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ΘΕΜΑ

:

«Υποχρεώσεις Υγειονομικών Μονάδων για τη χωριστή συλλογή
αποβλήτων υλικών συσκευασίας και άλλων ρευμάτων αποβλήτων»

ΣΧΕΤΙΚΑ

:

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Ο Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος …», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ο Νόμος 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού
Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων
(ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις»
Ο Νόμος 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/8-11-2017) Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για
την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού
Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.
Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αρ. 49/2015 (ΦΕΚ 174/Α/15-12-2015)
«Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
(Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας
Αποβλήτων…»
Η ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/τΒ/8-5-12) Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η με αρ. πρωτ. Δ1ε/Γ.Π. 99738/18/13-2-2019) Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας
με θέμα: «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαχείριση των Αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) και την κατηγοριοποίησή τους» (ΑΔΑ:
6ΑΔΞ465ΦΥΟ – ΒΨ5)
Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/74692/2880/25-102018 του Υπουργείου
Περιβάλλοντος με θέμα: «Χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών στους φορείς
του δημοσίου»

Η εφαρμογή της διαλογής των αποβλήτων στην πηγή από τον παραγωγό τους είναι μια
από τις στρατηγικές του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων στη χώρα μας και θεωρείται ο
πλέον δόκιμος τρόπος συλλογής των αποβλήτων προκειμένου να επιτευχθεί:
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• η ορθή διαχείριση ειδικών κατηγοριών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των
επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
• η αύξηση του ποσοστού επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και αξιοποίησης,
• η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υλικού προς ανακύκλωση και
• η μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που οδηγείται για τελική διάθεση σε Χώρους
Υγειονομική Ταφής.
Επισημαίνεται ότι σε χώρους παροχής φροντίδας υγείας (Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα
Υγείας κ.α.) πρωτεύουσα σημασία έχει η πλήρης διασφάλιση της ορθής διαλογής, διαχείρισης
και επεξεργασίας των επικίνδυνων παραγόμενων αποβλήτων και η εφαρμογή όλων των
απαραίτητων μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τον Εθνικό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση των
Αποβλήτων (σχετ. 4) και την κείμενη νομοθεσία (σχετ. -1-, -2- και -3-), καιτο σχετ. (7) έγγραφο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σας ενημερώνουμε για τις υποχρεώσεις που έχουν οι
δημόσιοι φορείς και οι φορείς λειτουργείας χώρων συνάθροισης κοινού (στους οποίους
συμπεριλαμβάνονται τα νοσοκομεία και οι κλινικές) αναφορικά με τη συλλογή χωριστών
ρευμάτων αποβλήτων (Διαλογή στην Πηγή).
Ειδικότερα:
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 12 του Νόμου 2239/2001 (σχετ.2)(όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Νόμου 4296/2014 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του
Νόμου4496/2017 (σχετ. 3)), οι φορείς λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μεταξύ των
οποίων νοσοκομεία και κλινικές (παρ. 2) καθώς και οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί και οι ΟΤΑ (παρ. 3) υποχρεούνται
να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Νόμου 2239/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει (σχετ. 2 και 3), δηλαδή τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας κατ’
ελάχιστον για τέσσερα ρεύματα: χαρτί, πλαστικό, μέταλλα και γυαλί.
Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται ότι, περισσότερες διευκρινήσεις για τη δυνατότητα
ανακύκλωσης συσκευασιών που περιείχαν υλικά που χρησιμοποιούνται στην παροχή φροντίδας
υγείας (π.χ. συσκευασίες φαρμάκων, ορών κ.λ.π.), αναφέρονται στη σχετ. (6) εγκύκλιο του
