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ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για 

την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για τη μεταφορά και τελική επεξεργασία 

Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) του Γενικού 

Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», CPV 90524400-0, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή)». 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

147/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους 

φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 
3. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να 

εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

4. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 50/25-11-2021 (Θ.13ο – ΑΔΑ: 99Ω14690Ω8-ΙΚΥ) Απόφαση Δ.Σ. με την 

οποία συγκροτήθηκε εκ νέου Επιτροπή Σύνταξης Οικονομικοτεχνικής Μελέτης, 

ώστε να επαναπροσδιοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές για την διενέργεια 
δημόσιου και ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3387/15-03-2022 Πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών 

από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.  

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

1. Τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την 

ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για τη μεταφορά και τελική επεξεργασία 

Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) του Γενικού Νοσοκομείου 

Αθηνών «Λαϊκό», CPV 90524400-0, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), 

όπως αυτές καταρτίσθηκαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3387/15-03-2022 πρακτικό της 

αρμόδιας Επιτροπής. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από 

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.laiko.gr στη διαδρομή ANAK/EIΣ-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ καθώς και από τον ιστότοπο 

www.promitheus.gov.gr στη διαδρομή → Γενικές Πληροφορίες → Διαβουλεύσεις 

→ Τρέχουσες Διαβουλεύσεις.  

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα 

ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως 

αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για 

τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες. 

4. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν 

και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε 
να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 

5. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Δημόσιος 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη μεταφορά και τελική επεξεργασία 

Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) του Γενικού Νοσοκομείου 

Αθηνών «Λαϊκό», CPV 90524400-0, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

                                                                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Επισυνάπτονται:                                                                                                           
Δέκα (10) σελίδες                                                                    ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΟΪΔΗΣ 
 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

α.α. 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
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«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) 

 
(Σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012-ΦΕΚ 1537/Β/2012όπως ισχύει και 

τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων-1Η ΥΠΕ 7ος/2019) 
 

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Συλλογή και Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) από το 

ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» σε κατάλληλη μονάδα επεξεργασίας (αποτέφρωσης ή αποστείρωσης) εκτός 

Νοσοκομείου και επεξεργασία αυτών με τη μέθοδο της αποτέφρωσης ή της αποστείρωσης.  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΑΑΜ 220.000 kg 
 

1.1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΑΑΜ 

Η διαδικασία Συλλογής (Διαλογή) των ΕΑΑΜ πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΓΝΑ 
«ΛΑΙΚΟ» στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων και προβλέπει υποχρεωτικά τη συλλογή 

αυτών στο σημείο παραγωγής τους, απευθείας σε ειδικές συσκευασίες ανάλογες με τη 

φύση των παραγομένων ΕΑΑΜ (στερεά, αιχμηρά, υγρά) και με την επεξεργασία 

(αποτέφρωση ή αποστείρωση), στην οποία πρόκειται να υποβληθούν, σύμφωνα με τα όσα 

αναγράφονται στο παράρτημα της ΚΥΑ υπ’ αρ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) και  

1.1.1. στον Εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων του ΓΝΑ 

«ΛΑΙΚΟ» (έγκριση 1ης ΥΠΕ 7ος/2019) και αναφέρεται αναλυτικά η διαδικασία 

συλλογής των ΕΑΑΜ. 

 

1.1.2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

1.1.2.1. 
Τα ΕΑΑΜ συλλέγονται χωριστά,  εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού 

δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Οδικές, Θαλάσσιες, σιδηροδρομικές, διεθνείς και 

Αεροπορικές Μεταφορές (Accord European relatifautrans portinte rnational 

desmerchandises  Dangereuses par Route–ADR, International  Maritime  Organization / 

International  Maritime  Dangerous  Goodscode –  ΙΜΟ/IMDG, Regulations concerningthe 

International Carriage of Dangerous Goodsby Rail - RID, International Air Transport 

Association – IATA, International Civil Aviation Organization − ICAO). 

Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων, ως προς 

την επικινδυνότητά τους, σε κλάση και αριθμό αναγνώρισης της επικίνδυνης ουσίας και 

αντικειμένου κατά αναγνωριστικό αριθμό UN (United Nations/UN number). Οι συσκευασίες 

φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της 

επικινδυνότητάς τους.  

Ενδεικτικά δύνανται να συλλέγονται σε σακούλες κατάλληλου πάχους, που δε σχίζονται 

εύκολα.  

Στην περίπτωση που η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται με τη μέθοδο της αποστείρωσης 

αυτά τοποθετούνται σε σακούλες κίτρινου χρώματος,  

ενώ σε περίπτωση διαχείρισης με τη μέθοδο της αποτέφρωσης, αυτά τοποθετούνται σε 

σακούλες κόκκινου χρώματος, και στη συνέχεια σε ειδικούς περιέκτες (ενδεικτικά τύπου 

Hospitalbox), ίδιου χρώματος με τη σακούλα, χωρητικότητας 40−60 l.  

