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1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Την 1/4/2004 τέθηκε σε ισχύ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)
Η.Π.37591/2031 (ΦΕΚ 1419 Β/1-10-2003) ΄΄Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
ιατρικών αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες΄΄, µε την οποία καθορίζονται
τα µέτρα, οι όροι και οι διαδικασίες για τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων,
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία, το περιβάλλον και ο
αποτελεσµατικός έλεγχος της διαχείρισης των αποβλήτων αυτών.
Επανειληµµένα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης έχουν ασχοληθεί µε
θέµατα διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (εφεξής ΄΄ΕΙΑ΄΄),
ενώ σχετικές καταγγελίες για επί µέρους υγειονοµικές µονάδες έχουν γίνει και
στον Συνήγορο του Πολίτη.
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ
Α’ 10), ο Συνήγορος του Πολίτη ΄΄δύναται να επιληφθεί υποθέσεων
αυτεπαγγέλτως΄΄. Επίσης, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 5 του Π.∆.
273/1999 (ΦΕΚ Α’ 229), όπως αντικαταστάθηκε µε την απόφαση 746/2004
του Συνηγόρου του Πολίτη (ΦΕΚ Β΄742/18.5.2004) ΄΄Την απόφαση για τη
διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας λαµβάνει ο Συνήγορος του Πολίτη κατόπιν
εκτίµησης της σοβαρότητας του θέµατος. Για την εκτίµηση της σοβαρότητας
του θέµατος λαµβάνεται ιδίως υπόψιν η διαπίστωση ενδιαφέροντος της κοινής
γνώµης, η βαρύτητα της προσβολής του δικαιώµατος ή συµφέροντος καθώς
και ο αριθµός των ενδιαφεροµένων προσώπων…΄΄
Στο πλαίσιο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη αποφάσισε τη διενέργεια
αυτεπάγγελτης έρευνας µε α.π. 661/2005, µε στόχο τη διερεύνηση της
συµµόρφωσης των εµπλεκοµένων φορέων προς την ανωτέρω ΚΥΑ, καθώς
και προς την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία για τη διαχείριση ιατρικών
αποβλήτων.
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2. ΟΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Επιδίωξη του Συνηγόρου του Πολίτη ήταν η εν λόγω έρευνα να είναι
όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική της κατάστασης που επικρατεί ως
προς τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων στη χώρα.
Για τους σκοπούς της έρευνας, αποφασίστηκε:
Α. να γίνουν αυτοψίες σε ικανό αριθµό δηµόσιων νοσοκοµείων, τόσο
στην Αθήνα όσο και στην Περιφέρεια, ως προς τη διαχείριση των
Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων
Β. να γίνουν συναντήσεις µε όσο το δυνατόν περισσότερους
εµπλεκόµενους φορείς και να καταγραφούν οι απόψεις τους, και
Γ. να γίνει βιβλιογραφική έρευνα
Κλιµάκια του Συνηγόρου του Πολίτη διεκπεραίωσαν τις παρακάτω
δράσεις στις ηµεροµηνίες οι οποίες αναφέρονται εντός παρενθέσεων:
1. Παρακολούθηση Ηµερίδας ‘’Νοσοκοµειακά Απόβλητα : Κίνδυνος για τη
∆ηµόσια Υγεία και το Περιβάλλον’’ (2-2-2005)
2. Αυτοψία στο Νοσοκοµείο Αφροδισίων και ∆ερµατικών Νόσων
‘Α.Συγγρός’ (23-02-2005)
3. Αυτοψία στο Γ.Ν. Νίκαιας (12-5-2005)
4. Αυτοψία στη Μονάδα Αποτέφρωσης Νοσοκοµειακών Απορριµµάτων
του Ενιαίου Συνδέσµου ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής
(Ε.Σ.∆.Κ.Ν.Α.) στον ∆ήµο Άνω Λιοσίων (23-5-2005)
5. Αυτοψία στο Α.Ο.Ν.Α. ‘Ο Άγιος Σάββας’ (25-5-2005)
6. Αυτοψία στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας (13-6-2005)
7. Αυτοψία στο Περιφερειακό Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο
Ηρακλείου (14-6-2006)
8. Αυτοψία στο Νοσοκοµείο Ρεθύµνου (15-6-2006)
9. ∆εύτερη αυτοψία στη Μονάδα Αποτέφρωσης Νοσοκοµειακών
Απορριµµάτων του Ενιαίου Συνδέσµου ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού
Αττικής (Ε.Σ.∆.Κ.Ν.Α.) στο ∆ήµο Άνω Λιοσίων (2-10-2006)
Επίσης, έγιναν συναντήσεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες µε φορείς
εµπλεκόµενους στη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (εφεξής
ΕΙΑ) και εκπονήθηκε σειρά σχετικών εγγράφων.
Στην πλειονότητα των Νοσοκοµείων, στα οποία διενεργήθηκαν
αυτοψίες, πραγµατοποιήθηκαν και συναντήσεις µε τους ∆ιοικητές ή
αναπληρωτές ∆ιοικητές των Νοσοκοµείων καθώς και µε τους ιατρούς,
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νοσοκόµους, µηχανικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που ήταν
επιφορτισµένοι µε το έργο της διαχείρισης των ΕΙΑ. Επίσης, κατά τη διάρκεια
της αυτοψίας, ελήφθησαν αντίγραφα εγγράφων και φωτογραφίες από τους
χώρους διαχείρισης των ΕΙΑ.
Μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, συντάχθηκαν σχετικές Εκθέσεις
Αυτοψίας οι οποίες απεστάλησαν στους αντίστοιχους φορείς.
Επίσης, µε στόχο την εύρεση και την αξιολόγηση της παραγόµενης
ποσότητας Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων ανά νοσοκοµειακή κλίνη στη
χώρα µας, ζητήθηκαν, τα αντίστοιχα στοιχεία σχετικά µε την παραγωγή ΕΙΑ
(ανά κλίνη, αναλυτικά ανά κλινική και ηµέρα) από τα εξής Νοσοκοµεία:
1. Γενικό Νοσοκοµείο Πειραιά ‘Τζάνειο’
2. Α.Ο.Ν.Α. ‘Ο Άγιος Σάββας’
3. Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών ‘Ο Ευαγγελισµός’
Για την εύρεση του αριθµού των κλινών ανά κλινική και νοσοκοµείο
ζητήθηκαν, για τα παραπάνω νοσοκοµεία, τα επίσηµα στοιχεία από την
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος.
Οι αυτοψίες διενεργήθηκαν από ειδικούς επιστήµονες του Συνηγόρου
του Πολίτη, οι οποίοι συνέβαλαν και στην εκπόνηση των Εκθέσεων Αυτοψίας.
Στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των ΕΙΑ του Γενικού Νοσοκοµείου
Αθηνών ‘Ο Ευαγγελισµός’ ελήφθησαν και από τον Κύκλο Ποιότητας Ζωής του
Συνηγόρου του Πολίτη.
Στοιχεία στατιστικής επεξεργασίας που αφορούν την παραγωγή ΕΙΑ
στα νοσοκοµεία: α. Γενικό Νοσοκοµείο Πειραιά ‘Τζάνειο’ και β. Γενικό
Νοσοκοµείο Αθηνών ‘ Ο Ευαγγελισµός’ και γ. Α.Ο.Ν.Α. ‘Ο Άγιος Σάββας’,
ελήφθησαν από ερευνητική εργασία του ∆ρα Νίκου Ξενάκη (γεωλόγουπεριβαλλοντολόγου) - τον οποίο ο Συνήγορος του Πολίτη ευχαριστεί θερµά
για τη συνεργασία – και του ειδικού επιστήµονα του ΣτΠ Σωτήρη Στασινού.
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3. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

Από τις εκθέσεις αυτοψίας, ανά φορέα και χρονολογική σειρά
διενέργειας, προκύπτουν τα εξής:

3.1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΩΝ

ΚΑΙ

∆ΕΡΜΑΤΙΚΩΝ

ΝΟΣΩΝ

‘Α.ΣΥΓΓΡΟΣ’ (23-02-2005)
1. ∆εν υπήρχε Εσωτερικός Κανονισµός ∆ιαχείρισης ΕΙΑ κατά τα
πρότυπα της ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031 (εφεξής και ΚΥΑ) κατά παράβαση της
παρ. Α.1 του άρθρου 6 της σχετικής ΚΥΑ.
2. Τα στερεά Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ) του Νοσοκοµείου
αποθηκεύονταν, µετά τη συλλογή τους, προσωρινά σε ειδικό ψυκτικό θάλαµο
έως την τελική επεξεργασία τους από ιδιωτική εταιρία σε κινητή µονάδα
αποστείρωσης, δυνάµει σχετικής σύµβασης (όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ).
3. Τα µολυσµατικά υγρά απόβλητα του νοσοκοµείου (π.χ. ούρα και
κόπρανα ασθενών µε τον ιό της ηπατίτιδας), οδηγούνταν απ΄ ευθείας στην
αποχέτευση, χωρίς καµία σχετική προεπεξεργασία κατά παράβαση της παρ.
2β, Πίν.2, Παράρτηµα 1, άρθρο 17 της ανωτέρω ΚΥΑ. Επισηµάνθηκε, από
πλευράς Νοσοκοµείου, η δυσκολία συλλογής και επεξεργασίας των εν λόγω
αποβλήτων.
3.2 Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ (12-5-2005)
1. Τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ) του Νοσοκοµείου (15 µέχρι
17 τόνοι κάθε µήνα), µετά τη συλλογή τους, αποθηκεύονταν προσωρινά σε
ειδικό ψυκτικό θάλαµο, έως την τελική αποκοµιδή τους στη Μονάδα
Αποτέφρωσης Νοσοκοµειακών Απορριµµάτων του ΕΣ∆ΚΝΑ.
2. Έγινε επίσκεψη σε κλινικές του νοσοκοµείου. ∆ιαπιστώθηκε η
συλλογή α. των αιχµηρών αντικειµένων σε πλαστικά σκληρά δοχεία, β. των
οικιακού τύπου αποβλήτων σε µαύρες σακούλες, και γ. των επικινδύνων σε
κόκκινες σακούλες (όπως προβλέπεται σχετικά στην ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031)
3. Ευρέθησαν χαρτοκιβώτια περιέχοντα ΕΙΑ, προσωρινά τοποθετηµένα
σε µη κατάλληλους εξωτερικούς χώρους των κτιρίων του Νοσοκοµείου (εντός
των ορίων του Νοσοκοµείου) δίπλα σε κοινά απόβλητα οικιακού τύπου κατά
παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 5 της σχετικής ΚΥΑ. Επίσης, εντός των
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κλινικών, σε µη κατάλληλους χώρους, υπήρχαν προσωρινά τοποθετηµένα
χαρτοκιβώτια µε ΕΙΑ κατά παράβαση της παρ. ∆.1 του άρθρου 6 της ΚΥΑ.
Επισηµάνθηκε, από πλευράς Νοσοκοµείου, η έλλειψη χώρων προσωρινής
αποθήκευσης.
4. Παρατηρήθηκε το φαινόµενο να µεταφέρονται υπερπλήρεις και
ανοιχτοί κάδοι προσαγωγής ΕΙΑ προς το ψυγείο αποθήκευσης (από το
ιδιωτικό συνεργείο που έχει υπογράψει σχετική σύµβαση µε το Νοσοκοµείο)
κατά παράβαση της παρ. Γ.1. του άρθρου 6 της ως άνω ΚΥΑ.
5. ∆εν υπήρχε Εσωτερικός Κανονισµός ∆ιαχείρισης ΕΙΑ κατά τα
πρότυπα της ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031 κατά παράβαση της παρ. Α.1. του
άρθρου 6 της ΚΥΑ, πλην, όµως, ήταν υπό κατάρτιση.
6. Τα απόβλητα αµιγώς τοξικού χαρακτήρα (εφεξής ΕΙΑ -ΤΧ) των
ακτινολογικών εργαστηρίων (τα οποία περιέχουν άργυρο) συλλέγονταν σε
απλή πλαστική δεξαµενή, η οποία ήταν κατά το µεγαλύτερο µέρος της
πλήρης. ∆εν υπήρχε πρόβλεψη για τη διάθεση των αποβλήτων αυτών.
Σύµφωνα µε τον υπεύθυνο του εργαστηρίου, στο παρελθόν τα απόβλητα
αυτά παραλαµβάνονταν από τον Ο∆∆Υ ή από ιδιωτικές εταιρίες οι οποίες
διεξήγαν απαργύρωση, γεγονός το οποίο δεν ελάµβανε χώρα πλέον. Έτσι,
τουλάχιστον ένα µεγάλο µέρος των τοξικών αυτών αποβλήτων οδηγείτο
ανεπεξέργαστο στην αποχέτευση, κατά παράβαση της παρ. ∆.3. του άρθρου
6 της σχετικής ΚΥΑ.
7. Τα µολυσµατικά υγρά απόβλητα του Νοσοκοµείου (π.χ. ούρα και
κόπρανα ασθενών µε τον ιό της ηπατίτιδας), οδηγούνταν στην αποχέτευση
χωρίς καµία σχετική προεπεξεργασία κατά παράβαση της παρ. 2β, Πίνακας 2,
Παράρτηµα 1, άρθρο 17 της ανωτέρω ΚΥΑ). Επισηµάνθηκε, από πλευράς
νοσοκοµείου η δυσκολία συλλογής και επεξεργασίας των εν λόγω
αποβλήτων.
8. Τα στερεά Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα
µολυσµατικό και τοξικό χαρακτήρα (εφεξής ΕΙΑ-ΜΤΧ) και, τουλάχιστον, ένα
µέρος, των αποβλήτων αµιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) οδηγούνταν µαζί
µε τα απόβλητα αµιγούς µολυσµατικού χαρακτήρα (εφεξής ΕΙΑ-ΜΧ) στη
Μονάδα Αποτέφρωσης Νοσοκοµειακών Απορριµµάτων του ΕΣ∆ΚΝΑ. Αυτό
συνιστά παράβαση των όρων 1 και 2 της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΚΥΑ οικ. 112997/8-10-97) της ανωτέρω Μονάδας Αποτέφρωσης, στην οποία
αναφέρεται ότι ΄΄η εγκατάσταση θα λειτουργεί µόνο µε τα µολυσµατικά
απόβλητα των νοσοκοµείων΄΄ και ΄΄απαγορεύεται η καύση οποιωνδήποτε
τοξικών αποβλήτων΄΄. Σύµφωνα µε τους αρµόδιους, στο Νοσοκοµείο δεν
υπήρχε κατά την παρούσα φάση δυνατότητα για διαφορετική διαχείριση των
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αποβλήτων αυτών (π.χ.
αποβλήτων για 2 έτη).

χώρος

προσωρινής

αποθήκευσης

τοξικών

3.3 ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ Ε.Σ.∆.Κ.Ν.Α. ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (23-5-2005 ΚΑΙ 2-102006)

Α. 23-5-2005
1. Στην πράξη, και παρά τις επί µέρους σχετικές συµβάσεις των
νοσοκοµείων µε τον ΕΣ∆ΚΝΑ, οδηγούνταν στη Μονάδα Αποτέφρωσης
Νοσοκοµειακών Απορριµµάτων του ΕΣ∆ΚΝΑ, από κάποια νοσοκοµεία, και οι
τρεις κατηγορίες στερεών ΕΙΑ. Το γεγονός αυτό ελάµβανε χώρα κατά
παράβαση των όρων 1 και 2 της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΚΥΑ οικ.
112997/8-10-97 της ανωτέρω Μονάδας Αποτέφρωσης, στην οποία
αναφέρεται ότι ΄΄η εγκατάσταση θα λειτουργεί µόνο µε τα µολυσµατικά
απόβλητα των νοσοκοµείων΄΄ και ΄΄απαγορεύεται η καύση οποιωνδήποτε
τοξικών αποβλήτων΄΄.
2. Σε κάποιες Υγειονοµικές Μονάδες δεν γινόταν ορθή συσκευασία των
ΕΙΑ. Έτσι, σύµφωνα µε τα όσα δήλωσαν εκπρόσωποι της ιδιωτικής εταιρίας η
οποία διαχειρίζεται τη λειτουργία της εγκατάστασης, έχουν τραυµατιστεί
εργαζόµενοι της εγκατάστασης αποτέφρωσης ΕΙΑ, από χρησιµοποιηµένες
βελόνες και αιχµηρά αντικείµενα τα οποία δεν είναι τοποθετηµένα σε άκαµπτα
δοχεία, όπως προβλέπεται σχετικά. Επίσης αναφέρθηκε, ότι σε πολλές
περιπτώσεις οι σακούλες, οι οποίες είναι τοποθετηµένες εντός των
χαρτοκιβωτίων, δεν δένονται, µε προφανείς κινδύνους για την ασφάλεια των
εργαζοµένων στην εγκατάσταση.
Β. 2-10-2006
Όπως ενηµερώθηκαν οι εκπρόσωποι του Συνήγορου του Πολίτη,
επίκειτο η έκδοση νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τον
Κεντρικό Αποτεφρωτήρα της ΕΣ∆ΚΝΑ, µε βάση την οποία θα επιτρέπεται στο
µέλλον η αποτέφρωση και των τριών κατηγοριών ΕΙΑ. Έως και την
ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας Ειδικής Έκθεσης δεν είχε εκδοθεί η
σχετική ΚΥΑ. Για το σκοπό αυτό επικοινωνήσαµε µε τη ∆ιεύθυνση
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Υγειονοµικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ζητήσαµε τις απόψεις της, δεδοµένου ότι η
συγκεκριµένη υπηρεσία διατυπώνει γνώµη προς τον Υπουργό ως προς την
υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ. Επίσης, ζητήσαµε κοινή αυτοψία µε την εν λόγω
υπηρεσία, στη Μονάδα Αποτέφρωσης Νοσοκοµειακών Απορριµµάτων του
ΕΣ∆ΚΝΑ, προκειµένου να διαπιστωθεί η καλή λειτουργία της εγκατάστασης.
Η κοινή αυτοψία πραγµατοποιήθηκε στις 2-10-2006. Κατά την αυτοψία έγινε
συνάντηση µε εκπροσώπους της ιδιωτικής εταιρίας που διαχειρίζεται τη
λειτουργία της παραπάνω Μονάδας για λογαριασµό του ΕΣ∆ΚΝΑ (εφεξής
‘’ιδιωτική εταιρία’’), καθώς και µε εκπροσώπους των εργαζόµενων της
παραπάνω ιδιωτικής εταιρίας, οι οποίοι εργάζονται στην εγκατάσταση. Τα
αποτελέσµατα της αυτοψίας ήταν τα παρακάτω:
1. ∆εν είναι γνωστό στην ιδιωτική εταιρία, και κατά συνέπεια στον
ΕΣ∆ΚΝΑ, εάν στην εγκατάσταση οδηγούνται προς αποτέφρωση ΕΙΑ που
περιέχουν >1% αλογονούχων οργανικών ουσιών, εκφρασµένων σε χλώριο.
Σύµφωνα µε το Παράρτηµα 2 του Πίνακα 4 του άρθρου 17 της ΚΥΑ, στην
περίπτωση που ισχύουν τα παραπάνω, η θερµοκρασία καύσης πρέπει να
αυξάνεται στους 1100ο C επί δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον, προκειµένου να
µην απάγονται από την εγκατάσταση στο περιβάλλον παραπροϊόντα καύσης
επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία (π.χ. διοξίνες, φουράνια). Σήµερα, η
θερµοκρασία αυτή δεν υπερβαίνει τους 880-920ο C και σύµφωνα µε την
ιδιωτική εταιρία, η συγκεκριµένη Μονάδα Αποτέφρωσης δεν δύναται να
αποτεφρώσει στους 1100ο C. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, δεν υπάρχει
υποχρέωση να γίνεται µέτρηση του ποσοστού αλογονούχων οργανικών
ουσιών των ΕΙΑ εντός της Μονάδας Αποτέφρωσης. Επίσης, δεν λαµβάνει
χώρα τέτοια µέτρηση ούτε στις υγειονοµικές µονάδες οι οποίες παράγουν τα
ΕΙΑ. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η απουσία διοξινών και
φουρανίων στα αέρια καύσης που οδηγούνται στο περιβάλλον
2. Υπάρχει έλλειψη ικανών αποθηκευτικών χώρων (ψυκτικών
θαλάµων) των ΕΙΑ, εντός των εγκαταστάσεων του Κεντρικού Αποτεφρωτήρα,
προτού τα ΕΙΑ αυτά οδηγηθούν προς επεξεργασία. Προς το παρόν, οι προς
επεξεργασία ποσότητες ΕΙΑ είναι περίπου 8 τόνοι την ηµέρα και, ως εκ
τούτου, το πρόβληµα δεν είναι τόσο οξύ. Σύµφωνα µε την ιδιωτική εταιρία, αν
αυξηθεί η προς επεξεργασία ποσότητα σε 12 τόνους ανά ηµέρα, δεν θα
υπάρχει πάντοτε δυνατότητα επαρκούς αποθήκευσης-ψύξης των αποβλήτων
(σηµειώνεται πάντως ότι η Μονάδα Αποτέφρωσης διαθέτει Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων για επεξεργασία 30 τόνων ΕΙΑ την ηµέρα).
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3. Σε κάποιους ψυκτικούς θαλάµους αποθήκευσης ΕΙΑ η θερµοκρασία
ήταν µεγαλύτερη από 5 C (δηλαδή µεγαλύτερη από την ανώτατη επιτρεπτή
θερµοκρασία σύµφωνα µε την ΚΥΑ ΗΠ 37591/2031) και συγκεκριµένα έφθανε
έως και τους 13ο C.
4. Οι εκπλύσεις των δαπέδων των θαλάµων ψύξης-αποθήκευσης των
ΕΙΑ θα έπρεπε να συγκεντρώνονται και να οδηγούνται µαζί µε τα ΕΙΑ προς
αποτέφρωση, καθώς περιέχουν ρυπαντικό και µικροβιακό φορτίο. Υπάρχουν
σοβαρές ενδείξεις ότι τα υγρά αυτά απόβλητα, µετά από τη διέλευσή τους από
απλή δεξαµενή καθίζησης, οδηγούνται σε κανάλι οµβρίων υδάτων που είναι
κατασκευασµένο παράλληλα προς την οδό πρόσβασης στον Κεντρικό
Αποτεφρωτήρα του ΕΣ∆ΚΝΑ. Έχουν ληφθεί σχετικές φωτογραφίες που
πιστοποιούν την παραπάνω δυνατότητα (αντλίες, υδραυλική εγκατάσταση).
Οι εκπρόσωποι των εργαζόµενων επιβεβαίωσαν το γεγονός, ενώ αντίθετα ο
εκπρόσωπος της ιδιωτικής εταιρίας το διέψευσε.
5. Υπήρχαν διαρροές υγρών σε σηµεία της εγκατάστασης και µαζί µε
υγρά απόβλητα από εκπλύσεις δαπέδων οδηγούνταν σε εσχαρωτό κανάλι και
από εκεί, µέσω απλής δεξαµενής καθίζησης, στο παραπάνω κανάλι οµβρίων.
Ελήφθησαν σχετικές φωτογραφίες.
6. Υπήρξε καταγγελία από εκπροσώπους των εργαζόµενων στην
ιδιωτική εταιρία, ότι τα υγρά έκπλυσης της πλυντρίδας αερίων δεν οδηγούνται
στον Αποτεφρωτήρα, όπως προβλεπόταν, αλλά οδηγούνται και αυτά, µέσω
της παραπάνω αναφερθείσας δεξαµενής καθίζησης, στο κανάλι οµβρίων
υδάτων. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της ιδιωτικής εταιρίας διέψευσε το γεγονός.
7. Υπήρξε προφορική καταγγελία των εκπροσώπων των εργαζόµενων
για σηµαντικά προβλήµατα στην εγκατάσταση της Μονάδας Αποτέφρωσης
που προκαλούν συχνές βλάβες και διακοπές λειτουργίας. Πέραν αυτού, οι
ίδιοι κατήγγειλαν ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. ∆εν ήταν δυνατόν να
αποδειχθεί η αλήθεια ή µη των παραπάνω ισχυρισµών από την επίσκεψη του
Συνηγόρου του Πολίτη. Ελήφθησαν, όµως, φωτογραφίες που πιστοποιούν τη
διάχυση σκουρόχρωµης σκόνης και ιλύος (σε µέρος της εγκατάστασης π.χ.
δάπεδα, κιγκλιδώµατα, σκάλες, σωληνώσεις κ.λπ.), της οποίας η σύσταση και
τυχόν επικινδυνότητα δεν ήταν δυνατόν µακροσκοπικά να εξακριβωθεί.
3.4 Α.Ο.Ν.Α. ‘Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ’ (25-5-2005)

1. Τα στερεά Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα
µολυσµατικό και τοξικό χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ) οδηγούνταν µαζί µε τα
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απόβλητα αµιγούς µολυσµατικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ) στη Μονάδα
Αποτέφρωσης Νοσοκοµειακών Απορριµµάτων του ΕΣ∆ΚΝΑ. Το γεγονός
αυτό ελάµβανε χώρα κατά παράβαση των όρων 1 και 2 της Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΚΥΑ οικ. 112997/8-10-97) της ανωτέρω Μονάδας
Αποτέφρωσης, στην οποία αναφέρεται ότι ΄΄η εγκατάσταση θα λειτουργεί µόνο
µε τα µολυσµατικά απόβλητα των νοσοκοµείων΄΄ και ΄΄απαγορεύεται η καύση
οποιωνδήποτε τοξικών αποβλήτων΄΄.
2. Τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) του
Νοσοκοµείου βρίσκονταν σε διαδικασία καταγραφής από τα διάφορα τµήµατα
του Νοσοκοµείου έτσι ώστε, κατά δήλωση των υπευθύνων, να υπογραφεί
σύµβαση µε ιδιωτική εταιρία για τη διαχείρισή τους.
3. Έγινε επίσκεψη σε κλινικές του Νοσοκοµείου. ∆ιαπιστώθηκε η
συλλογή α. των αιχµηρών αντικειµένων σε πλαστικά σκληρά δοχεία, β. των
οικιακού τύπου αποβλήτων σε µαύρες σακούλες, και γ. των επικινδύνων σε
κόκκινες σακούλες (όπως προβλέπεται σχετικά στην ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031)
4. ∆εν υπήρχε Εσωτερικός Κανονισµός ∆ιαχείρισης ΕΙΑ κατά τα
πρότυπα της ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031 κατά παράβαση της παρ. Α.1. του
άρθρου 6 της ΚΥΑ, πλην, όµως, ήταν υπό κατάρτιση.
5. Τα τοξικά υγρά απόβλητα των ακτινολογικών εργαστηρίων (τα οποία
περιέχουν άργυρο) συλλέγονταν σε πλαστικό δοχείο-φίλτρο. Τα απόβλητα
αυτά, κατά δήλωση των υπευθύνων, παραλαµβάνονταν κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα από τον Ο∆∆Υ για διαχείριση.
6. Κατά την επίσκεψη σε διάφορους χώρους του νοσοκοµείου δεν
επισηµάνθηκε έλλειψη χώρων προσωρινής αποθήκευσης.
7. ∆εν υπήρχε πρόβλεψη για ειδική αποχέτευση και προεπεξεργασία
τυχόν µολυσµατικών υγρών αποβλήτων του Νοσοκοµείου (π.χ. ούρα και
κόπρανα ασθενών µε τον ιό της ηπατίτιδας) κατά παράβαση της παρ. 2β,
Πίνακας 2, Παράρτηµα 1, άρθρο 17 της ανωτέρω ΚΥΑ).

