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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ:ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 6972
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ &
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

: Αριστοτέλους 17
: 104 33
: Π. Χαλαζωνίτης
Ν.Παπανικολάου
: 213 216 1347, 213 216 1793
: 210 88 21 333
: ymp_secretary@yyka.gov.gr

Τηλέφωνο
FAX
e-mail

ΠΡΟΣ:
Όλες τις Υγειονομικές
Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας
υπόψη Διοικητών
Με την υποχρέωση να
ενημερώσουν όλες τις υπόχρεες
Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ)
ευθύνης τους

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ

:

«Διευκρινήσεις για την Ορθή 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. Η με 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»
3. Η με αρ. πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 119061/23-12-2013 εγκύκλιος του
Υπουργείου Υγείας με θέμα «Διαχείριση Επικινδύνων αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)
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»
5. Το με αρ. πρωτ. 69953/5344/31-12-2013 και θέμα «Διαχείριση κενών
συσκευασιών φαρμάκων» έγγραφο του ΥΠΕΚΑ
6. Το με αρ. πρωτ. 252/11/10-01-2014 και θέμα «Σχετικά με τη
διαχείριση κενών συσκευασιών φαρμάκων» έγγραφο του ΥΠΕΚΑ
7. Το με αρ. πρωτ. Α/499/206/20-1-2014 και θέμα «Διαχείριση
νοσοκομειακών ραδιενεργών αποβλήτων» έγγραφο της Ελληνικής
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
8. Το με αρ. πρωτ. 51/03-01-2014 «Διαχώριση Αποβλήτων
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Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)
Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)