Οι παραπάνω σακούλες μπορούν να τοποθετηθούν σε πλαστικό υποδοχέα (πλην PVC), του 

ιδίου χρώματος, ο οποίος να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, αφού υποστεί τη δέουσα 

απολύμανση σε κάθε κύκλο χρήσης.  
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Τα αιχμηρά αντικείμενα (σύριγγες μιας χρήσης με ενσωματωμένη τη βελόνη, βελόνες, 

μαχαιρίδια, λάμες, νυστέρια, συμπεριλαμβανομένων και των σπασμένων γυαλιών) 

συλλέγονται σε υψηλής πυκνότητας σχεδιασμένους αδιάτρητους, αυτόκλειστους, 

σκληρούς, πλαστικούς υποδοχείς (πλην PVC), με καπάκι ειδικού τύπου που κλείνει με 

ασφάλεια. Το χρώμα τους θα πρέπει να είναι ανάλογο με τη μέθοδο επεξεργασίας των 

αποβλήτων. 

Η χωριστή συλλογή υγρών μολυσματικών αποβλήτων γίνεται κατά προτίμηση σε μικρούς 

υποδοχείς κατάλληλου υλικού (πλην PVC) χωρητικότητας 10-30 l.  

1.2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΑΑΜ 
1.2.1 Γενικά.  

Τα μέσα συσκευασίας τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:  

• Βαρέλια  

• Κάδοι  

• Σακούλες  

• Δοχεία  

• Άλλα είδη (συνδυασμένες συσκευασίες).  

Τα χρησιμοποιημένα μέσα συσκευασίας των στερεών επικινδύνων αποβλήτων, μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν, εάν τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

• Δεν έχουν υποστεί οποιουδήποτε είδους βλάβη (καταπόνηση, φθορά, θραύση) κατά τις 

προηγούμενες χρήσεις τους.  

• Έχουν υποστεί σχολαστικό καθαρισμό και απολύμανση, με πιστοποίηση από την 

εγκατάσταση παραλαβής, πριν την επαναχρησιμοποίησή τους 

1.2.2 Σακούλες: χρησιμοποιούνται όταν πρόκειται για μολυσματικά απόβλητα και 

συνοδεύονται από ειδικό περιέκτη (ενδεικτικά τύπου Hospital box). Οι σακούλες θα πρέπει 

να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (High- Density 

Polyethylene- HDPE) ή χαμηλής πυκνότητας (Low- Density Polyethylene -LDPE) πάχους 

τουλάχιστον 1,5 mm.  

Οι σακούλες ελαφρού βάρους μπορούν να κλείσουν με δέσιμο του λαιμού της σακούλας. Οι 

σακούλες μεγάλου βάρους πρέπει να κλείνουν και με δεύτερη πλαστική σακούλα και να 

σφραγίζονται με ετικέτα του τύπου self− locking. 

1.2 Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς 

Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), τα οποία προορίζονται προς αποτέφρωση πρέπει να έχουν τις εξής 

προδιαγραφές:  

• μιας χρήσεως,  

• κόκκινου χρώματος,  

• κατάλληλου πάχους και υλικού, μη παραμορφούμενες  

• κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους,  

• από υλικό ώστε κατά την αποτέφρωσή τους να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια,  

• φιλικές προς το περιβάλλον,  

• με ενσωματωμένο έλασμα για σφράγισμα του περιεχόμενου.  

•να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν 

μεταφέρεται,  

• να κλείνει με τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του μετά το κλείσιμό του,  

• να είναι κατάλληλες κατά UN,  

• να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού  

• να αναγράφουν τη κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητα τους, και τον 

όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» (ΕΑΑΜ),  

• να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: 

ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. κλινική/τμήμα/ εργαστήριο). 

1.2.4 Συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών 

(ΕΑΑΜ) τα οποία προορίζονται για αποστείρωση  
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Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών 

(ΕΑΑΜ) τα οποία προορίζονται προς αποστείρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές:  

• μιας χρήσεως,  

• αδιαφανείς,  

• κίτρινου χρώματος,  

• ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση  

• ανθεκτικές κατά την μεταφορά,  

• να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού, ανάλογα με 

την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται,  

• να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους,  

• να χαρακτηρίζονται με τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)»,  

• να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού,  

• να είναι φιλικές προς το περιβάλλον,  

• να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: 

ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. κλινική/τμήμα/ εργαστήριο) 

• ενδεικτικά και εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις ADR, IMDG, RID μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως συσκευασία ΕΑΑΜ προς αποστείρωση ένας στεγανός περιέκτης τύπου 

Hospital box με ενσωματωμένη σακούλα (πλην PVC) ανάλογου χρώματος, και 

ενσωματωμένο έλασμα για σφράγισμα του περιεχόμενου. Ο περιέκτης πρέπει να 

στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν 

μεταφέρεται και να κλείνει με τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του μετά το 

κλείσιμό του.  

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΑΜ ΕΝΤΟΣ ΥΜ 

Η συχνότητα φόρτωσης των ΕΑΑΜ, από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης 
(ψυκτικούς θαλάμους), στο κεντρικό κτίριο της Υγειονομικής Μονάδας (ΥΜ). επί της 

οδού Αγίου Θωμά 17, θα γίνεται σε πρωινές ώρες, εργάσιμες ημέρες, από το Νοσοκομείο 

τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή), ενώ για το κτίριο 

της Υ.Μ. επί της οδού Σεβαστουπόλεως 16, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα ή και 

συχνότερα, ανάλογα με την παραγόμενη ποσότητα.  