Υπουργείου Υγείας, ενώ απαραίτητη είναι η προηγούμενη συνεννόηση με το φορέα υποδοχής
των αποβλήτων. Η συλλογή και ανακύκλωση τέτοιων υλικών θα πρέπει να πραγματοποιείται
εφόσον εξασφαλίζεται ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή μετάδοσης
λοιμώξεων.
Αναφορικά με άλλου τύπου συσκευασίες πλην των ανωτέρω αναφερόμενων τεσσάρων
ρευμάτων (π.χ. σύνθετες συσκευασίες από χαρτί και πλαστικό, πλαστικό και μέταλλο κ.α.) που
τυχόν παράγονται στις ΥΜ, διευκρινίζεται ότι η ανακύκλωση ή αξιοποίησή τους μπορεί να
επιτευχθεί μόνο μετά από συνεννόηση με τον οικείο ΟΤΑ (ή άλλο αδειοδοτημένο φορέα) για τον
πιο πρόσφορο τρόπο συλλογής και ανακύκλωσης – αξιοποίησής τους.
Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Νόμου2239/2001 (όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρ. 15 του Νόμου 4496/2017), «Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου (νοσοκομεία), οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, καθώς και
οι ΟΤΑ οργανώνουν τη συλλογή των αποβλήτων των άλλων προϊόντων που προέρχονται από τη
δραστηριότητά τους, σε συνεργασία με τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης
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(ΣΣΕΔ) αποβλήτων άλλων προϊόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την κοινή υπουργική
απόφαση της παραγράφου 1.». Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), φωτιστικών ειδών (λάμπες), φορητών ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών (μπαταρίες), συσσωρευτών οχημάτων, οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ),
χρησιμοποιημένα ελαστικά και απόβλητα έλαια (λιπαντικά έλαια). Για τα απόβλητα αυτού του
τύπου που παράγονται κατά τη δραστηριότητα του φορέα απαιτείται η υιοθέτηση της χωριστής
συλλογής τους, εφόσον δεν πραγματοποιείται ήδη, και η συνεργασία με το αντίστοιχο σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης για την περαιτέρω διαχείρισή τους.
Γ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχετ. (4) στους χώρους συνάθροισης κοινού (στους
οποίους συμπεριλαμβάνονται νοσοκομεία και κλινικές) σε συνεργασία με τον οικείο ΟΤΑ, θα
πρέπει να εφαρμόζεται η χωριστή συλλογή του οργανικού κλάσματος (καφέ κάδος - επιλεγμένα
απόβλητα τροφίμων και κήπου) ως διακριτού ρεύματος. Για το λόγο αυτό οι υπόχρεοι φορείς
λειτουργίας θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον οικείο ΟΤΑ προκειμένου να υλοποιηθεί η
χωριστή συλλογή αυτού του ρεύματος.
Δ. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η υλοποίηση συστήματος χωριστής συλλογής των αποβλήτων
συσκευασίας κ.λ.π. σύμφωνα με τα ανωτέρω, λειτουργεί συμπληρωματικά στις πολύ καλές
πρακτικές που μπορεί ήδη να ακολουθούνται σε Υγειονομικές Μονάδες και άλλους φορείς (ΥΠΕ
κλπ) αναφορικά με την ανακύκλωση μελανιών και τόνερ, έντυπου χαρτιού κ.α. ειδών, η
εφαρμογή των οποίων θα πρέπει να εξακολουθήσει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ι. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
Πίνακας Αποδεκτών
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας
υπόψη Διοικητών
με την υποχρέωση να ενημερώσουν όλες τις υπόχρεες
Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ) ευθύνης τους
2. Όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας
με την υποχρέωση να ενημερώσουν όλες τις υπόχρεες
Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ) ευθύνης τους
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Εσωτερικών
 Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα
 Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
Ευαγγελιστρίας 2, Μοναστηράκι, 105 63, Αθήνα
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2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Α. Γραφείο Υπουργού
Β. Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Γ. Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
3. Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής
Άντερσεν 6 και Μωραϊτη 90, Αθήνα 115 25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραφείο Υπουργού Υγείας
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας (επί σχετ. 258/21-11-2018)
Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Υπηρεσιών Υγείας
Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
Δ1ε (3)
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