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Πεπίλητη 

Ζ δηαρείξηζε ησλ Ηαηξηθώλ Απνβιήησλ απαηηεί ζηηβαξό θαη ελεκεξσκέλν λνζεηηθό ππόβαζξν, 

θαζώο είλαη ζέκα δεκόζηαο πγείαο. ηελ Διιάδα, ε λνκνζεζία δελ έρεη αθνινπζήζεη ηηο δηεζλήο 

εμειίμεηο ζην ζέκα, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ηόζν ζε ζρέζε κε ηνλ νξηζκό 

ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ όζν θαη κε ηηο ηερλνινγίεο πνπ ε λνκνζεζία επηηξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη. ην πιαίζην απηό πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε ησλ νδεγηώλ ηνπ State and 

Territorial Association on Alternative Treatment Technologies (STAATT) ησλ ΖΠΑ, ζε όηη έρεη 

λα θάλεη κε ην επηζπκεηό επίπεδν επεμεξγαζίαο ησλ ΔΗΑ. Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ όξνπ 

«βηνινγηθε αδξαλνπνίεζε» έλαληη ηεο απνζηείξσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ηώξα. Σέινο, 

παξνπζηάδνληαη νη θπξηόηεξεο ηερλνινγίεο βηνινγηθήο αδξαλνπνίεζεο  ησλ ΔΗΑ. 

Λέμεηο Κιεηδηά :  Γηαρείξηζε, Ηαηξηθώλ, Απνβιήησλ, Απνιύκαλζε, Δπεμεξγαζία 

 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ Ηαηξηθώλ Απνβιήησλ είλαη έλα δήηεκα πνπ απνζπά απμαλόκελε 

πξνζνρή, ηόζν ζε ηνπηθό όζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Σα ηαηξηθά απόβιεηα ραξαθηεξίδνληαη σο 

επηθίλδπλα θαη θάπνηα από απηά παξνπζηάδνπλ κνιπζκαηηθό ραξαθηήξα θαη σο εθ ηνύηνπ ε κε 

ειεγρόκελε δηάζεζή ηνπο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε δεκηνπξγία θηλδύλσλ όρη κόλν γηα ην 

πεξηβάιινλ αιιά θαη γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία. Ζ παξάκεηξνο απηή απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

ζε ζπλδπαζκό κε ηα πξόζθαηα γεγνλόηα ηεο εμάπισζεο ηεο γξίπεο ησλ ρνίξσλ ζε παγθόζκηα 

θιίκαθα. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ πεξηιακβάλεη (Αξαβώζεο, 1999; ΚΤΑ): 

 Σνλ δηαρσξηζκό ζηελ ζέζε ζπιινγήο. 

 Σελ ζπιινγή. 

 Σελ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πξνο ηηο ζέζεηο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ή θαη 

επεμεξγαζίαο. 

 Σελ επεμεξγαζία θαη 

 Σελ ηειηθή δηάζεζή ηνπο. 

 

ηελ Διιάδα, ε δηαρείξηζε ησλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ θαζνξίδεηαη από έλα λνκνζεηηθό 

πιαίζην ην νπνίν αγλνεί ηηο δηεζλήο εμειίμεηο θαη δπζθνιεύεηαη λα ελζσκαηώζεη ηελ πξόνδν πνπ 

έρεη ζπκβεί ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηνλ ηνκέα απηό. Δμαηηίαο απηνύ, ην έξγν ησλ λνζνθνκείσλ, 

θιηληθώλ, ηαηξηθώλ θέληξσλ θαη γεληθά θάζε παξαγσγνύ ηαηξηθώλ απνβιήησλ, γίλεηαη δύζθνιν, 

θαζώο δελ ππάξρεη ζαθέο πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα πξέπεη λα θηλεζεί. 

ηελ ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνύλ ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από ηελ 

λνκνζεζία θαζώο θαη ε δηεζλήο πξαθηηθή ζε απηά ηα ζέκαηα. Σν βάξνο δίλεηαη ζηελ επεμεξγαζία 

ησλ απνβιήησλ θαζώο εθεί ππάξρνπλ ηα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζα γίλνπλ πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο λνκνζεζίαο πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

ελαξκόληζήο ηεο κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο. 
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2. ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα θαιύπηεηαη από ηελ Τ.Α. Ζ.Π. 