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (όπως π.χ. περίοδος πανδημίας covid-19), το 

Νοσοκομείο μπορεί να απαιτήσει αυξημένη, ακόμη και καθημερινή αποκομιδή για όσο 

χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι 

αποδέχεται τις ημέρες και ώρες αποκομιδής (τακτικές και έκτακτες). 

Σε έκτακτες περιπτώσεις ή όποτε απαιτηθεί από την Υ.Μ., ο ανάδοχος θα πρέπει να 
διαθέτει στην Υ.Μ. πιστοποιημένους τροχήλατους περιέκτες συσκευασίας των ΕΑΑΜ για 

την σύννομη και ασφαλή οδική μεταφορά των αποβλήτων εκτός Υ.Μ, δίχως πρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση. Εφόσον σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012, τα μέσα 

συσκευασίας μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, αφού  έχουν υποστεί σχολαστικό 

καθαρισμό και απολύμανση από την εγκατάσταση παραλαβής, πριν την 

επαναχρησιμοποίησή τους, να κατατεθούν οι πιστοποιήσεις των κάδων, των 

απολυμαντικών υλικών και η μεθοδολογία απολύμανσης των κάδων.  

Η ζύγιση των ΕΑΑΜ προκειμένου να καταγραφούν στο συνοδευτικό Έντυπο Αναγνώρισης 

θα γίνεται με ηλεκτρονική ζυγαριά της Υ.Μ., ή όπου/όταν απαιτείται με ηλεκτρονική 

πιστοποιημένη φορητή ζυγαριά που θα διαθέτει ο ανάδοχος, παρουσία μέλους ή μελών 
της επιτροπής παράδοσης που ορίζεται από την Υ.Μ.. 

Να κατατεθεί η ετήσια πιστοποίηση (διακρίβωση) της ηλεκτρονικής φορητής ζυγαριάς 

από διαπιστευμένο φορέα και η κατάθεση του ισχύοντος Πιστοποιητικού. 

 

 

 



Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» Σελίδα 6 

 

2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΑΜ ΕΚΤΟΣ ΥΜ  
2.2.1  Μεταφορά  
Για την μεταφορά των ΕΑΑΜ εκτός ΥΜ εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 1 παρ. 

1.2 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. Κατά τη 

συλλογή και μεταφορά τους εκτός ΥΜ, τα ΕΑΑΜ πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο 

έντυπο αναγνώρισης. Για τις οδικές μεταφορές των ΕΑΑΜ εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην 

ADR.  

Ο οδηγός που εκτελεί τη μεταφορά πρέπει να είναι κάτοχος του ισχύοντος πιστοποιητικού 

επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών. Τα οχήματα 

μεταφοράς ΕΑΑΜ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών 

κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – μεταφοράς 

επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 

Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β΄ 948). 

2.2.4 Προδιαγραφές Οχημάτων Μεταφοράς  

2.2.4.1 Οχήματα μεταφοράς ΕΑΑΜ 

Τα οχήματα μεταφοράς των ΕΑΑΜ  πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:  

• Να είναι κατάλληλα και εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις 

της κοινής υπουργικής απόφασης 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται.  

• Να φέρουν κατάλληλη σήμανση, το διεθνές σήμα κινδύνου το οποίο να επιδεικνύεται σε 

εμφανές σημείο.  

• Να είναι κατάλληλου μεγέθους σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  

• Κατ’ ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης ≤8
ο
C,να μη 

φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή μεταφορά, να μπορούν να πλένονται 

και να απολυμαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία 

του οδηγού και των χειριστών.  

• Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και του σώματος του οχήματος 

που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης.  

• Να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει τη μη μετακίνηση 

του φορτίου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του.  

• Να υπάρχει χωριστό διαμέρισμα για τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.  

• Να διαθέτουν στρογγυλεμένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή κατακράτησης υγρών 

διαρροών.  

• Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, εργαλεία και απολυμαντικό μαζί με 

τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών.  

• Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων με τις βάρδιες των μεταφορέων αποβλήτων.  

• Να μην χρησιμοποιούνται για μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων.  

• Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις 

εγκαταστάσεις των αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση, 

και να τους επιδίδεται σχετική βεβαίωση απολύμανσης κατά την απομάκρυνσή τους από τις 

εγκαταστάσεις των αποδεκτών. Σε περίπτωση χρήσης των οχημάτων μεταφοράς ΕΑΑΜ να 

αποδεικνύεται ή να τεκμηριώνεται ότι αυτό είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της ADR. 

4. Ο ανάδοχος να καταθέσει την απαιτούμενη διαπεριφερειακή άδεια συλλογής και 

μεταφοράς, καθώς και την ασφαλιστική κάλυψη αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης 
που διαθέτει για τη δραστηριότητα αυτή. Να κατατεθούν τα Πιστοποιητικά ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 και ΙSO 45001:2018 του νόμιμου κατόχου της άδειας. 

