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Αριθμ. οικ.146163
Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του Ν. 1558/
1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) και
των άρθρων 9 και 13 του Π.Δ/τος 473/1985 «Καθορισμός
και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
(ΦΕΚ Α΄ 157).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρ−
νηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) όπως το άρθρο
αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992
(Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παρ. 2α) του
Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 12 (παρ. 1, 2, 3, 5 και 6),
28, 29, 30 και 31 (παρ. 1) του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160) «Για
την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως το άρθρο 30
τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990
«για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 101) και στη συνέχεια η παράγραφος 1 του
ίδιου άρθρου τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/
2002 (ΦΕΚ Α΄ 91).
4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 «Ίδρυση Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτο−
βάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια κ.λπ.» (Α΄ 90)
όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 2240/16.9.94 «Συμπλήρωση
διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 153).
5. Τις διατάξεις του Ν. 2203/1994 «Κύρωση της Σύμβα−
σης της Βασιλείας … κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 58).
6. Τις διατάξεις του Ν. 2345/95 «Οργανωμένες υπη−
ρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής
πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 213).
7. Τις διατάξεις του Ν. 2516/1997 «Περί ιδρύσεως και
λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ Α΄
159).
8. Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και προϊόντων

ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως έχει τροποποιηθεί
με τις διατάξεις του Ν. 3854/2010 «Τροποποίηση της
νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συ−
σκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Ορ−
γανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και
Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
(ΦΕΚ Α΄ 94).
9. Τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/
86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 2008/1/ΕΕ κ.λπ.» (ΦΕΚ
Α΄ 91) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 6 αυτού,
όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4014/
2011 για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση
με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
(ΦΕΚ Α 209).
10. Τις διατάξεις του Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουρ−
γία βιομηχανικών − βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 68), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις
του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνι−
κών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτή−
των και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 143).
11. Τις διατάξεις του Ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση
Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατά−
στασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α 228).
12. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστα−
σία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης απο−
βλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθ−
μιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α 24).
13. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. Π.Δ. 247/1991 «Όροι,
προϋποθέσεις για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβί−
βαση Ιδιωτικών Κλινικών» (ΦΕΚ Α΄ 93).
14. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. Π.Δ. 517/1991 «Τεχνικές
προδιαγραφές, απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός, δι−
άκριση και σύνθεση προσωπικού και συμπλήρωση του
247/91 Π.Δ. (όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την
ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών)»
(ΦΕΚ Α΄ 202).
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15. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. Π.Δ. 235/2000 (ΦΕΚ Α΄
199) «Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λει−
τουργία ιδιωτικών κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις
της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2345/95 «Οργανωμένες
υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής
πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 213).
16. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. Π.Δ. 84/2001 «Όροι, προ−
ϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση
και λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Π.Φ.Υ.)» (ΦΕΚ Α΄ 70).
17. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. Π.Δ. 198/2007 «Τροπο−
ποίηση του Π.Δ.. 235/2000 (ΦΕΚ 199/Α΄) «Ειδικές ρυθ−
μίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των
Ιδιωτικών Κλινικών κλπ» (ΦΕΚ Α΄ 225).
18. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. Π.Δ. 189/2009: «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
(ΦΕΚ Α΄ 221).
19. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. Π.Δ. 24/2010 «Ανα−
καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και
τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009». (ΦΕΚ Α΄ 56).
20. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Α΄ 154).
21. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 59388/3363/1988 κοινής
υπουργικής απόφασης «Τρόπος, όργανα και διαδικασία
επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του
άρθρου 30 του Ν. 1650/96» (ΦΕΚ Β΄ 638).
22. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 114218/1997 κοινής
υπουργικής απόφασης «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγρα−
φών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων» (ΦΕΚ Β΄ 1016).
23. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Η.Π. 37591/2031/30.9.2003
κοινής υπουργικής απόφασης «Περί μέτρων και όρων για
την διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές
μονάδες» (ΦΕΚ Β΄ 1419).
24. Τις διατάξεις της Η.Π. 50910/2727/2003 κοινής
υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχεί−
ριση στερεών αποβλήτων. – Εθνικός και Περιφερειακός
σχεδιασμός διαχείρισης» (ΦΕΚ Β΄ 1909).
25. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 22912/1117/1.6.2005 κοινής
υπουργικής απόφασης «Περί μέτρων και όρων για την πρό−
ληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος
από την αποτέφρωση αποβλήτων» (ΦΕΚ Β΄ 759).
26. Τις διατάξεις της Η.Π. 13588/725/2006 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίν−
δυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου
1991. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινής
υπουργικής απόφασης “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων”» (ΦΕΚ B’ 383).
27. Τις διατάξεις της Η.Π. 24944/1159/2006 κοινής
υπουργικής απόφασης «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προ−
διαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων
σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα όροι και περιορι−
σμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λ.π.»
(383 Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου
7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της
18ης Μαρτίου 1991» (ΦΕΚ Β΄ 791).
28. Τις διατάξεις της 8668/2007 κοινής υπουργικής
απόφασης «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Επικίνδυνων
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)» (ΦΕΚ Β΄287).

29. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 1958/2012 Υπουργικής
Απόφασης «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/
21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)» (ΦΕΚ Β 21).
30. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11383/
840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών
ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – μετα−
φοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων» (Β΄ 309/2007),
όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Α1/οικ/27683/2320/2008
(ΦΕΚ Β΄ 948).
31. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 1014 (ΦΟΡ)
94/2001 «Έγκριση κανονισμών ακτινοπροστασίας» (ΦΕΚ
Β΄ 216).
32. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. ΔΥΓ3 α / Οικ2464/9−01−2012
Υπουργικής Απόφασης «Δημιουργία συστήματος συλλο−
γής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης, διαχείρισης και
καταστροφής οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων
και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως» (ΦΕΚ
Β΄ 11).
33. Την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης
Μαΐου 2000, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
34. Την απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου για τον
καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των
αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμ−
φωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας
1999/31/ΕΚ (ΕΕ L 11/16.1.2003/σελ.27).
35. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/51/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης
Σεπτεμβρίου 2007 για την τροποποίηση της οδηγίας
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με περιορισμούς
διάθεσης στην αγορά ορισμένων οργάνων μέτρησης
που περιέχουν υδράργυρο (ΕΕ L 257/3.10.2007/σελ. 13).
36. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου
2008 για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού
υδραργύρου και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων
υδραργύρου και για την ασφαλή αποθήκευση του με−
ταλλικού υδραργύρου (ΕΕ L 304/14.11.2008/σελ. 75).
37. Τα προβλεπόμενα στα πρότυπα του ΕΛΟΤ σειρά
866/97 «Βιολογικά συστήματα για τον έλεγχο αποστει−
ρωτών και διαδικασιών αποστείρωσης».
38. Τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ 12128/98
«Βιοτεχνολογία Εργαστήρια για έρευνα, ανάπτυξη και
αναλύσεις Επίπεδα ασφάλειας μικροβιολογικών εργα−
στηρίων, περιοχές κινδύνου, κατασκευαστικές και φυ−
σικές απαιτήσεις ασφαλείας».
39. Τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ 12347/98
«Βιοτεχνολογία Κριτήρια απόδοσης για αποστειρωτές
ατμού και αυτόκαυστα».
40. Τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ 12740/00
«Βιοτεχνολογία Εργαστήρια για έρευνα, ανάπτυξη και
αναλύσεις Καθοδήγηση για διαχείριση, απενεργοποίηση
και έλεγχο αποβλήτων».
41. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμο−
γή της παρ. 7 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 σχετικά
με τον καθορισμό κατευθύνσεων, μέτρων, όρων και δια−
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δικασιών για την διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομι−
κών Μονάδων (ΑΥΜ), ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλό
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του
περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ανωτέρω
Νόμου, και να εφαρμόζεται η ιεράρχηση των δράσεων
και εργασιών διαχείρισης των ΑΥΜ, όπως αυτή ορίζεται
στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ίδιου Νόμου.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας, πρόσθετα στους
ορισμούς του άρθρου 11 του Νόμου 4042/2012 και ισχύ−
ουν οι παρακάτω ορισμοί:
1. Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ): Τα από−
βλητα που παράγονται από Υγειονομικές Μονάδες και
αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρ−
τήματος της Απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής
της 3ης Μαΐου 2000, όπως εκάστοτε ισχύει. Τα ΑΥΜ
περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες:
i) Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) που προσομοιάζουν
με τα οικιακά απόβλητα.
ii) Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων
(ΕΑΥΜ):
α. Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ),
τα οποία εκδηλώνουν μόνο την επικίνδυνη ιδιότητα Η9
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 60 του Νό−
μου 4042/2012. Ο όρος «Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς
Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)» αντικαθιστά τον όρο «Επικίνδυνα
Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ
– ΜΧ)», ο οποίος προβλέπεται στην κοινή υπουργική
απόφαση 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1419).
β. Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ), τα οποία εκ−
δηλώνουν την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 ταυτόχρονα με
μία ή περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες σύμφωνα με
το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 60 του Νόμου 4042/2012.
Ο όρος «Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)» αντικαθι−
στά τον όρο «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα που έχουν
ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα (ΕΙΑ
– ΜΤΧ)», ο οποίος προβλέπεται στην κοινή υπουργική
απόφαση 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1419).
γ. Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ), τα οποία εκδη−
λώνουν μία τουλάχιστον επικίνδυνη ιδιότητα εκτός της
ιδιότητας Η9. Ο όρος «Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)»
αντικαθιστά τον όρο «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμι−
γώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΤΧ)», ο οποίος προβλέ−
πεται στην κοινή υπουργική απόφαση 37591/2031/2003
(ΦΕΚ Β΄ 1419).
iii) Ειδικά Ρεύματα Αποβλήτων: Ραδιενεργά, συσκευα−
σίες με αέρια υπό πίεση, ρεύματα αποβλήτων εναλλα−
κτικής διαχείρισης (μπαταρίες, απόβλητα ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), απόβλητα έλαια,
απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων).
2. Αποτέφρωση: Η θερμική επεξεργασία αποβλήτων,
με ή χωρίς ανάκτηση της θερμότητας που εκλύεται
κατά την καύση, συμπεριλαμβανομένης της αποτέφρω−
σης αποβλήτων με οξείδωση, καθώς και άλλων τεχνι−
κών θερμικών επεξεργασιών όπως της πυρόλυσης της
αεριοποίησης ή της τεχνικής πλάσματος, εφόσον οι
ουσίες που προέρχονται από την επεξεργασία αυτή,
στη συνέχεια, αποτεφρώνονται.
3. Αποστείρωση: Κάθε μέθοδος επεξεργασίας αποβλή−
των από υγειονομικές μονάδες που πετυχαίνει μείωση
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του μικροβιακού φορτίου των αποβλήτων σε επίπεδα
παρόμοια με αυτά των οικιακών αποβλήτων.
4. Μεταφόρτωση: Η φόρτωση των αποβλήτων από
μέσο μεταφοράς, μέσω κινητής μονάδας ή μόνιμης εγκα−
τάστασης, σε άλλο μέσο μεταφοράς. Η μεταφόρτωση
μέσω κινητών μονάδων αποτελεί εργασία μεταφοράς,
ενώ η μόνιμη εγκατάσταση μεταφόρτωσης αποτελεί
εργασία αποθήκευσης.
5. Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ) είναι οι ακόλουθες:
• Δημόσια θεραπευτήρια (ΔΘ)
• Ιδιωτικά Θεραπευτήρια (ΙΘ)
• Κέντρα Υγείας (ΚΥ)
• Δημοτικά Ιατρεία (ΔΙ)
• ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών υγείας (ΝΠΙΔ)
• Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των ασφαλι−
στικών οργανισμών (π.χ. κλινικές ΙΚΑ) (ΙΚΑ)
• Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των ενόπλων
δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία) (ΣΝ)
• Κέντρα αιμοδοσίας (ΚΑ)
• Διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια (ΔΕ)
• Μικροβιολογικά εργαστήρια (Μ)
• Οδοντιατρεία (ΟΔ)
• Κτηνιατρικές κλινικές (ΚΚ)
• Κτηνιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστή−
ρια
Άρθρο 3
Πεδίο Εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζο−
νται για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων της
παραγράφου 1 εδάφιο (i) του άρθρου 2 της παρούσας
απόφασης που προέρχονται από ΥΜ, όπως αυτές ορί−
ζονται στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, δεδομένου
ότι η διαχείριση των αποβλήτων των παραγράφων 1
εδάφιο (i) και 1 εδάφιο (iii) του άρθρου 2 ρυθμίζεται από
ειδικές διατάξεις.
2. Ειδικότερα:
2.1 Η διαχείριση των ΑΥΜ της κατηγορίας των Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) που προσομοιάζουν με τα
οικιακά απόβλητα γενικότερα ρυθμίζεται με τις διατά−
ξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 50910/2727/2003
όπως κάθε φορά ισχύει.
2.2 Η διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν μετά
τις εργασίες διαχείρισης (D ή R) στις οποίες έχουν
υποβληθεί τα ΑΥΜ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006 ή της
κοινής υπουργικής απόφασης 50910/2727/2003 όπως
κάθε φορά ισχύουν.
2.3 Η διαχείριση των ΑΥΜ που εμπίπτουν στις δια−
τάξεις του Νόμου 2939/2001 γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου αυτού, όπως κάθε φορά ισχύουν,
καθώς και τις διατάξεις των κατά περίπτωση κανονιστι−
κών πράξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του.
3. α) Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας τα
προερχόμενα από ΥΜ απόβλητα, τα οποία εξαιρούνται
από το πεδίο εφαρμογής της Ενότητας Β΄ του Νόμου
4042/2012.
β) Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρού−
σας ειδικά ρεύματα αποβλήτων όπως μονωτικά υλικά
που περιέχουν αμίαντο, συσκευασίες με αέρια υπό πί−
εση, εξαντλημένα προσροφητικά υλικά και φίλτρα κλπ.,
εφόσον η διαχείρισή τους διέπεται από άλλες ειδικές
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
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4. Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης υπάγεται
και η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων με μολυ−
σματικές ή μη ιδιότητες, ανεξαρτήτως ποσότητας, τα
οποία παράγονται κατά την άσκηση διαφόρων δραστη−
ριοτήτων, 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.

απαιτείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
19 της παρούσας απόφασης.
3. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος
του ΥΠΕΚΑ, το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επι−
κίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων αναρτάται
στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

Άρθρο 4
Αρχές και στόχοι διαχείρισης
των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

Οι βασικές κατηγορίες των αποβλήτων από υγειονο−
μικές μονάδες αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ.1 της πα−
ρούσας. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας, η αρμόδια
υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ αναρτά αμελλητί στην ιστοσελίδα
του ΥΠΕΚΑ ενδεικτικούς καταλόγους για την κατηγο−
ριοποίηση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων και τις
(ενδεικτικές) κατάλληλες εργασίες διαχείρισής τους.

1. 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 περιβάλλο−
ντος, την ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων, τη
διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού και την ιεράρχηση
των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των απο−
βλήτων. Η μη εφαρμογή της ιεράρχησης ενδέχεται να
επιβάλλεται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για συ−
γκεκριμένα ρεύματα αποβλήτων, για λόγους τεχνικής
σκοπιμότητας, οικονομικής βιωσιμότητας και περιβαλ−
λοντικής προστασίας.
2. Για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση
των αρχών της προηγούμενης παραγράφου και κατ’
εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 22 και της παρ. 1 του
άρθρου 35 του Ν. 4042/2012, το ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία
με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
εκπονεί Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, το οποίο αποτε−
λεί μέρος του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης όλων των
αποβλήτων της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.
4042/2012 και το άρθρο 5 της παρούσας, και αποτελεί
στρατηγικό και πολιτικό σχεδιασμός.
Άρθρο 5
Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων – Ειδικό Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων.
Α. Γενικές τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης ΑΥΜ.
Για την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των ΑΥΜ
θεσπίζονται Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές για τη συλ−
λογή – συσκευασία και σήμανση των αποβλήτων αυτών,
τη μεταφορά, την αποθήκευση εντός και εκτός της ΥΜ,
τις μεθόδους επεξεργασίας, καθώς και για τις μελέτες
οργάνωσης των εγκαταστάσεων ή/και των εργασιών
διαχείρισης. Οι Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές περιέ−
χονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.
Β. Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Απο−
βλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΕΣΔΕΑΥΜ).
Η κατάρτιση και η υλοποίηση του ΕΕΣΔΕΑΥΜ γίνεται
από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης.
1. Το ΕΕΣΔΕΑΥΜ καθορίζει ειδικούς στόχους, δράσεις
και μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των ΕΑΥΜ. Το περι−
εχόμενο του ΕΕΣΔΕΑΥΜ περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου
22 του Νόμου 4042/2012.
2. Το ΕΕΣΔΕΑΥΜ αναθεωρείται ή τροποποιείται του−
λάχιστον ανά εξαετία, εφόσον ενδείκνυται και εφόσον

Άρθρο 6
Χαρακτηρισμός Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
(ΑΥΜ)

Άρθρο 7
Υπόχρεοι διαχείρισης ΑΥΜ
1. Υπόχρεοι διαχείρισης ΑΥΜ είναι οι υγειονομικές
μονάδες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν
δραστηριότητα, που σχετίζεται με την παραγωγή ή δι−
αχείριση ΑΥΜ.
2. Κάθε παραγωγός ή κάτοχος ΑΥΜ υποχρεού−
ται να ακολουθεί τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν.
4042/2012.
Άρθρο 8
Εργασίες διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων
Yγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)
Α. Στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου
5 της παρούσας απόφασης (Παράρτημα Ι) προσδιορί−
ζονται οι απαιτήσεις για τις ακόλουθες εργασίες δια−
χείρισης των ΕΑΥΜ:
1. Συλλογή – Συσκευασία – Σήμανση ΕΑΥΜ
2. Μεταφορά ΕΑΥΜ εντός και εκτός ΥΜ.
3. Αποθήκευση ΕΑΥΜ εντός και εκτός ΥΜ.
4. Επεξεργασία των ΕΑΥΜ εντός και εκτός ΥΜ. Η επε−
ξεργασία περιλαμβάνει:
4.1 Αποτέφρωση (εργασία: D10, R1) για το σύνολο των
ΕΑΑΜ και των ΜΕΑ όπως αυτά ορίζονται στην παρά−
γραφο 1 εδάφιο (ii), σημεία (α) και (β) του άρθρου 2
της παρούσας απόφασης. Προσδιορίζονται οι τεχνικές
προδιαγραφές των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης. Η
αποτέφρωση ΕΑΥΜ εφαρμόζεται σε σταθερές μονάδες
επεξεργασίας.
4.2 Αποστείρωση για τα ΕΑΑΜ όπως αυτά ορίζονται
στην παράγραφο 1 εδάφιο (ii), σημείο (α) του άρθρου 2
της παρούσας απόφασης. Προσδιορίζονται οι τεχνικές
προδιαγραφές της αποστείρωσης, οι οποίες εφαρμό−
ζονται, τόσο σε σταθερές όσο και σε κινητές μονάδες
επεξεργασίας. Οι διαδικασίες αποστείρωσης ακολου−
θούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ.
12740/00 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.3 Αποτέφρωση ή άλλες εργασίες ανάκτησης – διάθε−
σης για τα ΑΕΑ, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο
1 εδάφιο (ii) στοιχείο (γ) του άρθρου 2 της παρούσας
απόφασης.
5. Διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από
τις προαναφερόμενες εργασίες 4.1 και 4.2 και συγκε−
κριμένα των τεφρών ή ξηρών υπολειμμάτων της απο−
τέφρωσης και των αποστειρωμένων αποβλήτων και
περιλαμβάνουν:
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5.1. Υπολείμματα αποτέφρωσης ΕΑΥΜ.
Για τις τέφρες ή ξηρά υπολείμματα ισχύουν τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 9 της κοινής υπουργικής από−
φασης 22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. Για την
κατηγοριοποίηση των υπολειμμάτων της αποτέφρωσης,
διενεργούνται δειγματοληψίες, σύμφωνα με το πρότυ−
πο του ΕΛΟΤ ΕΝ 14899 «Χαρακτηρισμός αποβλήτων
− Δειγματοληψία αποβλήτων υλικών − Πλαίσιο για την
προετοιμασία και εφαρμογή ενός σχεδίου δειγματο−
ληψίας» για τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων και
χημικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό των ποιοτι−
κών και ποσοτικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Άρθρο 11 της κοινής υπουργικής
απόφασης 22912/1177/2005 και την Απόφαση 2003/33/ΕΚ,
όπως εκάστοτε ισχύουν.
5.2 Αποστειρωμένα Απόβλητα.
Τα ΕΑΑΜ, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία σε μο−
νάδες Αποστείρωσης, σύμφωνα με τις Γενικές Τεχνικές
Προδιαγραφές του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης,
είναι απόβλητα που προσομοιάζουν με τα αστικά στε−
ρεά απόβλητα και διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής
Ταφής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ο φορέας παραλαβής των αποστειρωμένων απο−
βλήτων εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 13 και
στο Παράρτημα ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης
29407/3508/2002, για τη διαδικασία και τα κριτήρια απο−
δοχής αποβλήτων και στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγρα−
φές του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 9
Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων
1. Κάθε ΥΜ που υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειο−
δότηση καταρτίζει «Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης
Αποβλήτων» σύμφωνα με τον οδηγό του Παραρτήματος
IΙ της παρούσας απόφασης. Ο «Εσωτερικός Κανονισμός
Διαχείρισης Αποβλήτων» κάθε ΥΜ θεωρείται από την
αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ).
2. Η κατάρτιση των ως άνω Εσωτερικών Κανονισμών
αποσκοπεί στην εφαρμογή διαδικασιών ολοκληρωμένης
διαχείρισης των αποβλήτων εντός των ΥΜ.
Μέσω των Εσωτερικών Κανονισμών καθορίζονται,
μεταξύ άλλων, οι στόχοι κάθε ΥΜ αναφορικά με τη
διαχείριση των αποβλήτων που αφορούν:
Α) την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων
Β) την ξεχωριστή συλλογή των διαφόρων κατηγοριών /
ρευμάτων αποβλήτων
Γ) τη διασφάλιση της περαιτέρω σύννομης διαχείρι−
σης των αποβλήτων εκτός των ΥΜ.
Οι στόχοι αυτοί είναι δεσμευτικοί για όλο το προσω−
πικό των ΥΜ, το οποίο, με βάση τις αρμοδιότητές του,
συμβάλλει στην επίτευξή τους.
Άρθρο 10
Μέτρα και προϋποθέσεις για τη διαχείριση
Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
Α. Για την διαχείριση των ΕΑΥΜ εκδίδονται, κατά πε−
ρίπτωση, οι εξής διοικητικές πράξεις:
Α1. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)
ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σύμφω−
να με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του ν.4014/2011,
όπου απαιτείται σύμφωνα με το ν.4014/2011 και την ΥΑ
1958/2012 όπως ισχύουν. Στην περίπτωση που οι εργα−
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σίες ανάκτησης ή διάθεσης ΕΑΥΜ (D1 ως D15 ή R1 ως
R13) πραγματοποιούνται εντός της ΥΜ, οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την εκτέλεση των εργασιών αυτών
καθορίζονται στην ΑΕΠΟ της ΥΜ. Η μελέτη περιβαλλο−
ντικών επιπτώσεων που απαιτείται κατά περίπτωση θα
πρέπει, πρόσθετα στα προβλεπόμενα από την παρά−
γραφο 1 στοιχείο (α) του άρθρου 36 του ν.4042/2012, να
συμπεριλαμβάνει τη μελέτη οργάνωσης της εγκατάστα−
σης, σύμφωνα με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές
του άρθρου 5 της παρούσας.
Στην ΑΕΠΟ, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ΕΑΥΜ, θα
πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα οριζόμενα
στην παράγραφο 1.α του άρθρου 36 του Ν. 4042/2012.
Για τις εγκαταστάσεις παραλαβής και περαιτέρω δι−
αχείρισης ΕΑΥΜ, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται,
επιπρόσθετα, όροι για την παροχή διευκολύνσεων στους
συλλέκτες – μεταφορείς ΕΑΥΜ, όσον αφορά την στάθ−
μευση, τον καθαρισμό και ιδιαίτερα την απολύμανση
των μέσων μεταφοράς (οχήματα, κάδοι κ.λπ.).
Για τη λειτουργία των κινητών μονάδων, που εκτελούν
εργασίες επεξεργασίας ΕΑΥΜ στο χώρο των ΥΜ, δεν απαι−
τείται ξεχωριστή ΑΕΠΟ. Οι όροι για την εκτέλεση των ως
άνω εργασιών περιλαμβάνονται στην ΑΕΠΟ της ΥΜ.
Α2. Άδεια Συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ
1. Για τη συλλογή και μεταφορά ΕΑΥΜ εκτός των ΥΜ
απαιτείται άδεια, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 36 του Ν.
4042/2012.
2. Για τη χορήγηση της άδειας συλλογής και μεταφο−
ράς ΕΑΥΜ απαιτείται υποβολή μελέτη οργάνωσης του
δικτύου συλλογής και μεταφοράς, τα περιεχόμενα της
οποίας εξειδικεύονται στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγρα−
φές του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.
3. Για τη χορήγηση της άδειας συλλογής και μεταφο−
ράς ΕΑΥΜ απαιτούνται επίσης:
α) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 1.γ)2. του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012
της παρούσας απόφασης.
β) Παράβολο, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παρ.
Β.2.3 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης
13588/725/28.3.2006 (Β΄ 383), όπως έχει τροποποιηθεί με
την παράγραφο δ΄ του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής
απόφασης 8668/28.2.2007 (Β΄ 287) και την παράγραφο 1
γ)4 του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012.
4. Η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή δύναται, τόσο κατά
τη διαδικασία χορήγησης της άδειας, όσο και μετά τη
χορήγηση αυτής, στην περίπτωση που, παρά τα ληφθέ−
ντα μέτρα, διαπιστωθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον
και τη δημόσια υγεία, να ζητεί αιτιολογημένα από τον
ενδιαφερόμενο, την υποβολή συμπληρωματικών στοι−
χείων και να επιβάλλει κάθε πρόσθετο όρο για τη δι−
ασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της
δημόσιας υγείας.
5. Η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να απορρίπτει αιτι−
ολογημένα την αίτηση για χορήγηση της άδειας συλ−
λογής και μεταφοράς, ιδίως όταν κρίνεται ότι η μελέτη
της οργάνωσης του δικτύου συλλογής και μεταφοράς,
δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις Γενικές Τεχνι−
κές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της παρούσας από−
φασης.
6. Περιεχόμενο της άδειας συλλογής και μεταφοράς
Η άδεια συλλογής και μεταφοράς πρέπει να περιλαμ−
βάνει τουλάχιστον:
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• τις κατηγορίες των ΕΑΥΜ
• τις ελάχιστες απαιτήσεις μέσων και διαδικασιών
• την οργάνωση του δικτύου συλλογής−μεταφοράς
(συνοπτική περιγραφή)
• τις ληπτέες προφυλάξεις στον τομέα της ασφά−
λειας
• τυχόν πρόσθετους όρους και περιορισμούς.
7. Ισχύς της άδειας συλλογής και μεταφοράς
α) Η άδεια συλλογής και μεταφοράς χορηγείται μέσα
σε διάστημα 50 ημερών από την υποβολή όλων των
απαιτούμενων στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο. Το
διάστημα για την χορήγηση της άδειας συλλογής και
μεταφοράς μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρ−
μοδίου για την έκδοση της άδειας οργάνου, σύμφωνα
με τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.
2690/1999, όπως ισχύει.
β) Η διάρκεια ισχύος της άδειας συλλογής και με−
ταφοράς είναι πενταετής και δύναται να ανανεώνεται
πριν τη λήξη της πενταετίας. Για την ανανέωσή της το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στη
συλλογή−μεταφορά πρέπει να υποβάλει τα κάτωθι:
• μελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής και μετα−
φοράς, εφ’ όσον έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή. Η
αλλαγή/προσθήκη των μέσων μεταφοράς ή των οδηγών
δεν θεωρείται ουσιώδης μεταβολή.
• ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ ή εγγυητική επι−
στολή (όταν υφίσταται αναπροσαρμογή του ποσού) και
το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με το εδάφιο 3
της παραγράφου Α2 του παρόντος άρθρου.
Οι προαναφερόμενες άδειες συλλογής και μεταφοράς
εναρμονίζονται πλήρως, ως προς το περιεχόμενό τους,
με τις αντίστοιχες άδειες συλλογής και μεταφοράς που
αναφέρονται στο άρθρο 7 της κοινής υπουργικής από−
φασης 13588/725/2006 όπως ισχύει, διαφοροποιούμενες
μόνο ως προς τα απόβλητα με μολυσματικές ιδιότητες
(κλάση UN 6.2, ιδιότητα Η9), για τα οποία εφαρμόζονται
ειδικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στις Γενικές Τε−
χνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της παρούσας.
Οι δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς επικιν−
δύνων αποβλήτων, κατά την έννοια του άρθρου 7 της
κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006, όπως
ισχύει, και των ΕΑΥΜ της παρούσας, μπορούν να αδει−
οδοτούνται με ενιαία διοικητική πράξη κατόπιν σχετικής
αίτησης του ενδιαφερόμενου.
Β. Ειδικές διατάξεις
1.1 Η διασυνοριακή μεταφορά ΕΑΥΜ πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις και εξει−
δικεύεται με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του
άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.
1.2 Για τις εισαγωγές ή εξαγωγές ΕΑΥΜ επιλέγεται,
κατά την κρίση της ανωτέρω αρμόδιας αρχής, το σημείο
εισόδου / εξόδου που βρίσκεται πλησιέστερα στο χώρο
συλλογής ή αποθήκευσης των αποβλήτων και διαθέτει
τις απαραίτητες υποδομές.
2. Στο Μητρώο των φορέων διαχείρισης επικινδύνων
αποβλήτων, που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία Περι−
βάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με το εδάφιο 3 της
παρ. Γ του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης
13588/725/2006 όπως ισχύει, καταχωρούνται και τα φυ−
σικά ή νομικά πρόσωπα διαχείρισης ΕΑΥΜ.
Στο Μητρώο δεν καταχωρούνται οι υγειονομικές μο−
νάδες που εκτελούν εργασίες αποθήκευσης επικινδύνων
αποβλήτων R13 ή D15.

