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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων των υγειονομικών μονάδων χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: α) «αστικά στερεά απόβλητα» τα οποία προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα 

και β) «επικίνδυνα απόβλητα» (μολυσματικά απόβλητα και μικτού τύπου απόβλητα δηλαδή 

που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα) (ΚΥΑ οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 

Β). 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μόνο τα αστικού τύπου απόβλητα μπορούν να οδηγούνται με τα 

απορριμματοφόρα του Δήμου ή ιδιωτικά οχήματα σε ΧΥΤΑ. 

Τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να συλλέγονται και να αποθηκεύονται ξεχωριστά από τα 

αστικά απόβλητα σε ειδικούς χώρους με ψύξη και να υφίστανται ειδική επεξεργασία εντός ή 

εκτός των υγειονομικών μονάδων (αποστείρωση, αποτέφρωση κλπ) ανάλογα με το 

χαρακτήρα τους. 

Σε πολλές περιπτώσεις επικίνδυνα απόβλητα οδηγούνται σε σακούλες αστικών 

απορριμμάτων και από εκεί στους κοινούς κάδους απορριμμάτων των υγειονομικών 

μονάδων.  

H κύρια αρμοδιότητα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του ΥΠΑΠΕΝ, είναι η διεξαγωγή 

ελέγχων/επιθεωρήσεων στα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε όλη τη χώρα, 

η διερεύνηση της συμμόρφωσής τους με τους περιβαλλοντικούς όρους και την 

περιβαλλοντική νομοθεσία και η εισήγηση, προς τον Υπουργό, κυρώσεων όπου αυτό 

απαιτείται. 

Στο πλαίσιο αυτό η υπηρεσία έχει κάνει πολλούς ελέγχους σε υγειονομικές μονάδες στην  

ευρύτερη περιοχή της Αττικής: α) εντός των μονάδων για έλεγχο της ορθής διαλογής και 

αποθήκευσης και β) εκτός των μονάδων σε κάδους απορριμμάτων αστικού τύπου για έλεγχο 

των ειδών αποβλήτων που οδηγούνται σε αυτά. 

Επίσης έχει κάνει ελέγχους σε ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ της ευρύτερης περιοχής της Αττικής: α) 

ελέγχοντας το είδος των αποβλήτων που εκκενώνονται από τα απορριμματοφόρα οχήματα, 

κατά τη φάση εκκένωσης των απορριμμάτων και β) με χρήση εκσκαφέα πραγματοποιώντας 



τομές σε διάφορα βάθη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οδηγούνται ή/και οδηγήθηκαν στο 

παρελθόν στους παραπάνω χώρους και ΕΑΥΜ. 

Τέλος, η ΕΥΕΠ, σε συνεργασία με την Τροχαία συμμετέχει σε ελέγχους στο δρόμο, σε φορτηγά 

οχήματα, προκειμένου να διαπιστώσει το είδος των αποβλήτων που μεταφέρουν.    

Από τους ελέγχους της ΕΥΕΠ έχει διαπιστωθεί ότι: 

Α) σε πολλά δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία εντός και εκτός Αττικής μεγάλο ποσοστό των 

αστικών αποβλήτων περιέχουν ΕΥΑΜ (σύριγγες, βελόνες, αίμα, γάζες, καθετήρες, φιαλίδια 

με υπολείμματα φαρμάκων, ραδιενεργά απόβλητα νοσοκομείων κλπ) 

Β) μετά την εντατικοποίηση των μακροσκοπικών ελέγχων στο ΧΥΤΑ Φυλής, κατά την 

εκκένωση των απορριμματοφόρων των Δήμων της Αττικής βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες 

ΕΑΥΜ από πολλά δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. 

Γ) ΕΑΥΜ οδηγούνταν σε ΧΑΔΑ και λατομεία 

Δ) Φορτηγά που έχουν άδεια μόνο για μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων, μεταφέρουν, 

καλυμμένα με χώμα ή με άλλα οικοδομικά απόβλητα, ΕΑΥΜ  

Σε κάθε περίπτωση ενημερωνόταν ο αρμόδιος εισαγγελέας για να δοθεί εντολή κατάλληλης 

ανασυσκευασίας των αποβλήτων και μεταφορά τους με κατάλληλα οχήματα στον 

πλησιέστερο χώρο ασφαλούς διάθεσής τους (αποτέφρωσης). 

        

 