5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει : 

5α) αναλυτικά στοιχεία του προσωπικού και των οχημάτων που θα διαθέσει, καθώς και 

αναλυτικό πρόγραμμα εργασίας από όπου θα τεκμηριώνεται η δυνατότητα και επάρκεια 



Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» Σελίδα 7 

 

αυτού να αναλάβει και να εκτελεί απρόσκοπτα τις εργασίες συλλογής – μεταφοράς των 

ΕΑΑΜ από την Υ.Μ. μέχρι την εγκατάσταση επεξεργασίας τους, 

5β) άδειες κυκλοφορίας σύμφωνα με την A1/οικ.11383/840/2007 όπως ισχύει, 

πιστοποιήσεις ADR, ATP, ΚΤΕΟ και ασφαλιστήριο συμβόλαιο όλων των οχημάτων που 

προτείνονται να χρησιμοποιούνται, 
5γ) άδειες οδήγησης και πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των 

προτεινόμενων οδηγών και αποδεικτικό για τη σχέση εργασίας αυτών με την 

εταιρεία(αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ, κατατεθειμένος Πίνακας Προσωπικού με 

ειδικότητα και ΑΠΔ/ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). 

6. Να κατατεθούν: 

6α) αντίγραφα στοιχείων του ΗΜΑ που αφορούν τη μεταφορά ΕΑΑΜ των προηγούμενων 

δύο (2) ετών καθώς και 

6β) αντίγραφα συμβάσεων που εκτελέστηκαν, με νοσηλευτικά ιδρύματα δυναμικότητας 

άνω των πεντακοσίων ογδόντα (580) κλινών με τα οποία έχει συνάψει σύμβαση 

συλλογής και μεταφοράς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών κατ’ ελάχιστο ανάδοχος. 
 

4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΑΜ  
4.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Για την επεξεργασία των Επικινδύνων Αποβλήτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 4 

και στο Υποπαράρτημα Ι της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006, όπως 

εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα για τα ΕΑΑΜ, οι βασικές διαθέσιμες τεχνολογίες επεξεργασίας 

των χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:  

• Τεχνολογίες Αποτέφρωσης, και  

• Τεχνολογίες Αποστείρωσης.  

4.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ  
4.2.1 Γενικά 

 Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα, όροι, 

περιορισμοί και οριακές τιμές από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με 

το Άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 «Μέτρα και όροι για το 

περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» (ΦΕΚ 

759/Β/2005), όπως εκάστοτε ισχύει.  

4.2.2 Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μεθόδου  

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου (σχεδιασμός και συνθήκες 

λειτουργίας) των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης ΕΑ προβλέπονται στο Άρθρο 6 της κοινής 

υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον ισχύουν τα εξής:  

Οι θάλαμοι καύσεως θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα για τροφοδοτική δόση 

ίση τουλάχιστον με το ένα δέκατο (1/10) της ωριαίας δυναμικότητας της εγκατάστασης.  

Το υλικό κατασκευής των θαλάμων καύσης και μετάκαυσης θα πρέπει να παρουσιάζει 

αντοχή σε διαβρωτικά απόβλητα ή αέρια και σε θερμικά σοκ.  

Το άνοιγμα της εισόδου θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να επιτρέπει τη φόρτωση 

πακεταρισμένων αποβλήτων.  

Η λειτουργία του καυστήρα θα πρέπει να επιβλέπεται και να ρυθμίζεται από μία κεντρική 

κονσόλα, με συνεχή επίδειξη και καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας.  

Το σύστημα τροφοδοσίας να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να:  

• απολυμαίνεται εύκολα,  

• εμποδίζεται η χύδην τροφοδοσία της εγκατάστασης,  

• παρεμποδίζεται η παραμόρφωση των δοχείων των αποβλήτων – όπου αυτά 

χρησιμοποιούνται – προ της εισόδου τους στο θάλαμο καύσεως.  

Οι φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα 

προβλεπόμενα στο Άρθρο 10 της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1177/2005, όπως 

εκάστοτε ισχύει, καθώς επίσης και τα ακόλουθα:  
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• Συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο θα αναφέρει θερμοκρασία αποτέφρωσης, 

χρόνο παραμονής των δημιουργούμενων απαερίων στη συγκεκριμένη θερμοκρασία 

αποτέφρωσης, αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε 

υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί ο συγκεκριμένος κατά 

περίπτωση εξοπλισμός.  

• Έλεγχο και συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας των απαερίων στο θάλαμο καύσης και 

μετάκαυσης του αποτεφρωτήρα.  

• Ημερήσια καταγραφή της ποσότητας των αποβλήτων που αποτεφρώθηκαν.  

• Ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού.  

• Κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης τοποθετημένο σε διακριτό σημείο 

στο χώρο της εγκατάστασης επεξεργασίας των αποβλήτων.  