3.5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (13-6-2005)

1. Από το έτος 1999 (έτος έναρξης λειτουργίας του νοσοκοµείου) έως
και την ηµεροµηνία αυτοψίας (βλ. παραπάνω) τα στερεά ΕΙΑ-ΜΧ και τα ΕΙΑΜΤΧ του Νοσοκοµείου (περίπου 1,5 τόνοι/ηµέρα), µετά τη συλλογή τους,
οδηγούνταν στον κλίβανο του Νοσοκοµείου, όπου αποτεφρώνονταν κατά
παράβαση του Παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 17 της ΚΥΑ Η.Π.
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37591/2031/2003, καθώς ο ανωτέρω κλίβανος δεν πληροί τις σχετικές
προδιαγραφές. Υπήρχε απόφαση του Νοσοκοµείου για διακοπή της
λειτουργίας του εν λόγω κλιβάνου και επεξεργασία τους σε ιδιωτικές κινητές
µονάδες αποστείρωσης, αλλά εκκρεµούσε η έγκρισή της από το ∆ΥΠΕ
Θεσσαλίας. Επισηµάνθηκε, από το κλιµάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη, ότι οι
εργασίες αποστείρωσης εφαρµόζονται µόνο στα αµιγώς µολυσµατικά
απόβλητα και ετέθη το ζήτηµα της διαχείρισης των υπόλοιπων στερεών
αποβλήτων (ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ). ∆όθηκε η απάντηση ότι τα συγκεκριµένα
απόβλητα (ήτοι ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ) θα τύχουν της ίδιας µορφής διαχείρισης
µε αυτήν που εφαρµόζουν και τα υπόλοιπα νοσοκοµεία της περιοχής. Στην
πράξη τούτο σηµαίνει απλή καύση σε κλιβάνους που δεν πληρούν τις
προδιαγραφές της ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031/2003 (βλ. παρ. 4.8).
2. Τα τοξικά υγρά απόβλητα των ακτινολογικών εργαστηρίων (τα οποία
περιέχουν άργυρο) συλλέγονταν σε πλαστικό δοχείο και κατά δήλωση των
αρµοδίων παραλαµβάνονταν κατά διαστήµατα από τον Ο∆∆Υ.
3. ∆ιαπιστώθηκε η ύπαρξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών ΕΙΑ
(θερµική απολύµανση µολυσµατικών, χηµική επεξεργασία, δεξαµενές
συλλογής ραδιενεργών αποβλήτων).
4. ∆εν υπήρχε Εσωτερικός Κανονισµός ∆ιαχείρισης ΕΙΑ κατά τα
πρότυπα της ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031 κατά παράβαση της παρ. Α.1. του
άρθρου 6 της ΚΥΑ.
5. Έγινε επίσκεψη σε κλινικές του Νοσοκοµείου. ∆ιαπιστώθηκε η
συλλογή α. των αιχµηρών αντικειµένων σε πλαστικά σκληρά δοχεία, β. των
οικιακού τύπου αποβλήτων σε µαύρες σακούλες και των επικινδύνων σε
κόκκινες σακούλες (όπως προβλέπεται σχετικά στην ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031)

3.6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (14-6-2006)

1. Τα στερεά ΕΙΑ-ΜΧ και τα ΕΙΑ-ΜΤΧ του Νοσοκοµείου (περίπου 1
τόνος/ηµέρα), µετά τη συλλογή τους, οδηγούνταν στον πεπαλαιωµένο
κλίβανο του Νοσοκοµείου, όπου αποτεφρώνονταν κατά παράβαση του
Παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 17 της ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031/2003, καθώς ο
ανωτέρω κλίβανος δεν πληροί τις σχετικές προδιαγραφές. Επίσης, δεν διέθετε
Άδεια Λειτουργίας, ενώ από τη πληµµελή λειτουργία του και τα αέρια,
εµφανώς ατελούς καύσης (πυκνός µαύρος καπνός), δεν αποκλείεται να
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εγκυµονούσε κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία (από την έκλυση αιωρουµένων
στερεών, φουρανίων, διοξινών). Ο εν λόγω κίνδυνος απειλεί τους ασθενείς και
επισκέπτες του νοσοκοµείου αλλά και τα νήπια στον παρακείµενο του
νοσοκοµείου Παιδικό Σταθµό.
Επειδή ο ως άνω κλίβανος δεν διέθετε κατάλληλο σύστηµα αυτόµατης
τροφοδοσίας (µέσω ειδικής χοάνης ανάντη της µονάδας καύσης), αλλά τα
απόβλητα τροφοδοτούνταν από τον χειριστή, ο οποίος ανοίγει χειροκίνητα µια
µεταλλική θυρίδα, παρατηρήθηκε έξοδος φλόγας, η οποία µπορεί να
προκαλέσει ατύχηµα.
Υπήρχε απόφαση του Νοσοκοµείου για διακοπή της λειτουργίας τού εν
λόγω κλιβάνου και επεξεργασία των ΕΙΑ-ΜΧ σε µονάδα αποστείρωσης εντός
του νοσοκοµείου, όµως δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη για τα ΕΙΑ-ΜΤΧ και τα
ΕΙΑ-ΤΧ.
Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
της οποίας εκκρεµούσε η έγκριση από την Περιφέρεια Κρήτης.
2. Η συλλογή των ΕΙΑ γινόταν σε εύκαµπτες κόκκινες πλαστικές
σακούλες (διπλή σακούλα ανά τροφοδοσία αποβλήτων) χωρίς κάποια άλλη
επιπλέον προστασία π.χ. χαρτόκουτες, όπως σε άλλα νοσοκοµεία. Σύµφωνα
µε τον αναπληρωτή ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου, το σύστηµα αυτό (ενν. διπλή
σακούλα ανά τροφοδοσία) έχει στην πράξη αποδειχθεί ασφαλές από πλευράς
στεγανότητας.
3. ∆εν υπήρχαν ξεχωριστοί χώροι προσωρινής αποθήκευσης ΕΙΑ
εντός των κλινικών σε σχέση µε τα κοινά απόβλητα αστικού χαρακτήρα (ΙΑΑΧ). Έτσι, παρατηρήθηκε το φαινόµενο µαύρες και κόκκινες σακούλες να
συλλέγονται από κοινού κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 5 της
σχετικής ΚΥΑ.
4. ∆εν υπήρχε ψυκτικός θάλαµος προσωρινής αποθήκευσης ΕΙΑ πριν
από την καύση τους - κατά παράβαση της παρ. ∆.2. του άρθρου 6 της
σχετικής ΚΥΑ - αλλά υπήρχε σχετική απόφαση αγοράς του.
5. Παρατηρήθηκε το φαινόµενο υπερπλήρωσης τροχήλατων κάδων
µεταφοράς ΕΙΑ, οι οποίοι µετακινούνταν µε ανοιχτό καπάκι κατά παράβαση
της παρ. Γ.1 του άρθρου 6 της ΚΥΑ.
6. Τα ΕΙΑ-ΤΧ των υγρών εµφάνισης και στερέωσης ακτινολογικών
εργαστηρίων (τα οποία περιέχουν άργυρο) συλλέγονταν σε πλαστικά δοχείαφίλτρα απαργύρωσης και κατά δήλωση των αρµοδίων παραλαµβάνονταν
κατά διαστήµατα από ιδιωτική εταιρία, αντικαθιστάµενα µε νέα.
Παρατηρήθηκαν διαρροές υγρών στο πάτωµα και αναθυµιάσεις, ενώ το
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σύστηµα εξαερισµού στα εργαστήρια δεν λειτουργούσε προκαλώντας τη
σχετική διαµαρτυρία των εργαζόµενων.
7. ∆ιαπιστώθηκε η ύπαρξη εγκαταστάσεων θερµικής απολύµανσης
υγρών µολυσµατικών αποβλήτων, συνδεδεµένη µε το αποχετευτικό δίκτυο
ειδικής πτέρυγας του νοσοκοµείου, η οποία κατασκευάστηκε ως Πτέρυγα
Λοιµωδών, αλλά δεν λειτούργησε ποτέ ως τέτοια. Έτσι, δεν λειτουργούσε ούτε
η µονάδα θερµικής απολύµανσης.
8. Υπήρχε Εσωτερικός Κανονισµός ∆ιαχείρισης ΕΙΑ. Μετά από σχετική
απόφαση της ∆ΥΠΕ ήταν υπό κατάρτιση καινούριος µε βάση σχετικό σχέδιο
της ανωτέρω υπηρεσίας.

3.7 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (15-6-2006)
1. Τα στερεά ΕΙΑ-ΜΧ και τα ΕΙΑ-ΜΤΧ του Νοσοκοµείου (300-500
κιλά/ηµέρα), µετά τη συλλογή τους, οδηγούνταν στον κλίβανο αποτέφρωσης
του Νοσοκοµείου Χανίων. Ο υφιστάµενος κλίβανος αποτέφρωσης του
Νοσοκοµείου Ρεθύµνου δεν πληροί τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙ
του άρθρου 17 της ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031/2003, και δεν διαθέτει Άδεια
Λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό έπαυσε να λειτουργεί από το έτος 2004.
2. Η συλλογή των ΕΙΑ γινόταν σε εύκαµπτες κόκκινες πλαστικές
σακούλες χωρίς κάποια άλλη επιπλέον προστασία π.χ. χαρτόκουτες. Η
συλλογή των αστικού χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ) αποβλήτων την ηµέρα της αυτοψίας
γινόταν, επίσης, σε κόκκινες σακούλες, λόγω προσωρινής έλλειψης µαύρων
σακουλών κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 5 της ΚΥΑ.
3. Υπήρχε ψυκτικός θάλαµος προσωρινής αποθήκευσης ΕΙΑ.
4. Τα ΕΙΑ-ΤΧ των υγρών εµφάνισης και στερέωσης ακτινολογικών
εργαστηρίων (τα οποία περιέχουν άργυρο) συλλέγονταν σε πλαστικά δοχείαφίλτρα απαργύρωσης και σύµφωνα µε τα στοιχεία που κατατέθηκαν,
παραλαµβάνονταν, κατά διαστήµατα, από ιδιωτική εταιρία, αντικαθιστάµενα
µε νέα. Στο καπάκι των φίλτρων δεν υπήρχε αναγραφή της ηµεροµηνίας
επόµενης αντικατάστασής τους, κάτι που θα διευκόλυνε τον προγραµµατισµό
της αντικατάστασης. Παρατηρήθηκε εµποτισµός του πατώµατος µε τα
παραπάνω υγρά και αναθυµιάσεις από τα δοχεία, ενώ το σύστηµα
εξαερισµού στα εργαστήρια δεν λειτουργούσε.
5. ∆εν υπήρχε πρόβλεψη για ειδική αποχέτευση και προεπεξεργασία
τυχόν µολυσµατικών υγρών αποβλήτων του νοσοκοµείου (π.χ. ούρα και
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κόπρανα ασθενών µε τον ιό της ηπατίτιδας) κατά παράβαση της παρ. 2β,
Πίνακας 2, Παράρτηµα 1, άρθρο 17 της ανωτέρω ΚΥΑ).
6. Τα ληγµένα φάρµακα - µεταξύ των οποίων και αυτά που είναι τοξικά
- τα οποία δεν υπήρχε δυνατότητα να επιστραφούν στις φαρµακευτικές
εταιρίες (µικρές ποσότητες σε σχέση µε αυτά που επιστρέφονταν) οδηγούνταν
στις κόκκινες σακούλες και από εκεί για αποτέφρωση, χωρίς διαχωρισµό σε
τοξικά και µη, κατά παράβαση της παρ. ∆.3. του άρθρου 6 της ΚΥΑ.
7. ∆εν υπήρχε Εσωτερικός Κανονισµός ∆ιαχείρισης ΕΙΑ κατά τα
πρότυπα της ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031 κατά παράβαση της παρ. Α.1. του
άρθρου 6 της ΚΥΑ.
8. Το κλιµάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη ενηµερώθηκε ότι το ∆Σ του
Νοσοκοµείου θα ελάµβανε απόφαση να διενεργήσει διαγωνισµό που θα είχε
ως αντικείµενο τη µεταφορά, από αδειοδοτηµένη εταιρία, ΕΙΑ του
Νοσοκοµείου Ρεθύµνου στον κεντρικό αποτεφρωτήρα του ΕΣ∆ΚΝΑ για
αποτέφρωση. Η σχετική απόφαση ελήφθη στις 17-10-06 και στις 25-10-06
υπογράφηκε η σύµβαση µεταφόρτωσης και µεταφοράς µολυσµατικών
αποβλήτων στον ΕΣ∆ΚΝΑ.
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4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
4.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΑ
Κατά τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες διεξήχθησαν οι αυτοψίες, δεν
είχαν ολοκληρωθεί οι Εσωτερικοί Κανονισµοί ∆ιαχείρισης ΕΙΑ σε µεγάλο
αριθµό Υγειονοµικών Μονάδων.
Προτείνεται, όπως είναι εύλογο, η επίσπευση της διαδικασίας
ολοκλήρωσης των παραπάνω κανονισµών.

4.2 ΣΕ

ΜΕΡΙΚΕΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΑ-ΜΧ ΑΝΑ ΚΛΙΝΗ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ∆ΙΕΘΝΩΣ
Όπως προκύπτει από την επεξεργασία σχετικών στοιχείων1, η
παραγωγή ΕΙΑ-ΜΧ σε κάποια νοσοκοµεία της χώρας µας, υπερβαίνει την
µέση παραγωγή ΕΙΑ-ΜΧ που παρατηρείται σε νοσοκοµεία διεθνώς. Το
γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε για ένα µεγάλο δηµόσιο νοσοκοµείο της Αττικής2
από τη στατιστική επεξεργασία των σχετικών στοιχείων3.
Σε κατ΄ ιδίαν συζητήσεις που διεξήχθησαν σε ορισµένα νοσοκοµεία,
κατά τη διάρκεια των αυτοψιών, διατυπώθηκε η άποψη ότι το γεγονός αυτό
οφείλεται στην απόρριψη ιατρικών αποβλήτων αστικού χαρακτήρα ΙΑ-ΑΧ, για
λόγους ευκολίας, σε σακούλες κίτρινου ή κόκκινου χρώµατος που
προορίζονται για συλλογή ΕΙΑ. Σε κάθε περίπτωση, δεδοµένου του υψηλού
κόστους διαχείρισης των ΕΙΑ, σε σχέση µε αυτό των ΙΑ-ΑΧ, καθίσταται
επιβεβληµένη η προσπάθεια µείωσης ή και εξάλειψης του φαινοµένου.
Προτείνεται η εκπαίδευση του προσωπικού στον ορθό διαχωρισµό
αποβλήτων. Προτείνεται επίσης περιοδική δειγµατοληπτική έρευνα των
συλλεγέντων ΕΙΑ από άτοµα επιφορτισµένα µε τη συγκεκριµένη εργασία
εντός των ΥΜ µε σκοπό να γίνονται οι αντίστοιχες συστάσεις.
1

Όσον αφορά τη σύγκριση των δεδοµένων στην Ελλάδα και διεθνώς, βλ. Ηµερίδα για
Νοσοκοµειακά Απόβλητα ΤΕΕ-ΕΣ∆ΚΝΑ-ΠΟΕ∆ΗΝ-ΠΟΕ-ΟΤΑ, Φεβρουάριος 2005, Τάτση et.
al, 1993, Ανδρεαδάκης et. al., 1991, Πανταζοπούλου & Σκορδίλης, 1988.
2
Πρόκειται για το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών ‘Ο Ευαγγελισµός’.
3
Η εν λόγω επεξεργασία πραγµατοποιήθηκε από τους ∆ρ. Ν. Ξενάκη (γεωλόγο –
περιβαλλοντολόγο) και Σ. Στασινό (ειδικό επιστήµονα του ΣτΠ).

17

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

4.3 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΙΑ
∆εν υπάρχει ενιαίος τρόπος συλλογής-υποδοχής ΕΙΑ στα νοσοκοµεία
όπου έγιναν αυτοψίες. Σε κάποια νοσοκοµεία η χρήση πλαστικής σακούλας
θεωρείται επαρκής από πλευράς στεγανότητας, ενώ σε άλλα οι σακούλες
τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια, γεγονός που ναι µεν βελτιώνει τη
στεγανότητα, προκαλεί όµως σηµαντική αύξηση του κόστους διαχείρισης των
ΕΙΑ, λόγω του κόστους αγοράς και διαχείρισής των χαρτοκιβωτίων
(µεταφοράς, αποστείρωσης ή αποτέφρωσης).
Προτείνεται να ερευνηθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ποια είναι η τεχνικά αποδεκτή και ταυτόχρονα πλέον οικονοµική
λύση υποδοχής ΕΙΑ και να δοθούν σχετικές οδηγίες εφαρµογής στις ΥΜ.

4.4 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΩΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΕΙΑ
Α. Σε αρκετά νοσοκοµεία εντοπίζεται εντός των επί µέρους κλινικών
έλλειψη χώρων συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης ΕΙΑ πριν από τη
συγκέντρωσή τους στον τελικό χώρο προσωρινής αποθήκευσης/ψυκτικό
θάλαµο.
Σε κάποιες περιπτώσεις µάλιστα παρατηρήθηκε να αποθηκεύονται
προσωρινά ΕΙΑ σε κλιµακοστάσιο (έξω από χειρουργείο µεγάλου
νοσοκοµείου), σε διαδρόµους κλινικών κ.λπ.
Στην επισήµανσή µας αυτή κατά τη διάρκεια των αυτοψιών δόθηκε η
απάντηση ότι υπάρχει γενικότερη έλλειψη χώρων στα νοσοκοµεία.
Προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση, από τα νοσοκοµεία, χώρων που
θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την προσωρινή αποθήκευση ΕΙΑ,
όπου αυτό είναι εφικτό.
Β. Επίσης, σε κάποιες ΥΜ δεν υπάρχουν ψυκτικοί θάλαµοι
προσωρινής αποθήκευσης ΕΙΑ µέχρι την τελική επεξεργασία τους.
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Προτείνεται, η σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισµό
νοσοκοµείων για την αγορά του παραπάνω εξοπλισµού.

των

4.5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Σύµφωνα µε την παρ. 2β, πίνακας 2, Παράρτηµα 1, άρθρου 17 της
ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031 στα ΕΙΑ-ΜΧ ανήκουν και τα ‘κόπρανα και τα ούρα στην
περίπτωση συγκεκριµένου ασθενούς, στον οποίο έχει αναγνωρισθεί κλινικά
από τον θεράποντα ιατρό µία νόσος που µπορεί να µεταδοθεί µε αυτά τα
απεκκρίµατα’.
Σύµφωνα µε την ανωτέρω ΚΥΑ, πρέπει να υπάρχει ειδική επεξεργασία
αυτών των αποβλήτων για εξάλειψη του µικροβιακού τους φορτίου.
Σε ορισµένα καινούρια νοσοκοµεία κατασκευάστηκαν, πράγµατι,
µονάδες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων που θα µπορούσαν να
µεταδώσουν µολυσµατικές ασθένειες (π.χ. ηπατίτιδα, AIDS). Η επεξεργασία
αυτή γίνεται συνήθως µε τη µέθοδο της θερµικής απολύµανσης (αντίστοιχης
µεθόδου µε αυτήν της αποστείρωσης στερεών ΕΙΑ).
Όµως, οι υφιστάµενες µονάδες, δεν τροφοδοτούνται µε τέτοιου είδους
απόβλητα ή δεν τροφοδοτούνται καθόλου µε απόβλητα και, κατά συνέπεια,
δεν τίθενται σε λειτουργία από τα νοσοκοµεία. Ο λόγος είναι ότι οι ασθενείς
που πάσχουν από αυτές τις ασθένειες δεν οδηγούνται απαραίτητα για
θεραπεία στην ειδική αυτή πτέρυγα, της οποίας η αποχέτευση καταλήγει στην
προαναφερόµενη ειδική µονάδα επεξεργασίας. Αντιθέτως, οι παραπάνω
ασθενείς οδηγούνται για θεραπεία διάσπαρτα σε διάφορες πτέρυγες του
νοσοκοµείου. Όπως ενηµερωθήκαµε προφορικά, ένας βασικός λόγος είναι η
µη αποµόνωση των ασθενών που πάσχουν από τις παραπάνω νόσους.
Ανακύπτει λοιπόν εύλογα το ερώτηµα ως προς τη σκοπιµότητα που επέβαλε
την κατασκευή των παραπάνω µονάδων επεξεργασίας.
Ακόµη και αν κρινόταν επιθυµητή η λειτουργία στο µέλλον αυτών των
εγκαταστάσεων στα νέα νοσοκοµεία της χώρας (που ήδη διαθέτουν),
παραµένει το γεγονός ότι τα παλαιότερα νοσοκοµεία δεν διαθέτουν τέτοιες
εγκαταστάσεις και είναι τεχνικά δύσκολο να δηµιουργηθούν. Παράλληλα,
απαιτείται και υψηλό οικονοµικό κόστος, κυρίως λόγω της τροποποίησης που
χρειάζεται στο αποχετευτικό δίκτυό τους, προκειµένου οι χώροι υγιεινής στα
δωµάτια νοσηλείας ασθενών µε µολυσµατικές ασθένειες να αποχετεύονται
στις κατάλληλες µονάδες επεξεργασίας.
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Εν όψει των ανωτέρω, η σχετική διάταξη (παρ. 2β, πίνακας 2,
Παράρτηµα 1, άρθρου 17 της ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031) παραµένει εν τοις
πράγµασι ανεφάρµοστη.
Προτείνεται να εξετασθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης το εάν συντρέχουν κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία και κυρίως για
την υγεία των εργαζοµένων που συντηρούν τα αποχετευτικά δίκτυα εντός και
γύρω από τα νοσοκοµεία που δεν διαθέτουν λειτουργούσες εγκαταστάσεις
επεξεργασίας υγρών µολυσµατικών αποβλήτων. Σε περίπτωση που
συντρέχουν τέτοιοι κίνδυνοι, πρέπει να δοθούν οδηγίες για την κατασκευή
τέτοιων εγκαταστάσεων, όπου δεν υπάρχουν και για τη λειτουργία τους όπου
υπάρχουν. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κίνδυνος, πρέπει να
επανεξετασθεί η παραπάνω διάταξη.
4.6 ΥΠΕΡΠΛΗΡΕΙΣ, ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΚΑ∆ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΑ

Σε αρκετές περιπτώσεις, στα νοσοκοµεία, παρατηρήθηκε το φαινόµενο
να διακινούνται, από τα ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας, υπερπλήρεις και
κατά συνέπεια ανοιχτοί τροχήλατοι κάδοι µε ΕΙΑ προς τους χώρους
προσωρινής αποθήκευσης των ΕΙΑ. Από την ενηµέρωση που δόθηκε στα
κλιµάκια του Συνήγορου του Πολίτη κατά τη διάρκεια των αυτοψιών, έχουν
γίνει επανειληµµένα συστάσεις στα παραπάνω συνεργεία, πλην όµως το
φαινόµενο συνεχίζεται.
Προτείνεται να ληφθούν αυστηρότερα µέτρα τήρησης της οικείας
νοµοθεσίας µε στόχο τη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας.
4.7 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Α. Έως και τις αρχές του 2006, ο Ο∆∆Υ ήταν επιφορτισµένος µε τη
διαχείριση των τοξικών αποβλήτων των ακτινολογικών εργαστηρίων (από τα
υγρά εµφάνισης και στερέωσης) που περιέχουν άργυρο. Ο Ο∆∆Υ
αναλάµβανε τη µεταφορά, σε δικές του αποθήκες, των δοχείων-φίλτρων που
είχαν συλλεγεί στις κατά τόπους υγειονοµικές µονάδες. Από εκεί, τα φίλτρα
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αυτά µεταφέρονταν σε ιδιωτικές µονάδες απαργύρωσης, όπου γινόταν
ανάκτηση του αργύρου, ο οποίος είναι πολύτιµο µέταλλο. Ο άργυρος αυτός
επωλείτο. Έτσι, εκτός των ιδιωτικών εταιριών, υπήρχε οικονοµικό όφελος για
τα νοσοκοµεία και τον Ο∆∆Υ. Είναι προφανές, ότι το όφελος αυτό ήταν
ανάλογο της συνολικής ποσότητας του ανακτώµενου αργύρου.
Πλην όµως, ο Ο∆∆Υ δεν διαµεσολαβεί πλέον ανάµεσα στα νοσοκοµεία
και τους ιδιώτες, οι οποίοι αναλαµβάνουν την ανάκτηση του συλλεγόµενου
στα φίλτρα αργύρου. Σε κάποιες περιπτώσεις τα νοσοκοµεία πραγµατοποιούν
απ΄ ευθείας συµφωνίες µε τις ανωτέρω ιδιωτικές εταιρίες, καταβάλλοντας σε
αυτές ένα οικονοµικό τίµηµα για την αγορά καινούριων δοχείων-φίλτρων που
απαιτούνται προς αντικατάσταση των κορεσµένων.
Από την έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη δεν κατέστη εφικτό να
διαπιστωθεί, εάν από την ανάκτηση του συλλεγόµενου αργύρου, µετά την
αντίστοιχη επεξεργασία του στα ιδιωτικά εργαστήρια, εξακολουθεί να υπάρχει
οικονοµικό όφελος για τα νοσοκοµεία και τον Ο∆∆Υ, ο οποίος εµπλέκεται
πλέον µόνο στην οικονοµική διαχείριση του ανακτηµένου πλέον καθαρού
αργύρου από τα υγρά απόβλητα επεξεργασίας των ακτινογραφικών φιλµ.
Κάποιες πληροφορίες που ήλθαν εις γνώση µας, όµως, αναφέρουν ότι κατά
το χρονικό διάστηµα που ο Ο∆∆Υ δεν διαµεσολαβεί πλέον ανάµεσα στις
υγειονοµικές µονάδες και τις ιδιωτικές εταιρίες έχει µειωθεί κατά πολύ το
οικονοµικό όφελος από την ανάκτηση του αργύρου τόσο για τον ίδιο τον
Ο∆∆Υ όσο και για τις υγειονοµικές µονάδες. Συνεπώς, εκφράζονται, κατ΄
αρχήν, επιφυλάξεις ως προς το εάν κάθε νοσοκοµείο της χώρας (από το
µεγαλύτερο νοσοκοµείο της πρωτεύουσας ως το τελευταίο Κέντρο Υγείας της
περιφέρειας) είναι σε θέση να παρακολουθεί τη διαδικασία ανάκτησης
αργύρου και να εισπράττει το αναλογούν οικονοµικό όφελος ή τον αντίστοιχο
ανακτώµενο καθαρό άργυρο από τις ιδιωτικές εταιρίες.
Προτείνεται να υπάρξει παρακολούθηση και αξιολόγηση της νέας
αυτής πρακτικής από πλευράς Υπουργείων Υγείας και Οικονοµικών. Ανάλογα
µε τα αποτελέσµατα θα πρέπει ενδεχοµένως η διαδικασία αυτή να τεθεί υπό
την επίβλεψη κάποιου άλλου δηµόσιου φορέα, εάν όχι του Ο∆∆Υ (ο Ο∆∆Υ
δεν έχει άδεια διαχείρισης τοξικών αποβλήτων και έχει εκφράσει τις
επιφυλάξεις του ως προς τη διατήρηση της παλιάς διαδικασίας διαχείρισης
αποβλήτων ακτινολογικών εργαστηρίων).
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Β. Από τη µακροσκοπική παρατήρηση του επεξεργασµένου υγρού από
τα παραπάνω αναφερόµενα δοχεία-φίλτρα συγκράτησης αργύρου (το οποίο
υπερχειλίζει στην αποχέτευση), προκύπτει ότι πρόκειται για ένα σκούρο,
δύσοσµο υγρό µε σηµαντικές ποσότητες στερεών. Από τα αντίστοιχα
νοσοκοµεία ζητήθηκαν τα τεχνικά φυλλάδια των φίλτρων. Στα φυλλάδια αυτά,
δυστυχώς, δεν αναφέρονται τεχνικές πληροφορίες για την επεξεργασίασυγκράτηση του αργύρου, παρά µόνο η απλή επισήµανση ότι µέσω των
φίλτρων επιτυγχάνονται υψηλά ποσοστά συγκράτησης του παραπάνω
βαρέως µετάλλου.
Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι: α. οι υγειονοµικές
µονάδες της χώρας δεν έχουν καταθέσει στους αρµόδιους φορείς (Υπουργείο
Υγείας, ΥΠΕΧΩ∆Ε και ΕΥ∆ΑΠ) µελέτες επεξεργασίας των παραπάνω
αποβλήτων· β. δεν είναι, κατά συνέπεια, εγκεκριµένα από τους παραπάνω
φορείς τα εν λόγω εγκατεστηµένα φίλτρα-δοχεία, και γ. δεν έχουν ποτέ
κατατεθεί στους παραπάνω φορείς χηµικές αναλύσεις από τα επεξεργασµένα,
στα φίλτρα αυτά, απόβλητα, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούν τις σχετικές
προδιαγραφές διάθεσης.
Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω διαδικασίες προβλέπονται για υγρά
απόβλητα που προέρχονται από βιοµηχανίες (βλ. ανάλογα µε τον αποδέκτη
των επεξεργασµένων αποβλήτων ΥΓ179182/656/2-7-79 ΦΕΚ 582 Β, Ε1Β
221/65 ΦΕΚ138 Β κλπ) αλλά δεν προβλέπονται για τα οµοειδή τους, ως προς
τα βαρέα µέταλλα, υγρά απόβλητα από Υγειονοµικές Μονάδες.
Προτείνεται, να ρυθµιστεί κατάλληλα το νοµοθετικό πλαίσιο και να
δοθούν εντολές στις υγειονοµικές µονάδες για την τήρηση των διαδικασιών
που ισχύουν και για τις βιοµηχανίες (κατάθεση και έγκριση µελετών
επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, εκπόνηση χηµικών
αναλύσεων κ.λπ.) δεδοµένης και της τοξικότητας του αργύρου.
Όσον αφορά τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για τις οποίες
δεν χρειάζεται νοµοθετική ρύθµιση (καθότι η σύνταξή και έγκρισή τους
προβλέπεται και για Υγειονοµικές Μονάδες, βλ. ΚΥΑ Η.Π.: 15393/2332/02
ΦΕΚ Β 1022/5-8-02), προτείνεται να υπάρχει σχετική αξιολόγηση των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από ακτινολογικά
εργαστήρια και αντίστοιχη πρόβλεψη στις Αποφάσεις Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων που θα εκδοθούν ή θα ανανεωθούν στο µέλλον.
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4.8 ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΙ,

ΕΚΤΟΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ή

ΑΚΟΜΗ

ΚΑΙ

ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΟΙ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ.
Υπάρχουν νοσοκοµεία τα οποία διαθέτουν πεπαλαιωµένους (εκτός
προδιαγραφών της ΚΥΑ) ή ακόµη και εγκατεστηµένους χωρίς άδεια
λειτουργίας κλιβάνους αποτέφρωσης.
Σε αρκετές περιπτώσεις οι κλίβανοι αποτεφρώνουν όλες τις κατηγορίες
ΕΙΑ µε ελλοχεύοντες κινδύνους για τη δηµόσια υγεία από την έκλυση αερίων
ατελούς καύσης (φουράνια, διοξίνες κ.λπ.).
Στην περίπτωση του Νοσοκοµείου Ρεθύµνου διεκόπη η λειτουργία του
κλιβάνου αποτέφρωσης. Βασικός λόγος της διακοπής ήταν ότι το νοσοκοµείο
βρίσκεται µέσα σε κατοικηµένη περιοχή και είχαν εκδηλωθεί σοβαρές
αντιδράσεις από τους κατοίκους. ∆εν ισχύει απαραίτητα το ίδιο για άλλα
νοσοκοµεία της χώρας, τα οποία βρίσκονται µακριά από κατοικηµένες
περιοχές και ενδεχοµένως δεν συναντούν την ίδια ένταση αντιδράσεων. Πλην
όµως,

το

πρόβληµα

παραµένει

για

τους

ασθενείς,

επισκέπτες

και

εργαζόµενους των νοσοκοµείων.
Προτείνεται η λήψη µέτρων από το Υπουργείο Υγείας και από και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και από το ΥΠΕΧΩ∆Ε για τα νοσοκοµεία
όπου λειτουργούν κλίβανοι χωρίς άδεια λειτουργίας, καθώς συντρέχει
κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία. Η λήψη των προβλεποµένων κατά νόµο
ένδικων µέτρων (π.χ. µηνύσεις από ∆ιευθύνσεις Υγείας και ∆ηµόσιας Υγιεινής
Νοµαρχιών), υπό προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει να αποκλείεται.

4.9 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΝΟΜΟΥ Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Προτείνεται η εκπόνηση τεχνικοοικονοµικών µελετών σε νοµαρχιακό ή
περιφερειακό επίπεδο, στις οποίες θα εξεταστεί το ενδεχόµενο κατασκευής
κεντρικών µονάδων επεξεργασίας ΕΙΑ ανά νοµό, περιφέρεια ή νοσοκοµείο
(εφόσον το νοσοκοµείο εξυπηρετεί ένα συγκεκριµένο, ελάχιστο, καθορισµένο
αριθµό κλινών).
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Θα µπορούσε ενδεχοµένως να επιλεγεί η λύση της κατασκευής µίας
µονάδας αποστείρωσης ΕΙΑ-ΜΧ εντός ή πλησίον της µεγαλύτερης
υγειονοµικής µονάδας νοµού ή περιφέρειας (όπου θα υπήρχε και το
πλεονέκτηµα της ύπαρξης και τεχνικού προσωπικού χρήσιµου για τη
λειτουργία και συντήρησή τους).
Τα ΕΙΑ-ΜΤΧ, τα οποία αποτελούν και το µικρότερο ποσοστό των ΕΙΑ
(περίπου 5% κατά βάρος), θα µπορούσαν να οδηγούνται στον Κεντρικό
Αποτεφρωτήρα του ΕΣ∆ΚΝΑ (σε περίπτωση που εκδοθεί στο µέλλον σχετική
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς προς το παρόν κάτι
τέτοιο δεν επιτρέπεται) ή σε νέο που θα κατασκευαστεί στη Βόρειο Ελλάδα ή
όπου υποδειχθεί από τις προτεινόµενες τεχνικοοικονοµικές µελέτες.
Η παραπάνω πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, την οποία
απευθύνει στις ∆ΥΠΕ, στηρίζεται στα εξής δεδοµένα:
α. το κόστος διαχείρισης των ΕΙΑ-ΜΧ µε τη µέθοδο της αποστείρωσης
είναι, τουλάχιστον µέχρι στιγµής, κατά πολύ µικρότερο από το αντίστοιχο
κόστος για την αποτέφρωση (παρά το γεγονός ότι αν αυξάνονταν οι
ποσότητες των ΕΙΑ-ΜΧ που θα οδηγούνταν στον Κεντρικό Αποτεφρωτήρα
του ΕΣ∆ΚΝΑ θα µειωνόταν το κόστος αποτέφρωσης ανά µονάδα βάρους
νοσοκοµειακών αποβλήτων) και
β. `Οπως φαίνεται, σε κάποιες περιπτώσεις, οδηγούνται στην πράξη
µεγαλύτερες ποσότητες ΕΙΑ-ΜΧ για επεξεργασία από ό,τι διεθνώς, καθώς,
όπως αναφέρθηκε, απορρίπτονται ασκόπως και ΙΑ-ΑΧ, αυξάνοντας έτσι
ακόµη περισσότερο το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων αυτών.
Σηµειώνεται εδώ, ότι ο Συνήγορος του Πολίτη, ως εκ της αποστολής
του, που είναι ο έλεγχος νοµιµότητας -και στην προκειµένη περίπτωση της
τήρησης της ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031/2003 – είναι υποχρεωµένος να θεωρήσει
ότι η αποστείρωση και η αποτέφρωση ΕΙΑ-ΜΧ είναι εξ ίσου αποδεκτές
µέθοδοι, καθώς αυτό προβλέπεται στην οικεία ΚΥΑ. Κατά συνέπεια, δεν
µπορεί να διατυπώσει άποψη επί κρίσεων που έχουν διατυπωθεί από
εµπλεκόµενους φορείς, περί της αποτελεσµατικότητας της µίας ή της άλλης
µεθόδου.
4.10

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ

ΕΝΙΑΙΟΥ

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ

∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΣ∆ΚΝΑ)

Στον Κεντρικό Αποτεφρωτήρα του ΕΣ∆ΚΝΑ δεν οδηγούνται µόνο ΕΙΑΜΧ αλλά και ΕΙΑ-ΜΤΧ, τουλάχιστον από κάποια νοσοκοµεία (όπως
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αναφέρεται ρητά στους οικείους Εσωτερικούς Κανονισµούς ∆ιαχείρισης ή
διατυπώνεται προφορικά σε κατ΄ ιδίαν συζητήσεις). Το γεγονός αυτό, όπως
αναφέρθηκε, γίνεται κατά παράβαση των όρων 1 και 2 της Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων ΚΥΑ οικ. 112997/8-10-97 της ανωτέρω Μονάδας
Αποτέφρωσης στην οποία αναφέρεται ότι ΄΄η εγκατάσταση θα λειτουργεί µόνο
µε τα µολυσµατικά απόβλητα των νοσοκοµείων΄΄ και ΄΄απαγορεύεται η καύση
οποιωνδήποτε τοξικών αποβλήτων΄΄.
Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν, έχει καταρτιστεί νέα Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την οποία προτείνεται να
δέχεται ο ανωτέρω αποτεφρωτήρας και τις άλλες κατηγορίες των ΕΙΑ, ενώ
εκκρεµεί η υπογραφή της εν λόγω ΚΥΑ και από τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Από την τελευταία αυτοψία του Συνήγορου του Πολίτη (2-10-06) στην
παραπάνω εγκατάσταση συνήχθησαν, συνοπτικά, τα εξής συµπεράσµατα:
α. η εγκατάσταση δεν έχει τη δυνατότητα, υπό όλες τις συνθήκες, για
επαρκή και αποτελεσµατική αποθήκευση-ψύξη ποσότητας >12 τόνους την
ηµέρα ΕΙΑ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προβληµατίσει σοβαρά τα αρµόδια
Υπουργεία Υγείας και ΠΕΧΩ∆Ε η προοπτική να δοθεί αδειοδότηση της
εγκατάστασης για 30 τόνους την ηµέρα (δυναµικότητα η οποία προβλέπεται
στην υπό υπογραφή σχετική ΚΥΑ νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων της Μονάδας Αποτέφρωσης), χωρίς, τουλάχιστον, προηγούµενη
αύξηση των αποθηκευτικών χώρων.
β. σύµφωνα µε την υφιστάµενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων της Μονάδας Αποτέφρωσης, προβλέπεται να γίνονται µετρήσεις
αερίων ρύπων εντός της Μονάδας (κάποιες από αυτές συνεχείς και κάποιες
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα) και να τίθενται στη διάθεση των ελεγκτικών
αρχών τα αποτελέσµατα των µετρήσεων, διαδικασία η οποία ήδη λαµβάνει
χώρα. Μετά από έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη προέκυψε ότι δεν υπάρχει
στη χώρα, εν λειτουργία, δηµόσιο κινητό εργαστήριο, το οποίο να µπορεί να
πραγµατοποιεί ελέγχους και µετρήσεις αερίων ρύπων. Έτσι, δεν είναι δυνατόν
να επαληθευθούν οι µετρήσεις, οι οποίες πραγµατοποιούνται στον Κεντρικό
Αποτεφρωτήρα του ΕΣ∆ΚΝΑ αλλά και σε όλες τις εγκαταστάσεις
αποτέφρωσης της χώρας. Κινητές µονάδες µέτρησης (και συνεπώς και
ελέγχου µετρήσεων) αερίων ρύπων υπάρχουν σε κάποια πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα και σε ιδιωτικές πιστοποιηµένες εταιρίες και οι µετρήσεις αυτές θα
µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν επ΄ αµοιβή.
Προτείνεται, σε κάθε περίπτωση η πραγµατοποίηση εξωτερικών
ελέγχων και µετρήσεων των ρύπων στα απαγόµενα αέρια καύσης του
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Κεντρικού Αποτεφρωτήρα, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Οι µετρήσεις αυτές
θα πραγµατοποιούνται παρουσία των αρµοδίων δηµοσίων ελεγκτικών
µηχανισµών (ΥΠΕ∆Ω∆Ε, Υπουργείο Υγείας, Νοµαρχία) είτε µέσω κινητής
µονάδας µέτρησης που θα πρέπει να προµηθευθεί το δηµόσιο είτε - εάν η
προηγούµενη πρόταση δεν είναι τεχνικοοικονοµικά συµφέρουσα- µε τη
βοήθεια πιστοποιηµένων κινητών εργαστηρίων.
γ. όπως αναφέρθηκε ήδη, δεν είναι γνωστό στην ιδιωτική εταιρία
λειτουργίας της Μονάδας Αποτέφρωσης, και κατά συνέπεια στον ΕΣ∆ΚΝΑ,
ούτε, επίσης, στα Υπουργεία Υγείας και ΠΕΧΩ∆Ε και στις Υγειονοµικές
Μονάδες οι οποίες τα παράγουν, εάν στην εγκατάσταση οδηγούνται προς
αποτέφρωση ΕΙΑ που περιέχουν >1% αλογονούχων οργανικών ουσιών,
εκφρασµένων σε χλώριο. Σύµφωνα µε το Παράρτηµα 2 του Πίνακα 4 του
άρθρου 17 της ΚΥΑ, στην περίπτωση που ισχύει το παραπάνω ποσοστό, η
θερµοκρασία καύσης πρέπει να αυξάνεται στους 1100ο C επί δύο
δευτερόλεπτα τουλάχιστον, προκειµένου να µην απάγονται από την
εγκατάσταση, στο περιβάλλον, παραπροϊόντα καύσης επικίνδυνα για τη
δηµόσια υγεία (π.χ. διοξίνες). Σήµερα, η θερµοκρασία αυτή στη Μονάδα
Αποτέφρωσης δεν υπερβαίνει τους 880-920ο C και σύµφωνα µε την ιδιωτική
εταιρία, η συγκεκριµένη Μονάδα Αποτέφρωσης δεν µπορεί να αποτεφρώσει
σε θερµοκρασία 1100ο C. ∆εδοµένης της πλήρους απουσίας µέτρησης του
ποσοστού αλογονούχων οργανικών ουσιών στα ΕΙΑ, σε όλα τα στάδια
διαχείρισης των αποβλήτων αυτών, θα έπρεπε µε βάση τις κοινοτικές αρχές
της πρόληψης και προφύλαξης4,5 να έχει κατασκευαστεί και να λειτουργεί
Μονάδα Αποτέφρωσης µε θερµοκρασία καύσης στους 1100ο C επί δύο
δευτερόλεπτα τουλάχιστον και όχι η υφιστάµενη εγκατάσταση.

4

Αρθρο 174, παρ. 2 Συνθήκης του Μάαστριχτ: ΄΄Η πολιτική της Κοινότητας στον Τοµέα του

Περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας και λαµβάνει υπόψη την
ποικιλοµορφία των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Κοινότητας. Στηρίζεται στις
αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του
περιβάλλοντος κατά προτεραιότητα στην πηγή …΄΄
5

Ι.Καράκωστας, Περιβάλλον και ∆ίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 2006, σελ.38-43: ΄΄Η αρχή της

προφύλαξης απαιτεί και επιβάλλει οργανωµένη επέµβαση µε υποχρέωση λήψης θετικών
µέτρων που συνίστανται στη ρυθµιστική παρέµβαση και εκπόνηση συγκεκριµένων έργων που
µπορούν να αποτρέψουν οικολογικές καταστροφές ή τη βαθµιαία υποβάθµιση του
περιβάλλοντος΄΄. Για την αρχή της προφύλαξης βλ. επίσης, Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου
του Πολίτη για τις Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας.
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Προτείνεται η εγκατάσταση, σε σηµεία που θα προτείνουν οι αρµόδιες
αρχές, κατάλληλου µηχανισµού ή συστήµατος ελέγχου του παραπάνω
ποσοστού αλογονούχων οργανικών ουσιών στα ΕΙΑ. Η απουσία τέτοιου
µηχανισµού ή συστήµατος ελέγχου εγκυµονεί, εν δυνάµει κινδύνους για την
δηµόσια υγεία.
δ. Προτείνεται, τέλος, η λήψη µέτρων από τον Κεντρικό
Αποτεφρωτήρα του ΕΣ∆ΚΝΑ, ώστε να είναι ορθός ο τρόπος διαχείρισης των
υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τη λειτουργία του. Σε αντίθετη
περίπτωση προτείνεται η επιβολή κυρώσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 28, 29
και 30 του ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α΄).
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5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
5.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΙΑ)
Προτείνεται η επίσπευση της διαδικασίας ολοκλήρωσης των
Εσωτερικών Κανονισµών ∆ιαχείρισης ΕΙΑ στις υγειονοµικές µονάδες (ΥΜ)
που δεν διαθέτουν.

5.2 ΣΕ

ΜΕΡΙΚΕΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΑ-ΜΧ ΑΝΑ ΚΛΙΝΗ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ∆ΙΕΘΝΩΣ

Προτείνεται η εκπαίδευση του προσωπικού των ΥΜ στον ορθό
διαχωρισµό αποβλήτων και η δειγµατοληπτική, περιοδική έρευνα των
συλλεγέντων ΕΙΑ, από άτοµα επιφορτισµένα µε τη συγκεκριµένη εργασία,
εντός των ΥΜ, µε σκοπό να γίνονται οι αντίστοιχες συστάσεις.

5.3 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΙΑ

Προτείνεται να αξιολογηθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ποια είναι η τεχνικά αποδεκτή και ταυτόχρονα πλέον οικονοµική
λύση συλλογής-υποδοχής ΕΙΑ (πλαστικές σακούλες, χαρτοκιβώτια κ.λπ.) και
να δοθούν σχετικές οδηγίες εφαρµογής στις ΥΜ.

5.4 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΩΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΕΙΑ
Προτείνεται η περαιτέρω αναζήτηση από τις ΥΜ, χώρων που θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την προσωρινή αποθήκευση ΕΙΑ, όπου
αυτό είναι εφικτό.
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Προτείνεται, για όσες ΥΜ δεν διαθέτουν ψυκτικούς θαλάµους
προσωρινής αποθήκευσης ΕΙΑ µέχρι την τελική επεξεργασία τους, η σχετική
πρόβλεψη στον προϋπολογισµό τους, προκειµένου να προβούν στην
αντίστοιχη προµήθεια.

5.5 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Προτείνεται να εξετασθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, εάν συντρέχουν κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία και κυρίως για
την υγεία των συντηρητών των αποχετευτικών δικτύων (εντός και γύρω από
τα νοσοκοµεία που δεν διαθέτουν λειτουργούσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας
υγρών µολυσµατικών αποβλήτων), κατά την άσκηση της εργασίας τους. Σε
περίπτωση που συντρέχουν τέτοιοι κίνδυνοι, πρέπει να δοθούν οδηγίες για
την κατασκευή σχετικών εγκαταστάσεων, όπου δεν υπάρχουν, και για τη
λειτουργία τους όπου υπάρχουν. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κίνδυνος,
πρέπει να επανεξετασθεί η σχετική διάταξη στην ΚΥΑ, µε βάση την οποία για
τα ‘κόπρανα και τα ούρα στην περίπτωση συγκεκριµένου ασθενούς, στον
οποίο έχει αναγνωρισθεί κλινικά από τον θεράποντα ιατρό µία νόσος που
µπορεί να µεταδοθεί µε αυτά τα απεκκρίµατα’ θα πρέπει να υπάρχει ειδική
επεξεργασία για εξάλειψη του µικροβιακού τους φορτίου.

5.6 ΥΠΕΡΠΛΗΡΕΙΣ, ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΚΑ∆ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

Προτείνεται να ληφθούν αυστηρότερα µέτρα τήρησης της νοµοθεσίας
µε στόχο τη ασφαλέστερη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας.
5.7 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Προτείνεται να υπάρξει παρακολούθηση και αξιολόγηση (της
διαχείρισης των παραπάνω υγρών αποβλήτων) από πλευράς Υπουργείων
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Υγείας και Οικονοµικών. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα, πρέπει να εξεταστεί το
ενδεχόµενο, η διαχείριση αυτή να τεθεί υπό την επίβλεψη κάποιου δηµόσιου
φορέα, ίσως όχι του Ο∆∆Υ, δεδοµένου ότι ο Ο∆∆Υ δεν έχει άδεια διαχείρισης
τοξικών αποβλήτων και έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις του ως προς τη
διατήρηση
της
παλαιότερης
διαδικασίας
διαχείρισης
αποβλήτων
ακτινολογικών εργαστηρίων.
Προτείνεται, να ρυθµιστεί κατάλληλα το νοµοθετικό πλαίσιο και να
δοθούν εντολές στις υγειονοµικές µονάδες για την τήρηση των διαδικασιών
που ισχύουν και για τις βιοµηχανίες (κατάθεση και έγκριση µελετών
επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, εκπόνηση χηµικών
αναλύσεων κ.λπ.) δεδοµένης και της τοξικότητας του αργύρου.
Όσον αφορά τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για τις οποίες
δεν χρειάζεται νοµοθετική ρύθµιση (καθότι η σύνταξή και έγκρισή τους
προβλέπεται και για Υγειονοµικές Μονάδες, βλ. ΚΥΑ Η.Π.: 15393/2332/02
ΦΕΚ Β 1022/5-8-02), προτείνεται να υπάρχει σχετική αξιολόγηση των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από ακτινολογικά
εργαστήρια και αντίστοιχη πρόβλεψη στις Αποφάσεις Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων που θα εκδοθούν ή θα ανανεωθούν στο µέλλον.

5.8 ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΙ,

ΕΚΤΟΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ή

ΑΚΟΜΗ

ΚΑΙ

ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΟΙ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ.
Προτείνεται η λήψη µέτρων από το Υπουργείο Υγείας και το
ΥΠΕΧΩ∆Ε για τα νοσοκοµεία όπου λειτουργούν κλίβανοι χωρίς άδεια
λειτουργίας, καθώς συντρέχει κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία. Η λήψη των
προβλεποµένων κατά νόµο ένδικων µέτρων (π.χ. µηνύσεις από ∆ιευθύνσεις
Υγείας και ∆ηµόσιας Υγιεινής Νοµαρχιών), υπό προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει
να αποκλείεται.
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5.9 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΝΟΜΟΥ Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Προτείνεται η εκπόνηση τεχνικοοικονοµικών µελετών σε νοµαρχιακό ή
περιφερειακό επίπεδο, στις οποίες θα εξεταστεί το ενδεχόµενο κατασκευής
κεντρικών µονάδων επεξεργασίας ΕΙΑ ανά νοµό, περιφέρεια ή νοσοκοµείο
(εφόσον το νοσοκοµείο εξυπηρετεί ένα συγκεκριµένο, ελάχιστο, καθορισµένο
αριθµό κλινών).

