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________
Σε απάντηση του από 20.09.2016 ερωτήματός σας,

σχετικά με τη

διαχείριση «Ιατρικών Αποβλήτων» έχω την τιμή να σας εκθέσω τα εξής:
Το νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης των Αποβλήτων Υγειονομικών
Μονάδων (ΑΥΜ) ορίζεται, σε εθνικό επίπεδο, από τις διατάξεις του Ν.
4042/2012 με τίτλο «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων −
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», του Ν. 1560/1986 «περί
προστασίας του περιβάλλοντος», ως ισχύει σήμερον, και της Υπουργικής
Απόφασης ΚΥΑ 146163/2012 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων» (ΦΕΚ Β’ 1537).
Στο άρθρο 4 παρ. 1 της ως άνω Υπουργικής Αποφάσεως ορίζεται ότι
«Η διαχείριση των ΑΥΜ πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται
τα οριζόμενα στα άρθρα 14, 24, 25 και 29 του Ν. 4042/2012 (Α` 24),
σχετικά με την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, την

ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων, τη διευρυμένη ευθύνη του
παραγωγού και την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης
των αποβλήτων…..». Την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των ΑΥΜ
καθορίζουν οι Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης που προβλέπονται
στο Παράρτημα Ι της Υπουργικής Αποφάσεως, σχετικά με τη συλλογή συσκευασία και σήμανση των αποβλήτων, τη μεταφορά, την αποθήκευση
εντός και εκτός της υγειονομικών μονάδων, τις μεθόδους επεξεργασίας
καθώς και για τις μελέτες οργάνωσης των εγκαταστάσεων και των εργασιών
διαχείρισης. Επίσης, με το Παράρτημα ΙΙ αυτής, επιβάλλεται η κατάρτιση
εσωτερικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων για κάθε ΥΜ.
Υπόχρεοι φορείς διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων είναι οι Υγειονομικές
Μονάδες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα που
σχετίζεται με την παραγωγή ή διαχείριση ΑΥΜ και από την οποία προέρχονται
τα ιατρικά απόβλητα.
Με την παρ. 5 του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ ως Υγειονομικές
Μονάδες (ΥΜ) οι οποίες πρέπει να μεριμνούν για την διαχείριση των
αποβλήτων τους, θεωρούνται οι εξής:
• Δημόσια θεραπευτήρια (ΔΘ),
• Ιδιωτικά Θεραπευτήρια (ΙΘ)
• Κέντρα Υγείας (ΚΥ)
• Δημοτικά Ιατρεία (ΔΙ)
• ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών υγείας (ΝΠΙΔ)
• Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών
(π.χ. κλινικές ΙΚΑ) (ΙΚΑ)
•

Μονάδες

παροχής

υπηρεσιών

υγείας

των

(στρατιωτικά νοσοκομεία) (ΣΝ)
• Κέντρα αιμοδοσίας (ΚΑ)
• Διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια (ΔΕ)

ενόπλων

δυνάμεων

• Μικροβιολογικά εργαστήρια (Μ)
• Οδοντιατρεία (ΟΔ)
• Κτηνιατρικές κλινικές (ΚΚ)
• Κτηνιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια.
Περαιτέρω, εις την παρ. 4 του άρθρου 3 της ιδίας Υπουργικής
Αποφάσεως

προβλέπεται

ότι

«στις

διατάξεις

της

παρούσας

απόφασης

υπάγεται και η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων με μολυσματικές ή μη
ιδιότητες, ανεξαρτήτως ποσότητας, τα οποία παράγονται κατά την άσκηση
διαφόρων δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 2,
παράγραφος 5 της παρούσας απόφασης και σχετίζονται με πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας και με την κατ` οίκον περίθαλψη ασθενών, λαμβάνοντας
υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας απόφασης». Εις δε το
άρθρο 13 παρ. 4 αυτής ορίζεται ότι «Με μέριμνα των Διευθύνσεων Υγείας,
από τις οποίες χορηγείται άδεια λειτουργίας, οι ΥΜ που δεν υπόκεινται σε
περιβαλλοντική αδειοδότηση και παράγουν ΕΑΥΜ, υποχρεούνται να τα
παραδίδουν

σε

αδειοδοτημένο

φυσικό

ή

νομικό

πρόσωπο,

συμπεριλαμβανομένου του οικείου Δημοτικού Συστήματος συλλογής και
μεταφοράς, κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης».
Ας αναφερθεί ότι, τόσον με τον Ν. 4042/2012 όσο και με τον Ν.
1560/1986 προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για οποιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση

του

περιβάλλοντος.
Τέλος με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της υπ’ αριθμ. πρ.: οικ. 29960/3800
Εγκυκλίου

του

Υπουργείου

Περιβάλλοντος

και

Ενέργειας

(ΥΠΕΚΑ),

κατηγοριοποιήθηκαν τα Ιατρικά Απόβλητα και ωρίσθη ο τρόπος διαχείρισής
τους από τις ΥΜ. Ειδικότερα, εις το Παράρτημα Ι και με κωδικό ΕΚΑ: 180103
αναφέρονται ενδεικτικά οι βελόνες, σύριγγες, λάμες, χειρουργικά νυστέρια

κ.λ.π. ως επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικά, η διαχείριση των οποίων
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, απαιτεί αποστείρωση ή/και αποτέφρωση.
Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Κατερίνα Γυφτάκη

