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Θέμα: Αναφορά 0039/2008, του Χ. Λ., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με ανεπαρκή 
επεξεργασία των νοσοκομειακών αποβλήτων στην Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει διάφορες σημαντικές ελλείψεις στην επεξεργασία επικίνδυνων 
νοσοκομειακών αποβλήτων στην Ελλάδα. Εν προκειμένω, αναφέρει τους ειδικούς 
αποτεφρωτές σε χώρους διάθεσης απορριμμάτων στα Άνω Λιόσια στην Αθήνα και την 
εταιρεία Sterimed Ltd.: αμφιβάλλει αν οι εν λόγω αποτεφρωτές είναι συμβατοί με τις 
απαιτήσεις για την επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων. Ο αναφέρων εκφράζει φόβους 
ότι αυτή η απαράδεκτη κατάσταση μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τα 
υπόγεια ύδατα και τη δημόσια υγεία, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
διερευνήσει σε ποιον βαθμό η επεξεργασία των νοσοκομειακών αποβλήτων στην Ελλάδα 
είναι σύμφωνη με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Οκτωβρίου 2008.

I. Η αναφορά

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι παρά την ύπαρξη αυστηρής περιβαλλοντικής νομοθεσίας όσον 
αφορά τη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων στην Ελλάδα από το 2003, ο νόμος δεν 
τηρείται, με αποτέλεσμα η μεταφορά και η επεξεργασία των νοσοκομειακών αποβλήτων να 
πραγματοποιείται με τέτοιον τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. Πιστεύει ότι οι εταιρείες στις οποίες έχει ανατεθεί η διαχείριση των νοσοκομειακών 
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αποβλήτων στην Ελλάδα δεν τηρούν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις και παρέχει ορισμένα 
αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι απαιτήσεις που αφορούν την ενδεδειγμένη μέθοδο 
διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων ορίζονται στην εθνική νομοθεσία, συγκεκριμένα 
στην ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) αριθ. 37591/03, όπου προβλέπεται ότι τέτοιου 
είδους απόβλητα θα πρέπει να αποτεφρώνονται ή να αποστειρώνονται. Από τις πληροφορίες 
που παρείχε ο αναφέρων είναι προφανές ότι οι εν λόγω απαιτήσεις δεν τηρούνται ή δεν
εκτελούνται δεόντως από τις εθνικές αρχές εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλης υποδομής για 
την επεξεργασία αποβλήτων αφενός, και της μη εφαρμογής του νόμου, αφετέρου.

Ως εκ τούτου, τα νοσοκομειακά απόβλητα μεταφέρονται υπό ανεξέλεγκτες συνθήκες και 
αποθηκεύονται σε παράνομες αποθήκες, γεγονός το οποίο συνιστά απειλή για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον. Δεν παρασχέθηκαν πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης 
των συγκεκριμένων αποθηκών, ωστόσο ο αναφέρων παραθέτει το όνομα της εταιρείας που κατά 
τους ισχυρισμούς του προβαίνει σε κακή διαχείριση των αποβλήτων και προσκομίζει
φωτογραφικά αποδεικτικά στοιχεία της κατάστασης.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η κοινοτική νομοθεσία περί αποβλήτων προβλέπει γενικές απαιτήσεις οι οποίες ισχύουν για τη 
διαχείριση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων που προέρχονται από χώρους 
υγειονομικής περίθαλψης ανθρώπων ή ζώων. Συγκεκριμένα, η οδηγία 2006/12/ΕΚ περί των 
στερεών αποβλήτων1 ορίζει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι η διάθεση ή η αξιοποίηση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον.

Τα ιατρικά απόβλητα, όπως αυτά για τα οποία γίνεται λόγος στην αναφορά, χαρακτηρίζονται ως 
επικίνδυνα. Η οδηγία 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα2 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν ότι κατά τη συλλογή, τη μεταφορά και την προσωρινή αποθήκευση, τα απόβλητα 
είναι καταλλήλως συσκευασμένα και η επισήμανσή τους γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες 
διεθνείς και κοινοτικούς κανόνες. Εάν τα επικίνδυνα απόβλητα μεταφέρονται, πρέπει να 
συνοδεύονται από έντυπο αναγνώρισης με τις ενδείξεις, όπως απαιτείται από την οδηγία. Τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να απαιτείται η καταγραφή και η 
αναγνώριση των επικίνδυνων αποβλήτων σε κάθε τοποθεσία όπου γίνεται η απόθεση 
(απόρριψή) τους.

Οι οδηγίες πρέπει να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών.
Κατά συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, η ελληνική εθνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
η ΚΥΑ (κοινή υπουργική απόφαση) αριθ. 37591/03 έχει άμεση εφαρμογή. Επιπλέον, οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές είναι υπεύθυνες για την επιβολή της εθνικής νομοθεσίας προκειμένου 
για την αποτροπή συγκεκριμένων κινδύνων που συνδέονται με τη μεταφορά και τη διαχείριση 
των αποβλήτων. Συνεπώς, οι μεμονωμένες υποθέσεις θα πρέπει να επιλύονται μέσω των 

                                               
1 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σελ. 9 (η οδηγία είναι επί του παρόντος υπό αναθεώρηση – βλ: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm)
2 ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σελ. 20 (η οδηγία είναι επί του παρόντος υπό αναθεώρηση – βλ:
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm)
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εθνικών διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών.

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακα των συνθηκών, ελέγχει αν η 
κοινοτική νομοθεσία εφαρμόζεται σωστά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή μπορεί 
να προβεί σε νομικές ενέργειες κατά των εν λόγω κρατών μελών.

III. Συμπεράσματα

Υπό το πρίσμα των παρεχόμενων από τον αναφέροντα πληροφοριών, η Επιτροπή πιστεύει ότι 
υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη ενδεχόμενων προβλημάτων σε ό,τι αφορά την επιβολή της 
κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ειδικά των 
νοσοκομειακών αποβλήτων) στην Ελλάδα. Η Επιτροπή δεν διαθέτει λεπτομερείς πληροφορίες 
όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση (δηλαδή τον τόπο εγκατάσταση των παράνομων
χώρων αποθήκευσης αποβλήτων), αλλά θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου 
να διευκρινιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα και να διασφαλιστεί η κατάλληλη παρακολούθησή 
του.

Εφόσον ο αναφέρων είναι της γνώμης ότι έχει παραβιαστεί η κοινοτική νομοθεσία, η Επιτροπή 
θα ήθελε να τον προτρέψει να υποβάλει καταγγελία που να περιέχει τις απαραίτητες 
λεπτομέρειες στο: http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm. 
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