5.10

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΕΣ∆ΚΝΑ

Η παραπάνω εγκατάσταση δεν έχει τη δυνατότητα, υπό όλες τις
συνθήκες, για επαρκή και αποτελεσµατική αποθήκευση-ψύξη ποσότητας >12
τόνους την ηµέρα ΕΙΑ. Προτείνεται στα αρµόδια Υπουργεία Υγείας και
ΠΕΧΩ∆Ε να εξετάσουν σοβαρά εάν θα πρέπει να δοθεί αδειοδότηση της
εγκατάστασης για επεξεργασία 30 τόνων την ηµέρα (δυναµικότητα η οποία
προβλέπεται στην υπό υπογραφή σχετική ΚΥΑ νέας Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων της Μονάδας Αποτέφρωσης), χωρίς προηγούµενη
αύξηση των αποθηκευτικών - ψυκτικών χώρων του αποτεφρωτήρα.
Προτείνεται, η πραγµατοποίηση εξωτερικών ελέγχων και µετρήσεων
των ρύπων στα απαγόµενα αέρια καύσης του Κεντρικού Αποτεφρωτήρα, ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα. Οι µετρήσεις πρέπει να πραγµατοποιούνται
παρουσία των αρµοδίων δηµοσίων ελεγκτικών µηχανισµών (ΥΠΕ∆Ω∆Ε,
Υπουργείο Υγείας, Νοµαρχία) είτε µέσω κινητής µονάδας µέτρησης που θα
πρέπει να προµηθευθεί το ∆ηµόσιο είτε - εάν η προηγούµενη πρόταση δεν
είναι τεχνικοοικονοµικά συµφέρουσα- µε τη βοήθεια πιστοποιηµένων κινητών
εργαστηρίων.
Προτείνεται η εγκατάσταση κατάλληλου µηχανισµού ή συστήµατος
ελέγχου του ποσοστού αλογονούχων οργανικών ουσιών (εκφρασµένων σε
χλώριο), στα ΕΙΑ σε σηµεία που θα προτείνουν οι αρµόδιες αρχές (όχι
απαραίτητα εντός του Κεντρικού Αποτεφρωτήρα). Επισηµαίνεται ότι η έλλειψη
µέτρησης του παραπάνω ποσοστού, όχι µόνο δεν είναι σύννοµη αλλά, εν
δυνάµει, εγκυµονεί κινδύνους για την δηµόσια υγεία.
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ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Προτείνεται η λήψη µέτρων από τον Κεντρικό Αποτεφρωτήρα του
ΕΣ∆ΚΝΑ, έτσι ώστε να είναι ορθός ο τρόπος διαχείρισης των υγρών
αποβλήτων που προέρχονται από τη λειτουργία του. Σε αντίθετη περίπτωση
προτείνεται η επιβολή κυρώσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 28, 29 και 30 του ν.
1650/86 (ΦΕΚ 160 Α΄).
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ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΥΑ Η.Π.37591/2031

33

F

19797

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ
ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ

Áñ. Öýëëïõ 1419
1 Oêôùâñßïõ 2003

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ
ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
ÌÝôñá êáé üñïé ãéá ôç äéá÷åßñéóç éáôñéêþí áðïâëÞôùí
áðü õãåéïíïìéêÝò ìïíÜäåò. .................................... 1
Óõãêñüôçóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÖïñÝá
Äéá÷åßñéóçò Õãñïôüðùí Áìâñáêéêïý ..................... 2
/
////
--

ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéè. Ç.Ð.37591/2031
(1)
ÌÝôñá êáé üñïé ãéá ôç äéá÷åßñéóç éáôñéêþí áðïâëÞôùí
áðü õãåéïíïìéêÝò ìïíÜäåò.
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ,
ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ
ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ - ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ,
×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÄÇÌOÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ÕÃÅÉÁÓ ÊÁÉ ÐÑÏÍÏÉÁÓ ÃÅÙÑÃÉÁÓ
´Å÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 12 (ðáñ. 1, 2, 3, 5 êáé 6), 28,
29, 30 êáé 31 (ðáñ. 1) ôïõ Í. 1650/1986 (Á´ 160) «Ãéá ôçí
ðñïóôáóßá ôïõ ÐåñéâÜëëïíôïò» üðùò ôï Üñèñï 30 ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 98 (ðáñ. 12) ôïõ Í. 1892/1990
«ãéá ôïí åêóõã÷ñïíéóìü êáé ôçí áíÜðôõîç êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (Á´ 101) êáé óôç óõíÝ÷åéá ç ðáñÜãñáöïò 1 ôïõ ßäéïõ Üñèñïõ ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 4 ôïõ Í.
3010/2002 (Á´ 91).
2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 3010/2002 «Åíáñìüíéóç ôïõ Í.
1650/86 ìå ôéò ïäçãßåò 97/11/ÅÅ êáé 96/61/ÅÅ ê.ëð.» (Á´
91) êáé åéäéêüôåñá ôá Üñèñá 1, 2, 3, 4 êáé 6 áõôïý.
3. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2939/2001 «Óõóêåõáóßåò êáé
åíáëëáêôéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí óõóêåõáóéþí êáé ðñïúüíôùí ßäñõóç Åèíéêïý Ïñãáíéóìïý ÅíáëëáêôéêÞò Äéá÷åßñéóçò
Óõóêåõáóéþí êáé Üëëùí Ðñïúüíôùí (ÅÏÅÄÓÁÐ) êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò» (Á´ 179).
4. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 23 (ðáñ. 1) êáé 24 ôïõ Í.
1558/1985 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ üñãáíá» (Á´ 137)
êáé ôùí Üñèñùí 9 êáé 13 ôïõ Ð.Ä/ôïò 473/1985 «Êáèïñé-

óìüò êáé áíáêáôáíïìÞ ôùí áñìïäéïôÞôùí ôùí Õðïõñãåßùí» (Á´ 157).
5. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2218/1994 «ºäñõóç Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò, ôñïðïðïßçóç äéáôÜîåùí ãéá ôçí ðñùôïâÜèìéá áõôïäéïßêçóç êáé ôçí ÐåñéöÝñåéá ê.ëð.»(Á´ 90)
üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï Í. 2240/16.9.94 «ÓõìðëÞñùóç äéáôÜîåùí ãéá ôç Íïìáñ÷éáêÞ Áõôïäéïßêçóç êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò» (Á´ 153).
6. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2516/1997 «Ðåñß éäñýóåùò êáé
ëåéôïõñãßáò âéïìç÷áíéêþí åãêáôáóôÜóåùí» (Á´ 159).
7. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò êïéíÞò õðïõñãéêÞò áðüöáóçò
69728/824/96 «ÌÝôñá êáé üñïé ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí óôåñåþí áðïâëÞôùí» (Â´ 358).
8. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò 19396/1546/97 êïéíÞò õðïõñãéêÞò
áðüöáóçò «ÌÝôñá êáé üñïé ãéá ôçí äéá÷åßñéóç ôùí åðéêßíäõíùí áðïâëÞôùí» (Â´ 604).
9. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò 113944/97 êïéíÞò õðïõñãéêÞò áðüöáóçò «Åèíéêüò Ó÷åäéáóìüò Äéá÷åßñéóçò Óôåñåþí ÁðïâëÞôùí» (ãåíéêÝò êáôåõèýíóåéò ôçò ðïëéôéêÞò äéá÷åßñéóçò
ôùí óôåñåþí áðïâëÞôùí) (Â´ 1016), üðùò óõìðëçñþèçêå
ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò êïéíÞò õðïõñãéêÞò áðüöáóçò ïéê.
14312/1302/00 «ÓõìðëÞñùóç êáé åîåéäßêåõóç ôçò
113944/97 êïéíÞò õðïõñãéêÞò áðüöáóçò» (Â ´ 723).
10. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò 114218/97 êïéíÞò õðïõñãéêÞò áðüöáóçò «ÊáôÜñôéóç ðëáéóßïõ ðñïäéáãñáöþí êáé ãåíéêþí
ðñïãñáììÜôùí äéá÷åßñéóçò óôåñåþí áðïâëÞôùí» (Â´
1016).
11. Ôçí Ç.Ð.15393/2332/2002 êïéíÞ õðïõñãéêÞ áðüöáóç «ÊáôÜôáîç äçìüóéùí êáé éäéùôéêþí Ýñãùí êáé äñáóôçñéïôÞôùí óå êáôçãïñßåò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 3 ôïõ Í.
1650/1986 üðùò áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ôïõ Í.
3010/2002 «Åíáñìüíéóç ôïõ Í. 1650/1986 ìå ôéò ïäçãßåò
97/11 êáé 96/61/ÅÅ ê.ëð.» (Â´ 1022).
12. Ôçí 25535/3281/2002 êïéíÞ õðïõñãéêÞ áðüöáóç
«Åãêñéóç Ðåñéâáëëïíôéêþí ´Ïñùí áðü ôï Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ôùí Ýñãùí êáé äñáóôçñéïôÞôùí ðïõ
êáôáôÜóóïíôáé óôçí õðïêáôçãïñßá 2 ôçò Á´ Êáôçãïñßáò
ê.ëð.» (Â´ 1463).
13.Ôéò äéáôÜîåéò ôçò 11014/703/Ö.104/2003 êïéíÞò
õðïõñãéêÞò áðüöáóçò «Äéáäéêáóßá ÐñïêáôáñêôéêÞò ÐåñéâáëëïíôéêÞò Åêôßìçóçò êáé áîéïëüãçóçò (ÐÐÅÁ) êáé
Ýãêñéóçò ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí (Å.Ð.Ï.) óýìöùíá ìå ôï
Üñèñï 4 ôïõ Í. 1650/86 (Á´ 160) üðùò áíôéêáôáóôÜèçêå ìå
ôï Üñèñï 2 ôïõ Í. 3010/2002 ê.ëð.» (Â´ 332).
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14. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò 59388/3363/88 êïéíÞò õðïõñãéêÞò
áðüöáóçò «Ôñüðïò, üñãáíá êáé äéáäéêáóßá åðéâïëÞò êáé
åßóðñáîçò ôùí äéïéêçôéêþí ðñïóôßìùí ôïõ Üñèñïõ 30 ôïõ
Í. 1650/96» (Â´ 638).
15. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò 2487/455/1999 êïéíÞò õðïõñãéêÞò
áðüöáóçò «ÌÝôñá êáé üñïé ãéá ôçí ðñüëçøç êáé ôïí ðåñéïñéóìü ôçò ñýðáíóçò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò áðü ôçí áðïôÝöñùóç åðéêßíäõíùí áðïâëÞôùí» (Â´ 196).
16. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ÐÄ 517/1991 (Á´ 202) «Ôå÷íéêÝò
ðñïäéáãñáöÝò, áðáñáßôçôïò éáôñéêüò åîïðëéóìüò, äéÜêñéóç êáé óýíèåóç ðñïóùðéêïý êáé óõìðëÞñùóç ôïõ
247/91 Ð.Ä. (üñïé, ðñïûðïèÝóåéò êáé äéáäéêáóßá ãéá ôçí
ßäñõóç, ëåéôïõñãßá êáé ìåôáâßâáóç éäéùôéêþí êëéíéêþí)».
17. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 235/2000 (Á´ 199) ÅéäéêÝò ñõèìßóåéò ãéá ôïí åêóõã÷ñïíéóìü êáé ôçí ëåéôïõñãßá éäéùôéêþí êëéíéêþí, ðïõ õðÜãïíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñ.
2 ôïõ Üñèñïõ 8 ôïõ Í. 2345/95 «ÏñãáíùìÝíåò õðçñåóßåò
ðáñï÷Þò ðñïóôáóßáò áðü öïñåßò êïéíùíéêÞò ðñüíïéáò
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (Á´ 213).
18. Ôçí 29407/3508/2002 êïéíÞ õðïõñãéêÞ áðüöáóç
«ÌÝôñá êáé üñïé ãéá ôçí õãåéïíïìéêÞ ôáöÞ ôùí áðïâëÞôùí» (Â´ 1572).
19. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò Ïäçãßáò 2000/76/ÅÊ ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 4çò Äåêåìâñßïõ 2000 ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò
(L 332/28.12.2000) ãéá ôçí áðïôÝöñùóç ôùí áðïâëÞôùí.
20. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 29 ôïõ Í. 1558/1985 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ üñãáíá» (Á´ 137) üðùò ôï Üñèñï áõôü óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í.
2081/1992 (Á´ 154) êáé ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 1
(ðáñ. 2á) ôïõ Í. 2469/1997 (Á´ 38).
21. Ôá ðñïâëåðüìåíá óôá ðñüôõðá ôïõ ÅËÏÔ óåéñÜ
866/97 «ÂéïëïãéêÜ óõóôÞìáôá ãéá ôïí Ýëåã÷ï áðïóôåéñùôþí êáé äéáäéêáóéþí áðïóôåßñùóçò».
22. Ôá ðñïâëåðüìåíá óôï ðñüôõðï ôïõ ÅËÏÔ 12347/98
«Âéïôå÷íïëïãßá - ÊñéôÞñéá áðüäïóçò ãéá áðïóôåéñùôÝò
áôìïý êáé áõôüêáõóôá».
23. Ôá ðñïâëåðüìåíá óôï ðñüôõðï ôïõ ÅËÏÔ 12128/98
«Âéïôå÷íïëïãßá - ÅñãáóôÞñéá ãéá Ýñåõíá, áíÜðôõîç êáé
áíáëýóåéò - Åðßðåäá áóöÜëåéáò ìéêñïâéïëïãéêþí åñãáóôçñßùí, ðåñéï÷Ýò êéíäýíïõ, êáôáóêåõáóôéêÝò êáé öõóéêÝò áðáéôÞóåéò áóöáëåßáò».
24. Ôá ðñïâëåðüìåíá óôï ðñüôõðï ôïõ ÅËÏÔ 12740/00
«Âéïôå÷íïëïãßá - ÅñãáóôÞñéá ãéá Ýñåõíá, áíÜðôõîç êáé
áíáëýóåéò - ÊáèïäÞãçóç ãéá äéá÷åßñéóç, áðåíåñãïðïßçóç êáé Ýëåã÷ï áðïâëÞôùí».
25. Ôéò áðïöÜóåéò 2001/118/ÅÊ ôçò ÅðéôñïðÞò ôçò
16çò Éáíïõáñßïõ 2001 ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí êáé
2001/573/ÅÊ ôçò ÅðéôñïðÞò ôçò 23çò Éïõëßïõ 2001 ôùí
Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí, ãéá ôçí ôñïðïðïßçóç ôçò áðüöáóçò 2000/532/ÅÊ.
26. Ôç ÄÉÄÊ/Ö1/22875/31.10.2001 êïéíÞ áðüöáóç ôïõ
Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Åóùôåñéêþí, Äçì.Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò «ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí
óôïõò Õöõðïõñãïýò Åóùôåñéêþí, Äçì. Äéïßêçóçò êáé
ÁðïêÝíôñùóçò» (Â´ 1480).
27. Ôçí 3418/8.7.2002 êïéíÞ áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò «ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõðïõñãïýò Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò» (Â´ 861).
28. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 24 ðáñ. 4 êáé 5 ôïõ Í.
998/1979 «Ðåñß ðñïóôáóßáò äáóþí êáé äáóéêþí åêôÜóåùí» (ÖÅÊ Á´ 289).
29. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 13 ðáñ. 2â ôïõ Í.

1734/1987 «Âïóêüôïðïé êáé ñýèìéóç æçôçìÜôùí ó÷åôéêþí
ìå êôçíïôñïöéêÞ áðïêáôÜóôáóç êáé ìå Üëëåò ðáñá÷ùñÞóåéò êáèþò êáé èåìÜôùí ðïõ áöïñïýí äáóéêÝò åêôÜóåéò»,
áðïöáóßæïõìå:
ÊÅÖÁËÁÉÏ Á´
ÃÅÍÉÊÁ
¢ñèñï 1
Óêïðüò
1. Ìå ôçí ðáñïýóá Áðüöáóç áðïóêïðåßôáé ï êáèïñéóìüò ìÝôñùí, üñùí, êáé äéáäéêáóéþí ãéá ôç Äéá÷åßñéóç
ôùí Éáôñéêþí ÁðïâëÞôùí êáôÜ ôñüðï, þóôå íá äéáóöáëßæåôáé ç äçìüóéá õãåßá êáé ôï ðåñéâÜëëïí êáèþò êáé ï áðïôåëåóìáôéêüò Ýëåã÷ïò ôçò äéá÷åßñéóçò ôùí áðïâëÞôùí
áõôþí.
2. Åéäéêüôåñá ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí Éáôñéêþí ÁðïâëÞôùí ëáìâÜíïíôáé ìÝôñá ãéá ôçí ðñüëçøç êáé ìåßùóç ôçò
ðáñáãùãÞò ôïõò, ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôçò åðéêéíäõíüôçôÜò ôïõò, ôçí êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá åðáíá÷ñçóéìïðïßçóÞ
ôïõò, ôçí áíáêýêëùóç êáé áíÜêôçóÞ ôïõò êáèþò êáé ãéá
ôç âåëôéóôïðïßçóç ôçò óõëëïãÞò, ìåôáöïñÜò êáé ôåëéêÞò
äéÜèåóÞò ôïõò þóôå
á) íá ìçí äçìéïõñãïýíôáé êßíäõíïé ãéá ôïí Üíèñùðï, ôá
íåñÜ, ôïí áÝñá, ôï Ýäáöïò, ôç ÷ëùñßäá êáé ðáíßäá
â) íá ìçí ðñïêáëïýíôáé ï÷ëÞóåéò áðü ôï èüñõâï Þ ôéò
ïóìÝò
ã) íá ìçí ðñïêáëåßôáé âëÜâç óôï ôïðßï êáé óå ðåñéï÷Ýò
ðïõ ðáñïõóéÜæïõí éäéáßôåñï ïéêïëïãéêü, ðïëéôéóôéêü, áéóèçôéêü åíäéáöÝñïí (ðñïóôáôåõüìåíåò öõóéêÝò ðåñéï÷Ýò, äÜóç, ôïðßá éäéáßôåñïõ öõóéêïý êÜëïõò, ðïëéôéóôéêÜ
ìíçìåßá ê.ëð.)
¢ñèñï 2
Ïñéóìïß
Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò ðáñïýóçò íïïýíôáé ùò:
1. ÉáôñéêÜ Áðüâëçôá (ÉÁ): Ôá áðüâëçôá ðïõ ðáñÜãïíôáé
áðü ÕãåéïíïìéêÝò ÌïíÜäåò êáé áíáöÝñïíôáé óôïí êáôÜëïãï áðïâëÞôùí ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò ôçò Áðüöáóçò
2001/118/ÅÊ ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 16çò Éáíïõáñßïõ 2001
ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí (EEL 47/2001)
Ôá É.Á. ðåñéëáìâÜíïõí ôéò ðáñáêÜôù êáôçãïñßåò:
á) ÉáôñéêÜ Áðüâëçôá Áóôéêïý ×áñáêôÞñá (ÉÁ - Á×) ðïõ
ðñïóïìïéÜæïõí ìå ôá ïéêéáêÜ áðïññßììáôá (Ðßíáêáò 1,
ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò 1 ôçò ðáñïýóáò)
â) Åðéêßíäõíá ÉáôñéêÜ Áðüâëçôá (ÅÉÁ)
â.1) áìéãþò ìïëõóìáôéêïý ÷áñáêôÞñá áðüâëçôá (ÅÉÁÌ×) (Ðßíáêáò 2, ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò 1 ôçò ðáñïýóáò)
â.2) áðüâëçôá ðïõ Ý÷ïõí ôáõôü÷ñïíá ìïëõóìáôéêü êáé
ôïîéêü ÷áñáêôÞñá (ÅÉÁ-ÌÔ×) (Ðßíáêáò 3, ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò 1 ôçò ðáñïýóáò)
â.3) áðüâëçôá áìéãþò ôïîéêïý ÷áñáêôÞñá (ÅÉÁ-Ô×) (Ðßíáêáò 4, ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò 1 ôçò ðáñïýóáò)
ã. ¢ëëá ÉáôñéêÜ Áðüâëçôá (ÁÉÁ): ÑáäéåíåñãÜ, ìðáôáñßåò, óõóêåõáóßåò ìå áÝñéá õðü ðßåóç, ê.Ü.
2. Äéá÷åßñéóç Éáôñéêþí ÁðïâëÞôùí (ÄÉÁ): Ïé åñãáóßåò
ðïõ áðïóêïðïýí óôï íá êáôáóôÞóïõí ôá ÉÁ áâëáâÞ ãéá ôç
Äçìüóéá Õãåßá êáé ôï ðåñéâÜëëïí êáé áíáöÝñïíôáé óôç
óõëëïãÞ, ìåôáöïñÜ, ðñïóùñéíÞ áðïèÞêåõóç, åðåîåñãáóßá, ôåëéêÞ äéÜèåóÞ ôïõò óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò åðïðôåßáò ôùí åñãáóéþí áõôþí.
3. ÓõëëïãÞ: Ï äéá÷ùñéóìüò, ç óõãêÝíôñùóç, êáé ç ôïðïèÝôçóç ôùí ÉÁ óå êáôÜëëçëç óõóêåõáóßá, óôïõò ÷þñïõò ðïõ ðáñÜãïíôáé, (óçìåßá óõëëïãÞò).
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4. ÌåôáöïñÜ: Ïé åñãáóßåò ìåôáöïñÜò ôùí ÉÁ áðü ôïõò
÷þñïõò ôçò ðáñáãùãÞò (óçìåßá óõëëïãÞò) óå åãêåêñéìÝíåò åãêáôáóôÜóåéò åðåîåñãáóßáò êáé ôåëéêÞò äéÜèåóÞò
ôïõò.
5. ÐñïóùñéíÞ áðïèÞêåõóç: Ç áðïèÞêåõóç ôùí êáôÜëëçëá óõóêåõáóìÝíùí ÉÁ óå åéäéêÜ ó÷åäéáóìÝíï ÷þñï
áðïèÞêåõóçò, ìÝ÷ñé íá ðñáãìáôïðïéçèåß ç ìåôáöïñÜ
ôïõò óå åãêåêñéìÝíç åãêáôÜóôáóç åðåîåñãáóßáò Þ ôåëéêÞò äéÜèåóçò.
6. Åðåîåñãáóßá: Ç åöáñìïãÞ Þ ï óõíäõáóìüò öõóéêþí,
÷çìéêþí, èåñìéêþí êáé âéïëïãéêþí äéåñãáóéþí ðïõ ìåôáâÜëëïõí ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí ÉÁ, Ýôóé þóôå íá ðåñéïñßæåôáé ï üãêïò ôïõò Þ ïé åðéêßíäõíåò éäéüôçôÝò ôïõò, íá äéåõêïëýíåôáé ï ÷åéñéóìüò ôïõò êáé íá åðéôõã÷Üíåôáé ç áíÜêôçóç ÷ñÞóéìùí õëéêþí Þ åíÝñãåéáò.
7. ÁðïôÝöñùóç: Ç äéáäéêáóßá îçñÜò ïîåßäùóçò ôùí ÉÁ
óå õøçëÝò èåñìïêñáóßåò, ðïõ ìåéþíåé ôï ïñãáíéêü êáé äõíÜìåíï íá êáåß êëÜóìá ôùí áðïâëÞôùí, êáèþò êáé Üëëåò
ôå÷íéêÝò èåñìéêÞò åðåîåñãáóßáò üðùò ç ðõñüëõóç, ç áåñéïðïßçóç Þ ç ôå÷íéêÞ ðëÜóìáôïò.
8. Áðïóôåßñùóç: Ç õãñÜ Þ îçñÜ èåñìéêÞ åðåîåñãáóßá
ôùí ÅÉÁ, þóôå áõôÜ íá åîïìïéùèïýí üóïí áöïñÜ óôï ìéêñïâéáêü ôïõò öïñôßï ìå ôá ïéêéáêÜ áðïññßììáôá.
9. ÔåëéêÞ äéÜèåóç: Ç åëåã÷üìåíç áðüèåóç ôùí ÉÁ Þ ôùí
ðñïúüíôùí åðåîåñãáóßáò ôïõò óå êáôÜëëçëïõò ãé' áõôü
ôï óêïðü ÷þñïõò, ïé ïðïßïé äéáèÝôïõí ôçí êáôÜëëçëç
õðïäïìÞ êáé åîïðëéóìü êáôÜ ðåñßðôùóç, óýìöùíá ìå ôéò
äéáôÜîåéò ôçò åêÜóôïôå êåßìåíçò íïìïèåóßáò.
10. Ê.Å.Ì.Á: ÊÝíôñï Åðåîåñãáóßáò Ìïëõóìáôéêþí ÁðïâëÞôùí åßíáé ç åãêåêñéìÝíç óýìöùíá ìå ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò åãêáôÜóôáóç åðåîåñãáóßáò ôùí ÅÉÁ.
11.ÕãåéïíïìéêÝò ÌïíÜäåò (ÕÌ):
 Äçìüóéá ÈåñáðåõôÞñéá
 Äçìïôéêïß õãåéïíïìéêïß óôáèìïß
 ÍÐÉÄ ðáñï÷Þò õðçñåóéþí õãåßáò
 ÉäéùôéêÜ ÈåñáðåõôÞñéá
 ÓôñáôéùôéêÜ Íïóïêïìåßá
 ÊÝíôñá Õãåßáò
 ÊÝíôñá Áéìïäïóßáò
 ÄéáãíùóôéêÜ êáé åñåõíçôéêÜ åñãáóôÞñéá åìâáäïý
Üíù ôùí 200 m2 Þ ìå áðáó÷ïëïýìåíï ðñïóùðéêü Üíù
ôùí 5 áôüìùí.
 ÌéêñïâéïëïãéêÜ åñãáóôÞñéá
 ÊôçíéáôñéêÝò êëéíéêÝò ìéêñþí êáé ìåãÜëùí æþùí
 ÊôçíéáôñéêÜ äéáãíùóôéêÜ êáé åñåõíçôéêÜ åñãáóôÞñéá
åìâáäïý Üíù ôùí 200 m2 Þ ìå áðáó÷ïëïýìåíï ðñïóùðéêü Üíù ôùí 5 áôüìùí
¢ñèñï
Ðåäßï åöáñìïãÞò
1. Ïé äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò åöáñìüæïíôáé
ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí ÉÁ ôùí ÕÌ üðùò áõôÜ ïñßæïíôáé óôï
Üñèñï 2 ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò.
2. Åîáéñïýíôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò ôá ÉÁ,
ôùí ïðïßùí ç äéá÷åßñéóç äéÝðåôáé áðü Üëëåò åéäéêÝò äéáôÜîåéò ôçò êåßìåíçò íïìïèåóßáò üðùò:
 ÕãñÜ áðüâëçôá ðñïóïìïéÜæïíôá ìå áóôéêÜ ëýìáôá
 ¢ëëá éáôñéêÜ áðüâëçôá (ÁÉÁ) üðùò ñáäéåíåñãÜ, óõóêåõáóßåò ìå áÝñéá õðü ðßåóç, ìðáôáñßåò ê.á.
3. Óôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò õðÜãïíôáé ïéêåéïèåëþò
êáé üóïé êáôÜ ôçí Üóêçóç ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôïõò ðáñÜãïõí éáôñéêÜ áðüâëçôá áíåîáñôÞôùò ðïóüôçôáò êáé
äåí ðåñéÝ÷ïíôáé óôï Üñèñï 2 ðáñ. 11 ôçò ðáñïýóáò, Üë-
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ëùò ç äéá÷åßñéóç ôùí áðïâëÞôùí ôïõò äéÝðåôáé áðü ôéò
äéáôÜîåéò ôçò êåßìåíçò íïìïèåóßáò.
¢ñèñï 4
Õðü÷ñåïé öïñåßò äéá÷åßñéóçò
1. Õðü÷ñåïé öïñåßò äéá÷åßñéóçò ÉÁ åßíáé ïé ÕÌ Þ Üëëá öõóéêÜ Þ íïìéêÜ ðñüóùðá ðïõ áóêïýí äñáóôçñéüôçôá áðü
ôçí ïðïßá ðñïÝñ÷ïíôáé ôá ÉÁ Þ ôñßôá öõóéêÜ Þ íïìéêÜ ðñüóùðá êáôüðéí áíáèÝóåùò ó´ áõôÜ áðü ôïõò õðü÷ñåïõò
ôçò äéá÷åßñéóçò ôùí ÉÁ êáé ôá ïðïßá Ý÷ïõí ó÷åôéêÞ Üäåéá
óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôçí ðáñïýóá áðüöáóç.
2. ÊÜèå êÜôï÷ïò ÉÁ õðï÷ñåïýôáé:
á) Íá åîáóöáëßæåé ï ßäéïò ôç óõëëïãÞ, ìåôáöïñÜ, áðïèÞêåõóç, áîéïðïßçóç, åðåîåñãáóßá Þ äéÜèåóÞ ôïõò óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò Þ
â) Íá ðáñáäßäåé ôá áðüâëçôá óå öõóéêü Þ íïìéêü ðñüóùðï, óôï ïðïßï Ý÷åé ÷ïñçãçèåß ó÷åôéêÞ Üäåéá (óõëëïãÞ,
ìåôáöïñÜ, áðïèÞêåõóç, áîéïðïßçóç, åðåîåñãáóßá Þ äéÜèåóç) óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò.
ÊÅÖÁËÁÉÏ Â´
ÏÑÏÉ ÊÁÉ ÐÑÏÛÐÏÈÅÓÅÉÓ ÃÉÁ ÔÇ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ ÉÁ
ÐÏÕ ÐÑÏÓÏÌÏÉÁÆÏÕÍ ÌÅ ÔÁ ÏÉÊÉÁÊÁ
ÁÐÏÑÑÉÌÌÁÔÁ (ÉÁ-Á×)
¢ñèñï 5
1. Ç äéá÷åßñéóç ôùí ÉÁ - Á× ðñáãìáôïðïéåßôáé óýìöùíá
ìå ôïõò üñïõò êáé ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôïõ Üñèñïõ 10 ôçò
69728/824/1996 ÊÕÁ (Â´ 538).
2. Ïé õðïäï÷åßò óõëëïãÞò ôùí áðïâëÞôùí áõôþí óôéò
ÕÌ Ý÷ïõí ÷ñþìá ìáýñï êáé ç ðñïóùñéíÞ áðïèÞêåõóÞ
ôïõò ãßíåôáé óå îå÷ùñéóôïýò êáé óáöþò ïñéïèåôçìÝíïõò
÷þñïõò áðü ôïõò ÷þñïõò ðñïóùñéíÞò áðïèÞêåõóçò ôùí
ÅÉÁ.
ÊÅÖÁËÁÉÏ Ã´
ÏÑÏÉ ÊÁÉ ÐÑÏÛÐÏÈÅÓÅÉÓ ÃÉÁ ÔÇ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ ÅÉÁ
¢ñèñï 6
ÓõëëïãÞ, ÌåôáöïñÜ, ÐñïóùñéíÞ ÁðïèÞêåõóç åíôüò ÕÌ
Á. Åóùôåñéêüò Êáíïíéóìüò Äéá÷åßñéóçò ÅÉÁ
1. ÊÜèå ÕÌ Ý÷åé ôçí õðï÷ñÝùóç íá êáôáñôßæåé «Åóùôåñéêü Êáíïíéóìü Äéá÷åßñéóçò ÅÉÁ» ðïõ èá åãêñßíåôáé áðü
ôï áñìüäéï Ðåñéöåñåéáêü Óýóôçìá Õãåßáò (ÐÅÓÕ).
2. Ï Åóùôåñéêüò Êáíïíéóìüò Äéá÷åßñéóçò ôùí ÅÉÁ
áíáöÝñåôáé óôç ëÞøç óõãêåêñéìÝíùí åíåñãåéþí, ìÝôñùí, üñùí êáé ðåñéïñéóìþí óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ
êáé ó÷åäßïõ Ýêôáêôçò áíÜãêçò êáé Üëëùí ìÝôñùí
áóöáëåßáò, êáèþò êáé óôá ðñüóùðá ðïõ åßíáé åðéöïñôéóìÝíá êáé õðåýèõíá ãéá ôçí åðïðôåßá êáé ôÞñçóç ôùí
åí ëüãù ìÝôñùí, üñùí êáé ðåñéïñéóìþí. Ôá ðñüóùðá
áõôÜ èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí åîåéäéêåõìÝíåò ãíþóåéò êáé
åìðåéñßá óå èÝìáôá äéá÷åßñéóçò ÅÉÁ. Ìå ôïí Åóùôåñéêü
Êáíïíéóìü Äéá÷åßñéóçò ÅÉÁ åîåéäéêåýïíôáé êáôÜ ðåñßðôùóç ïé ñõèìßóåéò ôùí ðáñáãñÜöùí Â, Ã êáé Ä ôïõ Üñèñïõ áõôïý.
3. Åßíáé äõíáôüí óôïí Åóùôåñéêü Êáíïíéóìü Äéá÷åßñéóçò ôùí ÅÉÁ íá åîåéäéêåýïíôáé ìå ëåðôïìåñÝóôåñï ôñüðï
ïé ðßíáêåò ôïõ ðáñáñôÞìáôïò É ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò.
Â. ÓõëëïãÞ ÅÉÁ
1. Ôá ÅÉÁ äéá÷ùñßæïíôáé óôïí ôüðï ðáñáãùãÞò ôïõò
áíÜëïãá ìå ôçí åðåîåñãáóßá ðïõ ðñüêåéôáé íá áêïëïõèÞóåé ãéá ôç óùóôÞ äéá÷åßñéóÞ ôïõò ëáìâÜíïíôáò õðüøç

