INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.02.13 12:19:27
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ7ΕΩΟΡ1Ι-9ΣΘ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πειραιάς 13 - 02 - 2019
Αρ. πρωτ: 8658

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Επτανήσου 35
Τ.Κ. 84 100 - Ερμούπολη, Σύρος
Πληροφορίες: Π. Παπιόπουλος
Τηλ : (22813) 60114
Fax : (22810) 88896

Σχετ. αρ.: 44996/18, 48575/18, 52646/18,
53369/18, 63370/18, 67199/18, 69152/18,
69502/18, 72905/18, 73750/18, 75976/18,
77022/18, 214/19, 6635/19

ΠΡΟΣ :

ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του «Γενικού Νοσοκομείου Σύρου
¨ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ¨ και σταθερής Μονάδας Αποστείρωσης ΕΑΑΜ και αιχμηρών
αντικειμένων, στην Ερμούπολη νήσου Σύρου νομού Κυκλάδων ».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
1. Το Ν.1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.
3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/02) και όπως ισχύει με τον Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011).
2. Το Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/97) «Διοίκηση, οργάνωση, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει.
3. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 143 (ΦΕΚ 236/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου».
5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
6. Τη αριθμ. 21398/02-05-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1470/Β/03-05-2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού
δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των
αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ
Α/209/2011)».
7. Την αρ. πρωτ. 27953/05-06-2012 Εγκύκλιο (εγκ.8) του ΥΠΕΚΑ «Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου
για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011».
8. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
9. Την αριθμ. 1958/12 ΥΑ (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του
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Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α’209/2011)», όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α.
αριθ.ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016).
Το Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ 190/Α/09) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των
ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει», όπως ισχύει.
Το Ν. 4042/13-02-2012 (ΦΕΚ 24/Α/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», όπως
ισχύει.
Την αριθ. οικ.48963/05-10-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 2703/Β/05-10-2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α’
της υπ’ αριθμ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (Β’ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν.4014/2011 (Α’ 209)».
Την αριθμ. οικ.167563/ΕΥΠΕ/15-04-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 964/Β/19-04-2013) «Εξειδίκευση των
διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και
δραστηριοτήτων των άρθρων 3,4,5,6 και 7 του Ν.4014/2011, … με τις διαδικασίες αυτές θέματος».
Την αριθμ. οικ.1649/45/14-01-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/Β/15-01-201) «Εξειδίκευση των διαδικασιών
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη
δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων … καθώς και κάθε άλλης σχετικής
λεπτομέρειας».
Την αριθ. 170225/2014 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27.01.2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει,
σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
Το με αρ. πρωτ. ΕΥΠΕ οικ. 200389/06-07-2012 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΚΑ με θέμα «Παύση της κοινοποίησης προς τις Υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΚΑ των ΑΕΠΟ, αδειών ή αποφάσεων που εκδίδονται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις
Περιφέρειες».
Την αριθ. 25290/25-06-2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 1487/Β/10-10-2003) «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
Το Ν.998/79 (ΦΕΚ 289/Α/79) περί «Προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας»,
όπως ισχύει.
Το Ν.3028/ 02 (ΦΕΚ 153/Α/02) «Για την προστασία Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς», όπως ισχύει.
Το Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
Την αριθμ.50910/2727/2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) περί «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»,όπως ισχύει.
Την ΚΥΑ με αριθ. Οικ.62952/5384 “Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων
(ΕΣΔΕΑ) (ΦΕΚ4326/τ.Β.30.12.2016), όπως ισχύει.
Την αριθμ. οικ. 5673/400/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 192/Β/97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών
λυμάτων», όπως ισχύει.
Την αριθμ. 8111.1/41/09/09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412/Β/6-3-2009) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου»», ως ισχύει.
Την αριθμ. οικ.145116/02-02-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/Β/08-03-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» όπως
αυτή ισχύει.
Την αρ. πρωτ. οικ.145447/23-06-2011 εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας της Ειδικής Γραμματείας
Υδάτων του ΥΠΕΚΑ «Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ
Β’ 354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».
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28. Την αριθ. οικ.191002/05-09-2013 (ΦΕΚ 2220/Β/09-09-2013) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 145116/2011
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β’ 354) και συναφείς διατάξεις».».
29. Το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική
μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
30. Το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών
και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
31. Το Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α) «Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση
συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του
Ελληνικού οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις».
32. Την με αριθμ. 37393/2028/29-09-2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1418/Β/1-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές
θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως αυτή ισχύει.
33. Το Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός
μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β' 40). Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων», όπως ισχύει.
34. Την με αριθμ. Η.Π.13588/725/06 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 383Β/28-03-06) «Μέτρα και όροι για την 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’ αριθ. 19396/1546/1997
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (Β' 604)»»,
όπως ισχύει.
35. Την με αρ. πρωτ. οικ.205988/14-12-2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ «Διευκρινήσεις επί των θεμάτων που
θίγονται στο άρθρο 12 του Νόμου 4014/11, σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών
αποβλήτων».
36. Τη με α. π. 30617/Φ.2.4/15-05-2014 απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
σχετικά με την «Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ)
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.α του άρθρου 13 του
Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4062/2012 και ως ισχύει».
37. Τη με αρ.πρωτ. 5763/Φ2.4. ΠΕΣΠΑ/27-01-2015 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου σχετικά με την «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 30617/15-5-2014 Απόφασης Γ.Γ. Α.Δ.Α με θέμα:
«Ανασυγκρότηση
Περιφερειακού
Συμβουλίου
Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης
(ΠΕΣΠΑ)
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.α του άρθρου 13 του Ν.
4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 4062/2012 και ως ισχύει».Την ΚΥΑ υπ’ Αριθμ.
Οικ. 43942/4026 (ΦΕΚ 2992 Β/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου
Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24)», όπως
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ υπ.αρ. οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β/04-01-2017) και όπως ισχύει.
38. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010), περί: «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», ως
ισχύει.
39. Την ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537Β/06.05.2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων
υγειονομικών μονάδων».
40. Την Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ 29960/3800/15.06.2012 «Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών
Μονάδων (ΑΥΜ) – Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ – Διευκρινίσεις επί ορισμένων
απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ.146163/2012».
41. Την με α.π. 3340/15.05.2003 Απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το