37591/2031/2003 «Μέηξα θαη όξνη γηα ηε δηαρείξηζε ηαηξηθώλ απνβιήησλ από πγεηνλνκηθέο 

κνλάδεο» (ΦΔΚ 1419Β – 2003). Ζ Απόθαζε θαιύπηεη ηα ζέκαηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηαηξηθώλ 

απνβιήησλ από ηελ πιινγή κέρξη θαη ηελ Σειηθή Γηάζεζε. Παξέρεη ηηο βαζηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνύλ νη εθαξκνδόκελεο ηερλνινγίεο ζε θάζε ζηάδην ηεο 

δηαρείξηζεο ελώ πξνζδηνξίδεη θαη ηηο απαηηνύκελεο άδεηεο. ύκθσλα κε ηελ Απόθαζε, ηα Ηαηξηθά 

απόβιεηα ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1: 

 

 

Πίνακαρ 1: Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Ηαηξηθώλ Απνβιήησλ 

ΗΑ (Ηαηξηθά 

Απόβιεηα)  

ΔΗΑ (Δπηθίλδπλα Ηαηξηθά Απόβιεηα) 

ΔΗΑ-ΜΥ (Ακηγώο κνιπζκαηηθνύ 

ραξαθηήξα) 

ΔΗΑ-ΜΣΥ (Απόβιεηα κε ηαπηόρξνλα 

κνιπζκαηηθό θαη ηνμηθό ραξαθηήξα) 

ΔΗΑ-ΣΥ (Ακηγώο ηνμηθνύ ραξαθηήξα) 

ΑΗΑ (Άιια Ηαηξηθά Απόβιεηα)  

(Ραδηελεξγά, κπαηαξίεο, ζπζθεπαζίεο κε αέξηα ππό πίεζε θηι.) 

ΗΑ – ΑΥ (Ηαηξηθά Απόβιεηα Αζηηθνύ Υαξαθηήξα) 

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ΔΗΑ πξνζδηνξίδνληαη δύν κέζνδνη:  

 Ζ απνηέθξσζε θαη 

 Ζ απνζηείξσζε 

 

Ζ απνηέθξσζε πξνθξίλεηαη γηα ηελ επεμεξγαζία όισλ ησλ ΔΗΑ, ελώ ε απνζηείξσζε 

επηηξέπεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε ησλ ΔΗΑ-ΜΥ. 

Έλα πξόβιεκα πνπ πξνθύπηεη ζε απηό ην ζεκείν έρεη λα θάλεη κε ηνλ νξηζκό ηεο 

απνζηείξσζεο, αθνύ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε Απόθαζε, ε απνζηείξσζε είλαη «Ζ πγξά ε μεξά 

ζεξκηθή επεμεξγαζία ησλ ΔΗΑ ώζηε απηά λα εμνκνησζνύλ όζνλ αθνξά ζην κηθξνβηαθό ηνπο 

θνξηίν κε ηα νηθηαθά απνξίκκαηα». Δίλαη πξνθαλέο όηη ν ζπγθξηηηθόο απηόο νξηζκόο έρεη πνιιά 

πξνβιήκαηα κε πξώην θαη ζεκαληηθόηεξν ηελ έιιεηςε ζαθνύο νξηζκνύ ηεο απνζηείξσζεο κε 

ζπγθεθξηκέλνπο κεηξήζηκνπο δείθηεο. Δίλαη επίζεο πνιύ δύζθνιε ε πξαθηηθή εθαξκνγή θαη 

έιεγρνο, θαζώο δελ ππάξρεη αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ κε ην νπνίν ζα 

κπνξνύζε λα γίλεηαη ε ζύγθξηζε θάζε θνξά. Σν πξόβιεκα κεηαθέξεηαη αθόκα θαη ζηελ 

δηαδηθαζία έγθξηζεο ελαιιαθηηθώλ ηερλνινγηώλ απνζηείξσζεο, όπσο ηα κηθξνθύκαηα αθνύ 

ηόζν νη θαηαζθεπαζηέο όζν θαη νη ειεγθηηθέο αξρέο δελ έρνπλ έλα ζαθέο πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

ζα πξέπεη λα θηλεζνύλ. 