19800

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

ôéò áðáéôÞóåéò ãéá áíáêýêëùóç, åðáíá÷ñçóéìïðïßçóç Þ
áíÜêôçóÞ ôïõò.
2. Ôá äéá÷ùñéóìÝíá ÅÉÁ ôïðïèåôïýíôáé óå õðïäï÷åßò
êáôÜëëçëïõ ÷ñþìáôïò áíÜëïãá ìå ôçí åðåîåñãáóßá ðïõ
ðñüêåéôáé íá áêïëïõèÞóåé êáé åéäéêüôåñá:
á) Ôá ðñïò áðïóôåßñùóç ÅÉÁ ôïðïèåôïýíôáé óå óõóêåõáóßá êßôñéíïõ ÷ñþìáôïò
â) Ôá ðñïò áðïôÝöñùóç ÅÉÁ ôïðïèåôïýíôáé óå óõóêåõáóßá êüêêéíïõ ÷ñþìáôïò.
ã) Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ç áðïôåöñùôéêÞ åãêáôÜóôáóç
ðïõ åðåîåñãÜæåôáé áðüâëçôá ìéáò ÕÌ äåí äýíáôáé íá
åðåîåñãáóôåß ÅÉÁ ðïõ ðåñéÝ÷ïõí ðÜíù áðü 1% áëïãïíïý÷åò ïñãáíéêÝò ïõóßåò, åêöñáóìÝíåò óå ÷ëþñéï, ôá
ðñïò áðïôÝöñùóç ÅÉÁ èá ôïðïèåôïýíôáé óå óõóêåõáóßá
ðñÜóéíïõ ÷ñþìáôïò êáé èá ïäçãïýíôáé óå áðïôåöñùôÞñá åëÜ÷éóôçò èåñìïêñáóßáò 1100ï C.
3. Ïé õðïäï÷åßò ôùí ÅÉÁ ðñÝðåé íá ðëçñïýí óõãêåêñéìÝíåò áðáéôÞóåéò êáé ç åðéëïãÞ ôïõò åîáñôÜôáé áðü ôá éäéáßôåñá ðïéïôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí áðïâëÞôùí êáé ôç
ìÝèïäï äéá÷ùñéóìïý ôïõò.
ÅéäéêÜ ãéá ôá áé÷ìçñÜ Þ êïöôåñÜ áðüâëçôá ðñÝðåé íá
÷ñçóéìïðïéåßôáé Üêáìðôç, áíèåêôéêÞ óõóêåõáóßá ìéáò
÷ñÞóåùò.
Äåí åðéôñÝðåôáé ç ÷ñÞóç õðïäï÷Ýùí áðü PVC üôáí ôá
ÅÉÁ ïäçãïýíôáé ãéá áðïôÝöñùóç.
4. Óôç óõóêåõáóßá áíáãñÜöåôáé ìå åõäéÜêñéôï êáé áíåîßôçëï ôñüðï «Åðéêßíäõíá ÉáôñéêÜ Áðüâëçôá» êáé ôï óÞìá
ôïõ âéïëïãéêïý êéíäýíïõ. ÅðéêïëëÜôáé åðßóçò åôéêÝôá ðïõ
öÝñåé ôçí çìåñïìçíßá êáé ôçí ðñïÝëåõóç ôùí áðïâëÞôùí.
5. Ôá ÅÉÁ ðñÝðåé, êáôÜ ôï äõíáôüí, íá óõëëÝãïíôáé ðëçóßïí ôïõ ôüðïõ ðáñáãùãÞò ôïõò êáé íá áðïêëåßïíôáé ïé
äéáäéêáóßåò åêêÝíùóçò êáé åðáíáëáìâáíüìåíçò ðëÞñùóçò ôïõ õðïäï÷Ýá.
6. ÊáôÜ ôç äéáäéêáóßá ôçò óõëëïãÞò ëáìâÜíïíôáé ìÝôñá
ãéá ôçí áðïöõãÞ äçìéïõñãßáò óêüíçò, áåñßùí åêðïìðþí,
óôáãïíéäßùí êáèþò êáé ôçò ìåôÜäïóçò ðáèïãüíùí ìéêñïïñãáíéóìþí áðü ôçí Üìåóç åðáöÞ ôùí ÷åéñþí Þ ôïõ éìáôéóìïý. Ôá ìÝôñá áõôÜ åîåéäéêåýïíôáé óôïí Åóùôåñéêü
Êáíïíéóìü Äéá÷åßñéóçò ôùí ÅÉÁ óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï Á ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ.
7. Ïé ðáñáðÜíù óõóêåõáóßåò ìðïñïýí íá ôïðïèåôïýíôáé óå äåýôåñç åîùôåñéêÞ óêëçñÞ óõóêåõáóßá, ôïõ éäßïõ
÷ñþìáôïò, ðïõ åíäå÷ïìÝíùò èá ìðïñåß íá îáíá÷ñçóéìïðïéçèåß, áöïý õðïóôåß ôç äÝïõóá áðïëýìáíóç óå êÜèå
êýêëï ÷ñÞóçò êáé ç ïðïßá èá áíáãñÜöåé «Åðéêßíäõíá ÉáôñéêÜ Áðüâëçôá».
Ïé åîùôåñéêÝò óõóêåõáóßåò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí
ðñïçãïýìåíç ðáñÜãñáöï ðñÝðåé íá Ý÷ïõí êáôÜëëçëåò
éäéüôçôåò, ðñïêåéìÝíïõ íá åßíáé áíèåêôéêÝò óôéò êñïýóåéò
êáé óôéò êáôáðïíÞóåéò ðïõ ðñïêáëïýíôáé êáôÜ ôç ìåôáêßíçóç êáé ìåôáöïñÜ ôïõò êáé ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ÷ñþìá êßôñéíï, êüêêéíï Þ ðñÜóéíï, áíÜëïãá ìå ôï åßäïò ôùí áðïâëÞôùí êáé ôçí åðåîåñãáóßá ðïõ èá áêïëïõèÞóåé.
Ã. ÌåôáöïñÜ ÅÉÁ áðü ôïõò ÷þñïõò ðáñáãùãÞò ùò ôçí
ðñïóùñéíÞ áðïèÞêåõóç åíôüò ôçò ÕÌ
1. Ç ìåôáöïñÜ ôùí ÅÉÁ åíôüò ôçò ÕÌ ðñÝðåé íá ãßíåôáé
ìå åéäéêÜ ìÝóá ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áðïêëåéóôéêÜ ãé'
áõôü ôï óêïðü. ÊáôÜ ôç ÷ñÞóç ôùí ìÝóùí ìåôáöïñÜò
ðñÝðåé íá ôçñïýíôáé ïé êáíüíåò õãéåéíÞò êáé áóöÜëåéáò,
êáé íá ëáìâÜíïíôáé ôá ìÝôñá ðñïóôáóßáò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôïí Åóùôåñéêü Êáíïíéóìü Äéá÷åßñéóçò ÅÉÁ ôçò ðáñáãñÜöïõ Á ôïõ Üñèñïõ áõôïý.

2. Ãéá ëüãïõò õãéåéíÞò ôùí ÷þñùí ôçò ÕÌ, áðáãïñåýåôáé, áðü ôá ìÝóá ìåôáöïñÜò, ç ÷ñÞóç áãùãþí áðüññéøçò
(áðëþí Þ õðü êåíü).
Ä. ÐñïóùñéíÞ áðïèÞêåõóç
1. Ç ðñïóùñéíÞ áðïèÞêåõóç ôùí ÅÉÁ óôéò ÕÌ ðñÝðåé íá
ãßíåôáé óå ÷þñïõò, åéäéêÜ äéáìïñöùìÝíïõò ãéá ôï óêïðü
áõôü êáé åðáñêïýò ÷ùñçôéêüôçôáò, êáé ìå óõíèÞêåò ðïõ
äåí åðéôñÝðïõí ôçí áëëïßùóç ôùí áðïâëÞôùí. Óôï ÷þñï
áõôü ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé åõêñéíÞò óÞìáíóç ìå ôïí üñï
«Åðéêßíäõíá ÉáôñéêÜ Áðüâëçôá» êáé ôï äéåèíÝò óýìâïëï
ôïõ ìïëõóìáôéêïý êáé åðéêéíäýíïõ.
Ïé ÷þñïé áõôïß ðñÝðåé ôïõëÜ÷éóôïí:
 Íá âñßóêïíôáé óå óçìåßá üðïõ íá õðÜñ÷åé äõíáôüôçôá åõ÷åñïýò äéáêßíçóçò ôùí ï÷çìÜôùí óõëëïãÞò êáé
ìåôáöïñÜò ôùí ÅÉÁ.
 Íá åðéäÝ÷ïíôáé åõ÷åñÞ êáèáñéóìü, áðïëýìáíóç êáé
ïé áãùãïß áðïññïÞò íá êáôáëÞãïõí óôï äßêôõï áðï÷Ýôåõóçò ôçò ÕÌ Þ óå åðáñêïýò ÷ùñçôéêüôçôáò óôåãáíÞ äåîáìåíÞ.
 Íá öùôßæïíôáé åðáñêþò. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí åßíáé øõãåßá êáé íá áåñßæïíôáé åðáñêþò.
 Íá åðéôñÝðïõí åëá÷éóôïðïßçóç ôçò åðáöÞò ôùí ÷åéñéóôþí ìå ÅÉÁ êáé åõ÷åñÞ äéáêßíçóç ôùí õðïäï÷Ýùí.
 Íá ìçí åðéôñÝðïõí Ýêèåóç ôïõ êïéíïý Þ ôçí åßóïäï óå
ìç åîïõóéïäïôçìÝíï ðñïóùðéêü.
 Íá ìçí åðéôñÝðïõí äéáóêïñðéóìü ôùí ÅÉÁ óôï ðåñéâÜëëïí.
 Íá äéáèÝôïõí ðñïëçðôéêÜ ìÝôñá ðõñáóöÜëåéáò.
2. Ãéá ôá ÅÉÁ ìïëõóìáôéêïý ÷áñáêôÞñá (ÅÉÁ -Ì× êáé ÅÉÁÌÔ×) ç ðáñáìïíÞ/ ðñïóùñéíÞ áðïèÞêåõóç ãßíåôáé óå
èåñìïêñáóßá £ 5ï C, åíôüò ôçò åãêáôÜóôáóçò ôçò ÕÌ êáé
ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ü÷é ìåãáëýôåñï ôùí ðÝíôå (5) çìåñþí.
Ãéá ðïóüôçôåò ü÷é ìåãáëýôåñåò ôùí 500 ëßôñùí ç ðñïóùñéíÞ áðïèÞêåõóç ìðïñåß íá ãßíåé ìÝ÷ñé 30 çìÝñåò óå
èåñìïêñáóßá £ 0ï C.
3. Ãéá ôá ÅÉÁ áìéãþò ôïîéêïý ÷áñáêôÞñá (ÅÉÁ-Ô×), ç ðñïóùñéíÞ áðïèÞêåõóç ãßíåôáé åíôüò ôçò åãêáôÜóôáóçò ôçò
ÕÌ êáé ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ü÷é ìåãáëýôåñï ôùí äýï (2)
åôþí. ÊáôÜ ôçí ðñïóùñéíÞ áðïèÞêåõóç ôùí ÅÉÁ-Ô× èá
ðñÝðåé íá ôçñïýíôáé üëá ôá ìÝôñá áóöáëåßáò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí êåßìåíç íïìïèåóßá ãéá ôá åðéêßíäõíá
áðüâëçôá.
4. ÌÝóá óôçí Õ.Ì. óôïí ÷þñï ðñïóùñéíÞò áðïèÞêåõóçò, ôá ÅÉÁ èá ðñÝðåé íá åßíáé ôïðïèåôçìÝíá êáé óå äåýôåñï õðïäï÷Ýá, ôïõ éäßïõ ÷ñþìáôïò ìå ôïí áñ÷éêü õðïäï÷Ýá, ðëÞñïõò óôåãáíüôçôáò, þóôå íá áðïôñÝðïíôáé
ôõ÷üí äéáöõãÝò õãñþí.
Å. ÌåôáöïñÜ ÅÉÁ áðü ôçí ðñïóùñéíÞ áðïèÞêåõóç óôçí
åãêáôÜóôáóç åðåîåñãáóßáò åíôüò ôçò ÕÌ
1. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ç åðåîåñãáóßá ôùí ÅÉÁ ðñüêåéôáé íá ðñáãìáôïðïéçèåß åíôüò ôçò ÕÌ ôüôå, áðü ôïí ÷þñï
ðñïóùñéíÞò áðïèÞêåõóçò ôá ÅÉÁ ìå åéäéêü ìÝóï ìåôáöïñÜò, ðïõ öÝñåé åéäéêÞ óÞìáíóç, ïäçãïýíôáé ðñïò åðåîåñãáóßá óå êáôÜëëçëç ðñïò ôïýôï åãêáôÜóôáóç åíôüò
ôçò ÕÌ, óýìöùíá ìå ôá ðñïâëåðüìåíá óôï Üñèñï 8 áíÜëïãá ìå ôï åßäïò ôùí ðñïò åðåîåñãáóßá ÅÉÁ.
2. ÊáôÜ ôçí ìåôáöïñÜ ôïõò ðñïò åðåîåñãáóßá åíôüò
ôçò ÕÌ, ôá ÅÉÁ óõíïäåýïíôáé áðü Ýããñáöï Ýíôõðï áíáãíþñéóçò. Ôï Ýããñáöï áõôü ôõðþíåôáé åéò ôåôñáðëïýí,
Ýíá äéáôçñåß ï õðåýèõíïò ôçò ðñïóùñéíÞò áðïèÞêåõóçò
ôùí ÅÉÁ, Ýíá ï õðåýèõíïò ôçò åãêáôÜóôáóçò ðïõ åðåîåñ-