Γενικό Νοσοκομείο Σύρου σε ισχύ έως 15-05-2013.
42. Την με α.π 19705/4034/30-5-2012 (Α.Δ.Α.: Β4ΡΠΟΡ1Ι-0ΟΚ) Απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Α. Ανανέωσης και
Συμπλήρωσης της με Δ.Π. 7706/16-12-2005 Απόφασης Νομάρχη Κυκλάδων έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων για Σταθερή μονάδα Αποστείρωσης Αμιγώς μολυσματικών Αποβλήτων εντός του χώρου του
Γενικού Νοσοκομείου Σύρου σε ισχύ έως 31-12-2015.
43. Την από 01/08/2018 (Αρ. πρ. ΑΔΑ 44996/01-08-2018) Υποβολή Μ.Π.Ε. για το στο θέμα έργο (σε 1
αντίτυπο).
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44. Το με α.π. 48575/21-08-2018 έγγραφο της υπηρεσίας μας όπου ζητήθηκαν επιπλέον αντίτυπα φακέλου
Μ.Π.Ε. του στο θέμα αναφερόμενου έργου προς αποστολή για γνωμοδοτήσεις στους αρμόδιους φορείς.
45. Την με α.π. ΑΔΑ 52646/07-09-2018) αποστολή των υπολοίπων αντίτυπων φακέλου ΜΠΕ για το έργο (2
σε έντυπη μορφή και 8 σε ψηφιακή μορφή) του θέματος, που ζητήθηκαν από την Υπηρεσία μας κατόπιν
του παραπάνω (44) σχετικού.
46. Το με α.π. Α.Δ.Α. 53369/11-09-2018 έγγραφό μας με το οποίο η στο θέμα αναφερόμενη Μ.Π.Ε. εστάλει
για γνωμοδοτήσεις στις παρακάτω υπηρεσίες:
i)
προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου (Επιτροπή Περιβάλλοντος),
ii)
προς την Δ/νση Δασών Ν. Κυκλάδων ΑΔΑ,
iii)
προς την Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, ΑΔΑ,
iv)
προς τη Δ/νση Υδάτων Ν. Αιγαίου Α.Δ.Α.,
v)
προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του Υπ.Πο.Α,
vi)
προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ.
Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων του Υπ.Πο.Α.,
vii)
προς το Γ.Ε.Ε.Θ.Α./ Γ2
47. Τη με Αρ. Πρ. Φ.902/906/817169/Σ.3684/08-10-2018 (α.π. ΑΔΑ 63370/23-10-2018) θετική
γνωμοδότηση του ΓΕΣ / Γ2 επί του θέματος.
48. Τη με Αρ. Πρ. 457735/327056/12305/4239/30-10-2018 (α.π. ΑΔΑ 67199/07-11-2018) θετική με όρους
γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του Υπ.Πο.Α. επί του θέματος.
49. Το με Αρ. Πρ. 69502/16-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Κυκλάδων περί μη αρμοδιότητας.
50. Τη με Αρ. Πρ. 441742/45382/8434/27-11-2018 (α.π. ΑΔΑ 72905/30-11-2018) θετική με όρους
γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας
& Κυκλάδων του Υπ.Πο.Α. επί του θέματος.
51. Το με α.π. 73750/05-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, ΑΔΑ περί μη
αρμοδιότητας επί του θέματος.
52. Το γεγονός ότι δημοσιεύτηκε η Μ.Π.Ε. του στο θέμα έργου στο με ημερομηνία δημοσίευσης 27-09-2018
φύλλο της εφημερίδας «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ» (παρακολούθηση διαβούλευσης).
53. Το με αρ. πρ. οικ. 69152/15-11-2018 υπενθυμηστικό έγγραφό μας που διαβιβάστηκε προς τις υπηρεσίες
οι γνωμοδοτήσεις των οποίων δεν είχαν περιέλθει μέχρι εκείνη την ημέρα στην Υπηρεσία μας.
54. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι υφιστάμενη, χωρίς περιβαλλοντική
αδειοδότηση, άρα σύμφωνα με το Αρθρ. 9 παρ. 2 του Ν.4014/11 απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του
ΠΕΣΠΑ στο οποίο εισάγεται αυτοδίκαια.
55. Το γεγονός ότι δεν έχει περιέλθει εντός προθεσμιών και μέχρι 17/12/2018 γνώμη της αρμόδιας
επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και της Δ/νσης Υδάτων Ν. Αιγαίου Α.Δ.Α.
56. Το με αρ. πρ οικ. 75976/17-12-2018 έγγραφο διαβίβασης φακέλου του στο θέμα αναφερόμενου έργου
στο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Α.Δ.Α.
57. Τη με Αρ. Πρ. 77022/20-12-2018 θετική με όρους γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων Ν.Α. επί του
θέματος.
58. Το με αρ. πρ. 214/03-01-2019 έγγραφό μας διαβίβασης στο ΠΕΣΠΑ και του παραπάνω (57) σχετικού.
59. Το με αρ. πρωτ. 6635/Φ.ΠΕΣΠΑ/4-2-2019 έγγραφο της Γραμματείας ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ με το οποίο
διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας απόσπασμα πρακτικού 2/30-1-2019 Περιφερειακού Συμβούλιου
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Α.Δ.Α. σύμφωνα με το οποίο για το στο θέμα έργο (3ο):
«…Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά υπέρ της έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας και έκδοσης απόφασης ΑΕΠΟ λειτουργίας για
την υφιστάμενη μονάδα και των υπομονάδων της (σταθερή μονάδα αποστείρωσης, κλπ), παρέχοντας τη
σύμφωνη γνώμη του για την περιβαλλοντική αδειοδότησή της. .…».
60. Την με α.π.: οικ. 81434/9157/31-12-2013 απόφαση Γ. Γ. με Θέμα: «Αναπλήρωση Προϊσταμένου
Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου».
61. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ. 47 τ.Α΄/2015).
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62. Την αριθμ. οικ. 32950/06-06-17 Απόφαση Συντονιστή ΑΔΑ(ΦΕΚ 2034/Β/13-06-17) περί
‘’Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με
εντολή Συντονιστή»…’’
63. Το γεγονός ότι με βάση την αριθμ. οικ. 32950/06-06-17 Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Α. για Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων (ΦΕΚ 2034/Β/13-06-17),
η υπογραφή της Παρούσης ανήκει στον Συντονιστή Α.Δ.Α.
64. Την αριθ. πρωτ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2018) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Α. Δ. Αιγαίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε τους κάτωθι Περιβαλλοντικούς Όρους για τη Λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου
Σύρου ¨ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ¨ και σταθερής Μονάδας Αποστείρωσης ΕΑΑΜ και αιχμηρών
αντικειμένων, στην Ερμούπολη νήσου Σύρου νομού Κυκλάδων, η εφαρμογή των οποίων και η τήρησή
τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του έργου, βαρύνουν τον φορέα λειτουργίας
του, καθώς και πάντα κατά το νόμο υπόχρεο.
Α. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα
Αφορά το υφιστάμενο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» το οποίο
λειτουργεί από το 1958 καθώς και το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
(ΚΕΦΙΑΠ).
Το Νοσοκομείο διαθέτει σταθερή μονάδα αποστείρωσης ΕΑΑΜ και αιχμηρών αντικειμένων
-ανενεργή εδώ και πολλά έτη- η οποία αποτελεί μία εξελιγμένη μέθοδο αποστείρωσης με
ατμό (σύστημα Hydroclave).
Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώιο" είναι δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα με
πραγματική δύναμη 105 κλινών και ανήκει στη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου και βρίσκεται
στην Ερμούπολη της Σύρου στην Περιφέρεια των Κυκλάδων.
Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται εντός της πόλης της Ερμούπολης, στη Νότια πλευρά προς το
αεροδρόμιο Σύρου. Πρόσβαση υπάρχει από την Οδό Γ.Παπανδρέου - Φαίδωνος Κουκουλέ
(2 είσοδοι) και Οδό Νίκης (ΚΕΦΙΑΠ).
Η συνολική επιφάνεια του γηπέδου του Νοσοκομείου είναι περίπου 6620,84m2 (879.45 m2
ΚΕΦΙΑΠ).
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Αναλυτικά οι τεχνικές λεπτομέρειες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η θέση εγκατάστασης και οι
προδιαγραφές του έργου και γενικότερα περιγραφή όλων των επιμέρους τεχνικών χαρακτηριστικώνστοιχείων του έργου, περιγράφονται στην Μ.Π.Ε. και αποτυπώνονται στους χάρτες και τα σχέδια που
συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα αυτής.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το έργο σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10.08.2016) ως
ισχύει κατατάσσεται ως εξής:
Ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
Α/Α 1: Εγκαταστάσεις αποστείρωσης – απολύμανσης «μολυσματικών αποβλήτων
υγειονομικών μονάδων
Υποκατηγορία Α2
Ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού
τομέα, αθλητισμού και αναψυχής
Α/Α 14: Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης: νοσοκομεία κλινικές,
θεραπευτήρια κ.α."
Υποκατηγορία Β, "Ανεπτυγμένες κλίνες" είναι 105 (150 οργανικές βάση ΦΕΚ)
(50<Κ≤300)
Ως εκ τούτου η δραστηριότητα κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2.
Β. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Β1. ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις
ακόλουθες διατάξεις:
 Στην αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ 488/Β/30-03-2011) «Μέτρα για
τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο
αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».
Στην αριθμ. Η.Π. 22306/1075/Ε103/07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 920/Β/08-06-2007) «Καθορισμός
τιμών - στόχων και ορίων 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 «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο
και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα»
του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως
ισχύει.
Για τις σημειακές εκπομπές στερεών (αιωρούμενα σωματίδια) από εργοτάξια και
εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το καθοριζόμενο από το άρθρο 2 παρ.δ του Π.Δ. 1180/81
(ΦΕΚ 293/Α/06-10-1981) όριο των 100 mg/m3 ή από τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις.