Έλα αθόκα πξόβιεκα είλαη όηη απνθιείεη από ηηο κεζόδνπο απνζηείξσζεο θάζε κέζνδν 

πνπ δελ βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε ζεξκόηεηαο, όπσο νη ρεκηθέο κέζνδνη. 

 

3. ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ – ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ – ΑΓΡΑΝΟΠΟΙΗΗ 

 

Ζ απνζηείξσζε είλαη έλαο όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά ζηελ βηνινγία θαη ηελ 

ηαηξηθή θαη έρεη ζπγθεθξηκέλν νξηζκό. ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ηνπ δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά 

θαη νδεγεί ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα θαζώο ε απνζηείξσζε (sterilization) αλαθέξεηαη ζηελ πιήξε 

θαηαζηξνθή όισλ ησλ κνξθώλ κηθξνβηαθήο δσήο (Rutala W.A. et al, 2008). Δπεηδή θάηη ηέηνην 

είλαη δύζθνιν λα απνδεηρηεί, ε απνζηείξσζε έρεη επηθξαηήζεη λα αλαθέξεηαη ζαλ ζπλάξηεζε ηεο 

πηζαλόηεηαο θάπνηνο αξηζκόο κηθξννξγαληζκώλ λα επηβηώζεη ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ αξηζκεηηθή 
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έθθξαζε ηνπ πξνεγνύκελνπ είλαη ε 6 Log10 κείσζε πνπ κεηαθξάδεηαη ζε 0,000001 πηζαλόηεηα 

επηβίσζεο ή 99,9999% κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ πνην αλζεθηηθνύ κηθξννξγαληζκνύ ζηελ 

δηεξγαζία απνζηείξσζεο πνπ κειεηάηαη (STAATT, 2004). 

Ζ απνιύκαλζε (disinfection) νξίδεηαη σο κία δηεξγαζία πνπ κεηώλεη ηα επίπεδα 

κηθξνβηαθήο κόιπλζεο (Rutala W.A. et al, 2008). Ο νξηζκόο ηεο εμαξηάηαη από ηελ δηεξγαζία, 

ηνπο κηθξννξγαληζκνύο πνπ επεξεάδνληαη θαη ηα επίπεδα κηθξνβηαθήο αδξαλνπνίεζεο πνπ 

επηηπγράλνληαη. Δίλαη ζαθέο όηη δελ ππάξρεη αθξηβήο αξηζκεηηθόο νξηζκόο ηεο απνιύκαλζεο. Ωο 

εθ ηνύηνπ, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζπγθεθξηκέλνο νξηζκόο θαηά πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ όξνπ. 

Έλαο αθόκα όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη έρεη θνληηλή ζεκαζία είλαη ε αδξαλνπνίεζε 

(inactivation) ή κηθξνβηαθή αδξαλνπνίεζε. αλ όξνο πξνππνζέηεη ηνλ ηαπηόγρξνλν νξηζκό ηνπ 

επηπέδνπ αδξαλνπνίεζεο κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλνπο κηθξννξγαληζκνύο – δείθηεο. Με απηό 

ηνλ ηξόπν νξίδεηαη αθξηβώο ην επίπεδν επεμεξγαζίαο πνπ απαηηείηαη θαη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα 

παξαγσγήο ζπγθξηηηθώλ απνηειεζκάησλ από ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο επεμεξγαζίαο ησλ ΔΗΑ-ΜΥ 

θαζώο θαη ν έιεγρόο ηνπο από ηηο αξκόδηεο αξρέο. Ζ κηθξνβηαθή αδξαλνπνίεζε είλαη ν όξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (DH, 2006). 

