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Μνλάδα Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο Λατθφ 

Ννζνθνκείν

πξ. Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκφζηαο Τγείαο



Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο 

Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ

●Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο:

●Απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο παξαγσγνχο απνβιήησλ

●ηαδηαθή αχμεζε παξαγφκελσλ πνζνηήησλ ΤΑ

●Παξάιιεια αχμεζε θφζηνπο δηαρείξηζεο



ηφρνη Οξζνινγηθήο Γηαρείξηζεο ΤΑ

●Πξνζηαζία Δεκόζηαο Υγείαο

●(πγεία πξνζσπηθνχ, ρεηξηζηψλ, αζζελψλ, 

ζπλνδψλ, γεληθνχ πιεζπζκνχ)

●Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο

●(απφ ηνμηθνχο, κνιπζκαηηθνχο θαη άιινπο 

επηβιαβείο παξάγνληεο)

●Εμνξζνινγηζκόο Κόζηνπο Δηαρείξηζεο ΥΑ

●(βησζηκφηεηα)



Δζληθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο ΤΑ

1) ηα πιαίζηα ηνπ γεληθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε 

φισλ ησλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ (αζηηθά, βηνκεραληθά, 

ηαηξηθά θιπ)

2) ε ζπκκφξθσζε κε ην εζληθφ θαη επξσπατθφ ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην, δηεζλείο ζπκθσλίεο θαη ζπκβάζεηο, θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο ΠΟΤ

3) Με πξνζαξκνγή ζηηο ηδηαίηεξεο θαη εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο καο (ιεηηνπξγηθέο, δηνηθεηηθέο, 

ρσξνηαμηθέο θιπ)

4) Με αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ

(δηαρείξηζεο / επεμεξγαζίαο, πξφιεςεο παξαγσγήο, ιήςεο 

απνθάζεσλ θιπ)



Βαζηθέο Αξρέο γηα ηε Γηακφξθσζε 

ηξαηεγηθήο Γηαρείξηζεο 

Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ θαη Καιψλ 

Πξαθηηθψλ (ΠΟΤ)

1) The “polluter pays” principle

2) The “precautionary” principle

3) The “duty of care” principle

4) The “proximity” principle

5) The “prior informed concent” principle



Καιέο Πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο ΤΑ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΔ ΒΙΧΙΜΔ

ΑΠΟΓΟΣΙΚΔ



Πξνυπνζέζεηο

1) Σύλζεζε ΥΑ αλά πγηενλνκηθή κνλάδα

75% - 90%: Με επηθίλδπλα ΤΑ (αζηηθά)

10% - 25%: Δπηθίλδπλα

●Καηεγνξηνπνίεζε ξεπκάησλ παξαγσγήο

●Αμηφπηζηε εθηίκεζε παξαγφκελσλ πνζνηήησλ

●2) Λεπηνκεξήο θαηαγξαθή παξαγωγώλ ΥΑ

●Ηιεθηξνληθφ κεηξψν

●Μείδνλεο θαη δεπηεξεχνληεο παξαγσγνί

●Δλδεηθηηθνί θαηάινγνη παξαγσγψλ – NHS



Πξνυπνζέζεηο

Μείδνλεο Παξαγωγνί

●Ννζνθνκεία δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (αξ. θιηλψλ, ΜΔΘ, 

ρεηξνπξγείσλ, επεηγφλησλ θιπ)

●Κέληξα Τγείαο, άιιεο δνκέο ΠΦΤ θιπ

●Δξεπλεηηθά Ιλζηηηνχηα, Παλεπηζηεκηαθά εξεπλεηηθά θέληξα 

θιπ

●Γηαγλσζηηθά θέληξα.....

●Δεπηεξεύνληεο Παξαγωγνί

●Ιδησηηθά ηαηξεία, νδνληηαηξεία, θηεληαηξεία

●Ιδξχκαηα απνθαηάζηαζεο

●Φπρηαηξηθά λνζνθνκεία

●Γεξνθνκεία

●Βεινληζηέο.....



3) Καηεγνξηνπνίεζε ΤΑ αλά πγεηνλνκηθή κνλάδα

●ΤΑ αζηηθνχ ραξαθηήξα

●Δπηθίλδπλα ακηγψο κνιπζκαηηθά

●Δπηθίλδπλα κνιπζκαηηθνχ θαη ηνμηθνχ ραξαθηήξα

●Δπηθίλδπλα ακηγψο ηνμηθνχ ραξαθηήξα

●Άιια

Πξνυπνζέζεηο



Καηεγνξηνπνίεζε = Κσδηθνπνίεζε ηεο κεγάιεο 

πνηθηιίαο ΤΑ

●Γηα ηνμηθά ΤΑ, φπσο θάξκαθα, ρεκηθά θιπ: 

πξνζδηνξηζκόο ζπγθεληξώζεωλ ηνμηθόηεηαο

●Γηα κνιπζκαηηθά ΤΑ θαζνξηζκόο 

ζπγθεληξώζεωλ κνιπζκαηηθήο 

επηθηλδπλόηεηαο

Πξνυπνζέζεηο



Πξνυπνζέζεηο

4) Οξζνινγηθή επηινγή ηερληθψλ δηαρσξηζκνχ, 

κεηαθνξάο, ηρλειαζηκφηεηαο, απνζήθεπζεο

5) Δπηινγή κεζφδσλ θαη ηερληθψλ επεμεξγαζίαο

αδξαλνπνίεζεο, απνζηείξσζεο, 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο, 