Β2. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Για τα υγρά απόβλητα, να τηρούνται οι διατάξεις:
 της αριθμ. 39626/2208/Ε130/09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2075/Β/25-09-2009) «Kαθορισμός
μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την
υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ ΕΚ «σχετικά με
την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006», όπως
αυτή ισχύει.
 του N. 3199/03 (ΦΕΚ 280/Α/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως ισχύει.
 του Π.Δ. 51/07 (ΦΕΚ 54/Α/08-03-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για
την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον
τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως ισχύει.
 Κ.Υ.Α. 51354/2641/Ε103/10 (ΦΕΚ 1909Β'/08.12.2010) «Καθορισμός Προτύπων
Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και
ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις
της οδηγίας 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον
τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα
κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ,
84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις
ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις».
Β3. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Κατά την διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου ισχύουν οι διατάξεις:
 Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου από την κατασκευή και λειτουργία του έργου
θα συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και θα παραδίδονται ή θα
περισυλλέγονται από τα απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του
οικείου Δήμου. Γενικά η διαχείριση αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με την
κείμενη οικεία νομοθεσία.
Ειδικότερα:
 Η διαχείριση άλλων μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
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50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως ισχύει, καθώς και των Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ
24/Α) και 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α).
 Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις
διατάξεις και απαιτήσεις των αποφάσεων 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β),
24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β), 62952/5384 (ΦΕΚ4326/τ.Β.30.12.2016) και του
Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν, με τήρηση όλων των σχετικών
παραστατικών στο αρχείο του εργοταξίου στο στάδιο κατασκευής και σε όμοιο
αρχείο τηρούμενο από τον φορέα λειτουργίας του έργου κατά το στάδιο
λειτουργίας.
Β4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ
Κατά την διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου ισχύουν οι διατάξεις:

Της αριθμ. 37393/2028/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1418/Β/03) «περί μέτρων και όρων για
τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς
χώρους», όπως αυτή ισχύει μετά την αριθμ. Η.Π. 9272/471/07 (ΦΕΚ 286/Β/02-032007), όπως ισχύει.

Της αριθμ. οικ. 211773/12 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/27-04-2012) «Καθορισμός
Δεικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων Δεικτών
Περιβαλλοντικού Θορύβου που προέρχεται από την λειτουργία συγκοινωνιακών
έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και
εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων
παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

Της αρiθμ. 13736/1985 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304/Β/85) «Προσαρμογή της νομοθεσίας στις
διατάξεις της 72/306/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
της 2 Αυγ.1972, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των
αναφερομένων στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών μολυνόντων
αερίων που προέρχονται από πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση
των οχημάτων», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.

Της 69001/1921/88 ΚΥΑ (ΦΕΚ 751/Β/88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή
τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των
μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών
ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών
συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών», όπως ισχύει.