 

4. ΔΠΙΠΔΓΟ ΑΓΡΑΝΟΠΟΙΗΗ 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε όξνπ πνπ πεξηγξάθεη ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ΔΗΑ-ΜΥ ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηελ επηινγή ηνπ επηπέδνπ αδξαλνπνίεζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ κηθξνβηαθώλ δεηθηώλ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό έρεη γίλεη κία κεγάιε κειέηε από ην 

State and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies (STAATT) ησλ ΖΠΑ, ε 

νπνία θαηέιεμε ζηνλ νξηζκό ηεζζάξσλ επηπέδσλ αδξαλνπνίεζεο κε ηαπηόγρξνλν νξηζκό ησλ 

θαηάιιεισλ κηθξνβηαθώλ δεηθηώλ. Σελ πξνζέγγηζε ηνπ STAATT αθνινύζεζε θαη ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ην νπνίν νξίδεη ζαλ επηζπκεηό επίπεδν επεμεξγαζίαο ησλ ΔΗΑ-ΜΥ ην Δπίπεδν III 

όπσο νξίδεηαη ζηελ αλαθνξά ηνπ STAATT. Αλαιπηηθά, ην STAATT αλαθέξεη ηα εμήο (Πίλαθαο 

2): 

 

 

Πίνακαρ 2: Δπίπεδα κηθξνβηαθήο αδξαλνπνίεζεο ζύκθσλα κε ην STAATT 

Δπίπεδν I Αδξαλνπνίεζε βιαζηεθώλ κνξθώλ βαθηεξίσλ, κπθήησλ θαη 

ιηπνθηιηθώλ ηώλ ζε επίπεδν 6log10 (99,9999% κείσζε) ή κεγαιύηεξν.  

Δπίπεδν II Αδξαλνπνίεζε βιαζηεθώλ κνξθώλ βαθηεξίσλ, κπθήησλ 

ιηπνθηιηθώλ/πδξνθηιηθώλ ηώλ, παξαζίησλ θαη κπθνβαθηεξίσλ ζε 

επίπεδν 6log10 (99,9999% κείσζε) ή κεγαιύηεξν. 

Δπίπεδν III Αδξαλνπνίεζε βιαζηεθώλ κνξθώλ βαθηεξίσλ, κπθήησλ 

ιηπνθηιηθώλ/πδξνθηιηθώλ ηώλ, παξαζίησλ θαη κπθνβαθηεξίσλ ζε 

επίπεδν 6log10 (99,9999% κείσζε) ή κεγαιύηεξν θαζώο θαη 

αδξαλνπνίεζε ζπνξίσλ B. stearothermophilus θαη B. subtilis ζε 

επίπεδν 4log10 (99,99% κείσζε) ή κεγαιύηεξν. 

Δπίπεδν IV Αδξαλνπνίεζε βιαζηεθώλ κνξθώλ βαθηεξίσλ, κπθήησλ 

ιηπνθηιηθώλ/πδξνθηιηθώλ ηώλ, παξαζίησλ θαη κπθνβαθηεξίσλ ζε 

επίπεδν 6log10 (99,9999% κείσζε) ή κεγαιύηεξν θαζώο θαη 

αδξαλνπνίεζε ζπνξίσλ B. stearothermophilus θαη B. subtilis ζε 

επίπεδν 6log10 (99,9999% κείσζε) ή κεγαιύηεξν. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίηεπμεο ηνπ επηζπκεηνύ επηπέδνπ αδξαλνπνίεζεο απαηηείηαη ν 

νξηζκόο κηθξννξγαληζκώλ-δεηθηώλ πνπ ζα είλαη αληηπξνζσπεπηηθνί γηα θάζε θαηεγνξία 

κηθξννξγαληζκώλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Σν STAATT έρεη νξίζεη κία ζεηξά από 

κηθξννξγαληζκνύο πνπ ζεσξεί αληηπξνζσπεπηηθνύο γηα θάζε θαηεγνξία θαη πξνηείλεη ηελ ρξήζε 

απηώλ ζαλ δείθηεο επίηεπμεο ηνπ επηζπκεηνύ επηπέδνπ αδξαλνπνίεζεο. 
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Ζ Μ. Βξεηαλία, έρεη επηιέμεη έλαλ κόλν νξγαληζκό από ηνπο πξνηεηλόκελνπο ηνλ νπνίν 