Οι Υπηρεσίες που εκδίδουν τις ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του ν.4014/2011 ή τις
άδειες συλλογής − μεταφοράς ΕΑΥΜ, υποχρεούνται να
τις διαβιβάζουν στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος
του Υ.Π.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με το εδάφιο 3 της παρ. Γ του
άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006
όπως ισχύει, καθώς και τις ανανεώσεις, τροποποιήσεις ή
ανακλήσεις υφισταμένων αδειών, προκειμένου να κατα−
χωρούνται αμελλητί στο σχετικό Μητρώο.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν απαλλάσ−
σουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα διαχείρισης ΕΑΥΜ
από την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων των Ν.
3325/2005 και 3982/2011, όπως ισχύουν, εφ’ όσον η δρα−
στηριότητα τους εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των
προαναφερόμενων νόμων.
Άρθρο 11
Υποχρεώσεις παραγωγών και κατόχων Επικινδύνων
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
1. Κάθε παραγωγός ή κάτοχος ΕΑΥΜ υποχρεούται:
1.1. Εφόσον είναι παραγωγός ΕΑΥΜ, 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 παρούσας
απόφασης.
γ) Άδεια λειτουργίας (εφόσον απαιτείται).
1.2. Εφόσον είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο που δρα−
στηριοποιείται σε συλλογή – μεταφορά ΕΑΥΜ:
α) να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια συλλογής και
μεταφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο Β του άρθρου
10 της παρούσας απόφασης.
β) κατά τη συλλογή και μεταφορά των ΕΑΥΜ στο
εσωτερικό της χώρας, να προβαίνει στην κατάλληλη συ−
σκευασία και σήμανση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.
4042/2012 και όπως εξειδικεύεται στις Γενικές Τεχνικές
Προδιαγραφές στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, καθώς
και στη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου αναγνώρι−
σης της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006, το
οποίο θα πρέπει να συνοδεύει τα απόβλητα. Η συμπλή−
ρωση του εντύπου αναγνώρισης αποτελεί υποχρέωση
και του αποδέκτη των αποβλήτων, όπως προβλέπεται
στις ως άνω Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές.
1.3. Εφόσον είναι εγκατάσταση διαχείρισης ΕΑΥΜ (ερ−
γασίες D/R), να διαθέτει τα αναφερόμενα στα εδάφια α,
γ της παραγράφου 1.1. του παρόντος άρθρου.
2. Επιπλέον, κάθε παραγωγός ή κάτοχος ΕΑΥΜ υπο−
χρεούται:
α) Να τηρεί μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.
4042/2012. Το περιεχόμενο του μητρώου αυτού καθορί−
ζεται στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου
5 της παρούσας απόφασης.
Προκειμένου για εγκαταστάσεις, μετά την παύση
λειτουργίας τους, το μητρώο της τελευταίας τριετούς
περιόδου λειτουργίας διαβιβάζεται στην αρχή που εί−
ναι αρμόδια για την έκδοση της απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων.
β) Να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες και στοιχεία
στην αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, όταν ζητούνται.
γ) Να διαβιβάζει υποχρεωτικά κατά το μήνα Φεβρου−
άριο στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας, στην
περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή και στην αρμόδια
υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Κ.Α:
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• Έκθεση με στοιχεία για τα ΕΑΥΜ που παρέλαβε και
διαχειρίστηκε το προηγούμενο έτος.
• Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) για
όλα τα είδη των αποβλήτων που παρήγαγε το προη−
γούμενο έτος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
εφόσον η δραστηριότητα υπόκειται σε περιβαλλοντική
αδειοδότηση.
Το περιεχόμενο των εκθέσεων καθορίζεται στις Γενι−
κές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της παρού−
σας απόφασης.
δ) Να μην προβαίνει σε ανάμειξη επικίνδυνων με μη
επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 30 του Ν. 4042/2012.
ε) Όταν διαπιστώνει σημαντικές επιπτώσεις στο πε−
ριβάλλον και τη δημόσια υγεία κατά παράβαση της
σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, κατά τη
λειτουργία της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης
ή ανάκτησης ή κατά την συλλογή και μεταφορά των
ΕΑΥΜ:
i. Να ειδοποιεί αμελλητί, προφορικά και εγγράφως,
το αργότερο εντός 24 ωρών, τις αρμόδιες υπηρεσίες
Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας Περιφέρειας και
την αρμόδια για την έκδοση της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ
αρχή και να θέτει στην διάθεσή τους κάθε σχετική
πληροφορία.
ii. Να λαμβάνει άμεσα κάθε αναγκαίο μέτρο και
iii. Να υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλο−
ντος και Υγείας της οικείας Περιφέρειας σχέδιο αντι−
μετώπισης των ως άνω επιπτώσεων.
3. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαχείρισης ΕΑΥΜ
εφαρμόζει ανελλιπώς τους περιβαλλοντικούς όρους
και τον εσωτερικό κανονισμό διαχείρισης της μονάδας
(όπου απαιτείται) με την οποία συνεργάζεται.
4. Απαγορεύεται η επεξεργασία ΕΑΥΜ σε εγκατα−
στάσεις που δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές
που προβλέπονται στις διατάξεις των Γενικών Τεχνικών
Προδιαγραφών του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης,
με την επιφύλαξη της εξαίρεσης του ενταφιασμού των
ανθρώπινων μελών. Ο ενταφιασμός των ανθρωπίνων
μελών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας
περί ίδρυσης και λειτουργίας κοιμητηρίων, όπως κάθε
φορά ισχύουν, και αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση
του νεκροταφείου όπου έγινε η ταφή.
Άρθρο 12
Έκτακτες Ανάγκες
Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, και μετά από εισή−
γηση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης, λαμβάνονται από την Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους κατά
περίπτωση αρμόδιους φορείς, όλα τα αναγκαία μέτρα,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, προσωρινών πα−
ρεκκλίσεων από την παρούσα απόφαση, προκειμένου τα
συγκεκριμένα επικίνδυνα απόβλητα να μην αποτελέσουν
απειλή κατά του πληθυσμού ή του περιβάλλοντος. Η
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει
αμελλητί τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., τις συναρμόδιες αρχές
και τους οργανισμούς της Αυτοδιοίκησης, στην περι−
οχή των οποίων συντρέχει η έκτακτη ανάγκη για τα
ληπτέα μέτρα.
Σε περίπτωση που τα εν λόγω μέτρα αφορούν στο εν−
δεχόμενο προσωρινών παρεκκλίσεων από την παρούσα
απόφαση, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Ο
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Υπουργός Π.Ε.Κ.Α. ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για τις εν λόγω παρεκκλίσεις.
Άρθρο 13
Ειδικές διατάξεις
1. Όλα τα φαρμακεία καθίστανται σημεία συλλογής
ληγμένων φαρμάκων που προέρχονται από την κατ’
οίκον περίθαλψη ασθενών. Η περαιτέρω διαχείριση των
ως άνω ληγμένων φαρμάκων γίνεται σύμφωνα με την
ΥΑ ΔΥΓ3α/οικ 2464/2012 (ΦΕΚ Β 11).
2. Επιπλέον των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου, οι Δήμοι μπορούν να συστήνουν
Δημοτικά Συστήματα Συλλογής και Μεταφοράς ΕΑΥΜ,
προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της πρω−
τοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και των δημοτών.
Τα προαναφερόμενα Δημοτικά Συστήματα, δραστηρι−
οποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου
ΟΤΑ σε ό,τι αφορά την συλλογή. Κατά τα λοιπά για τα
προαναφερόμενα Δημοτικά Συστήματα ισχύουν όσα
αναφέρονται στην παρούσα για τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα που ασκούν την δραστηριότητα της συλλογής
και μεταφοράς ΕΑΥΜ.
3. Επίσης δύνανται να αναπτυχθούν συστήματα συλλο−
γικά ή ατομικά για τη συλλογή των ληγμένων φαρμάκων,
στα οποία θα συμμετέχουν οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς
και οι προμηθευτές φαρμάκων, τα φαρμακεία κ.λπ., βά−
σει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.4042/2012.
4. 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 μεταφο−
ράς, κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης.
5. Όλες οι ΥΜ του άρθρου 2 που υπόκεινται σε πε−
ριβαλλοντική αδειοδότηση καθίστανται σημεία συλλο−
γής αποσυρόμενων ιατρικών συσκευών που περιέχουν
υδράργυρο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της
περιοχής. Η συλλογή θα γίνεται σε κατάλληλους υπο−
δοχείς. Η περαιτέρω διαχείριση γίνεται σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
6. Οι ΥΜ (οδοντιατρεία κ.λπ.), οι οποίες παράγουν
απόβλητα που περιέχουν κράματα υδραργύρου, οφεί−
λουν να εφοδιαστούν με τους κατάλληλους υποδοχείς,
σύμφωνα με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του
άρθρου 5 της παρούσας. Οι υποδοχείς αυτοί, μετά την
πλήρωσή τους, θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένο φυ−
σικό ή νομικό πρόσωπο συλλογής μεταφοράς ΕΑΥΜ συ−
μπεριλαμβανομένου του οικείου Δημοτικού Συστήματος
συλλογής και μεταφοράς.
Άρθρο 14
Διαλογή στην πηγή ΑΥΜ
Οι κατηγορίες των ΑΥΜ, όπως καθορίζονται στο άρ−
θρο 2 της παρούσας, τυγχάνουν ξεχωριστής διαχείρισης
εντός και εκτός της ΥΜ.
Συγκεκριμένα:
1. ΑΣΑ: Συλλέγονται και παραδίδονται στον οικείο
υπόχρεο ΟΤΑ ή σε αδειοδοτημένο συλλέκτη − μεταφο−
ρέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής
απόφασης 50910/2727/2003.
2. ΕΑΥΜ: Η ξεχωριστή συλλογή τους πραγματοποιείται
από το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, στο σημείο
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παραγωγής τους, την στιγμή που παράγονται. Τοποθε−
τούνται ξεχωριστά σε διακριτούς περιέκτες, ανάλογα
με την κατηγορία (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ). Οι επί μέρους
περιέκτες σφραγίζονται επί τόπου από το προαναφερό−
μενο αρμόδιο προσωπικό. Γενικότερα η διαχείρισή τους
γίνεται σύμφωνα με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές
του άρθρου 5 της παρούσας.
3. Ειδικά ρεύματα Αποβλήτων: Η διαχείρισή τους γί−
νεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής
απόφασης 13588/725/2006, τα εκτελεστικά Προεδρικά
Διατάγματα του Ν.2939/2001 και λοιπές διατάξεις, όπως
κάθε φορά ισχύουν.
4. Απαγορεύεται η ανάμιξη αποβλήτων των προηγου−
μένων κατηγοριών. Τα συσκευασμένα απόβλητα, μετά
από τη διαλογή στην πηγή, σύμφωνα με τα αναφερόμε−
να στην παράγραφο 2 του παρόντος, απαγορεύεται να
υποστούν οποιαδήποτε περαιτέρω διαλογή. Οι συσκευ−
ασίες των αποβλήτων των προηγουμένων κατηγοριών
απαγορεύεται να παραβιαστούν. Απαγορεύεται η ανάμι−
ξη συσκευασιών διαφορετικών κατηγοριών αποβλήτων
της παραγράφου 2 του παρόντος.
Άρθρο 15
Έλεγχοι – Αρμόδιες Αρχές
Α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα διαχείρισης ΑΥΜ
υπόκεινται σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους από
τις αρμόδιες αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 3
του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, καθώς και από:
1. το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρό−
νοιας (ΣΕΥΥΠ),
2. τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας της οικείας Περι−
φέρειας, προκειμένου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
τους, να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων που προβλέ−
πονται στην αντίστοιχη ΑΕΠΟ και των όρων προστασίας
της δημόσιας υγείας.
Β. Στην περίπτωση εντοπισμού παραβάσεων, ενημε−
ρώνονται:
1. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
(ΕΥΕΠ),
2. Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρό−
νοιας (ΣΕΥΥΠ),
3. Η αρμόδια υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ή η αρμόδια
υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που έχει εκ−
δώσει την ΑΕΠΟ,
4. Η αρμόδια υπηρεσία που έχει εκδώσει την Άδεια
λειτουργίας,
5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος και υγείας
της οικείας Περιφέρειας
και προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία και τα οριζόμενα στο άρθρο
18 της παρούσας.
Γ. Οι προαναφερόμενες αρμόδιες αρχές του παρόντος
άρθρου, διενεργούν τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις
και σε επιχειρήσεις συλλογής – μεταφοράς και διασυνο−
ριακής μεταφοράς ΕΑΥΜ για τον έλεγχο τήρησης των
όρων της σχετικής άδειας.
Σε περίπτωση συλλογής και μεταφοράς, οι ως άνω
έλεγχοι αφορούν και στην προέλευση και στον προο−
ρισμό των Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μο−
νάδων. Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται και
στους κατόχους και παραγωγούς Επικινδύνων Αποβλή−
των Υγειονομικών Μονάδων στο πλαίσιο εφαρμογής
των άρθρων 10 και 11 της παρούσας απόφασης.

Για τον έλεγχο στα σημεία εισόδου/εξόδου κατά τη
διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων, αρμόδιες υπηρεσί−
ες είναι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
(ΕΥΕΠ) και οι κατά τόπους αρμόδιες Τελωνειακές αρχές
του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα και με την πα−
ράγρ. 1.γ)5. του άρθρου 57 του Ν.4042/2012.
Δ. Ειδικοί Έλεγχοι
1. Σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΕΑΥΜ εντός ΥΜ
των Ενόπλων Δυνάμεων, ο έλεγχος διενεργείται σε συ−
νεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων
Δυνάμεων.
2. Σε εγκαταστάσεις κτηνιατρικών διαγνωστικών και
ερευνητικών εργαστηρίων και κτηνιατρικών κλινικών,
ο έλεγχος διενεργείται σε συνεργασία με αρμόδιο εκ−
πρόσωπο της κτηνιατρικής υπηρεσίας.
3. Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται επίσης
και μετά τον τερματισμό της λειτουργίας της εγκατά−
στασης ή του χώρου διάθεσης ή/και ανάκτησης ΕΑΥΜ,
καθώς και κατά το στάδιο της μετέπειτα φροντίδας,
σύμφωνα με το άρθρο 9 της κοινής υπουργικής από−
φασης 13588/725/2006.
Ε. Κατά τα λοιπά ζητήματα που αφορούν στους ελέγ−
χους, ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν.4014/2011 και στο
Ν.4042/2012.
Άρθρο 16
Ως εποπτεύον Υπουργείο για την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης ορίζεται:
α) Για την εκτός των ΥΜ διαχείριση των ΑΥΜ, το
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
β) Για την εντός των ΥΜ, το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
γ) Στις περιπτώσεις που ΥΜ διαθέτουν μονάδες επε−
ξεργασίας ΕΑ, εποπτεύοντα υπουργεία είναι το Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 17
Κόστος διαχείρισης ΕΑΥΜ
Το κόστος διαχείρισης των ΕΑΥΜ αποβλήτων βαρύνει
τον αρχικό παραγωγό των ΕΑΥΜ και τον τρέχοντα ή
τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων, σύμφωνα
με το Άρθρο 15 του 4042/2012.
Άρθρο 18
Κυρώσεις
Σε οποιονδήποτε παραβιάζει τις διατάξεις της παρού−
σας απόφασης με πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται οι
ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέ−
πονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 και στο
άρθρο 37 του Ν. 4042/2012, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις
κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του Ν. 2939/2001
και του Ν.4042/2012.
Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι τη χορήγηση των αδειών συλλογής και με−
ταφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 11 της παρούσας
απόφασης, ισχύουν οι άδειες που έχουν χορηγηθεί σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37591/2031/2003
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη
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διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μο−
νάδες» (ΦΕΚ Β 1419/01.10.2003).
2. Σε περίπτωση που, μέχρι την έναρξη ισχύος της
παρούσας απόφασης, έχουν υποβληθεί αιτήσεις για τη
χορήγηση αδειών συλλογής − μεταφοράς ΕΑΥΜ, οι εν
λόγω άδειες, εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Οποιοσδήποτε προβαίνει σε εργασίες συλλογής
και μεταφοράς ΕΑΥΜ, υποχρεούται να συμμορφωθεί
με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, μέσα σε ένα
χρόνο από την έναρξη ισχύος αυτής. Οι ΥΜ, οι οποίες
προβαίνουν σε εργασίες ανάκτησης ή/και διάθεσης (R/D)
υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης, μέσα σε τρία χρόνια, από την
έναρξη ισχύος αυτής, ως προς τη χορήγηση ΑΕΠΟ.
4. Το Παράρτημα I τροποποιείται με απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Το Παράρτημα IΙ τροποποιείται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 20
Τροποποιήσεις διατάξεων
1. Η παράγραφος Β.2.2 του άρθρου 7 της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β, 383) τροποποι−
είται ως εξής:
«2.2. α) Για τη χορήγηση της άδειας συλλογής και μετα−
φοράς επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται υποβολή αίτη−
σης από τον ενδιαφερόμενο που συνοδεύεται από Μελέτη
της οργάνωσης του δικτύου συλλογής και μεταφοράς,
καθώς και από στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπο−
νται στον ν.1741/1987 και στην υπ’ αριθμ.71538/2868/1997
υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν, και στο π.δ. 104/1999.
Η μελέτη και τα ως άνω στοιχεία και πληροφορίες εξειδι−
κεύονται στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου
5 της παρούσας απόφασης.
β) Η άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων απο−
βλήτων συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορί−
ας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.)
μεταφοράς των εν λόγω αποβλήτων».
2. Η παράγραφος Γ.3 του άρθρου 7 της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β, 383) τροποποι−
είται ως εξής:
«Στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.Κ.Α. τη−
ρείται Μητρώο όλων των φορέων διαχείρισης επικινδύνων
αποβλήτων, το οποίο κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη. Οι Υπηρεσίες που εκδίδουν για εργασίες διαχεί−
ρισης επικινδύνων αποβλήτων ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ ή άδειες συλ−
λογής και μεταφοράς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
παρόν άρθρο, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην ως άνω
Υπηρεσία τις εν λόγω ΑΕΠΟ ή τις άδειες συλλογής και με−
ταφοράς που αυτές εκδίδουν για τους φορείς διαχείρισης
επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις
τροποποίησης, ανανέωσης ή ανάκλησης, προκειμένου να
καταχωρούνται αμελλητί στο σχετικό Μητρώο. Οι εγγε−
γραμμένοι σε αυτό, θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά με
οποιεσδήποτε σημαντικές μεταβολές των στοιχείων του
φακέλου καταχώρησης στο Μητρώο».
3. Η παράγραφος Α11.2 του κεφαλαίου 11 του άρθρου 4
της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006 (ΦΕΚ
Β, 791) τροποποιείται ως εξής:
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«11.2 Οι αναφερόμενες στο άρθρο 36 του Νόμου
4042/2012 άδειες (ΑΕΠΟ, άδεια λειτουργίας, άδεια συλ−
λογής και μεταφοράς».
Άρθρο 21
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης τα κάτωθι Παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Δια−
χείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: Οδηγός για την κατάρτιση Εσωτερι−
κών Κανονισμών Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών
Μονάδων
Άρθρο 22
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:
α. η υπ’ αριθμόν 37591/2031/2003 κοινή υπουργική από−
φαση (Β΄ 1419)
β. κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της
παρούσας ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από
αυτήν.
Άρθρο 23
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές για τη διαχείριση
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) αποτελούνται
από εννέα (9) κεφάλαια και ένα (1) υποπαράρτημα ως
εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΥΛΛΟΓΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΥΜ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΥΜ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΥΜ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ−
ΣΕΩΝ Η / ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΜ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΓ−
ΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ−
ΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΑΥΜ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Β. ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1 ΣΥΛΛΟΓΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ Α.Υ.Μ
1.1 ΣΥΛΛΟΓΗ
1.1.1 Χωριστή Συλλογή Αστικών Στερεών Αποβλήτων
(ΑΣΑ)
Η χωριστή συλλογή των ΑΣΑ γίνεται σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής υπουργι−
κής απόφασης 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη
διαχείριση στερεών αποβλήτων» (ΦΕΚ Β΄ 1909).
1.1.2 Χωριστή Συλλογή Επικινδύνων Αποβλήτων Υγει−
ονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)
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Γενικά:
Η ξεχωριστή συλλογή των ΕΑΥΜ πραγματοποιείται
από το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό στο ση−
μείο παραγωγής τους την στιγμή που παράγονται. Τα
απόβλητα τοποθετούνται ξεχωριστά σε διακριτούς πε−
ριέκτες ανάλογα με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά
και τη μέθοδο επεξεργασίας τους, λαμβάνοντας υπόψη
τις δυνατότητες για ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση
ή ανάκτησή τους. Τα διαχωρισμένα απόβλητα τοπο−
θετούνται σε κατάλληλους υποδοχείς συγκεκριμένου
χρώματος και χαρακτηριστικών ανάλογα με τη φύση
τους και την επεξεργασία στην οποία πρόκειται να
υποβληθούν.
1.1.2.1 Χωριστή Συλλογή Επικινδύνων Αποβλήτων Αμι−
γώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)
Τα ΕΑΑΜ) συλλέγονται χωριστά. Για τη συσκευα−
σία των ΕΑΑΜ εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού
και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυ−
να εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται στις εξής
απαιτήσεις: της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Οδι−
κές Μεταφορές (Accord European relatif au transport
international des merchandises Dangereuses par Route
– ADR), του Διεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών
(International Maritime Organization/International Maritime
Dangerous Goods code – ΙΜΟ/IMDG), του Κανονισμού για
τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικινδύνων
εμπορευμάτων (RID), της Διεθνούς Ένωσης Αερομετα−
φορών (International Air Transport Association – IATA )
και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας
(International Civil Aviation Organization − ICAO). Προϋ−
πόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξι−
νόμηση των αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητά
τους, σε κλάση και αριθμό UN. 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 διαχεί−
ρισης με τη μέθοδο της αποτέφρωσης, αυτά τοποθετού−
νται σε σακούλες κόκκινου χρώματος, και στη συνέχεια
σε ειδικούς περιέκτες (ενδεικτικά τύπου Hospital box),
ίδιου χρώματος, χωρητικότητας 40−60 l.
Σε περίπτωση που η επεξεργασία των ΕΑΑΜ γίνεται
εντός της ΥΜ, τα απόβλητα συλλέγονται σε σακούλες
κατάλληλου πάχους και υλικού (σύμφωνα με την Πα−
ράγραφο 1.2.2 του παρόντος). Οι παραπάνω σακούλες
μπορούν να τοποθετηθούν σε πλαστικό υποδοχέα (πλην
PVC), του ιδίου χρώματος, ο οποίος να μπορεί να επανα−
χρησιμοποιηθεί, αφού υποστεί τη δέουσα απολύμανση
σε κάθε κύκλο χρήσης.
Τα αιχμηρά αντικείμενα (σύριγγες μιας χρήσεως με
ενσωματωμένη τη βελόνη, βελόνες, μαχαιρίδια, λάμες,
νυστέρια συμπεριλαμβανομένων και των σπασμένων
γυαλιών) συλλέγονται σε υψηλής πυκνότητας σχεδια−
σμένους, αδιάτρητους, αυτόκλειστους, σκληρούς, πλα−
στικούς υποδοχείς (πλην PVC), με καπάκι ειδικού τύπου
που κλείνει με ασφάλεια. Οι υποδοχείς διαθέτουν ειδική
διάταξη οπής υποδοχής, είναι ανθεκτικοί στη διείσδυση
και τη διαρροή, έτσι ώστε τα στοιχεία τους να μην μπο−
ρούν να πέσουν κατά τη διάρκεια της συσκευασίας τους,
με κίνδυνο να τρυπηθεί κάποιος και κανένα στοιχείο

του περιεχομένου τους να μην μπορεί να αφαιρεθεί
από τον υποδοχέα. Το χρώμα τους θα πρέπει να είναι
ανάλογο με τη μέθοδο επεξεργασίας των αποβλήτων.
Ο υποδοχέας των αιχμηρών θα κλείνει όταν θα έχει
γεμίσει κατά τα τρία τέταρτα του συνόλου του. Εάν ο
υποδοχέας των αιχμηρών πρόκειται να αποτεφρωθεί,
θα τοποθετείται σε κόκκινο περιέκτη (ενδεικτικά τύπου
Hospital box (νοσοκομειακό κιβώτιο)) με τα άλλα από−
βλητα υψηλού κινδύνου. Εάν ο υποδοχέας των αιχμηρών
πρόκειται να υποστεί αποστείρωσης, θα τοποθετείται
σε κίτρινο περιέκτη (ενδεικτικά τύπου Hospital box) με
τα άλλα απόβλητα υψηλού κινδύνου.
Τα απόβλητα από την ανάπτυξη ερευνητικών δρα−
στηριοτήτων και μικροβιολογικών – βιοχημικών εξετά−
σεων (πλάκες, τριβλία καλλιέργειας και άλλα μέσα που
έχουν μολυνθεί από παθογόνους παράγοντες) συλλέ−
γονται είτε σε κόκκινες, είτε σε κίτρινες σακούλες και
μπορούν να υποστούν επεξεργασία αντίστοιχα είτε
με τη μέθοδο της αποτέφρωσης, είτε με τη μέθοδο
της αποστείρωσης, αρκεί να περιέχουν μόνο κάποιο
μολυσματικό παράγοντα και να μην περιέχουν κάποιο
χημικό αντιδραστήριο ή διαλύτη. Εάν περιέχουν κάποιο
χημικό αντιδραστήριο ή διαλύτη τότε συλλέγονται σε
κόκκινες σακούλες.
Τα υγρά μολυσματικά απόβλητα δύνανται να αποβάλ−
λονται για περαιτέρω επεξεργασία στο σύστημα απο−
χέτευσης μόνο μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία,
ανάμιξή τους με υποκατάστατα υποχλωριώδους νατρί−
ου (ή άλλων κατάλληλων ουσιών) και παρακολούθηση
των ποιοτικών χαρακτηριστικών των απορριπτόμενων
υγρών σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του φορέα επε−
ξεργασίας.
Η χωριστή συλλογή υγρών, μολυσματικών αποβλήτων
γίνεται κατά προτίμηση σε μικρούς υποδοχείς κατάλ−
ληλου υλικού (πλην PVC), χωρητικότητας 10−30 lit. Το
υλικό των υποδοχέων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στη
διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις και γενικό−
τερα να μην έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ αιτίας
του οποίου να μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη
δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα
επικίνδυνα απόβλητα.
Τα ΕΑΑΜ συλλέγονται πλησίον του τόπου παραγωγής
τους. Απαγορεύεται η διαδικασία εκκένωσης και επα−
ναλαμβανόμενης πλήρωσης του υποδοχέα. Η πλήρωση
των υποδοχέων δεν πρέπει να ξεπερνά τα τρία τέταρτα
(¾) του συνολικού τους όγκου.
Κατά τη διαδικασία της συλλογής λαμβάνονται μέτρα,
για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης, αερίων εκπομπών,
σταγονιδίων καθώς και της μετάδοσης παθογόνων μι−
κροοργανισμών από την άμεση επαφή των χειρών ή
του ιματισμού.
1.1.2.2 Χωριστή Συλλογή Μικτών Επικινδύνων Αποβλή−
των (ΜΕΑ) και Άλλων Επικίνδυνων Απόβλητων (ΑΕΑ)
Η χωριστή συλλογή των ΜΕΑ και ΑΕΑ γίνεται σε μι−
κρούς υποδοχείς κατάλληλου υλικού (πλην PVC), χω−
ρητικότητας 10−30 lit. Το υλικό των υποδοχέων είναι
ανθεκτικό στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονή−
σεις και γενικότερα δεν θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε
χαρακτηριστικό εξ αιτίας του οποίου μπορεί να προκλη−
θεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον
από τα συσκευασμένα επικίνδυνα απόβλητα. Για τη συ−
σκευασία των ΜΕΑ και ΑΕΑ εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις
του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα
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επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται σε
απαιτήσεις των ADR, IMDG, RID, IATA, ICAO. Προϋπόθεση
της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των
αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητά τους, σε κλά−
ση και αριθμό UN. Οι συσκευασίες φέρουν κατάλληλη
σήμανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση
της επικινδυνότητάς τους.
Τα ληγμένα ή άχρηστα φάρμακα, κυτταροστατικά ή μη
επιστρέφονται στο φαρμακείο της ΥΜ, τοποθετούνται
σε ειδικό περιέκτη και επιστρέφονται στις φαρμακευ−
τικές εταιρίες, οι οποίες τα είχαν προμηθεύσει, μετά
από σχετικό αίτημα του υπεύθυνου του Φαρμακείου ή
παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες μετα−
φορείς ΕΑ για περαιτέρω διαχείριση. Η διαχείριση των
φαρμάκων και ιδιαίτερα των κυτταροτοξικών, εμπίπτει
στο πλαίσιο εφαρμογής της κοινής υπουργικής από−
φασης 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για
τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφω−
ση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΚ» (ΦΕΚ Β΄
383), καθώς και του Νόμου 3204/2003 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα
Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 296).
Απόβλητα από ογκολογικά, παθολογικά και άλλα τμή−
ματα όπου γίνονται χημειοθεραπείες (χρησιμοποιημένες
συσκευασίες ορών με κυτταροστατικά φάρμακα από
ασθενείς στους οποίους εφαρμόζεται χημειοθεραπεία),
συλλέγονται σε κατάλληλου είδους συσκευασίες (εν−
δεικτικά κόκκινοι ή πράσινοι περιέκτες ) και οδηγούνται
προς αποτέφρωση.
Οι ιστοί, τα όργανα και τα ανθρώπινα μέλη, οδηγού−
νται προς αποτέφρωση, αφού πρώτα υποστούν τεμα−
χισμό ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμα. Τα ανθρώπινα
μέλη συλλέγονται σε κόκκινες σακούλες – περιέκτες
και αποθηκεύονται σε ψυκτικούς θαλάμους μέχρι να
οδηγηθούν προς αποτέφρωση ή να οδηγηθούν προς
ενταφιασμό.
Επικίνδυνα χημικά απόβλητα και απόβλητα με υψηλό
περιεχόμενο υδραργύρου ή καδμίου θα τοποθετούνται
ξεχωριστά κατά είδος σε ειδικούς ανθεκτικούς, στεγα−
νούς περιέκτες. Η ταυτότητα των ουσιών αναγράφεται
πάντα ευδιάκριτα έξω από τον περιέκτη. Επικίνδυνα
χημικά απόβλητα διαφορετικών τύπων δεν πρέπει ποτέ
να αναμειγνύονται.
Τα χαλασμένα πιεσόμετρα υδραργυρικής στήλης, οι
φθαρμένοι θώρακες μόλυβδου και ο κατεστραμμένος
ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός συλλέγονται χωριστά
κατά είδος σε κατάλληλους περιέκτες (π.χ. πλαστικούς,
μεταλλικούς) και σύμφωνα με τις οδηγίες των προμη−
θευτών η τα εγχειρίδια λειτουργίας.
Τα υγρά στερέωσης των ακτινολογικών μηχανημάτων
συλλέγονται σε δεξαμενές, είτε σε ειδικά μπιτόνια και πα−
ραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες μεταφορείς.
Τα εξαντλημένα φίλτρα από τους θαλάμους νηματικής
ροής, συσκευάζονται ανάλογα από το εξειδικευμένο
προσωπικό που διενήργησε την αντικατάσταση.
Οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται σύμφωνα με τις
ακόλουθες γενικές πρακτικές που οφείλει να ακολουθεί
το ειδικευμένο προσωπικό:
• τα απόβλητα συλλέγονται καθημερινά από τους
τόπους παραγωγής τους,
• όλοι οι υποδοχείς αντικαθίστανται άμεσα από νέους
ιδίου τύπου,
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• κανένας υποδοχέας δεν απομακρύνεται αν δεν ανα−
γράφεται το σημείο παραγωγής και το περιεχόμενό
του,
• η απομάκρυνση των υποδοχέων πραγματοποιείται
όταν γεμίζουν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου του
και σφραγίζονται,
• κατά την διαδικασία συλλογής τους λαμβάνονται
μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης, αέριων εκ−
πομπών, σταγονιδίων καθώς και μετάδοσης παθογόνων
μικροοργανισμών στο υπεύθυνο προσωπικό.
1.1.3 Χωριστή Συλλογή Ειδικών Ρευμάτων Αποβλήτων
από Υγειονομικές Μονάδες
Τα ραδιενεργά απόβλητα πρέπει να συλλέγονται χω−
ριστά, να αποθηκεύονται και να υπόκεινται σε περαιτέ−
ρω διαχείριση σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) υπό την επίβλεψη
του Διευθυντή του ακτινολογικού για την ασφαλή απο−
σύνθεσή τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφα−
σης 1014/ΦΟΡ/94 (ΦΕΚ 216/Β/2001).
Τα χρησιμοποιημένα έλαια μηχανών και τα έλαια
εκροής από αντλίες κενού, συλλέγονται σε ξεχωριστά,
στεγανά δοχεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ
82/2004 (ΦΕΚ Α΄ 64), όπως εκάστοτε ισχύει.
Οι χρησιμοποιημένες ή εξαντλημένες μπαταρίες συλ−
λέγονται σε ειδικό περιέκτη συλλογής και παραδίδο−
νται σε εγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης ή διάθεσης,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ 115/2004 (ΦΕΚ 80/
Α/2004) όπως εκάστοτε ισχύει.
Η διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρο−
νικού εξοπλισμού γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ Α΄ 82) όπως εκάστοτε ισχύει.
Η διαχείριση των αδρανών υλικών από κατεδαφίσεις,
εκσκαφές κ.λπ. γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
κοινής υπουργικής απόφασης 36259/1757/Ε103/2010 «Μέ−
τρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατε−
δαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (ΦΕΚ Β 1312) όπως εκάστοτε ισχύει.
Η διαχείριση των αδρανών υλικών από κατεδαφίσεις,
εκσκαφές κτλ γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
1.2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΑΥΜ
1.2.1 Γενικά
Για τη συσκευασία των ΕΑΥΜ εφαρμόζονται τα ανα−
φερόμενα στο κεφάλαιο 1 παρ. 1.1 της κοινής υπουργι−
κής απόφασης 24944/1159/2006 όπως εκάστοτε ισχύει.
Ειδικότερα, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και
κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπο−
ρεύματα και οι οποίες βασίζονται στις απαιτήσεις των
ADR, IMDG, RID, IATA, ICAO. Απαραίτητη είναι η ταξι−
νόμηση των αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητά
τους, σε κλάση και αριθμό UN καθώς και η χρήση της
αντίστοιχης συσκευασίας, με την κατάλληλη σήμανση
και επισήμανσή της.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των χαρακτηριστικών των
συσκευασιών συλλογής, αποθήκευσης και μεταφοράς
των ΕΑΥΜ, όπως και γενικά των Επικινδύνων Αποβλήτων,
υπαγορεύονται από τις προαναφερόμενες συμφωνίες
και κώδικες (ADR, ΙΜΟ/IMDG, RID, IATA, ICAO).
Τα πιο κατάλληλα και ευρέως χρησιμοποιούμενα μέσα
συσκευασίας τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι
τα εξής:
• Βαρέλια
• Κάδοι
• Σακούλες
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• Δοχεία
• Άλλα είδη (συνδυασμένες συσκευασίες).
Τα χρησιμοποιημένα μέσα συσκευασίας των στερεών
επικινδύνων αποβλήτων, μπορούν να επαναχρησιμοποι−
ηθούν, εάν τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• Δεν έχουν υποστεί οποιουδήποτε είδους βλάβη
(καταπόνηση, φθορά, θραύση) κατά τις προηγούμενες
χρήσεις τους.
• Έχουν υποστεί σχολαστικό καθαρισμό και απολύ−
μανση, με πιστοποίηση από την εγκατάσταση παραλα−
βής, πριν την επαναχρησιμοποίησή τους.
1.2.2 Σακούλες
Οι σακούλες χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με
πλαστικούς κάδους όταν πρόκειται για ΑΣΑ, ενώ όταν
πρόκειται για μολυσματικά απόβλητα συνοδεύονται
από ειδικό περιέκτη (ενδεικτικά τύπου Hospital box). Οι
σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή χαμηλής
πυκνότητας (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. Οι πλαστικές σακούλες δεν πρέπει να κλείνουν
με συρραφή.
1.2.3 Συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή Επικινδύνων
Αποβλήτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) τα οποία προορίζονται
για αποτέφρωση
Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή ΕΑ (ΕΑΑΜ,
ΜΕΑ, ΑΕΑ) τα οποία προορίζονται προς αποτέφρωση
πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές:
• μιας χρήσεως,
• κόκκινου χρώματος,
• να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, μη παρα−
μορφούμενες για ασφαλή μεταφορά,
• κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη με−
ταφορά τους,
• να είναι τέτοιου υλικού ώστε κατά την αποτέφρωσή
τους να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια,
• να είναι φιλικές προς το περιβάλλον,
• ενδεικτικά και εφόσον προβλέπεται από τους κώ−
δικες ADR, IMDG, RID μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
συσκευασία ΕΑ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) προς αποτέφρωση
ένας στεγανός περιέκτης τύπου Hospital box με ενσω−
ματωμένη σακούλα (πλην PVC) ανάλογου χρώματος,
και ενσωματωμένο έλασμα για σφράγισμα του περι−
εχόμενου. Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα,
να φέρει λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος του
όταν μεταφέρεται,
• μεταξύ του περιέκτη και της σακούλας πρέπει να πα−
ρεμβάλλεται κατάλληλο απορροφητικό υλικό. Το υλικό
αυτό θα πρέπει να είναι σε επαρκή ποσότητα, ώστε να
απορροφά τυχόν διαφυγές υγρών απόβλητων,
• ο περιέκτης πρέπει να κλείνει με τρόπο που δεν
θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του μετά το κλείσιμό
του,
• τα hospital boxes και οι λοιπές συσκευασίες που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά, να
είναι κατάλληλες κατά UN,
• να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοι−
χη σήμανση του μολυσματικού ή / και επικίνδυνου,
ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατα−
τάσσονται,

