ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗ 11ης ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ Ε/Ε
Σελ Πέκπηε 28.7.2011 θαη ψξα 14:00, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο (Δ/Δ) ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο, Παλφξκνπ 2, ζπλήιζε ε Δ/Δ χζηεξα απφ ηελ
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ/Δ, θ. Ισάλλε Πνιχδνπ, κε αξηζκ. πξση. 2231/ 27.7.2011.
ηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ:
1. Ισάλλεο Πνιχδνο
2. Γαλάε Αλησλάθνπ
3. Mαξία Μαληνπβάινπ
4. Θενδφηα Νάληζνπ
5. Π. θάγηαλλεο
6.Γ.Καινγεξφπνπινο
7. Γ. Μηζνθνίιεο

- Πξφεδξνο Δ/Δ
- Αληηπξφεδξνο Δ/Δ
- Μέινο Δ/Δ
- Μέινο Δ/Δ
- Μέινο Δ/Δ
- Μέινο Δ/Δ
- Αλαπιεξσκαηηθφ Μέινο Δ/Δ

Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ήηαλ ζε απαξηία δηφηη ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ ηα 6 απφ ηα 7
ηαθηηθά κέιε ηεο θαη 1 αλαπιεξσκαηηθφ ηεο κέινο. Δπίζεο ζπκκεηείραλ ε Πξντζηακέλε ηνπ
Οξγαληζκνχ Αζήλαο Διέλε Ηιηνπνχινπ, ν Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ ηαχξνο Μέληνο θαη ην
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θ.Β.Βαβάθνο.
ΘΔΜΑ 5ο:

Σποποποίηζη ηος Π.Γ. Δλαιώνα για ηη ζςμπλήπυζη σπήζευν ‘Παποσήρ
Τπηπεζιών Τγείαρ-Ππόνοιαρ’ (ζςνέσεια).

Σν ζέκα εηζεγήζεθε ε Πξντζηακέλε ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο θα Διέλε Ηιηνπνχινπ θαη κεηά
απφ ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε, ε Δ/Δ απνθάζηζε νκφθσλα ηα εμήο:
ΑΠΟΦΑΗ
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Δ/Δ) ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο εγθξίλεη ηελ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο κε
ζπκπιεξψζεηο:

Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Π. Γ/ηνο (ΦΔΚ 1049Γ/95) για ηην συποθέηηζη ζηελ πεξηνρή ηνπ
Διαηψλα:

1.







ηδησηηθψλ θιηληθψλ (γεληθψλ, εηδηθψλ, κηθηψλ, ςπρηαηξηθψλ θαη παηδηαηξηθψλ) θαη
θηεληαηξηθψλ θιηληθψλ κηθξψλ δψσλ
Κέληξσλ Απνζεξαπείαο–Απνθαηάζηαζεο (Α-Α) θιεηζηήο θαη εκεξήζηαο λνζειείαο,
Κέληξσλ Γηεκέξεπζεο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑΜΔΑ) θαη ηεο Διάρηζηεο κνλάδαο
ηαηξηθήο απνθαηάζηαζεο
Μνλάδσλ Υξφληαο Αηκνθάζαξζεο θαη
Μνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Τγείαο (Π.Φ.Τ.)
ηαηξεία–νδνληηαηξεία, πνιπταηξεία–πνιπνδνληηαηξεία θαη δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα θαη
εξγαζηήξηα θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο
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με ηοςρ όποςρ και πποϋποθέζειρ πος πποκύπηοςν από ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 2716
(ΦΔΚ 96Α/1999) και ηυν Π. Γ/ηυν 247 (ΦΔΚ 93Α/91), 517 (ΦΔΚ 202Α/91), 395 (ΦΔΚ
166Α/93), 225 (ΦΔΚ 194Α/2000) και 84 (ΦΔΚ 70Α/2001).
θαη ζ’ φηη αθνξά ζηηο θιηληθέο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη εμππεξεηνχληαη απφ Μέζα Μαδηθψλ
Μεηαθνξψλ
Οι σπήζειρ αςηέρ συποθεηούνηαι ζηιρ :
α) δψλεο επηρεηξεζηαθψλ θέληξσλ (πεπιοσέρ Β και Γ) θαη
β) δψλεο κηθηψλ ρξήζεσλ θαη θαηνηθίαο (πεξηνρέο Γ1 και Γ2),
Γελ επηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε θιηληθψλ ζηα Ο.Σ. κε ρξήζε Β, λφηηα ηεο Λεσθ. Π. Ράιιε θαη
δπηηθά ηεο Λεσθ. Κεθηζνχ ζην Γήκν Αηγάιεσ. Δπηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε θιηληθψλ ζηα Ο.Σ. κε
ρξήζε Β, πνπ έρνπλ φςε επί ηεο Λεσθ. Π. Ράιιε ζην ηκήκα απφ ηε Λεσθ
.Κσλζηαληηλνππφιεσο έσο ηε Λεσθ. Κεθηζνχ.

με όποςρ και πεπιοπιζμούρ δόμηζηρ υρ εξήρ:
α) απηιόηηηερ
 θαηά θαλφλα αξηηφηεηα 2 ζηξ. κε πξφζσπν 25κ.
γηα φιεο ηηο ρξήζεηο ησλ κνλάδσλ “παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο”
 θαηά παξέθθιηζε αξηηφηεηα 800 κ2 κε πξφζσπν 20κ.
γηα ηα Κέληξα Γηεκέξεπζεο γηα Αηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο, ηελ Διάρηζηε κνλάδα
ηαηξηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ηηο Μνλάδεο Υξφληαο Αηκνθάζαξζεο θαη ηέινο,
 θαηά παξέθθιηζε αξηηφηεηα 400 κ2 κε πξφζσπν 15κ.