Της αριθμ. 56206/1613/86 ΚΥΑ (ΦΕΚ 570/Β/86) «Προσδιορισμός της ηχητικής
εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκ.
1978, της 7ης Δεκ. 1981 και της 11ης Ιουνίου 1985».
Για τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ
293/Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας
βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών
και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει», όπως ισχύει.
Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΤΡΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ Ή ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ Ή ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Γ1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν :
α. Τον φορέα του έργου,
β. Όλους όσους λόγω της θέσης και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τις διαδικασίες, που
αφορούν στη λειτουργία του έργου.
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2. Ο κύριος/φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της παρούσας, έστω
και εάν μέρος των εργασιών εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου γίνει από οιονδήποτε τρίτο, και
οφείλει την διευκόλυνση των αρμόδιων Υπηρεσιών σε περιπτώσεις ελέγχων και μετρήσεων πεδίου.
3. Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα
απόφαση και να το γνωστοποιήσει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
4. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης
Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση.
5. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση, απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του
έργου, να χορηγηθούν όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
6. Να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας
περιβάλλοντος, όπου αυτά επιβάλλονται.
7. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν.2971/01 (ΦΕΚ 285/Α/2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
8. Όλες οι εγκαταστάσεις και τα συνοδά του έργου να εναρμονίζονται με το χρωματικό, φυσικό και
δομημένο περιβάλλον της περιοχής, πάντα σύμφωνα με τους όποιους τυχόν όρους, προϋποθέσεις και
περιορισμούς των αρμόδιων οργάνων Πολεοδομικού ή και Αρχιτεκτονικού ελέγχου όπου
προβλέπεται τέτοιος έλεγχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη και των
τυχόν ειδικών πολεοδομικών διατάξεων, όρων και περιορισμών που ισχύουν για τη νήσο Θήρα, αλλά
και τους όρους και περιορισμούς της παρούσας.
9. Να τηρούνται οι ελάχιστες κτηριακές απαιτήσεις, χώροι, δεσμευτικές αποστάσεις και λοιπές ειδικές
κατασκευαστικές προδιαγραφές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.
10. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν.3028/02 (ΦΕΚ 153/Α/28-7-2002) ως εκάστοτε ισχύουν. Να
τηρηθούν οι όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί των αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών.
11. Οι εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό σε στάδιο που
έπεται της έκδοσης της παρούσας, όπως για π.χ. εξειδίκευση τεχνικών μέτρων και όρων της
παρούσας εγκρίνονται με την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη
(ΤΕΠΕΜ) στην Υπηρεσία μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθρ.7 παρ.2 του Ν.4014/11.
12. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση πάσης φύσεως συνοδών έργων ή δραστηριοτήτων που τυχόν
απαιτηθούν για τη λειτουργία του έργου, σε περίπτωση που τυχόν δεν καλύπτονται από την παρούσα
Απόφαση, θα πραγματοποιείται από την Αρχή που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση της δραστηριότητας σύμφωνα με την εκάστοτε εν ισχύ νομοθεσία, με εξαίρεση τις
περιπτώσεις που όροι της παρούσας Απόφασης ορίζουν άλλη Αρχή περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Γ2. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1. Να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μέσω τήρησης των κανονισμών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων κατά τη λειτουργία του έργου (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, ωτοασπίδες
κλπ).
3. Απαγορεύεται η καύση υλικών κάθε μορφής (ελαστικά, απορρίμματα, υλικά συσκευασίας
κτλ.).
4. Η Υγειονομική μονάδα πρέπει να διαθέτει επικαιροποιημένο και εγκεκριμένο Εσωτερικό
Κανονισμό
Διαχείρισης,
ώστε
να
πληροί
τα
οριζόμενα
στο
ν.4012
(ΦΕΚ24/τ.Α/13.02.2012)”Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/Εκ-Πλάισιο Παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την οδηγία
2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής”, στην ΚΥΑ με αρ.οικ.146163 (ΦΕΚ1537/τ.Β/08.05.2012) “Μέτρα και όροι για την
διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων” και στην ΚΥΑ με αριθ. Οικ.62952/5384
“Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)
(ΦΕΚ4326/τ.Β.30.12.2016), όπως ισχύουν.
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5. Η διαχείριση των ΑΥΜ να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υ.Α.
οικ.146163(ΦΕΚ1537/Β/08.05.2012).
6. Η διαχείριση των αποβλήτων από τη λειτουργία του έργου να πραγματοποιείται χωρίς να
τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον και ιδίως:
α)χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα,
β)χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές και γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς
το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Απαγορεύεται η ανάμειξη μεταξύ
διαφόρων κατηγοριών τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων και η ανάμειξη επικινδύνων με άλλα
απόβλητα ουσίες ή υλικά (κατάταξη Ε.Κ.Α. ως ισχύει).
7. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων ή/και ιλύος στο
περιβάλλον.
8. Τα παραγόμενα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν ή πρόκειται να εμπίπτουν στη νομοθεσία
για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τον
Ν.2939/01 (ως ισχύει) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να
εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεών του ως άνω Νόμου και με τις οποίες καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική διαχείριση
των διαφόρων τύπων των εν λόγω αποβλήτων. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία/ Φορέας
υποχρεούται να συνεργαστεί με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από την αρμόδια Διεύθυνση
του Υ.Π.ΕΝ. Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων, εφόσον
απαιτείται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή τα αντίστοιχα
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων θα πρέπει να καθορίζουν και να
υποδεικνύουν τον τρόπο διαχείρισης των παραγόμενων από το έργο αποβλήτων.
9. Να οργανωθεί και να εφαρμοστεί στους χώρους συνάθροισης κοινού η χωριστή συλλογή του
οργανικού κλάσματος (καφέ κάδος) ως διακριτό ρεύμα αποβλήτων.
10. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α.
50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) και στους Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και
4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017), όπως εκάστοτε ισχύουν, με ευθύνη του φορέα λειτουργίας
του έργου. Για παράδειγμα για τα:
11. Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Η διαχείριση των ΑΗΗΕ να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ
82/Α/2004) ως εκάστοτε ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ
179/Α/2001) και της Κ.Υ.Α. 13588/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006- για τα επικίνδυνα ΑΗΗΕ) ή και
της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003-για τα μη επικίνδυνα ΑΗΗΕ) ως εκάστοτε
ισχύουν.
12. Κατά τα λοιπά, η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων πλην ΑΗΗΕ, να γίνεται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006), Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006
(ΦΕΚ 791/Β/2006) και Κ.Υ.Α. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ4326/τ.Β.30.12.2016), ως εκάστοτε
ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) ως ισχύουν, σε
περίπτωση που σε αυτές εμπίπτουν.
13. Συσκευασίες
Τα τυχόν αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. υλικά συσκευασίας) που προκύπτουν κατά τη
λειτουργία του Νοσοκομείου να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες προς αξιοποίηση,
μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και να διαχειριστούν σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001), ως ισχύει.
14. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και μηχανήματα να συλλέγονται και να
απομακρύνονται από τους χώρους του Νοσοκομείου και να διατίθενται μέσω Συστημάτων
Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ116/04(ΦΕΚ81/Α/04).
15. Οι συσκευές που περιέχουν αέρια υπό πίεση (φιάλες) να συλλέγονται από τους προμηθευτές
για επαναχρησιμοποίηση.
16. Η διαχείριση τυχόν υγρών αποβλήτων, να γίνεται με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του
έργου, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β της παρούσας και όπως
εξειδικεύεται παρακάτω:

10

ΑΔΑ: Ψ7ΕΩΟΡ1Ι-9ΣΘ

17. Η διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που τυχόν προκύψουν να γίνεται
σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004), την Κ.Υ.Α. 24944/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006)
και την Κ.Υ.Α. 13588/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006), ως εκάστοτε ισχύουν.
18. Τυχόν επικίνδυνα απόβλητα της ανωτέρω παραγράφου πρέπει να συλλέγονται και να
αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, που θα πρέπει να φυλάσσονται σε
ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2
της Κ.Υ.Α. 24944/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) και να δίνονται σε ειδικά εξουσιοδοτημένες και
αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής ή να απομακρύνονται άμεσα με το πέρας της εργασίας
και να παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής, συνεργαζόμενα με τα αρμόδια
εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να υπάρχει σχετική
σύμβαση που θα επιδεικνύεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
κείμενες σχετικές διατάξεις.
19. Τα ΕΥΑΜ να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς σάκους, δοχεία, κάδους ανάλογα με το είδος
τους, που φέρουν ειδική σήμανση και χρώμα:
ι.Τα προς αποστείρωση ΕΑΥΜ τοποθετούνται σε συσκευασίες κίτρινου χρώματος, σε
ανθεκτικούς υδατοστεγείς περιέκτες με σχετική ένδειξη-Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά
ADR, IMDG, RID κ.λ.π. Η αποθήκευση να γίνεται σε Ψυκτικό θάλαμο, για όχι παραπάνω
από 5 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 5οC (για ποσότητες μικρότερες των 500
λίτρων η αποθήκευση μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με
0οC).Σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού θαλάμου ο χρόνος αποθήκευσης δε θα πρέπει να
υπερβεί τις 48 ώρες το χειμώνα και 24 ώρες το καλοκαίρι.
ιι.Τα προς αποτέφρωση ΕΑΥΜ τοποθετούνται σε συσκευασίες κόκκινου χρώματος, σε
ανθεκτικά, υδατοστεγή δοχεία με σχετική ένδειξη- Συσκευασίας UN κατάλληλες κατά ADR,
IMDG, RID κ.λ.π. Η αποθήκευση να γίνεται σε Ψυκτικό θάλαμο, για όχι παραπάνω από 5
ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 5οC (για ποσότητες μικρότερες των 500 λίτρων
η αποθήκευση μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0οC).Σε
περίπτωση βλάβης του ψυκτικού θαλάμου ο χρόνος αποθήκευσης δε θα πρέπει να υπερβεί τις
48 ώρες το χειμώνα και 24 ώρες το καλοκαίρι.
ιιι. ΑΕΑ Επικίνδυνα χημικά που περιέχουν < 1% αλογονούχες οργανικές ενώσεις, Βαρέα
μέταλλα, ακτινολογικά, φάρμακα προς αποτέφρωση, τοποθετούνται σε συσκευασίες
κόκκινου χρώματος, σε ανθετικά, στεγανά δοχεία με σχετική ένδειξη- Συσκευασίας UN
κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κ.λ.π.
ιv. ΑΕΑ Επικίνδυνα χημικά που περιέχουν > 1% αλογονούχες οργανικές ενώσεις προς
αποτέφρωση, τοποθετούνται σε συσκευασίες πράσινου χρώματος, σε ανθεκτικά, στεγανά
δοχεία με σχετική ένδειξη- Συσκευασίας UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κ.λ.π.
v. Επιπρόσθετα στη συσκευασία απαιτείται σήμανση με τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» και
το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου χαρακτήρα.
vi. ΑΕΑ που περιέχουν υδράργυρο προς ανάκτηση του σε ειδικές εγκαταστάσεις
τοποθετούνται σε ανθεκτικά, στεγανά δοχεία, με σχετική ένδειξη- Συσκευασίας UN
κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κ.λ.π. Τα παραπάνω ΑΕΑ να αποθηκεύονται για
χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει το ένα έτος.
20. Να μην αφήνονται για οποιοδήποτε λόγο εκτός των ειδικών χώρων προσωρινής
αποθήκευσης επικίνδυνα ή μολυσματικά απόβλητα.
21. Όσον αφορά στα τοξικού χαρακτήρα απόβλητα
ι. Οι ανόργανες και οργανικές τοξικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται στα διάφορα
εργαστήρια να μην απορρίπτονται στην αποχέτευση, αλλά να συλλέγονται σε κατάλληλους
περιέκτες επικινδύνων υλικών, οι οποίοι φέρουν ανάλογη σήμανση και να δίνονται σε
αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
ιι. Οι άχρηστες ή ληγμένες φαρμακευτικές ουσίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να
καταγράφονται από ειδική επιτροπή, να αποθηκεύονται προσωρινά σε ψυγεία και να δίνονται
σε εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων ή να επιστρέφονται στον
προμηθευτή, κρατώντας σχετικά παραστατικά. Φάρμακα που έχουν ανοιχθεί ή εκτεθεί σε
μολυσματικό περιβάλλον, καθώς και οι συσκευασίες αυτών που έχουν υπολείμματα
φαρμάκων, θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά στο αντίστοιχο δοχείο και σε καμία
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22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

περίπτωση να μην επιστρέφονται στο φαρμακείο της Υγειονομικής Μονάδας λόγω του
αυξημένου κινδύνου επιμόλυνσης του.
ιιι. Τα υγρά στερέωσης και εμφάνισης του Ακτινολογικού εργαστηρίου να συλλέγονται σε
δεξαμενές, είτε σε ειδικά μπιτόνια και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες
μεταφορείς. Η ταυτότητα των χημικών θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στις συσκευασίες
αυτές. Ο άργυρος που περισυλλέγεται να παραδίδεται στον ΟΔΔΥ για εκποίηση
(ΚΥΑ13588/725/06(ΦΕΚ383/Β)), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
ιv. Τα χαλασμένα πιεσόμετρα υδραργύρου, οι μολύβδινοι θώρακες ακτινοπροστασίας, οι
οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα ανακυκλώσιμα στερεά απόβλητα και τα ιατρικά
οικιακού χαρακτήρα να συλλέγονται και να παραδίδονται στον ΟΔΔΥ για εκποίηση,
κρατώντας σχετικά παραστατικά.
v. Τα χρησιμοποιημένα φίλτρα να αποθηκεύονται προσωρινά και να δίνονται σε
εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας σχετικά παραστατικά.
vi. Οι ηλεκτρικές στήλες και οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μολύβδου να συλλέγονται και
να δίνονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης, κρατώντας σχετικά παραστατικά.
Η συλλογή των εύφλεκτων και άλλων τοξικών υγρών να γίνεται σε μικρούς πλαστικούς
κάδους ανθεκτικούς στο προς συλλογή και μεταφορά υλικό. Η ταυτότητα των χημικών
ουσιών θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στις συσκευασίες.
Για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων (κατεργασία, χειρισμό, αποθήκευση,
εισαγωγή, μεταφορά και απόρριψη τους), η Υγειονομική Μονάδα θα πρέπει να εφαρμόζει τη
νομοθεσία για την προστασία ανθρώπων, αγαθών και περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς
επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών (Κ.Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 ΦΕΚ216Β-6.3.2001
για την έγκριση κανονισμών ακτινοπροστασίας και Οδηγία 2006/117/ΕΥΡΑΤΟΜ, σχετικά
με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου
πυρηνικού καυσίμου).
Ο Φορέας συλλογής και μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων εκτός της ΥΜ με τον οποίο
συνεργάζεται ο Φορέας αυτής, υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή
ισόποση εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου που να καλύπτουν τις αντίστοιχες εργασίες
διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο υποχρεούται
να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία και στην εν συμβολαίου ή εγγυητικής επιστολής να
υπάρχει διαθέσιμο, για τυχόν έλεγχο από αρμόδια υπηρεσία, και στην εν θέματι ΥΜ.
Τα αιχμηρά αντικείμενα να συλλέγονται, αμέσως μετά την χρήση τους, σε ανθεκτικά,
αδιάτρητα, κίτρινα πλαστικά δοχεία με καπάκι και ειδική σήμανση (ετικέτα με την
ημερομηνία και προέλευση τους καθώς και το σήμα του βιολογικού κινδύνου) και να
τοποθετούνται προς απόρριψη μέσα στα χάρτινα κιτία από σκληρό χαρτί.
Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών αποβλήτων τα οποία
περιέχουν επικίνδυνους ή μολυσματικούς παράγοντες.
Τα υγρά απόβλητα που περιέχουν υψηλό ρυπαντικό ή βιολογικό φορτίο μετά την τυχόν
προεπεξεργασία και τη συλλογή σε ειδικά δοχεία να διατίθενται σε αδειοδοτημένους προς
τούτο φορείς, εντός το πολύ ενός έτους.
Απαγορεύεται η ανάμειξη μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επικινδύνων 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 30του Ν.4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α./13.02.2012).
Ο φορέας της Υγειονομικής Μονάδας υποχρεούται να τηρεί μητρώο σύμφωνα με το άρθρο
20 του Ν.4042/12, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της σχετικής ΚΥΑ με αριθ.οικ.146163
(ΦΕΚ1537/τ.Β/08.05.12) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών
Μονάδων”. Ο Φορέας της ΥΜ οφείλει να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες και στοιχεία
στην αρμόδια κατά περίπτωση αρχή όταν ζητούνται.
Ο φορέας του έργου οφείλει σύμφωνα με την υπ. αριθ. 43942/4026/16 ΚΥΑ
(ΦΕΚ2992/Β/19-9-2016), ως ισχύει, να συνδεθεί με το Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αποβλήτων (ΗΜΑ), πραγματοποιώντας όλες τις ενέργειες που η παραπάνω ΚΥΑ ορίζει.
Ειδικότερα, ο φορέα της δραστηριότητας υποχρεούται μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους
στην ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση στο ΗΜΑ Ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων,
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31.

