
Νίκη Παπανικολάου 
Υπουργείο Υγείας 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος 

Διανοσοκομειακή Επιστημονική Ημερίδα για τη Διαχείριση 
Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων,  

ΓΝΑ «Λαϊκό», 20/6/2015 



 Εκπόνηση Νομοθεσίας σε συνεργασία με το 
ΥΠΑΠΕΝ 

 Οδηγίες προς τις Υγειονομικές Μονάδες  

 Εποπτεία του Συστήματος 
Ενδονοσοκομειακής Διαχείρισης 

 Ρόλος των Υγειονομικών Περιφερειών 
◦ Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης 

ΕΑΥΜ 

◦ Εποπτεία της Ενδονοσοκομειακής Διαχείρισης 

◦ Παρακολούθηση κόστους διαχείρισης 
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 Περιβαλλοντική Νομοθεσία 

◦ Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του 
περιβάλλοντος», Νόμος 4042/2012 «Ποινική προστασία 
του περιβάλλοντος», Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων  

◦ Διαχείριση Αστικών: ΚΥΑ 50910/2727/2003,  

◦ Διαχείριση επικινδύνων: ΚΥΑ 13588/725/2006, KYA 
24944/1159/2006 

◦ Περιβαλλοντική Αδειοδότηση: Νόμος 4014/2011, ΚΥΑ 
172425/2013 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις» 

◦ Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης  ΕΑΥΜ 

 Για τις μεταφορές:  

◦ Οδικές μεταφορές η συμφωνία ADR,  ΚΥΑ 
40955/4862/2013 

◦ Θαλάσσιες μεταφορές το Π.Δ. 405/1996 
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 ΚΥΑ 146163/2012 «Μέτρα και Όροι για τη 
Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» 

 Γενικές τεχνικές προδιαγραφές 
◦ Παράρτημα Ι 

 Ραδιενεργά: Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας,  ΚΥΑ 
1014(ΦΟΡ)94/ Απόφαση 2/214/2014 ΕΕΑΕ 
Διαδικασίες Αποδέσμευσης 

 Υγρά απόβλητα / λύματα (όροι και 
προϋποθέσεις υποδοχής από την εγκατάσταση 
επεξεργασίας τους) 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  
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 Που 
◦ Στο χώρο παραγωγής 

 Ποιος  
◦ Το προσωπικό που παράγει/ απορρίπτει το 

απόβλητο 

 Πώς  
◦ Σήμανση  

◦ Κατάλληλη συσκευασία 
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 Αστικά Στερεά Απόβλητα 
 Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών 

Μονάδων 
◦ Επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικά 
◦ Μικτά επικίνδυνα απόβλητα 
◦ Άλλα επικίνδυνα απόβλητα 

 Ειδικά Ρεύματα Αποβλήτων: ραδιενεργά, 
συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, ρεύματα 
αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης  

 Υγρά απόβλητα (μολυσματικά – άλλα 
επικίνδυνα) 
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 Υδράργυρος και άλλα βαρέα μέταλλα 
 Ακτινολογικά 
 Αντιδραστήρια και Διαλύτες (ανά 

κατηγορία) 
 Φάρμακα (ληγμένα – ανοιγμένα) 
 Καθαριστικά – Απολυμαντικά  
 Ραδιενεργά 
 Μπαταρίες 
 Λάμπες 
 Λίπη έλαια 
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 Εμφανίζει το απόβλητο κάποια επικίνδυνη 
ιδιότητα? 

 Για τα μολυσματικά κρίση του θεράποντος 
ιατρού 

 Εγκύκλιος 29960/3800/15-6-2012 
◦ Επιμόλυνση με ορατό αίμα, και άλλα βιολογικά υγρά 
◦ Αιχμηρά ανεξαρτήτως χρήσης ή επιμόλυνσης 
◦ Κυτταροστατικά  
◦ Ανατομικά απόβλητα 
◦ Μικροβιολογικές – Βιοχημικές καλλιέργειες 

 Αντιδραστήρια – υγρά απόβλητα αναλυτών 
κ.α. 
◦ Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας  
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 Συχνότητα αποκομιδής 
 Μεταφορά μόνο με τροχήλατα κλειστού 