• να αναγράφουν τη κλάση και τον αριθμό UN ως
προς την επικινδυνότητα τους, και τον όρο «Επικίνδυνα
Απόβλητα» (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ),
• να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από
ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: ημερομηνία πα−
ραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/τμήμα/
εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλή−
των, προορισμό αποβλήτων.
1.2.4 Συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή Επικίνδυ−
νων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) τα οποία
προορίζονται για αποστείρωση
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 Από−
βλητα 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 πα−
ραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/τμήμα/
εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλή−
των, προορισμό αποβλήτων,
• 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) ανάλο−
γου 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.
Μεταξύ σακούλας και περιέκτη θα πρέπει να παρεμβάλ−
λεται απορροφητικό υλικό.
1.2.5 Υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή αιχμηρών
αποβλήτων
Οι υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή αιχμηρών απο−
βλήτων τα οποία προορίζονται είτε προς αποτέφρω−
ση, είτε προς αποστείρωση πρέπει να έχουν τις εξής
προδιαγραφές:
• μιας χρήσεως,
• άκαμπτοι,
• αδιάτρητοι,
• αδιαφανείς,
• υψηλής πυκνότητας,
• αδιαπέραστοι από την υγρασία,
• μη παραμορφούμενοι για ασφαλή μεταφορά,
• να είναι κατάλληλοι κατά UN,
• να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και
επικινδύνου, και την αντίστοιχη σήμανση, ανάλογα με
την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται,
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• να χαρακτηρίζονται με τον όρο «Αιχμηρά Απόβλη−
τα»,
• κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C),
• να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον,
• να έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής,
• να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, ώστε μετά
την πλήρωση τους και το κλείσιμο του περιέκτη να
είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων μικροορ−
γανισμών,
• να τοποθετούνται σε δευτερογενείς περιέκτες ανά−
λογου χρώματος με τη μέθοδο επεξεργασίας που θα
ακολουθήσει.
1.2.6 Συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή Άλλων Επι−
κινδύνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) τα οποία προορίζονται για
διαχείριση σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις (ειδικές
συνθήκες αποτέφρωσης)
Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή ΑΕΑ τα οποία
προορίζονται προς διαχείριση σε εξειδικευμένες εγκα−
ταστάσεις, λόγω της αδυναμίας επεξεργασίας τους στις
εγκαταστάσεις της ΥΜ (π.χ. απόβλητα με μεγαλύτερη
του 1% περιεκτικότητα σε αλογονούχες ενώσεις που
απαιτούν ειδικές συνθήκες αποτέφρωσης), πρέπει να
έχουν τις εξής προδιαγραφές:
• Βαρέλια ή μπιτόνια από πλαστικό ή αλουμίνιο ή
άλλες συσκευασίες από ισοδύναμο υλικό, τα οποία βασί−
ζονται στις απαιτήσεις των ADR, IMDG, RID, και ICAD,
• μιας χρήσεως,
• να είναι πράσινου χρώματος,
• να έχουν το διεθνές σύμβολο του επικίνδυνου, και
την αντίστοιχη σήμανση, ανάλογα με την κλάση UN
στην οποία αυτά κατατάσσονται,
• να χαρακτηρίζονται με τον όρο «Άλλα Επικίνδυνα
Απόβλητα (ΑΕΑ)»,
• κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην PVC),
• μη παραμορφωμένα για ασφαλή μεταφορά,
• κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη με−
ταφορά τους,
• κατά την αποτέφρωση τους να μην παράγονται
επικίνδυνα αέρια,
• να είναι φιλικά προς το περιβάλλον,
• να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από
ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: ημερομηνία παρα−
γωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος / τμήμα
/ εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία απο−
βλήτων, προορισμό αποβλήτων.
1.3 ΣΗΜΑΝΣΗ
Όλες οι συσκευασίες αποβλήτων θα πρέπει να φέρουν
ετικέτα με βασικές πληροφορίες για το περιεχόμενό
τους καθώς και για την παραγωγή τους.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτη−
ριστικά:
• Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από
ανεξίτηλο μελάνι.
• Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη
σήμανση του μολυσματικού ή / και επικίνδυνου, ανά−
λογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται τα
απόβλητα.
• Να φέρουν ευκρινώς τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλη−
τα».
• Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως
προς την επικινδυνότητά τους.
• Να αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής και συ−
σκευασίας του αποβλήτου, την ακριβή θέση παραγωγής
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(θάλαμος / τμήμα / εργαστήριο), την ποσότητα και τον
προορισμό του αποβλήτου.
2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ
2.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ ΕΝΤΟΣ ΥΜ
2.1.1 Γενικά
Η μεταφορά των EΑΥΜ εντός της ΥΜ γίνεται με ειδικά
μέσα, τροχήλατα καρότσια, που χρησιμοποιούνται απο−
κλειστικά γι’ αυτόν τον σκοπό και κατά την χρήση τους
τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Η μεταφορά των αποβλήτων γίνεται χωριστά από τη
μεταφορά των αναλώσιμων καθαρών υλικών και από
τη μεταφορά των ασθενών, ακολουθείται συγκεκριμένη
διαδρομή και χρησιμοποιείται συγκεκριμένος ανελκυ−
στήρας. Ο ανελκυστήρας φέρει τη διεθνή σήμανση του
μολυσματικού και επικίνδυνου και χρησιμοποιείται απο−
κλειστικά για τη μεταφορά αποβλήτων. Σε περίπτωση
έλλειψης ανελκυστήρων, γίνεται χρονοκατανομή της
χρήσης του ανελκυστήρα με οδηγία η οποία ενημερώνει
τις καθορισμένες ώρες χρήσης του ανελκυστήρα από
το προσωπικό καθαριότητας και μόνο για την απομά−
κρυνση των αποβλήτων από τα τμήματα παραγωγής
των αποβλήτων προς τους χώρους αποθήκευσης της
ΥΜ. Τις συγκεκριμένες ώρες που πραγματοποιείται η
μεταφορά των αποβλήτων, έξω από τον ανελκυστήρα
τοποθετείται η πινακίδα «Επικίνδυνα Απόβλητα» με την
ανάλογη σήμανση του μολυσματικού και επικίνδυνου.
Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς των απο−
βλήτων, ο ανελκυστήρας καθαρίζεται και απολυμαίνεται
από το συνεργείο καθαριότητας. Κατόπιν, αφαιρείται η
πινακίδα και ο ανελκυστήρας παραδίδεται προς άλλη
χρήση.
Κατά τη μεταφορά των ΕΑΥΜ θα πρέπει να διαφυ−
λάσσεται η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σύμ−
φωνα με την ισχύουσα σχετική εθνική και κοινοτική
νομοθεσία.
2.1.2 Προδιαγραφές τροχήλατων
Τα τροχήλατα καρότσια πρέπει να ανταποκρίνονται
στις ακόλουθες προδιαγραφές:
• Να είναι αθόρυβα και να φέρουν χειρολαβές.
• Να φορτώνονται και να ξεφορτώνονται εύκολα.
• Να φέρουν τροχούς και φρένο για την επίτευξη ακι−
νητοποίησής τους κατά την φόρτωση και εκφόρτωση.
• Να είναι ανθεκτικά στις κρούσεις και στις κατα−
πονήσεις που προκαλούνται κατά τη μετακίνηση και
μεταφορά τους.
• Να καθαρίζονται εύκολα και να απολυμαίνονται κα−
θημερινά με κατάλληλο απολυμαντικό και ύδωρ.
• Να φέρουν οπή στον πυθμένα για την απομάκρυνση
των υγρών κατά το πλύσιμό τους.
• Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό
αυτό.
2.1.3 Μεταφορά των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς
Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και Μικτών Επικίνδυνων Από−
βλητων (ΜΕΑ)
Η μεταφορά των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ διεξάγεται με τρο−
χήλατα κλειστού τύπου προς τον χώρο αποθήκευσής
τους εντός της ΥΜ (ψυκτικός θάλαμος). Τα συγκεκριμένα
τροχήλατα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για
αυτό το σκοπό. Απαγορεύεται η μεταφορά μεμονωμέ−
νων σάκων χειρονακτικά, καθώς και η φύλαξη γεμάτων
σάκων στους διαδρόμους και τα κλιμακοστάσια.
Τα τροχήλατα καθαρίζονται και απολυμαίνονται του−
λάχιστον μια φορά ημερησίως.
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Η μεταφορά των αποβλήτων ακολουθεί συγκεκριμένη
διαδρομή και τα τροχήλατα καρότσια με τα μολυσματι−
κά απόβλητα μεταφέρονται με ανελκυστήρα, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.1.1 του παρόντος.
2.1.4 Μεταφορά των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων
(ΑΕΑ)
Τα μέσα μεταφοράς των ΑΕΑ προς τον χώρο αποθή−
κευσης να είναι κλειστού τύπου. Οι περιέκτες των ΑΕΑ
λόγω του μικρού τους όγκου μπορούν να μεταφερθούν
χωρίς δυσκολίες, αρκεί να λαμβάνονται τα κατάλληλα
μέτρα μεταφοράς και προστασίας του προσωπικού. Τα
συγκεκριμένα τροχήλατα χρησιμοποιούνται αποκλειστι−
κά και μόνο για αυτό το σκοπό.
Η μεταφορά των αποβλήτων ακολουθεί συγκεκριμένη
διαδρομή και τα τροχήλατα καρότσια με τα ΑΕΑ μετα−
φέρονται με τον ίδιο ανελκυστήρα που μεταφέρονται
τα μολυσματικά και τα ΑΣΑ.
2.1.5 Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑ) από τον
χώρο αποθήκευσης εντός της ΥΜ προς την εγκατάστα−
ση επεξεργασίας εντός της ΥΜ
• Στην περίπτωση που η επεξεργασία των ΕΑ πραγμα−
τοποιείται εντός της ΥΜ από σταθερή ή κινητή μονάδα
επεξεργασίας, τότε αυτά μεταφέρονται από τον χώρο
αποθήκευσης εντός της ΥΜ, με ειδικό τροχήλατο που
φέρει ειδική σήμανση.
• Η μεταφορά γίνεται από εκπαιδευμένους υπαλλή−
λους του συνεργείου καθαριότητας, οι οποίοι χρησι−
μοποιούν τα ατομικά μέτρα προστασίας (γάντια μιας
χρήσης, μάσκα, και φόρμα πολλαπλών χρήσεων).
• Κατά την μεταφορά τους προς επεξεργασία εντός
της ΥΜ, τα ΕΑ συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο ανα−
γνώρισης. Το έγγραφο αυτό τυπώνεται εις τετραπλούν.
Ένα έγγραφο διατηρεί ο υπεύθυνος της αποθήκευσης
των ΕΑ, ένα ο υπεύθυνος της εγκατάστασης όπου τα
ΕΑ υπόκεινται σε επεξεργασία και από ένα κοινοποιεί η
Υγειονομική Μονάδα στις αρμόδιες τοπικές Υπηρεσίες
Περιβάλλοντος και Υγείας.
2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ ΕΚΤΟΣ ΥΜ
2.2.1 Μεταφορά
Για την μεταφορά των ΕΑΥΜ εκτός ΥΜ εφαρμόζονται τα
αναφερόμενα στο κεφάλαιο 1 παρ. 1.2 της κοινής υπουργι−
κής απόφασης 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.
Κατά τη συλλογή και μεταφορά τους εκτός ΥΜ, τα
ΕΑΥΜ πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο
αναγνώρισης, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 6.
Για τις οδικές μεταφορές των ΕΑΥΜ εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στην ADR. Ο οδηγός που εκτελεί τη μεταφο−
ρά πρέπει να είναι κάτοχος του ισχύοντος πιστοποιητι−
κού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των
μεταφερόμενων υλικών.
Σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς (π.χ. όταν
μέρος της μεταφοράς εκτελείται οδικώς και μέρος αυ−
τής δια θαλάσσης), τα απόβλητα θα πρέπει να μετα−
φέρονται με τρόπο ώστε να ακολουθείται το σύνολο
των απαιτήσεων που αφορούν τα επιμέρους τμήματα
της μεταφοράς.
Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να είναι εφοδια−
σμένα 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).

2.2.2 Διασυνοριακή Μεταφορά
Για τη διασυνοριακή μεταφορά των ΕΑΥΜ εκτός ΥΜ
εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 1 παρ.
1.3 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006,
όπως εκάστοτε ισχύει.
2.2.3 Τήρηση μητρώου από τον υπεύθυνο δραστηριό−
τητας συλλογής ή / και μεταφοράς ή/και διασυνοριακής
μεταφοράς ΕΑΥΜ − Ετήσια έκθεση
Ο υπεύθυνος δραστηριότητας (επιχείρησης ή φυσικού
ή νομικού πρόσωπου) συλλογής ή / και μεταφοράς ή /
και διασυνοριακής μεταφοράς ΕΑΥΜ 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 αναφε−
ρόμενα στο κεφάλαιο 1 παρ. 1.4 της κοινής υπουργικής
απόφασης 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.
2.2.4 Προδιαγραφές Οχημάτων Μεταφοράς
2.2.4.1 Οχήματα μεταφοράς ΕΑΑΜ, ΜΕΑ
Τα οχήματα μεταφοράς των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ πρέπει
να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:
• Να είναι κατάλληλα και εφοδιασμένα με πιστοποιη−
τικό έγκρισης ADR, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προ−
εδρικού 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 κιν−
δύνου 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 ≤8οC,να μη φέρουν μηχα−
νισμό συμπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή μεταφορά, να
μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα
και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προ−
στασία του οδηγού και των χειριστών.
• Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του
οδηγού και του σώματος του οχήματος που να δια−
σφαλίζει 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 δεί−
κτες 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 υλι−
κών ή αποβλήτων.
• Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά το
πέρας κάθε εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των απο−
δεκτών, 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, ΜΕΑ και για μεταφορά ΑΕΑ, να αποδεικνύεται
ή να τεκμηριώνεται ότι αυτό είναι σύμφωνο με τις δι−
ατάξεις της ADR.
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2.2.4.2 Οχήματα μεταφοράς ΑΕΑ
Τα οχήματα μεταφοράς των ΑΕΑ, πρέπει να πληρούν
τις εξής απαιτήσεις:
• Να είναι κατάλληλα και εφοδιασμένα με πιστο−
ποιητικό έγκρισης ADR, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Προεδρικού Διατάγματος 104/1999 όπως τροπο−
ποιήθηκε από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής
απόφασης 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον
απαιτείται.
• Να φέρουν κατάλληλη σήμανση και εξοπλισμό (όπως
συσκευές πυρόσβεσης, προειδοποιητικό γιλέκο).
• Να εφοδιάζονται με τα παραστατικά έγγραφα που
απαιτεί η ADR (όπως έγγραφο μεταφοράς και γραπτές
οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος).
3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α.Υ.Μ
3.1 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΥΜ
3.1.1 Αποθήκευση ΑΣΑ
Τα ΑΣΑ φυλάσσονται σε υποδοχείς, κατά προτίμηση
στη δευτερεύουσα έξοδο της ΥΜ, εάν αυτή υπάρχει, οι
οποίοι βρίσκονται εκτός της περιμέτρου της. Η παραλα−
βή τους γίνεται από τον υπόχρεο φορέα (οικείος ΟΤΑ)
ή από αδειοδοτημένους συλλέκτες μεταφορείς.
3.1.2 Αποθήκευση ΕΑΥΜ
Η αποθήκευση των ΕΑΥΜ εντός των Υ.Μ. γίνεται σύμ−
φωνα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 της κοινής
υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε
ισχύει. Επιπλέον, θα πρέπει να τηρούνται τα παρακά−
τω:
Η αποθήκευση των ΕΑ στις ΥΜ πρέπει να γίνεται σε
χώρους, ειδικά διαμορφωμένους για το σκοπό αυτό,
επαρκούς χωρητικότητας και σε συνθήκες που δεν
επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων, μακριά από
μαγειρεία, χώρους εστίασης ή χώρους προετοιμασίας
τροφίμων.
Για τους χώρους αποθήκευσης θα πρέπει να πληρού−
νται τα εξής:
• Οι χώροι να βρίσκονται σε σημεία όπου υπάρχει
δυνατότητα ευχερούς διακίνησης των μέσων συλλογής
και μεταφοράς.
• Η κτιριακή εγκατάσταση πρέπει να είναι τέτοιας
κατασκευής, ώστε να προφυλάσσει από βροχές, πλημ−
μύρες, φωτιά κ.λπ.
• Οι χώροι να μην επιτρέπουν πρόσβαση στο κοινό, ή
την είσοδο σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
• Στην είσοδο των χώρων να υπάρχει το διεθνές σύμ−
βολο του μολυσματικού και επικίνδυνου και ευδιάκριτη
σήμανση με τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα».
• Οι χώροι να είναι εξοπλισμένοι με τον κατάλληλο
εξοπλισμό πυρόσβεσης και σε περίπτωση πυρκαγιάς,
να πληρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας.
• Να υπάρχει η δυνατότητα ελαχιστοποίησης της επα−
φής των χειριστών με τα ΕΑΥΜ και ευχερής διακίνηση
των υποδοχέων.
• Οι χώροι να μην επιτρέπουν το διασκορπισμό των
ΕΑΥΜ στο περιβάλλον.
• Να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε ζώα.
Οι ποσότητες των αποθηκευόμενων αποβλήτων πρέ−
πει να καταγράφονται σε ειδικό έντυπο.
Στο χώρο αποθήκευσης εντός της ΥΜ, τα ΕΑΥΜ θα
πρέπει να είναι τοποθετημένα και σε δεύτερο υποδοχέα,
εφόσον απαιτείται, του ίδιου χρώματος με τον αρχικό
και πλήρους στεγανότητας, ώστε να αποτρέπονται τυ−
χόν διαρροές.
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3.1.3 Αποθήκευση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ
Η αποθήκευση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ στις ΥΜ πρέπει
να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους ψυκτικούς θαλά−
μους, επαρκούς χωρητικότητας και σε συνθήκες που δεν
επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων. Στο χώρο
αυτό, πρέπει να υπάρχει ευκρινής σήμανση με τον όρο
«Επικίνδυνα Απόβλητα» και το διεθνές σύμβολο του μο−
λυσματικού και επικίνδυνου.
Η αποθήκευση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται
σε θερμοκρασία ≤5°C, εντός της εγκατάστασης της ΥΜ
και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5)
ημερών. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία του ψυκτικού
θαλάμου είναι μικρότερη των 0°C, ο χρόνος παραμονής
των ΕΑΥΜ μπορεί να επεκταθεί σε 30 ημέρες από την
ημερομηνία παραγωγής τους και για ποσότητες ΕΑΥΜ
μικρότερες των 500 λίτρων.
Για τον ψυκτικό θάλαμο θα πρέπει να πληρούνται οι
ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:
• Ο ψυκτικός θάλαμος πρέπει να είναι επαρκούς χω−
ρητικότητας (ανάλογης με το μέγεθος της ΥΜ), να φέρει
στην πόρτα του το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού
και επικινδύνου και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα».
• Η κατασκευή του θαλάμου πρέπει να είναι από υλικά
υψηλής ανθεκτικότητας με αντοχή στην οξείδωση.
• Ο θάλαμος πρέπει είναι βαμμένος εξωτερικά και
εσωτερικά, με υψηλής αντοχής χρώματα.
• Ο θάλαμος να διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο με
κατάλληλο υπόστρωμα (μεταλλικό ή βιομηχανικού τύ−
που) για ενίσχυση του δαπέδου.
• Να υπάρχει μόνωση.
• Ο θάλαμος να φέρει μεταλλική πόρτα, η οποία
κλείνει αεροστεγώς, με εξωτερικό διακόπτη για την
ενεργοποίηση του εσωτερικού φωτισμού ή να υπάρχει
εσωτερικό σύστημα φωτισμού με αδιάβροχες λυχνίες οι
οποίες να τίθενται σε λειτουργία άμεσα με το άνοιγμα
της πόρτας.
• Η ηλεκτρική εγκατάσταση, πρέπει να αποτελείται
από έναν εξωτερικό πίνακα, μεταλλικό, για τη σωστή
λειτουργία και τον έλεγχο του ψυκτικού θαλάμου. Ο πί−
νακας, πρέπει να διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο θερμοστάτη,
μια μικροαυτόματη ασφάλεια, και έναν ρευματολήπτη
βιομηχανικού τύπου, στεγανό. Το σύστημα ψύξης πρέ−
πει να είναι αυτόνομο, με ψυκτική μονάδα συντήρησης
και να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη
σωστή και αυτόματη λειτουργία του.
• Ο θάλαμος να διαθέτει πόμολο ασφαλείας για άνοιγ−
μα και από το εσωτερικό του.
Χαρακτηριστικά χώρων αποθήκευσης ΕΑΑΜ και
ΜΕΑ
Ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά των χώρων απο−
θήκευσης όπως αναφέρονται στις παραγράφους 3.1.1
και 3.1.2 και επιπλέον:
• Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να βρίσκονται σε σημεία
όπου υπάρχει δυνατότητα ευχερούς διακίνησης των
οχημάτων μεταφοράς των αποβλήτων.
• Θα πρέπει να εφαρμόζεται επιμελημένη και συμμε−
τρική τοποθέτηση των περιεκτών.
3.1.4 Αποθήκευση των ΑΕΑ
Τα ΑΕΑ αποθηκεύονται σε ειδικό χώρο εντός της
ΥΜ, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1)
έτους. Κατά την αποθήκευσή τους πρέπει να πληρούνται
όσα προβλέπονται από την κοινή υπουργική απόφαση
24944/1159/2006.
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Κάθε φορά που παραλαμβάνονται ΑΕΑ για αποθήκευ−
ση, ο υπεύθυνος υπάλληλος ενημερώνει το κατάλληλο
έντυπο, ώστε να παρακολουθείται η ροή των αποβλήτων
και να διατηρούνται τα ασφαλή χρονικά διαστήματα
αποθήκευσης.
Χαρακτηριστικά εγκατάστασης αποθήκευσης ΑΕΑ
Ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά των χώρων απο−
θήκευσης όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3.1.2 και
επιπλέον:
• Το δάπεδο των χώρων αποθήκευσης πρέπει να είναι βι−
ομηχανικού τύπου ή ισοδύναμου υλικού, κατάλληλης στιλ−
πνότητας και επαρκούς αντιδιαβρωτικής προστασίας.
• Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται σωληνώσεις
για τη μεταφορά των ΑΕΑ στους χώρους αποθήκευσης,
αυτές πρέπει να είναι κατάλληλης ποιότητας, ανθεκτι−
κές και συμβατές με το μεταφερόμενο απόβλητο και να
τοποθετούνται υπέργεια, έτσι ώστε να διαπιστώνονται
έγκαιρα πιθανά σημεία διαρροών και διαβρώσεων.
• Να υπάρχει συμβατότητα των αποθηκευμένων
αποβλήτων ανάλογα με την κλάση και τη συσκευασία
τους.
• Το άνοιγμα των θυρών του χώρου αποθήκευσης να
γίνεται μόνο προς τα έξω με απλή ώθηση. Το πλάτος
των θυρών δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 0,80m.
• Τα απόβλητα χαρακτηρίζονται σαφώς με καθορισμέ−
νη σήμανση, ανάλογα με την κατηγορία τους.
Για όλα τα χημικά απόβλητα που παράγονται στις ΥΜ
και εντάσσονται στα ΑΕΑ τηρείται πλήρες αρχείο, που
περιλαμβάνει τα Φύλλα Δεδομένων Ασφάλειας (MSDS)
για κάθε χημικό παράγοντα, τις χρήσεις του χημικού πα−
ράγοντα και το συνολικό αριθμό των εργαζομένων που
εκτίθενται σε αυτόν καθώς και τον τόπο παραγωγής του
αποβλήτου. Για τους χώρους αποθήκευσης ισχύουν τα
γενικά χαρακτηριστικά των χώρων αποθήκευσης όπως
αναφέρονται στην παράγραφο 3.1.2.
Τα χρησιμοποιημένα χημικά που χαρακτηρίζονται
ως απόβλητα, θα πρέπει να φυλάσσονται ξεχωριστά
και σε απόσταση ασφαλείας από τους χώρους απο−
θήκευσης πρώτων και βοηθητικών υλών, τους χώρους
παραγωγικών διαδικασιών και τους χώρους αποθήκευ−
σης ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων. Όλα τα χημικά
προϊόντα αποθηκεύονται σε κατάλληλο περιέκτη με
την ενδεικνυόμενη σήμανση επικινδυνότητας και στον
ειδικά προβλεπόμενο αποθηκευτικό χώρο. Ειδικότερα,
τα τοξικά υλικά αποθηκεύονται σε κλειστά ερμάρια. Τα
οξειδωτικά υλικά πρέπει να μένουν μακριά από τα εύ−
φλεκτα, τα οποία διατηρούνται σε αεριζόμενο χώρο με
επαρκή πυροπροστασία. Τα οξέα φυλάσσονται μακριά
από αλκάλεα και όχι πλησίον μετάλλων που μπορεί να
υποστούν διάβρωση. Όλα τα επικίνδυνα χημικά απόβλη−
τα θα φέρουν ετικέτα επάνω στον περιέκτη.
Οι ετικέτες των χημικών ουσιών πρέπει να δείχνουν
με ευκρίνεια:
• το όνομα της χημικής ουσίας,
• το όνομα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του παρα−
σκευαστή και του εισαγωγέα,
• το σύμβολο επικινδυνότητας της χημικής ουσίας
(τοξικό, διαβρωτικό, εκρηκτικό, οξειδωτικό, επιβλαβές,
εύφλεκτο, καρκινογόνο, ερεθιστικό, τερατογόνο, μεταλ−
λαξιογόνο, οικοτοξικό),
• τις φράσεις κινδύνου και προστασίας (R−phrases,
S−phrases),
• την ποσότητα που περιέχεται στον περιέκτη.

