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ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

Ο χϊροσ των υπθρεςιϊν υγείασ μπορεί να αςκιςει ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν ποιότθτα του 

περιβάλλοντοσ. Δεδομζνου ότι θ ποιότθτα ηωισ,  θ οικονομικι και θ κοινωνικι ανάπτυξθ εξαρτάται 

από το παγκόςμιο επίπεδο υγείασ του πλθκυςμοφ κακιςτά αναγκαία τθν  διαμόρφωςθ ςυςτιματοσ 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςτα νοςοκομεία (Hancock T., 1999)1 

Τα νοςοκομεία κεωροφνται ςθμαντικι πθγι παραγωγισ μολυςματικϊν και επικίνδυνων 

αποβλιτων. Θ ςφνκεςθ των νοςοκομειακϊν απορριμμάτων αποτελεί ζνα βαςικό παράγοντα για 

τθν αναγκαιότθτα ορκολογικισ διαχείριςθσ τουσ  ( ςυλλογισ, μεταφορά και διάκεςθ). (Shapiro 

K.,Stoughton M., Graff R., Feng L., 2000)2 

Θ κατάρτιςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ  Διαχείριςθσ Αποβλιτων τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ 

(ΕΚΔΑΥΜ)  Ε.Α.Ν.Ρ. Μεταξά αποςκοπεί  ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ  και των διαδικαςιϊν για 

τθν ορκι εφαρμογι όλων εκείνων των ενεργειϊν, μζτρων και όρων που απαρτίηουν τα ςτάδια τθσ 

αςφαλοφσ διαχείριςθσ τουσ.  

Στο πλαίςιο αυτό ο ΕΚΔΑΥΜ του Ε.Α.Ν.Ρ. Μεταξά αποςκοπεί: 

 Στθν παρακολοφκθςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ αυτισ. 

 Στον   κακοριςμό   των   αρμοδιοτιτων   των   ατόμων   που   εμπλζκονται   ςτθν 

ενδονοςοκομειακι διαχείριςθ των ΑΥΜ.    

 Στον κακοριςμό των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ των ΑΥΜ και του εξοπλιςμοφ που κα 

χρθςιμοποιείται. 

 Στον κακοριςμό ςχεδίου αντιμετϊπιςθσ ζκτατων περιςτατικϊν.  

 Σ     Στον κακοριςμό του κόςτουσ διαχείριςθσ ΑΥΜ. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ Α. ΑΝΑΚΕΩΘΣΘ ΕΚΔΑΥΜ & ΟΛΣΜΟΛ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ  

Α.1 ΑΝΑΚΕΩΘΣΘ/ ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘ του ΕΚΔΑΥΜ 
Θ  ανακεϊρθςθ  του  κανονιςμοφ  διαχείριςθσ  των  ΑΥΜ  κα  λαμβάνει  χϊρα 

τουλάχιςτον κάκε 3 ζτθ. Επιπλζον, ανακεϊρθςθ του ΕΚΔΑΥΜ, νωρίτερα από τα 3 ζτθ, 
μπορεί  να  λαμβάνει  χϊρα  είτε  μετά  από  πρόταςθ  του  ΥΔΑΥΜ  ςτθν  Επιτροπι 
διαχείριςθσ ΑΥΜ και ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ, είτε μετά από απόφαςθ τθσ Επιτροπισ. Οι 
λόγοι που ςυνιςτοφν τροποποίθςθ ι ανακεϊρθςθ του κανονιςμοφ διαχείριςθσ είναι οι 
παρακάτω: 

 Σε περίπτωςθ αλλαγισ του νομικοφ πλαιςίου που διζπει τθ διαχείριςθ των ΑΥΜ και 
             απαιτεί τθ ςυμμόρφωςθ τθσ ΥΜ. 

 Σε περίπτωςθ που θ υφιςτάμενθ διαχείριςθ των ΑΥΜ είναι προβλθματικι και τοφτο 
             οφείλεται αποδεδειγμζνα ςτον αρχικό ςχεδιαςμό. 

 Σε περίπτωςθ που δεν τθροφνται επαρκϊσ και από ςφάλμα του κανονιςμοφ οι όροι 
 και οι κανόνεσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
 Σε  περίπτωςθ  αυξθμζνων  ατυχθμάτων  ι  τραυματιςμϊν  κατά  τθν  εφαρμογι  του 

             υφιςτάμενου  κανονιςμοφ  ι  ςε  περίπτωςθ  αυξθμζνου  κινδφνου  ατυχθμάτων  που 
              οφείλονται ςε αυτιν. 

 Σε περίπτωςθ ιδιαίτερα αυξθμζνου κόςτουσ διαχείριςθσ των παραγόμενων 
αποβλιτων που είναι δυςβάςταχτο για τον προχπολογιςμό τθσ ΥΜ. 

 Σε κάκε περίπτωςθ αςτοχίασ ςτο ςχεδιαςμό του κανονιςμοφ. 
 Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ που θ επιτροπι διαχείριςθσ ΑΥΜ το κρίνει απαραίτθτο. 

Θ ανακεϊρθςθ του υφιςτάμενου κανονιςμοφ γίνεται με τουσ ίδιουσ κανόνεσ που 
ορίηουν τθ ςφςταςι του εξ’ αρχισ και μζχρι τθν κατάρτιςι του και τθν προετοιμαςία του 
νζου  κανονιςμοφ  τθροφνται  οι  αρχζσ  και  οι  κανόνεσ  του  υφιςτάμενου,  πλθν  των 
περιπτϊςεων  που  κρίνεται  επικίνδυνο  για  τθν  αςφάλεια  των  εργαηομζνων  και  τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ.
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Α.2 ΟΛΣΜΟΛ 

Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ (ΡΟΥ-WHO) δίνει ζναν γενικότερο οριςμό για τα Λατρικά 

Απόβλθτα, ωσ τα απόβλθτα που παράγονται από δραςτθριότθτεσ που αφοροφν υγειονομικι 

περίκαλψθ ανκρϊπων ι ηϊων ςε Υγειονομικζσ Μονάδεσ (ΥΜ), ερευνθτικά εργαςτιρια ι 

ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ που ζχουν να κάνουν με «φροντίδα υγείασ», αλλά και από άλλεσ 

μικρότερεσ πθγζσ, όπωσ φροντίδα υγείασ παρεχόμενθ ςτο ςπίτι. 

(WHO,2013)3 (http://www.eedsa.gr)9 

 1.  Απόβλθτα Υγειονομικϊν  Μονάδων  (ΑΥΜ):  Τα απόβλθτα που παράγονται από  

Υγειονομικζσ Μονάδεσ και αναφζρονται ςτον κατάλογο αποβλιτων του Ραραρτιματοσ 

τθσ Απόφαςθσ 2000/532/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 3θσ Μαΐου 2000, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

Τα ΑΥΜ περιλαμβάνουν τισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

i) Αςτικά Στερεά Απόβλθτα (ΑΣΑ) που προςομοιάηουν με τα οικιακά απόβλθτα. 

 ii) Επικίνδυνα Απόβλθτα Υγειονομικϊν Μονάδων (ΕΑΥΜ):   

α. Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ), τα οποία εκδθλϊνουν 

μόνο τθν επικίνδυνθ ιδιότθτα Θ9 ςφμφωνα με το παράρτθμα ΛΛΛ του άρκρου 60 

του  Νόμου  4042/2012.  Ο  όροσ  Επικίνδυνα  Απόβλθτα  Αμιγϊσ  Μολυςματικά 

(ΕΑΑΜ)αντικακιςτά τον όρο Επικίνδυνα Λατρικά Απόβλθτα αμιγϊσ μολυςματικοφ  

χαρακτιρα  (ΕΛΑ–   ΜΧ),  ο   οποίοσ  προβλζπεται  ςτθν  Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 

37591/2031/2003 (ΦΕΚ Βϋ 1419). 

β. Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα (ΜΕΑ), τα οποία εκδθλϊνουν τθν επικίνδυνθ 

ιδιότθτα Θ9 ταυτόχρονα με μία ι περιςςότερεσ επικίνδυνεσ ιδιότθτεσ ςφμφωνα με το 

παράρτθμα ΛΛΛ του άρκρου 60 του Νόμου 4042/2012. Ο όροσ Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα 

(ΜΕΑ) αντικακιςτά τον όρο Επικίνδυνα Λατρικά Απόβλθτα που ζχουν ταυτόχρονα  

μολυςματικό  και  τοξικό  χαρακτιρα  (ΕΛΑ   –  ΜΤΧ),  ο  οποίοσ προβλζπεται ςτθν ΚΥΑ 

37591/2031/2003 (ΦΕΚ Βϋ 1419). 

γ. Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα (ΑΕΑ), τα οποία εκδθλϊνουν μία τουλάχιςτον 

επικίνδυνθ ιδιότθτα εκτόσ τθσ ιδιότθτασ Θ9. Ο όροσ Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα (ΑΕΑ)  

αντικακιςτά  τον  όρο  Επικίνδυνα  Λατρικά  Απόβλθτα  αμιγϊσ  τοξικοφ 

χαρακτιρα (ΕΛΑ – ΤΧ), ο οποίοσ προβλζπεται ςτθν ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚΒϋ 1419). 

iii) Ειδικά εφματα Αποβλιτων: αδιενεργά, ςυςκευαςίεσ με αζρια υπό πίεςθ, 

     ρεφματα αποβλιτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ (μπαταρίεσ, απόβλθτα θλεκτρικοφ και 

    θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), απόβλθτα ζλαια, απόβλθτα εκςκαφϊν, καταςκευϊν             

και κατεδαφίςεων). 

 2. Αποτζφρωςθ:   Θ  κερμικι  επεξεργαςία  αποβλιτων,  με  ι  χωρίσ  ανάκτθςθ  τθσ 

κερμότθτασ που εκλφεται κατά τθν καφςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αποτζφρωςθσ 

αποβλιτων με οξείδωςθ, κακϊσ και άλλων τεχνικϊν κερμικϊν επεξεργαςιϊν όπωσ τθσ 

πυρόλυςθσ τθσ αεριοποίθςθσ ι τθσ τεχνικισ πλάςματοσ, εφόςον οι ουςίεσ που 

προζρχονται από τθν επεξεργαςία αυτι, ςτθ ςυνζχεια, αποτεφρϊνονται. 

3.Αποςτείρωςθ  : Κάκε μζκοδοσ επεξεργαςίασ αποβλιτων από υγειονομικζσ μονάδεσ που  

πετυχαίνει  μείωςθ  του  μικροβιακοφ  φορτίου  των  αποβλιτων  ςε  επίπεδα 

παρόμοια με αυτά των οικιακϊν αποβλιτων. 

http://www.eedsa.gr/
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4.Μεταφόρτωςθ:  Θ φόρτωςθ των αποβλιτων από μζςο μεταφοράσ, μζςω κινθτισ 

μονάδασ ι μόνιμθσ εγκατάςταςθσ, ςε άλλο μζςο μεταφοράσ. Θ μεταφόρτωςθ μζςω 

κινθτϊν   μονάδων   αποτελεί   εργαςία   μεταφοράσ,   ενϊ   θ   μόνιμθ   εγκατάςταςθ 

μεταφόρτωςθσ αποτελεί εργαςία αποκικευςθσ.                                                                    

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 1. Χαρακτθριςμόσ και χαρακτθριςτικά επικίνδυνων αποβλιτων 

 

Θ1: Εκρθκτικό   

ουςίεσ και παραςκευάςματα που μποροφν να εκραγοφν όταν ζλκουν ςε 

επαφι με φλόγα ι που είναι περιςςότερο ευαίςκθτεσ ςτισ κροφςεισ και τισ 

τριβζσ από το δινιτροβενηόλιο. 