• Πρόβλεψη αποθήκευσης των προς αποτέφρωση αποβλήτων, για 5 τουλάχιστον ημέρες σε 

θερμοκρασία ≤5
ο
C σε κατάλληλους χώρους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 3, 

είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης, είτε λόγω 

αναγκαίων εργασιών συντήρησης.  

• Οι φορείς λειτουργίας της εγκατάστασης οφείλουν να τηρούν βιβλία καθημερινής 

λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης. Με βάση τα βιβλία αυτά, καταρτίζεται ετήσια 

έκθεση. Η ετήσια έκθεση που καταρτίζουν οι φορείς λειτουργίας θα περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:  

• Ποσότητες, κατηγορίες και κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων που υπέστησαν επεξεργασία με 

αποτέφρωση.  

• Τόπος / χώρος διάθεσης των ξηρών υπολειμμάτων.  

• Αποτελέσματα των ειδικών ελέγχων και των μετρήσεων.  

• Ειδικότερα συμβάντα (κυρίως αστοχίες) – αντιμετώπιση των συμβάντων.  

Τα λεπτομερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και όλων των 

στοιχείων των αναλύσεων και μετρήσεων των διενεργουμένων ελέγχων, της επεξεργασίας 

τους και της αξιολόγησής τους, καθώς και τα συνοδευτικά των φορτίων έγγραφα, 

φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 έτη στα γραφεία της εγκατάστασης. 

4.2.3 Ατμοσφαιρικές Εκπομπές, Υγρά Απόβλητα και Υπολείμματα 

Η δειγματοληψία και η ανάλυση όλων των ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των διοξινών και 

των φουρανίων, καθώς και οι μετρήσεις με μεθόδους αναφοράς για τη βαθμονόμηση των 

αυτόματων συστημάτων μετρήσεων, διεξάγονται όπως ορίζουν τα πρότυπα CEN.  

Εάν δεν υπάρχουν τα πρότυπα CEN, ισχύουν τα πρότυπα ISO, εθνικά ή διεθνή πρότυπα που 

εξασφαλίζουν την παροχή δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας. Η χωροθέτηση 

των σημείων δειγματοληψίας ή μετρήσεων καθώς και ο προσδιορισμός των διαδικασιών 

δειγματοληψίας και μετρήσεων, περιλαμβάνονται και αποτελούν αντικείμενο της 

απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.  

4.2.3.1 Τεχνικές Μετρήσεων  

Σχετικά με τις τεχνικές μετρήσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της κοινής 

υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. 

4.2.3.2 Οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών  

Για τις οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 

11 και στο παράρτημα V της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005, όπως 

εκάστοτε ισχύει.  

4.2.3.3 Διαχείριση υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον καθαρισμό των καυσαερίων  

Για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον καθαρισμό των 

καυσαερίων ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 11 και στο παράρτημα IV της κοινής 

υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 όπως εκάστοτε ισχύει.  

5.2.3.4 Διαχείριση υπολειμμάτων  

Για τα ξηρά υπολείμματα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της κοινής υπουργικής 

απόφασης 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, ισχύουν τα εξής:  
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Τα ξηρά υπολείμματα από την αποτέφρωση των αποβλήτων ανήκουν στην κατηγορία 19 01 

του ΕΚΑ, «απόβλητα από την καύση ή την πυρόλυση αποβλήτων» και κατατάσσονται σε 

εξαψήφιο κωδικό ΕΚΑ ανάλογα με την σύσταση και την προέλευσή τους. Για την 

κατηγοριοποίηση των υπολειμμάτων πρέπει να διενεργούνται δειγματοληψίες και 

αναλύσεις για τον προσδιορισμό των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων καθώς και του 

ρυπογόνου φορτίου τους.  

Για την δειγματοληψία χρησιμοποιείται το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ 14899 «Χαρακτηρισμός 

αποβλήτων − Δειγματοληψία αποβλήτων υλικών − Πλαίσιο για την προετοιμασία και 

εφαρμογή ενός σχεδίου δειγματοληψίας». Στις μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων 

πραγματοποιούνται μετρήσεις στα υπολείμματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 

11 της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1177/2005. Η διαχείριση που εφαρμόζεται 

εξαρτάται από την κατηγοριοποίηση των υπολειμμάτων ως επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα. Αν 

η περαιτέρω διαχείριση αφορά διάθεση σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής, λαμβάνονται υπόψη 

οι διατάξεις της απόφασης 2003/33/ΕΚ «για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών 

αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και 

το παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ», όπως εκάστοτε ισχύουν.  

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Ο ανάδοχος να καταθέσει: 

7.1) άδεια λειτουργίας και περιβαλλοντική άδεια (ΑΕΠΟ), καθώς και τεχνικά στοιχεία της 

εγκατάστασης αποτέφρωσης των ΕΑΑΜ,  

7.2) πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ΙSO 45001:2018 του νόμιμου 

κατόχου της άδειας.  

7.3) Ως τεχνικά στοιχεία να κατατεθούν: 

7.3.1) Τεχνικά φυλλάδια από όπου προκύπτει: 
7.3.1.1) περιγραφή του εξοπλισμού της εγκατάστασης αποτέφρωσης των ΕΑΑΜ,  

7.3.1.2) μεθοδολογία επεξεργασίας που ακολουθείται και η αποτελεσματικότητα - 

καταλληλόλητα αυτής για την κατηγορία των ΕΑΑΜ. 