ζεσξεί ζαλ θαζνιηθό δείθηε θαη δελ απαηηεί ηελ ρξεζηκνπνίεζε θάπνηνπ άιινπ. Σν ζθεπηηθό 

απηήο ηεο απόθαζεο ζηεξίδεηαη ηόζν ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα όζν θαη ζε ηερληθννηθνλνκηθά 

(ε ρξήζε ελόο κόλν δείθηε απινπνηεί ηηο δηεξγαζίεο, κεηώλεη ην θόζηνο θαη δηεπθνιύλεη ηνπο 

ηδηώηεο θαη εηδηθά ηα κηθξνβηνινγηθά εξγαζηήξηα ζηνπο ειέγρνπο ηνπο) (DH, 2006). 

ηελ Διιάδα ππάξρεη ην πξόηππν ηνπ ΔΛΟΣ αξ. 11138/2006 (ζε 5 κέξε) ζην νπνίν 

πξνηείλνληαη βηνινγηθνί δείθηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο απνζηείξσζεο πξντόλησλ 

ηαηξηθήο θξνληίδαο κε ρξήζε θάπνησλ ηερλνινγηώλ. 

Οη ηξεηο πξνζεγγίζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί. 

 

 

Πίνακαρ 3: Βηνινγηθνί δείθηεο γηα ηελ επεμεξγαζία Ηαηξηθώλ Απνβιήησλ 

STAATT ΔΛΟΣ Μ. Βξεηαλία 

 Βιαζηεηηθά βαθηήξηα 

o Staphylococcus 

aureus (ATCC 

6538) 

o Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC 

15442) 

 Μήθπηεο 

o Candida albicans 

(ATCC 18804) 

o Penicillium 

chrysogenum 

(ATCC 24791) 

o Aspergillus niger 

 Ηνί 

o Πόλιο 2 ή Πόλιο 3 

o MS-2 

Βακτηριουάγος 

(ATCC 15597-B1) 

 Παξάζηηα 

o Ωοκύστες 

Cryptosporidium 

spp. 

o Κύστες Giardia spp. 

 Μπθνβαθηήξηα 

o Mycobacterium 

terrae 

o Mycobacterium 

phlei 

o Mycobacterium 

bovis (ATCC 35743) 

 πόξηα βαθηεξίσλ 

o B. 

stearothermophilus 

(ATCC 7953) 

o B. subtilis (ATCC 

19659) 

 Αηζπιελνμείδην 

o B. subtilis (ATCC 

19659) 

o Β. atrophaeus (ATCC 

9372) 

 Τγξή Θεξκόηεηα 

o B. stearothermophilus  

(ATCC 7953) 

 Ξεξή Θεξκόηεηα 

o B. subtilis (ATCC 

19659) 

o Β. atrophaeus (ATCC 

9372) 

 Αηκνύ ρακειήο 

ζεξκνθξαζίαο θαη 

θνξκαιδεύδε 

o B. stearothermophilus 

(ATCC 7953) 

 

 

Υξεζηκνπνηείηαη κόλν έλαο 

κηθξννξγαληζκόο ζαλ δείθηεο ζε 

όιεο ηηο πεξηπηώζεηο: 

o B. stearothermophilus  

(ATCC 7953) 
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Από ηελ ζηηγκή πνπ ηα πξόηππα ηνπ ΔΛΟΣ δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο ηερλνινγίεο πνπ 

ππάξρνπλ ζήκεξα θαη πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ θαη κε δεδνκέλν όηη όιεο νη πξνζεγγίζεηο 

ππεξθαιύπηνληαη από ην STAATT, ε πηνζέηεζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε πιεόλ αζθαιήο. 