Θ2: Οξειδωτικό 

ουςίεσ και παραςκευάςματα τα οποία, όταν ζλκουν ςε επαφι με άλλεσ 

ουςίεσ, ιδίωσ εφφλεκτεσ ουςίεσ, παρουςιάηουν ιςχυρι εξϊκερμο 

αντίδραςθ. 

Θ3-Α: Ρολφ εφφλεκτο 

και  

Θ3-Β: Εφφλεκτο 

"Ρολφ εφφλεκτο": 

- ουςίεσ και παραςκευάςματα ςε υγρι κατάςταςθ, των οποίων το ςθμείο 

ανάφλεξθσ είναι κατϊτερο των 21 °C (ςυμπεριλαμβανομζνων εξαιρετικά 

εφφλεκτων υγρϊν), ι 

- ουςίεσ και παραςκευάςματα που μπορεί να κερμανκοφν και τελικά να 

αναφλεγοφν ςτον αζρα ςε κανονικι κερμοκραςία χωρίσ ζξωκεν παροχι 

ενζργειασ, ι 

- ουςίεσ και παραςκευάςματα ςε ςτερεά κατάςταςθ, που μποροφν να 

αναφλεγοφν εφκολα μετά από ςφντομθ επίδραςθ πθγισ ανάφλεξθσ και που 

εξακολουκοφν να φλζγονται ι να καίγονται μετά τθν απόςυρςθ τθσ πθγισ 

ανάφλεξθσ, ι 

- ουςίεσ και παραςκευάςματα ςε αζρια κατάςταςθ που αναφλζγονται ςτον 

αζρα υπό ςυνικθ πίεςθ, ι 

- ουςίεσ και παραςκευάςματα που, όταν ζλκουν ςε επαφι με το νερό ι με 

υγρό αζρα, παράγουν εξαιρετικά αναφλζξιμα αζρια ςε επικίνδυνεσ 

ποςότθτεσ. 

"Εφφλεκτο": υγρζσ ουςίεσ και παραςκευάςματα των οποίων το ςθμείο 

ανάφλεξθσ είναι τουλάχιςτον 21 °C και δεν υπερβαίνει τουσ 55 °C. 

Θ4: Ερεκιςτικό 

ουςίεσ και παραςκευάςματα μθ διαβρωτικά που ερχόμενα ςε άμεςθ επαφι 

παρατεταμζνθ ι επαναλαμβανόμενθ με το δζρμα ι τουσ βλεννογόνουσ 

δφνανται να προκαλζςουν φλεγμονι. 

Θ5: Επιβλαβζσ 
ουςίεσ και παραςκευάςματα των οποίων θ ειςπνοι, κατάποςθ ι ειςχϊρθςθ 

ςτο δζρμα είναι δυνατόν να ςυνεπάγεται περιοριςμζνουσ κινδφνουσ. 

Θ6: Τοξικό 

ουςίεσ και παραςκευάςματα (περιλαμβανομζνων πολφ τοξικϊν ουςιϊν και 

παραςκευαςμάτων) των οποίων θ ειςπνοι, κατάποςθ ι ειςχϊρθςθ ςτο 

δζρμα είναι δυνατόν να ςυνεπάγεται ςοβαροφσ κινδφνουσ για τθν υγεία, 

παροδικοφ ι χρόνιου χαρακτιρα, ι ακόμθ και το κάνατο. 

Θ7: Καρκινογόνο 

ουςίεσ ι παραςκευάςματα οι οποίεσ, με ειςπνοι, κατάποςθ ι ειςχϊρθςθ 

ςτο δζρμα μποροφν να προκαλζςουν καρκίνο ι να αυξιςουν τθ ςυχνότθτά 

του. 
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Θ8: Διαβρωτικό 
ουςίεσ και παραςκευάςματα οι οποίεσ, όταν ζλκουν ςε επαφι με 

ηωντανοφσ ιςτοφσ, μποροφν να τουσ καταςτρζψουν. 

Θ9: Μολυςματικό 

Ουςίεσ και παραςκευάςματα που περιζχουν ανκεκτικοφσ μικροοργανιςμοφσ 

ι τισ τοξίνεσ τουσ, οι οποίοι είναι γνωςτό ι υπάρχουν ςοβαροί λόγοι να 

πιςτεφεται ότι προκαλοφν αςκζνειεσ ςτον άνκρωπο ι ςε άλλουσ ηϊντεσ 

οργανιςμοφσ. 

Θ10: Τοξικό για τθν 

αναπαραγωγι 

ουςίεσ ι παραςκευάςματα των οποίων θ ειςπνοι, κατάποςθ ι ειςχϊρθςθ 

ςτο δζρμα, μπορεί να προκαλζςει μθ κλθρονομικζσ ςυγγενείσ δυςμορφίεσ ι 

να αυξιςει τθ ςυχνότθτα εμφάνιςισ τουσ. 

Θ11: Μεταλλαξογόνο 

ουςίεσ ι παραςκευάςματα των οποίων θ ειςπνοι, κατάποςθ ι ειςχϊρθςθ 

ςτο δζρμα, μπορεί να προκαλζςει κλθρονομικά γενετικά ελαττϊματα ι να 

αυξιςει τθ ςυχνότθτα εμφάνιςισ τουσ. 

Θ12:  
Ουςίεσ ι παραςκευάςματα τα οποία  ςε επαφι με νερό, αζρα ι οξφ 

εκλφουν τοξικό ι πολφ τοξικό αζριο 

Θ13: 

Ευαιςκθτοποιθτικό 

ουςίεσ ι παραςκευάςματα  τα οποία δια τθσ ειςπνοισ κατάποςθσ ι 

απορρόφθςθσ μζςω του δζρματοσ μποροφν να προκαλζςουν αντίδραςθ του 

οργανιςμοφ τζτοια ϊςτε με περαιτζρω ζκκεςθ να προκαλοφνται 

χαρακτθριςτικζσ επιβλαβείσ αντιδράςεισ. 

Θ14: Οικοτοξικό 
απόβλθτα που παρουςιάηουν ι είναι δυνατόν να παρουςιάςουν άμεςο ι 

μελλοντικό κίνδυνο για ζναν ι περιςςότερουσ τομείσ του περιβάλλοντοσ. 

Θ15:  
απόβλθτα ικανά μετά από διάκεςθ, να δθμιουργιςουν, με οποιοδιποτε 

μζςο, προϊόν (π.χ. ζκπλυςθσ), το οποίο ζχει ζνα από τα χαρακτθριςτικά που 

αναφζρονται ανωτζρω. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ Β.  ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΘ ΔΕΣΜΕΥΣΘ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ 
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

        Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοςοκομείο Μεταξά δεςμεφεται ότι κα διαχειρίηεται τα 

παραγόμενα απόβλθτα ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθ νομοκεςία με βαςικό ςτόχο τθν 

προςταςία των εργαηόμενων, τθσ δθμόςιασ υγείασ και του περιβάλλοντοσ. 

Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοςοκομείο Μεταξά ςτοχεφει ςτθν ορκολογικι διαχείριςθ των 

αποβλιτων τα οποία παράγει και ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ των επιδόςεων τθσ εγκατάςταςθσ, με 

ςκοπό τθ μείωςθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων και τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ανάκτθςθσ αυτϊν.  

Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοςοκομείο Μεταξά δεςμεφεται για τθν εφαρμογι των 

διαδικαςιϊν που αναφζρονται ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό κακϊσ και για τθν παρακολοφκθςθ 

και αναηιτθςθ των τεχνολογικϊν και νομοκετικϊν εξελίξεων που μποροφν να βελτιϊςουν 

περαιτζρω τισ επιδόςεισ του. 

Για το λόγο αυτό προχωράει ςτθν εκπόνθςθ και εφαρμογι του παρόντοσ Εςωτερικοφ 

Κανονιςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων. Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ αναφζρει αναλυτικά όλεσ τισ 

διαδικαςίεσ που απαιτοφνται για τθν ορκολογικι διαχείριςθ των αποβλιτων. 

Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοςοκομείο Μεταξά δεςμεφεται ότι κα ςυμβάλλει ουςιαςτικά, 

ςτο πλαίςιο των δυνατοτιτων τθσ και κατά το μερίδιο που του αναλογεί, ςτθ γενικότερθ 

προςπάκεια τθσ Ελλάδασ να μειϊςει τθν παραγωγι των αποβλιτων και να αυξιςει τθν 

ανάκτθςθ αυτϊν. Στο πλαίςιο αυτό κα ςυνεργάηεται με τισ αρμόδιεσ αρχζσ και κα εφαρμόηει 

όλα όςα προβλζπονται από τθ ςχετικι νομοκεςία. 

 
 

Β.1.ΡΕΛΓΑΦΘ ΥΜ 
 

 ΤΥΡΟΣ ΥΜ: ΕΛΔΛΚΟ ΑΝΤΛΚΑΚΛΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΜΕΤΑΞΑ 
 
 

 ΤΟΡΟΚΕΣΛΑ: ΜΡΟΤΑΣΘ 51, ΡΕΛΑΛΑΣ Τ.Κ. 18537 
 
 

 ΤΜΘΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ- ΑΛΚΜΟΣ ΚΛΛΝΩΝ- ΑΛΚΜΟΣ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ 
 

Θ διάκρωςθ και χωροταξικι κατανομι των κλινϊν ανά Τομζα και κατά Τμθμάτων ,  όπωσ 
ορίηεται από τθν παράγραφο 2 του άρκρου 6 του Οργανιςμοφ Νοςοκομείου ζχει ωσ εξισ: 

Ρακολογικόσ Τομζασ:    176 κλίνεσ 

Χειρουργικόσ Τομζασ:   189 κλίνεσ 

Τομζασ Ψυχικισ Υγείασ:   5 κλίνεσ 

Διατομεακά:  0  40 κλίνεσ 

Συγκεντρωτικά     410 κλίνεσ 
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  ΡΛΝΑΚΑΣ 2α. Αρικμόσ Κλινϊν βάςει Οργανιςμοφ & Ανεπτυγμζνεσ Κλίνεσ 
 

 Δομι ςφμφωνα 

 Με Οργανιςμό Ανεπτυγμζνεσ  

Ρακολογικόσ Τομζασ     

Α' Ογκολογικό Τμιμα 40 36 

Β' Ογκολογικό Τμιμα 40 35 

Ενδοκρινολογικό Τμιμα 20 15 

Γαςτρεντερολογικό Τμιμα 20 10 

Αιματολογικό Τμιμα 36 34 

Α' Ακτινοκεραπευτικό Τμιμα 7 
7 

Β' Ακτινοκεραπευτικό Τμιμα 7 

Τμιμα Ρυρθνικισ 6 6 

Σφνολο Τομζα 176 143 

   

Χειρουργικόσ Τομζασ     

Α’ Χειρουργικό Τμιμα 34 36 

Β’ Χειρουργικό Τμιμα 26 23 

Χειρουργικό Κϊρακα  23 16 

Γυναικολογικό Τμιμα 25 24 

ΩΛ Τμιμα 18 22 

Ρλαςτικισ  18 9 

Ουρολογικό Τμιμα 25 25 

Μονάδα Μαςτοφ 20 10 

Σφνολο Τομζα 189 165 

   

Διατομεακόσ Τομζασ     

ΤΕΡ 4 0 

ΜΕΚ  6 6 

ΜΑΦ 5 0 

Κλινικι Μιασ Θμζρασ 25 88 

Μονάδα Μαςτοφ 0 0 

Μονάδα Γεν. Οργάνων 0 0 

Λοιμϊξεων 0 4 

Κρατουμζνων 0 4 

Σφνολο Τομζα 40 102 

   

