
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αθήνα,  23-12-2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ:ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.119061
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ:

1η και 2η Υγειονομική 
Περιφέρεια (ΥΠΕ) της χώρας 
υπόψη Διοικητών

Με την υποχρέωση να 
ενημερώσουν όλες τις υπόχρεες 
Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ) 
ευθύνης τους

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Π. Χαλαζωνίτης

Ν.Παπανικολάου
Τηλέφωνο : 213 216 1347, 213 216 1793
FAX
e-mail

:
:

210 88 21 333
ymp_secretary@yyka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ : «Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)»

ΣΧΕΤΙΚΑ : 1. Η ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/τΒ/8-5-12) Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

2. Το με αρ. πρωτ.ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 57227/6-6-2012 έγγραφο μας
3. Η αρ. πρωτ. οικ. 29960/3800/15-6-2012 Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ που 

έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Ενδεικτικές 
κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)/ 
Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ- Διευκρινίσεις 
επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ. 146163/2012»

4. Η με αρ. πρωτ. οικ. 33312/4110/3-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ του Γενικού 
Δ/ντή Περ/ντος «Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων 
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»

Με  την  έκδοση  της  σχετ  (1)  ΚΥΑ,  «Μέτρα  και  όροι  για  τη  διαχείριση 
αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»,  η οποία σας διαβιβάσθηκε με το σχετ.  (2) 
έγγραφο μας,  σας γνωστοποιήθηκαν  οι  απαιτήσεις  αυτής  που αναφέρονται  στο 
Άρθρο  11  «Υποχρεώσεις  παραγωγών  και  κατόχων  Επικινδύνων  Αποβλήτων 
Υγειονομικών Μονάδων», όπου σύμφωνα με την παρ. 1.1,

«κάθε  παραγωγός  ή  κάτοχος  Επικινδύνων  αποβλήτων  Υγειονομικών  
Μονάδων (ΕΑΥΜ) υποχρεούται εφόσον είναι παραγωγός να διαθέτει: 

α) ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ, όπου απαιτείται σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 και την ΥΑ  
1958/2012

β) Θεωρημένο «Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης αποβλήτων» σύμφωνα με  
το άρθρο 9 της σχετ. (1) ΚΥΑ
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γ) Άδεια λειτουργίας, εφόσον απαιτείται»

Επειδή  το  τελευταίο  διάστημα  παρουσιάστηκαν  έντονα  προβλήματα  στο 
διαχωρισμό, τη συλλογή και την αποκομιδή αποβλήτων υγειονομικών μονάδων σε 
ορισμένα νοσοκομεία της 1ης και 2ης ΥΠΕ, με συνέπεια μολυσματικά απόβλητα να 
εντοπιστούν  εντός  οικιακών  αποβλήτων  στο  ΧΥΤΑ  Φυλής,  επισημαίνονται  τα 
παρακάτω:

Προκειμένου να διασφαλίζεται  η ορθή διαχείριση των ΑΥΜ με στόχο την 
προστασία  της  Δημόσιας  Υγείας  και  του  Περιβάλλοντος  οι  Διοικητές  των  ΥΜ 
παρακαλούνται για την εξασφάλιση όλων των προβλεπόμενων από την νομοθεσία 
εγκρίσεων, αδειών, πιστοποιητικών και συμβάσεων για την διαχείριση των ΕΑΥΜ, 
για την εφαρμογή των προβλεπόμενων εσωτερικών ελεγκτικών διαδικασιών,  για 
την  συνεχή  εκπαίδευση  του  ιατρικού/νοσηλευτικού/τεχνικού  προσωπικού  που 
διαχειρίζεται  τα  ΕΑΥΜ  και  για  την  ενημέρωση  των  εργαζομένων,  ασθενών  και 
επισκεπτών της ΥΜ. Ειδικότερα:

1.  Οι  αρμόδιες  επιτροπές  διαχείρισης  ΑΥΜ  και  ελέγχου  τήρησης  των 
σχετικών εσωτερικών κανονισμών,  οι υπεύθυνοι διαχείρισης (ΥΑ)  των τμημάτων, 
των  γραφείων  προμηθειών,  των  γραφείων  γενικής  επιστασίας  όπως  και  οι 
υπεύθυνοι αποθήκευσης ΕΑΥΜ, υποχρεούνται να εποπτεύουν την αυστηρή τήρηση 
των  προβλεπόμενων  διαδικασιών  διαλογής  και  ροών  διαχείρισης  των  ΕΑΥΜ, 
ιδιαίτερα των μολυσματικών, και των εσωτερικών ελεγκτικών διαδικασιών.

2. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων σε συνεργασία με τις διοικήσεις των ΥΠΕ 
καλούνται  να  εφαρμόσουν  προγράμματα  συνεχούς  εκπαίδευσης  για  το  ιατρικό, 
νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό και ειδικότερα για τα κατά τόπους συνεργεία 
καθαρισμού των ΥΜ.

3.  Οι  παραπάνω  υποχρεούνται  επίσης  για  την  ενημέρωση  εργαζομένων, 
ασθενών και επισκεπτών με συστηματικό, αντικειμενικό και απλουστευμένο τρόπο.

4. Λόγω της συσσώρευσης μεγάλου όγκου Αστικών Αποβλήτων σε ΥΜ της 1ης 

και 2ης ΥΠΕ το τελευταίο διάστημα εξαιτίας των προβλημάτων ανεύρεσης ΕΑΥΜ σε 
αυτά,  πραγματοποιήθηκε  ειδική σύσκεψη στο Υπουργείο και  αποφασίστηκαν  τα 
παρακάτω:

Α) Δύο υπάλληλοι της Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων από κάθε ΥΜ θα 
συνοδεύουν  τα  αστικά  απόβλητα  στο  ΧΥΤΑ,  όπου θα γίνεται  διαλογή και  τυχόν 
επικίνδυνα θα ζυγίζονται και θα οδηγούνται για αποτέφρωση

Β) Κάθε ΥΜ να ενημερώσει σχετικά τους Διοικητές των ΥΠΕ. 

Οι Διοικητές των ΥΠΕ παρακαλούνται να μας ενημερώσουν για την τήρηση 
των ανωτέρω.

Οποιαδήποτε  προβλήματα/ερωτήματα  προκύπτουν  σχετικά  με  την 
εφαρμογή  όλων  των  ανωτέρω  από  τις  υπόχρεες  υγειονομικές  μονάδες,  να 
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ομαδοποιούνται,  να  επεξεργάζονται  και  να  αντιμετωπίζονται  αρχικά  από  τις 
αρμόδιες ΥΠΕ και κατά περίπτωση από τις υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Δημόσιας 
Υγείας  της  οικείας  Περιφέρειας  (σύμφωνα  με  το  άρθρο  15  σχετ.  1  ΚΥΑ).  Στη 
συνέχεια τα αποτελέσματα των ενεργειών σας να αποστέλλονται  εγγράφως,  στα 
εποπτεύοντα, ανάλογα με το θέμα, Υπουργεία Υγείας και Π.Ε.Κ.Α. προκειμένου να 
υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση με την έκδοση εγκυκλίων/νομοθετικών ρυθμίσεων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΔΩΝΙΣ- ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Κοινοποίηση

1 3η, 4η, 5η, 6η, και 7η ΥΠΕ της Χώρας (Υπόψη Διοικητών)
2 ΥΠΕΚΑ

Α. Γραφείο Υπουργού
Β. Δ/ντή Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος

Γ. Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
2. Όλες οι Περιφέρειες της χώρας
3. Όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας
• Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
• Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Υπουργού Υγείας 
2. Γραφείο Υφυπουργού Υγείας κ. Ζ. Μακρή
3. Γενικού Γεν. Γραμματέως Δημόσιας Υγείας
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
5. Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής
6. Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων
7. ΣΕΥΥΠ
8. ΕΟΦ
9. ΚΕΕΛΠΝΟ
10. ΕΟΠΥΥ
11. ΔΥΓ2 (4)
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