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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αθήνα,  5/11/2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Δ1ε/Γ.Π. οικ. 84733 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΜ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΠΡΟΣ: 
 
Όλες τις Περιφέρειες της χώρας  
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

 

Όλες οι Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας 

   

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 
Ταχ. Κώδικας : 104 33 
Πληροφορίες : Νίκη Παπανικολάου 
Τηλέφωνο : 213 216 1793 
FAX : 2132161907 

  

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  
  

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις διαχείρισης Αποβλήτων 

Υγειονομικών Μονάδων των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας 

  

ΣΧΕΤΙΚΑ : 1. Η ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/τΒ/8-5-12) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Η Γ1β/Γ.Π/οικ. 46632/2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2283/τΒ/15-6-2018) 
«Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των αυτοτελών 
ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ειδικότητας α) 
οφθαλμολογίας, β) πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής, γ) 
ωτορινολαρυγγολογίας και δ) δερματολογίας/αφροδισιολογίας.» 

3. Η με α.π. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 /10.8.2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10.8.2016) Υπουργική 
Απόφαση «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 
1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

4. Το με αρ. πρωτ. ΔΔΥοικ.1951/11-6-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με θέμα «Ζητούνται διευκρινήσεις για 
την εφαρμογή της αρ. Γ1β/Γ.Π.οικ. 46632/15-6-2018 Υπουργικής Απόφασης» 
(μ.π.ο.) 

5. Το με αρ. πρωτ. Γ1β/ΓΠ/56328/28-8-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα 
«Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της αρ. πρωτ. Γ1β/Γ.Π.οικ. 46632/15-6-2018 
Υπουργικής Απόφασης». 

 
Με αφορμή το σχετ. (4) εγγράφο, αναφορικά με τα προβλεπόμενα στη σχετ. (2) 

Υ.Α. δικαιολογητικά  διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων για την έναρξη λειτουργίας 

ιδιωτικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.), και με στόχο την ομοιόμορφη 

εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, σας ενημερώνουμε για τα εξής: 
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1. Οι Μ.Η.Ν. εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σχετ. (1) ΚΥΑ και υποχρεούνται στην ορθή 

διαχείριση των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων τους σύμφωνα με τους όρους και 

τις προβλέψεις της εν λόγω ΚΥΑ. 

 

2. Σύμφωνα με τη σχετ. (2), οι Μ.Η.Ν. δε διαθέτουν κλίνες (άρθρο 1, παρ. 3), και για το λόγο 

αυτό δεν είναι υπόχρεες περιβαλλοντικής αδειοδότησης (σχετ. -3- ΚΥΑ) ούτε απαιτείται 

η εκπόνηση και θεώρηση Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών 

Μονάδων (άρθρο 9, σχετ. -1- ΚΥΑ). Παρά τα ανωτέρω, κατά την άποψη της υπηρεσίας 

μας, ο εσωτερικός κανονισμός διαχείρισης αποβλήτων διευκολύνει την ίδια την ΥΜ 

αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγει και διασφαλίζει την ορθή 

διαχείρισή τους και την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος. Για το 

λόγο αυτό, συνιστάται η κατάρτισή του σε κάθε ΥΜ, συμπεριλαμβανομένων και των 

Μ.Η.Ν., προσαρμοσμένου στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. 

 

3. Στο άρθρο 13 παρ. 4 της σχετ. (1) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναφέρεται 

ότι: «Με μέριμνα των αρμόδιων φορέων, από τους οποίους 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 μεταφοράς, 

κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης.» 

 

4. Βάσει των ανωτέρω, οι Μ.Η.Ν. θα πρέπει να διαθέτουν σύμβαση με κατάλληλα 

αδειοδοτημένο φορέα για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των παραγόμενων  

ΕΑΥΜ, αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την αναγγελία έναρξης λειτουργίας της Μονάδας.  

 

5. Επίσης, για λόγους ευχερούς παρακολούθησης των διαδικασιών διαχείρισης των ΕΑΥΜ 

από την αρμόδια αδειοδοτούσα Υπηρεσία, κρίνεται χρήσιμο να υποβάλλονται 

 τα στοιχεία του Υπεύθυνου Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας 

 μια συνοπτική περιγραφή των ακολουθούμενων διαδικασιών διαχείρισης 

αποβλήτων (κατηγορίες παραγόμενων ΑΥΜ και επιλεγόμενη μέθοδος 

επεξεργασίας, συχνότητα συλλογής από τους χώρους της Μ.Η.Ν., χρόνος και 

συνθήκες προσωρινής αποθήκευσης, συχνότητα συλλογής από την αδειοδοτημένη 

εταιρεία). Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται είτε στο φάκελο των 

δικαιολογητικών (πχ στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας άρθρο 10 της  σχετ. 

(2)  ΚΥΑ, εφόσον καταρτίζεται κατά τα ανωτέρω) είτε περιλαμβάνονται σε ξεχωριστή 

έκθεση. 

  

 Επιπλέον υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τη σχετ. (2) Απόφαση, αρμόδια για τον έλεγχο 

και την εποπτεία των ιδιωτικών αυτοτελών Μ.Η.Ν. είναι η επιτροπή ελέγχου του άρθρου 4 του π.δ. 

247/1991 (ΦΕΚ Α' 93).  Ο έλεγχος από την ανωτέρω επιτροπή είναι υποχρεωτικός τακτικά μια φορά 

το χρόνο, έκτακτα δε όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν.  Στο πλαίσιο των ανωτέρω, στον τακτικό 

ετήσιο έλεγχο των Μ.Η.Ν. από την ανωτέρω αρμόδια επιτροπή, περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της 
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τήρησης των προβλέψεων της σχετ. (1) ΚΥΑ για τη διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομικών 

Μονάδων.   

 

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. 1. Γραφείο Υπουργού Υγείας  

2. 2.Γραφείο κ.κ. Γενικών Γραμματέων 

3. 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 

4. 4. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Υπηρεσιών Υγείας 

5. 5. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Δημόσιας Υγείας 

και Ποιότητας Ζωής 

6. 6. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  

7. 7. Δ1ε  (3) 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας  

 

 

 

Ι. Μπασκόζος 
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