Ψυχιατρικόσ Τομζασ     

Ψυχιατρικό Τμιμα 5 0 

Σφνολο Τομζα 5 0 

   

      

   

Γενικό Σφνολο 410 410 
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  ΡΛΝΑΚΑΣ 2β. Χωροταξικι Διάρκρωςθ Νοςθλευτικϊν Τμθμάτων &Αρικμόσ Κλινϊν 
 

Προφοσ Κλινικι 
Αρικμόσ  
Κλινϊν 

ΣΥΝΟΛΟ 

7οσ 
Β' Ογκολογικι Κλινικι 32  

Ενδοκρινολογικι Κλινικι 15 47 

        

6οσ 

Β' Χειρουργικι Κλινικι 23  

Ρλαςτικι Χειρουργικι 9  

Μονάδα Μαςτοφ 10 42 

        

5οσ 
Γυναικολογικι Κλινικι 24  

Χειρουργικι Κϊρακα 16 40 

        

4οσ 

Ακτινοκεραπευτικι Κλινικι 7  

ΩΛ Κλινικι 22  

Καλάμων Κρατθμζνων 4  

Αιματολογικι Κλινικι 3  

Α' Ογκολογικι Κλινικι 3  

Β' Ογκολογικι Κλινικι 3  

Μονάδα Εντατικισ Κεραπείασ 6 48 

        

3οσ 

Αιματολογικι Κλινικι 31  

ΑϋΟγκολογικι Κλινικι 33  

Γαςτρεντερολογικι Κλινικι 10 74 

        

2οσ 

Α' Χειρουργικι Κλινικι  36  

Ουρολογικι Κλινικι 25  

Κλινικι Μιασ Θμζρασ 88 149 

        

1ο Υπόγειο 
ΚΕΕΛ (λοιμϊξεων) 4  

Τμιμα Ρυρθνικισ 6 10 

    

Γενικό Σφνολο Κλινϊν 410 

 

  ΡΛΝΑΚΑΣ 3.Εξωτερικά Λατρεία 
 

ΕΞΩΤΕΛΚΑ ΛΑΤΕΛΑ 

ΕΞ.Λ ΑΛΜΟΛΘΨΛΕΣ 

ΧΕΛΟΥΓΕΛΟ ΜΛΚΟΕΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΞ.Λ Α ΟΓΚΟΛΟΓΛΚΟ 

ΕΞ.Λ Β ΟΓΚΟΛΟΓΛΚΟ 

ΕΞ.Λ ΕΝΔΟΚΛΝΟΛΟΓΛΚΟ 
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ΕΞ.Λ ΓΑΣΤΕΝΤΕΟΛΟΓΛΚΟ 

ΚΜΘ- ΓΑΣΤΕΝΤΕΟΛΟΓΛΚΟ 

ΚΜΘ- ΟΥΟΛΟΓΛΚΟ 

ΕΞ.Λ ΑΛΜΑΤΟΛΟΓΛΚΟ 

ΕΞ.Λ Α' ΑΚΤΛΝΟΚ/ΚΟ* 

ΕΞ.Λ Β' ΑΚΤΛΝΟΚ/ΚΟ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΤΟΥ ΕΓΑΣΛΑΣ 

ΕΞ.Λ ΚΑΔΛΟΛΟΓΛΚΟ 

ΕΞ.Λ ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΛΚΟ 

ΕΞ.Λ Α ΧΕΛΟΥΓΛΚΟ 

ΕΞ.Λ Β ΧΕΛΟΥΓΛΚΟ 

ΕΞ.Λ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΥ 

ΕΞ.Λ ΚΩΑΚΟΧΕΛΟΥΓΛΚΟ 

ΕΞ.Λ ΓΥΝΑΛΚΟΛΟΓΛΚΘ 

ΕΞ.Λ ΩΛ 

ΕΞ.Λ ΟΦΚΑΛΜΟΛΟΓΛΚΟ 

ΕΞ.Λ ΡΕΧ 

ΕΞ.Λ ΟΥΟΛΟΓΛΚΟ 

ΕΞ.Λ ΔΕΜΑΤΟΛΟΓΛΚΟ 

ΕΞ.Λ ΛΑΤΕΛΟ ΡΟΝΟΥ 

ΕΞ.Λ. ΨΥΧΛΑΤΛΚΟ 

ΕΞ.Λ. ΨΥΧΛΑΤΛΚΟ-ΚΑΣΤΕΛΛΑ 

  ΡΛΝΑΚΑΣ 4.  Εργαςτιρια 
 

ΕΓΑΣΤΘΛΑ 

ΑΛΜΟΔΟΣΛΑ 

ΑΛΜΑΤΟΛΟΓΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ 

ΒΛΟΧΘΜΛΚΟ 

ΤΜ. ΡΥΘΝΛΚΘΣ ΛΑΤ. 

ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΚΟ 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΛΚΟ 

ΡΑΚΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΛΚΟ 

ΚΥΤΤΑΟΛΟΓΛΚΟ 

ΜΛΚΟΒΛΟΛΟΓΛΚΟ 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 5.  Αρικμόσ προςωπικοφ 
 

ΑΛΚΜΟΣ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ 

ΛΑΤΛΚΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ 232 

ΝΟΣΘΛΕΥΤΛΚΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ 305 

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ 146 

ΡΑΑΪΑΤΛΚΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ 85 

ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΟ ΜΘ ΛΑΤΛΚΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ 23 

ΤΕΧΝΛΚΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ 29 
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ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΕΤΘΣΛΟΣ ΑΛΚΜΟΣ ΑΣΚΕΝΩΝ ΑΝΑ ΡΑΕΧΟΜΕΝΘ ΥΡΘΕΣΛΑ 
ΡΑΚΟΛΟΓΛΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 6.474 
ΧΕΛΟΥΓΛΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 4.211 
ΜΕΚ: 182 
ΚΜΘ: 17.908 
ΣΥΝΟΛΟ: 28.775 
  
O αρικμόσ των πραγματοποιθκζντων επιςκζψεων ςτα Εξωτερικά Λατρεία είναι: 53.334 
  
O αρικμόσ των εργαςτθριακϊν εξετάςεων είναι: 1.677.939 
 

Β.2. ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 
Ρεριγραφι Κφριων Βιοϊατρικϊν Συςτθμάτων 

       ΡΛΝΑΚΑΣ 6. Εξοπλιςμόσ Ακτινοδιαγνωςτικοφ Εργαςτθρίου 

ΤΜΘΜΑ 

ΑΚΤΛΝΟΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ 

ΛΑΤΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΕΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 

ΑΞΟΝΛΚΟΣ 

ΤΟΜΟΓΑΦΟΣ 
1999 

PHILIPS / 

TOMOSCAN AV 
1 

ΜΑΣΤΟΓΑΦΟΣ 2004 
IMS SMIT / 

GIOTO 
1 

ΤΟΧΘΛΑΤΟ 

ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΚΟ 

2012 

2006 

BMI JOLLY 4 PLUS 

Sedecal  
2 

ΥΡΕΘΧΟΤΟΜΟΓΑΦΟΣ 
2004 

2006/2007 

ALOKA / SSD 

3500 

GE-Logic S6 

1 

2 

ΕΚΤΥΡΩΤΛΚΟ ΞΘΑΣ 

ΕΚΤΥΡΩΣΘΣ 

2005 

 

 

2012 

KONICA MINOLTA 

MEDICAL / 

DYPRO MODEL 

KODAK 

CARESTREAM 

DRYVIEW 6850 

1 

 

 

1 

ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΚΟ 

ΤΘΛΕΧΕΛΛΗΟΜΕΝΟ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑ  

1994 
PHILIPS / 

DIAGNOST 
1 
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ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΚΟ 

ΤΘΛΕΧΕΛΛΗΟΜΕΝΟ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑ  

2002 
PHILIPS / 

TELEDIAGNOST 
1 

ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΚΟ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΜΕ ΟΚΛΟ 

BUCKY 

2006 VILLA 1 

ΣΤΕΕΟΤΑΚΤΛΚΟ 

ΑΚΤΛΝΟΓΑΦΛΚΟ 

ΣΥΣΤΘΜΑ ΒΛΟΨΛΑΣ ΚΑΛ 

ΑΦΑΛΕΣΘΣ ΒΛΑΒΩΝ  ΜΕ 

ΧΘΣΘ 

ΑΔΛΟΣΥΧΝΟΤΘΤΩΝ 

BLESS 

2013 MAMMOTEST 1 

 

 

     ΡΛΝΑΚΑΣ 7. Εξοπλιςμόσ Τμιματοσ Ρυρθνικισ Λατρικισ 
 

 

ΤΜΘΜΑ  ΡΥΘΝΛΚΘΣ ΛΑΤΛΚΘΣ 

ΛΑΤΛΚΟ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑ 
ΕΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 

γ – CAMERA 2001 SOPHY / DSX 1 

γ – CAMERA 2004 
PHILIPS / FORTE / 

ATLAS / EPIC 2 
2 

γ – COUNTER 

2001 

 

2011 

WALLAC / 

WIZARD 

STRATEC SR 300 

1 

 

1 

MONΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΚΑΚΘΛΩΣΘΣ 

ΑΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ 

(UPTAKE) 

2001 
CAPINTEC / 

CAPTUS 3000 

1 

 

 

 

ΣΥΣΤΘΜΑ 

ΔΛΑΧΕΛΘΣΘΣ 
2005 RAD PROTECTION 2 
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ΑΔΛΕΝΕΓΩΝ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

2009 

 

 

     ΡΛΝΑΚΑΣ 8. Εξοπλιςμόσ Μικροβιολογικοφ Εργαςτθρίου 

ΜΛΚΟΒΛΟΛΟΓΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ  

ΛΑΤΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ 
ΕΤΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 

ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ 

ΚΕΡΤΛΚΩΝ ΟΥΣΛΩΝ 
1991 

JOUAN SA/AUTOMATIC 

MEDIA PREPATOR 
1 

ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΟΥΩΝ - AMES/CLINITEC 200 1 

ΑΝΑΛΥΤΘΣ 

ΑΝΟΣΟΕΝΗΥΜΛΚΟΣ 
- ΑΒΒΟΤΤ/ΤΜΧ 1 

ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΕΡΛΡΕΔΟΥ 

ΦΑΜΑΚΟΥ 
- ABBOTT/TDX 1 

ΑΥΤΟΜ.ΑΝΑΛΥΤΘΣ 

ΑΛΜΟΚΑΛΛΛΕΓΕΛΩΝ 
- BACT ALERT 1 

ΚΑΛΑΜΟΣ 

ΕΝΑΕΟΒΛΩΝ 

ΚΑΛΛΛΕΓΕΛΩΝ 

1984 
MEINICKE 

COMPANY/3650 
1 

ΜΛΚΟΣΚΟΡΛΟ 2003 NICON / E-200 ECLIPSE 1 

 

     ΡΛΝΑΚΑΣ 9. Εξοπλιςμόσ Ανοςολογικοφ Εργαςτθρίου 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ 

ΛΑΤΛΚΟ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑ 

ΕΤΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 

ΜΛΚΟΣΚΟΡΛΟ 

ΦΚΟΛΣΜΟΥ ΜΕ 

ΡΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 

ΡΥΚΝΩΤΘ 

1991 

NIKON 

CORPORATION / 

MICROPHOTSA 

1 

ΨΥΧΩΜΕΝΘ 1995 DYPON / SORVALL 1 
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ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ RC5B PLUS 

