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Απόβιεηα Υγεηολοκηθώλ Μολάδφλ

Ορηζκοί

Απόβιεηα: θάζε νπζία ή αληηθείκελν ν θάηνρνο απνξξίπηεη ή 
πξνηίζεηαη ή ππνρξενύηαη λα απνξξίςεη

Απόβιεηα Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ: απόβιεηα από πγεηνλνκηθέο 
κνλάδεο - ζηνλ θαηάινγν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπξσπατθήο 
Ννκνζεζίαο 

Προέιεσζε

Γξαζηεξηόηεηεο Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ: ζεξαπεπηήξηα 

(δεκόζηα θαη ηδησηηθά), θέληξα πγείαο, ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία, 

κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο, κηθξνβηνινγηθά 

εξγαζηήξηα, νδνληηαηξεία, θηεληαηξεία

Γξαζηεξηόηεηεο επηθίλδπλα απόβιεηα κε κνιπζκαηηθέο 

ηδηόηεηεο αλεμαξηήησο πνζόηεηαο (εθηόο ησλ αλσηέξσ)



Εζφηερηθός Καλοληζκός Δηατείρηζες Αποβιήηφλ

Κάζε Τγεηνλνκηθή Μνλάδα κε πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε
Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ εκπιεθνκέλσλ
Καζνξηζκόο δηαδηθαζηώλ δηαρείξηζεο θαη θόζηνπο απηήο
Παξαθνινύζεζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο – εμαζθάιηζε ηήξεζήο ηεο

νξζή εθαξκνγή ελεξγεηώλ-κέηξσλ-όξσλ θάζε ζηαδίνπ δηαρείξηζεο

Εζληθή Ποιηηηθή θαη Νοκοζεζία: εμεηδηθεπκέλε

Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε νηθ.146163/2012 «Μέηξα θαη Όξνη γηα 
ηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ»
«Δηδηθό Δζληθό ρέδην Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 
Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ»

Εσρφπαχθό Νοκοζεηηθό Πιαίζηο

Όρη εηδηθά γηα Απόβιεηα Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ Απνβιήησλ 
Οδεγία 2008/98/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
πκβνπιίνπ γηα ηα απόβιεηα



Καηεγορίες

Αζηηθά ηεξεά Απόβιεηα (ΑΑ): πξνζνκνηάδνληα κε νηθηαθά

Απόβιεηα πό δξαζηεξηόηεηεο εζηίαζεο, εξγαζίεο θαζαξηζκνύ, 

ραξηηά, ραξηόληα, γπαιηά, πιαζηηθά,.....

Δπηθίλδπλα Απόβιεηα Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ (ΔΑΤΜ)

Δπηθίλδπλα Απόβιεηα 

Ακηγώο Μνιπζκαηηθά 

(ΔΑΑΜ)

Μηθηά Δπηθίλδπλα 

Απόβιεηα (ΜΔΑ)

Άιια Δπηθίλδπλα 

Απόβιεηα (ΑΔΑ)

κόλν ε επηθίλδπλε Η9 θαη κία ή πεξηζζόηεξεο κία ηνπιάρηζηνλ

ηδηόηεηα Η9 επηθίλδπλεο ηδηόηεηεο από επηθίλδπλε εθηόο 

«Μνιπζκαηηθό»     παξάξηεκα ΙΙΙ νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ ηεο Η9

βειόλεο, ζύξηγγεο,     

λπζηέξηα, γάληηα, 

θαζεηήξεο, γάδεο,...

ηξηβιία θαιιηέξγεηαο,

ηζηνί, όξγαλα,

νξνί κε θπηηαξνζηαηηθά

ρισξνθόξκην,

αθεηόλε,πδξάξγπξνο, 

δηαιύηεο, θάξκαθα



 Δηδηθά Ρεύκαηα Απνβιήησλ: ξαδηελεξγά, ζπζθεπαζίεο κε 

αέξηα ππό πίεζε, ξεύκαηα απνβιήησλ ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο (κπαηαξίεο, απόβιεηα ειεθηξηθνύ θαη 

ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ, απόβιεηα έιαηα)

Δηατείρηζε εληός ηφλ Υγεηολοκηθώλ Μολάδφλ

Τπόρξενη Γηαρείξηζεο

Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο ή άιια θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ 

αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή ή 

δηαρείξηζε ΑΤΜ

πιινγή

Υσξηζηή ζπιινγή αλά θαηεγνξία

Δπζύλε ηνπ παξαγσγνύ

ΑΑ: ζαθνύιεο πιαζηηθνί θάδνη



ΔΑΤΜ: ρξσκαηηζκέλνη ζάθνη/δνρεία/θάδνη

Κσδηθνπνηεκέλνο ρξσκαηηζκόο αλάινγα κε 

ΔΑΑΜ πξνο απνζηείξσζε ζπζθεπαζίεο θίηξηλνπ ρξώκαηνο

ΔΑΤΜ (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ, ΑΔΑ) πξνο απνηέθξσζε      θόθθηλν

ΔΑΤΜ: >1% αινγνλνύρεο νξγαληθέο ελώζεηο        πξάζηλν

Δίδνο Απνβιήησλ

Δπεμεξγαζία πξηλ ηε δηάζεζε

 Δηδηθά Ρεύκαηα Απνβιήησλ: Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο



Μεηαθνξά ΔΑΤΜ

Σξνρήιαηα – Καξόηζηα

Απνθιεηζηηθά γηα απηόλ ην ζθνπό

Πξνδηαγξαθέο (ρσξίο αηρκεξέο πξνεμνρέο, αλζεθηηθά, εύρξεζηα)

Καζεκεξηλή απνιύκαλζε

Απνζήθεπζε ΔΑΤΜ

ΔΑΑΜ & ΜΔΑ: ςπθηηθόο ζάιακνο (ζ<5νC) έσο 5 εκέξεο

Γηα πνζόηεηεο <500lt: έσο 30 εκέξεο, ζε ζ <0ν C

ΑΔΑ: έσο έλα έηνο

Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαηάιιειεο – ζε θαηάιιεε ζέζε

ήκαλζε κε ηνλ όξν «Δπηθίλδπλα Απόβιεηα»  

Γηεζλέο ύκβνιν κνιπζκαηηθνύ θαη επηθίλδπλνπ ραξαθηήξα



Δπεμεξγαζία ΔΑΤΜ

Τγξώλ Απνβιήησλ

(αθηηλνινγηθά, πδξάξγπξνο,

απόβιεηα βαξέσλ κεηάιισλ)

ηεξεώλ ΔΑΤΜ (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ, ΑΔΑ)

Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο

Απνρέηεπζε Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ

Κηλεηέο Μνλάδεο Απνζηείξσζεο (ΔΑΑΜ) Δγθαηαζηάζεηο Απνηέθξσζεο

Δηατείρηζε Εθηός ηφλ Υγεηολοκηθώλ Μολάδφλ

Αδεηνδνηεκέλνη ζπιιέθηεο - κεηαθνξείο

Μεηαθνξά ΔΑΤΜ
Ορήκαηα – Πξνδηαγξαθέο / Έληππν αλαγλώξηζεο

Απνζήθεπζε ΔΑΤΜ – σο εληόο

Δπεμεξγαζία ΔΑΤΜ
Σερλνινγίεο απνηέθξσζεο (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ, ΑΔΑ)

Σερλνινγίεο απνζηείξσζεο (ΔΑΑΜ)

Άιιεο κέζνδνη επεμεξγαζίαο



 Υθηζηάκελε Καηάζηαζε

 Πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο εληόο ησλ Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ

 Γηαινγή ζηελ πεγή: δελ εθαξκόδεηαη πιήξσο

Διιείςεηο κέζσλ (ππνδνρέσλ)

Απνπζία εγθεθξηκέλνπ εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ δηαρείξηζεο

Αλεπαξθήο εθπαίδεπζε εκπιεθόκελνπ ηαηξηθνύ θαη 

παξαταηξηθνύ πξνζσπηθνύ

Γηαθπγή απνβιήησλ κε κνιπζκαηηθέο ηδηόηεηεο ζηα ΑΑ ή

Αλάκεημε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ θαη 

κε ελδεδεηγκέλε κέζνδνο πεξαηηέξσ δηαρείξηζεο

 Δπεμεξγαζία πγξώλ απνβιήησλ?        Απνρέηεπζε



 Απνζήθεπζε: πξνζσξηλή?