7.3.1.3) Στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου σχετικά με την τήρηση όλων των Προτύπων 

που αναφέρονται στην Νομοθεσία σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 και Πιστοποιήσεις 

που απαιτούνται για τη λειτουργία του εξοπλισμού στη χώρα εγκατάστασης αυτού 

(ΕΛΟΤ, CE, ISO). 

7.3.1.4) Διάγραμμα λειτουργίας στο οποίο να αναφέρεται η θερμοκρασία, πίεση, κενό, 

αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, χρόνος παραμονής των αποβλήτων στη θερμοκρασία 

επεξεργασίας, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο φορτίο ανά 
κύκλο επεξεργασίας κλπ 

8. Ο ανάδοχος να προσκομίσει βεβαίωση ότι υπάρχει πρόβλεψη αποθήκευσης των προς 

επεξεργασία αποβλήτων, για 3 τουλάχιστον ημέρες σε θερμοκρασία ≤5οC σε 

κατάλληλους χώρους (ψυκτικούς θαλάμους), σε περίπτωση λειτουργικών αναγκών, ή 

βλάβης της μονάδας επεξεργασίας, ή λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης. 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τα ισχύοντα πιστοποιητικά πραγματοποίησης 

ετήσιου ελέγχου διακρίβωσης των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού 

εξοπλισμού ακολουθώντας τα Ευρωπαϊκά ή/και τα Ελληνικά σχετικά Πρότυπα, από 

διαπιστευμένο Εργαστήριο. 

10. Ο ανάδοχος να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει εφεδρικό εξοπλισμό σε 
περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισμού και να αναγράφει τον κυρίως και τον 

εφεδρικό εξοπλισμό 

11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πιστοποιητικά ότι τηρεί τα προβλεπόμενα 
μέτρα, όρους και περιορισμούς, για την πρόληψη ρύπανσης του περιβάλλοντος από την 

αποτέφρωση των επικίνδυνων  αποβλήτων σύμφωνα με το Άρθρο 6 της κοινής υπουργικής 

απόφασης 22912/1117/2005 «Μέτρα και όροι για το περιορισμό της ρύπανσης του 
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περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» (ΦΕΚ 759/Β/2005, όπως εκάστοτε 

ισχύει. Επιπλέον, θα πρέπει να τηρούνται τα αναφερόμενα στο Κεφ. 4.2 του Παραρτήματος 

Ι της ΚΥΑ 146163/2012. 

5.3.8. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 
συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας το οποίο θα αναφέρει θερμοκρασία αποτέφρωσης, 

χρόνο παραμονής των δημιουργουμένων απαερίων στην παραπάνω θερμοκρασία 

αποτέφρωσης, αποδεκτή συσκευασία, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε 

υγρασία, μέγιστο φορτίο ανά κύκλο εργασίας. 

12.Τα υπολείμματα καύσης των ΕΑΑΜ θα πρέπει να συνοδεύονται στην τελική μονάδα 
επεξεργασίας, με συνοδευτικό έντυπο παραστατικό το οποίο θα αναφέρει όλα τα στοιχεία 
ιχνηλασιμότητας των φορτίων που μεταφέρονται από τον ανάδοχο στο φορέα υποδοχής 

για τελική διάθεση των υπολειμμάτων καύσης, έτσι ώστε να μπορεί να ζητηθεί από την 
Υ.Μ., βεβαίωση παραλαβής της εκάστοτε ποσότητας προς επεξεργασία μετά την 

αποτέφρωση, ως επίσης σχετικό έντυπο ιχνηλασιμότητας διάθεσης του τελικού προϊόντος. 

Να κατατεθεί αντίγραφο ενός πρόσφατου συνοδευτικού Εντύπου μεταφοράς των 

υπολειμμάτων καύσης ΕΑΥΜ προς τον τελικό χώρο διάθεσής τους, από όπου 

αποδεικνύεται η ιχνηλασιμότητα κάθε φορτίου που επεξεργάστηκε με αποτέφρωση στην 

προτεινόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας αποτέφρωσης των ΕΑΥΜ. 

 

4.3  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ  

4.3.1 Γενικά  

Οι διαδικασίες αποστείρωσης ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 

12740/00. Μετά την επεξεργασία τα απόβλητα πρέπει να είναι μη αναγνωρίσιμα. Τα είδη 

των αποβλήτων που δύναται να υποστούν επεξεργασία με κάποια από τις τεχνολογίες που 

υπάγονται στις τεχνολογίες αποστείρωσης, καθορίζονται σύμφωνα με τον Πίνακα Ι του 

παρόντος.  

Επίπεδο Αποστείρωσης και Μικροοργανισμοί Δείκτες  

Ως επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης υιοθετείται το επίπεδο ΙΙΙ όπως προτείνεται από το 

State and Territorial Association on AlternativeTreatment Technologies (STAATT) των ΗΠΑ.  