 1991 
JOUAN / GR 422 

ΚΕΦ. Μ4 
1 

ΦΩΤΟΜΕΤΟ 

MIKROELASE 
1991 

DYNATEC 

LABORATORIES / 

MR 5000 

1 

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟ  
DADE BEHRING / 

BN II 
1 

 1992 
BEHRING / 

NEPHELOM. 100 
1 

ΕΡΩΑΣΤΛΚΟΣ 

ΚΛΛΒΑΝΟΣ CO2 
 NUAIRE / NV2700E 1 

ΣΥΣΚΕΥΘ ΡΛΥΣΕΩΣ 

ΡΛΑΚΩΝ ELISA 
 PASTER / LP 10 1 

ΣΥΣΚΕΥΘ 

ΡΕΛΣΥΛΛΟΓΘΣ 

ΚΥΤΤΑΩΝ 

 
SKATRON CELL 

HARVENTER 
1 

ΡΕΧΑΜΕΤΟ  WTW  / PH 537 1 

 

     ΡΛΝΑΚΑΣ 10. Εξοπλιςμόσ Κυτταρολογικοφ Εργαςτθρίου 

ΚΥΤΤΑΟΛΟΓΛΚΟ  ΕΓΑΣΤΘΛΟ 

ΤΜΘΜΑ 

ΚΥΤΤΑΟΛΟΓΛΚΟ 

ΛΑΤΛΚΟ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑ 

ΕΤΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 

ΜΛΚΟΣΚΟΡΛΟ 1996 
NIKON / 

LABOPHOT 2 
1 

 1983/ 1984 / 1986 ZEISS 10 

ΜΛΚΟΣΚΟΡΛΟ ΜΕ 

ΦΩΤΟΓΑΦΛΚΟ 

ΣΥΣΤΘΜΑ 

 ZEISS  / AXIOLAB 1 

ΜΛΚΟΣΚΟΡΛΟ ΜΕ 1996 NIKON FX35DX / 1 
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ΣΥΜΡΑΑΤΘΘΣΘ 

ΚΑΛ ΦΩΤΟΓΑΦΛΚΟ 

ΣΥΣΤΘΜΑ 

LAMBOPHOT-2 

ΜΛΚΟΣΚΟΡΛΟ ΜΕ 

ΣΥΜΡΑΑΤΘΘΣΘ 
1986 ZEISS 3 

 

     ΡΛΝΑΚΑΣ 11. Εξοπλιςμόσ Βιοχθμικοφ Εργαςτθρίου 

ΒΛΟΧΘΜΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ 

ΛΑΤΛΚΟ 
ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΕΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 

ΟΣΜΟΜΕΤΟ 1995 GONOTEC/OSMOMAT 
030 1 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΛΥΤΘΣ 2009 BECKMAN DXI ACCESS 1 

ΦΩΤΟΜΕΤΟ 1994 BT 224 BIOTECNICA 1 
ΑΝΑΛΥΤΘΣ 

ΑΝΟΣΟΕΝΗΥΜΛΚΩΝ 
ΑΝΤΛΔΑΣΕΩΝ 

- ABBOTT LB.TDX 1 

ΧΩΜΑΤΟΓΑΦΛΑ 
ΥΨΘΛΘΣ ΡΛΕΣΘΣ 2001 ADAMS 1 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΛΥΤΘΣ 2007 ABBOTT/ARCHITECT 2 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΛΥΤΘΣ 2010 TOSOH/AIA  2 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΛΥΤΘΣ 2012 COBAS ROCHE 1 

 

     ΡΛΝΑΚΑΣ 12. Εξοπλιςμόσ Αιμοδοςίασ 

ΤΜΘΜΑ 

ΑΛΜΟΔΟΣΛΑ 

ΛΑΤΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ 
ΕΤΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 

ΨΥΧΟΜΕΝΘ 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΑΣΚΩΝ 
2001 

KENTRO-SORVALL/RC-

3C PLUS  
1 

 2001 
HERAEUS/ CRYOFUGE 

6000 
1 

ΑΡΟΨΥΚΤΘΣ 

ΡΛΑΣΜΑΤΟΣ 
1998 HELMER-LAMBS/DH-4 1 
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ΚΑΛΑΜΟΣ 

ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

ΑΛΜΟΡΕΤΑΛΛΩΝ 

2001 
HELMER LAMBS/MDD 

355881 IN 
1 

ΔΛΑΧΩΛΣΤΘΣ 

ΕΜΜΟΦΩΝ 

ΣΥΣΤΑΤΛΚΩΝ 

1998 
HAEMONETICS/MCS 

3P8000 
1 

 1995 
HAEMONETICS/MCS 

3P8000 
1 

 2002 BAXTER/CS-3000 PLUS 1 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΕΝΗΥΜΩΝ 
1998 ΑΒΒΟΤΤ/AXSYM 2 

ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΘΤΘΣ 

ΑΛΜΑΤΟΣ 
1995 IBL/437C 1 

ΑΛΜΑΤΟΛΟΓΛΚΟΣ 

ΑΝΑΛΥΤΘΣ 
_ ΑΒΒΟΤΤ/CELL DYN 1700 1 

ΑΛΜΟΣΦΑΛΛΝΟΜΕΤΟ _ 
HEMOCUE/ B-

HEMOGLOBIN 
2 

ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΑ 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ 
2004 HETTICH UNI 32 2 

ΨΥΓΕΛΟ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

ΑΣΚΩΝ 
1990 REVCO 2 

ΚΑΤΑΨΥΚΤΘΣ -30 2000 SANYO 1 

     ΡΛΝΑΚΑΣ 13. Εξοπλιςμόσ Αιμοδοςίασ Μεταμόςχευςθσ Μυελοφ 
 

ΑΛΜΟΔΟΣΛΑ - 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΘ ΜΥΕΛΟΥ 

ΛΑΤΛΚΟ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑ 

ΕΤΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 

    

ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟ 

ΔΟΧΕΛΟ 

ΚΥΟΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

2012 
CRYO PLUS 2 Lno 

STORAGE SYSTEM 
1 
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ΛΣΤΩΝ  

 

 ΡΛΝΑΚΑΣ 14. Εξοπλιςμόσ Αιματολογικοφ Εργαςτθρίου 

ΑΛΜΑΤΟΛΟΓΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ 

ΛΑΤΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ 
ΕΤΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

ΑΛΜΑΤΟΛΟΓΛΚΟΣ 

ΑΝΑΛΥΤΘΣ 

1998 COULTER / MAX M 1 

 1998  COULTER / STKS 1 

 2004 COULTER LH 750 1 

ΛΣΤΟΚΛΝΕΤΤΑ 2001 
THERMOSHANDON 

/ VARISTAIN 24-4 
1 

ΜΛΚΟΣΚΟΡΛΟ 1980 / 1986 ZEISS / STANDARD 6 

  
LEITZ / 

ORTHOPLAN 
1 

 1990 
NIKON / 

OPTIPHOT-2 
1 

ΜΛΚΟΣΚΟΡΛΟ ME 

CAMERA ΚΑΛ Θ/Υ 
2002 

NIKON / ECCLIPSE 

E 200 
1 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ 

ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΑ 
2001 

HETTICH / ROTINA 

4GRS 
1 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ 

ΜΛΚΟΑΛΜΑΤΟΚΛΤΘ 
2001 

HETTICH / 

HEAMATOCRIT24 
1 

ΜΕΤΘΤΘΣ 

ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΟΥ 

ΤΥΡΟΥ 

 MICREL             3 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ 

ΚΥΤΤΑΟΜΕΤΛΑΣ ΟΘΣ 
1998 

BECTON-

DICKINSON / 

FACSCan 

1 

ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΡΘΞΘΣ 2004 BEHRING BCS 1 
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  ΡΛΝΑΚΑΣ 15.Εξοπλιςμόσ Ρακολογοανατομικοφ  Εργαςτθρίου & Μοριακισ Λςτοπακολογίασ 
 

ΡΑΚΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΛΚΟ ΚΑΛ ΜΟΛΑΚΘΣ ΛΣΤΟΡΑΚΟΛΟΓΛΑΣ 

ΕΓΑΣΤΘΛΟ 

ΛΑΤΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ 
ΕΤΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΑΛΚΜΟ

Σ 

ΜIΚΟΣΚΟΡΛΟ ΜΕ ΚΑΜΕΑ 2005 NICON/ECLIPSE E400 1 

ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΣΚIΝΩΣΘΣ 2001 LEICA/EG1140H 1 

ΨΥΚΤΛΚΟΣ ΜΛΚΟΤΟΜΟΣ - BRIGHT/CLINICUT 1 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΛΚΟΤΟΜΟΣ - LEICA/RN2165 1 

 - LEICA/RM2255 1 

ΛΣΤΟΚΛΝΕΤΑ 

 
1986 

SHANDON/PROCESSOR 

2LC 
1 

 1999 
SHANDON/PATHCENTRE 

1181 
1 

ΜΑΣΤΟΓΑΦΟΣ ΛΣΤΩΝ - SOREDEX/SPECOMEX DC 1 

ΣΤΑΤΩ ΑΝΟΣΟΛΣΤΟΧΘΜΛΚΩΝ 

ΧΩΣΕΩΝ 50 ΡΛΑΚΛΔΛΩΝ 
- SHANDON / SEQUENZA 1 

ΜΛΚΟΣΚΟΡΛΟ 2005 LEICA / DM 1000 3 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 

ΕΡΛΚΑΛΥΨΘΣ  
2005 LEICA /AUTOSTAINER XL 1 

ΣΥΣΚΕΥΘ ΔΛΕΕΥΝΘΣΘΣ 

ΑΛΛΘΛΟΥΧΛΑΣ ΓΟΝΛΔΛΩΝ 
2012 

3500 GENETIC 

ANALYSER 

1 

 

ΜΛΚΟΣΚΟΡΛΟ ΜΕ LASER 2012 ARCTURUS XT 1 
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  ΡΛΝΑΚΑΣ 16. Εξοπλιςμόσ Φαρμακείου 
  

ΦΑΜΑΚΕΛΟ 

ΛΑΤΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ 
ΕΤΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑ 

ΑΡΟΛΨΘΣ 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΛΚΩΝ 

(ΔΛΑΛΥΣΘ 

ΚΥΤΤΑΟΣΤΑΤΛΚΩΝ) 

2002 
BERNER / SEAL 

SAFE 
1 

 
 

       ΡΛΝΑΚΑΣ 17. Εξοπλιςμόσ Ακτινοκεραπευτικοφ Τμιματοσ 

ΤΜΘΜΑ 

ΑΚΤΛΝΟΚΕΑΡΕΥΤΛΚΟ 

ΛΑΤΛΚΟ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑ 
ΕΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 

ΕΞΩΜΟΛΩΤΘΣ 

SIMULATOR 
2000 

NUCLETRON / 

SIMULIX HP 
1 

ΚΟΒΑΛΤΛΟ 

 
1998 

THERATRON 

T1000 

1 

 

ΓΑΜΜΛΚΟΣ 

ΕΡΛΤΑΧΥΝΤΘΣ  
2004 

ELEKTA PHILPS / 

SLi (Presice) 
1 

ΣΥΣΤΘΜΑ 

ΒΑΧΥΚΕΑΡΕΛΑΣ  
2007 GMED PLUS  1 

ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΟΡΘΣ 

ΜΡΛΟΚ 

ΑΚΤΛΝΟΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 

2012 ACD-4MK4 1 

ΣΥΣΤΘΜΑ 

ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΥ  

ΑΚΤΛΝΟΚΕΑΡΕΛΑΣ 

2008 

2010 

ONCENTRA 

MASTERPLAN 
2 
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   ΡΛΝΑΚΑΣ 18. Εξοπλιςμόσ Χειρουργείου 
 

