INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.07.09 10:52:43
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ99Ν465ΦΥΟ-ΦΧΡ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΜ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Πληροφορίες: Μ. Τσαντίδου,
Ν. Παπανικολάου
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 10433
Τηλ.: 213 216 1333, 1793
Email: pfy4@moh.gov.gr
ymp_secretary@moh.gov.gr

Αθήνα, 9-7- 2018
Αριθμ. Πρωτ. Γ1δ/Γ.Π. οικ. 52352
ΠΡΟΣ: 1) όλα τα Κέντρα Υγείας της
χώρας (μέσω των Δ.Υ.ΠΕ.)
2) όλα τα Οδοντιατρικά
Τμήματα των Νοσοκομείων της
χώρας (μέσω των Δ.Υ.ΠΕ.)
3) όλες τις Δ.Υ.ΠΕ.
4) Ελληνική Οδοντιατρική
Ομοσπονδία, Θεμιστοκλέους 38,
Αθήνα, Τ.Κ.10678
5) όλους τους Οδοντ/κούς
Συλλόγους (μέσω της Οδοντιατρικής
Ομοσπονδίας)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση αναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον υδράργυρο και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008
1) O Ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
115 Α’)
2) Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 121/2017 « Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας.» (ΦΕΚ 148 Α’)
3) Η ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/τΒ/8-5-12) «Μέτρα και όροι για τη
διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
Σας ενημερώνουμε ότι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον υδράργυρο και για
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την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 ρυθμίζει τα μέτρα και τις
προϋποθέσεις για τη χρήση, την αποθήκευση και το εμπόριο του υδραργύρου, των
ενώσεων υδραργύρου και των μειγμάτων υδραργύρου, και την παραγωγή, χρήση και
εμπορία των προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου και τη διαχείριση των αποβλήτων
υδραργύρου, με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης
υγείας και του περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς εκπομπές και εκλύσεις υδραργύρου
και ενώσεων υδραργύρου. Ο Κανονισμός είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0852
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Α) Οι ειδικότερες προβλέψεις του ανωτέρω Κανονισμού σχετικά με τη χρήση και
διαχείριση του υδραργύρου στην οδοντιατρική φροντίδα ρυθμίζονται από το άρθρο
10 «Οδοντιατρικά αμαλγάματα» και είναι οι εξής:
Παρ. 1: «Από την 1η Ιανουαρίου 2019 τα οδοντιατρικά αμαλγάματα
χρησιμοποιούνται μόνο υπό μορφή κάψουλας με προκαθορισμένη δόση. Η χρήση
υδραργύρου σε χύδην μορφή από τους οδοντιάτρους απαγορεύεται.»
Παρ. 2: «Από την 1η Ιουλίου 2018 δεν χρησιμοποιούνται οδοντιατρικά αμαλγάματα
για την οδοντιατρική θεραπεία νεογιλών δοντιών, παιδιών κάτω των 15 ετών και
εγκύων ή θηλαζουσών γυναικών, εκτός εάν ο οδοντίατρος το θεωρεί απολύτως
απαραίτητο λόγω των ειδικών ιατρικών αναγκών του ασθενούς.»
Παρ. 4: «Από την 1η Ιανουαρίου 2019 οι διαχειριστές οδοντιατρικών
εγκαταστάσεων στις οποίες χρησιμοποιούνται οδοντιατρικά αμαλγάματα ή
αφαιρούνται σφραγίσματα αμαλγάματος ή δόντια που περιέχουν τέτοια σφραγίσματα,
διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις τους διαθέτουν διαχωριστές αμαλγαμάτων για την
κατακράτηση και συλλογή των σωματιδίων αμαλγάματος, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που περιέχονται σε νερό που έχει χρησιμοποιηθεί. Οι διαχειριστές αυτοί
διασφαλίζουν ότι: α) οι διαχωριστές αμαλγαμάτων που τίθενται σε λειτουργία από
την 1η Ιανουαρίου 2018 εξασφαλίζουν ποσοστό κατακράτησης των σωματιδίων
αμαλγάματος τουλάχιστον 95 %, β) από την 1η Ιανουαρίου 2021, όλοι οι διαχωριστές
αμαλγαμάτων που χρησιμοποιούνται εξασφαλίζουν το ποσοστό κατακράτησης που
καθορίζεται στο στοιχείο α). Οι διαχωριστές αμαλγαμάτων συντηρούνται σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού
ποσοστού κατακράτησης.»
Παρ. 6: «Οι οδοντίατροι διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα αμαλγαμάτων που παράγουν,
συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αμαλγαμάτων, των σωματιδίων, των
σφραγισμάτων, και των δοντιών, ή τμημάτων αυτών, που έχουν μολυνθεί από
οδοντιατρικό αμάλγαμα, τυγχάνουν χειρισμού και συλλογής από εξουσιοδοτημένη
εγκατάσταση ή επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων. Οι οδοντίατροι δεν ελευθερώνουν
ποτέ, άμεσα ή έμμεσα, τέτοια απόβλητα αμαλγαμάτων στο περιβάλλον».
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Β) Οι προβλέψεις του ανωτέρω Κανονισμού σχετικά με τη διαχείριση των
αποβλήτων αμαλγαμάτων εξειδικεύουν περαιτέρω τις προβλέψεις της παρ. 6 του
άρθρου 13 της σχετ. (3) ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία: «Οι ΥΜ (οδοντιατρεία κ.λπ.),
οι οποίες παράγουν απόβλητα που περιέχουν κράματα υδραργύρου, οφείλουν να
εφοδιαστούν με τους κατάλληλους υποδοχείς, σύμφωνα με τις Γενικές Τεχνικές
Προδιαγραφές του άρθρου 5 της παρούσας. Οι υποδοχείς αυτοί, μετά την πλήρωσή
τους, θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο συλλογής
μεταφοράς ΕΑΥΜ συμπεριλαμβανομένου του οικείου Δημοτικού Συστήματος
συλλογής και μεταφοράς.».
Για την καλύτερη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και την προστασία του
περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων
οδοντιατρικών αμαλγαμάτων παρακαλούνται:
Α. Οι ΔΥΠΕ να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των Δημόσιων Υγειονομικών
Μονάδων και να παρακολουθούν την εφαρμογή των ανωτέρω προβλέψεων σε αυτές
(ύπαρξη διαχωριστή αμαλγάματος, σύμβαση με αδειοδοτημένο φορέα συλλογής
μεταφοράς ΕΑΥΜ).
Β. Οι οδοντιατρικοί σύλλογοι, ως αρμόδιοι φορείς για την αδειοδότηση των
οδοντιατρείων, να αναπτύξουν σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου αφενός της
ύπαρξης διαχωριστή αμαλγάματος, όπου απαιτείται (εγκαταστάσεις στις οποίες
χρησιμοποιούνται οδοντιατρικά αμαλγάματα ή αφαιρούνται σφραγίσματα
αμαλγάματος ή δόντια που περιέχουν τέτοια σφραγίσματα), και αφετέρου της
ύπαρξης σύμβασης των οδοντιατρείων με αδειοδοτημένο φορέα συλλογής μεταφοράς
ΕΑΥΜ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 της σχετ. (3) ΚΥΑ, στην οποία
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.»
Γ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο της εφαρμογής της σχετ. (3) ΚΥΑ να
λαμβάνουν υπόψη και τις απαιτήσεις του κανονισμού, κατά τον έλεγχό τους.
Σύμφωνα με το Άρθρο 15 της σχετ. (3) ΚΥΑ οι αρμόδιες για τον έλεγχο
υπηρεσίες είναι:
◦
◦
◦
◦