απνηέθξσζεο, πγεηνλνκηθήο ηαθήο θιπ

6) Γηαζεζηκφηεηα πιηθψλ κέζσλ, ρψξσλ 

πξνζσπηθνχ θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο

7) Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, ελεκέξσζε, 

πιεξνθφξεζε, επαηζζεηνπνίεζε αζζελψλ θαη 

θνηλνχ



Πξνυπνζέζεηο

8) ρέδην δηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο θαη γεληθφηεξεο αζθάιεηαο

9) ηνρνζεζία αλά πγεηνλνκηθή κνλάδα, 

ηεξάξρεζε ζηφρσλ



Πξνυπνζέζεηο

10) Κσδηθνπνηεκέλν θαη ζπλεθηηθφ ζεζκηθφ / 

θαλνληζηηθφ πιαίζην

Λεπηνκεξήο θσδηθνπνίεζε απνβιήησλ

Δμεηδίθεπζε θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηψλ



Η αλαγθαηφηεηα αλαζεψξεζεο, 

επηθαηξνπνίεζεο, νινθιήξσζεο θαη 

εμεηδίθεπζεο ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ
1) ΚΥΑ 146163/2012 (κέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε 

ΑΤΜ)

Ν. 4042/2012 ελαξκφληζε κε Οδεγία 2008/99/ΕΚ

(πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ)

2) Εγθύθιηνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο 

ΤΠΔΚΑ 15/06/2012

(ελδεηθηηθέο θαηεγνξίεο ΑΤΜ, ελδεηθηηθέο θαηάιιειεο 

εξγαζίεο δηαρείξηζεο ΑΤΜ, δηεπθξηλήζεηο απαηηήζεσλ ηεο 

ΚΤΑ)

3) Εηδηθό Εζληθό Σρέδην Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ ΑΤΜ, 

Απφθαζε Γελ. Γ/ληε ΤΠΔΚΑ 03/07/2012



Η αλαγθαηφηεηα αλαζεψξεζεο, 

επηθαηξνπνίεζεο, νινθιήξσζεο θαη 

εμεηδίθεπζεο ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ

4) Εγθύθιηνο Γελ. Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο ΤΠ. Τγείαο 

10/07/2015 “ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ ΑΤΜ”

5) Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ Α

(Ν. 4042/2012, άξζξν 42, 19/09/2016, ΤΠΔΚΑ)

6) ΚΥΑ 62952/5384/30-12-2016, έγθξηζε Δζληθνχ 

ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ ΤΑ



Δπηθαηξνπνίεζε, Οινθιήξσζε, 

Δμεηδίθεπζε Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ
1) Αμηνιφγεζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο

(Παξαγσγή αλά ΤΜ, θαηεγνξίεο, ξεχκαηα, αξ. θιηλψλ, 

θφζηνο θιπ)

2) Κσδηθνπνίεζε θαηεγνξηψλ ΑΤΜ βάζεη 

ζπγθεληξψζεσλ ηνμηθφηεηαο θαη κνιπζκαηηθφηεηαο, βάζεη 

θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ επηθηλδπλφηεηαο (risk 

assesment) θαη βάζεη θαηαιφγσλ άιισλ θξαηψλ κειψλ

3) Δπηινγή κεζφδσλ επεμεξγαζίαο εληφο ή εθηφο ΤΜ, 

βάζεη θφζηνπο, απνηειεζκαηηθφηεηαο, θηλδχλσλ 

κεηαθνξάο, δηαζεζηκφηεηαο κέζσλ, πξνζσπηθνχ θαη 

ρσξνηαμίαο



Δπηθαηξνπνίεζε, Οινθιήξσζε, 

Δμεηδίθεπζε Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ

4) Αληηκεηψπηζε ηδηαίηεξσλ πξνβιεκάησλ λεζησηηθήο 

ρψξαο

5) ηνρνζεζία ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ

●Μέηξα πξφιεςεο γηα ειαρηζηνπνίεζε παξαγσγήο

●Πξνεηνηκαζία επαλαρξεζηκνπνίεζεο

●Αλαθχθισζε

●Αλάθηεζε ελέξγεηαο απφ δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο

●(εμνηθνλφκεζε πφξσλ)

●Γηάζεζε



Η αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ΑΤΜ

●Πιεξνθνξίεο, δεδνκέλα γηα ΑΤΜ

●δηαζέζηκα θαη πξνζβάζηκα

●Φεθηαθά εξγαιεία γηα ηε απνδνηηθή δηαρείξηζε 

ησλ ΑΤΜ θαη ηελ ππνζηήξημε ιήςεο απνθάζεσλ

●πζηήκαηα Δλδνεπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ 

(ERP)

●Οινθιεξσκέλεο Βάζεηο Γεδνκέλσλ ERP –

MFCA (Material Flow Cost Accounting)



●Πιαηθφξκεο Γηαρείξηζεο ΑΤΜ

●Βάζεη ηεο ηερλνινγίαο RFID (Radio Frequency 

Identification), GPS, GPRS, ......

●Γηαζθάιηζε ηρλειαζηκφηεηαο απφ ην ζεκείν 

παξαγσγήο / ζπιινγήο, απνζήθεπζεο, έσο ηελ 

ηειηθή δηάζεζε

Η αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ΑΤΜ



αο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή 

ζαο