ΤΜΘΜΑ       ΧΕΛΟΥΓEIO 

ΛΑΤΛΚΟ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑ 

ΕΤΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 

ΔΛΑΚΕΜΛΑ 

ΜΟΝΟΡΟΛΛΚΘ 
2001 VALLEYLAB 1 

ΔΛΑΚΕΜΛΑ  2005 ALSA 4 

ΔΛΑΚΕΜΛΑ  2012 BOWA 2 

ΔΛΑΚΕΜΛΑ 

LIGASURE 
2001 VALLEYLAB 2 

ΔΛΑΚΕΜΛΑ ΥΨΘΛΘΣ 

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑΣ 
2005 

ELLMAN / 

SURGITRON 120 
2 

ΣΚΛΑΛΥΤΛΚΕΣ ΛΥΧΝΛΕΣ 2003 

GEBRUEDER 

MARTIN 

GMbH&COKG / ML 

701 RD 

1 

ΣΚΛΑΛΥΤΛΚH ΛΥΧΝΛA 

 
1993 

AUNGENIEUX / 

AX4-AX14 
1 

 1992 
AUNGENIEUX / 

AX4-AX14 
1 

 1991 
AUNGENIEUX / 

AX4-AX14 
1 

 1999 
AUNGENIEUX / 

AX4-AX14 
1 

LASER 1990 
LASER INDUST / 

3000 
1 

ΒΟΓΧΟΣΚΟΡΛΟ 2003 OLYMPUS / BF-PE2 1 

ΚΛΛΒΑΝΟΣ 

ΡΛΑΣΜΑΤΟΣ 
2002 

ADVANCED 

STERILIZATION 

PRODUCTS / 

STERRAD 100S 

1 
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        ΡΛΝΑΚΑΣ 19. Εξοπλιςμόσ Αναιςκθςιολογικοφ Τμιματοσ 

ΤΜΘΜΑ 

ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΚΟ 

ΛΑΤΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ 
ΕΤΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 

ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑΣ 1989 
KONTRON / ABT 

4100 
1 

 1997 
ENGSTROM / 

EAS 9010 
1 

 1995 DRAGER / Cicero 1 

 2004 

DATEX OHMEDA 

/ S/5 ADU 

CARESTATION 

1 

MONITOR ΗΩΤΛΚΩΝ 

ΛΕΛΤΟΥΓΕΛΩΝ 

1991 
DATEX / 

Cardiocap 
2 

 2001 DATEX / Cardiocap / 5 

 2001 DATEX / S / 5 1 

  
DATEX / PRA 

520-1005 
1 

  DATEX / D-VHC 1 

 1990 DATEX / F-CU 1 

 1990 
DATEX / 

Cardiocap 
1 

ΡΛΘΕΣ 

ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΚΟ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑ 

2002 
DATEX OHMEDA 

/ ADU 
1 

ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑΣ 

ΦΟΘΤΟΣ 
2012 

O-TWO 

CAREVENT  
1 

ΑΡΛΝΛΔΩΤΘΣ   
PHILIPS / 

HEARTSTART 

 

2 



  

27 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΑΕΛΩΝ 

ΑΛΜΑΤΟΣ 
2004 

RADIOMETER / 

ABL 725 
1 

ΑΝΑΛΥΤΘΣ 

ΘΛΕΚΤΟΛΥΤΩΝ 
1990 AVL / 984 - S 1 

ΚΑΔΛΟΓΑΦΟΣ 

ΤΛΚΑΝΑΛΟΣ 
2001 

EPG / Plus 

Progetti 
1 

ΒΟΓΧΟΣΚΟΡΛΟ 

ΛΝΟΟΡΤΛΚΟ 
2012 FI-10BS/RBS 1 

ΜΘΧΑΝΘΜΑ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ  

ΑΛΜΟΔΥΝΑΜΛΚΩΝ 

ΡΑΑΜΕΤΩΝ  

2012 VIGILEO 

1 
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 ΡΛΝΑΚΑΣ 20. Εξοπλιςμόσ Μονάδασ Εντατικισ Κεραπείασ 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΛΚΘΣ ΚΕΑΡΕΛΑΣ 

ΛΑΤΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ 
ΕΤΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 

ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΑΕΛΩΝ 
ΑΛΜΑΤΟΣ 

1987 
RADIOMETER / 

ABL 300 
1 

 2001 
RADIOMETER / 

ABL 715 

 
1 
 
 

ΚΑΡΝΟΓΑΦΟΣ 1992 
DATEX / 

NORMOCAP 200 
OXY 

1 

ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑΣ 
ΦΟΘΤΟΣ 

2012 O-TWO CAREVENT  

 
 

1 
 

 

ΜΟΝΛΤΟ 
ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΕΩΣ 

2003 
DRAEGER / DELTA 

XL 
2 

 2005 
DRAEGER / DELTA 

XL 
2 

CARDIAC OUTPUT 
COMPUTERS 

1989 
NIHON KOHDEN / 

MTC 6210 B 
1 
 

CARDIAC OUTPUT  
ABBOTT  / ODM 

11 
1 

ΤΟΧΘΛΑΤΟΣ 
ΘΛΕΚΤΟΚΑΔΛΟΓΑΦΟΣ 

1989 
NIHON KOHDEN / 
CARDIOFAX ECG 

6511 
1 

ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑΣ ΟΓΚΟΥ 1988 BENNET / 7200A 

 
1 
 
 

 1999 
PURITAN BENNET 

/ 760 

 
2 
 
 

ΚΕΒΒΑΤΛΑ ΑΣΚΕΝΩΝ 2002 
HILL-ROM / TOTAL 

CARE 

 
5 
 

ΚΕΒΑΤΛΑ ΒΑΕΩΣ 
ΡΑΣΧΟΝΤΩΝ 

2004 
TOTAL CARE / P-

1900 

5 
 
 

ΡΛΝΑΚΑΣ 21. Εξοπλιςμόσ Κωρακοχειρουργικοφ Τμιματοσ  

ΤΜΘΜΑ 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 22. Εξοπλιςμόσ Γαςτρεντερολογικοφ Τμιματοσ 
 

ΤΜΘΜΑ 

ΚΩΑΚΟΧΕΛΟΥΓΛΚΟ 

ΛΑΤΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ 
ΕΤΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 

ΑΡΛΝΛΔΩΤΘΣ  

HEWLETT 

PACKARD / 43 

120 A 

1 

ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑΝΘΨΘΣ 
 METRO 1 

ΝΕΦΕΛΟΡΟΛΘΤΘΣ  
HIRTZ / USV 

806 E 
2 

ΝΕΦΕΛΟΡΟΛΘΤΘΣ 

ΥΡΕΘΧΩΝ 
 KLINIK / USV 92 1 

ΟΛΣΟΦΑΓΟΓΑΣΤΟΣΚΟΡΛΟ 1991 
OLYMPUS / GIF 

2T10 
1 

ΡΘΓΘ ΨΥΧΟΥ ΦΩΤΛΣΜΟΥ 1991 
OLYMPUS / 

CLV-U20 
1 

ΒΟΓΧΟΣΚΟΡΛΟ 1991 
OLYMPUS / BF 

20D 
1 

 1991 
OLYMPUS / BF 

2T10 
1 

ΒΟΓΧΟΣΚΟΡΛΟ ΜΕ 

ΣΥΜΡΑΑΤΘΘΣΘ 
1984 

OLUMPUS / BF 

10 (LS10) 
1 

ΒΟΓΧΟΣΚΟΡΛΟ 

ΕΥΚΑΜΡΤΟ 
1987 

PENTAX  / FB -

19H 
1 

DOPPLER  
ERGO MEDICAL 

/ ERG-10 
1 
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ΓΑΣΤΕΝΤΕΟΛΟΓΛΚΟ 

ΛΑΤΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ 
ΕΤΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 

ΘΛΕΚΤΟΚΑΔΛΟΓΑΦΟΣ 2001 
ASPEL / B56 

250 
1 

ΕΥΚΑΜΡΤΟ 

ΣΛΓΜΟΕΛΔΟΣΚΟΡΛΟ 
1987 FUJI / SIG-ET 1 

ΕΥΚΑΜΡΤΟ 

ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΡΛΟ 
1991 

OLYMPUS / CF-

P20L 
1 

ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΡΛΟ 

(ΡΛΑΓΛΟ) 
1989 

PENTAX / FD-

32H 
1 

ΔΛΑΚΕΜΛΑ 2001 
ERBE ICC 200 

EA 
1 

ΦOΘΤΘ ΔΛΑΚΕΜΛΑ 1989 
OLYMPUS / 

UES-10 
1 

ΓΑΣΤΟΣΚΟΡΛΟ  
OLYMPUS / 

GIFK2 
1 

VIDEO ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΟ 1994 FUJI / EPX 201 1 

 2005 OLYMPUS 1 

VIDEO ΓΑΣΤΟΣΚΟΡΛΟ 2005 
OLMPUS / TJF -

160 EXERA 
1 

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                
 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 23. Εξοπλιςμόσ Τμιματοσ Ω..Λ. 
 

ΤΜΘΜΑ 

Ω. . Λ. 
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ΛΑΤΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ 
ΕΤΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 

ΑΝΑΟΦΘΣΘ  
HOSPIVAC / 

CA 171 
1 

  
HICOVAC / 

700 CH 
1 

  
HOSPIVAC / 

SM 400 
1 

  VACUM 1 

ΕΞΕΤΑΣΤΛΚΘ ΜΟΝΑΔΑ Ω. . Λ.  
ATMOS / 

PRACTICA 4 
1 

ΑΚΟΥΟΓΑΦΟΣ  
AMPLAID / A 

460 
1 

ΤΥΜΡΑΝΟΓΑΦΟΣ  AMPLAID 720 1 

ΡΘΓΘ ΨΥΧΟΥ ΦΩΤΛΣΜΟΥ  
OLYMPUS / 

CLE 10 
1 

ΕΥΚΑΜΡΤΟ 

ΛΝΟΦΑΥΓΓΟΛΑΥΓΓΟΣΚΟΡΛΟ 
 

OLYMPUS / 

ENF T3 
1 

 

   ΡΛΝΑΚΑΣ 24. Εξοπλιςμόσ Εξωτερικϊν Λατρείων 
 

ΕΞΩΤΕΛΚΑ ΛΑΤΕΛΑ 

ΛΑΤΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ 
ΕΤΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΤΛΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΩΛ 
 

ATMOS 1 / PRACTICA 

4 
1 

ΕΞΕΤΑΣΤΛΚΘ ΡΟΛΥΚΟΝΑ  GREINER 2 

ΛΥΧΝΛΑ ΣΧΘΣΜΟΕΛΔΘΣ 

(οφκαλμολογικι) 
 HAAG – STREIT 1 

 2003 C.S.O. / SL 990 1 

ΦΑΚΟΜΕΤΟ  TOP CON 1 
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ΟΦΚΑΛΜΟΣΚΟΡΛΟ 1986 HEINE / BETA 200 2 

ΛΥΧΝΛΑ ΣΚΛΑΛΥΤΛΚΘ  

APPOLON / 

APOMATIC MODEL 

81019-5 

2 

ΚΟΛΡΟΣΚΟΡΛΟ 2012 OLYMPUS  OCS -500 1 

ΚΥΟΡΘΞΛΑ  SPEMBLY / SR 1 1 

ΚΑΔΛΟΓΑΦΟΣ  2007 BURDICK ATRIΑ 1 

 2007 BURDICK ATRIΑ 1 

ΚΑΔΛΟΓΑΦΟΣ 2002 

MARQUETTE GE 

MEDICAL / MAC 

1200 ST 

2 

ΔΛΑΚΕΜΛΑ 2003 
BERTHOLD / 

ELECTROTOM 505 
1 

 2007 ALSA 1 

ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΟΡΩΣΘΣ  

MARQUETTE GE 

MEDICAL / CASE 

8000 

1 

ΑΡΛΝΛΔΩΤΘΣ ΜΕ 

ΜΟΝΛTOR ΚΑΛ 

ΤΟΧΘΛΑΤΟ CART 

2002 
NIHON KOHDEN / 

TEC 7511K VIVID 3 
1 

ΥΡΕΘΧΟΚΑΔΛΟΓΑΦΟΣ 2003 GE MEDICAL / P 2914 1 

ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΟ ΛΝΟΣ – 

ΛΝΟΦΑΥΓΓΑ 
2001 FIEGERT 1 

ΣΡΕΛΟΜΕΤΟ 2004 
SCHILLER / SPIROVIT 

SP1 
1 

ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑΣ 

ΦΟΘΤΟΣ 
2006 SIERE SIRIO 2 

 