του

Ειδικού

Διαβαθμιδικού

Σε συνέχεια της σχετ. 3 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τη
διαχείριση των αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΥΜ), και με αφορμή αιτήματα
ΥΜ σχετικά με την εφαρμογή της αλλά και την ορθή κατηγοριοποίηση των
αποβλήτων των ΥΜ σας ενημερώνουμε τα εξής:
1. Μετά από επικοινωνία με το ΥΠΕΚΑ και σύμφωνα με τα σχετ 5 και 6 σας
ενημερώνουμε ότι η διαχείριση των φιαλών και γενικότερα των συσκευασιών που
περιέχουν υπολείμματα φαρμάκων θα πρέπει να είναι ίδια με τη διαχείριση των
αποβλήτων φαρμάκων, δηλαδή όπως τα άλλα επικίνδυνα απόβλητα (άρθρο 2, παρ
1 της σχετ. 1 ΚΥΑ). Οι κενές συσκευασίες χρησιμοποιημένων φαρμάκων μπορούν να
απορρίπτονται στους κάδους των αστικών στερεών αποβλήτων μόνο στην
περίπτωση που δεν περιέχουν καθόλου υπολείμματα φαρμάκων. Οι συσκευασίες
φυσιολογικού ορού απορρίπτονται στους κάδους των αστικών στερεών αποβλήτων,
εφόσον δεν έχει προστεθεί στον ορό ουσία με φαρμακευτική δράση. Εξυπακούεται
ότι αντίστοιχης διαχείρισης τυγχάνουν απόβλητα όπως σύριγγες (χωρίς τη βελόνα),
συσκευές ορού κλπ τα οποία δεν έρχονται σε επαφή με φάρμακα ή μολυσματικούς
παράγοντες (αίμα ασθενή).
Αναφορικά με την παροχή οδηγιών προς τους χώρους υποδοχής των ΑΥΜ, οι
διαδικασίες αποδοχής των αποβλήτων, οι οποίες πρέπει να τηρούνται από τους
φορείς διαχείρισης/λειτουργίας, ορίζονται σαφώς στη σχετική νομοθεσία, καθώς
και στις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) των ως άνω
εγκαταστάσεων – χώρων. Προκειμένου για τους ΧΥΤΑ ειδικότερα, οι
προαναφερόμενες διαδικασίες προβλέπονται στην ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ
1572/Β) καθώς και στην Απόφαση του Συμβουλίου 2003/33/ΕΚ (L 11, 16-1-2003).
2. Απόβλητα όπως πάνες βρεφών και ενηλίκων και σερβιέτες απορρίπτονται
μαζί με τα αστικά στερεά απόβλητα εφόσον δεν προέρχονται από περιβάλλοντα
απομόνωσης στα οποία βρίσκονται ασθενείς πάσχοντες από μεταδοτικό νόσημα
(πίνακες 1 και 2 σχετ 2).
3. Μέσα στην υγειονομική μονάδα γίνεται χρήση πλαστικών γαντιών μιας
χρήσης σε εργασίες που δεν σχετίζονται με ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις πχ
παρασκευή γευμάτων. Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές απορρίπτονται μαζί με τα
αστικά στερεά απόβλητα.
4. Σχετικά με την διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων σας επισημαίνουμε το
σχετ. 7 έγγραφο της ΕΕΑΕ, σύμφωνα με το οποίο «η απόρριψη στερεών
ραδιενεργών αποβλήτων στα κοινά απορρίμματα επιτρέπεται εφόσον η
ραδιενεργός συγκέντρωσή τους δεν υπερβαίνει τις τιμές των επιπέδων
αποδέσμευσης που αναφέρονται στους κανονισμούς ακτινοπροστασίας». Επιπλέον,
στο ανωτέρω έγγραφο διευκρινίζεται ότι «το επίπεδο ενεργοποίησης για τη
διερεύνηση και την πραγματοποίηση δευτερογενών ελέγχων (από ανιχνευτές
ραδιενέργειας που λειτουργούν σε ΧΥΤΑ) είναι πολύ χαμηλό… (και) δεν πρέπει να
σχετίζεται με το θεσμοθετημένο όριο δόσης ακτινοβολίας που ισχύει για άτομα του
πληθυσμού (1mSv ανά έτος). Τυχόν ενεργοποίηση του συστήματος ανιχνευτών κατά
τη μέτρηση απορριμμάτων δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι τίθεται σε κίνδυνο η υγεία
των παρευρισκομένων ούτε ότι υπάρχει υπέρβαση των ορίων δόσης.»
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5. Επιπλέον, υπενθυμίζουμε την ανάγκη τήρησης της σχετ. 3 εγκυκλίου όσον
αφορά στη συμμόρφωση των ΥΜ στις απαιτήσεις της σχετ. 1 ΚΥΑ και παρακαλούμε
τους Διοικητές των ΥΠΕ να μας ενημερώσουν μέχρι την Παρασκευή 31/1/2014.
6. Το μέτρο που αφορά στη συνοδεία των αστικών στερεών αποβλήτων των
ΥΜ της 1ης και 2ης ΥΠΕ στο ΧΥΤΑ και του επιτόπου διαχωρισμού των τυχόν
επικινδύνων αποβλήτων, παρατείνεται για ένα ακόμη μήνα.
Επίσης, να αποκλεισθούν από τη συνοδεία των αποβλήτων νοσηλεύτριες
των ΜΕΘ για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και λόγω έξαρσης της γρίπης.
7. Το ΥΠΕΚΑ στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να τη
διαβιβάσει αρμοδίως σε όλους τους φορείς διαχείρισης αστικών στερεών
αποβλήτων που εποπτεύονται από αυτό, για ενημέρωσή τους.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εντολή Υπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κοινοποίηση
1 ΥΠΕΚΑ
Α. Γραφείο Υπουργού
Β. Δ/ντή Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος
Γ. Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Δ. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
2 Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής
Άντερσεν 6 και Μωραϊτη 90, Αθήνα 115 25
υπόψη προέδρου κ. Ι. Σγουρού
3 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
Τέρμα Οδού Υγείας, Αθήνα 115 27
4 Όλες οι Περιφέρειες της χώρας
5 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.
2.
3.

Γραφείο Υπουργού Υγείας
Γραφεία Υφυπουργών Υγείας
Γραφεία Γενικών Γραμματέων
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής
Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων
ΣΕΥΥΠ
ΕΟΦ
ΚΕΕΛΠΝΟ
ΕΟΠΥΥ
ΔΥΓ2 (4)
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