Οι βιολογικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της 

χρησιμοποιούμενης μεθόδου πρέπει να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στη σειρά προτύπων 

του ΕΛΟΤ αρ. 11138/07 (τεύχη 01− 05).  

Για την εφαρμογή της μεθόδου της αποστείρωσης των ΕΑΑΜ πρέπει να πληρούνται οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  

1. Τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την αποστείρωση στον ίδιο χώρο όπου θα γίνει αυτή, 

ώστε αυτά να μην είναι αναγνωρίσιμα γεγονός που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα 

της αποστείρωσης, αλλά και στη μείωση του όγκου τους.  

2. Τα εκπεμπόμενα απαέρια και τα παραγόμενα υγρά μετά την αποστείρωση θα πρέπει να 

απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που δεν θα δημιουργεί 

πρόβλημα στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.  

3. Οι σταθερές μονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ πρέπει να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις 

για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ οι οποίες θα βρίσκονται εντός κατάλληλα διαμορφωμένου 

κτιριακού χώρου.  

4. Να γίνεται απολύμανση των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα απόβλητα και των 

αποθηκευτικών χώρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275−99 και 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1276−98. 6. Η δειγματοληψία και ο έλεγχος για την αποτελεσματικότητα της 

αποστείρωσης γίνονται από εξειδικευμένο και διαπιστευμένο εργαστήριο. Το πρότυπο 

ελέγχου που ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ EN ISO 11138.01.  

4.3.3. Διαχείριση Αποβλήτων μετά την Αποστείρωση  
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Η ΥΜ έχει την ευθύνη για το διαχωρισμό και την παράδοση των κατάλληλων ΕΑΑΜ σε 

μονάδες αποστείρωσης.  

Τα ΕΑΑΜ τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 

είναι απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά και διατίθενται σε ΧΥΤΑ σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις για τη διάθεση των στερεών αποβλήτων.  

Τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) σε σταθερές ή κινητές μονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ 

(Προτεινόμενοι κωδικοί ΕΚΑ: 19.02.03), τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου 

χρώματος. Εξωτερικά των υποδοχέων αυτών, εμφανώς και με ανεξίτηλα γράμματα 

αναγράφεται η φράση «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», καθώς και η ονομασία του φυσικού ή 

νομικού προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία της ΥΜ και η ημερομηνία επεξεργασίας. Τα 

«Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη με ειδικό για το σκοπό αυτό 

όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα.  

Ο φορέας παραλαβής των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ ελέγχει τον φορέα επεξεργασίας για την 

αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης με δειγματοληπτικό έλεγχο των αποστειρωμένων 

ΕΑΑΜ που παραδίδονται για διάθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 

2003/33/ΕΚ.  

Επιπλέον, ο φορέας παραλαβής εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 13 και το 

Παράρτημα ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 

1572Β/16−12−2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», σχετικά 

με τη διαδικασία και τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων.  

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν ήταν επιτυχής η επεξεργασία, ο φορέας 

επεξεργασίας καταβάλλει στον φορέα διάθεσης των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ το κόστος 

ελέγχου της αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης. Ο φορέας επεξεργασίας έχει την 

ευθύνη για την επίτευξη μικροβιακής μείωσης στα ΕΑΑΜ. 

14. Ο ανάδοχος να καταθέσει: 
14.1) την άδεια λειτουργίας και την περιβαλλοντική άδεια (ΑΕΠΟ), καθώς και τεχνικά 

στοιχεία της προτεινόμενης εγκατάστασης αποστείρωσης των ΕΑΑΜ μαζί με βεβαίωση – 

σύμβαση αποδοχής των αποβλήτων της Υ.Μ.  

14.2) Να κατατεθούν τα Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ΙSO 

45001:2018 του νόμιμου κατόχου της άδειας. 

14.3. Ως τεχνικά στοιχεία να κατατεθούν: 

14.3.1) Τεχνικά φυλλάδια από όπου προκύπτει η περιγραφή του εξοπλισμού 

επεξεργασίας της προτεινόμενης εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΑΑΜ, η μεθοδολογία 

επεξεργασίας που ακολουθείται και η αποτελεσματικότητα - καταλληλόλητα αυτής για 

την κατηγορία των ΕΑΑΜ. 
14.3.2) Στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου σχετικά με την τήρηση όλων των Προτύπων 

που αναφέρονται στην Νομοθεσία σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 και Πιστοποιήσεις 

που απαιτούνται για τη λειτουργία του εξοπλισμού στη χώρα εγκατάστασης αυτού 

(ΕΛΟΤ, CE, ISO). 

14.3.3) Διάγραμμα λειτουργίας στο οποίο να αναφέρεται η θερμοκρασία, πίεση, κενό, 

αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, χρόνος παραμονής των αποβλήτων στη θερμοκρασία 

επεξεργασίας, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο φορτίο ανά 

κύκλο επεξεργασίας κλπ. 

15. Σε περίπτωση που πρόκειται για εγκατάσταση αποστείρωσης ΕΑΑΜ, θα πρέπει 

επιπλέον να κατατεθούν: 
15.1 Στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου ότι ο εξοπλισμός επεξεργασίας αποστείρωσης 

ΕΑΑΜ που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση πληροί τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 12740/00 και 

12347-97. 

