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Πάτρα, 13/2/2018 

 

ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 

1.  Προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο για την αποστείρωση των 

νομοκομειακών αποβλήτων.  

 

1.01.  Στην παρ. 8 του άρθρου 2  της υπ’ αρ’ 37591/2031/2003 κοινής 

υπουργικής απόφασης, αναγνωρίζονταν μόνο δύο (2) μέθοδοι αποστείρωσης 

επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων και συγκεκριμένα η Υγρή και η Ξηρή Θερμική 

επεξεργασία. Το σύνολο των ρυθμίσεων που περιελάμβανε η προαναφερόμενη 

κοινή υπουργική απόφαση αφορούσε αποκλειστικώς και μόνο τις δύο (2) 

προαναφερόμενες μεθόδους επεξεργασίας.  

1.02. Σύμφωνα με την παρ. A1 του Παραρτήματος 3 της εν λόγω ΚΥΑ, οι 

διαδικασίες αποστείρωσης ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ 

12740/2000 «Βιοτεχνολογία Εργαστήρια για Έρευνα, ανάπτυξη και αναλύσεις, 

καθοδήγηση για διαχείριση, απενεργοποίηση και έλεγχο αποβλήτων».  

 Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. Γ4 του προαναφερόμενου Παραρτήματος, 

της καταργηθείσας ΚΥΑ, οι φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποστείρωσης 

των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν το 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12347 - 97.  

1.03. Η εν λόγω ΚΥΑ καταργήθηκε ρητά από την έναρξη ισχύος της υπ’ αρ.  

146163/2012 κοινής υπουργικής απόφασης εκδόσεως των Υπουργών Οικονομικών, 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης θεσπίζει τα μέτρα και τους όρους για τη Διαχείριση των Αποβλήτων 

Υγειονομικών Μονάδων (ΦΕΚ 1537/Β/2012), ήτοι από τις 3 Μαΐου 2012. 
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2. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την αποστείρωση των νομοκομειακών 

αποβλήτων.  

 

2.01. Η υπ’ αρ. 146163/2012 κοινή υπουργική απόφασης εκδόσεως Των 

Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζει τα μέτρα και τους όρους για τη Διαχείριση 

των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΦΕΚ 1537/Β/2012).  

2.02. Στην προαναφερόμενη εν ισχύι ΚΥΑ αναγνωρίζονται τέσσερις (4) 

μέθοδοι αποστείρωσης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων: α) η Υγρή Θερμική 

Επεξεργασία (Αυτόκαυστα, ΚΥΑ 146163/2012, παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 4 

«Επεξεργασία ΕΑΥΑΜ», παρ. 4.1.2.1.), β) η Ακτινοβολία-Μικροκύματα (ΚΥΑ 

146163/2012, παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 4 «Επεξεργασία ΕΑΥΑΜ», παρ. 4.1.2.2 της 

ΚΥΑ), γ) η Ξηρή Θερμική Επεξεργασία (ΚΥΑ 146163/2012, παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 4 

«Επεξεργασία ΕΑΥΑΜ», παρ. 4.1.2.3 της ΚΥΑ) και δ)  η Χημική Επεξεργασία (ΚΥΑ 

146163/2012, παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 4 «Επεξεργασία ΕΑΥΑΜ», παρ. 4.1.2.4 της 

ΚΥΑ). Το σύνολο των ρυθμίσεων που περιλαμβάνει η εν λόγω κοινή υπουργική 

απόφαση αφορά τις τέσσερις προαναφερόμενες μεθόδους επεξεργασίας.  

2.03. Σύμφωνα με την παρ. 4.3.1. του Παραρτήματος Ι της 

προαναφερόμενης ΚΥΑ (4.3. Επεξεργασία με Αποστείρωση) οι διαδικασίες 

αποστείρωσης ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ 12740/2000 

«Βιοτεχνολογία Εργαστήρια για Έρευνα, ανάπτυξη και αναλύσεις, καθοδήγηση για 

διαχείριση, απενεργοποίηση και έλεγχο αποβλήτων».   