3.1.5 Μέτρα ασφάλειας
Κατά την αποθήκευση των ΕΑΥΜ θα πρέπει να δια−
φυλάσσεται η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική εθνική και κοινοτική
νομοθεσία.
Επιπλέον, τα μέτρα ασφαλείας των χώρων αποθήκευ−
σης των ΕΑΥΜ θα πρέπει να είναι τα εξής:
• Απομόνωση των εύφλεκτων υλικών και τοποθέτησή
τους σε ασφαλές μέρος.
• Σήμανση εξόδων κινδύνου, οδών διαφυγής και χώρου
φύλαξης υλικού πυρόσβεσης.
• Μέριμνα ώστε οι αποθηκευτικοί χώροι να διατη−
ρούνται καθαροί.
• Ύπαρξη εξωτερικών σκιάδων ή βαφή υαλοπινάκων
των αποθηκών, σε περίπτωση που οι ηλιακές ακτίνες
προκαλούν αλλοίωση των αποθηκευμένων αποβλή−
των.
• Απαγόρευση πρόσβασης στις αποθήκες ατόμων που
δεν έχουν εργασία σε αυτές.
• Τοποθέτηση αλεξικέραυνων σε κατάλληλα σημεία,
εφ’ όσον δεν εξασφαλίζεται αντικεραυνική προστασία
από παρακείμενα κτίρια.
• Συστηματική συντήρηση των αγωγών, δικτύων και
αποθηκών.
• Επιμελημένη τοποθέτηση και καταγραφή των απο−
βλήτων.
• Έλεγχος των αποθηκευτικών χώρων σε τακτά χρο−
νικά διαστήματα.
• Εάν από τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας των
αποβλήτων εκτιμάται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φω−
τιάς, επιβάλλεται η συνεχής επιτήρηση του χώρου των
αποθηκών.
Στην ευρύτερη περιοχή της εγκατάστασης αποθήκευ−
σης πρέπει να τηρούνται τουλάχιστον τα παρακάτω:
• Επαρκής ηλεκτροφωτισμός.
• Αποψίλωση περιβάλλοντος χώρου.
• Κατάλληλη περίφραξη.
3.1.6 Τήρηση μητρώου εγκατάστασης αποθήκευσης
− Ετήσια έκθεση
Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης αποθήκευσης οφείλει
να τηρεί μητρώο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Κεφάλαιο 8 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 της
παρούσας.
Η ετήσια έκθεση, η οποία καταρτίζεται με βάση τα
βιβλία λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης απο−
θήκευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα αναφερόμενα
στο κεφάλαιο 2 παρ. 2.6.2 της κοινής υπουργικής από−
φασης 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.
3.2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΥΜ − ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡ−
ΤΩΣΗΣ ΕΑΥΜ
Για την αποθήκευση εκτός της ΥΜ ισχύει ό,τι και για
την αποθήκευση εντός της ΥΜ ανά κατηγορία αποβλή−
των, όμως ως μέγιστος χρόνος αποθήκευσης υπολο−
γίζεται αθροιστικά και ο χρόνος αποθήκευσης εντός
της ΥΜ.
Ως Σταθμοί Μεταφόρτωσης ΕΑΥΜ θεωρούνται οι στα−
θερές εγκαταστάσεις (αποθήκες) εκτός ΥΜ, στις οποίες
πραγματοποιείται συγκέντρωση των ΕΑΥΜ, πριν αυτά
οδηγηθούν για περαιτέρω διαχείριση. Για τις σταθερές
εγκαταστάσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο
2 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006,
όπως εκάστοτε ισχύει.
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4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΥΜ
4.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙ−
ΑΣ
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 ΕΑΥΜ, οι βασικές διαθέσιμες τεχνο−
λογίες επεξεργασίας των χωρίζονται σε δύο μεγάλες
κατηγορίες:
• Τεχνολογίες Αποτέφρωσης και
• Τεχνολογίες Αποστείρωσης.
Αναφέρονται επίσης κάποιες συμπληρωματικές μέθο−
δοι διαχείρισης των ΕΑ που δεν ανήκουν στις δύο προ−
αναφερθείσες κατηγορίες. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
που ισχύουν για κάθε μία από τις κατηγορίες αναφέρο−
νται στις Παραγράφους 4.2, 4.3 και 4.4 αντίστοιχα.
Τα ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ μπορούν γενικά να υπόκεινται
σε επεξεργασία με τη μέθοδο της αποτέφρωσης (με
εξαίρεση τα απόβλητα που αναφέρονται στον Πίνακα I
του παρόντος και των αντίστοιχων Δελτίων Δεδομένων
Ασφαλείας) ενώ οι μέθοδοι αποστείρωσης μπορούν να
εφαρμόζονται για την επεξεργασία μόνο τα ΕΑΑΜ.
Στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ο Πίνακας Ι του παρόντος κεφαλαίου
και οι διαθέσιμες πληροφορίες των Δελτίων Δεδομέ−
νων Ασφαλείας. Η μέθοδος επεξεργασίας των ΕΑΑΜ
θα πρέπει να ελέγχεται σε σχέση με τη αποστείρωση
των μικροοργανισμών των αποβλήτων.
Επιπλέον των αναφερόμενων παρακάτω τεχνολογιών
δύναται να εφαρμοστούν και άλλες μέθοδοι επεξερ−
γασίας, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνουν το ίδιο ή
καλύτερο επίπεδο επεξεργασίας.
4.1.1 Τεχνολογίες Αποτέφρωσης
4.1.1.1 Θερμική Οξείδωση
Θερμική Οξείδωση είναι η διεργασία ξηρής οξείδω−
σης σε υψηλή θερμοκρασία, που μετατρέπει οργανικά,
εύφλεκτα απόβλητα, σε ανόργανη, άκαυστη ύλη. Απο−
τέλεσμα της διεργασίας είναι η σημαντική μείωση του
όγκου και του βάρους των αποβλήτων.
Όλα τα είδη των αποτεφρωτών θερμικής οξείδωσης,
με την κατάλληλη χρήση και στην κατάλληλη θερμοκρα−
σία, πετυχαίνουν την εξόντωση όλων των παθογόνων
μικροοργανισμών ή και πλήρη καταστροφή ορισμένων
ειδών αποβλήτων, όπως φαρμακευτικά ή χημικά από−
βλητα.
4.1.1.2 Πυρόλυση
Πυρόλυση είναι η θερμική επεξεργασία αποβλήτων
απουσία οξυγόνου σε υψηλές θερμοκρασίες (600−1000 οC).
Η λειτουργία ενός συστήματος πυρόλυσης περιλαμβάνει
δύο θαλάμους. Στον πρώτο, που καλείται πυρολυτικός,
τα απόβλητα θερμαίνονται σε υψηλές θερμοκρασίες σε
συνθήκες απουσίας οξυγόνου. Για την θέρμανση χρησι−
μοποιείται εξωτερικός καυστήρας ή αντιστάσεις καθώς
τα απόβλητα δεν μπορούν να συντηρήσουν την καύση
κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τα αέρια που παράγονται,
εισάγονται στον δεύτερο θάλαμο, όπου καίγονται σε
υψηλές θερμοκρασίες.
4.1.1.3 Αεριοποίηση
Η αεριοποίηση είναι μέθοδος θερμικής επεξεργασίας,
κατά την οποία τα απόβλητα αποδομούνται θερμικά σε
ένα περιβάλλον ελλείψει οξυγόνου (υπό−στοιχειομετρι−
κό). Η διαδικασία της καύσης είναι αυτοσυντηρούμενη,
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χωρίς να απαιτείται προσθήκη καυσίμων εκτός από
αυτό που χρησιμοποιείται για την έναρξη της καύσης. Η
αεριοποίηση αποβλήτων πετυχαίνει την πλήρη αδρανο−
ποίηση τους και σημαντική μείωση του όγκου τους. Τα
παράγωγα περιλαμβάνουν πτητικά αέρια και, ανάλογα
με τη σύνθεση των αποβλήτων, διάφορα αεριοποιημένα
κλάσματα πίσσας και λαδιών.
4.1.1.4 Πλάσμα
Με τη μέθοδο πλάσματος, η καύση των αποβλήτων γί−
νεται από πυρσό πλάσματος, σε θερμοκρασίες περίπου
1200 οC στο θάλαμο καύσης. Η θερμοκρασία του πυρσού
κυμαίνεται από 1650 έως 11500 οC αν και στις εφαρμογές
καύσης αποβλήτων η θερμοκρασία του είναι πιο κοντά
στους 1650 οC. Η παραγωγή πλάσματος μπορεί να γίνει
με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος ή μικροκυμάτων. Το
παραγόμενο πλάσμα οδηγείται με τη χρήση σταθερής
ροής αδρανούς αερίου σε ένα ακροφύσιο όπου παρά−
γεται ο πυρσός πλάσματος. Τα απόβλητα έρχονται σε
επαφή με το πλάσμα και πυρολύονται όπως και στην
πυρόλυση. Με την τεχνολογία πλάσματος δεν είναι απα−
ραίτητος ο διαχωρισμός των χλωριωμένων αποβλήτων.
Οι εκπομπές ουσιών όπως διοξίνες και φουράνια είναι
πολύ περιορισμένες.
4.1.2 Τεχνολογίες Αποστείρωσης
4.1.2.1 Υγρή Θερμική Επεξεργασία (Αυτόκαυστα)
Η υγρή θερμική επεξεργασία συνίσταται στη χρήση
κορεσμένου ατμού υπό πίεση για την απολύμανση των
μολυσματικών αποβλήτων. Η αποστείρωση που επιτυγχά−
νεται με τα συστήματα ατμού εξαρτάται από τη θερμο−
κρασία του κορεσμένου ατμού και μπορεί να κυμαίνεται
από 99,99% (4−log) για τα απλά συστήματα, έως 99,9999%
(6−log) για τα εξελιγμένα συστήματα. Η διαδικασία απαιτεί
τον τεμαχισμό των αποβλήτων πριν από την εισαγωγή του
ατμού για να βελτιώνεται η απόδοση.
Τα απόβλητα που μπορούν να υποστούν επεξεργα−
σία με αυτήν την τεχνολογία περιλαμβάνονται στον
Πίνακα Ι.
4.1.2.2 Ακτινοβολία – Μικροκύματα
Η μέθοδος της αποστείρωσης μέσω ακτινοβολίας−μι−
κροκυμάτων προϋποθέτει τη χρήση ατμού. Οι συνθήκες
λειτουργίας των συστημάτων με μικροκύματα εξαρτώ−
νται από την εφαρμοζόμενη τεχνολογία. Για να επιτευ−
χθεί η αποστείρωση που απαιτείται, η θερμοκρασία
που αναπτύσσεται στα απόβλητα πρέπει να κυμαίνεται
μεταξύ 95 και 105 οC και να διατηρείται για περίπου 20
min. Ανάλογα με την εφαρμοζόμενη τεχνολογία, εφαρ−
μόζεται τεμαχισμός των αποβλήτων πριν ή και μετά την
αποστείρωση. Ο τεμαχισμός είναι απαραίτητος για να
καθίστανται τα απόβλητα μη αναγνωρίσιμα.
Στις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων με μικρο−
κύματα είναι δυνατό να απολυμανθούν και μεταλλικά
αντικείμενα.
Τα απόβλητα που μπορούν να υποστούν επεξεργα−
σία με αυτήν την τεχνολογία περιλαμβάνονται στον
Πίνακα Ι.
Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον δια−
χωρισμό των αποβλήτων πριν την επεξεργασία, ώστε
να αποφεύγεται η παρουσία τοξικών χημικών ή άλλων
ουσιών που δεν θα έπρεπε να υπόκεινται σε επεξεργα−
σία με τη μέθοδο των μικροκυμάτων.
4.1.2.3 Ξηρή Θερμική Επεξεργασία
Η ξηρή θερμική επεξεργασία αναφέρεται στην θέρμαν−
ση των αποβλήτων σε θερμοκρασίες από 110 – 180 οC
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ανάλογα με τη μέθοδο και την παραμονή σε αυτές
τις συνθήκες για ικανό χρονικό διάστημα ώστε να επι−
τευχθεί η αποστείρωση των αποβλήτων. Η θέρμανση
επιτυγχάνεται με διάφορες μεθόδους όπως με θερμό
αέρα, θερμική ακτινοβολία και επαγωγή. Κατά κανόνα,
τα απόβλητα τεμαχίζονται πριν από την αποστείρωση
ώστε να βελτιωθεί η απόδοση. Τα απόβλητα που είναι
κατάλληλα για επεξεργασία σε τέτοια συστήματα δι−
αφέρουν ανάλογα με την τεχνολογία θέρμανσης που
έχει επιλεγεί. Τα απόβλητα που μπορούν να υποστούν
επεξεργασία με αυτήν την τεχνολογία περιλαμβάνονται
στον Πίνακα Ι.
Οι βασικότερες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν ξηρή
θερμική επεξεργασία είναι οι εξής:
• Τεχνολογία κοχλία.
• Τεχνολογία θερμού αέρα υψηλής ταχύτητας.
• Ξηρή θέρμανση με αντιστάσεις.
4.1.2.4 Χημική Επεξεργασία
Η Χημική Επεξεργασία είναι η έκθεση των αποβλή−
των σε χημικούς παράγοντες που έχουν αντιμικροβιακή
δράση. Οι τεχνολογίες χημικής επεξεργασίας χρησιμο−
ποιούν συχνά εσωτερικό τεμαχισμό και ανάμειξη για την
εξασφάλιση επαφής ισχυρών χημικών με τα απόβλητα,
σε ικανή συγκέντρωση και χρόνο, ώστε να επιτευχθεί
το επιθυμητό επίπεδο απστείρωσης.
Ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα χημικά, πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι από την επαφή των
εργαζομένων με αυτά, είτε μέσω του αέρα, είτε απευ−
θείας στο δέρμα και να λαμβάνονται τα κατάλληλα
μέτρα προστασίας.
Η χημική επεξεργασία είναι πιο κατάλληλη για υγρά
απόβλητα όπως ούρα, αίμα, κόπρανα κ.λπ. Στερεά ιατρικά
απόβλητα όπως μικροβιολογικές καλλιέργειες, χειρουρ−
γικά εργαλεία κ.λπ., μπορούν επίσης να υποστούν χημική
επεξεργασία με τους ακόλουθους περιορισμούς:
• Να γίνεται τεμαχισμός ή άλεση των αποβλήτων.
• Να γίνεται επιλογή του κατάλληλου απολυμαντι−
κού με βάση την ταυτότητα του μικροοργανισμού προς
επεξεργασία.
• Η χρήση των απαιτούμενων ισχυρών απολυμαντικών
να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
Τα απόβλητα που μπορούν να υποστούν επεξεργα−
σία με αυτήν την τεχνολογία περιλαμβάνονται στον
Πίνακα Ι.
Η χημική επεξεργασία προτείνεται μόνο σε περιπτώ−
σεις αδυναμίας επιλογής άλλης μεθόδου αποστείρω−
σης. Γενικά η χημική επεξεργασία είναι μη συνιστώμε−
νη μέθοδος γιατί παράγονται δευτερογενή απόβλητα,
επικίνδυνα ή μη, τα οποία χρήζουν περαιτέρω επεξερ−
γασίας.
4.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ
4.2.1 Γενικά
Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής πρέπει να τη−
ρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα, όροι, περιορισμοί και
οριακές τιμές από την αποτέφρωση επικίνδυνων απο−
βλήτων σύμφωνα με το Άρθρο 6 της κοινής υπουργι−
κής 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 με−
θόδου (σχεδιασμός και συνθήκες λειτουργίας) των εγκα−

ταστάσεων αποτέφρωσης ΕΑ προβλέπονται στο Άρ−
θρο 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 μετά−
καυσης 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 εγκατάστα−
σης,
• παρεμποδίζεται η παραμόρφωση των δοχείων των
αποβλήτων – όπου αυτά χρησιμοποιούνται – προ της
εισόδου τους στο θάλαμο καύσεως.
Οι φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποτέ−
φρωσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα προβλεπό−
μενα στο Άρθρο 10 της κοινής υπουργικής απόφασης
22912/1177/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς επίσης
και τα ακόλουθα:
• Συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο θα
αναφέρει θερμοκρασία αποτέφρωσης, χρόνο παραμονής
των δημιουργούμενων απαερίων στη συγκεκριμένη θερ−
μοκρασία 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 αποβλή−
των που αποτεφρώθηκαν.
• Ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και
λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού.
• Κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτου ανά−
γκης τοποθετημένο σε διακριτό σημείο στο χώρο της
εγκατάστασης επεξεργασίας των αποβλήτων.
• Πρόβλεψη αποθήκευσης των προς αποτέφρωση
αποβλήτων, για 5 τουλάχιστον ημέρες σε θερμοκρασία
≤5οC σε κατάλληλους χώρους, σύμφωνα με τις απαιτή−
σεις 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, καταρτί−
ζεται ετήσια έκθεση.
Η ετήσια έκθεση που καταρτίζουν οι φορείς λειτουρ−
γίας θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοι−
χεία:
• Ποσότητες, κατηγορίες και κωδικοί ΕΚΑ των απο−
βλήτων που υπέστησαν επεξεργασία με αποτέφρωση.
• Τόπος / χώρος διάθεσης των ξηρών υπολειμμά−
των.
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• Αποτελέσματα των ειδικών ελέγχων και των με−
τρήσεων.
• Ειδικότερα συμβάντα (κυρίως αστοχίες) – αντιμετώ−
πιση των συμβάντων.
Τα λεπτομερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστα−
σης, 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 πρό−
τυπα ISO, εθνικά ή διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν
την παροχή δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής ποι−
ότητας. Η χωροθέτηση των σημείων δειγματοληψίας ή
μετρήσεων καθώς και ο προσδιορισμός των διαδικασιών
δειγματοληψίας και μετρήσεων, περιλαμβάνονται και
αποτελούν αντικείμενο της απόφασης έγκρισης περι−
βαλλοντικών όρων.
4.2.3.1 Τεχνικές Μετρήσεων
Σχετικά με τις τεχνικές μετρήσεων ισχύουν τα προ−
βλεπόμενα 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 ισχύ−
ουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 11 και στο παράρ−
τημα 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 προέρ−
χονται 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.
4.2.3.4 Διαχείριση υπολειμμάτων
Για τα ξηρά υπολείμματα ισχύουν τα προβλεπόμε−
να στο άρθρο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης
22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, ισχύ−
ουν τα εξής:
Τα ξηρά υπολείμματα από την αποτέφρωση των απο−
βλήτων ανήκουν στην κατηγορία 19 01 του ΕΚΑ, «από−
βλητα από την καύση ή την πυρόλυση αποβλήτων» και
κατατάσσονται σε εξαψήφιο κωδικό ΕΚΑ ανάλογα με
την σύσταση και την προέλευσή τους. Για την κατηγο−
ριοποίηση των υπολειμμάτων πρέπει να διενεργούνται
δειγματοληψίες και αναλύσεις για τον προσδιορισμό
των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων καθώς και του ρυ−
πογόνου φορτίου τους.
Για την δειγματοληψία χρησιμοποιείται το πρότυ−
πο του ΕΛΟΤ ΕΝ 14899 «Χαρακτηρισμός αποβλήτων
− Δειγματοληψία αποβλήτων υλικών − Πλαίσιο για την
προετοιμασία και εφαρμογή ενός σχεδίου δειγματο−
ληψίας».
Στις μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων πραγματο−
ποιούνται μετρήσεις στα υπολείμματα, σύμφωνα με τα
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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 κριτη−
ρίων 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.
4.2.4 Αξιοποίηση Θερμικής Ενέργειας
Σε κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων με
τη μέθοδο της αποτέφρωσης θα πρέπει να εξετάζεται
η δυνατότητα αξιοποίησης της θερμικής ενέργειας π.χ.
μέσω της παραγωγής θερμότητας, ηλεκτρικής ενέρ−
γειας, παραγωγής ατμού για βιομηχανική χρήση ή της
αστικής τηλεθέρμανσης.
4.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
4.3.1 Γενικά
Οι τεχνικές προδιαγραφές εφαρμόζονται τόσο σε
σταθερές όσο και σε κινητές μονάδες επεξεργασίας.
Οι διαδικασίες αποστείρωσης ακολουθούν τα προβλε−
πόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00. Μετά την
επεξεργασία τα απόβλητα πρέπει να είναι μη αναγνωρί−
σιμα. Τα είδη των αποβλήτων που δύναται να υποστούν
επεξεργασία με κάποια από τις τεχνολογίες που υπά−
γονται στις τεχνολογίες αποστείρωσης, καθορίζονται
σύμφωνα με τον Πίνακα Ι του παρόντος.
Επίπεδο Αποστείρωσης και Μικροοργανισμοί Δεί−
κτες
Ως επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης υιοθετείται το
επίπεδο ΙΙΙ όπως προτείνεται από το State and Territorial
Association on Alternative Treatment Technologies
(STAATT) των ΗΠΑ.
• Για τις βλαστικές μορφές βακτηρίων (vegetative
bacteria), τους μύκητες (fungi), τους λιπόφιλους/υδρό−
φιλους ιούς (lipophilic/hydrophilic viruses), τα παράσιτα
(parasites) και τα μυκοβακτήρια (mycobacteria), η απο−
στείρωση πρέπει να επιτυγχάνεται σε επίπεδα 6 log10
ή μεγαλύτερα (99,9999% μείωση).
• Για τα σπόρια των B. stearothermophilus και B. subtilis
η αποστείρωση πρέπει να επιτυγχάνεται σε επίπεδα 4
log10 ή μεγαλύτερα (99,99% μείωση).
Οι βιολογικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον
έλεγχο της αποτελεσματικότητας της χρησιμοποιούμε−
νης μεθόδου πρέπει να ακολουθούν τα προβλεπόμενα
στη σειρά προτύπων του ΕΛΟΤ αρ. 11138/07 (τεύχη 01−
05).
Πέραν των B. stearothermophilus και B. subtilis, δύναται
επίσης να χρησιμοποιηθούν οι εξής μικροοργανισμοί
δείκτες ανάλογα με την περίπτωση:
• Βλαστικές μορφές βακτηρίων
o Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
o Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)
• Μύκητες
o Candida albicans (ATCC 18804)
o Penicillium chrysogenum (ATCC 24791)
o Aspergillus niger
• Ιοί
o Πόλιο 2 ή Πόλιο 3
o MS−2 Βακτηριοφάγος (ATCC 15597−B1)
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• Παράσιτα
o Ωοκύστες Cryptosporidium spp.
o Κύστες Giardia spp.
• Μυκοβακτήρια
o Mycobacterium terrae
o Mycobacterium phlei
o Mycobacterium bovis (ATCC 35743)
4.3.2 Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μεθόδου
Για την εφαρμογή της μεθόδου της αποστείρωσης
των ΕΑΑΜ πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προ−
ϋποθέσεις:
1. Τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την αποστείρω−
ση 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 επεξεργα−
σία 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.
5. Οι κινητές μονάδες θα επεξεργάζονται τα απόβλητα
σε ειδικά καθορισμένους χώρους των ΥΜ, οι οποίοι πρέπει
να διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές (π.χ. δίκτυα ύδρευ−
σης, αποχέτευσης. θέση στάθμευσης της κινητής μονάδας,
φωτισμό, σήμανση, εγκαταστάσεις πυρόσβεσης).
6. Η δειγματοληψία και ο έλεγχος για την αποτελεσμα−
τικότητα 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
Οι ΥΜ έχουν την ευθύνη για το διαχωρισμό και την
παράδοση των κατάλληλων ΕΑΑΜ σε μονάδες απο−
στείρωσης.
Τα ΕΑΑΜ τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία σύμ−
φωνα 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: 18 01 04, 18 02 03), τοποθετούνται σε αν−
θεκτικούς 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 επε−
ξεργασίας, η ονομασία της ΥΜ και η ημερομηνία επε−
ξεργασίας. 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 αποτελεσμα−
τικότητα της αποστείρωσης με δειγματοληπτικό έλεγ−
χο των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ που παραδίδονται για
διάθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση
2003/33/ΕΚ.
Επιπλέον, ο φορέας παραλαβής εφαρμόζει τα προ−
βλεπόμενα 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 επιτυ−
χής η επεξεργασία, ο φορέας επεξεργασίας καταβάλλει
στον φορέα διάθεσης των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ το
κόστος ελέγχου της αποτελεσματικότητας της απο−
στείρωσης.
Ο φορέας επεξεργασίας έχει την ευθύνη για την επί−
τευξη μικροβιακής μείωσης στα ΕΑΑΜ.
4.4 ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ως «άλλες μέθοδοι» χαρακτηρίζονται οι τεχνολογί−
ες επεξεργασίας που δεν καταλήγουν απαραίτητα σε
αποστείρωση των αποβλήτων και δεν ανήκουν στην
κατηγορία της αποτέφρωσης και αφορούν τα ΑΕΑ, σύμ−
φωνα με τον Πίνακα Ι του παρόντος.
Για αυτές τις μεθόδους επεξεργασίας ισχύουν τα
αναφερόμενα στο κεφάλαιο 4 της κοινής υπουργικής
απόφασης 24944/1159/2006, όπως αυτή εκάστοτε ισχύ−
ει, και μπορούν να αποτελούν επιλογή πέραν των δύο
προαναφερόμενων μεθόδων.
4.5 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μια εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΥΜ στελεχώνεται
με το αναγκαίο και εξειδικευμένο επιστημονικό, διοικη−
τικό, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό, ώστε να λειτουρ−
γεί 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.
4.6 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Για την παραλαβή των αποβλήτων ισχύουν τα προβλε−
πόμενα στο άρθρο 5 της κοινής υπουργικής απόφασης
22912/1117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και στο
εδάφιο 4.3.2 του Κεφαλαίου 4 του Άρθρου 4 της κοινής
υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β 791).
4.7 ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙ−
ΑΣ – ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Ε.Α.
Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξερ−
γασίας οφείλει να τηρεί μητρώο, σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στο Κεφάλαιο 8 και στην παράγραφο 2 του
άρθρου 11 της παρούσας.
Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα προ−
βλεπόμενα στην παράγραφο 4.3.3 της κοινής υπουργι−
κής απόφασης 24944/1159/2006.
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5 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η/ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Υ.Μ
5.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η προβλεπόμενη στις παραγράφους Α1 και Α2 του
άρθρου 10 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης
μελέτη οργάνωσης περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφε−
ρόμενα.
5.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΑΥΜ
Η μελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής και μετα−
φοράς ΕΑΥΜ περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
5.2.1 Συνοπτική παρουσίαση της εταιρίας
1. Γενικά
• Επωνυμία και έδρα της εταιρίας
• Γενικότερο πεδίο δραστηριότητας
• Υπεύθυνος για την υπό αδειοδότηση δραστηριότητα
2. Δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο της
συλλογής μεταφοράς ΕΑΥΜ1
• Ενδοπεριφερειακή συλλογή και μεταφορά ΕΑΥΜ
(σε περίπτωση που ζητείται άδεια διαπεριφερειακής
εμβέλειας)
• Δραστηριότητες στη γενικότερη διαχείριση απο−
βλήτων
3. Απασχολούμενο προσωπικό − εξειδίκευση
4. Υφιστάμενη υποδομή
• Διαθέσιμα οχήματα
• Αδειοδοτημένοι αποθηκευτικοί χώροι2
• Χώροι στάθμευσης οχημάτων
5.2.2 Προσδιορισμός των προς διαχείριση ΕΑΥΜ
• Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το είδος των ΕΑΥΜ
που προτίθεται να μεταφέρει ο ενδιαφερόμενος (Ευ−
ρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων)
• Στοιχεία σχετικά με την ποσότητα των παραγόμε−
νων ΕΑΥΜ στη γεωγραφική περιοχή όπου προτίθεται
να δραστηριοποιηθεί η εταιρία
• Πληροφορίες σχετικά με τις δυσμενείς επιδράσεις
των ΕΑΥΜ στην ανθρώπινη υγεία
5.2.3 Εργασίες συλλογής και συσκευασίας ΕΑΥΜ
1. Περιγραφή εργασιών συλλογής
• Δυναμικότητα δραστηριότητας συλλογής και με−
ταφοράς
• Συχνότητα αποκομιδής ΕΑΥΜ
• Μεθοδολογία συλλογής ΕΑΥΜ
2. Συσκευασία ΕΑΥΜ: Πρωτογενής, Δευτερογενής
• Τύποι της συσκευασίας που θα χρησιμοποιηθούν
• Τεχνικές προδιαγραφές συσκευασιών, με ιδιαίτερη
αναφορά στην συσκευασία των αιχμηρών αντικειμένων
• Σήμανση συσκευασιών
• Τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί πιθανό
πρόβλημα διαρροών, ιδίως στην περίπτωση απόψυξης
αποβλήτων που έχουν διατηρηθεί σε θερμοκρασία μι−
κρότερη ή ίση των 0ο βαθμών Κελσίου
• Σχηματικές απεικονίσεις ή / και φωτογραφίες
3. Ζύγιση φορτίων
5.2.4 Φόρτωση
• Τρόπος φόρτωσης των συσκευασιών ΕΑΥΜ στα
οχήματα
• Οργάνωση του χώρου στο εσωτερικό του ψυκτικού
θαλάμου του οχήματος (στοίβαξη και πρόσδεση)
1
Εφόσον εκτελούνται. Για τις δραστηριότητες αυτές υπο−
βάλλονται και αντίγραφα των σχετικών αδειών και συμβάσεων
στο Παράρτημα
2
Εφόσον χρησιμοποιούνται ενδιάμεσα τέτοιοι χώροι
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5.2.5 Μεταφορά
• Τεχνική περιγραφή των οχημάτων και σχηματική
απεικόνισή τους.
• Περιγραφή του συστήματος ψύξης.
• Σήμανση οχημάτων.
• Στοιχεία σχετικά με την απολύμανση και τον κα−
θαρισμό των οχημάτων (χώρος, μέσα και συχνότητα
καθαρισμού / απολύμανσης).
• Μέτρα σε περίπτωση μη εκτέλεσης προγραμματι−
σμένης μεταφοράς.
5.2.6 Απαιτούμενο προσωπικό για τη συλλογή και με−
ταφορά ΕΑΥΜ
• Αριθμός και ειδικότητες.
• Σύμβουλος ασφάλειας (σύμφωνα με την κοινή
υπουργική απόφαση 64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350/Β)),
όπως ισχύει.
5.2.7 Αποθήκευση
Αναφέρεται σαφώς εάν ο μεταφορέας θα χρησιμο−
ποιήσει εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
Υποβολή ΑΕΠΟ της εγκατάστασης και σύμβαση συ−
νεργασίας.
5.2.8 Επεξεργασία − διάθεση ΕΑΥΜ
• Στοιχεία αποδέκτη ΕΑΥΜ
• Τρόπος επεξεργασίας – διάθεσης (Εργασία D/R)
5.2.9 Μέτρα προστασίας των εργαζομένων
• Εκπαίδευση προσωπικού.
• Μέσα ατομικής προστασίας3
• Ιατρική παρακολούθηση προσωπικού.
5.2.10 Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών έκτα−
κτης ανάγκης
1. Περιγραφή πιθανών κινδύνων και αντίστοιχα προ−
ληπτικά και κατασταλτικά μέτρα 4.
2. Εξοπλισμός
• Μέσα συλλογής τυχόν διαρροών
• Εξοπλισμός και υλικά απορρύπανσης
• Απαραίτητα μέσα πρώτων βοηθειών
• Εξοπλισμός Πυρόσβεσης.
3. Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
• Απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση διαρ−
ροής, πυρκαγιάς κ.λπ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I. Βεβαιώσεις αποδοχής αποβλήτων από τους αποδέ−
κτες των ΕΑΥΜ για την επεξεργασία –διάθεσή τους.
II. Συμβάσεις αποκομιδής ΕΑΥΜ με τις ΥΜ 5.
III. Αντίγραφα τυχόν άλλων αδειών /εγκρίσεων σχετι−
κών με διαχείριση αποβλήτων που διαθέτει η εταιρία.
IV. Έγγραφα βεβαίωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώ−
τος των ιδιωτικών χώρων στάθμευσης οχημάτων (συμ−
βόλαια, μισθωτήρια κ.λπ.).
V. Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών
VI. Στοιχεία πιστοποίησης της καταλληλότητας των
συσκευασιών
VII. Στοιχεία/έγγραφα σχετικά με την καταλληλότητα
των οχημάτων για μεταφορά ΕΑΥΜ (εφόσον υπάρχουν)
VIII. Ασφαλιστήρια συμβόλαιο, σύμφωνα με το άρθρο
10 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.
3
Εφόσον χρησιμοποιηθούν φόρμες ή εξοπλισμός του οποίου
απαιτείται ο καθαρισμός (π.χ. πλύσιμο της φόρμας εργασίας),
ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται με ευθύνη της εταιρίας.
4
Περιλαμβάνει και τη δέσμευση της εταιρίας να επιλέγει
την συντομότερη δυνατή διαδρομή, αποφεύγοντας πυκνοκα−
τοικημένες περιοχές και μετακίνηση σε ώρες κυκλοφοριακής
αιχμής ή υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες
5
Εφόσον υπάρχουν
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5.3 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡ−
ΤΩΣΗΣ (ΣΜΕΑΥΜ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗ−
ΚΕΥΣΗΣ ΕΑΥΜ
Η μελέτη οργάνωσης των σταθμών μεταφόρτωσης (ΣΜΕ−
ΑΥΜ) και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ΕΑΥΜ διαμορ−
φώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 8, παρ.
8.2 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006, όπως
εκάστοτε ισχύει, και αποτελεί περιεχόμενο της ΜΠΕ.
5.4 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΑΥΜ
Η μελέτη οργάνωσης των εγκαταστάσεων επεξεργα−
σίας ΕΑΥΜ διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αναφερό−
μενα στο Κεφάλαιο 8, παρ. 8.3 της κοινής υπουργικής
απόφασης 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει, και
αποτελεί περιεχόμενο της ΜΠΕ.
6 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕ−
ΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ
6.1 ΓΕΝΙΚΑ
Το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και
μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» συνοδεύει τα

ΕΑΥΜ σε κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς
τους εντός του εθνικού χώρου, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 11 της παρούσας. Το ανωτέρω έντυπο
παρατίθεται στην παράγραφο 6.2 και έχει την ίδια
μορφή με το έντυπο αναγνώρισης του Κεφαλαίου 9
της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006,
λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στο Νόμο
4042/2012. Οι προς συμπλήρωση πληροφορίες πε−
ριλαμβάνονται στην πρώτη σελίδα του εντύπου
αναγνώρισης. Οι κωδικοποιήσεις που θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν αναφέρονται στην πίσω σελίδα
του εντύπου.
Για τη συμπλήρωσή του ακολουθούνται τα οριζόμε−
να στο Κεφάλαιο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης
24944/1159/2006.
6.2 Περιεχόμενο «Εντύπου αναγνώρισης για τη συλ−
λογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων από Υγει−
ονομικές Μονάδες»
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7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα διαχείρισης ΕΑΥΜ
οφείλουν να εγγράφονται στο Μητρώο των φορέ−
ων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων του ΥΠΕ−
ΚΑ. Για τον λόγο αυτό οι Υπηρεσίες που εκδίδουν
για εργασίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων
ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ ή άδειες συλλογής και μεταφοράς,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο,
υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην ως άνω Υπηρε−
σία τις εν λόγω ΑΕΠΟ ή τις άδειες συλλογής και
μεταφοράς που αυτές εκδίδουν για τους φορείς
διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και τις
σχετικές αποφάσεις τροποποίησης, ανανέωσης ή
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ανάκλησης προκειμένου να καταχωρούνται αμελλητί
στο σχετικό Μητρώο, χωρίς να απαιτούνται άλλα
δικαιολογητικά.
8 ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑ−
ΓΩΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΑΥΜ
Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης οφείλει να τηρεί
μητρώο, το οποίο συμπληρώνεται ανά τρίμηνο και να
συντάσσει ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων σύμ−
φωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 13588/725/2006
(Άρθρο 11, παράγραφος 4) και την παράγραφο 2 του
άρθρου 11 της παρούσας. Το περιεχόμενο του μητρώου
καθορίζεται στο Κεφάλαιο 12 της κοινής υπουργικής
απόφασης 24944/1159/2006 και πιο συγκεκριμένα στους
παρακάτω Πίνακες ΙΙΙ και IV.
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9 ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Υπόχρεοι: Παραγωγοί και Εγκαταστάσεις διαχείρισης
ΕΑΥΜ
9.1 Έκθεση με στοιχεία για τα ΕΑΥΜ που παρέλαβε
και διαχειρίστηκε το προηγούμενο έτος.
Το περιεχόμενο της έκθεσης καθορίζεται στα αντί−
στοιχα κεφάλαια του παρόντος Παραρτήματος:
Κεφ.3: Αποθήκευση ΕΑΥΜ
Κεφ.4: Επεξεργασία ΕΑΥΜ
9.2 Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ)
Το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης αναφέρεται σε
όλα τις κατηγορίες των αποβλήτων και καθορίζεται
στο Κεφάλαιο 13 της κοινής υπουργικής απόφασης
24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.
ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΥΜ: Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων
ΑΣΑ: Αστικά Στερεά Απόβλητα
ΕΑΥΜ: Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων
ΕΑΑΜ: Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά
ΜΕΑ: Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα
ΑΕΑ: Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα
ΣΜΕΑ: Σταθμός Μεταφόρτωσης Επικίνδυνων απο−
βλήτων
ΟΣΜ: Όχημα Συλλογής Μεταφοράς
ΥΜ: Υγειονομική Μονάδα
ΥΠΕΚΑ: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής
ΥΥΚΑ: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης
ΕΚΑ: Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων
ΧΥΤΕΑ: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Απο−
βλήτων
ΧΥΤΑ: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων
από Υγειονομικές Μονάδες (ΕΚΔΑΥΜ)
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΥΜ: Υγειονομική Μονάδα
ΑΥΜ: Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων
ΑΣΑ: Αστικά Στερεά Απόβλητα
ΕΑΥΜ: Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων
ΕΑΑΜ: Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά
ΜΕΑ: Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα
ΑΕΑ: Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα
ΕΚΔΑΥΜ: Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Απο−
βλήτων Υγειονομικών Μονάδων
ΕΔΑΥΜ: Επιτροπής Διαχείρισης ΑΥΜ
ΥΔΑΥΜ: Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονο−
μικής Μονάδας
ΤΥΔΑΥΜ: Υπεύθυνος Διαχείρισης ΑΥΜ Τμήματος
ΣΕΔΑ: Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλή−
των
ΥΠΕΚΑ: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Εισαγωγή
2. Ορισμοί
3. Δήλωση φορέα εκμετάλλευσης ΥΜ
4. Περιγραφή της ΥΜ