32.

33.
34.




35.
36.

37.
38.

39.
40.
41.

42.

43.

με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή / και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο
χρόνο. Η έκθεση οφείλει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα
απόβλητα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη ισχύουσα νομοθεσία. Για τους
παραπάνω σκοπούς ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει στην ηλεκτρονική
καταχώρισή του στον ιστότοπο που τηρείται για το ΗΜΑ.
Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους θα πρέπει να υπάρχει σχετική σύμβαση και να
τηρούνται τα σχετικά παραστατικά. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να
συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά
επικίνδυνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06 και ως
ισχύουν.
Τα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα σε
διεθνείς λίστες υγιεινής, να είναι ενδεδειγμένα για ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και να μην
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως φορμαλδεΰδη, γλουταραλδεύδη.
Να μην αφήνονται για οποιοδήποτε λόγο εκτός των ειδικών χώρων προσωρινής
αποθήκευσης επικίνδυνα ή μολυσματικά απόβλητα.
Σε ότι αφορά στον περιβάλλοντα χώρο να προβλέπεται:
επαρκής χώρος κυκλοφορίας του κοινού, με ειδική μέριμνα για άτομα με κινητικές
δυσκολίες,
χώρος για τοποθέτηση υπαίθριων καθισμάτων και μικρών κάδων απορριμμάτων,
η δυνατότητα πρόσβασης οχήματος για την περίπτωση ανάγκης (ασθενοφόρο, όχημα
πυροσβεστικής), τη συλλογή των απορριμμάτων και τις ανάγκες τροφοδοσίας, καθώς και για
τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής των υποδομών.
Να προβλεφθεί κατάλληλα οριοθετημένος χώρος για του κάδους συγκέντρωσης των
απορριμμάτων. Η οριοθέτηση να προσφέρει και οπτική απομόνωση των κάδων.
Να τοποθετηθεί επαρκής αριθμός κατάλληλου μεγέθους και τύπου κάδων απορριμμάτων σε
επιτελικές θέσεις προκειμένου για την εξυπηρέτηση του κοινού, οι οποίοι να διατηρούνται σε
άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση . Επίσης, με μέριμνα του φορέα
λειτουργίας, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συγκέντρωση και αποκομιδή των απορριμμάτων
από τους κάδους και η εν γένει ευπρέπεια του χώρου.
Το σύνολο των υποδομών του νοσοκομείου να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, και να
συντηρούνται τακτικά. Επίσης, να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
Οι υποδομές του νοσοκομείου να διαθέτουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας εν ισχύ. Ο
φορέας λειτουργίας οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της αρμόδιας
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Να προβλεφθεί τακτική συντήρηση των κλιματιστικών της νοσηλευτικής μονάδας.
Να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικές δυσκολίες (πρόσβαση,
επι/αποβίβαση, χώροι υγιεινής κλπ.).
Να προβλεφθεί και συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση εκτάκτων
περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι
διαθέσιμο και άμεσα προσβάσιμο από το προσωπικό.
Να εφαρμοστεί από τον φορέα λειτουργίας το πρόγραμμα παρακολούθησης (monitoring) που
παρατίθεται στο Κεφάλαιο 12 της Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα. Εφόσον από το
πρόγραμμα παρακολούθησης προκύψει ότι από τη λειτουργία έχει επέλθει υποβάθμιση της
ποιότητας του περιβάλλοντος, θα πρέπει άμεσα να υποβληθεί στην αρμόδια περιβαλλοντική
αρχή προς έγκριση φάκελος με προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση του ανακύψαντος
προβλήματος.
Ισχύουν οι προτεινόμενοι όροι και τα μέτρα περί προστασίας του περιβάλλοντος που
αναφέρονται στην Μ.Π.Ε. του έργου που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε
αντίθεση με τα παραπάνω. Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων
που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν
τον φορέα του έργου.
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Γ3. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΑΑΜ ΚΑΙ
ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
1. Το σύνολο της διαδικασίας επεξεργασίας των ΕΑΑΜ από τον μετατροπέα καθώς και της
συλλογής και μεταφοράς τους οφείλει να γίνεται σε απόλυτη συμφωνία με τα προβλεπόμενα
από την ΚΥΑ οικ.146163/3-5-12 (ΦΕΚ1537/Β/8.5.12) “Μέτρα και Όροι Διαχείρισης
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ
οικ.62952/5384/23.12.16 (ΦΕΚ4326/Β/30.12.16) “Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4342/2015.
2. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διαχείριση των ιατρικών
αποβλήτων. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τη μεταφορά των αποβλήτων να είναι
αποδεδειγμένα κατάλληλα εκπαιδευμένοι, να φέρουν κατάλληλα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ) και να ακολουθούν τις οδηγίες της Ε.Ν.Λ. για το χειρισμό τους.
3. Η εκπαίδευση του λοιπού προσωπικού για την ορθή διαχείρισης των αποβλήτων να
πραγματοποιείται βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του
νοσοκομείου. Να γίνονται επαναληπτικά σεμινάρια και ασκήσεις τουλάχιστον μια φορά το
εξάμηνο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι διαθέσιμος και σε άριστη
κατάσταση.
4. Οι ειδικοί χώροι αποθήκευσης επικινδύνων ή μολυσματικών αποβλήτων πρέπει να φέρουν
στην εξωτερική επιφάνεια ειδική σήμανση με τον όρο «επικίνδυνα Απόβλητα» και το διεθνές
σύμβολο του μολυσματικού και επικινδύνου χαρακτήρα. Οι ψυκτικοί θάλαμοι προσωρινής
αποθήκευσης των ΕΙΑ-ΜΤΧ να είναι τοποθετημένοι σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, να
διαθέτουν σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας, ειδική σήμανση επικινδύνων, πυρασφάλεια,
κλειδαριά για να μην επιτρέπεται η είσοδος του κοινού ή μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού
και να απολυμαίνονται τακτικά. Να προβλέπεται η αδιάλειπτη λειτουργία των ψυκτικών
θαλάμων σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος (π.χ. με βοηθητική γεννήτρια).
5. Η αποθήκευση των ΕΙΑ-ΜΧ δεν πρέπει να γίνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των 5
ημερών και για θερμοκρασία μεγαλύτερη των 5oC. Το σύνολο των χώρων αποθήκευσης να
τηρούν τα προβλεπόμενα από το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ με αριθ. οικ.146463
(ΦΕΚ1537/τ.Β/08.05.2012).
6. Τα επεξεργασμένα απόβλητα ΕΑΑΜ να απομακρύνονται από το Νοσοκομείο από
κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα ο οποίος να διαθέτει άδεια συλλογής μεταφοράς που να
συμπεριλαμβάνει τα μεταφερόμενα επεξεργασμένα απόβλητα.
7. Ο φορέας παραλαβής ελέγχει το φορέα επεξεργασίας για την αποτελεσματικότητα της
αποστείρωσης με δειγματοληπτικό έλεγχο των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ που παραδίδονται
για διάθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 2003/33/ΕΚ.
8. Η δειγματοληψία και ο έλεγχος για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης να γίνονται
από εξειδικευμένο και διαπιστευμένο εργαστήριο. Το πρότυπο ελέγχου που θα ακολουθείται
να είναι το ΕΛΟΤ EN ISO 11138.01.
9. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η επεξεργασία των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ δεν ήταν
επιτυχής, ο φορέας επεξεργασίας καταβάλλει στον φορέα διάθεσης το κόστος ελέγχου της
αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης.
10.Εφόσον ο φορέας διαχείρισης εμπίπτει στα οριζόμενα της παρ. 2 αρθρ. 2 της ΚΥΑ
37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419/Β) θα πρέπει σύμφωνα με το Άρθρο 12 παρ.1 του Ν. 4014/11 να
διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου που να
καλύπτουν τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις
οικείες διατάξεις, το οποίο υποχρεούται να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία, κατά την
ανανέωση ή τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας.
11.Επιτρέπεται από τρίτο φορέα (ιδιωτικό ή δημόσιο) να παραλαμβάνει τα επεξεργασμένα
προσομοιάζοντα με αστικά απόβλητα, καθώς και τα επεξεργασμένα (Μικτά Επικίνδυνα
Απόβλητα), με την προϋπόθεση ότι διαθέτει τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία
αδειοδοτήσεις και να διαθέτει τα απόβλητα σε προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία
χώρους.
12. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια
υγεία κατά παράβαση της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, κατά τη λειτουργία
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της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή ανάκτησης ή κατά την συλλογή και μεταφορά
των ΕΑΥΜ:


να ειδοποιηθεί αμελλητί, προφορικά και εγγράφως, το αργότερο εντός 24 ωρών, την αρμόδια
Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και
τις αρμόδιες Δ/νσεις Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου.
 να λαμβάνεται άμεσα κάθε μέτρο
 να υποβάλλεται σχέδιο αντιμετώπισης στις αρμόδιες Υπηρεσίες
Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ
ΖΩΝΕΣ.
To Νοσοκομείο βρίσκεται εντός του Γενικού Πολεοδομικού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης το οποίο
εγκρίθηκε προσφάτως το 2017.
Στο νησί της Σύρου έχει καθοριστεί ζώνη οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) κατώτατου ορίου κατάτμησης
και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων
οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή των δήμων Ερμούπολης και Άνω Σύρου και των
κοινοτήτων Μάννα, Βάρης, Ποσειδωνίας, Φοίνικα και Γαλησσά (ΦΕΚ 339/2-6-1989).
Το Νοσοκομείο βρίσκεται εκτός προστατευόμενης περιοχής.
Ε. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
Αρκούν τα μέτρα προστασίας που αναφέρονται στην παράγραφο Γ της παρούσας
Η εν θέματι δραστηριότητα θα μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της, με την προϋπόθεση ότι θα
συμμορφώνεται με τυχόν απαγορευτικές ή άλλες δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την
αναθεώρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.
ΣΤ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΙΣΧΥΟΣ
ΤΗΣ
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
1. Το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας ορίζεται, σε δέκα χρόνια από την υπογραφή της
παρούσας , με την προϋπόθεση ότι:
α. Δεν θα επέλθει εν τω μεταξύ τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας.
β. Δεν θα υπάρξουν επιφυλάξεις για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου από συναρμόδιες
Υπηρεσίες και Φορείς.
γ. Θα τηρούνται επακριβώς οι προϋποθέσεις και οι όροι της παρούσας.
δ. Θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της μελέτης (Μ.Π.Ε.) που συνοδεύει την παρούσα, αλλά
και τα στοιχεία που αναφέρονται επί του έργου, εκτός των σημείων που έρχονται σε αντίθεση με
τους παραπάνω περιβαλλοντικούς όρους.
ε. Δεν έχουν επέλθει έως την υπογραφή της παρούσας, άλλες περιβαλλοντικές ή πολεοδομικές
ρυθμίσεις μεταβολής των χρήσεων γης ή άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις που να αποκλείουν την
χωροθέτηση, υλοποίηση ή λειτουργία του υπόψη έργου στην περιοχή.
Εγκαίρως πριν την λήξη ισχύος της παρούσας απόφασης και εφόσον ο φορέας του έργου επιθυμεί
την συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να εφοδιασθεί με νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων ή με απόφαση ανανέωσής τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τις προϋποθέσεις που θέτουν αυτές. Ισχύουν προσωρινώς οι
όροι της παρούσας, έως την έκδοση νεώτερης Απόφασης ανανέωσης ή τυχόν τροποποίησης της
παρούσας, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας του έργου αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τυχόν
τροποποίηση της παρούσας και τουλάχιστον δύο μήνες πριν την λήξη ισχύος της, υποβάλλοντας
προς τούτο τα εκάστοτε απαραίτητα δικαιολογητικά.
2. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, η παρούσα καθώς και το σύνολο των στοιχείων
ελέγχου, ( συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.) πρέπει
σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο χώρο του έργου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό
όργανο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Άρση ισχύος της παρούσας απόφασης είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά την λειτουργία του έργου
από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα
υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν
προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και τη παρούσα. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται πρόσθετοι
περιβαλλοντικοί όροι ή μεταβάλλονται οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

με τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας (παρ.9 άρθρου 2 και άρθρο 6 του Ν.
4014/11).
Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης γίνεται σύμφωνα με τις
εκάστοτε κείμενες διατάξεις από τη Δ/νση Πε.Χω.Σ. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
καταρχήν και από όποια αρμόδια για αυτόν Υπηρεσία.
Η παρούσα αναφέρεται μόνο στην αντιμετώπιση των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
προκύπτουν από την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου, δεν αφορά θέματα ασφάλειας των
εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού κατασκευής και
λειτουργίας και δεν αναιρεί, υποκαθιστά ή απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από τον ανεφοδιασμό με
λοιπές τυχόν προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για
το σύνολο του έργου και τυχόν συνοδά αυτού από τυχόν άλλες υπηρεσίες και φορείς.
Η παρούσα εκδίδεται ανεξάρτητα οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας αδειοδότησης του έργου που
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η παρούσα εκδίδεται χωρίς την εξέταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου υλοποίησης του
έργου, δεν καλύπτει νομικά επί του δικαιώματος εκμετάλλευσης του έργου, ούτε δημιουργεί ή
αναγνωρίζει δικαιώματα κυριότητας επί του χώρου στον οποίο αναφέρεται, ούτε αποτελεί
αναγνώριση τίτλου ιδιοκτησίας. Απαραίτητη προϋπόθεση υλοποίησης του έργου αποτελεί η νόμιμη
παραχώρηση όλων των επιμέρους στοιχείων του έργου ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς που τα
διέπει.
Η παρούσα εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης του γηπέδου, δεν
καλύπτει τυχόν αυθαίρετες οικοδομικές κατασκευές του έργου ή οποιαδήποτε άλλη κατασκευή
που δεν περιγράφεται στον φάκελο του έργου. Τυχόν αυθαίρετες οικοδομικές κατασκευές, για
τις οποίες η παρούσα δεν ενέχει θέση νομιμοποίησης, διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
περί αυθαίρετων κατασκευών.
Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
Η παρούσα ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις
που τυχόν κατισχύουν αυτής.
Η παρούσα απόφαση δεν αντικαθιστά λοιπές άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, ούτε απαλλάσσει
τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση εφοδιασμού και με άλλες άδειες εγκρίσεις αν από την
κείμενη σχετική νομοθεσία προκύπτει ανάλογη υποχρέωση.
Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας και δεν καλύπτονται από τους
όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν
είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης Μ.Π.Ε. και του φακέλου που την συνοδεύει.
Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:
• να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής
στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους
περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του
έργου ή της δραστηριότητας,
• να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο,
• να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες,
• να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις−υποδείξεις των αρμόδιων
ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Η παρούσα Απόφαση χορηγείται βάσει των δεδομένων που παρουσιάζονται στο φάκελο της Μ.Π.Ε.
που τη συνοδεύει και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, χωρίς την διενέργεια προληπτικών
ελέγχων του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτά τα στοιχεία του
φακέλου της Μ.Π.Ε. είναι αναληθή, η ισχύς της παρούσας ανακαλείται αυτόματα.
Οποιαδήποτε παράβαση όρου ή όρων της παρούσας, αποτελεί αυτοδίκαια και αιτία αναστολής
ή ανάκλησής της.

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ’ υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και
δραστηριοτήτων καθώς και η περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης, μόλυνσης ή άλλης
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υποβάθμισης του περιβάλλοντος, συνεπάγεται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, την επιβολή στον υπεύθυνο των προβλεπομένων Διοικητικών και Ποινικών κυρώσεων από
τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, ως ισχύουν με το Ν. 3010/02 και όπως ισχύουν με
τον Ν.4014/11 ιδιαίτερα το άρθρο 21 αυτού και το Ν. 4042/2012 και ως ισχύει.
Σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση θεωρούνται και υπογράφονται από τον
Προϊστάμενο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣΧ Ν.Α. ή το νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με την (62) σχετική.
Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στην διαδικτυακή διεύθυνση
www.aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην
21398/2012 KYA).
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου κοινοποιούμε την παρούσα προκειμένου να μεριμνήσει για
τη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/02) και τον Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011).
Κατά της παρούσας, επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του
Ν.2503/97, προσφυγή στον Υπουργό ΠΕΡ.ΕΝ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών.
Επίσης, η παρούσα Απόφαση μπορεί να προσβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της με αριθ.
9269/470/2007 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 286/Β/02-03-2007) «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων
ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1650/1986, όπως
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3010/2002» (Β΄ 1391) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
των άρθρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ «σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην
κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση
όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και
96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου».
Συνημμένα:

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Α.Δ.ΑΙΓΑΙΟΥ

Ένα αντίτυπο Μ.Π.Ε.

Εσ. Διανομή
1. Συντονιστή (με γνωστοποίηση ΑΔΑ)
2. Γεν. Διευθ. (με γνωστοποίηση ΑΔΑ)
3. Φ. Πε.
4. Αρχείο
5. Φ. Υπ.

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
Αν. Γενικός Διευθυντής ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (για δημοσίευση)
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 84100 ΣΥΡΟΣ
2. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΟΛ. & ΑΘΛΗΤ. (για
ενημέρωση)
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 10 ΤΚ 10555 ΑΘΗΝΑ
Αρχαιοτήτων
3. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Α.Δ.Α. (για ενημέρωση)
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΚ 84100 ΣΥΡΟΣ
4. Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Α. (για ενημέρωση)
Μπότσαρη 2-8, 18538, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
ΓΕΕΘΑ/Γ2, (για ενημέρωση)
Μεσογείων 227-231, 15451, Χολαργός, ΑΘΗΝΑ
6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛ.
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΟΛ. & ΑΘΛΗΤ .(για ενημέρωση)
ΚΛΕΨΥΔΡΑΣ 1 Τ.Κ. 10555 ΑΘΗΝΑ
7. Υ.Π.ΕΝ.
Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (για ενημέρωση)
Μεσογείων 119, 115 26 ΑΘΗΝΑ
8. ΔΗΜΟ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (για ενημέρωση)
ΕΝΤΑΥΘΑ
9. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ¨ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ¨ (με φάκελο)
ΕΝΤΑΥΘΑ
10. ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Ο.Ε.
Τ.Θ. 60824 ΤΚ57001 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (για ενημέρωση)
Σε εφαρμογή του αρίθμ. 14625/27-6-2012 εγγράφου – οδηγίας (Β4ΛΝΧ-Θ1Δ) της Δ/νσης Κράτους – Πολίτη,
Δ/νσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας, Γεν. Δ/νσης Δ/κης Οργάνωσης και Διαδικασιών του
Υπουργείου Δ/κης Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η γνωστοποίηση της παρούσας
Απόφασης προς τους αποδέκτες 2 έως 11, θα πραγματοποιηθεί με ξεχωριστό έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται
μόνο ο Α.Δ.Α. της αναρτημένης Πράξης και περιληπτική αναφορά στο αντικείμενο του θέματος χωρίς να
αναγκαιεί η αποστολή φωτοαντιγράφου της.
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