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ΟΡΙΜΟΙ

Σφμφωνα με τθν ΚΥΑ 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/01-10-2003) «Μζτρα και 
όροι για τθ διαχείριςθ ιατρικϊν αποβλιτων (ΙΑ) από υγειονομικζσ
μονάδεσ» τα ΙΑ κατθγοριοποιοφνται ςυνοπτικά ωσ εξισ:

• Ιατρικά απόβλθτα οικιακοφ χαρακτιρα

• Επικίνδυνα ιατρικά απόβλθτα (ΕΙΑ)

– Μολυςματικοφ χαρακτιρα (ΕΙΑ-ΜΧ)

– Ταυτόχρονα μολυςματικοφ και τοξικοφ χαρακτιρα (ΕΙΑ-ΜΧΤ)

– Αμιγϊσ τοξικοφ χαρακτιρα (ΕΙΑ-ΤΧ)

• Άλλα ιατρικά απόβλθτα

– Ειδικά ρεφματα αποβλιτων όπωσ μπαταρίεσ, ςυςςωρευτζσ, 
απορριπτόμενοσ θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ, απόβλθτα
λιπαντικά ζλαια κ.α.

– αδιενεργά απόβλθτα

– Ακτινολογικά απόβλθτα



ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΔΙΑΧΩΡΙΜΟΤ/ΤΛΛΟΓΗ, 
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΙΑ

ΚΤΑ 37591/2031/ΦΕΚ Β 1419/01.10.2003 Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ

Ππωσ τα αςτικά απόβλθτα (ςυςκευαςμζνα ςε ςυςκευαςίεσ μαφρου χρϊματοσ) και διαχωριςμόσ από τα επικίνδυνα

ιατρικά απόβλθτα

Διαχείριςη αποβλήτων

οικιακοφ χαρακτήρα

υςκευαςία αποβλήτων 

ΜΧ και ΜΣΧ

Σε ςυςκευαςίεσ κίτρινου χρϊματοσ τα ΕΙΑ-ΜΧ προσ

αποςτείρωςθ.

Σε ςυςκευαςίεσ κόκκινου χρϊματοσ τα ΕΙΑ-ΜΤΧ προσ

αποτζφρωςθ (όςα αποτεφρωκοφν ςε κερμοκραςίεσ

>1100οC πράςινθ ςυςκευαςία)

Σε ςυςκευαςίεσ κίτρινου χρϊματοσ τα ΕΙΑ-ΜΧ. Σε 

ςυςκευαςίεσ κίτρινου χρϊματοσ τα πολφ μολυςματικά με

κατάλλθλθ ςιμανςθ. Σε ςυςκευαςίεσ καφζ χρϊματοσ τα

χθμικά και τα φαρμακευτικά.

υςκευαςία αιχμηρών Αιχμθρά: άκαμπτθ ςυςκευαςία μιασ χριςθσ, δεν

αναγράφεται ρθτά θ ξεχωριςτι ςυςκευαςία

Ξεχωριςτά τα αιχμθρά ςε άκαμπτεσ ςυςκευαςίεσ κίτρινου

χρϊματοσ με κατάλλθλθ ςιμανςθ

υςκευαςία

κυτταροςτατικών

Δε γίνεται διάκριςθ των κυτταροςτατικϊν από τα Σε ςκλθρζσ, ςτεγανζσ ςυςκευαςίεσ με κατάλλθλθ ετικζτα

απόβλθτα τοξικοφ χαρακτιρα

Ξεχωριςτά ςε ειδικζσ ςυςκευαςίεσ προσ κατάλλθλθ διαχείριςθ ωσ επικίνδυνα απόβλθταυλλογή χημικών ή

αποβλήτων με βαρζα

μζταλλα (πχ άργυροσ)

Αποςτείρωςη πολφ

μολυςματικών

Δε γίνεται περαιτζρω διαβάκμιςθ των μολυςματικϊν Άμεςα όπου δφναται

αποβλιτων

Με ειδικά μζςα που χρθςιμοποιοφνται μόνο για τθ μεταφορά αποβλιτωνΜεταφορά εντόσ τησ 

μονάδασ

Προςωρινή αποθήκευςη Για τα ΕΙΑ-ΜΧ & ΕΙΑ-ΜΤΧ <5οC για <5 θμζρεσ Για 3 θμζρεσ το χειμϊνα ι δφο θμζρεσ το καλοκαίρι, εκτόσ 

εάν υπάρχει ψφξθ

Μεταφορά εκτόσ τησ 

μονάδασ

Ρροδιαγραφζσ οχιματοσ, αδειοδότθςθ μεταφορζα, ςυμπλιρωςθ ςυνοδευτικϊν εγγράφων, ζλεγχοσ αδειοδότθςθσ

τελικοφ αποδζκτθ



ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΜΕΘΟΔΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΙΑ

Τεχνολογία
Μολυζμαηικά

απόβληηα
Αναηομικά
απόβληηα

Αιχμηρά
Φαρμακευηικά

απόβληηα
Κυηηαροζηαηικά

θάρμακα
Χημικά απόβληηα

Ραδιενεργά
απόβληηα

Πσρολσηικός 
κλίβανος

Καηάλληλη Καηάλληλη Καηάλληλη

Μικρές
ποζόηηηες Ακαηάλληλη Μικρές ποζόηηηες

Μολσζμαηικά
απόβληηα
ταμηλού
επιπέδοσ
ραδιενέργειας

Περιζηροθικός
κλίβανος Καηάλληλη Καηάλληλη Καηάλληλη Καηάλληλη Καηάλληλη Καηάλληλη

Μολσζμαηικά
απόβληηα
ταμηλού
επιπέδοσ
ραδιενέργειας

Αποζηείρωζη
με αημό Καηάλληλη Ακαηάλληλη Καηάλληλη Ακαηάλληλη Ακαηάλληλη Ακαηάλληλη Ακαηάλληλη

Χημική
απολύμανζη Καηάλληλη Ακαηάλληλη Καηάλληλη Ακαηάλληλη Ακαηάλληλη Ακαηάλληλη Ακαηάλληλη

Ακηινοβολία 
μικροκσμάηων Καηάλληλη Ακαηάλληλη Καηάλληλη Ακαηάλληλη Ακαηάλληλη Ακαηάλληλη Ακαηάλληλη

Αποτέηεσζη Ακαηάλληλη Ακαηάλληλη Ακαηάλληλη Ακαηάλληλη Ακαηάλληλη

Χαμηλού
επιπέδοσ
ραδιενέργειας
σγρά απόβληηα

Αδρανοποίηζη Ακαηάλληλη Ακαηάλληλη Ακαηάλληλη Καηάλληλη Καηάλληλη Ακαηάλληλη Ακαηάλληλη

Επιζηροθή Επιζηροθή Επιζηροθή

Άλλες μέθοδοι - - - ληγμένων
θαρμάκων ζηον
προμηθεσηή

ληγμένων
θαρμάκων ζηον
προμηθεσηή

ατρηζιμοποίηηων
τημικών ζηον
προμηθεσηή

-



ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ

ΙΑ-ΑΧ Διάκεςθ ςτουσ ΧΥΤΑ

ΕΙΑ-ΜΧ Αποςτείρωςθ με ατμό.
Μεταφορά από αδειοδοτθμζνεσ εταιρείεσ.

ΕΙΑ-ΜΤΧ Δεν υφίςτανται υποδομζσ. Μεταφορά από αδειοδοτθμζνεσ
εταιρείεσ ςτον αποτεφρωτιρα του ΕΣΔΚΝΑ ςτα Άνω Λιόςια 
Αττικισ.

ΕΙΑ-ΤΧ Δεν υφίςτανται υποδομζσ. Μεταφορά ςτο εξωτερικό προσ 
επεξεργαςία. Ρρωτοβουλίεσ του ΣΥΦΑ Θες/νίκθσ και Κιλκίσ 
για τθν επιςτροφι των λθγμζνων φαρμάκων.

Απόβλθτα υγρϊν ςτερζωςθσ
ακτινογραφικϊν φιλμσ

Ανάκτθςθ αργφρου από ιδιωτικζσ αδειοδοτθμζνεσ
εταιρείεσ.

Ειδικά ρεφματα αποβλιτων Συνεργαςία με ΣΣΕΔ.

αδιενεργά απόβλθτα Επιςτροφι ςτον προμθκευτι.



ΕΛΕΓΧΟΙ

• Η αποτελεςματικότθτα τθσ αποςτείρωςθσ ελζγχεται με τον προςδιοριςμό 
ςυγκεκριμζνων βιολογικϊν δεικτϊν ςε κάκε παρτίδα μολυςματικϊν αποβλιτων.

• Ρροβλζπονται επιπλζον ζλεγχοι από τον φορζα παραλαβισ των επεξεργαςμζνων 
αποβλιτων (ΧΥΤΑ), είτε ςτον τόπο υποδοχισ (τα επεξεργαςμζνα απόβλθτα 
οδθγοφνται χωριςτά ςε ΧΥΤΑ με ειδικά οχιματα (press container)) είτε ςτον τόπο 
επεξεργαςίασ και μάλιςτα με δαπάνθ του φορζα επεξεργαςίασ.

• Τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ τθσ ΚΥΑ 37591/2031/2003 βάςει των διατάξεων του 
Ν.1650/86 ζχουν επιφορτιςκεί οι:

– Νομαρχιακζσ Υπθρεςίεσ Ρεριβάλλοντοσ και Υγείασ

– Ειδικι Υπθρεςία Επικεωρθτϊν Ρεριβάλλοντοσ

– Σϊμα Επικεωρθτϊν Υγείασ & Ρρόνοιασ

• Συμπλιρωςθ του Συνοδευτικοφ Εντφπου των ΕΙΑ ςε όλα τα ςτάδια διαχείριςθσ

• Οι εγκαταςτάςεισ αποςτείρωςθσ αποςτζλλουν ςτθν αρμόδια Νομαρχιακι Υπθρεςία
Ρεριβάλλοντοσ, ετιςιεσ εκκζςεισ με ςτοιχεία για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων που
επεξεργάςτθκαν.



ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ, ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΙΑ

• Eφαρμόηονται οι προβλεπόμενοι Εςωτερικοί Κανονιςμοί για τθ διαχείριςθ των 
επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων, τουλάχιςτον ςτα περιςςότερα Νοςοκομεία.

• Υφίςτανται αδειοδοτθμζνεσ εταιρείεσ για τθ ςυλλογι και μεταφορά των 
επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων μολυςματικοφ χαρακτιρα

• Υφίςτανται ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ για τθν αποςτείρωςθ των επικίνδυνων 
ιατρικϊν αποβλιτων μολυςματικοφ χαρακτιρα

• Λειτουργεί εδϊ και χρόνια ο αποτεφρωτιρασ τθσ ΕΣΔΚΝΑ, ο οποίοσ κα μποροφςε 
να απορροφιςει το μεγαλφτερο μζροσ των επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων 
μολυςματικοφ-τοξικοφ χαρακτιρα τθσ χϊρασ

• Υφίςτανται αδειοδοτθμζνεσ εταιρίεσ για τθ διαχείριςθ των επικίνδυνων ιατρικϊν 
αποβλιτων τοξικοφ χαρακτιρα



ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ, ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΙΑ ΣΗΝ ΠΚΜ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ

• Επιτρεπτζσ μζκοδοι επεξεργαςίασ ΕΙΑ κεωροφνται από το 
υφιςτάμενο πλαίςιο μόνο θ αποτζφρωςθ και θ 
αποςτείρωςθ.

• Δεν προβλζπεται ο διαχωριςμόσ όλων των κατθγοριϊν
μολυςματικϊν αποβλιτων/αιχμθρϊν κλπ., με βάςθ τισ
οδθγίεσ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ.

• Δεν υφίςταται πρόβλεψθ για τα ΕΙΑ από μικρζσ μονάδεσ, 
οδοντιατρεία, κτθνιατρεία, κατοικίεσ



ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΗΜΑΣΙΚΗ ΡΟΗ
• ΘΑΛΑΜΟΙ ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΝΗΜΑΣΙΚΗ ΡΟΗ

Ζνα φίλτρο
Χειριςμόσ μθ πακογόνων υλικϊν, προςταςία υλικοφ



ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΗΜΑΣΙΚΗ ΡΟΗ

• ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΘΕΣΗ ΝΗΜΑΣΙΚΗ ΡΟΗ
Ζνα φίλτρο HEPA κι ζνα προφίλτρο
Επανακυκλοφορία 70% αζρα από το φίλτρο HEPA
Ζξοδοσ 30% αζρα ςτο περιβάλλον.
Χειριςμόσ μθ πακογόνων υλικϊν, προςταςία χριςτθ 
και υλικοφ



ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΗΜΑΣΙΚΗ ΡΟΗ

• ΘΑΛΑΜΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ:
Δφο φίλτρα HEPA
Επανακυκλοφορία 70% αζρα από το φίλτρο HEPA
Ζξοδοσ 30% αζρα ςτο περιβάλλον μζςω φίλτρου HEPA
Χειριςμόσ πακογόνων υλικϊν, προςταςία χριςτθ και υλικοφ



ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΗΜΑΣΙΚΗ ΡΟΗ

• ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΙΚΩΝ:
Θάλαμοι Βιολογικισ Αςφαλείασ με τρία φίλτρα HEPA
Χειριςμόσ κυτταροςτατικϊν και πακογόνων υλικϊν, προςταςία χριςτθ 
και υλικοφ



ΓΙΑΘΔΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

Φίλτρα Θαλάμων Οριζόντιας Νηματικής Ροής: ΥΩΡΙ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ. 

Θεωρούνηαι Αζηικά Απορρίμαηα.

Φίλτρα Θαλάμων Κάθετης Νηματικής Ροής: ΥΩΡΙ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ. 

Θεωρούνηαι Αζηικά Απορρίμαηα.

Φίλτρα Θαλάμων Βιολογικής Ασυαλείας: Για ηην αλλαγή ηοσς προηγείηαι 

αποζηείρωζη με τρήζη Φορμαλδεϋδης. Μεηά ηην αποζηείρωζη ηα θίληρα δεν 

θεωρούνηαι επικίνδσνα. Ως πρόζθεηη αζθάλεια, προηείνεηαι η καύζη ηοσς. 

ΔΙΑ-ΜΤΧ

Φίλτρα Θαλάμων Κστταροστατικών: Δεν μπορεί να γίνει αποζηείρωζη. 

ΠΡΕΠΕΙ να γίνει καύζη.

ΔΙΑ-ΤΧ