Η αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή
Οι
οικείες
υπηρεσίες
Υγειονομικού
ελέγχου
και
Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειών
Οι οικείες υπηρεσίες Περιβάλλοντος των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και των Περιφερειών
Τα οικεία Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος
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◦
◦
◦

Οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές
Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας
(ΣΕΥΥΠ),
Τα τμήματα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας αναφορικά με την εφαρμογή του ανωτέρω
Κανονισμού. Οι Οδοντίατροι των Κέντρων Υγείας και των Νοσοκομείων της χώρας
της χώρας να λάβουν γνώση ενυπόγραφα του παρόντος εγγράφου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΞΑΝΘΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων
και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
2. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της
Χώρας
υπόψη κκ Συντονιστών
3. Όλες οι Περιφέρειες της Χώρας
α) υπόψη κ.κ. Περιφερειαρχών
β)υπόψη
Προϊσταμένων
Γενικών
Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας
με την υποχρέωση ενημέρωσης των
Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας των Περιφ.
Ενοτήτων και των Ιδιωτικών Κλινικών
αρμοδιότητάς τους
Εσ. Διανομή
1. Γρ. κ. Υπουργού
2. Γρ. κ. Αν. Υπουργού
3. Γρ. κ. Γ. Γραμματέων
4. Γρ. Προϊστ. Γενικής Δ/νσης Υπηρεσιών
Υγείας
5. Γρ. Προϊστ. Γενικής Δ/νσης Δημόσιας
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6.

7.
8.
9.

Υγείας και Ποιότητας Ζωής
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας
Νοσηλευτικών Μονάδων και
Εποπτευόμενων Φορέων
Δ/νση Π.Φ.Υ.
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
ΣΕΥΥΠ
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