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ãÜæåôáé ôá ÅÉÁ êáé áðü Ýíá êïéíïðïéåß ç ÕÌ óôéò áñìüäéåò
Õðçñåóßåò ÐåñéâÜëëïíôïò êáé Õãåßáò ôçò ïéêåßáò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò.
3. Ôï Ýíôõðï Ýããñáöï áíáãíþñéóçò ðåñéÝ÷åé ôïõëÜ÷éóôïí ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôïí Ðßíáêá 2
ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò 4 ôçò ðáñïýóáò.
4. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ç åðåîåñãáóßá ôùí ÅÉÁ åßíáé ç
áðïóôåßñùóç: ôï Ýíôõðï Ýããñáöï áíáãíþñéóçò ôõðþíåôáé åéò ðåíôáðëïýí êáé äéáôçñåßôáé åêôüò ôùí áíáöåñïìÝíùí óôç ðñïçãïýìåíç ðáñÜãñáöï 2 êáé áðü ôïí öïñÝá
õðïäï÷Þò ãéá ôåëéêÞ äéÜèåóç ôùí áðïóôåéñùìÝíùí ÅÉÁÌ×.
´ Áñèñï 7
ÌåôáöïñÜ, ðñïóùñéíÞ áðïèÞêåõóç ÅÉÁ åêôüò ÕÌ
Á. ÌåôáöïñÜ ÅÉÁ
1. Ôï ü÷çìá ìåôáöïñÜò, êáô' åëÜ÷éóôïí, ðñÝðåé íá åßíáé
åéäéêü, ôåëåßùò êëåéóôü, óôåãáíü, íá Ý÷åé äõíáôüôçôá øýîçò £ 8ïC, íá ìç öÝñåé ìç÷áíéóìü óõìðßåóçò, íá åðéôñÝðåé
áóöáëÞ ìåôáöïñÜ, íá ìðïñåß íá ðëÝíåôáé êáé áðïëõìáßíåôáé åýêïëá êáé íá äéáèÝôåé äéåõêïëýíóåéò ãéá ôçí áôïìéêÞ ðñïóôáóßá ôïõ ïäçãïý êáé ôùí ÷åéñéóôþí.
2. ÊáôÜ ôç óõëëïãÞ êáé ìåôáöïñÜ ôïõò åêôüò ÕÌ, ôá ÅÉÁ
ðñÝðåé íá óõíïäåýïíôáé áðü Ýããñáöï Ýíôõðï áíáãíþñéóçò. Ôï Ýããñáöï áõôü ôõðþíåôáé åéò ôåôñáðëïýí, Ýíá
äéáôçñåß ç ÕÌ ðïõ ðáñÞãáãå ôá ÅÉÁ, Ýíá ï ìåôáöïñÝáò,
Ýíá ç åãêáôÜóôáóç ðïõ õðïäÝ÷åôáé ôá ÅÉÁ êáé Ýíá êïéíïðïéåß ç ÕÌ óôçí áñìüäéá õðçñåóßá ðåñéâÜëëïíôïò ôçò ïéêåßáò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò, óôçí ïðïßá èá ïäçãçèïýí ôá ÉÁ ãéá äéÜèåóç Þ/êáé åðåîåñãáóßá.
Ôï Ýíôõðï Ýããñáöï áíáãíþñéóçò ðåñéÝ÷åé ôïõëÜ÷éóôïí
ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôïí Ðßíáêá 1 ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò 4 ôçò ðáñïýóçò.
3. Ïé öïñåßò äéá÷åßñéóçò ÅÉÁ ïöåßëïõí íá êáôáñôßóïõí
ó÷Ýäéá Ýêôáêôçò áíÜãêçò óå ðåñéðôþóåéò äéáóðïñÜò ôïõ
ìåôáöåñüìåíïõ öïñôßïõ. Ãéá ôï óêïðü áõôü ðñÝðåé íá
ðñïâëÝðåôáé åðáñêÞò åîïðëéóìüò êáèáñéóìïý, áðïëýìáíóçò üðùò áõôüò ðåñéãñÜöåôáé óôï ó÷Ýäéï, ôï ïðïßï
õðï÷ñåïýôáé ï öïñÝáò äéá÷åßñéóçò íá åôïéìÜóåé, ðñïêåéìÝíïõ íá áäåéïäïôçèåß óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 10, ðáñÜãñ. 2 ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò.
4. Ïé åîïõóéïäïôçìÝíïé ìåôáöïñåßò õðï÷ñåïýíôáé íá
åéäïðïéïýí ôïí áñìüäéï öïñÝá äéá÷åßñéóçò ôçëåöùíéêþò
åõèýò áìÝóùò óõìâåß êÜðïéá äéáöõãÞ ÅÉÁ êáôÜ ôç óõëëïãÞ êáé ìåôáöïñÜ ôïõò. Ï öïñÝáò äéá÷åßñéóçò õðï÷ñåïýôáé åíôüò 12 ùñþí íá êÜíåé Ýããñáöç áíáöïñÜ ðñïò
ôçí áñìüäéá õðçñåóßá ðåñéâÜëëïíôïò ôçò Íïìáñ÷éáêÞò
Áõôïäéïßêçóçò, ðåñéãñÜöïíôáò ðùò óõíÝâç ç áóôï÷ßá,
ôéò åðéðôþóåéò óôï ðåñéâÜëëïí åÜí õðÞñîáí, ôõ÷üí åðéâÜñõíóç óôçí õãåßá êÜðïéùí áôüìùí, ôç ìÝèïäï êáèáñéóìïý ôçò ðåñéï÷Þò áðü ôá ÅÉÁ êáé ôïí ôñüðï åðåîåñãáóßáò êáé ôåëéêÞò äéÜèåóçò ôùí ÅÉÁ ðïõ óõëëÝ÷èçêáí.
5. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ êñéèåß áðü ôïí ìåôáöïñÝá, Þ ôïí
öïñÝá äéá÷åßñéóçò Þ ôçí áñìüäéá íïìáñ÷éáêÞ õðçñåóßá
ðåñéâÜëëïíôïò üôé ç ñýðáíóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé ïé
êßíäõíïé ãéá ôç äçìüóéá õãåßá åßíáé óçìáíôéêïß ôüôå åéäïðïéïýíôáé áìÝóùò ïé ðåñéöåñåéáêÝò õðçñåóßåò ÐåñéâÜëëïíôïò êáé Õãåßáò.
6. Ïé åîïõóéïäïôçìÝíïé áðü ôïí öïñÝá äéá÷åßñéóçò ìåôáöïñåßò õðï÷ñåïýíôáé íá ðáñáäßäïõí ôá ÅÉÁ, áíÜëïãá
ìå ôçí åðåîåñãáóßá ðïõ áõôÜ ðñüêåéôáé íá õðïâëçèïýí,
óôçí êáôÜëëçëç êáé ðñïóõìöùíçìÝíç åãêáôÜóôáóç åðåîåñãáóßáò ÅÉÁ.
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7. ÊáôÜ ôçí ðáñÜäïóç ôùí ÅÉÁ óõìðëçñþíåôáé ôï Ýíôõðï Ýããñáöï ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôï åäÜöéï 2 êáé óôÝëå÷ïò
ôïõ äßäåôáé óôïí áñìüäéï õðÜëëçëï ôçò åãêáôÜóôáóçò
åðåîåñãáóßáò ôùí ÅÉÁ.
Â. ÐñïóùñéíÞ áðïèÞêåõóç
Åêôüò Õ.Ì., óôïí ÷þñï ðñïóùñéíÞò áðïèÞêåõóçò, ôá
ÅÉÁ èá ðñÝðåé íá åßíáé ôïðïèåôçìÝíá êáé óå äåýôåñï õðïäï÷Ýá, ôïõ éäßïõ ÷ñþìáôïò ìå ôïí áñ÷éêü õðïäï÷Ýá, ðëÞñïõò óôåãáíüôçôáò, þóôå íá áðïôñÝðïíôáé ôõ÷üí äéáöõãÝò õãñþí.
ÊáôÜ ôá ëïéðÜ, ç ðñïóùñéíÞ áðïèÞêåõóç ôùí ÅÉÁ åêôüò
ÕÌ äéÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ Ä ôïõ Üñèñïõ 6 ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò. ¼ìùò ùò ìÝãéóôïò
÷ñüíïò ðñïóùñéíÞò áðïèÞêåõóçò õðïëïãßæåôáé áèñïéóôéêÜ êáé ï ÷ñüíïò ðñïóùñéíÞò áðïèÞêåõóçò ôùí ÅÉÁ
åíôüò ôçò ÕÌ.
¢ñèñï 8
Åðåîåñãáóßá ôùí ÅÉÁ ÅÍÔÏÓ ÊÁÉ ÅÊÔÏÓ Õ.Ì.
Ç åðåîåñãáóßá ôùí ÅÉÁ åíôüò Þ åêôüò ôùí ÕÌ ãßíåôáé ìå
áðïôÝöñùóç Þ áðïóôåßñùóç.
Ïé åñãáóßåò áðïôÝöñùóçò åöáñìüæïíôáé óôï óýíïëï
ôùí ÅÉÁ üðùò áõôÜ ïñßæïíôáé óôï Üñèñï 2 (ðáñ.1â) åíþ ïé
åñãáóßåò áðïóôåßñùóçò åöáñìüæïíôáé ìüíï óôá áìéãþò
ìïëõóìáôéêÜ áðüâëçôá (ÅÉÁ-Ì×) üðùò ïñßæïíôáé óôï Üñèñï 2 ðáñáã.1 åä.â.1 ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò. Åéäéêüôåñá:
Á. ÁðïôÝöñùóç ÅÉÁ
Óôçí ðåñßðôùóç áðïôÝöñùóçò íåêñþí æþùí óõíôñïöéÜò ôá ðôþìáôá ôùí æþùí áõôþí ðñÝðåé íá óõíïäåýïíôáé áðü âåâáßùóç èáíÜôïõ ôïõò, poy åêäßäåôáé áðü êôçíßáôñï (éäéþôç Þ äçìüóéï).
1. Ôï ìÝãåèïò ôçò åãêáôÜóôáóçò áðïôÝöñùóçò èá
ðñÝðåé íá êáëýðôåé åðåîåñãáóßá ôïõëÜ÷éóôïí 100 kg/h
êáé ìå óõíå÷Þ ùöÝëéìç ëåéôïõñãßá 16 h ôçí çìÝñá (óõíïëéêÞ ðïóüôçôá 1600 kg çìåñçóßùò) ãéá ðÝíôå óõíå÷üìåíåò çìÝñåò/åâäïìÜäá. Ãéá ôç óõãêÝíôñùóç ôçò ðáñáðÜíù ðïóüôçôáò åðéôñÝðåôáé ç ðñïóùñéíÞ ðáñáìïíÞ/ áðïèÞêåõóç ôùí ÅÉÁ óå åéäéêÜ äéáìïñöùìÝíïõò ãé' áõôü ôï
óêïðü ÷þñïõò óýìöùíá ìå ôá ðñïâëåðüìåíá óôï ¢ñèñï
6 (ðáñ. Ä) êáé óôï Üñèñï 7 (ðáñ. Â) ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò.
2. Ïé åëÜ÷éóôåò ôå÷íéêÝò êáé ðåñéâáëëïíôéêÝò áðáéôÞóåéò ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôùí åãêáôáóôÜóåùí áðïôÝöñùóçò
ôùí ÅÉÁ ðñïâëÝðïíôáé óôï ÐáñÜñôçìá 2 ôçò ðáñïýóáò
ÊÕÁ.
3. Óôçí ðåñßðôùóç íçóéùôéêþí ðåñéï÷þí äýíáôáé íá äçìéïõñãåßôáé åãêáôÜóôáóç áðïôÝöñùóçò ãéá ðïóüôçôåò
ìéêñüôåñåò ôçò ïñéæüìåíçò óôçí ðáñ. 2 áíùôÝñù, ìåôÜ
áðü Üäåéá ðïõ ÷ïñçãåßôáé áðü ôéò áñìüäéåò êåíôñéêÝò
õðçñåóßåò ôùí Õðïõñãåßùí ÐÅ×ÙÄÅ êáé Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò.
Â. Áðïóôåßñùóç ÅÉÁ
1. Ïé åëÜ÷éóôåò ôå÷íéêÝò êáé ðåñéâáëëïíôéêÝò áðáéôÞóåéò ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôùí åãêáôáóôÜóåùí áðïóôåßñùóçò (óôáèåñÝò Þ êéíçôÝò) ôùí ÅÉÁ-Ì× ðñïâëÝðïíôáé óôï
ðáñÜñôçìá 3 ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò.
2. Óå ðåñßðôùóç áðïóôåßñùóçò ôùí ÅÉÁ -Ì×:
á) Ôá åðåîåñãáóìÝíá (áðïóôåéñùìÝíá) ÅÉÁ-Ì×, ôá
ïðïßá Ý÷ïõí õðïóôåß ôåìá÷éóìü ðñéí ôçí åðåîåñãáóßá
ôïõò, ôïðïèåôïýíôáé óå áíèåêôéêïýò õðïäï÷åßò êßôñéíïõ
÷ñþìáôïò. ÅîùôåñéêÜ ôùí õðïäï÷Ýùí áõôþí åìöáíþò
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êáé ìå áíåîßôçëá ãñÜììáôá áíáãñÜöåôáé «ÁðïóôåéñùìÝíá ÅÉÁ-Ì×», ïíïìáóßá öïñÝá áðïóôåßñùóçò, ïíïìáóßá
ÕÌ êáé çìåñïìçíßá áðïóôåßñùóçò.
â) Ï öïñÝáò ðáñáëáâÞò ôùí åðåîåñãáóìÝíùí ÅÉÁ ãéá
ôçí ôåëéêÞ ôïõò äéÜèåóç äýíáôáé íá åëÝã÷åé ôïí öïñÝá
åðåîåñãáóßáò ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò áðïóôåßñùóçò:
i) óôïí ôüðï õðïäï÷Þò ìå äåéãìáôïëçðôéêü Ýëåã÷ï áíÜ
200kg áðïóôåéñùìÝíùí ÅÉÁ-Ì× ðïõ ðáñáäßäïíôáé ãéá ôåëéêÞ äéÜèåóç Þ êáé
ii) óôïí ôüðï åöáñìïãÞò ôçò áðïóôåßñùóçò, üðïôå êñßíåé üôé áõôü åßíáé óêüðéìï. Ç äåéãìáôïëçøßá êáé ï Ýëåã÷ïò
ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò áðïóôåßñùóçò, ãßíïíôáé
áðü åîåéäéêåõìÝíï êáé ðéóôïðïéçìÝíï ðñïò ôïýôï åñãáóôÞñéï, êïéíÜ áðïäåêôü áðü ôïí öïñÝá áðïóôåßñùóçò
êáé áðü ôïí öïñÝá õðïäï÷Þò.
ã) Ï öïñÝáò åðåîåñãáóßáò êáôáâÜëëåé óôïí öïñÝá
õðïäï÷Þò ãéá ôåëéêÞ äéÜèåóç ôùí áðïóôåéñùìÝíùí ÅÉÁÌ× ôï êüóôïò åëÝã÷ïõ ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôçò
áðïóôåßñùóçò ðïõ êáèïñßæåôáé áðü ôïí ôåëåõôáßï.
¢ñèñï 9
ÔåëéêÞ äéÜèåóç ôùí ÅÉÁ
1. Ôá õðïëåßììáôá êáýóçò ôùí åðåîåñãáóìÝíùí ÅÉÁ ìå
áðïôÝöñùóç äéáôßèåíôáé óå ×þñïõò ÕãåéïíïìéêÞò ÔáöÞò
ÁðïâëÞôùí Þ óå ×þñïõò ÕãåéïíïìéêÞò ÔáöÞò Åðéêßíäõíùí ÁðïâëÞôùí (×ÕÔÁ Þ ×ÕÔÅÁ), áíÜëïãá ìå ôçí åðéêéíäõíüôçôÜ ôïõò óýìöùíá ìå ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò ãéá ôç
äéÜèåóç ôùí åðéêßíäõíùí áðïâëÞôùí.
2. Ôá áðïóôåéñùìÝíá ÅÉÁ-Ì× ðïõ ðñïóïìïéÜæïõí ìå ôá
ïéêéáêÜ, äéáôßèåíôáé óå ×ÕÔÁ óýìöùíá ìå ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò ãéá ôç äéÜèåóç ôùí óôåñåþí áðïâëÞôùí.
ÊÅÖÁËÁÉÏ Ã´
ÁÄÅÉÅÓ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÅÉÁ
¢ñèñï 10
¢äåéá óõëëïãÞò - ìåôáöïñÜòðñïóùñéíÞò áðïèÞêåõóçò
1. Ãéá ôçí óõëëïãÞ - ìåôáöïñÜ (ðåñéëáìâáíïìÝíçò êáé
ôçò ôõ÷üí ðñïóùñéíÞò áðïèÞêåõóçò) åêôüò ôùí ÕÌ ôùí
ÅÉÁ êáèþò êáé ôùí ÅÉÁ-Ì× ðïõ Ý÷ïõí õðïóôåß ôçí åðåîåñãáóßá ôçò áðïóôåßñùóçò, áðáéôåßôáé Üäåéá, ç ïðïßá ÷ïñçãåßôáé áðü ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôçò ïéêåßáò ÐåñéöÝñåéáò ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôçò áñìüäéáò Ä/íóçò ÐÅ.×Ù. êáé
óýìöùíç ãíþìç ôçò Ä/íóçò Õãåßáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò.
2. Ç ó÷åôéêÞ áßôçóç õðïâÜëëåôáé áðü ôïí åíäéáöåñüìåíï óôçí áñìüäéá õðçñåóßá ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ×ùñïôáîßáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò, êáé óõíïäåýåôáé áðü öÜêåëëï ï
ïðïßïò ðåñéëáìâÜíåé:
á)Ôå÷íéêÞ Ýêèåóç ðïõ áíáöÝñåôáé ôïõëÜ÷éóôïí:
 óå ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá ï÷Þìáôïò(ùí) ìåôáöïñÜò ÅÉÁ (åßäïò, êáôáëëçëüôçôá, ðëÞèïò ï÷çìÜôùí)
 óôéò ôõ÷üí åãêáôáóôÜóåéò ðñïóùñéíÞò áðïèÞêåõóçò
(ïñãÜíùóç, êáôáóêåõÞ, ëåéôïõñãßá êáé áðïêáôÜóôáóç ôïõ ÷þñïõ)
 óå óôïé÷åßá ó÷åôéêÜ ìå ôïí áñéèìü ôïõ ðñïóùðéêïý
ðïõ èá áó÷ïëçèåß ìå ôç óõëëïãÞ êáé ìåôáöïñÜ ôùí
ÅÉÁ åêôüò ÕÌ
 óå üíïìá êáé äéåýèõíóç ôïõ åðüìåíïõ êáôü÷ïõ Þ áõôïý ðïõ èá ðñïâåß óôçí åðåîåñãáóßá ôùí áðïâëÞôùí,
êáèþò êáé ôïí ôñüðï ôçò åðåîåñãáóßáò
 óå ðåñéãñáöÞ ôïõ åîïðëéóìïý ðïõ äéáèÝôåé ï åíäéáöåñüìåíïò (ðåñéãñáöÞ ìÝóùí óõëëïãÞò êáé óõóêåõ-

áóßáò, óÞìáíóÞ ôïõò, ôñüðïò ìåôáöïñÜò êáé óÞìáíóç ï÷Þìáôïò)
 óå ðåñéãñáöÞ åñãáóéþí óõëëïãÞò, ìåôáöïñÜò êáé
ôõ÷üí ðñïóùñéíÞò áðïèÞêåõóçò ôùí áðïâëÞôùí
 óå ó÷Ýäéï êáé ìÝôñá ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ðåñéóôáôéêþí Ýêôáêôçò áíÜãêçò, ôá ìÝóá óõëëïãÞò ôõ÷üí
äéáññïþí, ôïí åîïðëéóìü êáé ôá õëéêÜ áðïññýðáíóçò, ôá ìÝóá ðñþôùí âïçèåéþí, ôïí åîïðëéóìü ðõñüóâåóçò, ôïí ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü ãéá ôï ðñïóùðéêü åñãáóéþí óõëëïãÞò, ìåôáöïñÜò êáé ðñïóùñéíÞò áðïèÞêåõóçò.
â) Âåâáßùóç áðïäï÷Þò ãéá åðåîåñãáóßá áðü ôïí/ôïõò
áðïäÝêôåò ôùí ðñïò åðåîåñãáóßá ÅÉÁ, ïé ïðïßïé ðñÝðåé íá
Ý÷ïõí íïìßìùò åêäïèåßóá Üäåéá óå éó÷ý.
Åßíáé äõíáôüí ç ùò Üíù áñìüäéá áñ÷Þ êáôÜ ôçí åîÝôáóç
ôùí õðïâëçèÝíôùí óôïé÷åßùí íá æçôÜ áðü ôïí åíäéáöåñüìåíï êÜèå ðñüóèåôï óôïé÷åßï ðïõ êáôÜ ðåñßðôùóç êñßíåôáé áíáãêáßï óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò êåßìåíçò íïìïèåóßáò ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí åðéêßíäõíùí áðïâëÞôùí.
3. Ç äéÜñêåéá éó÷ýïò ôçò Üäåéáò áõôÞò äåí õðåñâáßíåé
ôá ðÝíôå (5) ÷ñüíéá.
4. ÐñïêåéìÝíïõ íá ðáñáëçöèåß ç ùò Üíù Üäåéá êáôáôßèåôáé, åíôüò äÝêá (10) çìåñþí áðü ôçí ó÷åôéêÞ ðñïò ôïýôï åíçìÝñùóç ôïõ åíäéáöåñüìåíïõ áðü ôçí áñìüäéá
õðçñåóßá, âåâáßùóç áóöÜëéóçò áóôéêÞò åõèýíçò êáé êÜëõøçò æçìéþí ðñïò ôñßôïõò êáé ôï ðåñéâÜëëïí, ôüóï ôïõ
ï÷Þìáôïò üóï êáé ôùí áðïâëÞôùí ðïõ èá ìåôáöÝñåé.
5. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ç óõëëïãÞ êáé ìåôáöïñÜ ãßíåôáé
óå ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá ðåñéöÝñåéåò, ç ó÷åôéêÞ Üäåéá
÷ïñçãåßôáé ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÐÅ×ÙÄÅ êáé
Õãåßáò Ðñüíïéáò. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ôùí ðáñáãñÜöùí 2 êáé 4 êáôáôßèåíôáé óôçí áñìüäéá
Õðçñåóßá ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ.
Áñèñï 11
¢äåéá åãêáôÜóôáóçò åðåîåñãáóßáò ÅÉÁ
1. Ãéá ôçí êáôáóêåõÞ êáé ëåéôïõñãßá åãêáôÜóôáóçò åðåîåñãáóßáò ÅÉÁ åßôå áõôÞ åßíáé åíôüò åßôå åêôüò ÕÌ, áðáéôåßôáé:
á) ¸ãêñéóç ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí óýìöùíá ìå ôá ðñïâëåðüìåíá óôá Üñèñá 3, 4 êáé 5 ôïõ Í. 1650/1986 üðùò
ôñïðïðïéÞèçêáí ìå ôá Üñèñá 1, 2 êáé 3 ôïõ Í. 3010/2002
êáé ôéò åîïõóéïäïôéêÝò áõôþí äéáôÜîåéò.
â) Áäåéá åãêáôÜóôáóçò êáé ëåéôïõñãßáò óýìöùíá ìå ôéò
êåßìåíåò äéáôÜîåéò áðü ôéò áñìüäéåò Õðçñåóßåò Âéïìç÷áíßáò ôçò ïéêåßáò Íïìáñ÷ßáò.
Áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò Üäåéáò
åãêáôÜóôáóçò êáé ëåéôïõñãßáò åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí:
i) ç áðüöáóç Ýãêñéóçò ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí óýìöùíá ìå ôá áíáöåñüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï á. áíùôÝñù
ii) ç êáôÜèåóç åããõçôéêÞò åðéóôïëÞò êáëÞò ëåéôïõñãßáò, ç ïðïßá áíôéóôïé÷åß óôï 5% ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôçò óõíïëéêÞò åðÝíäõóçò ôçò åãêáôÜóôáóçò
åðåîåñãáóßáò êáé ü÷é ìéêñüôåñç ôùí 50.000 
ã) ÏéêïäïìéêÞ Üäåéá ãéá Ýñãá ðïëéôéêïý ìç÷áíéêïý (áí
ôÝôïéá Ýñãá õðÜñ÷ïõí).
2. Ïé Üäåéåò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1á êáé â áíùôÝñù Ý÷ïõí
äéÜñêåéá éó÷ýïò ðïõ äåí ìðïñåß íá õðåñâáßíåé ôá ðÝíôå
(5) Ýôç.
¢ñèñï 12
Áðáãïñåýóåéò
1. Áðáãïñåýåôáé ç ìåñéêÞ Þ ïëéêÞ äéá÷åßñéóç êáé åðå-
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îåñãáóßá ôùí ÅÉÁ åêôüò ÕÌ êáé ç åðåîåñãáóßá ôïõò åíôüò
ÕÌ, ÷ùñßò ôç ÷ïñÞãçóç ôùí ó÷åôéêþí áäåéþí óýìöùíá ìå
ôá ðñïâëåðüìåíá óôçí ðáñïýóá.
2. Áðáãïñåýåôáé ç åðåîåñãáóßá ÅÉÁ óå åãêáôáóôÜóåéò
ðïõ äåí ðëçñïýí ôéò åëÜ÷éóôåò ðñïäéáãñáöÝò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ìå ôçí
åðéöýëáîç ôçò åîáßñåóçò ôïõ åíôáöéáóìïý ôùí áíèñþðéíùí ìåëþí. Ç ôåëåõôáßá èá áðïäåéêíýåôáé ìå ó÷åôéêÞ âåâáßùóç ôïõ íåêñïôáöåßïõ üðïõ Ýãéíå ç ôáöÞ.
ÊÅÖÁËÁÉÏ Ä´
ÔÅËÉÊÅÓ ÄÉÁÔÁÎÅÉÓ
¢ñèñï 13
¸ëåã÷ïé
Ïé Ýëåã÷ïé ðñáãìáôïðïéïýíôáé êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.
1650/1986 ùò éó÷ýïõí, ôéò åêÜóôïôå êåßìåíåò äéáôÜîåéò
äéá÷åßñéóçò ôùí áðïâëÞôùí, êáèþò êáé êáôÜ ôéò ó÷åôéêÝò
õãåéïíïìéêÝò äéáôÜîåéò êáé åíäå÷ïìÝíùò ôïí Åóùôåñéêü
Êáíïíéóìü Äéá÷åßñéóçò ÅÉÁ (Üñèñï 6 ðáñáãñ. Á åä. 2), êáôÜ ðåñßðôùóç. Ðñéí ôçí Ýíáñîç ëåéôïõñãßáò ôçò åãêáôÜóôáóçò åéäïðïéåßôáé åããñÜöùò ç áäåéïäïôïýóá áñ÷Þ.
Óôçí ðåñßðôùóç:
á) åãêáôÜóôáóçò åðåîåñãáóßáò ÅÉÁ åíôüò ÕÌ ôùí
Åíüðëùí ÄõíÜìåùí, ï Ýëåã÷ïò äéåíåñãåßôáé óå óõíåñãáóßá ìå ôéò ÕãåéïíïìéêÝò Õðçñåóßåò ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí
â) ôùí êôçíéáôñéêþí äéáãíùóôéêþí êáé åñåõíçôéêþí
åñãáóôçñßùí êáé êëéíéêþí ìéêñþí æþùí, ï Ýëåã÷ïò äéåíåñãåßôáé óå óõíåñãáóßá ìå ôïí áñìüäéï ÄéåõèõíôÞ ôçò
ÊôçíéáôñéêÞò Þ åêðñüóùðï ôçò åðéèåþñçóçò êôçíéáôñéêÞò.
¢ñèñï 14
Ç äáðÜíç ãéá ôçí äéá÷åßñéóç ôùí ÅÉÁ âáñýíåé ôïí êÜôï÷ï, ðïõ ðáñáäßäåé ôá áðüâëçôá óôïí áñìüäéï öïñÝá äéá÷åßñéóçò Þ ôïõò ðñïçãïýìåíïõò êáôü÷ïõò Þ ôïí ðáñáãùãü ôïõ ðñïúüíôïò, áðü ôïí ïðïßï ðñïÞëèáí ôá áðüâëçôá.
¢ñèñï 15
Êõñþóåéò
Á. Óå ïðïéïíäÞðïôå ãßíåôáé áßôéïò ðáñÜâáóçò ôùí äéáôÜîåùí ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ìå ðñÜîç Þ ðáñÜëåéøç
åðéâÜëëïíôáé ïé äéïéêçôéêÝò êõñþóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé
óôï Üñèñï áõôü êáèþò êáé ïé ðïéíéêÝò êáé áóôéêÝò êõñþóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôá Üñèñá 28, 29 êáé 30 ôïõ Í.
1650/1986 üðùò éó÷ýïõí, êáèþò êáé ôçò íïìïèåóßáò ãéá
ôéò âéïìç÷áíéêÝò åãêáôáóôÜóåéò.
Åêôüò ôùí êõñþóåùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôçí ðñïçãïýìåíç ðáñÜãñáöï åðéâÜëëïíôáé êáé êõñþóåéò óýìöùíá ìå ôçí ó÷åôéêÞ íïìïèåóßá ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé
Ðñüíïéáò.
Â. ÄéïéêçôéêÝò êõñþóåéò
1. Áí ç áðïóôåßñùóç äåí åßíáé óýìöùíç ìå ôéò ðñïäéáãñáöÝò ôçò ðáñïýóáò, ôüôå:
á) Ãéá ðñþôç ðáñáâßáóç ãßíåôáé ðñïåéäïðïßçóç ôïõ öïñÝá áðïóôåßñùóçò êáé ôïõ åðéâÜëëåôáé ðñüóôéìï
óýìöùíá ìå ôá ðñïâëåðüìåíá óôï Í. 1650/1986
üðùò áõôüò êÜèå öïñÜ éó÷ýåé, ýøïõò 20.000 6
â) Ãéá äåýôåñç ðáñáâßáóç åðéâÜëëåôáé ðñüóôéìï óôïí
öïñÝá áðïóôåßñùóçò óýìöùíá ìå ôá ðñïâëåðüìåíá
óôï Í. 1650/1986 üðùò áõôüò êÜèå öïñÜ éó÷ýåé,
ýøïõò 50.000 6

