Υ.Α. 48963/12 (ΦΕΚ 
2703Β/05-10-2012). 
4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την λειτουργία του 
έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την 
κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 
5. Τυχόν αλλαγές που δύνανται να επέλθουν στο σχεδιασμό (σε σχέση με αυτόν της 
ΜΠΕ) λόγω των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας ενότητας, ενσωματώνονται στο 
έργο ή δραστηριότητα γενικώς χωρίς περαιτέρω διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ, εκτός 
εάν αυτό επιβληθεί ρητώς για ειδικές περιπτώσεις, όπως σοβαρές τροποποιήσεις που εκ 
των προτέρων διαφαίνεται ότι θα απαιτήσουν επανεκτίμηση και εκ νέου αντιμετώπιση 
των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. 
6. Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη 
και πυρόσβεση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές 
και κτίρια, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου απαιτείται. 
7. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και 
ειδικότερα των όμβριων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, 
ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών. 
8. Εφόσον η δραστηριότητα διαθέτει μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης: 



56 

 

- Κάθε μετασχηματιστής να είναι εγκατεστημένος εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, 
ενεργού όγκου τουλάχιστον ίσου με τον όγκο των περιεχόμενων στο μετασχηματιστή 
διηλεκτρικών ελαίων προσαυξημένο κατά 15%. 
- Απαγορεύεται η χρήση διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία περιέχουν πολυχλωριωμένα 
διφαινύλια (PCBs) και πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (PCTs). 
9. Κάθε δεξαμενή υγρών καυσίμων είτε να διαθέτει διπλά τοιχώματα είτε να είναι 
εγκατεστημένη εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, ενεργού όγκου τουλάχιστον ίσου 
με το 115% του ενεργού όγκου της δεξαμενής. 
10. Να μην πραγματοποιείται οποιαδήποτε επί του χώρου του έργου ή της 
δραστηριότητας εργασία συντήρησης οχημάτων, εκτός εάν το έργο ή η δραστηριότητα 
διαθέτει κατάλληλη αδειοδότηση για το σκοπό αυτό. Οι εργασίες αυτές να 
πραγματοποιούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις. 
11. Να καταρτιστεί Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών 
Μονάδων (ΕΚΔΑΥΜ), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ αριθμ. 
Οικ. 146163/3-5-2012 (Β΄1537) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων 
Υγειονομικών Μονάδων», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 62952/5384/23-
12-2016 (Β΄4326) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015». Ο ΕΚΔΑΥΜ πρέπει να είναι 
θεωρημένος από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια. 
12. Να καταρτιστεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του 
ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
13. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, η 
διαχείριση υλικών και εξοπλισμού που κατά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου ή 
της δραστηριότητας αποτελούν απόβλητα, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις κ.υ.α. 13588/2006 (Β΄383) και 8668/2007 (Β΄287), καθώς και στους 
νόμους 2939/2001 (Α΄179) και 4042/2012 (Α΄24) όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 
ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
14. Από τη λειτουργία της δραστηριότητας να μην προκαλείται επιβάρυνση της ποιότητας 
της ατμόσφαιρας όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις οριακές τιμές που δίνονται στις κ.υ.α. 
η.π. 14122/549/Ε103/2011 (Β΄488) και η.π. 22306/1075/Ε103/2007 (Β΄920), όπως 
εκάστοτε ισχύουν. 
15. Αναφορικά με τους λέβητες θέρμανσης νερού ή θέρμανσης κτιριακών 
εγκαταστάσεων: 
- Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης ή 
αέρια καύσιμα: Η λειτουργία των λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού και θέρμανσης του 
κτιρίου να είναι σύμφωνη με την υ.α. 189533/2011 (Β΄2654), όπως εκάστοτε ισχύει και να 
πραγματοποιούνται μετρήσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι οριακές τιμές 
στα καυσαέρια σχετικά με τις εξής παραμέτρους: απώλειες θερμότητας, CO, NOx, O2, 
δείκτη αιθάλης. Η συντήρηση της εγκατάστασης του συστήματος να γίνεται μια φορά 
ετησίως για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης των κτιρίων και μια φορά ανά εξάμηνο για τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού νερού ή ατμού και να λαμβάνεται φύλλο συντήρησης. 
- Δεν επιτρέπεται χρήση βαρέως πετρελαίου (μαζούτ) στις εγκαταστάσεις θέρμανσης 
νερού και χώρων. 
16. Οι εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως ή κλιματισμού, οι οποίες περιέχουν 
ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών κιλών, ελέγχονται 
ετησίως σύμφωνα με την κ.υ.α. 37411/1829/Ε103/2007 (Β΄1827), όπως εκάστοτε ισχύει, 
και υποβάλλεται στο ΥΠΕΝ το Δελτίο Ψυκτικής Εγκατάστασης. 
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17. Στην κτιριακή εγκατάσταση να εφαρμόζονται κατά το δυνατό πρακτικές για τη 
βελτίωση των εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών στο κτίριο, όπως ενδεικτικά: 
- Στην περίπτωση ύπαρξης κεντρικής μονάδας αερισμού/κλιματισμού, να 
πραγματοποιηθεί κατάλληλος σχεδιασμός και λειτουργία του συστήματος 
αερισμού/εισαγωγής νωπού αέρα στο κτίριο λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια, τον 
αριθμό ατόμων σε κάθε χώρο όπως και τις διάφορες πηγές ρύπων. Οργάνωση 
προγράμματος τακτικής συντήρησης και καθαρισμού των φίλτρων της κεντρικής μονάδας 
αερισμού όπως και των τοπικών στομίων και προγράμματος ελέγχου καλής λειτουργίας 
του συστήματος. 
- Εγκατάσταση ξεχωριστού συστήματος αερισμού σε χώρους με ρυπαντικό φορτίο ή 
οσμές (για παράδειγμα χώρους στάθμευσης, κουζίνα, πλυντήριο, καπνιστήριο, κλπ). 
- Οργάνωση ετήσιας επιθεώρησης, συντήρησης και καθαρισμού των τοπικών 
κλιματιστικών συσκευών και των fan coils, εφόσον υπάρχουν. 
- Χρήση κατασκευαστικών υλικών, προϊόντων επίχρισης και καθαριστικών προϊόντων 
που παρουσιάζουν χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ). 
18. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι του χώρου στάθμευσης να μην 
χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αντικειμένων και μηχανημάτων. 
 
ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
19. Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του έργου ή της 
δραστηριότητας και να επιδιορθώνεται άμεσα οιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή 
απωλειών νερού. 
20. Να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη μείωση κατά 
το δυνατόν των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος κατά την άρδευση με την 
εφαρμογή κατάλληλων μέτρων όπως: 
- Πραγματοποίηση άρδευσης με σταλακτοφόρους σωλήνες 
- Ορθολογικός προγραμματισμός αρδεύσεων (π.χ. η άρδευση του πρασίνου να 
πραγματοποιείται αργά το απόγευμα ή τη νύχτα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες 
της εξάτμισης κ.λπ.) 
- Αξιοποίηση του δικτύου ομβρίων υδάτων και ανακύκλωση του νερού των ελεύθερων 
υδάτινων επιφανειών για άρδευση, όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό. 
21. Να προτιμηθούν φυτά προσαρμοσμένα στο ελληνικό τοπίο και τις τοπικές 
μικροκλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες όπως και από τις τοπικές συνθήκες 
διαθεσιμότητας νερού. 
22. Να εφαρμόζονται πρακτικές χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων σύμφωνα με 
τους Εγκεκριμένους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Υ.Α. 85167/820/2000 (Β΄477), 
ΥΑ 125347/568/2004 (Β΄142) όπως εκάστοτε ισχύουν. 
23. Η χρήση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων να περιοριστεί στις απολύτως απαραίτητες 
και να γίνεται υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες (π.χ. να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια 
βροχοπτώσεων ή όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι). 
24. Η λίπανση των χώρων πρασίνου να γίνεται όσο το δυνατό με οργανικά λιπάσματα. 
 
ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
25. Στις εγκαταστάσεις που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό, ο θόρυβος κατά τη 
λειτουργία της δραστηριότητας να μην υπερβαίνει τα όρια του Π.Δ. 1180/1981 (Α΄293), 
όπως εκάστοτε ισχύει, μετρούμενος στα όρια του οικοπέδου. 
26. Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος των μηχανημάτων για τον όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο περιορισμό των εκπομπών θορύβου από τη λειτουργία τους. Τα μηχανήματα 
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που κατά τη λειτουργία τους δύναται να προκαλέσουν δονήσεις να εδράζονται σε 
αντικραδασμική βάση. 
27. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους του έργου π.χ. 
χλοοκοπτικές μηχανές, μηχανές ξακρίσματος χλοοτάπητα κλπ) για τη συντήρηση φυτών 
και πρασίνου, να φέρουν τη σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη 
ηχητικής ισχύος όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (Β΄1418) και στην ΚΥΑ 
9272/471/2007 (Β΄286) όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
28. Εφόσον τα παραγόμενα υγρά απόβλητα της δραστηριότητας διοχετεύονται απευθείας 
σε δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, να τηρούνται τα οριζόμενα στην κ.υ.α. υπ’ αρ. 
5673/400/1997 (Β΄192) όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και οι όροι που επιβάλλονται στον 
Κανονισμό λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής. 
29. Για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων (κατεργασία, χειρισμό, αποθήκευση, 
εισαγωγή και εξαγωγή, μεταφορά και απόρριψή τους), η δραστηριότητα θα πρέπει να 
εφαρμόζει τη νομοθεσία για την προστασία ανθρώπων, αγαθών και περιβάλλοντος από 
τις επιβλαβείς επιδράσεις των ιονιζουσών ακτινοβολιών (ΚΥΑ 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 
(Β΄216) «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» την Οδηγία 2006/117/ΕΥΡΑΤΟΜ και 
την Απόφαση αριθμ. 2.1/228 (Β΄947) «Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις του Μέρους 
6 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας,  για την διαχείριση και διάθεση ραδιενεργών 
καταλοίπων από εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής», σχετικά με την επιτήρηση και τον 
έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων). Τα ραδιενεργά κατάλοιπα στερεού 
τύπου, να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές (ΕΕΑΕ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ). 
30. 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 διαχείρισης αυτών. 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.  
31. 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).  
 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
32. Η προσωρινή αποθήκευση των αστικών αποβλήτων του έργου να γίνεται κατά τρόπο 
υγειονομικά αποδεκτό  και οι κάδοι των απορριμμάτων να διατηρούνται σε άριστη 
κατάσταση. 
33. Η συλλογή των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων που προσομοιάζουν με τα 
οικιακά να γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία για τη 
συλλογή και μεταφορά αποβλήτων σύμφωνα  με τα οριζόμενα στο Ν. 2939/2001 (Α΄179) 
και το Ν. 4042/2012 (Α΄24), όπως εκάστοτε ισχύουν. 
34. Να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης εντός του έργου για τη χωριστή συλλογή των 
υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) και τα απόβλητα υλικά 
συσκευασίας να δίνονται για ανακύκλωση είτε στους ειδικούς κάδους του οικείου Δήμου 
είτε σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και διαχείρισης σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 
(Α΄179), όπως εκάστοτε ισχύει. 
35. Τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση 
(λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και 
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ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων τους λαμπτήρες κ.λπ.) να συλλέγονται 
και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα 
εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 (Α΄179) και τις κανονιστικές 
πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του. 
36. Τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, τα οποία να φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο εντός του έργου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο 
Κεφάλαιο 2 της ΚΥΑ 24944/2006 (Β΄791) όπως εκάστοτε ισχύει και να παραδίδονται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς 
επικινδύνων αποβλήτων συμβεβλημένες με τα σχετικά εγκεκριμένα συστήματα 
εναλλακτικής διαχείρισης. Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των επικινδύνων 
αποβλήτων επί του χώρου του έργου να μην υπερβαίνει το ένα (1) έτος. 
37. Να τηρείται χρονολογικό αρχείο με τις ποσότητες αποβλήτων, τη φύση, την 
προέλευση και ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής και 
τον τρόπο μεταφοράς τους και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 
4042/2012. 
38. Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε 
στεγασμένους χώρους. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
39. Να μην αφήνονται για οποιονδήποτε λόγο εκτός των ειδικών χώρων προσωρινής 
αποθήκευσης επικίνδυνα απόβλητα.  
40. Οι ειδικοί χώροι προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, θα πρέπει να 
φέρουν στην εξωτερική τους επιφάνεια, ειδική σήμανση με τον όρο «Επικίνδυνα 
Απόβλητα» και το διεθνές σύμβολο του επικίνδυνου χαρακτήρα.  
41. 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 δραστηριότητας.  
42. Οι χώροι αποθήκευσης των επικινδύνων αποβλήτων 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 
-  Το άνοιγμα των θυρών 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 να είναι τοποθετημένα και σε δεύτερο 
υποδοχέα του ιδίου χρώματος με τον αρχικό υποδοχέα, εφόσον απαιτείται, πλήρους 
στεγανότητας, ώστε να αποτρέπονται τυχόν διαφυγές υγρών 
43. Επίσης οι χώροι αποθήκευσης αποβλήτων θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
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- 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. 
- 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. 
44. Οι παραπάνω χώροι αποθήκευσης να καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και κάθε φορά που αδειάζουν. Τα υγρά και στερεά 
απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων να 
διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα. Να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποκλείεται η 
πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 
 
 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στην 
διαβιβασθείσα ΜΠΕ, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στις 
παραπάνω παραγράφους. Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και 
παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και 
ρυθμίσεις βαρύνουν τον κύριο του έργου. 
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