Στην εν λόγω ΚΥΑ, σε αντίθεση με την προϊσχύουσα αυτής ΚΥΑ αρ’ 

37591/2003, ουδεμία αναφορά γίνεται σε τυχόν υποχρέωση πιστοποίησης των 

μονάδων αποστείρωσης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12347 – 97 «Κατηγοριοποίηση, 

ικανότητα καθαρισμού, ικανότητα αποστείρωσης, στεγανότητα διαρροών». Η 

mailto:info@vaktro.gr


  

 

                  Έδρα:  Αράτου 34, 26221, Πάτρα. Τηλ.:2610-223999, Φαξ: 2610-223595, 

Υποκατάστημα: Μονάδα Αποστείρωσης ΕΑΑΜ,  ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ ΟΤ35Β.   

e-mail: info@vaktro.gr , URL: www.vaktro.gr 

 

παράλειψη μίας τέτοιας αναφοράς είναι απολύτως δικαιολογημένη από πλευράς 

του νομοθέτη, τη στιγμή κατά την οποία το συγκεκριμένο πρότυπο ΕΛΟΤ δεν 

αφορά σε όλες τις μεθόδους αποστείρωσης που περιλαμβάνονται στην εν ισχύι 

ΚΥΑ 146163/2012 αλλά μόνο στη μέθοδο υγρής θερμικής επεξεργασίας.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ  
 
 
Ο ΟΡΟΣ με α/α 9.ι  ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:  «Οι διαδικασίες 

αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12347-97 

(κατηγοριοποίηση, ικανότητα καθαρισμού, ικανότητα αποστείρωσης, στεγανότητα 

διαρροών)».  

 

Είναι ακυρωτέος, άλλως τροποποιητέος, για τους εξής λόγους:  

• Πρώτον, παραπέμπει επί της ουσίας σε νομοθετική διάταξη καταργηθείσα 

και συγκεκριμένα στην παρ. Γ4 του Παραρτήματος 3 της υπ’ αρ’ 37591/2003 

ΚΥΑ.  

• Δεύτερον, απαιτεί προδιαγραφή επιπρόσθετη σε σχέση με εκείνες που 

προβλέπονται στην ΚΥΑ 146163/2012 η οποία είναι η μόνη υπουργική 

απόφαση σε ισχύ.  

• Τρίτον, απαιτεί πιστοποίηση η οποία αφορά αποκλειστικώς και μόνο στη 

μέθοδο της υγρής θερμικής επεξεργασίας, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο όλες τις άλλες μεθόδους επεξεργασίας.  

• Τέταρτον, δεν προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών 

πιστοποιήσεων που αφορούν τις λοιπές μεθόδους αποστείρωσης.  
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Συνεπεία των προεκτεθέντων, ο εν λόγω όρος αποκλείει τη συμμετοχή υποψηφίων 

που δεν εφαρμόζουν τη μέθοδο αποστείρωσης της υγρής θερμικής επεξεργασίας. 

 

Επιπροσθέτως, στον όρο με α/α 13.θ του κεφαλαίου 5 Δικαιολογητικά – 

Πιστοποιητικά αναγράφεται: Για τις μονάδες αποστείρωσης ΕΑΑΜ, ο ανάδοχος  

πρέπει να προσκομίσει έγγραφα που να αποδεικνύεται ότι πληροί τα πρότυπα του 

ΕΛΟΤ 12740/00 και 12347/98 κατά περίπτωση ανάλογα με τη μέθοδο 

αποστείρωσης που χρησιμοποιεί και με την προϋπόθεση ότι εναρμονίζεται με την 

κείμενη νομοθεσία (Παράρτημα Ι, παράγραφος 4.3.1 της ΚΥΑ 146163). 

 

Οπότε, εκτιμούμε, ότι εκ παραδρομής δεν απαλείφθηκε ή δεν τροποποιήθηκε 

αντιστοίχως ο όρος 9.ι που προαναφέραμε.  

 

Με εκτίμηση 

Αγγελόπουλος Σταύρος 

Γενικός Διευθυντής 
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