 

5. ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΙ ΜΔΘΟΓΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

 

ήκεξα ππάξρεη έλαο αξηζκόο δηαζέζηκσλ ηερλνινγηώλ πνπ κπνξνύλ λα πεηύρνπλ ηα 

πξναλαθεξόκελα όξηα επεμεξγαζίαο. Οη ηερλνινγίεο απηέο έρνπλ πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4. Αλαθνξηθά, νη ηερλνινγίεο 

απηέο είλαη νη εμήο (HCWH, 2001; HCWH, 2004; Αξαβώζεο, 1999; WHO, 1999): 

 Τγξή Θεξκηθή Δπεμεξγαζία (Απηόθαπζηα). Ζ πγξή ζεξκηθή επεμεξγαζία ζπλίζηαηαη ζηε 

ρξήζε θνξεζκέλνπ αηκνύ ππό πίεζε γηα ηελ απνιύκαλζε ησλ κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ.  Ζ 

αδξαλνπνίεζε πνπ επηηπγράλεηαη κε ηα ζπζηήκαηα αηκνύ εμαξηάηαη από ηελ ζεξκνθξαζία 

ηνπ θνξεζκέλνπ αηκνύ. 

 Αθηηλνβνιία – Μηθξνθύκαηα. Ζ επεμεξγαζία κε κηθξνθύκαηα είλαη νπζηαζηηθά κία 

παξαιιαγή ηεο Τγξήο Θεξκηθήο Δπεμεξγαζίαο, ππό ηελ έλλνηα όηη ηα κηθξνθύκαηα 

ζεξκαίλνπλ ηελ πγξαζία ησλ απνβιήησλ, αλεβάδνληαο ηελ ζεξκνθξαζία θαη επηηπγράλνληαο 

έηζη ηελ βηνινγηθή αδξαλνπνίεζε. Κύξηα πιενλεθηήκαηά ηνπο είλαη όηη ηα απόβιεηα 

εηζέξρνληαη πξνο επμεξγαζία ζε θιεηζηά δνρεία θαη όηη ηα κηθξνθύκαηα δηεηζδύνπλ θαη δξνπλ 

ζε όιν ηνλ όγθν ησλ απνβιήησλ. 

 Ξεξή Θεξκηθή Δπεμεξγαζία. Ζ μεξή ζεξκηθή επεμεξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ ζέξκαλζε 

ησλ απνβιήησλ ζε ζεξκνθξαζίεο από 110 – 180 
ν
C αλάινγα κε ηελ κέζνδν θαη ηελ παξακνλή 

ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο γηα ηθαλό ρξνληθό δηάζηεκα ώζηε λα επηηεπρζεί ε αδξαλνπνίεζε ησλ 

απνβιήησλ. Ζ ζέξκαλζε επηηπγράλεηαη κε δηάθνξεο κεζόδνπο όπσο κε ζεξκό αέξα, ζεξκηθή 

αθηηλνβνιία θαη επαγσγή. Καηά θαλόλα, ηα απόβιεηα ηεκαρίδνληαη πξηλ από ηελ 

αδξαλνπνίεζε ώζηε λα βειηησζεί ε απόδνζε. 

 Υεκηθή Αδξαλνπνίεζε. Ζ Υεκηθή Αδξαλνπνίεζε είλαη ε έθζεζε ησλ απνβιήησλ ζε 

ρεκηθνύο παξάγνληεο πνπ έρνπλ αληηκηθξνβηαθή δξάζε. Γεληθά ηα απνιπκαληηθά κπνξεί λα 

κελ αδξαλνπνηνύλ νξγαληζκνύο όπσο ζπόξνη, θάπνηνπο κύθεηεο θαη ηνύο θαη δελ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο ε θύξηα κέζνδνο επεμεξγαζίαο εθηόο εάλ νη ζεξκηθέο κέζνδνη είλαη 

αθαηάιιειεο εμαηηίαο ηεο θύζεο ηνπ απνβιήηνπ. 