τύπου - αποκλειστική χρήση 
 Προσωρινή αποθήκευση ανάλογα με την 

κατηγορία του αποβλήτου 
◦ ΕΑΑΜ, ΜΕΑ μέχρι 5 ημέρες σε θερμοκρασίες ≤5°C 

ή για ποσότητες <500 L μέχρι 30 ημέρες σε 
θερμοκρασίες <0°C  

◦ ΑΕΑ μέχρι 1 χρόνο σε κατάλληλα διαμορφωμένο 
χώρο αποθήκευσης 

◦ Ειδικά Ρεύματα Αποβλήτων: επικοινωνία με το 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
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Μεταφορά Επεξεργασία  

 Σύμβαση με 
αδειοδοτημένη εταιρία 
συλλογής και μεταφοράς 
για όλα τα είδη 
παραγόμενων αποβλήτων 

 

 Για τα ΕΑΑΜ: 
Αποστείρωση ή 
αποτέφρωση 

 Για τα ΜΕΑ: 
Αποτέφρωση 

 Για τα ΑΕΑ, ανάλογα με 
την υποκατηγορία: 
◦ Αποτέφρωση 
◦ Ανάκτηση (υδράργυρος, 

βαρέα μέταλλα, 
ακτινολογικά) 

◦ Άλλη φυσικοχημική 
επεξεργασία – 
αδρανοποίηση 
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 Ανάλογα με την επεξεργασία 

 Κίτρινη συσκευασία: αποστείρωση  

 Κόκκινη συσκευασία: αποτέφρωση 

 Πράσινη συσκευασία: ειδικές συνθήκες  
αποτέφρωσης (min temp. 1100 °C) για 
απόβλητα που περιέχουν >1% αλογονούχες 
ενώσεις  

 Για τις υπόλοιπες πιθανές επεξεργασίες 
δεν υπάρχει υποχρέωση χρωματικής 
κωδικοποίησης συσκευασίας 
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 Έντυπα αναγνώρισης παραγόμενων 
αποβλήτων 

 Τήρηση αρχείου συμπληρώνεται ανά τρίμηνο 
με  
◦ είδη παραγόμενων αποβλήτων (κωδικός ΕΚΑ, κλάση 

UN, χαρακτηρισμός κινδύνων) 
◦ ποσότητες 
◦ τόπο και χρόνο προσωρινής αποθήκευσης 
◦ τρόπο επεξεργασίας  και τελικής διάθεσης 

 Ετήσια έκθεση παραγωγού 
 Αξιοποίηση των αρχείων για βελτίωση των 

διαδικασιών διαχείρισης, επανεκτίμηση 
επιλογών τελικής διάθεσης, μείωση 
αποβλήτων… 
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 Εκτίμηση κατηγοριών και ποσοτήτων 
παραγόμενων αποβλήτων 

 Διαδικασίες διαχείρισής τους εντός της ΥΜ 
σύμφωνα με: 
◦ Τις κατηγορίες που παράγονται στην ΥΜ 
◦ Τον όγκο τους 
◦ Προσωπικό, Χώρο και Διαθέσιμα Μέσα 

 Επιλογή τελικής διάθεσης επικίνδυνων 
αποβλήτων 
◦ Αποστείρωση εντός ή εκτός της ΥΜ 
◦ Αποτέφρωση εντός ή εκτός της ΥΜ 
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 Καθορισμός υπευθυνοτήτων σε κάθε 
μονάδα  

 Μέτρα ατομικής προστασίας και 
ασφάλειας των εργαζομένων 

 Σχέδιο έκτακτης ανάγκης 

 Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου  

 Προγραμματισμός εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 

 Ειδικά ρεύματα αποβλήτων? 

15 



 Κατάλληλη επιλογή συστήματος διαχείρισης 
σύμφωνα ,με τις ανάγκες και τις δυνατότητες 
της ΥΜ 

 Σωστή διαλογή στην πηγή 
◦ Προστασία δημόσιας υγείας – περιβάλλοντος 
◦ Ελαχιστοποίηση κόστους οικονομικού και 

περιβαλλοντικού 

 Μέτρα ατομικής προστασίας 
◦ Προσωπικό καθαριότητας και όχι μόνο… 

 Εκπαίδευση προσωπικού 
◦ Νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, 

εργαστηριακοί, προσωπικό καθαριότητας 
◦ Εκπόνηση σαφών οδηγιών με βάση την πρακτική κάθε 

ΥΜ και το σύστημα που εφαρμόζει 
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