     ΡΛΝΑΚΑΣ 25. Εξοπλιςμόσ Καρδιολογικοφ  Λατρείου 
 

ΚΑΔΛΟΛΟΓΛΚΟ 

ΛΑΤΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΕΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

ΚΑΔΛΟΓΑΦΟΣ 

ΡΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ 
2002 

MARQUETTE GE 

MEDICAL / MAC 

1200 ST 

2 

ΥΡΕΘΧΟΚΑΔΛΟΓΑΦΟΣ 2003 

GΕ ΜEDICAL 

SYSTEMS / 2347804-

3 

1 

ΤΑΡΘΤΑΣ ΚΟΡΩΣΕΩΣ 2002 
G.ELECTRIC / CASE 

8000 ΤΑΡΘΤΑΣ 2000 
1 

ΑΡΛΝΛΔΩΤΘΣ ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

MONITOR 

2002 
NIHON KOHDEN / 

TEC 7511K 
1 

     ΡΛΝΑΚΑΣ 26. Εξοπλιςμόσ Κλινικισ Μίασ Θμζρασ 
 

ΚΛΛΝΛΚH ΜΛΑΣ ΘΜΕΑΣ 

ΛΑΤΛΚΟ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑ 

ΕΤΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 

ΡΛΥΝΤΘΛΟ 

ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΟΥ 
 OLYMPUS / TD20 1 

 2002 

MEDLORE / 

SOLUSCOPE 03 

MENP 

1 

ΓΑΣΤΟΣΚΟΡΛΟ  
OLYMPUS / 2T 20 

GIF 
1 

 1991 
OLYMPUS / GIF 20 

PQ 
1 

  FUGI / EG 300 HR 1 

ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΡΛΟ  
OLYMPUS / CF P 20 

L 
1 

 1991 
FUGINON / EC7 LT 

2 
1 

ΡΛΑΓΛΟ 

ΓΑΣΤΟΣΚΟΡΛΟ 
 

FUGINON / ED7 XT 

2 
1 
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ΣΥΣΤΘΜΑ 

ΕΝΔΟΣΚΟΡΘΣΕΩΝ 
2012 EPX-2500HD 1 

ΣΥΣΤΘΜΑ 

ΟΥΟΔΥΝΑΜΛΚΘΣ 
2013 DUET LOGIC G2 1 

     ΡΛΝΑΚΑΣ 27. Εξοπλιςμόσ Κλινικϊν 
 

ΚΛΛΝΛΚΕΣ 

ΛΑΤΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ 
ΕΤΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΚΜΟΣ 

ΘΛΕΚΤΚΑΔΛΟΓΑΦΟΣ 2007 BURDICK ATRIΑ 5 

 2001 
PROGETTI / EPG 

PLUS 1 
1 

 2005 

PHILIPS 

MEDICAL 

SYSTEMS / PAGE 

WRITER TRIM II 

1 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Γ. ΕΥΚΥΝΕΣ ΚΑΛ ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΕΣ ΓΛΑ ΤΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΤΩΝ ΑΥΜ. 

Ωσ εμπλεκόμενοι ςτθν διαχείριςθ των ΑΥΜ ορίηονται  όςοι διαχειρίηονται                                 

(παράγουν, επεξεργάηονται, εγκρίνουν, φυλάςςουν και διακζτουν) πλθροφορίεσ που 

ςχετίηονται με τθν παραγωγι και διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ ΑΥΜ.   
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Θ αςφαλισ διαχείριςθ των παραγόμενων αποβλιτων του Ε.Α.Ν.Ρ. Μεταξά προχποκζτει τθν 

φπαρξθ ενόσ εςωτερικοφ οργανογράμματοσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχιμα 1. Οργανόγραμμα δομισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αποβλιτων ΥΜ 

 

Θ Επιτροπι Διαχείριςθσ των  Αποβλιτων Ε.Α.Ν.Ρ. ΜΕΤΑΞΑ, θ οποία  αναγράφεται ςτον 

παρακάτω πίνακα , ςτθν υπϋαρικμ ςυνεδρίαςθ 2 /20-2-2014 όριςε τον Υπεφκυνο Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων τθν κ. Γάτςιου Αςπαςία Επόπτρια Δθμόςιασ Υγείασ  με αναπλθρωματικό μζλοσ τθν 

κ. Τηζκου Κεοδϊρα Ρροϊςταμζνθ του Αυτοτελοφσ Γραφείου Υποςτιριξθσ του Ρολίτθ. 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ  Διαχείριςθσ Αποβλιτων Ε.Α.Ν.Ρ Μεταξά εγκρίκθκε με τθν 

υπϋαρικμ. 3/7-7-2014  ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 28. Επιτροπι Διαχείριςθσ των Αποβλιτων   
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Γ.1. ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΕΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΥΓΕΛΟΝΟΜΛΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

Θ παροφςα Επιτροπι θ οποία ςυςτινεται με τθν ευκφνθ του Διοικθτι/ Υπεφκυνου τθσ 

ΥΜ ζχει τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 

 Τθν ζγκριςθ και γενικι εποπτεία τθσ εφαρμογισ του ΕΚΔΑΥΜ. 

Ο ΕΚΔΑΥΜ κα περιγράφει επακριβϊσ τα κακικοντα και τισ 

ευκφνεσ όλου του προςωπικοφ, υγειονομικοφ και μθ, ςτθ 

διαχείριςθ των παραγόμενων αποβλιτων.  

 Τον οριςμό του Υπεφκυνου διαχείριςθσ αποβλιτων ο οποίοσ 

κα αναλάβει τθν κατάρτιςθ, το ςυντονιςμό και τθν εφαρμογι 

του ΕΚΔΑΥΜ και του Υπεφκυνου Αποκικευςθσ ΕΑΥΜ. 

 Τθν επικαιροποίθςθ του ΕΚΔΑΥΜ και τθ λιψθ διορκωτικϊν μζτρων ( ζγκριςθ και 

ανακεϊρθςθ). 

 Τθ διαςφάλιςθ ότι οι μθχανιςμοί παρακολοφκθςθσ και ελζγχου περιλαμβάνονται ςτον 

ΕΚΔΑΥΜ. Θ αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα του ςυςτιματοσ πρζπει να 

παρακολουκοφνται ϊςτε να είναι δυνατι θ επικαιροποίθςθ και βελτίωςθ του 

ςυςτιματοσ όταν αυτό είναι απαραίτθτο. 

 Τθν άμεςθ αντικατάςταςθ του ΥΔΑΥΜ ι των ΤΥΔΑΥΜ όταν αυτοί δε δφνανται να 

ανταπεξζλκουν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ. 

 Τθ μζριμνα για τθν επαρκι εκπαίδευςθ των μελϊν του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και τον 

προςδιοριςμό υπευκφνων για τθ διαρκι εκπαίδευςι τουσ, με τθ βοικεια κατάλλθλων 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. 

 Τθν εξαςφάλιςθ επαρκϊν πόρων και τθ διάκεςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν 

αποτελεςματικι υλοποίθςθ του ΕΚΔΑΥΜ (για παράδειγμα, κα πρζπει να εξαςφαλίςει 

ϊςτε επαρκζσ προςωπικό των τμθμάτων τθσ ΥΜ να είναι ςτθ διάκεςθ του ΥΔΑΥΜ για 

τθν εφαρμογι των διαδικαςιϊν που προβλζπονται από τον κανονιςμό διαχείριςθσ των 

παραγόμενων αποβλιτων). 

Οι ςυνεδριάςεισ τθσ επιτροπισ ςυγκαλοφνται από τον Διοικθτι /Υποδιοικθτι του Ε.Α.Ν.Ρ. 

Μεταξά  ι φςτερα από ειςιγθςθ του ΥΔΑΥΜ όταν κρίνεται ςκόπιμο και αν και εφόςον θ 

διμερισ ςυνεργαςία μεταξφ του ΥΔΑΥΜ και των μελϊν τθσ επιτροπισ δεν δφναται να 

λφςει ανακφπτοντα προβλιματα που αφοροφν τθ διαχείριςθ των παραγόμενων 

αποβλιτων.  Σε κάκε περίπτωςθ θ επιτροπι κα πρζπει να ςυνεδριάηει τουλάχιςτον μία 

φορά ετθςίωσ. 
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Γ.2. ΚΑΚΘΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΕΡΛΤΟΡΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΥΓΕΛΟΝΟΜΛΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

Υποδιοικθτισ/Υπεφκυνοσ τθσ ΥΜ  

           Είναι αρμόδιοσ για: 

 Τθ δθμιουργία και το ςυντονιςμό τθσ ΕΔΑΥΜ. 

 Τθ ςφγκλιςθ των ςυνεδριάςεων τθσ ΕΔΑΥΜ. 

 Τθ διαρκι ςυνεργαςία με τον ΥΔΑΥΜ και τουσ υπόλοιπουσ επικεφαλισ τμθμάτων 

για τθ ςχολαςτικι εφαρμογι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ και τισ ειδικζσ ανάγκεσ 

που ενδεχομζνωσ να προκφψουν ςτα διάφορα Τμιματα. 

 Τθν ζγκριςθ πόρων και ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ 

του ΕΚΔΑΥΜ. 

 Τθν εξαςφάλιςθ πόρων για τθν προϊκθςθ και διοργάνωςθ ςεμιναρίων 

εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ με αντικείμενο τθ διαχείριςθ των παραγόμενων 

αποβλιτων. 

 Τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ τθσ ΥΜ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των παραγόμενων 

αποβλιτων. 

 

 Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων τθσ ΥΜ  

Ο υπεφκυνοσ διαχείριςθσ αποβλιτων τθσ ΥΜ είναι αποδζκτθσ των προβλθμάτων και αναγκϊν 

του κάκε τμιματοσ τθσ μονάδασ, ενϊ ςυγχρόνωσ προΐςταται ςε κζματα διαχείριςθσ, 

ακολουκϊντασ τισ κατευκφνςεισ του Διοικθτι/ Υποδιοικθτι τθσ μονάδασ και τθσ αρμόδιασ 

επιτροπισ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των παραγόμενων αποβλιτων . 

Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να μπορεί να ζχει άμεςθ επικοινωνία με όλα τα μζλθ του 

προςωπικοφ τθσ ΥΜ. Ο ΥΔΑΥΜ είναι υπόλογοσ τθσ διαχείριςθσ απζναντι ςτον 

Διοικθτι/Υπεφκυνο τθσ ΥΜ και ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ. Κα πρζπει να ςυνεργάηεται με 

τουσ Δ/ντζσ των διαγνωςτικϊν Τμθμάτων τθσ ΥΜ, τον Ρρόεδρο Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν 

Λοιμϊξεων και τον Δ/ντι του Φαρμακείου, ϊςτε να γνωρίηει τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ για 

τθ διαχείριςθ των πακολογικϊν, φαρμακευτικϊν, χθμικϊν και ραδιενεργϊν αποβλιτων που 

προζρχονται από τα Τμιματα αυτά.  