 

Πίνακαρ 4: Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα ησλ βαζηθώλ κεζόδσλ επεμεξγαζίαο ησλ ΔΗΑ-

ΜΥ 
 

 
Μέθοδορ 

Τγπή Θεπμική 

Δπεξεπγαζία (Αςηόκαςζηα) 

Ακηινοβολία – 

Μικποκύμαηα 

Ξηπή Θεπμική 

Δπεξεπγαζία 

Υημική Αδπανοποίηζη 

Π
λ
εο

ν
εκ

η
ή

μ
α

η
α

 

 Υακειό θόζηνο 
επέλδπζεο ζε ζρέζε κε 

απνηέθξσζε 

 Σα επεμεξγαζκέλα 
απόβιεηα είλαη δπλαηό λα 

δηαηεζνύλ ζε ΥΤΣΑ ή ζε 
εγθαηαζηάζεηο ελεξγεηαθήο 

αμηνπνίεζεο 

 Σν πξνζσπηθό ησλ 
λνζνθνκείν έρεη εκπεηξία ζε 

ζπζηήκαηα απνζηείξσζεο κε 
αηκό 

 εκαληηθή κείσζε ηνπ 

όγθνπ 

 Πξόθεηηαη γηα 

δηαδεδνκέλε ηερλνινγία 
Δθαξκόδεηαη γηα κηθξέο θαη 

κεγάιεο πνζόηεηεο 

απνβιήησλ 

 Σα επεμεξγαζκέλα 
απόβιεηα είλαη δπλαηό 

λα δηαηεζνύλ ζε ΥΤΣΑ 

ή ζε εγθαηαζηάζεηο 
ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο 

 Γελ απαηηείηαη ε 
ρξήζε ρεκηθώλ, αηκνύ, 

θ.ιπ. 

 Έρεη εθαξκνζζεί ζε 
αξθεηέο ΤΜ 

 Απηνκαηνπνηεκέλε 
κέζνδνο – κηθξέο 

απαηηήζεηο ζε 

πξνζσπηθό 
Υακειό θόζηνο 

ιεηηνπξγίαο 

 Υακειό θόζηνο 
επέλδπζεο ζε ζρέζε κε 

απνηέθξσζε 

 Σα επεμεξγαζκέλα 
απόβιεηα είλαη δπλαηό λα 

δηαηεζνύλ ζε ΥΤΣΑ ή ζε 
εγθαηαζηάζεηο ελεξγεηαθήο 

αμηνπνίεζεο 

 Γελ απαηηείηαη ε ρξήζε 
ρεκηθώλ 

 Απηνκαηνπνηεκέλε 
κέζνδνο – κηθξέο 

απαηηήζεηο ζε πξνζσπηθό 

Γελ παξάγνληαη πγξά 
απόβιεηα 

 Υακειό θόζηνο 
επέλδπζεο ζε ζρέζε κε 

απνηέθξσζε 

 Σα επεμεξγαζκέλα 
απόβιεηα είλαη δπλαηό λα 

δηαηεζνύλ ζε ΥΤΣΑ 
(εμαξηάηαη από ηελ 

επεμεξγαζία θαη ηνπο ηύπνπο 

ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ 
ρεκηθώλ) 

 εκαληηθή κείσζε ηνπ 
όγθνπ 

Δπξέσο εθαξκνδόκελε 

πξαθηηθή 
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 Τγπή Θεπμική 

Δπεξεπγαζία (Αςηόκαςζηα) 

Ακηινοβολία – 

Μικποκύμαηα 

Ξηπή Θεπμική 

Δπεξεπγαζία 

Υημική Αδπανοποίηζη 

Μ
ει

ο
ν
εκ

η
ή

μ
α

η
α

 
 Απαηηείηαη ηεκαρηζκόο 
ησλ απνβιήησλ 

 Παξάγνληαη πγξά 
απόβιεηα θαη αέξηεο 

εθπνκπέο 

 Απαηηείηαη ε μήξαλζε 
ησλ επεμεξγαζκέλσλ 

απνβιήησλ πξηλ ηε δηάζεζε 

 Γελ είλαη θαηάιιειν γηα 

όια ηα ξεύκαηα ΔΗΑ 
Απαηηεί εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό 

 ρεηηθά πςειό 
θόζηνο επέλδπζεο 

 Ζ έθζεζε ζε 
αθηηλνβνιία είλαη 

επηθίλδπλε  

 Απαηηείηαη 
ηεκαρηζκόο ησλ 

απνβιήησλ 

 Παξάγνληαη πγξά 

απόβιεηα θαη αέξηεο 
εθπνκπέο 

 ρεηηθά πςειά 

θόζηε ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο 

 Τπάξρνπλ 
πεξηνξηζκνί ηεο 

απόδνζεο ηεο 

ηερλνινγίαο (π.ρ. 