Γπζθνιία εμαθξίβσζεο πνζνηήησλ – ρξνληθήο δηάξθεηαο

Διιεηςε θαηάιιεισλ εγθαηαζηάζεσλ δηάζεζεο ή αλάθηεζεο

Κίλδπλνη: ζπλζήθεο απνζήθεπζεο

 Πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο εθηόο ησλ Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ

 Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο       Αδεηνδνηνκέλνη ζπιιέθηεο –

κεηαθνξείο Αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο       πεξαηηέξσ 

δηαρείξηζε: απνζήθεπζε, απνζηείξσζε, απνηέθξσζε

 ηελ Διιάδα:

Γύν Μνλάδεο Απνζήθεπζεο ΔΑΤΜ

Πέληε Μνλάδεο Απνζηείξσζεο

Μία Μνλάδα Απνηέθξσζεο



 Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο       Αδεηνδνηνκέλνη ζπιιέθηεο –

κεηαθνξείο καδί κε Αζηηθά ηεξεά Απόβιεηα ζε 

Υώξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο (ΥΤΣΑ)

 Αλάπηπμε δηθηύνπ δηαρείξηζεο  ρσξίο απαηηνύκελε 

ρσξνηαμηθή ππνδνκή κεηαθνξά απνβιήησλ ζε 

κεγάιεο απνζηάζεηο        αύμεζε θόζηνπο δηαρείξηζεο

Αζηηθά Σηερεά Απόβιεηα

Μεηά ηε ζπιινγή παξάδνζε ζηνλ νηθείν ππόρξεν 

Οξγαληζκό Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή ζε 

αδεηνδνηεκέλν ζπιιέθηε – κεηαθνξέα

Εποπηεύολ Υποσργείο

Γηα δηαρείξηζε εληόο ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο:

Τπνπξγείν Τγείαο

Γηα δηαρείξηζε εθηόο ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο:

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο



 Μέηρα Υγηεηλής θαη Αζθάιεηας

 Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο

(κάζθεο, γπαιηά, θόξκα πξνζηαζίαο, γάληηα, κπόηεο)

 

Χοληρά γάληηα 

Μάζθα  

 

      Πιαζηηθή  ποδηά  

Παληειόλη  

Μπόηες  

Μπιούδα κε 

καθρηά καλίθηα 

πληζηώκελε έλδπζε θαηά ηε κεηαθνξά ΔΑΤΜ

 Αηνκηθή Τγηεηλή

Πιύζηκν ρεξηώλ 

(ληπηήξεο πνδνθίλεηνη)

 Αλνζνπνίεζε

Ηπαηίηηδα Β

Σέηαλν



 Σσλουίδοληας....

σζηή δηαρείξηζε ζεκαίλεη:

 Πξνζεθηηθόο δηαρσξηζκόο απνβιήησλ θαη ηνπνζέηεζε ζε 

δηαθνξεηηθνύο πεξηέθηεο κε ζήκαλζε

 Πξνζεθηηθή ζπζθεπαζία πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ από 

επαθή κε απόβιεηα / ελδερόκελεο δηαξξνέο

 σζηή ζήκαλζε άκεζε αλαγλώξηζε ηνπ είδνπο θαη ηεο 

πεγήο πξνέιεπζεο 

 σζηή κεηαθνξά κεησκέλε πηζαλόηεηα έθζεζεο ζε 

θίλδπλν εκπιεθόκελνπ πξνζσπηθνύ

 Πξνζεθηηθή απνζήθεπζε πξόζβαζε εμνπζηνδνηεκέλνπ 

πξνζσπηθνύ / όρη έληνκα-ηξσθηηθά



 Σσκπεραζκαηηθά...

 Πξαθηηθέο δηαρείξηζεο εληόο θαη εθηόο Τγεηνλνκηθώλ 

Μνλάδσλ: όρη πάληα νη ελδεδεηγκέλεο

 Θεζκηθό πιαίζην ππάξρεη. Δπηβάιιεηαη ε ζπκκόξθσζε ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο

 Δπηβάιιεηαη ε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε εκπιεθνκέλσλ 

ζηε δηαρείξηζε

 Δπάξθεηα εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο πγξώλ 

θαη ζηεξεώλ απνβιήησλ

 πλερήο αμηνιόγεζε πξνόδνπ θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο 

έξγσλ δηαρείξηζεο

Δμαζθάιηζε Τςεινύ Δπηπέδνπ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο 

θαη Γεκόζηαο Τγείαο

Διαρηζηνπνίεζε Παξαγσγήο θαη Δπηθηλδπλόηεηαο Απνβιήησλ



αο Δπραξηζηώ!