Στον τομζα τθσ ςυλλογισ των αποβλιτων ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεφκυνοσ για: 

 Τθ ςυνεργαςία με τον Υπεφκυνο Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Τμιματοσ (ΤΥΔΑΥΜ) 

για τθν υλοποίθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ ςτα αντίςτοιχα Τμιματα. Ο 

Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων του κάκε τμιματοσ  μετά τθν υπϋαρικμ. 1/8-01-

2014 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων είναι ο Συντονιςτισ Δ/ντθσ 

και θ Ρροϊςταμζνθ του τμιματοσ. Στα εργαςτιρια Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων είναι ο Συντονιςτισ Δ/ντθσ του εργαςτθρίου. 
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 Τθν αποςτολι ςτουσ ΤΥΔΑΥΜ κατάλλθλων εντφπων για τθ ςυλλογι ςτοιχείων που 

αφοροφν τθ διαχείριςθ των αποβλιτων. 

 Τθ δθμιουργία και ενθμζρωςθ μθτρϊων που αφοροφν τθν παρακολοφκθςθ του 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των αποβλιτων με βάςθ τα ςτοιχεία που λαμβάνει από 

τουσ ΤΥΔΑΥΜ. 

 Τθ δθμιουργία και ενθμζρωςθ αρχείου με ςτοιχεία που αφοροφν τθ διαχείριςθ των 

ΑΥΜ. 

 Τθν αποςτολι ςτοιχείων και αναφορϊν που αφοροφν τθ διαχείριςθ των ΑΥΜ ανά 

τακτά χρονικά διαςτιματα ςτισ αρμοδιότθτεσ αρχζσ ι/και όποτε απαιτθκοφν τα 

ςτοιχεία αυτά από τισ παραπάνω αρχζσ. 

 Τθ γενικι εποπτεία του ςυςτιματοσ ςυλλογισ των αποβλιτων ςτουσ κατάλλθλουσ 

κάδουσ/δοχεία/περιζκτεσ και μεταφοράσ τουσ ςτα αντίςτοιχα ςθμεία αποκικευςθσ 

τθσ ΥΜ κακϊσ και τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων. 

Στον τομζα τθσ αποκικευςθσ ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεφκυνοσ για: 

 Τθν ενθμζρωςθ του υπευκφνου αποκικευςθσ ςχετικά με τουσ όρουσ και 

προδιαγραφζσ που διζπουν τθν αποκικευςθ των διαφόρων κατθγοριϊν ΑΥΜ. 

 Τθ γενικι εποπτεία τθσ αποκικευςθσ των ΕΑΥΜ.  

Στον τομζα ςυλλογισ και διάκεςθσ των αποβλιτων ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεφκυνοσ για: 

 Τον ςυντονιςμό και τθν επίβλεψθ τθσ διάκεςθσ των αποβλιτων εντόσ τθσ ΥΜ. 

 Τθν ενθμζρωςθ του προςωπικοφ που είναι επιφορτιςμζνο με τθ χωριςτι ςυλλογι 

και μεταφορά των αποβλιτων ςχετικά με τουσ όρουσ, προδιαγραφζσ και 

προςτατευτικά μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται. 

 Τον γενικό ζλεγχο τθσ μεταφοράσ των αποβλιτων εντόσ και εκτόσ τθσ ΥΜ. 

Στον τομζα τθσ επεξεργαςίασ των ΕΑΥΜ ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεφκυνοσ για: 

 Τθν ενθμζρωςθ του προςωπικοφ που είναι επιφορτιςμζνο με τθν επεξεργαςία των 

αποβλιτων ςχετικά με τουσ όρουσ, προδιαγραφζσ και προςτατευτικά μζτρα που 

πρζπει να λαμβάνονται. 

 Τον γενικό ζλεγχο τθσ επεξεργαςίασ των ΕΑΥΜ εντόσ τθσ ΥΜ ςφμφωνα με τισ 

επιταγζσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 Τθ διατιρθςθ αρχείου κόςτουσ που αφορά ςτθν επεξεργαςία των ΕΑΥΜ εκτόσ τθσ 

ΥΜ. 

 Τθ ςυνεργαςία με αδειοδοτθμζνουσ φορείσ (αν απαιτείται) για τθ μεταφορά και 

επεξεργαςία των ΕΑΥΜ εκτόσ τθσ ΥΜ. 

Στον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και πλθροφόρθςθσ του προςωπικοφ ο ΥΔΑΥΜ είναι 

υπεφκυνοσ για: 

 Τθ διαρκι ςυνεργαςία με τον Δ/ντι και τθν Ρροϊςταμζνθ του Νοςθλευτικοφ 

προςωπικοφ όπωσ και με τον Υποδιοικθτι τθσ ΥΜ, ϊςτε να διαςφαλίςει ότι το 
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ςφνολο του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ και των γιατρϊν γνωρίηει επακριβϊσ τα 

κακικοντά του ςε ό,τι αφορά τθ διαλογι ςτθν πθγι και τθν αποκικευςθ των 

παραγόμενων αποβλιτων και ότι τα κακικοντα των εργαηομζνων ςτθν 

κακαριότθτα και ςτο γραφείο γενικισ επιςταςίασ, περιορίηονται ςτθ 

φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά ςφραγιςμζνων περιεκτϊν. 

 Τθν ενθμζρωςθ του προςωπικοφ που εμπλζκεται ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων 

ςχετικά με τα μζτρα προςταςίασ που πρζπει να λαμβάνει. 

Στον τομζα τθσ διαχείριςθσ των ατυχθμάτων ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεφκυνοσ για: 

 Τθν ανάρτθςθ λίςτασ ενεργειϊν που πρζπει να λάβουν χϊρα ςε περίπτωςθ 

ατυχιματοσ, ςε ευκρινι ςθμεία εντόσ τθσ ΥΜ, τθ διατιρθςθ τουσ ςτα ςθμεία αυτά 

πάντοτε και τθ γνωςτοποίθςθ ςε όλο το προςωπικό των ενεργειϊν αυτϊν ϊςτε να 

τουσ είναι οικείεσ ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ. 

 Τθν εξζταςθ και τθν ζρευνα αναφερκζντων ατυχθμάτων ςχετικά με τθ διαχείριςθ 

των ΑΥΜ. 

Σε ό,τι αφορά τα προςομοιάηοντα με αςτικά παραγόμενα απόβλθτα (ΑΣΑ), ο ΥΔΑΥΜ 

είναι υπεφκυνοσ να προωκεί ςτον Διοικθτι/Υποδιοικθτι τθσ ΥΜ αλλά και ςτθν ΕΔΑΥΜ 

προγράμματα χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτουσ χϊρουσ τθσ ΥΜ. Ομοίωσ, ςε 

ςχζςθ με οριςμζνα ειδικά μθ επικίνδυνα απόβλθτα που παράγονται ςτισ ΥΜ και εμπίπτουν ςε 

εναλλακτικι διαχείριςθ, ο ΥΔΑΥΜ προωκεί τθ ςυνεργαςία τθσ ΥΜ με τα εγκεκριμζνα 

Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΣΕΔΑ), αναφορικά με τθ διαχείριςθ των 

Αποβλιτων Θλεκτρονικοφ και Θλεκτρικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), θλεκτρικϊν ςυςςωρευτϊν και 

μπαταριϊν, υλικϊν ςυςκευαςίασ κ.α.  Στθν περίπτωςθ που θ διοίκθςθ τθσ ΥΜ υιοκετιςει τα 

παραπάνω, ο ΥΔΑΥΜ είναι υπεφκυνοσ: 

 Για τθν ενθμζρωςθ του προςωπικοφ για τα προγράμματα αυτά. 

 Για τθν ανάρτθςθ διαφθμιςτικοφ υλικοφ ςτουσ χϊρουσ τθσ ΥΜ με ςκοπό τθ 

γνωςτοποίθςθ για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων αυτϊν ςτουσ χϊρουσ τθσ 

μονάδασ και τθν ενκάρρυνςθ του κοινοφ να ςυμμετζχει ςε αυτά. 

 Να παρακολουκεί τθν εφαρμογι των προγραμμάτων αυτϊν. 

 Να παρακολουκεί τθ ςυχνότθτα αποκομιδισ των ςυγκεκριμζνων αποβλιτων από τα 

ςυνεργεία των ΣΕΔΑ και να ςυνεργάηεται με αυτά. 

 Να γνωςτοποιεί ςτον Υποδιοικθτι τθσ ΥΜ τθν ανάγκθ πρόςκετων ςυμβάςεων ι 

ανανζωςθσ ςυμβάςεων με τα ΣΕΔΑ. 

Επιπλζον, ο ΥΔΥΑΜ εκτιμά ςε ςυνεργαςία με τον Ρροϊςτάμενο Γενικισ Επιςταςίασ & 

Κακαριότθτασ τισ ποςότθτεσ των παραγόμενων αςτικϊν αποβλιτων τθσ ΥΜ (όπωσ αναλφεται 

ςτο Ραράρτθμα, Ρ2). Τα ςτοιχεία αυτά καταγράφονται ςε αντίςτοιχο αρχείο που τθρείται από 

τον ΥΔΑΥΜ. 

Ο ΥΔΑΥΜ επίςθσ ςυςτθματικά ελζγχει και παρακολουκεί, δθμιουργϊντασ το ανάλογο 

αρχείο, τισ ακόλουκεσ παραμζτρουσ ανά κατθγορία αποβλιτων: 
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 Τθ μθνιαία παραγωγι ανά Τμιμα τθσ ΥΜ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που  λαμβάνει 

από τουσ ΤΥΔΑΥΜ. 

 Τισ εφαρμοηόμενεσ μεκόδουσ επεξεργαςίασ και διάκεςθσ. 

 Οικονομικά ςτοιχεία που αφοροφν τθ διαχείριςθ των αποβλιτων. 

 Το κόςτοσ προμικειασ των αποκθκευτικϊν μζςων και το κόςτοσ ςυλλογισ, 

μεταφοράσ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ των αποβλιτων. 

 Το κόςτοσ εφαρμογισ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. 

 Το κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ 

αποβλιτων τθσ ΥΜ. 

 Κζματα δθμόςιασ υγείασ. 

 Τα ςυμβάντα που ζχουν ωσ αποτζλεςμα τον τραυματιςμό του προςωπικοφ ι 

παρατθριςεισ που αφοροφν αςτοχίεσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των αποβλιτων. 

Τα ςυμβάντα αυτά κα πρζπει να αναφζρονται και ςτθν Επιτροπι Νοςοκομειακϊν 

Λοιμϊξεων. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςθμαντικζσ αρμοδιότθτεσ τισ οποίεσ ζχει ο ΥΔΑΥΜ, ενδζχεται 

να είναι απαραίτθτθ θ υποςτιριξθ του και από άλλα άτομα για τθν κάλυψθ όλων των 

απαιτιςεων ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ μεγάλων ι πολυκτιριακϊν ΥΜ. Τα επιπλζον άτομα 

και τα Τμιματα από τα οποία προζρχονται προςδιορίηονται από τθν Επιτροπι Διαχείριςθσ 

ΑΥΜ. 