19803

ã) Ãéá ôñßôç ðáñáâßáóç áðü ôïí öïñÝá áðïóôåßñùóçò
áöáéñåßôáé ç Üäåéá åðåîåñãáóßáò ãéá 1 ÷ñüíï êáé åðéâÜëëåôáé ðñüóôéìï ýøïõò 100.000 6 óýìöùíá ìå ôá
ðñïâëåðüìåíá óôï Í. 1650/1986 üðùò áõôüò êÜèå
öïñÜ éó÷ýåé.
ä) Óå ðåñßðôùóç åê íÝïõ õðïôñïðÞò áöáéñåßôáé ïñéóôéêÜ áðü ôïí öïñÝá áðïóôåßñùóçò ç Üäåéá åðåîåñãáóßáò, ðáñáêñáôåßôáé ç åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ êáé åðéâÜëëåôáé áíÜëïãï ðñüóôéìï óýìöùíá ìå ôéò êåßìåíåò
äéáôÜîåéò.
2. Áí ç áðïôÝöñùóç äåí åßíáé óýìöùíç ìå ôéò ðñïäéáãñáöÝò ôçò ðáñïýóáò, ôüôå:
á) Ãéá ðñþôç ðáñáâßáóç ãßíåôáé ðñïåéäïðïßçóç ôïõ öïñÝá áðïôÝöñùóçò êáé ôïõ åðéâÜëëåôáé ðñüóôéìï
óýìöùíá ìå ôá ðñïâëåðüìåíá óôï Í. 1650/1986
üðùò áõôüò êÜèå öïñÜ éó÷ýåé, ýøïõò 40.000 6.
â) Ãéá äåýôåñç ðáñáâßáóç åðéâÜëëåôáé ðñüóôéìï óôïí
öïñÝá áðïôÝöñùóçò óýìöùíá ìå ôá ðñïâëåðüìåíá
óôï Í. 1650/1986 üðùò áõôüò êÜèå öïñÜ éó÷ýåé,
ýøïõò 100.000 6.
ã) Ãéá ôñßôç ðáñáâßáóç áðü ôïí öïñÝá áðïôÝöñùóçò
áöáéñåßôáé ç Üäåéá åðåîåñãáóßáò ãéá 1 ÷ñüíï êáé åðéâÜëëåôáé ðñüóôéìï ýøïõò 200.000 6 óýìöùíá ìå ôá
ðñïâëåðüìåíá óôï Í. 1650/1986 üðùò áõôüò êÜèå
öïñÜ éó÷ýåé.
ä) Óå ðåñßðôùóç åê íÝïõ õðïôñïðÞò áöáéñåßôáé ïñéóôéêÜ áðü ôïí öïñÝá áðïôÝöñùóçò ç Üäåéá åðåîåñãáóßáò, ðáñáêñáôåßôáé ç åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ êáé åðéâÜëëåôáé áíÜëïãï ðñüóôéìï óýìöùíá ìå ôéò êåßìåíåò
äéáôÜîåéò.
¢ñèñï 16
ÌåôáâáôéêÝò äéáôÜîåéò
ÌÝ÷ñé ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò:
1. Ïé Þäç ëåéôïõñãïýóåò åãêáôáóôÜóåéò åðåîåñãáóßáò
ÅÉÁ åíôüò Þ åêôüò ÕÌ, ãéá ôéò ïðïßåò íïìßìùò Ý÷åé äïèåß
ðåñéâáëëïíôéêÞ Üäåéá êáé Ý÷ïõí åãêñéèåß ðåñéâáëëïíôéêïß
üñïé, óõíå÷ßæïõí ôç ëåéôïõñãßá ôïõò ìüíï ãéá ôï ÷ñïíéêü
äéÜóôçìá, ãéá ôï ïðïßï éó÷ýåé ç Üäåéá ëåéôïõñãßáò ôïõò Þ
ç áðüöáóç Ýãêñéóçò ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí.
ÌåôÜ ôç ëÞîç ôçò Üäåéáò ëåéôïõñãßáò ôïõò Þ ôçò áðüöáóçò Ýãêñéóçò ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí, ïé Þäç ëåéôïõñãïýóåò åãêáôáóôÜóåéò åðåîåñãáóßáò ÅÉÁ åíôüò Þ
åêôüò ÕÌ ìðïñïýí íá óõíå÷ßóïõí ôçí ëåéôïõñãßá ôïõò
ìüíï üôáí êáëýðôïõí üëåò ôéò áðáéôÞóåéò êáé áäåéïäïôçèïýí óýìöùíá ìå ôá ðñïâëåðüìåíá óôçí ðáñïýóá
áðüöáóç.
Ïé ëïéðÝò åãêáôáóôÜóåéò ðïõ äåí ðëçñïýí ôá áíáöåñüìåíá óôçí ðáñïýóá áðüöáóç ïöåßëïõí íá ðáýóïõí íá
ëåéôïõñãïýí áìÝóùò ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò áäåßáò ôïõò êáé ïé
öïñåßò áõôþí íá áðïêáôáóôÞóïõí ôï ÷þñï ðïõ êáôáëÜìâáíå ç åãêáôÜóôáóç åðåîåñãáóßáò.
2. Ïé åãêáôáóôÜóåéò ðïõ äåí ðëçñïýí êáôÜ ôçí Ýíáñîç
éó÷ýïò ôçò ðáñïýóáò ôá áíáöåñüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï
1, ïöåßëïõí íá ðáýóïõí íá ëåéôïõñãïýí áìÝóùò êáé ïé
öïñåßò ôïõò íá áðïêáôáóôÞóïõí ôïí ÷þñï ðïõ êáôáëÜìâáíå ç åãêáôÜóôáóç åðåîåñãáóßáò.
¢ñèñï 17
Ôá ðñïóáñôþìåíá óôçí ðáñïýóá áðüöáóç ÐáñáñôÞìáôá 1, 2, 3 êáé 4 ðïõ áêïëïõèïýí, áðïôåëïýí áíáðüóðáóôï ìÝñïò áõôÞò.
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ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ 1
ÊÁÔÇÃÏÑÉÏÐÏÉÇÓÇ ÉÁÔÑÉÊÙÍ ÁÐÏÂËÇÔÙÍ
(ÅÍÄÅÉÊÔÉÊÏÉ ÊÁÔÁËÏÃÏÉ)
Ðßíáêáò 1. ÉáôñéêÜ Aðüâëçôá ðïõ ðñïóïìïéÜæïõí ìå ôá
ïéêéáêÜ áðüâëçôá (ÉÁ-Á×)
 áðüâëçôá áðü ôçí ðáñáóêåõÞ öáãçôþí, ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôéò êïõæßíåò ôùí õãåéïíïìéêþí ìïíÜäùí
 áðüâëçôá áðü äñáóôçñéüôçôåò åóôßáóçò êáé ôá õðïëåßììáôá ôùí ôñïößìùí ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôá ôìÞìáôá íïóçëåßáò ôùí õãåéïíïìéêþí ìïíÜäùí, åêôüò
áðü åêåßíá ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü áóèåíåßò ðïõ ðÜó÷ïõí áðü ìïëõóìáôéêÝò áóèÝíåéåò, ãéá ôïõò ïðïßïõò ï èåñÜðùí éáôñüò Ý÷åé äéáãíþóåé üôé ðÜó÷ïõí
áðü ìßá áóèÝíåéá ðïõ ìðïñåß íá ìåôáäïèåß ìå áõôÜ ôá
õðïëåßììáôá
 ãõáëß, ÷áñôß, ÷áñôüíé, ðëáóôéêü, ìÝôáëëá, õëéêÜ óõóêåõáóßáò ãåíéêÜ, ïãêþäç õëéêÜ, êáèþò êáé Üëëá ìç
åðéêßíäõíá áðüâëçôá ðïõ, ëüãù ôçò ðïéüôçôÜò ôïõò,
åîïìïéþíïíôáé ìå ôá ïéêéáêÜ,
 áðüâëçôá ðáñáãüìåíá êáôÜ ôéò åñãáóßåò êáèáñéóìïý êïéíü÷ñçóôùí ÷þñùí
 áðüâëçôá áðü ñïõ÷éóìü ìßáò ÷ñÞóåùò åêôüò åÜí
åìðßðôïõí óôéò ðåñéãñáöüìåíåò êáôçãïñßåò áðïâëÞôùí ôïõ ðßíáêá 2 ôçò ðáñïýóáò ÊÕÁ
 áðüâëçôá ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü êçðïõñéêÝò åñãáóßåò, ðïõ åêôåëïýíôáé óôï ðåñéâÜëëïí ôùí õãåéïíïìéêþí ìïíÜäùí
 ïñèïðåäéêïß ãýøïé, óåñâéÝôåò, âñåöéêÝò ðÜíåò êáé
ðÜíåò ãéá åíÞëéêåò åêôüò åÜí åìðßðôïõí óôéò ðåñéãñáöüìåíåò êáôçãïñßåò áðïâëÞôùí ôïõ ðßíáêá 2 ôçò
ðáñïýóáò ÊÕÁ
 ÅÉÁ áìéãþò ìïëõóìáôéêïý ÷áñáêôÞñá, ðïõ Ý÷ïõí
õðïóôåß åðéôõ÷þò êáé ðëÞñùò ôç äéáäéêáóßá áðïóôåßñùóçò.
Ðßíáêáò 2. Åðéêßíäõíá ÉáôñéêÜ Áðüâëçôá áìéãþò
ìïëõóìáôéêïý ÷áñáêôÞñá (ÅÉÁ-Ì×)
Ôá IA ðïõ ðñïóäéïñßæïíôáé óôá óçìåßá 18.01.03* êáé
18.02.2002* ôïõ Åõñùðáúêïý Êáôáëüãïõ ÁðïâëÞôùí.
 Éóôïß êáé üñãáíá áíèñþðéíïõ óþìáôïò
 üëá ôá áðüâëçôá ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ðåñéâÜëëïíôá, óôá ïðïßá õößóôáôáé êßíäõíïò âéïëïãéêÞò ìåôÜäïóçò
äéá ôïõ áÝñïò, êáèþò êáé áðü ðåñéâÜëëïíôá áðïìüíùóçò, óôá ïðïßá âñßóêïíôáé áóèåíåßò ðÜó÷ïíôåò áðü ìåôáäïôéêü íüóçìá êáé Ý÷ïõí ìïëõíèåß áðü:
á) áßìá Þ Üëëá âéïëïãéêÜ õãñÜ ðïõ ðåñéÝ÷ïõí áßìá óå
ðïóüôçôá ôÝôïéá, þóôå áõôü íá åßíáé ïñáôü
â) êüðñáíá êáé ïýñá óôçí ðåñßðôùóç óõãêåêñéìÝíïõ

áóèåíïýò, óôïí ïðïßï Ý÷åé áíáãíùñéóôåß êëéíéêÜ áðü
ôïí èåñÜðïíôá éáôñü ìßá íüóïò ðïõ ìðïñåß íá ìåôáäïèåß ìå áõôÜ ôá áðåêêñßìáôá.
ã) óðÝñìá, êïëðéêÝò åêêñßóåéò, åãêåöáëïíùôéáßï õãñü,
áñèñéêü õãñü, ðëåõñéôéêü õãñü, ðåñéôïíáúêü õãñü,
ðåñéêÜñäéï õãñü Þ áìíéáêü õãñü
åíäåéêôéêÜ áíáöÝñïíôáé:
- âåëüíåò, óýñéããåò, ëÜìåò, ÷åéñïõñãéêÜ íõóôÝñéá
- åñãáëåßá ãéá êïëðïóêüðçóç êáé ôåóô-ðáð.
- ïöèáëìéêÝò ñÜâäïé ìç áðïóôåéñùìÝíåò.
- ïöèáëìéêÝò ñÜâäïé áðü TNT.
- óùëÞíåò ðáñï÷åôåýóåùí êáé äéáóùëçíþóåùí.
- êáèåôÞñåò (êýóôçò, öëåâþí, áñôçñéþí, ãéá ðëåõñéôéêÝò ðáñï÷åôåýóåéò ê.ëð.), óõíäÝóåéò.
- êõêëþìáôá ãéá åîùóùìáôéêÞ êõêëïöïñßá. Ëåêáíßôóåò
ìßáò ÷ñÞóåùò ãéá ëÞøç õëéêïý âéïøßáò åíäïìçôñßïõ.
- óåô ìåôÜããéóçò.
- ìïëõóìÝíá åñãáëåßá áðü åíäïöëÝâéá ÷ïñÞãçóç
ïñïý.
- ößëôñá äéûëéóçò.
- ãÜíôéá ìßáò ÷ñÞóåùò.
- õëéêü ìßáò ÷ñÞóåùò: óôáãïíüìåôñá, äïêéìáóôéêïß óùëÞíåò, ðñïóôáôåõôéêüò ñïõ÷éóìüò êáé ìÜóêåò, ãõáëéÜ,
ðáíéÜ, óåíôüíéá, ìðüôåò, ãáëüôóåò, ðïõêáìßóåò.
- éáôñéêÜ ÕëéêÜ (ãÜæåò, ôáìðüí, åðßäåóìïé, ôóéñüôá, óùëçíïåéäÞ ñÜììáôá).
- óáêïýëåò (ãéá ìåôáããßóåéò, ãéá ïýñá, ãéá ðáñåíôåñéêÞ
äéáôñïöÞ).
- óåô ãéá åã÷ýóåéò.
- ïñèïóêüðéá êáé ãáóôñïóêüðéá.
- óùëÞíåò ìýôçò ãéá âñïã÷ïáíáññüöçóç, ãéá ïîõãïíïèåñáðåßá ê.ëð.
- øÞêôñåò, êáèåôÞñåò ãéá êõôôáñïëïãéêÞ ëÞøç.
- ñéíïóêüðéá ìßáò ÷ñÞóåùò.
- ìçôñïóêüðéá.
- äüíôéá êáé ìÝñç óþìáôïò ìéêñïý ìåãÝèïõò ìç áíáãíùñßóéìá.
- ìéêñÝò êëßíåò ãéá ðåéñáìáôüæùá.
- êåíÜ äï÷åßá åìâïëßùí æùíôáíïý áíôéãüíïõ.
- õðïëåßììáôá öáãçôïý áðü ôï äßóêï ôïõ áóèåíïýò
 ôá áðüâëçôá ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü êôçíéáôñéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êáé
á) Ý÷ïõí ìïëõíèåß áðü ðáèïãüíïõò ãéá ôïí Üíèñùðï
êáé ôá æþá ðáñÜãïíôåò üðùò âåëüíåò, óýñéããåò.
â) Ý÷ïõí Ýñèåé óå åðáöÞ ìå ïðïéïäÞðïôå âéïëïãéêü
õãñü ðïõ åêêñßíåôáé Þ áðåêêñßíåôáé êáé ãéá ôá ïðïßá õãñÜ
Ý÷åé äéáðéóôùèåß êëéíéêÜ, áðü ôïí õðåýèõíï êôçíßáôñï,
êßíäõíïò ìåôÜäïóçò íüóïõ, üðùò áßìá, êüðñáíá, ïýñá.
ã) óþìá íåêñþí æþùí Þ ìÝñç óþìáôïò æþùí, éóôïß Þ üñãáíá æþùí

Ðßíáêáò 3. Åðéêßíäõíá ÉáôñéêÜ Áðüâëçôá ðïõ Ý÷ïõí ôáõôü÷ñïíá ôïîéêü
êáé ìïëõóìáôéêü ÷áñáêôÞñá (ÅÉÁ-ÌÔ×)
1. Áðüâëçôá áðü áíÜðôõîç åñåõíçôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí ÐëÜêåò, ôñéâëßá êáëëéÝñãåéáò êáé Üëëá ìÝóá
êáé ìéêñïâéïëïãéêþí -âéï÷çìéêþí åîåôÜóåùí
ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óôç ìéêñïâéïëïãßá êáé ðïõ Ý÷ïõí
ìïëõíèåß áðü ðáèïãüíïõò ðáñÜãïíôåò
2. ÁíáôïìéêÜ áðüâëçôá, áðü ðáèïëïãïáíáôïìéêÜ
Éóôïß, üñãáíá êáé ìÝñç óþìáôïò ìç áíáãíùñßóéìá,
åñãáóôÞñéá
ðåéñáìáôüæùá
3. Áðüâëçôá, áðü ðáèïëïãéêÜ êáé Üëëá ôìÞìáôá üðïõ
×ñçóéìïðïéçìÝíåò óõóêåõáóßåò ïñþí ìå
ãßíïíôáé ÷çìåéïèåñáðåßåò
êõôôáñïóôáôéêÜ öÜñìáêá áðü áóèåíåßò óôïõò ïðïßïõò
åöáñìüæåôáé ÷çìåéïèåñáðåßá
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Ðßíáêáò 4. Åðéêßíäõíá ÉáôñéêÜ Áðüâëçôá áìéãþò ôïîéêïý
÷áñáêôÞñá (ÅÉÁ-Ô×)
Ôá IA ðïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé ìå ôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò
18.01.06*, 18.01.08*, 18.01.10*, 18.02.05* êáé 18.02.07*
ôïõ Åõñùðáúêïý Êáôáëüãïõ ÁðïâëÞôùí.
 áðüâëçôá ðïõ ðåñéÝ÷ïõí õäñÜñãõñï, Üëëá âáñÝá
ìÝôáëëá, åðéêßíäõíåò ïñãáíéêÝò åíþóåéò ê.ëð.
 ëçãìÝíá öÜñìáêá Þ öÜñìáêá ðïõ äåí ìðïñïýí íá
÷ñçóéìïðïéçèïýí, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí êõôôáñïóôáôéêþí öáñìÜêùí
 ÅîáíôëçìÝíá ðñïóñïöçôéêÜ õëéêÜ, ößëôñá
 ¸ëáéá åêñïÞò áðü áíôëßåò êåíïý
 ÌïíùôéêÜ õëéêÜ ðïõ ðåñéÝ÷ïõí áìßáíôï
ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ 2
ÅËÁ×ÉÓÔÅÓ ÔÅ×ÍÉÊÅÓ ÊÁÉ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÉÊÅÓ
ÁÐÁÉÔÇÓÅÉÓ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ ÁÐÏÔÅÖÑÙÓÇÓ
Ç ìÝèïäïò áðïôÝöñùóçò (Üñèñï 2 ðáñÜãñ. 7 ôçò ðáñïýóçò), èåùñåßôáé êáôÜëëçëç ãéá üëá ôá åßäç ôùí ÅÉÁ
ðëçí ôùí ÁÉÁ (Üñèñï 2 ðáñÜãñ. 1.ã ôçò ðáñïýóáò).
Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò ìåèüäïõ áõôÞò èá ôçñïýíôáé ôá
ðñïâëåðüìåíá ìÝôñá, üñïé, ðåñéïñéóìïß, ïñéáêÝò ôéìÝò
åêðïìðþí ãéá ôçí ðñüëçøç ñýðáíóçò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò áðü ôçí áðïôÝöñùóç ôùí åðéêéíäýíùí áðïâëÞôùí
óýìöùíá ìå ôçí ïäçãßá 2000/76/ÅÊ ôçò Å.Å. ãéá «ôçí áðïôÝöñùóç ôùí áðïâëÞôùí» Þ ôçí ÅëëçíéêÞ íïìïèåóßá åöüóïí áõôÞ åßíáé áõóôçñüôåñç êáé ìå ôïõò ðáñáêÜôù ðñüóèåôïõò ðåñéïñéóìïýò:
1. ÊÜèå ìïíÜäá áðïôÝöñùóçò íá ó÷åäéÜæåôáé, íá êáôáóêåõÜæåôáé, íá åîïðëßæåôáé êáé íá ëåéôïõñãåß êáôÜ ôñüðï
þóôå, ç èåñìïêñáóßá ôùí áåñßùí ðïõ åêëýïíôáé êáôÜ ôç
äéåñãáóßá íá áõîÜíåôáé, ìå åëåã÷üìåíï êáé ïìïéïãåíÞ
ôñüðï êáé áêüìç êáé õðü ôéò äõóìåíÝóôåñåò óõíèÞêåò
óôïõò 850ï C, ìåôñïýìåíç óôï åóùôåñéêü ôïß÷ùìá Þ óå
Üëëï áíôéðñïóùðåõôéêü óçìåßï ôïõ èáëÜìïõ êáýóçò
üðùò ïñßæåôáé óôçí Üäåéá ëåéôïõñãßáò ôçò åãêáôÜóôáóçò, ãéá äýï ôïõëÜ÷éóôïí äåõôåñüëåðôá. ÅÜí áðïôåöñþíïíôáé åðéêßíäõíá áðüâëçôá ðïõ ðåñéÝ÷ïõí ðÜíù áðü 1%
áëïãïíïý÷ùí ïñãáíéêþí ïõóéþí, åêöñáóìÝíùí óå ÷ëþñéï, ç èåñìïêñáóßá ðñÝðåé íá áõîÜíåôáé óôïõò 1100ï C,
åðß äýï äåõôåñüëåðôá ôïõëÜ÷éóôïí.
2. ÊÜèå ìïíÜäá áðïôÝöñùóçò íá åßíáé åöïäéáóìÝíç ìå
Ýíáí ôïõëÜ÷éóôïí åöåäñéêü êáõóôÞñá, ðïõ ðñÝðåé íá ôßèåôáé áõôüìáôá óå ëåéôïõñãßá ìüëéò ç èåñìïêñáóßá ôùí
êáõóáåñßùí êáôÝëèåé êÜôù áðü ôïõò 850 ï C Þ ôïõò
1100ïC êáôÜ ðåñßðôùóç. Ïé åí ëüãù êáõóôÞñåò ÷ñçóéìïðïéïýíôáé åðßóçò óôéò öÜóåéò åêêßíçóçò êáé äéáêïðÞò ôçò
äéáäéêáóßáò ôçò êáýóçò ãéá íá åîáóöáëßæåôáé ç äéáôÞñçóç ôçò åëÜ÷éóôçò èåñìïêñáóßáò ôùí 850ï C Þ ôùí 1100ï C
êáôÜ ðåñßðôùóç, óå üëç ôç äéÜñêåéá ôùí áíùôÝñù öÜóåùí êáé ãéá üóï ÷ñüíï õðÜñ÷ïõí áêüìç óôïí èÜëáìï êáýóçò áðüâëçôá ìç áðïôåöñùìÝíá.
3. Ôï óýóôçìá ôñïöïäïóßáò íá åßíáé êáôáóêåõáóìÝíï
êáôÜ ôñüðï, þóôå íá:
 áðïëõìáßíåôáé åýêïëá
 åìðïäßæåôáé ç ÷ýäçí ôñïöïäïóßá ôçò åãêáôÜóôáóçò
 ðáñåìðïäßæåôáé ç ðáñáìüñöùóç ôùí äï÷åßùí áðïâëÞôùí - üðïõ áõôÜ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé - ðñï ôçò åéóüäïõ ôïõò óôï èÜëáìï êáýóåùò.
4. Ïé èÜëáìïé êáýóåùò èá ðñÝðåé íá äéáèÝôïõí åðáñêÞ
÷ùñçôéêüôçôá ãéá ôñïöïäïôéêÞ äüóç ßóç ôïõëÜ÷éóôïí ìå
ôï 1/10 ôçò ùñéáßáò äõíáìéêüôçôáò ôçò åãêáôÜóôáóçò
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5. Ïé ìïíÜäåò áðïôÝöñùóçò åðéâÜëëåôáé íá åßíáé óôáèåñÝò.
6. Ïé öïñåßò ëåéôïõñãßáò ôùí åãêáôáóôÜóåùí áðïôÝöñùóçò åßíáé õðï÷ñåùìÝíïé íá åöáñìüæïõí åêôüò ôùí
ðñïâëåðïìÝíùí óôçí ïäçãßá 2000/76/ÅÊ ôçò Å.Å. ãéá
«ôçí áðïôÝöñùóç ôùí áðïâëÞôùí» Þ ôçí ÅëëçíéêÞ íïìïèåóßá åöüóïí áõôÞ åßíáé áõóôçñüôåñç êáé ôá ðáñáêÜôù:
á) ÓõãêåêñéìÝíï äéÜãñáììá ëåéôïõñãßáò, ôï ïðïßï èá
áíáöÝñåé èåñìïêñáóßá áðïôÝöñùóçò, ÷ñüíï ðáñáìïíÞò ôùí äçìéïõñãïýìåíùí áðáåñßùí óôçí ðáñáðÜíù
èåñìïêñáóßá áðïôÝöñùóçò, áðïäåêôïß ôýðïé óõóêåõáóßáò, áðïäåêôÞ ðåñéåêôéêüôçôá ôùí áðïâëÞôùí óå õãñáóßá, ìÝãéóôï öïñôßï ðïõ ìðïñåß áíÜ êýêëï åñãáóßáò íá
äå÷ôåß ðñïò åðåîåñãáóßá ï óõãêåêñéìÝíïò êáôÜ ðåñßðôùóç åîïðëéóìüò.
â) ¸ëåã÷ï êáé óõíå÷Þ êáôáãñáöÞ ôçò èåñìïêñáóßáò
ôùí áðáåñßùí óôï èÜëáìï êáýóçò êáé ìåôÜêáõóçò ôïõ
áðïôåöñùôÞñá.
ã) ÇìåñÞóéá êáôáãñáöÞ ôçò ðïóüôçôáò ôùí áðïâëÞôùí ðïõ áðïôåöñþèçêáí.
ä) ÅôÞóéï Ýëåã÷ï ôùí èåñìïìÝôñùí, ìáíïìÝôñùí êáé
ëïéðïý êáôáãñáöéêïý åîïðëéóìïý.
å) ÊáôÜñôéóç ó÷åäßïõ áíôéìåôþðéóçò åêôÜêôïõ áíÜãêçò
ôïðïèåôçìÝíï óå äéáêñéôü óçìåßï óôï ÷þñï ôçò åãêáôÜóôáóçò åðåîåñãáóßáò ôùí áðïâëÞôùí.
óô) Ðñüâëåøç ðñïóùñéíÞò áðïèÞêåõóçò ôùí ðñïò
áðïôÝöñùóç áðïâëÞôùí, ãéá 3 ôïõëÜ÷éóôïí çìÝñåò óå
èåñìïêñáóßá £ 5 0 C óå êáôÜëëçëïõò ÷þñïõò (øõãåßá), åßôå ëüãù ëåéôïõñãéêþí áíáãêþí, åßôå ëüãù âëÜâçò ôçò ìïíÜäáò áðïôÝöñùóçò, åßôå ëüãù áíáãêáßùí Ýñãùí óõíôÞñçóçò.
7. Ïé öïñåßò ëåéôïõñãßáò ôçò åãêáôÜóôáóçò ïöåßëïõí
íá ôçñïýí âéâëßá êáèçìåñéíÞò ëåéôïõñãßáò êáé åëÝã÷ïõ
ôçò åãêáôÜóôáóçò, èåùñçìÝíá áðü ôçí áñìüäéá Íïìáñ÷éáêÞ Õðçñåóßá ÐåñéâÜëëïíôïò, ìå âÜóç ôá ïðïßá êáôáñôßæïõí åôÞóéá Ýêèåóç.
8. Ç åôÞóéá Ýêèåóç ðïõ åßíáé õðï÷ñåùìÝíïé íá êáôáñôßæïõí ðåñéëáìâÜíåé ôïõëÜ÷éóôïí ôá ðáñáêÜôù åéäéêÜ óôïé÷åßá:
 Ðïóüôçôåò ÅÉÁ-Ì× ðïõ åðåîåñãÜóèçêáí ìå áðïôÝöñùóç
 Ôüðïò /÷þñïò äéÜèåóçò ôçò óôÜ÷ôçò
 ÁðïôåëÝóìáôá ôùí åéäéêþí åëÝã÷ùí êáé ôùí ìåôñÞóåùí
 Åéäéêüôåñá óõìâÜíôá (êõñßùò áóôï÷ßåò) - áíôéìåôþðéóç ôùí óõìâÜíôùí.
9. Ôá ëåðôïìåñÞ óôïé÷åßá ëåéôïõñãßáò ôçò åãêáôÜóôáóçò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé üëùí ôùí óôïé÷åßùí ôùí
áíáëýóåùí êáé ìåôñÞóåùí ôùí äéåíåñãïõìÝíùí åëÝã÷ùí,
ôçò åðåîåñãáóßáò ôïõò êáé ôçò áîéïëüãçóÞò ôïõò, êáèþò
êáé ôá óõíïäåõôéêÜ ôùí öïñôßùí Ýããñáöá, öõëÜóóïíôáé
ôïõëÜ÷éóôïí ãéá 10 Ýôç óôá ãñáöåßá ôïõ ÷þñïõ åãêáôÜóôáóçò.
ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ 3
ÅËÁ×ÉÓÔÅÓ ÔÅ×ÍÉÊÅÓ ÊÁÉ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÉÊÅÓ
ÁÐÁÉÔÇÓÅÉÓ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ ÁÐÏÓÔÅÉÑÙÓÇÓ
(ÓÔÁÈÅÑÅÓ Þ ÊÉÍÇÔÅÓ)
Ç ìÝèïäïò ôçò áðïóôåßñùóçò (Üñèñï 2 ðáñÜãñ. 8 ôçò
ðáñïýóçò), èåùñåßôáé êáôÜëëçëç ìüíï ãéá ôá ÅÉÁ áìéãþò
ìïëõóìáôéêïý ÷áñáêôÞñá (ÅÉÁ-Ì×) ôùí ÕÌ (Üñèñï 2, ðáñÜãñ. 1.â.1 ôçò ðáñïýóáò).
Á. Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò ìåèüäïõ áðáñáßôçôåò ðñïûðïèÝóåéò èåùñïýíôáé:
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Á.1 Ïé äéáäéêáóßåò áðïóôåßñùóçò íá áêïëïõèïýí ôá
ðñïâëåðüìåíá óôï ðñüôõðï ôïõ ÅËÏÔ áñ. 12740/00
Á.2 Ôåìá÷éóìüò ôùí áðïâëÞôùí ðñéí ôçí áðïóôåßñùóç
óôïí ßäéï ÷þñï üðïõ èá ãßíåé áõôÞ, þóôå áõôÜ íá ìçí åßíáé
áíáãíùñßóéìá êáé ìå äéáóôÜóåéò ðïõ íá ìçí õðåñâáßíïõí
ôá 2cm, ãåãïíüò ðïõ óõìâÜëëåé óôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò áðïóôåßñùóçò, áëëÜ êáé óôç ìåßùóç ôïõ üãêïõ
ôïõò.
Á.3 Ç êáôåñãáóßá ôùí áðïâëÞôùí íá ãßíåôáé óå ôÝôïéåò
óõíèÞêåò èåñìïêñáóßáò êáé ðßåóçò êáé íá äéáñêåß åðáñêÝò ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, þóôå íá åîáóöáëßæåé ôï óêïðü ãéá
ôïí ïðïßï åöáñìüæåôáé (ôåëéêü ìéêñïâéáêü öïñôßï ðáñåìöåñÝò ìå áõôü ôùí ïéêéáêþí áðïâëÞôùí) .
Á.4 Ôá åêðåìðüìåíá áðáÝñéá êáé ôá ðáñáãüìåíá õãñÜ
ìåôÜ ôçí áðïóôåßñùóç èá ðñÝðåé íá áðïìáêñýíïíôáé Þ íá
õðïâÜëëïíôáé óå åðåîåñãáóßá êáôÜ ôñüðï ðïõ äåí èá äçìéïõñãåß ðñüâëçìá ãéá ôç äçìüóéá õãåßá êáé ôï ðåñéâÜëëïí.
Á.5 ¸ëåã÷ïò ìå ôç ÷ñÞóç êáôÜëëçëùí äåéêôþí (÷çìéêþí
êáé âéïëïãéêþí) ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôçò äéáäéêáóßáò ðïõ åöáñìüæåôáé (ðñüôõðá ÅËÏÔ, óåéñÜ ÅÍ 866) ãéá
êÜèå öïñôßï (ðïóüôçôá) ðïõ õðüêåéôáé óôç äéáäéêáóßá
áõôÞ.
Á.6 ÊáôáãñáöéêÜ óõóôÞìáôá ìÝôñçóçò êáé åëÝã÷ïõ
üëùí ôùí ëåéôïõñãéþí êáôÜ ôç äéáäéêáóßá ôçò áðïóôåßñùóçò, üðùò èåñìüìåôñá, ìáíüìåôñá ê.ëð.
Â) Ïé ìïíÜäåò áðïóôåßñùóçò ìðïñåß íá åßíáé óôáèåñÝò
Þ êéíçôÝò.
Â.1 Ïé óôáèåñÝò ìïíÜäåò áðïóôåßñùóçò èá äéáèÝôïõí
åéäéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç ïé ïðïßåò èá
âñßóêïíôáé åíôüò êáôÜëëçëá äéáìïñöùìÝíïõ êôéñéáêïý
÷þñïõ.
Â.2 Íá ãßíåôáé áðïëýìáíóç ôùí ìÝóùí ìå ôá ïðïßá ìåôáöÝñïíôáé ôá áðüâëçôá êáé ôùí áðïèçêåõôéêþí ÷þñùí
áõôþí, ëáìâÜíïíôáò õðüøç ôá ðñüôõðá ÅËÏÔ ÅÍ 127599 êáé ÅËÏÔ ÅÍ 1276-98.
Â.3 Ïé êéíçôÝò ìïíÜäåò èá åðåîåñãÜæïíôáé ôá áðüâëçôá óå åéäéêÜ êáèïñéóìÝíïõò ÷þñïõò, ïé ïðïßïé èá äéáèÝôïõí êáé ôéò êáôÜëëçëåò åãêáôáóôÜóåéò (äßêôõá ýäñåõóçò, áðï÷Ýôåõóçò, ê.ëð).
Ã) Ïé öïñåßò ëåéôïõñãßáò ôùí åãêáôáóôÜóåùí áðïóôåßñùóçò ôùí ÅÉÁ åßíáé õðï÷ñåùìÝíïé íá åöáñìüæïõí êáé ôá
áêüëïõèá:
Ã.1 ÓõãêåêñéìÝíï äéÜãñáììá ëåéôïõñãßáò, ôï ïðïßï èá
áíáöÝñåé èåñìïêñáóßá, ðßåóç, ôýðïò óõóêåõáóßáò, ÷ñüíïò ðáñáìïíÞò óôçí èåñìïêñáóßá áðïóôåßñùóçò, áðïäåêôÞ ðåñéåêôéêüôçôá ôùí áðïâëÞôùí óå õãñáóßá, ìÝãéóôï öïñôßï ðïõ ìðïñåß áíÜ êýêëï åñãáóßáò íá äå÷ôåß
ðñïò åðåîåñãáóßá ï óõãêåêñéìÝíïò êáôÜ ðåñßðôùóç åîïðëéóìüò.
Ã.2 ¸ëåã÷ï êáé çìåñÞóéá êáôáãñáöÞ óå êÜèå êýêëï åñãáóßáò ôïõ åßäïõò êáé ôçò ðïóüôçôáò ôùí áðïâëÞôùí
ðñïò åðåîåñãáóßá, ôùí äéáãñáììÜôùí èåñìïêñáóßáò,
ôçò ðßåóçò êáé ÷ñüíïõ ðáñáìïíÞò ôïõò óôçí ìÝãéóôç èåñìïêñáóßá åðåîåñãáóßáò.