15.2) Στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου σχετικά με την αποστειρωτική ικανότητα του 

εξοπλισμού επεξεργασίας ΕΑΑΜ που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση, από έγκυρους 

κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς και από τα οποία στοιχεία να προκύπτει το επίπεδο 
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αποστείρωσης που έχει σχεδιασθεί - πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του 

εξοπλισμού και πιστοποιημένα συνεχίζει να τηρείται στην προτεινόμενη εγκατάσταση. Σε 

κάθε περίπτωση ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να έχει σχεδιασθεί – 

πιστοποιηθεί για την εκτέλεση αποστείρωσης σε θερμοκρασία άνω των 121οC και 

υποχρεωτικά με τη χρήση – συνύπαρξη κεκορεσμένου ατμού υψηλής πίεσης που ενεργεί 
απευθείας επί των τεμαχισμένων αποβλήτων ώστε να τηρεί το κατ’ ελάχιστο επιθυμητό 

επίπεδο αποστείρωσης Επιπέδου ΙΙΙ, κατά το STAATT. 

15.3) Στοιχεία σχετικά με την Πιστοποίηση των βιολογικών δεικτών ΕΛΟΤ 11138 που 

χρησιμοποιούνται σε κάθε κύκλο επεξεργασίας αποστείρωσης των ΕΑΑΜ για τον τακτικό 

15.4) Τα αποστειρωμένα ΕΑΑΜ με κωδικό ΕΚΑ 190203 μεταφέρονται από τον ανάδοχο 

με ειδικό όχημα προς τελική διάθεση σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο (ΧΥΤΑ) με 

συνοδευτικό Έντυπο το οποίο αναφέρει όλα τα στοιχεία ιχνηλασιμότητας των φορτίων 

κάθε Υ.Μ.  

Να κατατεθεί αντίγραφο ενός πρόσφατου συνοδευτικού Εντύπου μεταφοράς 

επεξεργασμένων ΕΑΑΜ στο ΧΥΤΑ από όπου αποδεικνύεται η ιχνηλασιμότητα κάθε 
φορτίου Υ.Μ. και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας, του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 

και ΚΤΕΟ του οχήματος, καθώς και καταχώρηση στο ΗΜΑ και ασφαλιστική κάλυψη της 

δραστηριότητας όπως απαιτείται από τη νομοθεσία. 

16. Ο ανάδοχος να προσκομίσει στοιχεία αξιοπιστίας που αφορούν το νόμιμο κάτοχο της 

άδειας λειτουργίας της προτεινόμενης εγκατάστασης, από τα οποία να τεκμηριώνεται η 

τεχνική επάρκεια και αξιοπιστία των μέσων και του προσωπικού που αυτός διαθέτει.  

Να κατατεθούν αντίγραφα καταχωρημένων στοιχείων του ΗΜΑ που αφορούν την 

επεξεργασία των ΕΑΑΜ των προηγούμενων 2 ετών καθώς και αντίγραφα συμβάσεων 

που εκτελέστηκαν, ως ενδεικτικά στοιχεία επαρκούς εμπειρίας, τεχνικής ικανότητας και 

αξιοπιστίας του νόμιμου κατόχου της άδειας επεξεργασίας ΕΑΑΜ, στην εκτέλεση 
ισοδύναμου ποσοτικού και οικονομικού μεγέθους έργων (νοσηλευτικών ιδρυμάτων 

δυναμικότητας άνω των πεντακοσίων ογδόντα (580) κλινών με τα οποία να έχει συνάψει 

σύμβαση επεξεργασίας για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών κατ’ ελάχιστο). 

 

4.5. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Μια εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΑΜ στελεχώνεται με το αναγκαίο και εξειδικευμένο 

επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό, ώστε να λειτουργεί με τους πλέον 

σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και τεχνολογίας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα 

πρέπει να διαφυλάσσεται η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σύμφωνα με την 

ισχύουσα σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία 

17. Να κατατεθεί Πίνακας προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας με τις ειδικότητες των 

εργαζομένων, μαζί με τα ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου από όπου αποδεικνύεται η 

επάρκεια του απασχολουμένου προσωπικού στην εγκατάσταση επεξεργασίας. Επίσης, 

να κατατεθούν τα Επιστημονικά προσόντα (πτυχίο με τίτλο σπουδών, άδεια ή εγγραφή 

για την άσκηση του ειδικού επαγγέλματος, πρόσληψη ΟΑΕΔ, Πίνακας Προσωπικού με 

αναφορά στην ειδικότητα, ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου. 

 

4.7 ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Ε.Α.  
Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας οφείλει να τηρεί μητρώο, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 8 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 της παρούσας. Η 

ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.3.3 της 

κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006. 

18. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων 
(ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα ΕΑ που παρέλαβε και διαχειρίστηκε το προηγούμενο έτος. 

19. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων 
(ΕΕΠΑ) για όλα τα είδη των αποβλήτων που παρήγαγε το προηγούμενο έτος.» 
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