πεξηεθηηθόηεηα ζε 

κέηαιια) 

 Γελ είλαη θαηάιιειν 
γηα όια ηα ξεύκαηα ΔΗΑ 

 Απαηηείηαη ηεκαρηζκόο 
ησλ απνβιήησλ 

 Παξάγνληαη αέξηεο 
εθπνκπέο 

 Γελ είλαη θαηάιιειν γηα 
όια ηα ξεύκαηα ΔΗΑ 

 ρεηηθά λέα πξαθηηθή 
 

 Απαηηείηαη ηεκαρηζκόο 
ησλ απνβιήησλ 

 Απαηηείηαη ε ρξήζε 
ηζρπξώλ ρεκηθώλ  

 Ζ απνζηείξσζε ιακβάλεη 
ρώξα ζηελ επηθάλεηα ησλ 

απνβιήησλ 

 Παξάγνληαη πγξά 
απόβιεηα (κε ζπλήζσο 

επηθίλδπλα ζπζηαηηθά)  θαη 
αέξηεο εθπνκπέο 

 Γελ είλαη θαηάιιειε γηα 

όια ηα ξεύκαηα ΔΗΑ 

 Απαηηείηαη ε μήξαλζε 

ησλ επεμεξγαζκέλσλ 
απνβιήησλ πξηλ ηε δηάζεζε 

 Απαηηεί εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθό 

 

Ζ επηινγή ηνπο εμαξηάηαη θάζε θνξά από ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ 

εθάζηνηε παξαγσγνύ ηαηξηθώλ απνβιήησλ.  

πγθξηλόκελεο κε ηηο ηερλνινγίεο απνηέθξσζεο, νη πξνηεηλόκελεο εδώ ηερλνινγίεο 

αδξαλνπνίεζεο είλαη ζαθώο πεξηβαιινληηθά θηιηθόηεξεο θαη ζα πξέπεη λα πξνηηκνύληαη όηαλ ην 

επηηξέπεη ε θύζε ησλ απνβιήησλ. 

 

6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ λνκνζεζία πνπ ξπζκίδεη ηελ δηαρείξηζε ησλ Ηαηξηθώλ Απνβιήησλ ζηελ Διιάδα είλαη 

αλεπαξθήο γηα λα θαιύςεη επηηπρώο όιεο ηηο λεόηεξεο εμειίμεηο ζην ζέκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

ΔΗΑ-ΜΥ. ηελ παξνύζα κειέηε αλαιύεηαη ην ζθεπηηθό κε βάζε ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

πηνζεηεζνύλ νη δηεζλείο πξαθηηθέο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ε αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ όξνπ 

«βηνινγηθή αδξαλνπνίεζε» αληί ηεο «απνζηείξσζεο» όπσο ιαλζαζκέλα ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη 

ηώξα, ζε ζπλδηαζκό κάιηζηα κε ηνλ νξηζκό ηνπ επηπέδνπ αδξαλνπνίεζεο όπσο νξίδεηαη από ην 

Δπίπεδν III ηνπ STAATT. Με απηό ηνλ ηξόπν δίλεηαη κία ζαθήο νδεγία πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε εθαξκνγή, παξάγνληαο εύθνια ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα, 

δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια θαη ηελ δεκόζηα πγεία. 

Δπηπξόζζεηα, πξνηείλεηαη λα γίλεηαη κεγαιύηεξε αλαθνξά ζηηο ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο 

επεμεξγαζίαο ησλ ΔΗΑ-ΜΥ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα θαιύηνληαη ζαθώο από ηνλ λόκν ώζηε λα 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο παξαγσγνύο ΔΗΑ λα επηιέγνπλ θαηά πεξίπησζε ηελ θαιύηεξε 

κέζνδν. 
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