Ã.3 ÅôÞóéï Ýëåã÷ï ôùí èåñìïìÝôñùí, ìáíïìÝôñùí êáé
ëïéðïý êáôáãñáöéêïý åîïðëéóìïý.
Ã.4 Ðñüôõðï ÅËÏÔ ÅÍ 12347-97
Ã.5 ×ñÞóç êáôáãñáöéêþí ïñãÜíùí óõíå÷ïýò êáôáãñáöÞò ôùí óõíèçêþí áðïóôåßñùóçò, üðùò ôçò èåñìïêñáóßáò, ôïõ ÷ñüíïõ êáé ôçò ðßåóçò.
Ã.6 Ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò åãêáôÜóôáóçò êáé ôçò
äéáäéêáóßáò áðïóôåßñùóçò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ôáêôéêÞò
äéá÷åßñéóçò íá åðáëçèåýïíôáé óôï ÷þñï áðïóôåßñùóçò
óõ÷íüôåñá áðü ôá áíáöåñüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï (Â)
ôïõ Üñèñïõ 8 ôçò ðáñïýóáò, ìå ôç ÷ñÞóç âéïëïãéêþí äåéêôþí ðïõ åßíáé êáôÜëëçëïé ãéá ôç äéáäéêáóßá áðïóôåßñùóçò ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé. Ïé âéïëïãéêïß äåßêôåò èá ðñÝðåé
íá åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí 1 ãéá êÜèå 200 ëßôñá ùöÝëéìïõ
üãêïõ ôïõ èáëÜìïõ áðïóôåßñùóçò, ìå Ýíáí åëÜ÷éóôï
áñéèìü ôñéþí âéïëïãéêþí äåéêôþí. Áõôïß ïé âéïëïãéêïß äåßêôåò èá ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ôùí ðñïôýðùí
ÅËÏÔ ÅÍ óåéñÜ 866-97. Ïé ðñïáíáöåñüìåíïé Ýëåã÷ïé
ðñÝðåé íá äéåíåñãïýíôáé õðü ôçí åðïðôåßá ôïõ õãåéïíïìéêïý õðåýèõíïõ ôçò ÕÌ êáé, óå ðåñßðôùóç ðïõ ðñüêåéôáé
ãéá åãêáôáóôÜóåéò åêôüò ôçò ÕÌ, õðü ôçí åðïðôåßá ôïõ
ôå÷íéêïý õðåõèýíïõ ôïõò.
Ã.7 Ïöåßëïõí íá ôçñïýí âéâëßá êáèçìåñéíÞò ëåéôïõñãßáò êáé åëÝã÷ïõ ôçò åãêáôÜóôáóçò, ìå âÜóç ôá ïðïßá êáôáñôßæïõí åôÞóéá Ýêèåóç. Ïé ìåôñÞóåéò êáôáãñÜöïíôáé
óôï âéâëßï ëåéôïõñãßáò êáé åëÝã÷ïõ ôçò åãêáôÜóôáóçò,
èåùñçìÝíï áðü ôçí áñìüäéá Íïìáñ÷éáêÞ Õðçñåóßá ÐåñéâÜëëïíôïò.
Ã.8 Ç åôÞóéá Ýêèåóç ðïõ åßíáé õðï÷ñåùìÝíïé íá êáôáñôßæïõí ðåñéëáìâÜíåé ôïõëÜ÷éóôïí ôá ðáñáêÜôù åéäéêÜ
óôïé÷åßá
 Ðïóüôçôåò ÅÉÁ-Ì× ðïõ åðåîåñãÜóèçêáí ìå áðïóôåßñùóç
 Ôüðïò/÷þñïò äéÜèåóçò ôùí åðåîåñãáóìÝíùí áðïâëÞôùí
 ÁðïôåëÝóìáôá ôùí åéäéêþí åëÝã÷ùí êáé ôùí ìåôñÞóåùí
 Åéäéêüôåñá óõìâÜíôá (êõñßùò áóôï÷ßåò) - áíôéìåôþðéóç ôùí óõìâÜíôùí.
Ã.9 Ôá ëåðôïìåñÞ óôïé÷åßá ëåéôïõñãßáò ôçò åãêáôÜóôáóçò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé üëùí ôùí óôïé÷åßùí ôùí
áíáëýóåùí êáé ìåôñÞóåùí ôùí äéåíåñãïõìÝíùí åëÝã÷ùí,
ôçò åðåîåñãáóßáò ôïõò êáé ôçò áîéïëüãçóÞò ôïõò, êáèþò
êáé ôá óõíïäåõôéêÜ ôùí öïñôßùí Ýããñáöá, öõëÜóóïíôáé
ôïõëÜ÷éóôïí ãéá 10 Ýôç óôá ãñáöåßá ôïõ ÷þñïõ åãêáôÜóôáóçò.
Ã.10 Ïé õðåýèõíïé öïñåßò äéá÷åßñéóçò ÅÉÁ ïöåßëïõí íá
êáôáñôßæïõí ó÷Ýäéï Ýêôáêôçò áíÜãêçò ðïõ èá ôïðïèåôåßôáé óå äéáêñéôü óçìåßï óôï ÷þñï ôçò åãêáôÜóôáóçò åðåîåñãáóßáò ôùí áðïâëÞôùí.
Ã.11 Óå ðåñéðôþóåéò ðïõ ç åãêáôÜóôáóç åðåîåñãáóßáò
ÅÉÁ äå ëåéôïõñãåß åßôå ëüãù âëÜâçò, åßôå ëüãù áíáãêáßùí
Ýñãùí óõíôÞñçóçò, èá ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé ðñüâëåøç ðñïóùñéíÞò áðïèÞêåõóçò ôùí áðïâëÞôùí, ãéá 3 ôïõëÜ÷éóôïí çìÝñåò óå èåñìïêñáóßá £ 50 C óå êáôÜëëçëïõò ÷þñïõò (øõãåßá).
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ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ 4
ÅÃÃÑÁÖÁ ÅÍÔÕÐÁ ÓÕÍÏÄÅÕÔÉÊÁ ÔÙÍ ÅÉÁ

Ðßíáêáò 1: Óõíïäåõôéêü Ýíôõðï ãéá ôá ÅÉÁ êáôÜ ôá äéÜöïñá óôÜäéá äéá÷åßñéóÞò ôïõò, ôá ïðïßá
åðåîåñãÜæïíôáé åêôüò ÕÌ.
Áñìüäéá Áäåéïäïôïýóá Áñ÷Þ:
áäåßáò :
Ä/íóç:
e-mail:

Áñéèìüò
. ÔçëÝö.:
.FAX:

..

Áýîùí áñéèìüò:
Ðáñáãùãüò áðïâëÞôùí
(ÕãåéïíïìéêÞ ÌïíÜäá):
.
.
.

..
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ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

Ðßíáêáò 2: Óõíïäåõôéêü Ýíôõðï ãéá ôá ÅÉÁ êáôÜ ôá äéÜöïñá óôÜäéá äéá÷åßñéóÞò ôïõò, ôá ïðïßá
åðåîåñãÜæïíôáé åíôüò ÕÌ.
Áñìüäéá Áäåéïäïôïýóá Áñ÷Þ:
Áýîùí áñéèìüò:
Áñéèìüò
Ðáñáãùãüò áðïâëÞôùí
áäåßáò :
(ÕãåéïíïìéêÞ ÌïíÜäá):
..
Ä/íóç:
. ÔçëÝö.:
.
.
e-mail:
.FAX:
..
.

ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ
(Ãéá ÷ñÞóç ðáñáãùãïý /áðïäÝêôç óå ðåñßðôùóç äéáöïñïðïßçóçò ôùí óôïé÷åßùí áðü Á Ýùò Ä Þ
Üëëåò ðåñéðôþóåéò):
.
.

.

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
¢ñèñï 18
ÊÜèå äéÜôáîç ðïõ áíôßêåéôáé óôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò Þ áíÜãåôáé óå èÝìáôá ðïõ ñõèìßæïíôáé áðü áõôÞí êáôáñãåßôáé.
¢ñèñï 19
Áðü ôçí åöáñìïãÞ ôùí üñùí ôçò ðáñïýóáò êïéíÞò
õðïõñãéêÞò áðüöáóçò åßíáé äõíáôü íá ðñïêëçèåß ìåëëïíôéêÞ äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý, ç
ïðïßá äåí ìðïñåß íá êáèïñéóèåß, ôï ýøïò üìùò ôçò ïðïßáò èá êáèïñßæåôáé óå óõíäõáóìü ìå ôéò ôñÝ÷ïõóåò äçìïóéïíïìéêÝò äõíáôüôçôåò.
¢ñèñï 20
Ç éó÷ýò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò áñ÷ßæåé Ýîé (6) ìÞíåò
ìåôÜ ôçí äçìïóßåõóÞ ôçò óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.
Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.
ÁèÞíá, 30 Óåðôåìâñßïõ 2003
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ
ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ

Í. ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÁÊÇÓ

Ë. ÐÁÐÁÄÇÌÁÓ

ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ, ×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ
ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ

ÅÑÃÁÓÉÁÓ
ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ

Â. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ

Ä. ÑÅÐÐÁÓ

ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÕÃÅÉÁÓ ÊÁÉ ÐÑÏÍÏÉÁÓ

ÃÅÙÑÃÉÁÓ

Å. ÍÁÓÉÙÊÁÓ

Ã. ÄÑÕÓ

Ö
Áñéè. ïéê. 127381/3793
(2)
Óõãêñüôçóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÖïñÝá
Äéá÷åßñéóçò Õãñïôüðùí Áìâñáêéêïý.
Ç ÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ, ×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ
ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ
¸÷ïíôáò õðüøç :
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 15, 16, êáé 17 ôïõ Íüìïõ
2742/1999 «×ùñïôáîéêüò ó÷åäéáóìüò êáé áåéöüñïò áíÜðôõîç êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ Á´ 207).
2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Íüìïõ 3044/2002
«ÌåôáöïñÜ óõíôåëåóôÞ äüìçóçò êáé ñõèìßóåéò Üëëùí
èåìÜôùí áñìïäéüôçôáò Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìïóßùí ¸ñãùí» (ÖÅÊ 197/27.8.2002).
3. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò 125566/996 (ÖÅÊ 364/Â/28.3.2003)
êïéíÞò õðïõñãéêÞò áðüöáóçò «Êáèïñéóìüò áñéèìïý ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÖïñÝá Äéá÷åßñéóçò
Õãñïôüðùí Áìâñáêéêïý».
4. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò 126866/3017 (ÖÅÊ 1072/Â/
1.8.2003) êïéíÞò õðïõñãéêÞò áðüöáóçò «Ôñïðïðïßçóç
óôç óõãêñüôçóç ôùí Äéïéêçôéêùí Óõìâïõëßùí ôùí ÖïñÝùí Äéá÷åßñéóçò á. Åèíéêïý Äñõìïý ÓáìáñéÜò, â. ×åëìïý Âïõñáúêïý êáé ã. Õãñïôüðùí Áìâñáêéêïý, ðïõ êáèïñßæïíôáé áíôßóôïé÷á ìå ôéò 125189/362/2003 (Â126),
125207/393/2003 (Â 140) êáé 125566/996 (Â 364) êïéíÝò
õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò».
5. Ôï 2020/22.10.2002 Ýããñáöï ôïõ Ãåí. ÃñáììáôÝá
Õðïõñãåßïõ Ãåùñãßáò, ìå ôï ïðïßï ïñßæåôáé ï åêðñüóùðïò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ãåùñãßáò.

19809

6. Ôï ÃÄÖÐ/5754/1544/8.4.2003 Ýããñáöï ôïõ Ãåí.
ÃñáììáôÝá Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò, ìå ôï ïðïßï ïñßæåôáé
ï åêðñüóùðïò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò.
7. Ôï 2429/2.4.2003 Ýããñáöï ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò, ìå ôï ïðïßï ïñßæåôáé ï åêðñüóùðïò ôïõ
Õðïõñãåßïõ ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò.
8. Ôá 159/26.5.2003 êáé 826/27.5.2003 Ýããñáöá ôùí Ðåñéöåñåéþí Çðåßñïõ êáé ÄõôéêÞò ÅëëÜäïò áíôßóôïé÷á, ìå
ôá ïðïßá ïñßæïíôáé ïé åêðñüóùðïß ôïõò.
9. Ôï 2030/30.5.2003 Ýããñáöï ôçò ÊÅÄÊÅ, ìå ôï ïðïßï
ïñßæåôáé ï åêðñüóùðïò ôùí ÏÔÁ ôçò ÷ùñéêÞò áñìïäéüôçôáò ôïõ ÖïñÝá.
10. Ôï 732/20.5.2003 Ýããñáöï ôçò ÐÁÓÅÃÅÓ, ìå ôï
ïðïéï ïñßæåôáé ï åêðñüóùðïò ôùí Áëéåõôéêþí Óõíåôáéñéóìþí ïé ïðïßïé äñáóôçñéïðïéïýíôáé åíôüò ôçò ðåñéï÷Þò.
11. Ôï 2730/2.4.2003 Ýããñáöï ôçò ¸ôáéñåßáò ÁíÜðôõîçò Íüôéáò Çðåßñïõ - Áìâñáêéêïý ÁÅ, ìå ôï ïðïßï ïñßæåôáé ï åêðñüóùðïò ôçò ÅÔÁÍÁÌ.
12. Ôï áðü 14.1.03 Ýããñáöï ôùí Ðåñéâáëëïíôéêþí Ìç
Êõâåñíçôéêþí Ïñãáíþóåùí, áðïöáóßæïõìå:
Ôç óõãêñüôçóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ãéá ôï ÖïñÝá Äéá÷åßñéóçò Õãñïôüðùí Áìâñáêéêïý ùò åîÞò :
1. Ïéêïíïìßäçò Ðáíáãéþôçò, ÄÞìáñ÷ïò Áñôáßùí, ìå
áíáðëçñùôÞ ôïí Áëâáíüðïõëï Ã. Âéïëüãï áðü ôï ÔìÞìá
Äéá÷åßñéóçò Öõóéêïý Ðåñ/ëïíôïò ÕÐÅ×ÙÄÅ, ùò åêðñüóùðïò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ.
2. Ï ÄéåõèõíôÞò Äáóþí ÐåñéöÝñåéáò Çðåßñïõ, ìå áíáðëçñùôÞ ôïí ÄéåõèõíôÞ Äáóþí Í. ÐñÝâåæáò, ùò åêðñüóùðïò ôïõ Õð. Ãåùñãßáò.
3. ×. ÌáíéÜôç - ÓéÜôóïõ, Ãåùëüãïò, õðÜëëçëïò ôïõ Õð.
ÁíÜðôõîçò, ìå áíáðëçñùôÞ ôïí È. ×ñéóôüðïõëï, Ãåùëüãï, õðÜëëçëï ôïõ Õð. ÁíÜðôõîçò, ùò åêðñüóùðïò ôïõ
Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò.
4. Ï åêÜóôïôå ËéìåíÜñ÷çò ÐñÝâåæáò, ìå áíáðëçñùôÞ
ôïí åêÜóôïôå ÕðïëéìåíÜñ÷ç ÐñÝâåæáò, ùò åêðñüóùðïò
ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò.
5. Åõãåíßá ÐáðáíéêïëÜïõ áðü ôç ìïíÜäá Á ÅÕÄ ÐÅÐ
Çðåßñïõ, ìå áíáðëçñùôÞ ôçí Ðáðáäïðïýëïõ - ÖñÜãêïõ
Åõñéäßêç ÐñïúóôáìÝíç ôïõ Ôì. Ðåñ/êïý & ×ùñ/êïý
Ó÷/óìïý ôçò Ä/íóçò ÐÅ×Ù Äõô. ÅëëÜäáò, ùò êïéíüò åêðñüóùðïò ôùí Ðåñéöåñåéþí Çðåßñïõ êáé ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò.
6. Ñßæïò ËÜìðñïò ÍïìÜñ÷çò Áñôáò, ìå áíáðëçñùôÞ ôïí
ÓôáìÜôç ÍïìÜñ÷ç Áéôùëïáêáñíáíßáò, ùò êïéíüò åêðñüóùðïò ôùí Íïìáñ÷éáêþí ÁõôïäéïéêÞóåùí ÐñÝâåæáò, ¢ñôáò êáé Áéôùëïáêáñíáíßáò.
7. Êïéìßóçò Áð., ÄÞìáñ÷ïò Áìöéëï÷ßáò, ìå áíáðëçñùôÞ
ôïí ÁðïóôïëÜêç Èåüäùñï ÄÞìáñ÷ïò Áíáêôùñßïõ, ùò åêðñüóùðïò ôùí ÏÔÁ ôçò ÷ùñéêÞò áñìïäéüôçôáò ôïõ ÖïñÝá
8. ÆõãïõâÝëçò ÁíäñÝáò, Ðñüåäñïò Áëéåõôéêïý êáé
É÷èõïôñïöéêïý Óõíåôáéñéóìïý ÁíÝæáò, ìå áíáðëçñùôÞ
ôïí Êáôóßñìðá ÓùôÞñç Ðñüåäñï Áëéåõôéêïý Óõíåôáéñéóìïý Êïñùíçóßáò, ùò åêðñüóùðïò ôùí Áëéåõôéêþí Óõíåôáéñéóìþí, ïé ïðïßïé äñáóôçñéïðïéïýíôáé åíôüò ôçò ðåñéï÷Þò.
9. ÉùÜííïõ Âáóßëåéïò, Ðñüåäñïò Ä.Ó. êáé ÍïìÜñ÷ç
ÐñÝâåæáò, ìå áíáðëçñùôÞ ôïí Áñâáíßôç Êùíóôáíôßíï,
Ãåíéêü ÄéåõèõíôÞ, ùò åêðñüóùðïò ôçò ÅÔÁÍÁÌ.
10. ÂáóéëÜêçò Ê., ìå áíáðëçñùôÞ ôïí Äçìüðïõëï Äçì.,
ùò åêðñüóùðïò ôùí Ðåñéâáëëïíôéêþí Ìç Êõâåñíçôéêþí
Ïñãáíþóåùí.
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11. Äçìüðïõëïò Ðáíáãéþôçò Åð. ÊáèçãçôÞò óôï ÐáíåðéóôÞìéï Éùáííßíùí, ìå áíáðëçñùôÞ ôçí ×åëëÜ ÄÞìçôñá,
ËÝêôïñá óôï ÐáíåðéóôÞìéï Éùáííßíùí, ùò åéäéêüò åðéóôÞìïíáò.
Ðñüåäñïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ïñßæåôáé ï Êïéìßóçò Áð.

Ç éó÷ýò ôçò áðüöáóçò áõôÞò áñ÷ßæåé áðü ôç äçìïóßåõóÞ ôçò óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.
Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.
ÁèÞíá, 17 Óåðôåìâñßïõ 2003
Ç ÕÐÏÕÑÃÏÓ

Â. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 210 52 21 004
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: www.et.gr  e-mail: webmaster @ et.gr

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: 210 527 9000-4
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924
ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13

(2410) 597449
(26610) 89 157
(26610) 89 105
(2810) 396 409
(22510) 37 181
(22510) 37 187

ÇÑÁÊËÅÉÏ - Ðë. Åëåõèåñßáò 1
ËÅÓÂÏÓ - Aã. ÅéñÞíçò 10

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:

 Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 40 óåëßäåò 1 euro.
 Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 40 óåëßäåò êáé ðÜíù ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé êáôÜ 0,05 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí óåëßäá.

Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò
Á.Å. & Å.Ð.Å.
Á´ êáé Â´
Á´, Â´ êáé Ä´
A~
B~
Ã
Ä´
ÐáñÜñôçìá

Ðåñßïäïò

ÅURO

Ìçíéáßï
3ìçíéáßï
3ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï

60
75
90
180
210
60
150
75

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Íïìéêþí Ðñïóþðùí
Äçìïóßïõ Äéêáßïõ (Í.Ð.Ä.Ä.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé
Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí

Ðåñßïäïò

ÅURO

ÅôÞóéï

75

ÅôÞóéï

75

ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï

75
75
75

Ç ôéìÞ ðþëçóçò ôïõ Ôåý÷ïõò Á.Å. & Å.Ð.Å. óå ìïñöÞ CD - rom ãéá äçìïóéåýìáôá ìåôÜ ôï 1994 êáèïñßæåôáé óå 30 euro áíÜ ôåìÜ÷éï,
ýóôåñá áðü ó÷åôéêÞ ðáñáããåëßá.
Ç ôéìÞ äéÜèåóçò öùôïáíôéãñÜöùí ÖÅÊ 0,15 euro áíÜ óåëßäá

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Áðü ôï Internet
Ê.Á.Å. Ðñïûðïëïãéóìïý Ê.Á.Å. ÔÁÐÅÔ
Ê.Á.Å. Ðñïûðïëïãéóìïý Ê.Á.Å. ÔÁÐÅÔ
2531
3512
2531
3512
euro
euro
euro
euro
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
205
10,25
176
8,80
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
293
14,65
205
10,25
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
59
2,95
ÄÙÑÅÁÍ
- Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
293
14,65
147
7,35
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
147
7,35
88
4,40
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
59
2,95
ÄÙÑÅÁÍ
- ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
30
1,50
ÄÙÑÅÁÍ
- Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
59
2,95
30
1,50
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
- Ðñïêçñýîåùí Á.Ó.Å.Ð.
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
- Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
2.054
102,70
587
29,35
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
205
10,25
88
4,40
A´, Â´ êáé Ä´
352
17,60
Ôï êüóôïò ãéá ôçí åôÞóéá óõíäñïìÞ óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ ãéá ôá ðñïçãïýìåíá Ýôç ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôÞóéáò
óõíäñïìÞò ôïõ Ýôïõò 2003 êáôÜ 6 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé êáôÜ ôåý÷ïò
Ôåý÷ïò

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ ðïõ äßíïõí áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) ôï ïðïßï ìå ôç öñïíôßäá ôïõ
åíäéáöåñïìÝíïõ ðñÝðåé íá óôÝëíåôáé óôçí Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí
ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ.
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò
óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá ÷ñüíï, ðïõ áñ÷ßæåé ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ êáé ëÞãåé ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ ôïõ ßäéïõ ÷ñüíïõ.
Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