γηα ηηο κνλάδεο παξνρήο Τπεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Τγείαο (Π.Φ.Τ.) θαη θηεληαηξηθέο
θιηληθέο κηθξψλ δψσλ
β) κάλςτη γηα φια ηα γήπεδα 40%
γ) ςνηελεζηήρ Γόμηζηρ = 0,8
2. Σελ έγκπιζη καηαλληλόηηηαρ, απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ησλ γεπέδσλ
πνπ πξννξίδνληαη γηα ηα Κέληξα Απνζεξαπείαο – Απνθαηάζηαζεο (Α-Α) θιεηζηήο θαη
εκεξήζηαο λνζειείαο, ηα Κέληξα Γηεκέξεπζεο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο, ηελ Διάρηζηε
κνλάδα ηαηξηθήο απνθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηε ζεψξεζε ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ.
Γηα ηηο Μνλάδεο Αηκνθάζαξζεο ε απαηηνχκελε έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο, αξθεί θαη δελ απαηηείηαη επηπιένλ έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο γεπέδνπ.
3. Σε ζεψξεζε απφ ηηο αξκφδηεο Πνιενδνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ θηηξηνινγηθψλ κειεηψλ ή
πξνκειεηψλ, πξηλ ηελ έγθξηζή ή πξνέγθξηζή ηνπο, φπσο θαηά πεξίπησζε απαηηείηαη.
4. Ση δημιοςπγία ειζόδος μέζα από κοινόσπηζηο ππάζινο ζηηο πεξηπηψζεηο νηθνπέδσλ
πνπ δηαζέηνπλ πξφζσπν θαη ζε άιιε νδφ, εθ’ φζνλ απηφ θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαίν απφ
θπθινθνξηαθή κειέηε
με πλάηορ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε δεκηνπξγία ρψξσλ
ζηάζκεπζεο .

5. Σελ εμαζθάιηζε θέζευν ζηάθμεςζηρ, σο εμήο:
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γηα ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο :
ελάσιζηορ αξηζκφο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, κία ζέζε αλά ηξεηο θιίλεο ζηηο νπνίεο
πξνζηίζεηαη θαη κία ζέζε αλά 50η.κ. επηθαλείαο θηηξίνπ, γηα ηνπο ινηπνχο ρψξνπο θχξηαο
ρξήζεο (γξαθεία ηαηξψλ, ρψξνη ππνδνρήο, εξγαζηήξηα, θιπ), εμαηξνπκέλσλ ησλ ρψξσλ
λνζειείαο θαη
μέγιζηορ αξηζκφο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο :
 ζε πεξίπησζε πνπ ε δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη ζε αθηίλα 500κ. απφ ζηάζε ηνπ
κεηξφ, ν κέγηζηνο αξηζκφο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο παξακέλεη ζηα φξηα ησλ
απαηηνχκελσλ.
 ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν κέγηζηνο αξηζκφο θαζνξίδεηαη ζε κία ζέζε αλά κία
θιίλε, ζηηο νπνίεο πξνζηίζεληαη θαη κία ζέζε αλά 40 η.κ. επηθαλείαο θηηξίνπ, γηα ηνπο
ινηπνχο ρψξνπο θχξηαο ρξήζεο.



γηα ηα Κέληξα Α-Α θιεηζηήο θαη εκεξήζηαο λνζειείαο:
κία ζέζε αλά ηξεηο θιίλεο, ζηηο νπνίεο πξνζηίζεληαη θαη κία ζέζε αλά 100 η.κ. επηθαλείαο
θηηξίνπ, γηα ηνπο ινηπνχο ρψξνπο θχξηαο ρξήζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζαιάκσλ
λνζειείαο.



ηέινο, γηα ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο πξνηείλεηαη κία ζέζε αλά 40 η.κ. επηθαλείαο ρψξσλ
θχξηαο ρξήζεο.

Σελ εθαξκνγή ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ Π. Γ/ηνο ηεο πεξηνρήο (ΦΔΚ 1049 Γ’ /95),

6.

φπσο έρεη ζπκπιεξσζεί:



7.

κε ην ΦΔΚ 742 Γ’ / 96 άξζξν 4, παξ. 3 πνπ ηξνπνπνηεί ηελ παξ. 13β ηνπ άξζξνπ 6 θαη
επηηξέπεη ηην αλλαγή ηηρ σπήζηρ ζε κηίπια πος εμπίπηοςν μέζα ζηα πποκήπια .
κε ην ΦΔΚ 363 Γ’ / 2002 πνπ αληηθαζηζηά ηελ παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 6 ζρεηηθά κε ηε
διάζπαζη ηος όγκος ηος κηιπίος, ζε νηθφπεδα άλσ ησλ 6 ζηξ. θαη επηβάιιεη ζηελ
πεξίπησζε θαηαζθεπήο εληαίνπ θηηξίνπ, ηε δηάζπαζε ηνπ φγθνπ ηνπ θαηά ηκήκαηα,
θαη
ηέινο,

Σελ ελεκέξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ησλ Γήκσλ ηεο
πεξηνρήο θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ Π. Γ/γκαηνο.

Ο Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ
ηαχξνο Μέληνο

Ο Πξφεδξνο ηεο Δ/Δ
Ισάλλεο Πνιχδνο
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