23893

5. Ευθύνες και αρμοδιότητες για τη διαχείριση των
ΑΥΜ
5.1 Οργανόγραμμα συστήματος διαχείρισης
5.2 Καθήκοντα και αρμοδιότητες
6. Καθορισμός πηγών παραγωγής και παραγόμενης
ποσότητας ανά κατηγορία ΑΥΜ
6.1 Γενικά
6.2 Παραγωγή αποβλήτων
6.3 Πρόληψη της παραγωγής
6.4 Συλλογή μεταφορά και αποθήκευση ΑΥΜ
6.4.1 Βασικές αρχές
6.4.2 Συλλογή
6.4.3 Μεταφορά
6.4.4 Αποθήκευση
6.4.5 Επεξεργασία ΕΑΥΜ
6.4.6 Συνολική διαχείριση ΑΥΜ
7. Εκπαίδευση προσωπικού
7.1 Σκοπός
7.2 Υπόχρεοι εκπαίδευσης
7.3 Εκπαιδευτικά προγράμματα
7.4 Υπεύθυνοι εκπαίδευσης
8. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά την εφαρμογή
του κανονισμού διαχείρισης ΑΥΜ
8.1 Βασικές αρχές
8.2 Προστασία εργαζομένων
8.2.1 Προστατευτικός εξοπλισμός
8.2.2 Ατομική Υγιεινή
8.2.3 Ανοσοποίηση
8.2.4 Πρακτικές διαχείρισης
8.2.5 Ειδικές προφυλάξεις για την αντιμετώπιση ατυ−
χημάτων
8.2.6 Ασφάλεια κατά τη διαχείριση κυτταροτοξικών
– κυτταροστατικών −χημειοθεραπευτικών φαρμάκων
9. Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών
9.1 Γενικά
9.2 Διασκορπισμός επικίνδυνων ουσιών − Τραυματι−
σμός
9.3 Δυσλειτουργία μέσων αποθήκευσης
9.4 Απεργία διαρκείας μεταφορέων αποβλήτων
9.5 Αναφορά συμβάντων και περιστατικών
10. Καθορισμός κόστους διαχείρισης ΑΥΜ
10.1 Μέθοδοι χρηματοδότησης
10.2 Υπολογισμός κόστους
11. Παρακολούθηση σχετικής νομοθεσίας για τη δια−
χείριση των ΑΥΜ
12. Αναθεώρηση Κανονισμού διαχείρισης ΑΥΜ
13. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
14. Μητρώα
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά στοιχεία παραγωγής ΕΑΥΜ
ανά Τμήμα της ΥM
Πίνακας 2: Πίνακας συγκεντρωτικών στοιχείων παρα−
γωγής αποβλήτων στην ΥΜ
Πίνακας 3: Αρχείο παραλαβής για την αποθήκευση
αποβλήτων από ΥΜ
Πίνακας 4: Αρχείο εξόδου αποβλήτων
Πίνακας 5: Συγκεντρωτικά στοιχεία αποθήκης
Πίνακας 6: Στοιχεία επεξεργασίας ΕΑΥΜ
Πίνακας 7: Είδος εφαρμοζόμενης επεξεργασίας ΕΑΥΜ
Πίνακας 8: Πίνακας προγραμμάτων εκπαίδευσης
Πίνακας 9: Εξοπλισμός για τον καθαρισμό διασκορ−
πισμένων υλικών
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Πίνακας 10: Στοιχεία αναφοράς έκτακτων συμβάντων
– περιστατικών
Πίνακας 11: Στοιχεία που αφορούν την προμήθεια μέ−
σων εξοπλισμού διαχείρισης ΑΥΜ
Πίνακας 12: Νομοθεσία διαχείρισης ΑΥΜ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
Σχήμα 1: Οργανόγραμμα δομής συστήματος διαχείρι−
σης αποβλήτων ΥΜ
Σχήμα 2: Γνωστοποίηση εφαρμογής προγράμματος
ανακύκλωσης και κάδοι διαφορετικού χρώματος που
μπορούν να τοποθετηθούν εντός της ΥΜ με σκοπό την
ανακύκλωση υλικών
Σχήμα 3: Έντυπο αποστολής ΕΑΥΜ προς αποθήκευ−
ση
Σχήμα 4: Διεθνές σύμβολο μολυσματικού και ραδιε−
νεργού χαρακτήρα
Σχήμα 5: Συνιστώμενη ενδυμασία κατά τη μεταφορά
ΕΑΥΜ
Σχήμα 6: Έντυπο αναφοράς δυσλειτουργίας
Σχήμα 7: Έντυπο αναφοράς συμβάντος προς τον
ΥΔΑΥΜ
1 Εισαγωγή
Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι η υποστήριξη των
ΥΜ στην κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού και διαδικα−
σιών διαχείρισης των αποβλήτων τα οποία παράγουν,
όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.
Η κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Διαχεί−
ρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΚΔΑΥΜ)
αποσκοπεί στη διαμόρφωση της στρατηγικής και των
διαδικασιών για την ορθή εφαρμογή όλων εκείνων των
ενεργειών, μέτρων και όρων που απαρτίζουν τα στάδια
της ασφαλούς διαχείρισής τους.
Πιο συγκεκριμένα, μέσω των εσωτερικών κανονισμών
καθορίζεται ο στόχος κάθε ΥΜ αναφορικά με τη δια−
χείριση των ΑΥΜ. Οι στόχοι αυτοί είναι δεσμευτικοί
για όλο το προσωπικό των ΥΜ, το οποίο με βάση τις
αρμοδιότητές του συμβάλει στην επίτευξη των στόχων
αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε εσωτερικός κανονισμός
διαχείρισης ΑΥΜ αποσκοπεί:
• Στην παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και
την εξασφάλιση της τήρησης αυτής.
• Στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των ατόμων
που εμπλέκονται στην ενδονοσοκομειακή διαχείριση
των ΑΥΜ.
• Στον καθορισμό των διαδικασιών διαχείρισης των
ΑΥΜ και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιείται.
• Στον καθορισμό σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων
περιστατικών.
• Στον καθορισμό του κόστους διαχείρισης ΑΥΜ.
Οι κανονισμοί αυτοί δίνουν τη δυνατότητα στους
ελεγκτικούς μηχανισμούς της ΥΜ και των αρμοδίων
υπηρεσιών να παρακολουθούν τη λειτουργία του συ−
στήματος διαχείρισης των αποβλήτων σε κάθε ΥΜ και
να λαμβάνουν τα απαιτούμενα βελτιωτικά μέτρα. Ακόμη,
οι κανονισμοί αυτοί επιτρέπουν τη δημιουργία αρχείων
με στοιχεία που αφορούν την παραγωγή και διαχείριση
αποβλήτων από τη λειτουργία κάθε μονάδας, τα οποία
θα αξιοποιηθούν για την τροφοδότηση των εκθέσεων
τις οποίες είναι υποχρεωμένη να υποβάλει η χώρα σε
διάφορους οργανισμούς.
Με τον καθορισμό διακριτών αρμοδιοτήτων και αμ−
φίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των υπευθύνων, δίνεται

επίσης η δυνατότητα παρεμβάσεων στη λειτουργία του
συστήματος όποτε κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο.
Τέλος, όπως είναι κατανοητό, ο βαθμός υλοποίησης
των διαδικασιών που ορίζονται από τους κανονισμούς
διαχείρισης των ΑΥΜ, αποτελεί ένδειξη του βαθμού
εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας διαχείρισης των
αποβλήτων από την κάθε ΥΜ.
Οι βασικές ενότητες που πρέπει να περιέχει κάθε
εσωτερικός κανονισμός περιλαμβάνουν:
• Περιγραφή της ΥΜ
• Περιγραφή των ευθυνών και αρμοδιοτήτων όλων των
εμπλεκομένων στη διαχείριση των αποβλήτων.
• Περιγραφή των πηγών παραγωγής αποβλήτων, των
παραγόμενων ποσοτήτων ανά είδος αποβλήτου και των
πρακτικών διαχείρισής αυτών
• Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού
• Περιγραφή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας κατά τη
διαχείριση των αποβλήτων
• Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και
ατυχημάτων
• Περιγραφή του κόστους διαχείρισης των ΑΥΜ
• Πρόνοια για παρακολούθηση της νομοθεσίας σχε−
τικά με τη διαχείριση των αποβλήτων
• Πρόνοια για την ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλο−
ντικής διαχείρισης για τις υγειονομικές μονάδες που
έχουν πάνω από 100 κλίνες
• Περιγραφή των μητρώων που πρέπει να τηρούνται
εντός των ΥΜ
Στη συνέχεια και σε μορφή πρότυπων διαδικασιών και
εντύπων παρατίθεται ο Οδηγός για την κατάρτιση εσω−
τερικού κανονισμού διαχείρισης των αποβλήτων στις ΥΜ
(ΕΚΔΑΥΜ). Ο Οδηγός θα περιλαμβάνει οδηγίες συμπλή−
ρωσης των εντύπων αυτών καθώς και συμπληρωμένες
πληροφορίες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Τα πρότυπα
αυτά έντυπα και διαδικασίες θα πρέπει να χρησιμοποι−
ηθούν ως βάση από τις ΥΜ προκειμένου να αναπτύξουν
τον ΕΚΔΑΥΜ. Τα αναφερόμενα στη συνέχεια θα πρέπει
να λογίζονται ως τα ελάχιστα απαιτούμενα και κάθε ΥΜ
οφείλει να τα προσαρμόσει ανάλογα με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της. Στο σημείο αυτό,
τονίζεται για λόγους πληρότητας ο εν λόγω κανονισμός
αναφέρεται σε όλα τα πιθανά ρεύματα των αποβλήτων,
τα οποία προκύπτουν από τα διάφορα τμήματα που
ενδέχεται να υπάρχουν σε κάθε υγειονομική μονάδα.
Ειδικά για τις μικρές μονάδες, οι οποίες διαθέτουν
περιορισμένο προσωπικό και παράγουν σχετικά μικρές
ποσότητες αποβλήτων, το οργανόγραμμα και οι διαδι−
κασίες διαχείρισης των αποβλήτων θα πρέπει να είναι
σχετικά απλούστερα (π.χ. ενδέχεται 1 ή 2 άτομα να
είναι απαραίτητα για τη διαχείριση των αποβλήτων και
να μην είναι απαραίτητη ή εφικτή η ύπαρξη επιτροπής
με τη δομή που αναφέρεται στην ενότητα 6), ώστε να
καλύπτει τις ανάγκες της.
2 Ορισμοί
Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι βασικοί ορι−
σμοί που αφορούν στη διαχείριση των ΑΥΜ. Καταρχήν
ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της παρούσας κοινής
υπουργικής απόφασης και επιπλέον ισχύουν τα ακό−
λουθα:
1. Αδειοδοτούσα αρχή: η υπηρεσία που είναι αρμόδια
για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων για τις ΥΜ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε−
σία.
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2. Ετήσιο: περίοδος η οποία καλύπτει ένα ημερολογι−
ακό έτος από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου
3. Πηγή αποβλήτων: ένα διακριτό τμήμα της ΥΜ (σημείο
ή διεργασία) από το οποίο παράγονται απόβλητα
4. Φορέας εκμετάλλευσης: κάθε νομικό πρόσωπο το
οποίο εκμεταλλεύεται ή διευθύνει την ΥΜ ή, όπου αυτό
προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, στο οποίο έχουν
μεταβιβασθεί αποφασιστικές οικονομικές εξουσίες όσον
αφορά την τεχνική λειτουργία της ΥΜ.
3 Δήλωση φορέα εκμετάλλευσης ΥΜ
Στην ενότητα αυτή ο φορέας εκμετάλλευσης διατυ−
πώνει τους στόχους και τις δεσμεύσεις του αναφορικά
με τη διαχείριση των ΑΥΜ.
Οι στόχοι και οι δεσμεύσεις μπορούν να περιλαμβά−
νουν, μεταξύ άλλων:
• Διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλ−
λοντος από τη διαχείριση των ΑΥΜ.
• Την τήρηση των προβλεπομένων από τη σχετική
νομοθεσία.
• Την τήρηση της ιεράρχησης στη διαχείριση των
ΑΥΜ με έμφαση στη μείωση της παραγωγής και των
επικίνδυνων ιδιοτήτων των αποβλήτων.
• Τη συνεργασία με τις αρχές για την παροχή όλων
των απαραίτητων στοιχείων.
• Την κατανομή των απαραίτητων οικονομικών πόρων
στη διαχείριση των ΑΥΜ.
• Την παρακολούθηση των τεχνολογικών και νομοθετι−
κών εξελίξεων αναφορικά με τη διαχείριση των ΑΥΜ.
• Την τήρηση των απαραίτητων στοιχείων σχετικά με
την παραγωγή και διαχείριση των ΑΥΜ.
Παράδειγμα δήλωσης φορέα εκμετάλλευσης ΥΜ
Η ΥΜ «ΧΧΧΧΧΧΧ» δεσμεύεται ότι θα διαχειρίζεται τα
παραγόμενα απόβλητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από τη νομοθεσία με βασικό στόχο την προστασία
των εργαζόμενων, της δημόσιας υγείας και του πε−
ριβάλλοντος.
Η ΥΜ «ΧΧΧΧΧΧ» στοχεύει στην ορθολογική διαχείρι−
ση των αποβλήτων τα οποία παράγει, και στη συνεχή
βελτίωση των επιδόσεων της εγκατάστασης, με σκοπό
τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και τη μεγιστο−
ποίηση της ανάκτησης αυτών.
Για το λόγο αυτό η ΥΜ προχωρά στην εκπόνηση
και εφαρμογή του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού
Διαχείρισης Αποβλήτων. Ο Εσωτερικός Κανονισμός
αναφέρει αναλυτικά όλες τις διαδικασίες που απαιτού−
νται για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Η
ΥΜ «ΧΧΧΧΧ» δεσμεύεται για την εφαρμογή των διαδι−
κασιών που αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό
καθώς και για την παρακολούθηση και αναζήτηση των
τεχνολογικών και νομοθετικών εξελίξεων που μπορούν
να βελτιώσουν περαιτέρω τις επιδόσεις της.
Η ΥΜ «ΧΧΧΧΧ» δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει ουσια−
στικά, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της και κατά το
μερίδιο που της αναλογεί, στη γενικότερη προσπάθεια
της Ελλάδας να μειώσει την παραγωγή των αποβλήτων
και να αυξήσει την ανάκτηση αυτών. Στο πλαίσιο αυτό θα
συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, και θα εφαρμόζει
όλα όσα προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
4 Περιγραφή της ΥΜ
Στην ενότητα αυτή δίδεται συνοπτική περιγραφή της
ΥΜ. Στην περιγραφή αυτή μπορούν να περιλαμβάνονται
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία:
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• Τύπος υγειονομικής μονάδας (με βάση τον ορισμό
των ΥΜ)
• Τοποθεσία
• Αριθμός κλινών
• Υγειονομικά Τμήματα
• Αριθμός προσωπικού ανά τμήμα
• Παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας
• Ενδεικτικός ετήσιος αριθμός ασθενών ανά παρεχό−
μενη υπηρεσία
• Ενδεικτικός εξοπλισμός (κυρίως εξειδικευμένα μη−
χανήματα)
5 Ευθύνες και αρμοδιότητες για τη διαχείριση των ΑΥΜ
Ως εμπλεκόμενοι ορίζονται όσοι διαχειρίζονται (παρά−
γουν, επεξεργάζονται, εγκρίνουν, φυλάσσουν και διαθέ−
τουν) πληροφορίες που σχετίζονται με την παραγωγή,
διαχείριση και παρακολούθηση ΑΥΜ.
Πρωταρχικό μέλημα των διοικήσεων των ΥΜ, είναι ο
ορισμός επιτροπής διαχείρισης των αποβλήτων, έργο
της οποίας θα είναι:
• Ο ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης ΑΥΜ
• Η έγκριση του ΕΚΔΑΥΜ
• Η αναθεώρηση του ΕΚΔΑΥΜ
• Έλεγχος της εφαρμογής του κανονισμού
Τα μέλη της επιτροπής αυτής, είναι μέλη του διοικητι−
κού προσωπικού της ΥΜ και πιο συγκεκριμένα οι εξής (η
παρακάτω λίστα είναι ενδεικτική, και κάθε ΥΜ θα πρέπει
να προσαρμόσει τα μέλη της επιτροπής ανάλογα με τις
ανάγκες της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της):
− Διοικητής / Υπεύθυνος ΥΜ ή Υποδιοικητής ΥΜ
− Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
− Υπεύθυνος διαχείρισης αποβλήτων (προερχόμενος συ−
νήθως από την επιτροπή νοσοκομειακών λοιμώξεων)
− Δ/ντές κλινικών των ΥΜ
− Δ/ντής ακτινολογικού τμήματος / όποιου τμήματος
χειρίζεται ραδιοϊσότοπα
− Δ/ντής μικροβιολογικού τμήματος / τμήματος κλι−
νικών εξετάσεων
− Δ/ντής νοσηλευτικού προσωπικού
− Δ/ντής Φαρμακείου ΥΜ
− Προϊστάμενος γραφείου γενικής επιστασίας
Η παραπάνω επιτροπή κατά τη διάρκεια της πρώ−
της συνεδρίασής της ορίζει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης
Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΥΔΑΥΜ), ο οποίος
μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού
της ΥΜ, Ανώτερης τουλάχιστον Εκπαίδευσης, αλλά συ−
νήθως προέρχεται από την επιτροπή νοσοκομειακών
λοιμώξεων. Μετά τον ορισμό του, ο ΥΔΑΥΜ αποτελεί
αναπόσπαστο μέλος της Επιτροπής, αντικαθιστώντας
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
Η εμπειρία και εξειδίκευσή του στα θέματα διαχείρισης
αποβλήτων αποτελεί επιπλέον προσόν στην επιλογή
του. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας ορί−
ζεται και αναπληρωματικός υπεύθυνος, με τα ίδια κα−
θήκοντα σε περίπτωση απουσίας του.
Οι συνεδριάσεις της επιτροπής συγκαλούνται από τον
Διοικητή/Υποδιοικητή της ΥΜ ή ύστερα από εισήγηση
του ΥΔΑΥΜ όταν κρίνεται σκόπιμο και αν και εφόσον η
διμερής συνεργασία μεταξύ του ΥΔΑΥΜ και των μελών
της επιτροπής, δεν δύναται να λύσει ανακύπτοντα προ−
βλήματα που αφορούν τη διαχείριση των παραγόμενων
αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή θα πρέπει
να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως.
5.1 Οργανόγραμμα συστήματος διαχείρισης
Η ασφαλής διαχείριση των παραγόμενων αποβλή−
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των στις ΥΜ προϋποθέτει την ύπαρξη ενός εσωτε−
ρικού οργανογράμματος το οποίο θα δημιουργείται
με την ευθύνη της διοίκησης των μονάδων υγείας σε
συνεργασία με την επιτροπή διαχείρισης των απο−
βλήτων.

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται ένα τυπικό ορ−
γανόγραμμα της δομής διαχείρισης των αποβλήτων σε
κάθε ΥΜ. Το οργανόγραμμα αυτό είναι ενδεικτικό και
δύναται να προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος και
τις ανάγκες της κάθε ΥΜ.

Σχήμα 1: Οργανόγραμμα δομής συστήματος διαχείρι−
σης αποβλήτων ΥΜ
Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα, ο υπεύθυ−
νος διαχείρισης αποβλήτων της ΥΜ είναι αποδέκτης
των προβλημάτων και αναγκών του κάθε τμήματος της
μονάδας, ενώ συγχρόνως προΐσταται σε θέματα διαχεί−
ρισης, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του Διοικητή /
Υποδιοικητή της μονάδας και της αρμόδιας επιτροπής,
του συστήματος διαχείρισης των παραγόμενων απο−
βλήτων.
5.2 Καθήκοντα και αρμοδιότητες
Για την ασφαλή και ορθολογική διαχείριση των παραγό−
μενων αποβλήτων από κάθε ΥΜ, απαιτείται πριν από όλα

ο ορισμός υπευθύνων, με ξεκάθαρη περιγραφή καθηκό−
ντων και αρμοδιοτήτων. Ο ορισμός αυτός σε κάθε στάδιο
διαχείρισης των αποβλήτων, αποσκοπεί στην οριοθέτηση
τόσο των καθηκόντων όσο και των ευθυνών τους.
Παρακάτω περιγράφεται ο διαχωρισμός των καθη−
κόντων του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. Είναι
σαφές, πως σε μικρότερες μονάδες, ένα άτομο μπορεί
να καλύπτει περισσότερες αρμοδιότητες από αυτές που
παρουσιάζονται παρακάτω.
Επιτροπή Διαχείρισης ΑΥΜ (ΕΔΑΥΜ)
Η Επιτροπή διαχείρισης η οποία συστήνεται με την
ευθύνη του Διοικητή / Υπεύθυνου ΥΜ έχει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Την έγκριση και γενική εποπτεία της εφαρμογής
του ΕΚΔΑΥΜ. Ο ΕΚΔΑΥΜ θα περιγράφει επακριβώς,
τα καθήκοντα και τις ευθύνες όλου του προσωπικού,
υγειονομικού και μη, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των
παραγόμενων αποβλήτων.
Τον ορισμό υπεύθυνου διαχείρισης αποβλήτων ο οποί−
ος θα αναλάβει την κατάρτιση, το συντονισμό και την
εφαρμογή του ΕΚΔΑΥΜ
Την επικαιροποίηση του ΕΚΔΑΥΜ και τη λήψη διορ−
θωτικών μέτρων
Τη διασφάλιση ότι μηχανισμοί παρακολούθησης και
ελέγχου περιλαμβάνονται στον ΕΚΔΑΥΜ. Η αποτελε−
σματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος πρέπει
να παρακολουθούνται ώστε να είναι δυνατή η επικαιρο−
ποίηση και βελτίωση του συστήματος όταν αυτό είναι
απαραίτητο.
Την άμεση αντικατάσταση του ΥΔΑΥΜ ή των ΤΥΔΑΥΜ
όταν αυτοί δε δύνανται να αντεπεξέλθουν στις υπο−
χρεώσεις τους
Την μέριμνα για την επαρκή εκπαίδευση των μελών
του συστήματος διαχείρισης και τον προσδιορισμό
υπευθύνων για τη διαρκή εκπαίδευσή τους, με τη βοή−
θεια κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Την εξασφάλιση επαρκών πόρων και τη διάθεση αν−
θρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματική υλοποίηση
του ΕΚΔΑΥΜ. Για παράδειγμα, η Επιτροπή θα πρέπει
να εξασφαλίσει ώστε επαρκές προσωπικό των τμημά−
των της ΥΜ να είναι στη διάθεση του ΥΔΑΥΜ για την
εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται από τον
κανονισμό διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων.
Διοικητής / Υποδιοικητής της ΥΜ
Ο Διοικητής της ΥΜ είναι υπεύθυνος για τα παρα−
κάτω:
Τη δημιουργία και το συντονισμό της επιτροπής
Τη σύγκλιση συνεδριάσεων της ΕΔΑΥΜ
Τη διαρκή συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ και τους υπό−
λοιπους επικεφαλής τμημάτων για τη σχολαστική εφαρ−
μογή του Εσωτερικού Κανονισμού και τις ειδικές ανά−
γκες που ενδεχομένως να προκύψουν για τα διάφορα
τμήματα
Την έγκριση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού για την
αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΚΔΑΥΜ
Την εξασφάλιση πόρων για την προώθηση και διοργά−
νωση σεμιναρίων εκπαίδευσης του προσωπικού αναφο−
ρικά με τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων
Την εφαρμογή της πολιτικής της ΥΜ σχετικά με τη
διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων.
Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μο−
νάδας (ΥΔΑΥΜ)
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποβλήτων της Υγειονο−
μικής Μονάδας (ΥΔΑΥΜ) είναι υπεύθυνος αρχικά για
την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού διαχείρι−
σης αποβλήτων και εν συνεχεία (αφού εγκριθεί από
την Επιτροπή) για την καθημερινή εφαρμογή και τον
έλεγχο του συστήματος διαχείρισης των παραγόμενων
αποβλήτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορεί να έχει
άμεση επικοινωνία με όλα τα μέλη του προσωπικού
της ΥΜ όπως άλλωστε αποτυπώνεται και στο Σχήμα
1. Ο ΥΔΑΥΜ είναι υπόλογος της διαχείρισης απέναντι
στον Διοικητή / Υποδιοικητή της ΥΜ και την επιτρο−
πή διαχείρισης. Ο ΥΔΑΥΜ θα πρέπει να συνεργάζεται
με τους Δ/ντές των διαγνωστικών τμημάτων της ΥΜ,
τον Πρόεδρο επιτροπής νοσοκομειακών λοιμώξεων και
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τον Δ/ντή του Φαρμακείου, ώστε να γνωρίζει τις απαι−
τούμενες διαδικασίες για τη διαχείριση παθολογικών,
φαρμακευτικών, χημικών και ραδιενεργών αποβλήτων
που προέρχονται από τα τμήματα αυτά.
Στον τομέα της συλλογής των αποβλήτων ο ΥΔΑΥΜ
είναι υπεύθυνος για:
Τη συνεργασία με τον υπεύθυνο διαχείρισης αποβλή−
των του Τμήματος (ΤΥΔΑΥΜ) για την υλοποίηση του
Εσωτερικού Κανονισμού στα αντίστοιχα Τμήματα.
Την αποστολή στους ΤΥΔΑΥΜ κατάλληλων εντύπων
για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση
των αποβλήτων.
Τη δημιουργία και ενημέρωση μητρώων που αφορούν
την παρακολούθηση του συστήματος διαχείρισης των
αποβλήτων με βάση τα στοιχεία που λαμβάνει από τους
ΤΥΔΑΥΜ.
Τη δημιουργία και ενημέρωση αρχείου με στοιχεία
που αφορούν τη διαχείριση των ΑΥΜ.
Την αποστολή στοιχείων και αναφορών που αφορούν
τη διαχείριση των ΑΥΜ ανά τακτά χρονικά διαστήματα
στις αρμόδιες αρχές ή/και όποτε απαιτηθούν τα στοι−
χεία αυτά από τις παραπάνω αρχές.
Τη γενική εποπτεία του συστήματος συλλογής των
αποβλήτων στους κατάλληλους κάδους / δοχεία / περι−
έκτες και της μεταφοράς τους στα αντίστοιχα σημεία
αποθήκευσης της ΥΜ – Αντιμετώπιση προβλημάτων.
Στον τομέα της αποθήκευσης ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεύ−
θυνος για:
Την ενημέρωση του υπευθύνου αποθήκευσης σχετικά
με τους όρους και προδιαγραφές που πρέπει να διέπουν
την αποθήκευση των διαφόρων κατηγοριών ΑΥΜ.
Τη γενική εποπτεία της αποθήκευσης των ΕΑΥΜ
Στον τομέα συλλογής και διάθεσης των αποβλήτων
ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνος για:
Τον συντονισμό και την επίβλεψη της διάθεσης των
αποβλήτων εντός της ΥΜ.
Την ενημέρωση του προσωπικού που είναι επιφορ−
τισμένο με τη χωριστή συλλογή και μεταφορά των
αποβλήτων σχετικά με τους όρους, προδιαγραφές και
προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται.
Τον γενικό έλεγχο της μεταφοράς των αποβλήτων
εντός και εκτός της ΥΜ.
Στον τομέα επεξεργασίας των ΕΑΥΜ ο ΥΔΑΥΜ είναι
υπεύθυνος για:
Την ενημέρωση του προσωπικού που είναι επιφορτι−
σμένο με την επεξεργασία των αποβλήτων σχετικά με
τους όρους, προδιαγραφές και προστατευτικά μέτρα
που πρέπει να λαμβάνονται.
Τον γενικό έλεγχο της επεξεργασίας των ΕΑΥΜ εντός
της ΥΜ σύμφωνα με τις επιταγές της κείμενης νομο−
θεσίας.
Τη διατήρηση αρχείου κόστους που αφορά στην επε−
ξεργασία των ΕΑΥΜ εκτός της ΥΜ.
Τη συνεργασία με αδειοδοτημένους φορείς (αν απαι−
τείται) για τη μεταφορά και επεξεργασία των ΕΑΥΜ
εκτός της ΥΜ.
Στον τομέα εκπαίδευσης και πληροφόρησης του προ−
σωπικού ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνος για:
Τη διαρκή συνεργασία με τον Δ/ντή και την Προϊ−
σταμένη του Νοσηλευτικού προσωπικού όπως και με
τον Υποδιοικητή της ΥΜ, ώστε να διασφαλίσει ότι το
σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού και των βοηθών
ιατρών γνωρίζουν επακριβώς τα καθήκοντά τους σε
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ό,τι αφορά τη διαλογή στην πηγή και αποθήκευση
των παραγόμενων αποβλήτων και ότι τα καθήκοντα
των εργαζομένων στην καθαριότητα και στο γραφείο
γενικής επιστασίας, περιορίζονται στη φορτοεκφόρ−
τωση και μεταφορά σφραγισμένων δοχείων / κάδων /
περιεκτών.
Την ενημέρωση του προσωπικού που εμπλέκεται στη
διαχείριση των αποβλήτων σχετικά με τα μέτρα προ−
στασίας που πρέπει να λαμβάνουν.
Στον τομέα διαχείρισης ατυχημάτων ο ΥΔΑΥΜ είναι
υπεύθυνος για:
Την ανάρτηση λίστας ενεργειών που πρέπει να λάβουν
χώρα σε περίπτωση ατυχήματος, σε ευκρινή σημεία
εντός της ΥΜ, τη διατήρηση τους στα σημεία αυτά
πάντοτε και τη γνωστοποίηση σε όλο το προσωπικό

των ενεργειών αυτών ώστε να τους είναι οικείες σε
έκτακτες περιπτώσεις.
Την εξέταση και την έρευνα αναφερθέντων ατυχημά−
των σχετικά με τη διαχείριση των ΑΥΜ.
Σε ό,τι αφορά τα προσομοιάζοντα με αστικά παραγόμε−
να απόβλητα (ΑΣΑ) στις ΥΜ, ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνος να
προωθεί προς τον Διοικητή / Υποδιοικητή της ΥΜ αλλά και
την ΕΔΑΥΜ τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών
στους χώρους της ΥΜ. Ομοίως, σε σχέση με τα ειδικά μη
επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται στις ΥΜ, ο ΥΔΑΥΜ
θα πρέπει να προωθεί τη συνεργασία της ΥΜ με τα εγκε−
κριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΣΕΔΑ), αναφορικά με τη διαχείριση των Αποβλήτων Ηλε−
κτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), ηλεκτρικών
συσσωρευτών, υλικών συσκευασίας κ.α.

Σχήμα 2: Γνωστοποίηση εφαρμογής προγράμματος
ανακύκλωσης και κάδοι διαφορετικού χρώματος που
μπορούν να τοποθετηθούν εντός της ΥΜ με σκοπό την
ανακύκλωση υλικών
Στην περίπτωση που η διοίκηση της ΥΜ υιοθετήσει
τα παραπάνω, ο ΥΔΑΥΜ θα είναι υπεύθυνος:
− Για την ενημέρωση του προσωπικού για τα προ−
γράμματα αυτά.
− Για την ανάρτηση διαφημιστικού υλικού στους
χώρους της ΥΜ με σκοπό τη γνωστοποίηση για την
εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών στους χώρους
της μονάδας και την ενθάρρυνση του κοινού να συμ−
μετέχει σε αυτά.
− Να παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων
αυτών.
− Να παρακολουθεί τη συχνότητα αποκομιδής των
συγκεκριμένων αποβλήτων από τα συνεργεία των ΣΕΔΑ
και να συνεργάζεται με αυτά.
− Να γνωστοποιεί στον Υποδιοικητή της ΥΜ την ανά−
γκη πρόσθετων συμβάσεων ή ανανέωσης συμβάσεων
με τα ΣΕΔΑ.
Επιπροσθέτως των παραπάνω, ο ΥΔΑΥΜ θα πρέπει
συστηματικά να ελέγχει και να παρακολουθεί, δημι−
ουργώντας το ανάλογο αρχείο, συγκεκριμένες παρα−
μέτρους που αναφέρονται παρακάτω:
− Ανά κατηγορία αποβλήτων:
• Τη μηνιαία παραγωγή ανά τμήμα της ΥΜ.
• Τις εφαρμοζόμενες μεθόδους επεξεργασίας και δι−
άθεσης.
− Οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση
των αποβλήτων
• Το κόστος προμήθειας των αποθηκευτικών μέσων
και το κόστος συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και
διάθεσης των αποβλήτων.
• Το κόστος εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμά−
των.

• Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των εγκα−
ταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων της ΥΜ (αν υπάρ−
χουν).
• Το κόστος συνεργασίας με ιδιώτες για τα στάδια
διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων.
− Θέματα δημόσιας υγείας
• Τα συμβάντα που έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυ−
ματισμό του προσωπικού ή παρατηρήσεις από αυτό που
αφορούν αστοχίες του συστήματος διαχείρισης των
αποβλήτων. Τα συμβάντα αυτά θα πρέπει να αναφέρο−
νται και στο τμήμα νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές αρμοδιότητες τις
οποίες έχει ο ΥΔΑΥΜ, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η
βοηθητική του υποστήριξη και από άλλα άτομα για την
κάλυψη όλων των απαιτήσεων ειδικότερα στην περί−
πτωση μεγάλων ΥΜ. Τα επιπλέον άτομα και τα τμήματα
από τα οποία προέρχονται προσδιορίζονται από την
Επιτροπή Διαχείρισης ΑΥΜ.
Δ/ντές Κλινικών της Υγειονομικής Μονάδας
Οι Δ/ντές των κλινικών της ΥΜ είναι υπεύθυνοι στα
τμήματα τους για τη χωριστή συλλογή των διαφορε−
τικών κατηγοριών αποβλήτων, την αποθήκευση και τη
περαιτέρω διαχείρισή τους.
Αναλυτικότερα:
Θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλο το επιστημονι−
κό και νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και οι λοιποί ερ−
γαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στην κλινική τους,
γνωρίζουν επακριβώς τις διαδικασίες χωριστής συλ−
λογής ανά κατηγορία αποβλήτων και τις εφαρμόζουν
σχολαστικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι υπεύθυνοι
σε συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ, για την εκπαίδευση και
επιμόρφωσή τους.
Θα πρέπει να συνεργάζονται με τον ΥΔΑΥΜ και να
ελέγχουν αστοχίες και προβλήματα κατά την εφαρμογή
του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων.
Είναι υπεύθυνοι για το διορισμό υπευθύνου διαχείρι−
σης αποβλήτων Τμήματος (ΤΥΔΑΥΜ) για την υλοποίηση
της διαχείρισης των αποβλήτων στα τμήματά τους.
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Θα πρέπει να καθοδηγούν το προσωπικό της κλινι−
κής τους να προσέχουν ώστε οι λοιποί εργαζόμενοι
και βοηθοί να τηρούν σχολαστικά τις οδηγίες ασφα−
λείας
Υπεύθυνος Διαχείρισης ΑΥΜ Τμήματος (ΤΥΔΑΥΜ)
Ο ΤΥΔΑΥΜ ορίζεται με ευθύνη του Δ/ντή Τμήματος
της ΥΜ και είναι υπεύθυνος για τα εξής:
Την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ΑΥΜ στο
τμήμα τους
Τον έλεγχο αντικατάστασης των πληρωμένων σάκων,
δοχείων ή άλλων αποθηκευτικών μέσων.
Την επιτήρηση και εποπτεία του προσωπικού που είναι
επιφορτισμένο με τη χωριστή συλλογή και μεταφορά
των αποβλήτων.
Τη μεταφορά των παραγόμενων αποβλήτων στους
χώρους αποθήκευσης.
Τη συμπλήρωση και αποστολή των αντίστοιχων εντύ−
πων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων στον
ΥΔΑΥΜ.
Τη διατήρηση αρχείου σχετικά με την ποσότητα των
παραγόμενων ΕΑΥΜ από τη λειτουργία του τμήματος
τους (Πίνακας 1).
Τη συνεργασία με το γραφείο προμηθειών ώστε να
υπάρχει διαρκώς επαρκές απόθεμα των κατάλληλων
αποθηκευτικών μέσων και μέσων συλλογής όπως και
των προστατευτικών μέσων ενδυμασίας του προσω−
πικού.
Τη συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ σε θέματα που αφο−
ρούν τη βελτίωση / συμπλήρωση της εφαρμογής του
ΕΚΔΑΥΜ στο τμήμα τους.
Τη συνεργασία με το γραφείο επιστασίας σχετικά
με τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό σχετικά με τη
μεταφορά των παραγόμενων αποβλήτων.
Δ/ντής Νοσηλευτικού προσωπικού και Δ/ντής ΥΜ
Ο Δ/ντής Νοσηλευτικού προσωπικού και ο Δ/ντής
ΥΜ σε συνεργασία με την Προϊσταμένη νοσηλευτικού
προσωπικού, είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση του
προσωπικού νοσηλείας, των βοηθών ιατρών, του προ−
σωπικού επιστασίας και του λοιπού εργαζόμενου προ−
σωπικού στην ΥΜ σχετικά με τις διαδικασίες χωριστής
συλλογής ανά κατηγορία αποβλήτων, μεταφοράς, απο−
θήκευσης και διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων.
Ως εκ τούτου θα πρέπει:
Να συνεργάζονται με τον ΥΔΑΥΜ και τους υπόλοιπους
επικεφαλής τμημάτων για τη σχολαστική εφαρμογή του
ΕΚΔΑΥΜ και τις ειδικές ανάγκες που ενδεχομένως να
προκύψουν για τα διάφορα τμήματα.
Να προωθεί και να διοργανώνει σε συνεργασία με
τον υποδιοικητή της ΥΜ σεμινάρια εκπαίδευσης του
προσωπικού αναφορικά με τη διαχείριση των παραγό−
μενων αποβλήτων.
Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών λοιμώξεων
Ο Πρόεδρος Νοσοκομειακών λοιμώξεων θα πρέπει
να συνεργάζεται με τον ΥΔΑΥΜ (ο οποίος είναι επί−
σης μέλος της επιτροπής) σε διαρκή βάση και να του
παρέχει τις απαραίτητες συμβουλές και κατευθύνσεις
αναφορικά με τον έλεγχο πιθανών μολύνσεων από τη
διαχείριση των αποβλήτων. Τα καθήκοντα του είναι:
Να ανιχνεύει ανάγκες πρόσθετης εκπαίδευσης στο ερ−
γαζόμενο προσωπικό στη διαχείριση των αποβλήτων.
Να διοργανώνει και να επιβλέπει την εφαρμογή εκπαι−
δευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων διαχείρισης
αποβλήτων εντός των ΥΜ.
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Να συνεργάζεται με τον ΥΔΑΥΜ και τους υπόλοιπους
επικεφαλής τμημάτων για τη σχολαστική εφαρμογή
του ΕΚΔΑΥΜ.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκομειακών λοιμώ−
ξεων έχει επίσης τη συνολική ευθύνη για την απολύ−
μανση και την κατά το δυνατό μείωση των ΕΑΥΜ που
παράγονται από τα εργαστήρια της ΥΜ (απόβλητα που
περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες).
Δ/ντής Φαρμακείου
Ο Δ/ντής Φαρμακείου της ΥΜ, είναι υπεύθυνος για
την ομαλή λειτουργία του Φαρμακείου της μονάδας και
για τη μείωση των αποβλήτων που παράγονται κατά
τη λειτουργία του. Αναλυτικότερα, τα καθήκοντα του
σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων είναι τα εξής:
Να συνεργάζεται με τον ΥΔΑΥΜ, τους υπόλοιπους επι−
κεφαλής τμημάτων, την Προϊστάμενη του νοσηλευτικού
προσωπικού και τον Δοικητή/Υποδιοικητή της ΥΜ και
να τους συμβουλεύει για τις ορθές πρακτικές διαχεί−
ρισης των παραγόμενων αποβλήτων σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία και τις κατευθύνσεις της κεντρικής
διοίκησης.
Να ζυγίζει και να διατηρεί αρχείο με τις ποσότητες
των φαρμάκων (σε gr, kg ml, ή lt και όχι σε τεμάχια) που
επιστρέφονται ή καταστρέφονται.
Να αναφέρει στον ΥΔΑΥΜ ανά τακτά χρονικά διαστή−
ματα (1 φορά εβδομαδιαίως) ή ανάλογα με τις ανάγκες
της ΥΜ ή/και όποτε του ζητηθεί από τον ΥΔΑΥΜ τις
ποσότητες αποβλήτων οι οποίες παράγονται / κατα−
στρέφονται.
Να συντονίζει τις διαδικασίες ελέγχου διαχείρισης
των αποβλήτων του φαρμακείου.
Να συνεργάζεται με το γραφείο προμηθειών ώστε να
υπάρχει διαρκώς επαρκές απόθεμα των κατάλληλων απο−
θηκευτικών μέσων και μέσων συλλογής όπως και των
προστατευτικών μέσων ενδυμασίας του προσωπικού.
Να διασφαλίζει την επαρκή εκπαίδευση του προσω−
πικού στην διαχείριση των διαφορετικών κατηγοριών
παραγόμενων αποβλήτων του φαρμακείου.
Ο Δ/ντής του Φαρμακείου έχει επίσης την ευθύνη για
την ασφαλή διαχείριση των γενοτοξικών προϊόντων και
αποβλήτων.
Δ/ντές Διαγνωστικών τμημάτων
Τα καθήκοντα των Δ/ντών Διαγνωστικών τμημάτων
σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των παραγόμενων ραδιε−
νεργών αποβλήτων περιλαμβάνουν:
Να συνεργάζεται με τον ΥΔΑΥΜ, τους υπόλοιπους
επικεφαλής τμημάτων, την Προϊστάμενη του νοσηλευ−
τικού προσωπικού και το Δ/ντή της ΥΜ και να τους
συμβουλεύει για τις ορθές πρακτικές διαχείρισης των
παραγόμενων ραδιενεργών αποβλήτων σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία και τις κατευθύνσεις της κεντρικής
διοίκησης.
Να εκτιμά και να διατηρεί αρχείο με τις ποσότητες
των ραδιενεγών αποβλήτων που επιστρέφονται ή κα−
ταστρέφονται.
Να αναφέρει στον ΥΔΑΥΜ ανά τακτά χρονικά διαστή−
ματα (1 φορά μηνιαίως) ή ανάλογα με τις ανάγκες της
ΥΜ ή/και όποτε του ζητηθεί από τον ΥΔΑΥΜ τις ποσό−
τητες ραδιενεργών αποβλήτων οι οποίες παράγονται.
Να συντονίζει τις διαδικασίες ελέγχου διάθεσης των
ραδιενεργών αποβλήτων.
Να διασφαλίζει την επαρκή εκπαίδευση του προσωπι−
κού που διαχειρίζεται τα ραδιενεργά απόβλητα.
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Δ/ντής Γραφείου Προμηθειών
Ο Δ/ντής Γραφείου προμηθειών συνεργάζεται σε μό−
νιμη βάση με τους ΤΥΔΑΥΜ με στόχο την αδιάλειπτη
παροχή όλων των απαραίτητων μέσων για τη διαχείριση
των παραγόμενων αποβλήτων. Τα μέσα αυτά πρέπει να
είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και ως εκ τούτου ο
Δ/ντής του γραφείου προμηθειών πρέπει να φροντίζει
για τη δημιουργία κατάλληλου (αλλά όχι υπερβολικού)
αποθεματικού. Ο Δ/ντής του γραφείου προμηθειών εί−
ναι επίσης υπεύθυνος για την έρευνα και αγορά μέσων
διαχείρισης αποβλήτων, φιλικών προς το περιβάλλον.
Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Ο Δ/ντής Τεχνικών υπηρεσιών της ΥΜ είναι υπεύθυνος
για την εγκατάσταση και συντήρηση των αποθηκευτικών
μέσων και χώρων καθώς και των μέσων φορτοεκφόρ−
τωσης των αποβλήτων εντός της ΥΜ, σύμφωνα με τις
επιταγές της κείμενης εθνικής νομοθεσίας. Είναι επίσης
υπεύθυνος για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων εντός
της ΥΜ (αν και εφόσον υπάρχουν). Επιπρόσθετα:
Διασφαλίζει την κατάλληλη εκπαίδευση του προσω−
πικού σχετικά με τις αρχές και τους όρους διαχείρισης
των αποβλήτων που τίθενται από τον ΕΚΔΑΥΜ.
Εξασφαλίζει την άρτια εκπαίδευση του προσωπικού
που εργάζεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των
αποβλήτων, εντός της ΥΜ.
Υπεύθυνος αποθήκευσης ΕΑΥΜ
Ο υπεύθυνος αποθήκευσης των ΕΑΥΜ ορίζεται από
την Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής
Μονάδας και είναι υπεύθυνος:
Για τον έλεγχο των ποσοτήτων ΕΑΥΜ που παραλαμ−
βάνει στον αποθηκευτικό χώρο και των ποσοτήτων
που διατίθενται σε τρίτους για επεξεργασία ή / και
διάθεση.
Για το συντονισμό των μεταφορέων και την ασφαλή
τοποθέτηση των ΕΑΥΜ στα αντίστοιχα σημεία απο−
θήκευσης.
Τη διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών στους
χώρους αποθήκευσης (π.χ. ψυγεία, καταψύκτες).
Για την ενημέρωση του τμήματος προμηθειών και του
Διοικητή/Υποδιοικητή σχετικά με ανάγκες του αποθη−
κευτικού χώρου (πρόσθετος εξοπλισμός, πληρότητα
ψυκτικών μέσων, τεχνικά προβλήματα κλπ).
Για τη διατήρηση των χώρων αποθήκευσης σε καλή
κατάσταση.
Για τη συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ, σε θέματα και
προβληματισμούς που αφορούν τη λειτουργία των απο−
θηκευτικών χώρων.
Προϊστάμενος Γραφείου Γεν. Επιστασίας – Καθαρι−
ότητας
Αναφορικά με τη διαχείριση των παραγόμενων απο−
βλήτων στην ΥΜ, ο προϊστάμενος Γεν. Επιστασίας −
Καθαριότητας είναι υπεύθυνος για:
Τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των οικιακού
τύπου απορριμμάτων (ΑΣΑ) − χωριστή συλλογή, μετα−
φορά, αποθήκευση στους ειδικούς κάδους εκτός της ΥΜ
− πριν την αποκομιδή τους από τα απορριμματοφόρα.
Για το σκοπό αυτό προΐσταται του προσωπικού καθα−
ριότητας το οποίο και κατευθύνει.
Τη μεταφορά ΕΑΥΜ μόνο από κατάλληλα εκπαιδευ−
μένο προσωπικό.
Την παροχή προσωπικού καθαριότητας στη διάθεση
των ΤΥΔΑΥΜ, για τη μεταφορά των ΕΑΥΜ.

Τη συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ στα στάδια εκτίμησης των
παραγόμενων αποβλήτων ή όπου αλλού απαιτείται.
Την αναφορά στον Διοικητή/Υποδιοικητή της ΥΜ
όποιων προβλημάτων ή/και προβληματισμών σχετικά με
τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων (πρόσθετες
ανάγκες μέσων, προσωπικού, κ.α.).
6 Καθορισμός πηγών παραγωγής και παραγόμενης
ποσότητας ανά κατηγορία ΑΥΜ
6.1 Γενικά
Ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση των συ−
νολικών παραγόμενων ποσοτήτων των αποβλήτων της
ΥΜ και την ανάλυση των συμπερασμάτων που προκύ−
πτουν από αυτή.
Τα απόβλητα θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται σύμ−
φωνα με τις κατευθύνσεις της εθνικής νομοθεσίας και
να προσδιορίζεται η μέση ημερήσια παραγόμενη ποσό−
τητα ανά κατηγορία και ανά τμήμα της ΥΜ.
Οι κατηγορίες των αποβλήτων που παράγονται στις
ΥΜ περιλαμβάνουν:
Α) Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
Β) Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων
(ΕΑΥΜ)
Β1) Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)
Β2) Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)
B3) Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)
Γ) Ειδικά ρεύματα αποβλήτων
όπως ορίζονται στην παράγραφο Β1 του άρθρου 2 της
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.
Περιληπτικά, ανά κατηγορία περιλαμβάνονται:
− Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ): απόβλητα που προ−
σομοιάζουν με οικιακά π.χ. από την παρασκευή φαγητών
στις κουζίνες των υγειονομικών μονάδων, από τις δρα−
στηριότητες εστίασης, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό,
μέταλλα, υλικά συσκευασίας, και άλλα μη επικίνδυνα
υλικά. (Πίνακας 1 του Παραρτήματος Ι της παρούσας)
− Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ): από−
βλητα που έχουν έρθει σε επαφή με αίμα, εκκρίσεις ή άλλα
βιολογικά υγρά και μπορούν να μεταδώσουν λοιμώδη νοσή−
ματα. (Πίνακας 2 του Παραρτήματος Ι της παρούσας)
− Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ): Απόβλητα που προ−
έρχονται από παθολογοανατομικά Εργαστήρια, από Τμή−
ματα όπου γίνονται χημειοθεραπείες όπως ιστοί, όργανα,
μέρη σώματος, πειραματόζωα, απόβλητα που περιέχουν
υδράργυρο, άλλα βαρέα μέταλλα, αμίαντο, κυτταροτοξικά
– κυτταροστατικά − χημειοθεραπευτικά και άλλα φάρμακα.
(Πίνακας 3 του Παραρτήματος Ι της παρούσας)
− Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ): Χημικές ουσίες
που αποτελούνται από η περιέχουν επικίνδυνες ουσί−
ες.Χλωροφόρμιο, τριχλωροαιθυλένιο, ξυλένιο, ακετόνη,
μεθανόλη, ανόργανες χημικές ενώσεις που περιέχουν
οξέα και αλκάλια (π.χ. θειικό, υδροχλωρικό, νιτρικό, χρω−
μικό οξύ, υδροξείδιο του νατρίου και διάλυμα αμμωνίας)
και άλλα οξειδωτικά (KΜnO4, K2Cr2O7) ή επιβραδυντές
(NaHSO3, Na2SO3), αμαλγάματα οδοντιατρικής, οργα−
νικές χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται για την
καθαριότητα (φαινόλες), κατεστραμμένα θερμόμετρα,
πιεσόμετρα υδραργύρου, έλαια εκροής από αντλίες κε−
νού, εξαντλημένα προσροφητικά υλικά, φίλτρα, διαλύτες
που χρησιμοποιούνται στα ακτινολογικά εργαστήρια κ.α.
(Πίνακας 4 του Παραρτήματος Ι της παρούσας)
− Ειδικά ρεύματα αποβλήτων: ραδιενεργά, μπαταρίες,
συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, ρεύματα εναλλακτικής
διαχείρισης κ.α.
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Παρακάτω, παρουσιάζονται ενδεικτικά πρότυποι πί−
νακες (φόρμες) για την εκτίμηση των παραγόμενων
αποβλήτων.
6.2 Παραγωγή αποβλήτων
Τα συλλεγόμενα απόβλητα σε χώρους και διαδρόμους
αναμονής της ΥΜ αποτελούν και τυγχάνουν διαχείρισης
ως αστικού τύπου στερεά απόβλητα, ενώ τα παραγόμε−
να απόβλητα στα Τμήματα της ΥΜ κατηγοριοποιούνται
όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο και
τυγχάνουν ανάλογης διαχείρισης.
Για τη συνολική εκτίμηση παραγωγής αποβλήτων
υπεύθυνος είναι ο ΥΔΑΥΜ. Αναλυτικότερα ο ΥΔΑΥΜ:
1. Εκτιμά σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο Γε−
νικής Επιστασίας & Καθαριότητας τον αριθμό των
παραγόμενων σάκων αστικών αποβλήτων στους κοι−
νόχρηστους χώρους και διαδρόμους αναμονής εντός
της ΥΜ. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να γίνεται σε εξα−
μηνιαία ή ετήσια βάση με την καταγραφή στοιχείων
πλήθους και βάρους των σάκων που αποστέλλονται
προς διάθεση κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας και
υπολογισμό, κατά αυτόν τον τρόπο, του μέσου όρου
παραγωγής αστικών αποβλήτων. Τα στοιχεία αυτά
καταγράφονται σε αντίστοιχο αρχείο που τηρείται
από τον ΥΔΑΥΜ.
2. Θα υπολογίζει τις εκτιμώμενες παραγόμενες πο−
σότητες αποβλήτων ανά κατηγορία σύμφωνα με τα
στοιχεία που θα λαμβάνει από τους ΤΥΔΑΥΜ.
Για το σκοπό αυτό, ο ΤΥΔΑΥΜ συμπληρώνει και υπο−
γράφει κατά την αποστολή των ΕΑΥΜ στους χώρους
αποθήκευσης το αντίστοιχο έντυπο (Σχήμα 3), κάθε
φορά που απαιτείται αποστολή των παραγόμενων
ΕΑΥΜ προς αποθήκευση.
Η εκτίμηση του βάρους των αποβλήτων γίνεται ως
εξής:
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Για μία εβδομάδα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, ο
ΤΥΔΑΥΜ με τη συνεργασία προσωπικού επιστασίας της
ΥΜ, θα ζυγίζει τα παραγόμενα ΕΑΥΜ του τμήματος του,
τα περιεχόμενα σε κάθε είδος περιέκτη, στον οποίο
συλλέγονται. Από τα στοιχεία αυτά θα εξάγει τους μέ−
σους όρους ανά περιέκτη, τους οποίους θα χρησιμο−
ποιεί για το υπόλοιπο του έτους, στη συμπλήρωση του
αντίστοιχου πεδίου. Επιπλέον ο ΤΥΔΑΥΜ θα πρέπει να
κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους (τουλάχιστον έναν
ανά τρίμηνο) προς επιβεβαίωση των εκτιμήσεων του
βάρους των παραγόμενων ΕΑΥΜ.
Ο υπεύθυνος αποθήκευσης ελέγχει τις εισερχόμε−
νες ποσότητες ΕΑΥΜ (πλήθος περιεκτών) στο χώρο
αποθήκευσης και υπογράφει την παραλαβή τους, στο
αντίστοιχο πεδίο, εφόσον οι παραλαμβανόμενες πο−
σότητες συμπίπτουν με τα αναγραφόμενα στο έντυ−
πο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υπεύθυνος αποθήκευσης
ενημερώνει άμεσα τον ΤΥΔΑΥΜ προκειμένου να βρεθεί
η αιτία της διαφοράς αυτής και να ληφθούν τα απα−
ραίτητα μέτρα. Στη συνέχεια, αντίγραφο του παραπά−
νω εντύπου επιστρέφεται στον ΤΥΔΑΥΜ, ο οποίος θα
αποστέλλει συγκεντρωτικά στοιχεία στον ΥΔΑΥΜ, ανά
τακτά χρονικά διαστήματα (1 φορά εβδομαδιαίως) ή
ανάλογα με τις ανάγκες της ΥΜ ή/και όποτε του το ζητά
ο ΥΔΑΥΜ. Κατά την αποστολή των στοιχείων αυτών
θα χρησιμοποιεί το πρότυπο του Πίνακα 1. Ομοίως οι
υπεύθυνοι φαρμακείου και διαγνωστικών τμημάτων θα
πρέπει να αποστέλλουν αντίστοιχα στοιχεία σχετικά
με τα ακατάλληλα / καταστρεφόμενα φάρμακα και τα
ραδιενεργά απόβλητα
Από τα παραπάνω στοιχεία ο ΥΔΑΥΜ θα διαμορφώσει
αρχείο (αν είναι δυνατόν και ηλεκτρονικό) το οποίο
και θα ενημερώνει όταν απαιτείται από το οποίο θα
προκύπτουν τα στοιχεία του Πίνακα 2.
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Τα παραπάνω στοιχεία θα καταχωρούνται από τους
ΤΥΔΑΥΜ και τον ΥΔΑΥΜ και σε ηλεκτρονικά αρχεία
(όπου είναι εφικτό), ενώ ο ΥΔΑΥΜ και ο υπεύθυνος
αποθήκευσης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση των
πρωτότυπων εντύπων για χρονική διάρκεια δύο (2)
ετών.
6.3 Πρόληψη της παραγωγής
Η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων πρέπει να
αποτελεί δέσμευση κάθε ΥΜ. Η πρόληψη αυτή μπορεί
να επιτευχθεί μέσω:
Της προμήθειας υλικών σύμφωνα με τις ανάγκες της

ΥΜ αποφεύγοντας το πλεόνασμα και αποφεύγοντας
την αγορά μεγαλύτερων ποσοτήτων από τις απαιτού−
μενες.
Βελτιστοποίηση του χρόνου και των διαδικασιών των
παραγγελιών ώστε να μειωθεί η πιθανότητα λήξης του
χρόνου ζωής κάποιου υλικού.
Διατήρηση στοιχείων των υλικών που υπάρχουν στις
αποθήκες ώστε να προωθείται η χρήση των υλικών για
τα οποία πλησιάζει ο χρόνος λήξης τους.
Την προμήθεια υλικών τα οποία δύνανται εύκολα να
αξιοποιηθούν.
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Τη συμμετοχή σε προγράμματα διαλογής στην πηγή,
εφόσον αυτή είναι δυνατή.
6.4 Συλλογή μεταφορά και αποθήκευση ΑΥΜ
6.4.1 Βασικές αρχές
Οι βασικές αρχές που διέπουν τα στάδια συλλογής, με−
ταφοράς και αποθήκευσης των ΑΥΜ περιλαμβάνουν:
− Τα διαχωρισμένα απόβλητα τοποθετούνται σε
μέσα αποθήκευσης κατάλληλου χρώματος, με σήμαν−
ση, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και ακολου−
θούν τη σωστή γραμμή διαχείρισης.
− Κατάλληλοι υποδοχείς τοποθετούνται σε όλους
τους χώρους, όπου παράγονται συγκεκριμένες κατη−
γορίες αποβλήτων.
− Οι υποδοχείς απομακρύνονται, όταν είναι γεμάτοι
το πολύ κατά τα 3/4.
− Η χωριστή συλλογή των απορριμμάτων γίνεται
όσο το δυνατό πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής
τους (π.χ. εντός χειρουργείου, εντός των δωματίων
των ασθενών κ.λ.π.).
− Τα απορρίμματα περισυλλέγονται με συχνότητα
ανάλογη με το φόρτο εργασίας των Τμημάτων που
τα παράγουν.
− Οι κάδοι των απορριμμάτων τοποθετούνται σε
θέσεις με εύκολη πρόσβαση και έχουν ποδοκίνητο
μηχανισμό.
− Οι κάδοι παραμένουν συνεχώς κλειστοί.
− Δεν επιτρέπεται η μεταφορά του περιεχομένου από
έναν κάδο σε άλλο λόγω υψηλού κινδύνου μόλυνσης
και οχλήσεων.
− Όλοι οι κάδοι πλένονται με απολυμαντικό στο τέλος
της ημέρας.
− Τα καρότσια συλλογής και μεταφοράς των απορ−
ριμμάτων των Τμημάτων κυκλοφορούν κλεισμένα,
έχουν τους σάκους δεμένους και καλά τοποθετημέ−
νους στο εσωτερικό τους, δε φορτώνονται σε μεγάλο
ύψος, διατηρούνται σε καλή κατάσταση και πλένονται
καθημερινά με ειδικό απολυμαντικό.
− Τα τροχήλατα, που μεταφέρουν μολυσματικά απορ−
ρίμματα, δεν χρησιμοποιούνται για άλλες εργασίες.
− Αποφεύγεται με κάθε τρόπο η δημιουργία σκόνης,
σταγονιδίων και η άμεση επαφή των χεριών με τα
απορρίμματα.
− Υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός για την απο−
λύμανση του χώρου και των χεριών του προσωπικού
(συστήνεται το πλύσιμο των χεριών μετά από κάθε
επαφή με απορρίμματα).
− Η μεταφορά των απορριμμάτων δε γίνεται από
κοινού με τη μεταφορά τροφών ή ιματισμού (π.χ. με
τον ίδιο ανελκυστήρα).
− Ο μεταφορέας ενημερώνεται επακριβώς για το
είδος και την επικινδυνότητα του φορτίου που με−
ταφέρει.
− Απαγορεύεται η χρήση αγωγών απόρριψης (απλών
ή υπό κενό) απορριμμάτων.
6.4.2 Συλλογή
Η επιτυχής διαχείριση των αποβλήτων στο σύνολο της,
είναι άμεσα συνυφασμένη με την κατηγοριοποίηση των
αποβλήτων κατά τη διαλογή στην πηγή. Η χωριστή συλ−
λογή ανά κατηγορία παραγόμενων αποβλήτων, είναι απο−
κλειστική ευθύνη του παραγωγού και θα πρέπει να γίνεται
όσο το δυνατό πιο κοντά στα σημεία παραγωγής τους.
Ο καταλληλότερος τρόπος για την κατηγοριοποίηση των
παραγόμενων αποβλήτων είναι η διαλογή τους σε χρω−
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ματισμένους σάκους/δοχεία/κάδους ανάλογα με το είδος
τους. Ο προτεινόμενος κωδικοποιημένος χρωματισμός των
ΕΑΥΜ στη χώρα μας, εξαρτάται τόσο από το είδος τους,
όσο και από την επεξεργασία που πρέπει να υποστούν
πριν τη διάθεση. Έτσι ανάλογα με το είδος τους:
− αποτέφρωση μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλα τα ΕΑΑΜ
και ΜΕΑ
− ενώ αποστείρωση μόνο στα ΕΑΑΜ.
Επιπρόσθετα, ανάλογα με την επεξεργασία:
− Τα προς αποστείρωση ΕΑΑΜ τοποθετούνται σε συ−
σκευασίες κίτρινου χρώματος
− Τα προς αποτέφρωση ΕΑΥΜ τοποθετούνται σε συ−
σκευασίες κόκκινου χρώματος εκτός εάν η αποτεφρω−
τική εγκατάσταση δεν δύναται να επεξεργαστεί ΕΑΥΜ
που περιέχουν πάνω από 1% αλογονούχες οργανικές
ενώσεις, οπότε τοποθετούνται σε συσκευασίες πράσι−
νου χρώματος.
Επιπρόσθετα στη συσκευασία απαιτείται σήμανση με
τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» και το διεθνές σύμβολο
του μολυσματικού και επικίνδυνου χαρακτήρα.
Επιπλέον της χρωματικής κωδικοποίησης των αποθη−
κευτικών μέσων, συνιστώνται τα παρακάτω:
• Τα αστικού χαρακτήρα παραγόμενα απόβλητα εντός
των ΥΜ θα πρέπει να ακολουθούν τις πρακτικές διαχεί−
ρισης που καθορίζονται από την κοινή υπουργική από−
φαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22.12.2003) σχετικά
με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
• Τα αιχμηρά αντικείμενα (π.χ. βελόνες) θα πρέπει να
συλλέγονται μαζί ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μολυσμένα,
σε ανθεκτικούς αδιάτρητους αποθηκευτικούς περιέκτες,
συνήθως κατασκευασμένους από υψηλής πυκνότητας
πλαστικό. Θα πρέπει να είναι άκαμπτα και αδιαπέραστα
ώστε εκτός των αιχμηρών αντικειμένων να μπορούν να
αποθηκεύσουν ασφαλώς και τα περιεχόμενα υγρά των
συριγγών. Εκτός των πλαστικών ή μεταλλικών δοχείων,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δοχεία από σκληρό
χαρτόνι. Στα μέσα αυτά θα πρέπει να υπάρχει ετικέτα
με την ημερομηνία και προέλευσή τους καθώς και το
σήμα του βιολογικού κινδύνου (Σχήμα 4).
• Τα δοχεία/κάδοι/σάκοι που χρησιμοποιούνται για τα
μολυσματικά απόβλητα θα πρέπει να είναι σημασμένα
με την αντίστοιχη διεθνή ένδειξη (Σχήμα 4). Στα μέσα
αυτά θα πρέπει να υπάρχει ετικέτα με την ημερομηνία
και προέλευση των μολυσματικών αποβλήτων.
• Τα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα απόβλητα
(ΕΑΑΜ) θα πρέπει, όταν είναι εφικτό, να υπόκεινται σε
άμεση επεξεργασία.
• Τα κυτταροτοξικά – κυτταροστατικά − χημειοθεραπευ−
τικά απόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται σε ανθεκτικά,
υδατοστεγή δοχεία με την ευκρινή ένδειξη ‘ΚΥΤΤΑΡΟΤΟ−
ΞΙΚΑ − ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ – ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ−
ΒΛΗΤΑ΄. Στα μέσα αυτά θα πρέπει να υπάρχει ετικέτα με
την ημερομηνία και προέλευσή τους.
• Τα ληγμένα φάρμακα θα πρέπει να αποστέλλονται
στο φαρμακείο για απόσυρση (με δελτίο επιστροφής).
Φάρμακα που έχουν ανοιχθεί ή εκτεθεί σε μολυσματικό
περιβάλλον, καθώς και οι συσκευασίες αυτών που έχουν
υπολείμματα φαρμάκων, θα πρέπει να συλλέγονται χω−
ριστά στο αντίστοιχο δοχείο και σε καμία περίπτωση
να μην επιστρέφονται στο φαρμακείο της ΥΜ λόγω του
αυξημένου κινδύνου επιμόλυνσής του.
• Τα απόβλητα από εργαστήρια που περιέχουν επικίν−
δυνες χημικές ουσίες θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά,
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σε μη διαβρώσιμα δοχεία και μετά τη συσκευασία τους να
αποστέλλονται σε εξειδικευμένες εταιρείες επεξεργασίας.
Η ταυτότητα των χημικών ουσιών θα πρέπει να αναγράφε−
ται ευκρινώς στις συσκευασίες αυτές. Στα αποθηκευτικά
αυτά μέσα, θα πρέπει να υπάρχει ετικέτα με την ημερομη−
νία και προέλευσή τους. Επικίνδυνα απόβλητα αυτής της
κατηγορίας δεν πρέπει ποτέ να αναμιγνύονται.
• Τα απόβλητα που περιέχουν υψηλό ποσοστό βαρέων
μετάλλων (π.χ. κάδμιο, υδράργυρος κλπ) θα πρέπει να
συλλέγονται χωριστά σε ανθεκτικά και στεγανά δοχεία με
σήμανση, που να πληροφορεί για το περιεχόμενό τους.
• Για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων (κα−
τεργασία, χειρισμό, αποθήκευση, εισαγωγή και εξαγωγή,
μεταφορά και απόρριψή τους), αρμόδια αρχή είναι η
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Η Υγειονομική
Μονάδα θα πρέπει να εφαρμόζει τη νομοθεσία για την
προστασία ανθρώπων, αγαθών και περιβάλλοντος από
τις επιβλαβείς επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολι−
ών. (κοινή υπουργική απόφαση 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 − ΦΕΚ
216Β – 6.3.2001, για την έγκριση κανονισμών ακτινοπρο−
στασίας και Οδηγία 2006/117/ΕΥΡΑΤΟΜ, σχετικά με την
επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών
αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου).
• Τα υγρά απόβλητα (εξαιρουμένων των υγρών επικινδύ−
νων αποβλήτων, όπως φάρμακα, χημικές ουσίες, αίμα, κ.λπ.
τα οποία υπόκεινται σε διαχείριση μαζί με τους περιέκτες
τους – π.χ. σύριγγες, πλαστικές σακούλες, κ.λπ. − όπως έχει
ήδη περιγραφεί) προσομοιάζουν με τα αστικά λύματα αν
και είναι πιθανόν να περιέχουν ορισμένα επικίνδυνα συ−
στατικά (π.χ. αυξημένη συγκέντρωση μικροβίων, κλπ). Τα
απόβλητα αυτά πρέπει είτε να διατίθενται στην αποχέτευ−
ση προς επεξεργασία σε κεντρική μονάδα επεξεργασίας
(εφόσον η ΥΜ είναι συνδεδεμένη με αποχετευτικό σύστη−
μα), είτε να διατίθενται σε μονάδα επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων η οποία βρίσκεται εντός της ΥΜ (εφόσον η
ΥΜ δεν συνδέεται με κεντρική μονάδα επεξεργασίας). Σε
κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι αναλυτικές
προδιαγραφές διαχείρισης αυτών, σύμφωνα με το Παράρ−
τημα ΙΙ της παρούσας.

Τα κατάλληλα αποθηκευτικά μέσα θα πρέπει να εί−
ναι διαθέσιμα στα αντίστοιχα σημεία παραγωγής των
αποβλήτων. Ειδικές οδηγίες που αφορούν την κατηγο−
ριοποίηση, διαλογή και πλήρωση των αποθηκευτικών
μέσων θα πρέπει να είναι αναρτημένες σε όλα τα ση−
μεία παραγωγής και συλλογής των αποβλήτων.
Η πλήρωση των δοχείων δεν θα πρέπει να ξεπερνά
τα ¾ του συνολικού τους όγκου. Το προσωπικό δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να επιχειρεί να αφαιρέσει
απόβλητα που τοποθετήθηκαν λανθασμένα στα δο−
χεία/σάκους/κάδους. Αν αστικού τύπου και επικίνδυνα
απόβλητα αναμιχθούν, τότε το σύνολο θα πρέπει να
διαχειρίζεται ως Επικίνδυνα Απόβλητα.

Το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό της ΥΜ θα πρέ−
πει να μεριμνήσει ώστε οι σάκοι αποβλήτων να σφρα−
γίζονται με ασφάλεια. Οι ελαφροί σάκοι μπορούν να
σφραγισθούν δένοντας τους αλλά οι βαρύτεροι πιθανόν
να χρειασθούν ανθεκτικότερο (πλαστικό) μέσο σφράγι−
σης. Οι σφραγισμένοι περιέκτες με αιχμηρά αντικείμε−
να θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικούς περιέκτες,
ομοίου χρώματος, την αντίστοιχη διεθνή σήμανση και
ετικέτα για το περιεχόμενό τους, πριν την απομάκρυνσή
τους από το κάθε τμήμα ή τη μονάδα.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στοιβάζονται πλη−
ρωμένα δοχεία/σάκοι/κάδοι, στα σημεία παραγωγής των
ΑΥΜ. Η αποκομιδή τους από το αρμόδιο προσωπικό της
ΥΜ και η μεταφορά τους σε χώρους αποθήκευσης θα
πρέπει να γίνεται βάσει συγκεκριμένου προγράμματος
που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό.
Πιο συγκεκριμένα:
o Η αποκομιδή και μεταφορά των αποβλήτων σε προσ−
διορισμένα σημεία αποθήκευσης θα πρέπει να γίνεται
σε καθημερινή βάση (ή συχνότερα αν απαιτείται).
o Οι πληρωμένοι σάκοι θα συλλέγονται μόνο εάν φέ−
ρουν ετικέτα με το περιεχόμενό τους και το σημείο
παραγωγής τους.
o Οι πληρωμένοι σάκοι/δοχεία/κάδοι θα πρέπει να
αντικαθίστανται άμεσα μετά την απομάκρυνσή τους,
με όμοιούς τους.
Επιπρόσθετα, στα σημεία παραγωγής αποβλήτων θα
πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα πρόσθετα αποθηκευ−
τικά μέσα.
Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω γενικό πλαίσιο συλ−
λογής των ΕΑΥΜ, κάθε ΥΜ θα πρέπει στην ενότητα αυτή
να περιγράψει αναλυτικά τις πρακτικές χωριστής συλλο−
γής για καθένα ρεύμα αποβλήτων το οποίο παράγει.
6.4.3 Μεταφορά
Η μεταφορά των παραγόμενων αποβλήτων εντός της
ΥΜ θα πρέπει να γίνεται με τροχήλατα και άλλα καρό−
τσια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό
πέραν αυτού και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις
και σύμφωνα με τις αναλυτικές προδιαγραφές που ανα−
φέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης:
− Φορτώνονται και εκφορτώνονται εύκολα
− Δεν έχουν αιχμηρές προεξοχές οι οποίες μπορεί να
οδηγήσουν στη διάρρηξη των σάκων
− Είναι ανθεκτικά κατά τις κρούσεις και καταπονήσεις
που προκαλούνται κατά τη μετακίνηση
− Καθαρίζονται εύκολα
Τα παραπάνω μέσα μεταφοράς θα πρέπει να καθα−
ρίζονται και να απολυμαίνονται με τα κατάλληλα απο−
λυμαντικά μέσα, καθημερινά.
Οι κανόνες μεταφοράς των αποβλήτων εκτός της
ΥΜ, είναι αυτοί που διαμορφώνονται από την κείμενη
εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με επικίνδυνα
εμπορεύματα και οι οποίοι βασίζονται στις απαιτήσεις
της ADR.
Ειδικά για τις οδικές μεταφορές των ΕΑΥΜ, για τις
οποίες εφαρμόζεται η ADR, ο υπόχρεος συλλογής και
μεταφοράς των ΕΑΥΜ απαιτείται να διαθέτει άδεια συλ−
λογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ και:
− Να διαθέτει σύμβουλο ασφάλειας, όπως προβλέπεται
στο τμήμα 1.8.3 της ADR
− Να εξασφαλίζει ότι ο οδηγός που εκτελεί τη μεταφορά
είναι κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής
κατάρτισης ADR, αντίστοιχο των μεταφερόμενων υλών
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− Να εξασφαλίζει ότι το όχημα που εκτελεί τη μεταφο−
ρά είναι κατάλληλο και εφοδιασμένο με πιστοποιητικό
έγκρισης ADR, όπου απαιτείται
− Να εξασφαλίζει ότι το όχημα φέρει κατάλληλη σή−
μανση και εξοπλισμό (όπως κατάλληλες συσκευές πυ−
ρόσβεσης, προειδοποιητικό γιλέκο)
− Να εφοδιάζει τη μεταφορική μονάδα με τα παραστατι−
κά έγγραφα που απαιτεί η ADR (όπως έγγραφο μεταφο−
ράς και γραπτές οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος).
Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω γενικό πλαίσιο με−
ταφοράς των ΕΑΥΜ, κάθε ΥΜ θα πρέπει στην ενότητα
αυτή να περιγράψει αναλυτικά τις πρακτικές μεταφο−
ράς για καθένα ρεύμα αποβλήτων το οποίο παράγει.
6.4.4 Αποθήκευση
Εντός της ΥΜ θα πρέπει να ορισθεί επαρκής χώρος
αποθήκευσης για τις διάφορες κατηγορίες αποβλήτων
ανάλογα με τις παραγόμενες ποσότητες και τη συχνό−
τητα συλλογής τους. Για την αποθήκευση των ΕΑΥΜ θα
πρέπει να τηρούνται οι αναλυτικές προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης.
Τα ΕΑΑΜ και ΜΕΑ, φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο,
για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 ημερών
σε θερμοκρασία υποχρεωτικά μικρότερη ή ίση με 5 οC
(για ποσότητες μικρότερες των 500 λίτρων η αποθή−
κευση μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες σε θερμοκρασία
μικρότερη ή ίση με 0 οC).
Στην εξωτερική επιφάνεια των χώρων αποθήκευσης
των επικίνδυνων αποβλήτων, υπάρχει ευκρινής σήμανση
με τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» και το διεθνές σύμ−
βολο του μολυσματικού και επικίνδυνου χαρακτήρα. Η
θερμοκρασία των ψυκτικών θαλάμων ελέγχεται σε τα−
κτά χρονικά διαστήματα και καταγράφεται σε αρχείο.
Κάθε φορά, που ο χώρος αποθήκευσης των παραπά−
νω κατηγοριών αποβλήτων, αδειάζει, καθαρίζεται και
απολυμαίνεται σχολαστικά.
Τα ΑΕΑ αποθηκεύονται εντός της ΥΜ, για χρονικό διάστη−
μα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους. Κατά την αποθήκευσή
τους, οι χρησιμοποιούμενοι χώροι διαμορφώνονται ειδικά για
το σκοπό αυτό και πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση ασφα−
λείας από τους χώρους αποθήκευσης άλλων υλών καθώς και
τους λειτουργικούς χώρους της ΥΜ. Οι χώροι αποθήκευσης
πρέπει να είναι κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις τέ−
τοιας κατασκευής, ώστε να τα προφυλάσσουν από βροχές,
πλημμύρες, φωτιά κ.λπ. Κατά το σχεδιασμό να λαμβάνεται
υπόψη η ευχέρεια πρόσβασης ενώ το δάπεδο των χώρων
αποθήκευσης να είναι βιομηχανικού τύπου, κατάλληλης στιλ−
πνότητας και επαρκούς αντιδιαβρωτικής προστασίας. Οι
κυριότερες παράμετροι που πρέπει να ικανοποιούν οι χώροι
αποθήκευσης εντός των ΥΜ περιλαμβάνουν (σύμφωνα και
με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης):
• Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός και φω−
τισμός του χώρου
• Θα πρέπει να αποφεύγεται η γειτνίαση των απο−
θηκευμένων Ε.Α με δίκτυα υποδομών που ενδέχεται να
επηρεαστούν
• Επίσης το άνοιγμα των θυρών των κτιρίων αποθή−
κευσης να γίνεται μόνο προς τα έξω και με απλή ώθηση.
Το πλάτος των θυρών δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των 0,80 m. H κατασκευή των παραθύρων στις αποθή−
κες να είναι τέτοια, ώστε ανά δύο να είναι απέναντι,
να ανοίγουν εύκολα προς τα έξω και σε περίπτωση
ανάγκης να επιτρέπουν τη γρήγορη έξοδο όσων βρί−
σκονται μέσα σε αυτές.
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Μέσα στο χώρο αποθήκευσης, τα απόβλητα είναι το−
ποθετημένα και σε δεύτερο υποδοχέα του ιδίου χρώ−
ματος με τον αρχικό υποδοχέα, εφόσον απαιτείται,
πλήρους στεγανότητας, ώστε να αποτρέπονται τυχόν
διαφυγές υγρών. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ψυ−
κτικός θάλαμος ο χρόνος αποθήκευσης των αποβλήτων
δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες το χειμώνα και
24 ώρες το καλοκαίρι.
Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) τοποθετούνται σε
κάδους που βρίσκονται σε χώρο αποθήκευσης εντός
του περιβάλλοντος χώρου της ΥΜ.
Οι χώροι αποθήκευσης δεν θα πρέπει να είναι κοντά
σε χώρους αποθήκευσης ή προετοιμασίας τροφίμων.
Στους χώρους αποθήκευσης υπάρχει παροχή νερού,
συστήματα καθαριότητας, σύνδεση με την αποχέτευ−
ση της ΥΜ, πυροσβεστήρας, προστατευτική ενδυμασία,
σάκοι αποβλήτων.
Οι χώροι αποθήκευσης αποβλήτων θα πρέπει να έχουν
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
− Το δάπεδο θα πρέπει να είναι ανθεκτικό, αδιαπέρα−
στο με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα, ώστε να είναι
εύκολο να καθαρισθεί και να απολυμανθεί.
− Θα πρέπει να υπάρχει παροχή ύδατος.
− Ο χώρος πρέπει να είναι επαρκής για τους απαιτού−
μενους ελιγμούς των τροχήλατων και την εκφόρτωση
από το αρμόδιο προσωπικό.
− Θα πρέπει να είναι δυνατή η απομόνωση του χώρου
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
− Θα πρέπει ο χώρος να μην είναι εκτεθειμένος στην
ηλιακή ακτινοβολία και δύσκολα προσβάσιμος σε ζώα
και πουλιά.
− Θα πρέπει να είναι καλά φωτισμένος και εξοπλισμέ−
νος με σύστημα εξαερισμού.
− Θα πρέπει να είναι μακριά από χώρους εστίασης και
χώρους αποθήκευσης τροφών.
− Θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό καθα−
ρισμού, μέσων προφύλαξης και να είναι κοντά στο χώρο
αποθήκευσης σάκων/δοχείων/κάδων.
− Να υπάρχουν εγκατεστημένα προληπτικά μέτρα
πυρασφάλειας.
Τέλος, στα σημεία παραγωγής των αποβλήτων θα
πρέπει να υπάρχουν αναρτημένες κατόψεις των ορόφων
της ΥΜ όπου φαίνονται οι χώροι αποθήκευσης των πα−
ραγόμενων αποβλήτων (τοποθετούνται στα κατάλληλα
σημεία με ευθύνη του ΥΔΑΥΜ).
Κάθε φορά που παραλαμβάνονται επικίνδυνα απόβλη−
τα για αποθήκευση, ο υπεύθυνος αποθήκευσης, κρατά
στο αρχείο του αντίγραφο του εντύπου του σχήματος
3 που τα συνοδεύει και συμπληρώνει αντίστοιχο αρχείο
ώστε να παρακολουθείται η ροή των επικίνδυνων απο−
βλήτων στην ΥΜ (Πίνακας 4).
Στη συνέχεια, κάθε φορά που εξάγονται από την απο−
θήκη επικίνδυνα απόβλητα προς επεξεργασία (εντός
ή εκτός της ΥΜ) / διάθεση συμπληρώνεται αντίστοιχο
αρχείο με πληροφορίες που αφορούν την έξοδο ΕΑΥΜ
από τους χώρους αποθήκευσης (Πίνακας 5).
Τα στοιχεία των εντύπων και πινάκων αυτών (τα οποία
αν είναι εφικτό διατηρούνται είτε σε έντυπη, είτε σε ηλε−
κτρονική μορφή) αποστέλλονται στον ΥΔΑΥΜ ανά τακτά
χρονικά διαστήματα (1 φορά εβδομαδιαίως) ή/και όποτε
αυτός το απαιτήσει, προκειμένου να εξαχθούν συγκεντρω−
τικά στοιχεία σύμφωνα με το πρότυπο του Πίνακα 6.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κάθε ΥΜ θα πρέπει στην ενότητα αυτή να περιγράψει αναλυτικά τις πρακτικές και διαδικασίες αποθήκευσης για κα−
θένα ρεύμα αποβλήτων το οποίο παράγει.
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6.4.5 Επεξεργασία ΕΑΥΜ
Ο ΥΔΑΥΜ θα πρέπει να κρατά αρχείο (Πίνακας 7) σχετικά με την επεξεργασία (αποτέφρωση, αποστείρωση,
αποθήκευση/ μεταφόρτωση, κ.α.) που υφίστανται τα ΕΑ ανά κατηγορία, με βάση τα στοιχεία που θα του απο−
στέλλονται από τον Υπεύθυνο Αποθήκης (Πίνακες 4−6).

Ο παραπάνω πίνακας επικαιροποιείται από τον ΥΔΑΥΜ
όταν υπάρξουν αλλαγές σε κάποιο από τα πεδία του
ή εφόσον υπάρξει αντίστοιχη τροποποίηση της νομο−
θεσίας.
Επιπλέον, ο ΥΔΑΥΜ διατηρεί αρχείο σχετικά με την
επεξεργασία των παραγόμενων ΕΑΥΜ εντός ή εκτός
της μονάδας, το οποίο ενημερώνεται κάθε φορά που
απόβλητα από την αποθήκευση αποστέλλονται προς
επεξεργασία εντός ή εκτός μονάδας.
Πιο συγκεκριμένα, τα ΕΑΥΜ που οδηγούνται προς
επεξεργασία εντός της ΥΜ, συνοδεύονται από το
Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά
επικινδύνων αποβλήτων (Παράρτημα ΙΙ κεφ 6.2). Ο
υπεύθυνος αποθήκευσης και ο μεταφορέας συμπλη−
ρώνουν τα στοιχεία του εντύπου που τους αφορούν,
σε δύο (2) αντίγραφα. Ο μεταφορέας παραλαμβάνει
και τα δύο αυτά αντίγραφα προκειμένου να συμπλη−
ρωθούν και υπογραφούν από τον υπεύθυνο εγκατά−
στασης επεξεργασίας ΕΑΥΜ. Στη συνέχεια ο μετα−
φορέας επιστρέφει ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο
στον υπεύθυνο αποθήκης, ενώ το άλλο το διατηρεί ο
υπεύθυνος επεξεργασίας.
Τα ΕΑΥΜ που οδηγούνται προς επεξεργασία εκτός της
ΥΜ, συνοδεύονται επίσης από το Έντυπο αναγνώρισης
για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων
(Παράρτημα ΙΙ κεφ 6.2). Ο υπεύθυνος αποθήκευσης και
ο μεταφορέας συμπληρώνουν τα στοιχεία του εντύπου
που τους αφορούν σε τρία (3) αντίγραφα. Ο μεταφορέας
παραλαμβάνει και τα τρία αυτά αντίγραφα προκειμένου

να συμπληρωθούν και υπογραφούν από τον υπεύθυνο
εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΑΥΜ. Στη συνέχεια ο
μεταφορέας επιστρέφει ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο
στον υπεύθυνο αποθήκης, διατηρεί ο ίδιος στα αρχεία
του το δεύτερο και τρίτο το διατηρεί ο υπεύθυνος
επεξεργασίας.
Ο υπεύθυνος αποθήκης αποστέλλει τα υπογεγραμμέ−
να έντυπα αναγνώρισης στον ΥΔΑΥΜ, ο οποίος και τα
διατηρεί στο αρχείο του, ώστε, ο ΥΔΑΥΜ να διατηρεί
όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σωστή επεξεργα−
σία των ΕΑΥΜ (στοιχεία αναλύσεων και μετρήσεων των
διενεργούμενων ελέγχων, της επεξεργασίας, στοιχεία
λειτουργίας της εγκατάστασης αν διαθέτει τέτοια η
ΥΜ, έντυπα αναγνώρισης των ΕΑΥΜ, παραστατικά πα−
ράδοσης σε εταιρείες κ.λ.π.).
Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω γενικό πλαίσιο
επεξεργασίας των ΕΑΥΜ, κάθε ΥΜ θα πρέπει στην
ενότητα αυτή να περιγράψει αναλυτικά τις πρακτι−
κές και διαδικασίες επεξεργασίας για καθένα ρεύμα
αποβλήτων το οποίο παράγει είτε εντός είτε εκτός
της εγκατάστασης.

6.4.6 Συνολική διαχείριση
Στον συγκεντρωτικό πίνακα που ακολουθεί δίδονται
περιληπτικά οι προδιαγραφές διαχείρισης ΕΑΥΜ όπως
έχουν περιγραφεί παραπάνω.
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7 Εκπαίδευση προσωπικού
7.1 Σκοπός
Σκοπός της εκπαίδευσης προσωπικού, είναι η γνω−
στοποίηση στους εμπλεκομένους των θεμάτων υγεί−
ας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας που
αφορούν τη διαχείριση των ΑΥΜ και πως αυτά επι−
δρούν στην καθημερινή τους εργασία. Βασικό σημείο
της εκπαίδευσης του προσωπικού είναι η ανάδειξη
του ρόλου του κάθε μέλους, στο σύνολο του ΕΚ−
ΔΑΥΜ.
7.2 Υπόχρεοι εκπαίδευσης
Διαφορετικά επιμορφωτικά προγράμματα θα πρέπει
να σχεδιασθούν και να στοχεύουν στην εκπαίδευση
των παρακάτω:
• Διοίκηση της ΥΜ η οποία είναι υπεύθυνη για την
εφαρμογή κανονισμών που σχετίζονται με την διαχεί−
ριση των ΑΥΜ
• Επιστημονικό προσωπικό
• Νοσηλευτικό προσωπικό (περιλαμβανομένων βο−
ηθών)
• Προσωπικό καθαριότητας, βοηθητικό προσωπικό
Το επιστημονικό προσωπικό μπορεί να εκπαιδεύεται
εντός της ΥΜ κατά τη διάρκεια συναντήσεων εργα−
σίας, ενώ το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό κατά
τη διάρκεια επίσημων σεμιναρίων. Η εκπαίδευση της
διοίκησης της ΥΜ καθώς και του ΥΔΑΥΜ μπορεί να γί−
νει εκτός της ΥΜ, σε αρμόδια τμήματα πανεπιστημίων,
ημερίδες κλπ.
7.3 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να περιλαμ−
βάνουν:
• Πληροφορίες και δικαιολόγηση των ενεργειών που
σχετίζονται με τη διαχείριση ΑΥΜ
• Πληροφορίες και κατευθύνσεις σχετικά με το ρόλο
κάθε μέλους του συστήματος διαχείρισης
• Τεχνικές οδηγίες για κάθε ομάδα του συστήματος
διαχείρισης κατά την εφαρμογή του κανονισμού δια−
χείρισης
Τα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού πε−
ριλαμβάνουν:
− Ενημέρωση για το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο στα
θέματα διαχείρισης κάθε κατηγορίας αποβλήτων.
− Πληροφόρηση σχετικά με τους προβλεπόμενους από

τον Εσωτερικό Κανονισμό ρόλους και υπευθυνότητες
κάθε κατηγορίας εργαζομένων.
− Οδηγίες εφαρμογής των πρακτικών διαχείρισης των
αποβλήτων π.χ. επεξήγηση της έγχρωμης κωδικοποίη−
σης των σάκων, των συμβόλων και των προφυλάξεων
που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τον χειρισμό των
μολυσματικών και επικίνδυνων αποβλήτων κ.α.
− Διαδικασίες ελαχιστοποίησης των αποβλήτων.
− Σημασία του σωστού διαχωρισμού των διαφόρων
κατηγοριών αποβλήτων.
− Κινδύνους που σχετίζονται με τη διαχείριση των
αποβλήτων / επιπτώσεις στην υγεία.
vΔιαδικασίες αντιμετώπισης ατυχημάτων, Σχέδιο
Έκτακτης Ανάγκης.
− Οδηγίες για τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας
(φόρμας, γαντιών, μάσκας κ.λ.π.)
− Επιδημιολογία, τρόποι μετάδοσης και προφύλαξης
των HIV, HBV, HCV
− Μέτρα προστασίας και ασφάλειας του προσωπικού
κατά τη διαχείριση των ΕΑΥΜ.
Η επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος
προσωπικού και η ενημέρωση τους σχετικά με τη νέα
νομοθεσία είναι κεφαλαιώδους σημασίας και θα πρέπει
να λαμβάνει χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή
όποτε είναι απαραίτητο.
7.4 Υπεύθυνοι εκπαίδευσης
Ο Πρόεδρος και η επιτροπή νοσοκομειακών λοιμώξεων
σε συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ, είναι υπεύθυνοι για την
προώθηση και εφαρμογή των παραπάνω εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, που αφορούν όλα τα στάδια διαχείρι−
σης των παραγόμενων αποβλήτων. Είναι δε υπεύθυνοι,
για την επαρκή επιμόρφωση όλων των μελών του συ−
στήματος, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων
και των υποχρεώσεών τους, που πηγάζουν από την
υλοποίηση του κανονισμού διαχείρισης.
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να διατηρείται από τον
ΥΔΑΥΜ, αρχείο για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που
έχουν παρουσιασθεί στην ΥΜ, τις ομάδες που έχουν
συμμετάσχει σε αυτά καθώς και το περιεχόμενο των
προγραμμάτων αυτών. Το πρότυπο αυτό αρχείο, θα έχει
τη μορφή του παρακάτω πίνακα και θα συμπληρώνεται
κάθε φορά που λαμβάνει χώρα ένα εκπαιδευτικό σεμινά−
ριο – πρόγραμμα σχετικά με τη διαχείριση των ΑΥΜ.

Αναφορικά με την εκπαίδευση του προσωπικού σε
θέματα διαχείρισης των ΑΥΜ που στοχεύουν στη δι−
ασφάλιση της υγιεινής και ασφαλείας στους χώρους
εργασίας, αλλά και την προστασίας του περιβάλλο−
ντος, οι Δ/ντές των κλινικών – τμημάτων της ΥΜ είναι
υπεύθυνοι για:
− Την επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού που δρα−
στηριοποιείται στην κλινική/τμήμα/τομέα τους για τη
διαχείριση των ΑΥΜ που παράγονται εκεί. Η συμμετο−

χή και παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
από το προσωπικό αυτό, πρέπει να καταγράφεται στα
αρχεία εκπαίδευσης προσωπικού.
− Την εφαρμογή των παρακάτω διαδικασιών που αφο−
ρούν την ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων απο−
βλήτων στα τμήματά τους:
o Την ασφαλή και προσεκτική χωριστή συλλογή των
παραγόμενων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων των
αιχμηρών αντικειμένων.
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o Την καθολική εφαρμογή της πολιτικής διαχείρισης
της ΥΜ σχετικά με τα παραγόμενα ΑΥΜ.
o Την κατανόηση και εφαρμογή της ορθής χωριστής
συλλογής των παραγόμενων αποβλήτων ανά κατηγο−
ρία στους αντίστοιχους σάκους/δοχεία/κάδους και η
κατάλληλη σήμανση αυτών.
o Τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν σε πε−
ριπτώσεις έκτακτων περιστατικών και ατυχημάτων.
8 Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά την εφαρμογή
του κανονισμού διαχείρισης AYM
8.1 Βασικές αρχές
Η σωστή διαχείριση των AΥΜ προϋποθέτει:
• την εφαρμογή προγραμμάτων κατάλληλης και συ−
στηματικής εκπαίδευσης στους εργαζόμενους,
• την προμήθεια εξοπλισμού για την προστασία
τους,
• την εφαρμογή προγράμματος ασφάλειας της εργα−
σίας, που περιλαμβάνει τον εμβολιασμό, την προφύλαξη
από την έκθεση σε επικίνδυνους παράγοντες και την
ιατρική παρακολούθηση.
Οι ειδικότητες που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο
είναι οι καθαριστές, οι συντηρητές μηχανημάτων, οι
χειριστές μονάδων επεξεργασίας και όλοι όσοι εμπλέ−
κονται στο χειρισμό αποβλήτων και στη διάθεσή τους,
μέσα και έξω από την YM.
Στους στόχους της εκπαίδευσης ανήκει και η κατανό−
ηση: α) των ενδεχόμενων κινδύνων που εμπεριέχονται
στη διαχείριση των αποβλήτων β) της σημασίας του
εμβολιασμού κατά της Ηπατίτιδας Β και γ) της σημασίας
της χρήσης μέσων για την ατομική προστασία.
8.2 Προστασία εργαζομένων
Η παραγωγή, ο διαχωρισμός, η διακίνηση, η επε−
ξεργασία και η διάθεση των AΥΜ συνεπάγεται το
χειρισμό δυνητικώς επικίνδυνων υλικών. Οι εργα−
ζόμενοι, που συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες,
πρέπει να βεβαιωθούν ότι όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι
έχουν αναγνωριστεί και εκτιμηθεί, ώστε να ληφθούν
τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή της έκθεσης
σε επικίνδυνες ουσίες ή τουλάχιστον την έκθεση σε
ασφαλή όρια.
Η εκτίμηση του κινδύνου όλων των δραστηριοτήτων
που εμπλέκονται στη διαχείριση των αποβλήτων θα
πρέπει να προηγείται πάντα της επιλογής των κατάλ−
ληλων προστατευτικών μέσων και ενεργειών. Τα μέσα
αυτά θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε
να αποτρέψουν την έκθεση σε επικίνδυνα υλικά ή να την
περιορίσουν σε ασφαλή επίπεδα. Μετά την ολοκλήρω−
ση εκτίμησης των πιθανών κινδύνων, το εμπλεκόμενο
προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδευτεί στη χρήση των
απαραίτητων προστατευτικών μέσων.
8.2.1 Προστατευτικός εξοπλισμός
Το είδος των μέσων ατομικής προστασίας, που χρη−
σιμοποιείται από τους εργαζόμενους στις ΥΜ, εξαρτά−
ται από το βαθμό έκθεσής τους στους κινδύνους που
σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων. Η Υγειονομική
Μονάδα διαθέτει τα ακόλουθα για όσους χειρίζονται
απόβλητα:
− Κράνη με ή χωρίς προσωπίδα (ανάλογα με την ερ−
γασία)
− Μάσκες προσώπου (ανάλογα με την εργασία)
− Γυαλιά (ανάλογα με την εργασία)
− Φόρμα προστασίας (υποχρεωτική)
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− Βιομηχανικές ποδιές
− Ποδονάρια ή μπότες (υποχρεωτικά)
− Γάντια (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό) ή χο−
ντρά γάντια για εργάτες αποβλήτων
Οι μπότες και τα χοντρά γάντια είναι ιδιαίτερα
σημαντικά για τους εργάτες που μεταφέρουν τα
ΕΑΥΜ. Οι ενισχυμένες σόλες τους προστατεύουν
τους εργαζόμενους κατά την αποθήκευση των πα−
ραγόμενων αποβλήτων δρώντας προληπτικά σε
ενδεχόμενη επαφή με επικίνδυνα υγρά απόβλητα
και σε ολισθηρά πατώματα. Αν η συλλογή δεν έχει
γίνει με σωστό τρόπο, υπάρχει πιθανότητα μολυ−
σμένα αιχμηρά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή
με τα άκρα των εργαζομένων με απρόβλεπτες συ−
νέπειες. Όσοι φορτώνουν απόβλητα σε κλιβάνους
πρέπει να φορούν προσωπίδες και κράνη, καθώς
και μάσκες κατά την απομάκρυνση της στάχτης
που δημιουργείται.
Παρακάτω παρουσιάζεται η συνιστώμενη ενδυμασία
κατά τη μεταφορά ΕΑΥΜ.

Σχήμα 5: Συνιστώμενη ενδυμασία κατά τη μεταφορά
ΕΑΥΜ
8.2.2 Ατομική Υγιεινή
Για να τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής τόσο στους
χώρους της αποθήκευσης των αποβλήτων όσο και στις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας πρέπει να υπάρχουν νιπτή−
ρες με σαπούνι και ζεστό νερό (αν είναι δυνατό ποδοκίνη−
τοι). Το πλύσιμο των χεριών είναι απαραίτητο κάθε φορά
που κάποιος έρχεται σε επαφή με απόβλητα.
8.2.3 Ανοσοποίηση
Προτείνεται η ανοσοποίηση για τον ιό της Ηπατί−
τιδας Β και του Τετάνου, καθώς έχουν παρατηρηθεί
περιπτώσεις προσβολής ατόμων που ασχολούνται με
το χειρισμό μολυσματικών αποβλήτων.
Για την ανοσοποίηση του προσωπικού αυτού υπεύ−
θυνη είναι η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων σε
συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ. Ο ΥΔΑΥΜ θα πρέπει να
είναι ενήμερος σχετικά με την ανοσοποίηση του προ−
σωπικού.
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8.2.4 Πρακτικές διαχείρισης
Περιληπτικά επισημαίνονται οι παρακάτω:
• Ο προσεκτικός διαχωρισμός αποβλήτων και η
τοποθέτησή τους σε διαφορετικούς περιέκτες και
σάκους με σήμανση, ώστε να είναι απόλυτα διακρι−
τός ο κίνδυνος που προκύπτει από την κάθε κατη−
γορία.
• Η προσεκτική συσκευασία, η οποία προστατεύει
τους εργαζόμενους από την επαφή τους με τα από−
βλητα και τις διαρροές.
• Η σωστή σήμανση, η οποία επιτρέπει την άμεση
αναγνώριση του είδους του αποβλήτου και της πηγής
προέλευσης.
• Η σωστή μεταφορά που ελαττώνει την πιθανό−
τητα να εκτεθεί το εμπλεκόμενο προσωπικό σε κίν−
δυνο.
• Η προσεκτική αποθήκευση, η οποία επιτρέπει την
πρόσβαση στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό μόνο και
αποτρέπει την είσοδο εντόμων και τρωκτικών, που εί−
ναι δυνατό να μεταφέρουν τη μόλυνση σε γειτονικές
περιοχές.
8.2.5 Ειδικές προφυλάξεις για την αντιμετώπιση ατυ−
χημάτων
Ο εργαζόμενος που καλείται να καθαρίσει επικίν−
δυνα υλικά, που έχουν διασκορπιστεί ως αποτέλε−
σμα ατυχήματος, φοράει γάντια, μάσκα, γυαλιά και
ειδική φόρμα. Αν η ουσία είναι πτητική και ιδιαίτερα
επικίνδυνη (π.χ. τοξική), φοράει επιπλέον εξοπλι−
σμό προστασίας του αναπνευστικού. Αν χυθεί μο−
λυσματικό υλικό στο δάπεδο, ο χώρος καθαρίζεται
με απολυμαντικά. Είναι σημαντικό να ανακτήσουμε
τον υδράργυρο, αν έχει συμβεί διαρροή του σε κά−
ποιο ατύχημα, χρησιμοποιώντας το ειδικό σφουγγάρι
υδραργύρου.
8.2.6 Ασφάλεια κατά τη διαχείριση κυτταροτοξι−
κών – κυτταροστατικών −χημειοθεραπευτικών φαρ−
μάκων
Υπεύθυνος για την ασφάλεια κατά τη χρήση κυττα−
ροτοξικών – κυτταροστατικών − χημειοθεραπευτικών
φαρμάκων είναι ο Δ/ντής − Προϊστάμενος του Φαρμα−
κείου της Υγειονομικής Μονάδας.
Για να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε τέτοιου είδους
φάρμακα λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:
• Γραπτές οδηγίες που καθορίζουν τις ασφαλείς δι−
αδικασίες για κάθε σχετική εργασία
• Φύλλα ασφαλείας που βασίζονται στις οδηγίες του
προμηθευτή για τους ενδεχόμενους κινδύνους
• Καθορισμένη διαδικασία για την έκτακτη περίπτωση
επαγγελματικού ατυχήματος
• Εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται στον
χειρισμό κυτταροτοξικών – κυτταροστατικών − χη−
μειοθεραπευτικών φαρμάκων (σε συνεργασία με τον
ΥΔΑΥΜ)
Οι οδηγίες για την προστασία του προσωπικού πε−
ριλαμβάνουν:
• Χωριστή συλλογή των κυτταροτοξικών – κυττα−
ροστατικών − χημειοθεραπευτικών αποβλήτων σε
κατάλληλους περιέκτες με ετικέτα που περιέχει τον
όρο «Επικίνδυνα κυτταροτοξικά – κυτταροστατικά
− χημειοθεραπευτικά Απόβλητα» και τοποθέτησή
τους σε κατάλληλους περιέκτες, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας από−
φασης.

• Ασφαλή φύλαξη των κυτταροτοξικών – κυτταρο−
στατικών − χημειοθεραπευτικών αποβλήτων μέχρι την
διάθεσή τους.
• Επιστροφή των ληγμένων φαρμάκων στον προμη−
θευτή.
• Απολύμανση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται
για την αντιμετώπιση διασκορπισμένων ουσιών και για
τη διάθεση και επεξεργασία μολυσμένου από κυτταρο−
τοξικά – κυτταροστατικά − χημειοθεραπευτικά φάρμακα
και εκκρίματα ασθενών, υλικού.
Τέλος, οι εργάτες που έρχονται σε επαφή με κυττα−
ροτοξικά – κυτταροστατικά − χημειοθεραπευτικά από−
βλητα θα πρέπει να φορούν γάντια, μάσκες, στολές
και γυαλιά.
9 Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών
9.1 Γενικά
Για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, αρ−
μόδιος για το συντονισμό των ενεργειών, την τήρηση
των κανόνων και την ενημέρωση της διοίκησης της ΥΜ
είναι ο ΥΔΑΥΜ. Σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών
ο ΥΔΑΥΜ συνεργάζεται και συντονίζει επίσης το συνερ−
γείο απολύμανσης ώστε να τηρείται το σχέδιο έκτακτης
ανάγκης. Σε περίπτωση απουσίας του ΥΔΑΥΜ, το ρόλο
του αναλαμβάνει ο αρχαιότερος εκ των ΤΥΔΑΥΜ.
Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται, όταν
συμβεί διασκορπισμός στερεών, υγρών μολυσματικών
ή άλλων επικίνδυνων ουσιών, τραυματισμός ή δυσλει−
τουργία των μέσων αποθήκευσης.
Οι διαδικασίες αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών
θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν:
• Την τήρηση των όρων, μέτρων και διαδικασιών που
ορίζονται από το σχέδιο έκτακτης ανάγκης
• Τον καθαρισμό και αν είναι απαραίτητο, την απολύ−
μανση των προσβληθέντων χώρων − περιοχών
• Τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων, όσο
είναι δυνατό, κατά τον καθαρισμό / απολύμανση
• Τον περιορισμό της έκθεσης του προσωπικού της
ΥΜ και των ασθενών και η απομάκρυνσή τους κατά τον
καθαρισμό / απολύμανση
• Τον περιορισμό της ρύπανσης / μόλυνσης του πε−
ριβάλλοντος
Το προσωπικό της ΥΜ θα πρέπει να είναι κατάλλη−
λα εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση τέτοιων περι−
στατικών και ο απαραίτητος εξοπλισμός θα πρέπει να
είναι διαθέσιμος ώστε να χρησιμοποιηθεί έγκαιρα και
άμεσα.
9.2 Διασκορπισμός επικίνδυνων ουσιών − Τραυματι−
σμός
Ο διασκορπισμός επικίνδυνων ουσιών απαιτεί συνή−
θως τον καθαρισμό / απολύμανση της προσβληθείσας
περιοχής. Στην περίπτωση διασκορπισμού μολυσματι−
κών υλικών είναι σημαντικό να προσδιορισθεί ο τύπος
αυτών και αν κριθεί απαραίτητο να εκκενωθεί η περιοχή.
Γενικά, είναι πιο πιθανό να διασκορπιστούν επικίνδυνα
υλικά σε εργαστηριακούς χώρους παρά σε άλλα τμή−
ματα της ΥΜ.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα στοιχειώδη βήματα και
διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιστατικών (σχέ−
διο έκτακτης ανάγκης) με διασκορπισμένα επικίνδυνα
υλικά:
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− Απομονώνουμε την προσβεβλημένη περιοχή
− Παρέχουμε πρώτες βοήθειες και ιατρική περίθαλψη αν υπάρχουν τραυματισμένα άτομα
− Πλένουμε και απολυμαίνουμε τα μάτια και το δέρμα των ατόμων που εκτέθηκαν. Αν τα μάτια έχουν προ−
σβληθεί από κάποια διαβρωτική, χημική ουσία ολόκληρο το πρόσωπο ξεπλένεται με άφθονο, καθαρό νερό στο
νιπτήρα, με τα μάτια να ανοιγοκλείνουν διαρκώς επί 10−30 λεπτά της ώρας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί
σε τυχόν ανοικτές πληγές στο σώμα
− Ενημερώνουμε τον ΥΔΑΥΜ ο οποίος θα συντονίσει τις απαραίτητες ενέργειες
− Προσδιορίζουμε τη φύση και τα χαρακτηριστικά των διασκορπισμένων ουσιών
− Απομακρύνουμε όλα τα άτομα τα οποία δεν εμπλέκονται στις εργασίες καθαρισμού
− Παρέχουμε τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας στα άτομα που πραγματοποιούν τις εργασίες κα−
θαρισμού
− Περιορίζουμε τον διασκορπισμό επιπλέον υλικών
− Εξουδετερώνουμε ή απολυμαίνουμε το διασκορπισμένο επικίνδυνο υλικό, εάν αυτό ενδείκνυται
− Σε περίπτωση βιολογικών υλικών, η απολύμανση των επιφανειών μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες
της επιτροπής νοσοκομειακών λοιμώξεων
− Σε περίπτωση τοξικών υλικών (κυτταροστατικά κ.α.) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση απολυμαντικών ή άλλων χημι−
κών ουσιών για την εξουδετέρωση τους. Καλούμε αμέσως την επιτροπή νοσοκομεικών λοιμώξεων, η οποία θα
δώσει τις απαραίτητες οδηγίες
− Περισυλλέγουμε όλα τα διασκορπισμένα υλικά. Τα αιχμηρά αντικείμενα δεν πρέπει να περισυλλέγονται με
τα χέρια. Πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός π.χ. λαβίδες, φτυάρια κ.α.
− Καθαρίζουμε και απολυμαίνουμε την περιοχή, σκουπίζοντάς τη με απορροφητικά υφάσματα. Πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο η μία πλευρά του υφάσματος (ή άλλου απορροφητικού υλικού), ώστε να μην εξαπλωθεί η
μόλυνση. Η απολύμανση πρέπει να γίνεται από το λιγότερο προς το περισσότερο μολυσμένο τμήμα, με τακτικές
αλλαγές των απορροφητικών υλικών. Σε περίπτωση χυμένων υγρών, πρέπει να χρησιμοποιούνται στεγνά πανιά,
ενώ σε περίπτωση διασκορπισμένων στερεών υλικών, πανιά εμβαπτισμένα σε υδατικό διάλυμα (όξινο, βασικό ή
ουδέτερο ανάλογα με την περίπτωση)
− Τα επικίνδυνα υλικά και τα υλικά μιας χρήσεως, που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθαρισμό, πρέπει να τοπο−
θετούνται σε κατάλληλους υποδοχείς απορριμμάτων για την ειδική διαχείρισή τους
− Ξεπλένουμε με νερό την περιοχή και την περνάμε με στεγνά απορροφητικά πανιά
− Απολυμαίνουμε όσα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν για τον καθαρισμό
− Αφαιρούμε τον προστατευτικό ρουχισμό και τον απολυμαίνουμε
− Σε περίπτωση έκθεσης ατόμου σε επικίνδυνη ουσία κατά την επιχείρηση καθαρισμού καταφεύγουμε στην
παροχή ιατρικής περίθαλψης.
Ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη συλλογή των διασκορπισμένων υλικών θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος και
ανάλογα με την ενδεικνυόμενη ενέργεια θα περιλαμβάνει τα μέσα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 9: Εξοπλισμός για τον καθαρισμό διασκορπισμένων υλικών
Ενέργεια
Προσέγγιση της διασκορπισμένης ουσίας
Περιορισμός της διασκορπισμένης ουσίας

Εξουδετέρωση ή απολύμανση της ουσίας (εάν είναι
απαραίτητο)

Απαραίτητα εργαλεία ή υλικά
Προστατευτικός εξοπλισμός (Εικ. 1)
Απορροφητικά υλικά (π.χ. πετσέτες, πανιά, χαρτί κ.α.)
• Για μολυσματική ουσία: απολυμαντικό
• Για οξέα: ανθρακικό νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο ή
βάση
• Για βάσεις: σκόνη κιτρικού οξέος ή άλλο οξύ
• Για κυτταροτοξικά υλικά: ειδικές χημικές ουσίες
αποδόμησης

Συλλογή της διασκορπισμένης ουσίας

• Για υγρά: απορροφητικό χαρτί, πριονίδια, προσρο−
φητικός πηλός
• Για στερεά: λαβίδες, σκούπες, γάζες, φτυάρι
• Υδράργυρος: σφουγγάρι υδραργύρου, αντλία κενού

Συσκευασία των αποβλήτων

Πλαστικές σακούλες (κόκκινη, κίτρινη η μαύρη, ανάλο−
γα με την περίσταση), περιέκτες αιχμηρών κ.α.

Απολύμανση της περιοχής

• Για μολυσματικά υλικά: απολυμαντικά
• Για επικίνδυνες τοξικές ουσίες: κατάλληλος διαλύ−
της ή νερό

9.3 Δυσλειτουργία μέσων αποθήκευσης
Η δυσλειτουργία κάποιου μέσου αποθήκευσης των ΕΑΥΜ, συνιστά σε ορισμένες περιπτώσεις έκτακτο
περιστατικό, το οποίο χρήζει άμεσης παρακολούθησης, επιδιόρθωσης ή/και πρόσθετων ενεργειών. Οι περι−
πτώσεις αυτές αφορούν τη δυσλειτουργία ή παύση λειτουργίας κάποιου αποθηκευτικού μέσου των ΕΑΥΜ

23914

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

όπως συντηρητές, καταψύκτες κλπ, λόγω βλάβης ή
λόγω διακοπής ρεύματος. Η φύση και ο μολυσματι−
κός χαρακτήρας των ΕΑΥΜ είναι τέτοιος, ώστε απαι−
τείται η λήψη άμεσων ενεργειών για τη διασφάλιση
της υγείας των εργαζομένων, των πολιτών και του
περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αποδεδειγμένης δυ−
σλειτουργίας ενός τέτοιου μέσου, ακολουθούνται οι
παρακάτω ενέργειες:
− Ενημέρωση από τον υπεύθυνο αποθήκευσης, του
τμήματος τεχνικών υπηρεσιών και του ΥΔΑΥΜ (Έντυ−
πο σχήματος 6) και εκτίμηση της πιθανότητας άμεσης
επιδιόρθωσης του, από προσωπικό της ΥΜ ή από άλλο
εξειδικευμένο συνεργείο. Επιδιόρθωση του μέσου σε
κάθε περίπτωση, αν είναι εφικτό.
− Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης επιδιόρθωσης από
το προσωπικό της ΥΜ ή από άλλο εξειδικευμένο συνερ−
γείο εκτός ΥΜ άμεση ενημέρωση του ΥΔΑΥΜ από τον
υπεύθυνο αποθήκευσης.
− Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα παρόμοιων αποθηκευ−
τικών μέσων στην ΥΜ που προκύπτει από τη συνεργα−

σία υπεύθυνου αποθήκευσης και ΥΔΑΥΜ, τα ΕΑΥΜ που
συντηρούνται ή καταψύχονται στο ελαττωματικό μέσο,
μεταφέρονται από κατάλληλο προσωπικό, σε άλλο κα−
τάλληλο αποθηκευτικό μέσο μετά από υπόδειξη του
ΥΔΑΥΜ.
− Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας κατάλληλου απο−
θηκευτικού μέσου τα ΕΑΥΜ αυτά, είτε οδηγούνται κατά
προτεραιότητα προς επεξεργασία εντός της ΥΜ είτε
καλείται από τον ΥΔΑΥΜ έκτακτα, για να τα παραλάβει
άμεσα ο κατάλληλος μεταφορέας και να τα οδηγήσει
προς επεξεργασία στη συνεργαζόμενη μονάδα επεξερ−
γασίας ΕΑΥΜ.
− Σε κάθε περίπτωση ο ΥΔΑΥΜ ενημερώνει με τη χρή−
ση του παρακάτω εντύπου τον Υποδιοικητή της ΥΜ, ο
οποίος με τη σειρά του αν το κρίνει αναγκαίο, προχωρά
σε συνεργασία με το γραφείο προμηθειών της ΥΜ, στην
αντικατάσταση του ελαττωματικού μέσου.
− Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς προς επεξεργασία
εντός ή εκτός της ΥΜ ακολουθούνται οι προβλεπόμενες
από τον παρόντα Οδηγό διαδικασίες.

Το παραπάνω έντυπο συντάσσεται και αποστέλλεται
στους κατάλληλους παραλήπτες όπως περιγράφεται
παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση ο συντάκτης και παρα−
λήπτης κρατά από ένα αντίτυπο.
9.4 Απεργία διαρκείας μεταφορέων αποβλήτων
Στην ακραία περίπτωση κατά την οποία η ΥΜ δεν
είναι σε θέση να απομακρύνει τα ΕΑΥΜ από τους χώ−
ρους αποθήκευσης, λόγω απεργίας των αδειοδοτημέ−
νων μεταφορέων, ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος για
τη δημόσια υγεία είτε λόγω υπερπλήρωσης των χώρων
αποθήκευσης είτε λόγω υπέρβασης του χρόνου απο−
θήκευσης. Στην περίπτωση αυτή η ΥΜ θα πρέπει να
αποταθεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

ή/και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να τους συμ−
βουλευτεί για τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες θα
πρέπει να προβεί.
9.5 Αναφορά συμβάντων και περιστατικών
Όλο το προσωπικό διαχείρισης των αποβλήτων της
ΥΜ θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την
αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και την εφαρμογή
του σχεδίου έκτακτης ανάγκης. Επιπρόσθετα, θα πρέ−
πει να γνωρίζει την ενδεδειγμένη διαδικασία για την
τεκμηριωμένη αναφορά ατυχήματος ή περιστατικού,
που σχετίζεται με διασκορπισμό, διαρροή, λανθασμέ−
νο διαχωρισμό, αιχμηρά αντικείμενα κ.α. Η αναφορά
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ατυχήματος γίνεται εγγράφως προς τον ΥΔΑΥΜ και
περιλαμβάνει:
o Τη φύση του περιστατικού / συμβάντος
o Τον τόπο και χρόνο που έλαβε χώρα
o Το προσωπικό που ενεπλάκη
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o Τις ενέργειες που έλαβαν χώρα για την αντιμετώ−
πιση του συμβάντος
o Άλλες σχετικές παρατηρήσεις και πληροφορίες
Σε περίπτωση ατυχήματος συμπληρώνεται το έντυπο
που ακολουθεί:

Ο ΥΔΑΥΜ διερευνάει τα αίτια του ατυχήματος, κρατάει αρχεία με τις έρευνες και τα μέτρα που λήφθηκαν και
λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιου συμβάντος. Στο αρχείο του ΥΔΑΥΜ
περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

10 Καθορισμός κόστους διαχείρισης ΑΥΜ
Το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων που αφορούν οποιοδήποτε από τα στάδια
διαχείρισης των AΥΜ, μπορεί να αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του συνολικού προϋπολογισμού των ΥΜ. Οι
παράγοντες που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος διαχείρισης των ΑΥΜ είναι:
• Το αρχικό επενδυτικό κόστος
• Η απόσβεση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού διαχείρισης
• Τα λειτουργικά έξοδα που αφορούν εργατικό κόστος και αναλώσιμα
• Απαιτήσεις σε ενέργεια, νερό κλπ
• Κόστος εξωτερικών εργολαβιών
• Γενικές λειτουργικές δαπάνες
Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογισθούν κατά τον υπολογισμό και την επιλογή των περισσότερο
αποτελεσματικών και οικονομικών μεθόδων.
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Οι διαθέσιμοι πόροι από το δημόσιο και ιδιωτικό το−
μέα, επιδρούν, όπως είναι φυσικό, πάρα πολύ στην επι−
λογή και στο σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης
κάθε ΥΜ.
10.1 Μέθοδοι χρηματοδότησης
Η απαιτούμενη χρηματοδότηση για τη διαχείριση των
αποβλήτων στις ΥΜ μονάδες μπορεί να προέρχονται
από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Για τις δημόσι−
ες ΥΜ, το κράτος χρησιμοποιεί πόρους του κρατικού
προϋπολογισμού για να καλύψει το κόστος διαχείρισης
των αποβλήτων σε κάθε ΥΜ ενώ στις ιδιωτικές ΥΜ, το
κράτος επιβάλλει κανονισμούς για την κατάρτιση και
εφαρμογή του ΕΚΔΑΥΜ, ο οποίος μπορεί να περιλαμ−
βάνει ή όχι τη χρήση δημόσιων εγκαταστάσεων.
10.2 Υπολογισμός κόστους
Το κόστος διαχείρισης των ΑΥΜ μπορεί να περιλαμ−
βάνει τις εξής κατηγορίες (ανάλογα με τις ανάγκες
κάθε ΥΜ):
• Κόστος συλλογής / μεταφοράς εντός της ΥΜ, απο−
θήκευσης: περιλαμβάνει το κόστος αγοράς περιεκτών,
κουτιών, σακουλών, τροχήλατων, ψυκτικού μέσου των
θαλάμων αποθήκευσης, κλπ
• Κόστος μεταφοράς εκτός της ΥΜ: περιλαμβάνει τη
χρέωση από το αδειοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρό−
σωπο μεταφοράς των αποβλήτων
• Κόστος επεξεργασίας εντός της ΥΜ: περιλαμβάνει
το κόστος επένδυσης / απόσβεσης των εγκαταστά−
σεων επεξεργασίας καθώς και το κόστος του εργατι−
κού δυναμικού (σε περίπτωση αποκλειστικής εργασίας
στη μονάδα επεξεργασίας), αναλωσίμων και ενέργειας
(εφόσον μπορεί να υπολογισθεί η καταναλωθείσα ενέρ−
γεια στη μονάδα επεξεργασίας) για τη λειτουργία της
μονάδας καθώς και το κόστος τελικής διάθεσης των
επεξεργασμένων αποβλήτων
• Κόστος επεξεργασίας εκτός της ΥΜ: περιλαμβάνει
τη χρέωση από το αδειοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρό−

σωπο επεξεργασίας (πολλές φορές το κόστος αυτό έχει
περιληφθεί στη χρέωση του αδειοδοτημένου φυσικού ή
νομικού προσώπου μεταφοράς αποβλήτων)
Ο υπολογισμός του κόστους διαχείρισης των ΑΥΜ
εξαρτάται από τις διαδικασίες διαχείρισης οι οποίες
εφαρμόζονται σε κάθε ΥΜ. Επομένως σε περιπτώσεις
κατά τις οποίες η διαχείριση των αποβλήτων έχει εκ−
χωρηθεί συνολικά ή κατά ένα μέρος σε υπεργολάβους,
ενδέχεται να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του
κόστους για καθεμιά από τις παραπάνω κατηγορίες
ξεχωριστά (π.χ. το κόστος μεταφοράς εκτός της ΥΜ
και επεξεργασίας μπορεί να εμφανίζεται ως σύνολο
και όχι ξεχωριστά). Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός
του κόστους θα πρέπει να γίνεται με τη μεγαλύτερη
δυνατή ανάλυση.
Όλες οι ΥΜ θα πρέπει να εφαρμόσουν λογιστικές
διαδικασίες ελέγχου του κόστους που συνεπάγεται η
διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. Η διαρκής πα−
ρακολούθηση και αρχειοθέτηση στοιχείων που αφορούν
τη διαχείριση των αποβλήτων είναι ευθύνη του ΥΔΑΥΜ.
Το κόστος διαχείρισης θα πρέπει να αποτελεί ξεχωρι−
στό τμήμα του προϋπολογισμού της ΥΜ ώστε να είναι
δυνατή η παρακολούθησή του και η εξαγωγή χρήσιμων
συμπερασμάτων στην πορεία του χρόνου.
Αν η επεξεργασία των παραγόμενων ΑΥΜ αποτελέσει
αντικείμενο εργολαβίας το κόστος των παρεχόμενων
υπηρεσιών θα πρέπει να προϋπολογισθεί και να με−
τακυλήσει στο κόστος των παρεχόμενων από τις ΥΜ
υπηρεσιών.
Ο ΥΔΑΥΜ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν
τα τιμολόγια των παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης
ΑΥΜ και θα τηρεί στο αρχείο του, τα στοιχεία του πί−
νακα 11. Σε συνεργασία δε, με το γραφείο προμηθειών
θα κρατά αρχείο σχετικά με τις παραγγελίες σε μέσα ή
εξοπλισμό που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων,
όπως φαίνεται παρακάτω.

Η ανάγκη προμήθειας ή η ανάγκη παροχής υπηρεσιών από τον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, θα διαπιστώνεται
από τον ΥΔΑΥΜ ο οποίος και θα αιτείται ανάλογα, στην Επιτροπή Διαχείρισης ΑΥΜ.
11 Παρακολούθηση σχετικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των ΑΥΜ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί καθήκον του ΥΔΑΥΜ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, η γνώση και δια−
τήρηση αρχείου με την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των παραγόμενων ΑΥΜ. Το αρχείο αυτό
θα επικαιροποιείται από τον ΥΔΑΥΜ όταν είναι απαραίτητο με τα καινούρια νομοθετήματα, οδηγίες, κανονισμούς
και κατευθύνσεις που αφορούν τη διαχείριση των ΑΥΜ. Παρακάτω παρουσιάζεται σχετικό παράδειγμα.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12 Αναθεώρηση Κανονισμού διαχείρισης ΑΥΜ
Η αναθεώρηση του κανονισμού διαχείρισης των ΑΥΜ
θα λαμβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε 3 έτη. Επιπλέ−
ον, αναθεώρηση του ΕΚΔΑΥΜ, νωρίτερα από τα 3 έτη,
μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε μετά από πρόταση του
ΥΔΑΥΜ στην Επιτροπή διαχείρισης ΑΥΜ και σύμφωνης
γνώμης της, είτε μετά από απόφαση της Επιτροπής. Οι
λόγοι που συνιστούν τροποποίηση ή αναθεώρηση του
κανονισμού διαχείρισης είναι οι παρακάτω:
− Σε περίπτωση αλλαγής του νομικού πλαισίου που
διέπει τη διαχείριση των ΑΥΜ και απαιτεί τη συμμόρ−
φωση της ΥΜ.
− Σε περίπτωση που η υφιστάμενη διαχείριση των ΑΥΜ
είναι προβληματική και τούτο οφείλεται αποδεδειγμένα
στον αρχικό σχεδιασμό.
− Σε περίπτωση που δεν τηρούνται επαρκώς και από
σφάλμα του κανονισμού οι όροι και οι κανόνες προστα−
σίας του περιβάλλοντος.
− Σε περίπτωση αυξημένων ατυχημάτων ή τραυματι−
σμών κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου κανονισμού
ή σε περίπτωση αυξημένου κινδύνου ατυχημάτων που
οφείλονται σε αυτήν.
− Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένου κόστους διαχεί−
ρισης των παραγόμενων αποβλήτων που είναι δυσβά−
σταχτο για τον προϋπολογισμό της ΥΜ.
− Σε κάθε περίπτωση αστοχίας στο σχεδιασμό του
κανονισμού.
− Σε κάθε άλλη περίπτωση που η επιτροπή διαχείρισης
ΑΥΜ το κρίνει απαραίτητο.
Η αναθεώρηση του υφιστάμενου κανονισμού γίνεται
με τους ίδιους κανόνες που ορίζουν τη σύστασή του
εξ’ αρχής και μέχρι την κατάρτισή του και την προετοι−
μασία του νέου κανονισμού τηρούνται οι αρχές και οι
κανόνες του υφιστάμενου, πλην των περιπτώσεων που
κρίνεται επικίνδυνο για την ασφάλεια των εργαζομένων
και την προστασία του περιβάλλοντος.
13 Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Η κατάρτιση και εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλο−
ντικής Διαχείρισης (ΣΔΠ) αφορά ΥΜ μεγάλου μεγέθους
(άνω των 100 κλινών), για τις οποίες προτείνεται η ανά−
πτυξη τέτοιου συστήματος. Στα πλαίσια αυτά:
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1. Κάθε ΥΜ πρέπει να εκπονήσει, να διατηρεί και να
εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) το
οποίο θα εντοπίζει και θα ελαχιστοποιεί τους κινδύνους
ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που πηγάζουν
κατά τη λειτουργία και συντήρηση της ΥΜ με στόχο την
ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος και πρόλη−
ψη της ρύπανσης. Το ΣΠΔ θα πρέπει να πληροί τις κύριες
απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001 ή του EMAS
και να είναι αντίστοιχα πιστοποιημένο
2. Το ΣΠΔ πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει:
• Διατύπωση περιβαλλοντικής πολιτικής από τη δι−
οίκηση της ΥΜ.
• Ορισμό υπευθύνου περιβαλλοντικής διαχείρισης.
• Καθορισμό ευθυνών και αρμοδιοτήτων στο προ−
σωπικό.
• Προσδιορισμό πηγών ρύπανσης, κατηγοριών &
ρευμάτων αποβλήτων, ποσοτικών και ποιοτικών τους
στοιχείων και επισήμανση ανάγκης ή όχι χρήσης κα−
τάλληλων αντιρρυπαντικών συστημάτων.
• Καταγραφή και εκτίμηση χρησιμοποιούμενων πρα−
κτικών με στόχο τη χρήση τεχνικών φιλικότερων προς
το περιβάλλον ώστε να μειώνονται οι απορρίψεις ρυπο−
γόνων ουσιών από την ΥΜ προς στο περιβάλλον.
• Πρόγραμμα εκπαίδευσης και εγρήγορσης του προ−
σωπικού με στόχο τη δημιουργία περιβαλλοντικής συ−
νείδησης και την απόκτηση δεξιοτήτων.
• Επάρκεια αριθμού και εξειδίκευσης προσωπικού.
• Αποτελεσματικό έλεγχο της λειτουργίας της ΥΜ
στις πηγές παραγωγής αποβλήτων.
• Τήρηση εγγράφων και αρχείων.
• Προγράμματα συντήρησης εξοπλισμού.
• Παρακολούθηση και έλεγχο της διαδικασίας.
• Διενέργεια διορθωτικών και βελτιωτικών δράσεων.
• Εσωτερικοί έλεγχοι για διαπίστωση της σωστής
εφαρμογής του ΣΠΔ.
Το ΣΠΔ πρέπει να αναθεωρείται κάθε έτος από τον
υπεύθυνο περιβαλλοντικής διαχείρισης και να γίνονται
οι απαραίτητες αλλαγές που απορρέουν από την επα−
νεξέταση του προηγούμενου ΣΠΔ. Ο εσωτερικός κανο−
νισμός διαχείρισης των ΑΥΜ δύναται να ενσωματωθεί
στο ΣΠΔ ή να αποτελεί αυτοτελές μέρος αυτού.
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14 Μητρώα
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα μητρώα τα
οποία πρέπει να διατηρούνται από τον ΥΔΑΥΜ και αφο−
ρούν τη διαχείριση των ΑΥΜ. Τα μητρώα αυτά αποτε−
λούν ένα βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση του
συστήματος διαχείρισης των παραγόμενων αποβλή−
των σε όλα τα στάδιά της, τόσο από την ίδια την ΥΜ
όσο και από την κεντρική διοίκηση. Παράλληλα, δίνουν
πληροφορίες και πιστοποιούν την ορθή και σύννομη
διαχείριση των ΕΑΥΜ στην πορεία του χρόνου.
Συνοπτικά από τον ΥΔΑΥΜ διατηρούνται τα παρακάτω
(για χρονική περίοδο 2 ετών και αν είναι δυνατόν και
σε ηλεκτρονική μορφή):
− Έντυπα αποστολής ΕΑΥΜ προς αποθήκευση (Σχήμα 3)
− Συγκεντρωτικά στοιχεία παραγωγής ΕΑΥΜανά Τμή−
μα της ΥΜ (Πίνακας 1)
− Αρχείο συνολικής παραγωγής ΑΥΜ στην ΥΜ (Πίνα−
κας 2)
− Οδηγίες χρωματικής κωδικοποίησης και σήμανσης
ανά κατηγορία αποβλήτων
− Οδηγίες διαχείρισης ανά κατηγορία ΑΥΜ βάσει της
κείμενης νομοθεσίας
− Στοιχεία εισόδου – εξόδου ΑΥΜ από την αποθήκευση
(Πίνακες 3, 4 & 5)
− Στοιχεία εφαρμοζόμενης επεξεργασίας ΕΑΥΜ (Πί−
νακας 6)
− Αρχείο προγραμμάτων εκπαίδευσης (Πίνακας 8)
− Σχέδιο έκτακτης ανάγκης και κατάλληλος εξοπλι−
σμός καθαρισμού
− Έντυπο αναφοράς συμβάντος και στοιχεία αναφοράς
εκτάκτων περιστατικών (Σχήμα 6, 7 & Πίνακας 10)
− Στοιχεία κόστους διαχείρισης ΑΥΜ (Πίνακας 11)
− Αρχείο εφαρμοζόμενης νομοθεσίας διαχείρισης (Πί−
νακας 12)
− Δελτία Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
− Στοιχεία αναλύσεων και μετρήσεων διενεργούμε−
νων ελέγχων, στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης
επεξεργασίας της ΥΜ (αν υπάρχει), παραστατικά πα−
ράδοσης ΕΑΥΜ σε εταιρείες κλπ.

Για τη συμπλήρωση ορισμένων από τα παραπάνω
έντυπα ο ΥΔΑΥΜ θα πρέπει να λαμβάνει αναφορές
σχετικά με τις ποσότητες των παραγόμενων, αποθη−
κευόμενων και διαχειριζόμενων αποβλήτων της ΥΜ,
από τους ΤΥΔΑΥΜ, το Δ/ντή Φαρμακείου, το Δ/ντή
Διαγνωστικών Τμημάτων και τον Υπεύθυνο αποθή−
κης. Οι αναφορές αυτές θα πρέπει να γίνονται ως
ακολούθως:
• Ο ΤΥΔΑΥΜ θα αποστέλλει συγκεντρωτικά στοιχεία
στον ΥΔΑΥΜ, τουλάχιστον 1 φορά εβδομαδιαίως ή ανά−
λογα με τις ανάγκες της ΥΜ ή/και όποτε του το ζητά ο
ΥΔΑΥΜ, σύμφωνα με το πρότυπο του Πίνακα 1
• Ο υπεύθυνος φαρμακείου θα αποστέλλει συγκε−
ντρωτικά στοιχεία στον ΥΔΑΥΜ, σχετικά με τα ακα−
τάλληλα/ επιστρεφόμενα φάρμακα, τουλάχιστον 1 φορά
εβδομαδιαίως ή ανάλογα με τις ανάγκες της ΥΜ ή/και
όποτε του το ζητά ο ΥΔΑΥΜ, σύμφωνα με το πρότυπο
του Πίνακα 1
• Ο υπεύθυνος διαγνωστικών θα αποστέλλει συγκε−
ντρωτικά στοιχεία στον ΥΔΑΥΜ, σχετικά με τα ραδιε−
νεργά απόβλητα, τουλάχιστον 1 φορά μηνιαίως ή ανά−
λογα με τις ανάγκες της ΥΜ ή/και όποτε του το ζητά ο
ΥΔΑΥΜ, σύμφωνα με το πρότυπο του Πίνακα 1
• Ο υπεύθυνος αποθήκης θα αποστέλλει συγκεντρω−
τικά στοιχεία της κίνησης της αποθήκης, τουλάχιστον 1
φορά μηνιαίως ή ανάλογα με τις ανάγκες της ΥΜ ή/και
όποτε του το ζητά ο ΥΔΑΥΜ, σύμφωνα με το πρότυπο
του Πίνακα 5.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαΐου 2012
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