 

 

 Δ/ντζσ Κλινικϊν/Τμθμάτων/Μονάδων/Εργαςτθρίων τθσ ΥΜ ( όπωσ αναγράφονται ςτον 

Ρίνακα 28) 

Οι Δ/ντζσ των Κλινικϊν/Τμθμάτων/Μονάδων/Εργαςτθρίων τθσ ΥΜ είναι υπεφκυνοι ςτα 
τμιματα τουσ  για τθ χωριςτι ςυλλογι των διαφορετικϊν κατθγοριϊν αποβλιτων, τθν 
αποκικευςθ και τθ περαιτζρω διαχείριςθ τουσ.  Αναλυτικότερα: 

 Διαςφαλίηουν ότι όλο το ιατρικό, παραϊατρικό και νοςθλευτικό προςωπικό αλλά και 

οι λοιποί εργαηόμενοι που δραςτθριοποιοφνται ςτθ δομι ευκφνθσ τουσ, γνωρίηουν 

επακριβϊσ τισ διαδικαςίεσ χωριςτισ ςυλλογισ ανά κατθγορία αποβλιτων και τισ 

εφαρμόηουν ςχολαςτικά. Σε ςυνεργαςία με τον ΥΔΑΥΜ φροντίηουν για τθν 

εκπαίδευςθ και επιμόρφωςι τουσ. 

 Συνεργάηονται με τον ΥΔΑΥΜ και ελζγχουν αςτοχίεσ και προβλιματα κατά τθν 

εφαρμογι του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αποβλιτων. 

 Είναι υπεφκυνοι για τθν επιλογι του Υπευκφνου Διαχείριςθσ Αποβλιτων Τμιματοσ 

(ΤΥΔΑΥΜ) προκειμζνου να υλοποιείται θ ορκι διαχείριςθ των αποβλιτων ςτα 

Τμιματά τουσ. 

 Κακοδθγοφν το ςφνολο του προςωπικοφ τουσ ϊςτε να τθροφν ςχολαςτικά τισ 

οδθγίεσ υγιεινισ και αςφαλείασ. 



  

42 

 

 

 

 

 Υπεφκυνοι Διαχείριςθσ ΑΥΜ Τμθμάτων (ΤΥΔΑΥΜ) 

Οι ΤΥΔΑΥΜ ορίηονται με ευκφνθ των Δ/ντϊν Τμθμάτων/Μονάδων/ 

Εργαςτθρίων/Κλινικϊν τθσ ΥΜ. Υπεφκυνοι Διαχείριςθσ των Αποβλιτων του κάκε τμιματοσ 

μετά τθν υπϋαρικμ. 1/8-01/2014 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων   είναι ο 

Συντονιςτισ Δ/ντθσ   και θ Ρροϊςταμζνθ του κάκε τμιματοσ. Στα εργαςτιρια Υπεφκυνοσ 

Διαχείριςθσ των Αποβλιτων είναι ο Συντονιςτισ Δ/ντθσ του εργαςτθρίου.  Οι  Υπεφκυνοι 

Διαχείριςθσ ΑΥΜ είναι υπεφκυνοι για τα εξισ: 

 Τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ΑΥΜ ςτο Τμιμα τουσ. 

 Τον ζλεγχο αντικατάςταςθσ των πλθρωμζνων ςάκων, δοχείων ι άλλων 

αποκθκευτικϊν μζςων. 

 Τθν επιτιρθςθ και εποπτεία του προςωπικοφ που είναι επιφορτιςμζνο με τθ 

ςυλλογι και μεταφορά των αποβλιτων. 

 Τθν εποπτεία τθσ μεταφοράσ των παραγόμενων αποβλιτων ςτουσ χϊρουσ 

αποκικευςθσ. 

 Τθ ςυμπλιρωςθ και αποςτολι των αντίςτοιχων εντφπων που αφοροφν τθ 

διαχείριςθ των αποβλιτων ςτον ΥΔΑΥΜ. 

 Τθν εκτίμθςθ τθσ ποςότθτασ των παραγόμενων ΕΑΥΜ από τθ λειτουργία του 

Τμιματοσ τουσ και τθν τιρθςθ ςχετικοφ αρχείου. 

 Τθ ςυνεργαςία με το Γραφείο Ρρομθκειϊν ϊςτε να υπάρχει διαρκϊσ επαρκζσ 

απόκεμα των κατάλλθλων αποκθκευτικϊν μζςων και μζςων ςυλλογισ όπωσ και 

των προςτατευτικϊν μζςων ενδυμαςίασ του προςωπικοφ. 

 Τθ ςυνεργαςία με τον ΥΔΑΥΜ ςε κζματα που αφοροφν τθ βελτίωςθ/ ςυμπλιρωςθ 

τθσ εφαρμογισ του ΕΚΔΑΥΜ ςτο Τμιμα τουσ. 

 Τθ ςυνεργαςία με το Γραφείο Επιςταςίασ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε 

ανκρϊπινο δυναμικό για τθ μεταφορά των παραγόμενων αποβλιτων. 

 

Δ/ντρια Νοςθλευτικοφ προςωπικοφ και  Δ/ντισ τθσ ΥΜ 

Θ Δ/ντρια Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ και ο Δ/ντισ ΥΜ ςε ςυνεργαςία με τθν εκάςτοτε 

Ρροϊςταμζνθ Νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, είναι υπεφκυνοι για τθν εκπαίδευςθ του 

προςωπικοφ νοςθλείασ, των βοθκϊν ιατρϊν, του προςωπικοφ επιςταςίασ και του λοιποφ 

εργαηόμενου προςωπικοφ  ςτθν ΥΜ ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ χωριςτισ ςυλλογισ ανά 

κατθγορία αποβλιτων, μεταφοράσ, αποκικευςθσ και διάκεςθσ των παραγόμενων 

αποβλιτων. Ωσ εκ τοφτου: 
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 Συνεργάηονται με τον ΥΔΑΥΜ και τουσ υπόλοιπουσ επικεφαλισ Τμθμάτων για τθ 

ςχολαςτικι εφαρμογι του ΕΚΔΑΥΜ και τισ ειδικζσ ανάγκεσ που ενδεχομζνωσ να 

προκφψουν για τα διάφορα Τμιματα. 

 Ρροωκοφν και διοργανϊνουν ςε ςυνεργαςία με τθ Διοίκθςθ τθσ ΥΜ ςεμινάρια 

εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ αναφορικά με τθ διαχείριςθ των παραγόμενων 

αποβλιτων. 

 

 

 

Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων τθσ ΥΜ 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων ςυνεργάηεται με τον ΥΔΑΥΜ ςε 

διαρκι βάςθ και του παρζχει τισ απαραίτθτεσ ςυμβουλζσ και κατευκφνςεισ αναφορικά με τον 

ζλεγχο πικανϊν μολφνςεων από τθ διαχείριςθ των αποβλιτων. Επιπλζον: 

 Ανιχνεφει ανάγκεσ πρόςκετθσ εκπαίδευςθσ ςτο εργαηόμενο προςωπικό ςτθ 

διαχείριςθ των αποβλιτων. 

 Διοργανϊνει και επιβλζπει τθν εφαρμογι εκπαιδευτικϊν και ενθμερωτικϊν 

προγραμμάτων διαχείριςθσ αποβλιτων εντόσ των ΥΜ. 

 Συνεργάηεται με τον ΥΔΑΥΜ και τουσ υπόλοιπουσ επικεφαλισ Τμθμάτων για τθ 

ςχολαςτικι εφαρμογι του ΕΚΔΑΥΜ. 

 Λαμβάνει μζριμνα για τυχόν απαιτοφμενθ απολφμανςθ.  

 Λαμβάνει μζριμνα για τθν κατά το δυνατό μείωςθ των ΕΑΥΜ που παράγονται από 

τα εργαςτιρια τθσ ΥΜ (απόβλθτα που περιζχουν επικίνδυνεσ χθμικζσ ουςίεσ). 

 

 

Διευκυντισ Φαρμακείου τθσ ΥΜ 

Ο Δ/ντισ Φαρμακείου τθσ ΥΜ, είναι υπεφκυνοσ για τθ μείωςθ των αποβλιτων που 

παράγονται κατά τθ λειτουργία του Φαρμακείου. Αναλυτικότερα, τα κακικοντα του ςχετικά 

με τθ διαχείριςθ αποβλιτων είναι τα εξισ: 

 Συνεργάηεται με τον ΥΔΑΥΜ, τουσ υπόλοιπουσ επικεφαλισ Τμθμάτων, τθν 

Ρροϊςταμζνθ του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ και τον Διοικθτι/Υποδιοικθτι τθσ ΥΜ 

και τουσ ςυμβουλεφει για τισ ορκζσ πρακτικζσ διαχείριςθσ των παραγόμενων 

αποβλιτων ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία και τισ κατευκφνςεισ τθσ κεντρικισ 

διοίκθςθσ. 

 Ηυγίηει και διατθρεί αρχείο με τισ ποςότθτεσ των φαρμάκων (ςε gr, kg, ml, ι l και όχι 

ςε τεμάχια) που επιςτρζφονται ι καταςτρζφονται. 
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 Αναφζρει ςτον ΥΔΑΥΜ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα (1 φορά εβδομαδιαίωσ) ι 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ ΥΜ ι/και όποτε του ηθτθκεί από τον ΥΔΑΥΜ τισ 

ποςότθτεσ αποβλιτων οι οποίεσ παράγονται/ καταςτρζφονται. 

 Συντονίηει τισ διαδικαςίεσ ελζγχου διαχείριςθσ των αποβλιτων του Φαρμακείου. 

 Συνεργάηεται με το Γραφείο Ρρομθκειϊν ϊςτε να υπάρχει διαρκϊσ επαρκζσ 

απόκεμα των κατάλλθλων αποκθκευτικϊν μζςων και μζςων ςυλλογισ όπωσ και 

των προςτατευτικϊν μζςων ενδυμαςίασ του προςωπικοφ. 

 Διαςφαλίηει τθν επαρκι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτθν διαχείριςθ των 

διαφορετικϊν κατθγοριϊν παραγόμενων αποβλιτων του Φαρμακείου. 

 Φροντίηει υπεφκυνα για τθν αςφαλι διαχείριςθ των γονιδιοτοξικϊν προϊόντων και 

αποβλιτων. 

 

           Δ/ντζσ Διαγνωςτικϊν Τμθμάτων τθσ ΥΜ 

Τα κακικοντα του Δ/ντι ενόσ Διαγνωςτικοφ Τμιματοσ που χειρίηεται ραδιοϊςότοπα ςε 
ό,τι αφορά τθ διαχείριςθ των παραγόμενων ραδιενεργϊν αποβλιτων περιλαμβάνουν: 

 Συνεργάηεται με τον ΥΔΑΥΜ, τουσ υπόλοιπουσ επικεφαλισ Τμθμάτων, τθν 

Ρροϊςταμζνθ του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ και το Διοικθτικό Δ/ντι τθσ ΥΜ και τον 

ςυμβουλεφει για τισ ορκζσ πρακτικζσ διαχείριςθσ των παραγόμενων ραδιενεργϊν 

αποβλιτων ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία και τισ κατευκφνςεισ τθσ κεντρικισ 

διοίκθςθσ. 

 Εκτιμά τισ ποςότθτεσ των ραδιενεργϊν αποβλιτων που επιςτρζφονται ι 

καταςτρζφονται και διατθρεί αντίςτοιχο αρχείο. 

 Αναφζρει ςτον ΥΔΑΥΜ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα (1 φορά μθνιαίωσ) ι 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ ΥΜ ι/και όποτε του ηθτθκεί από τον ΥΔΑΥΜ τισ 

ποςότθτεσ ραδιενεργϊν αποβλιτων οι οποίεσ παράγονται. 

 Συντονίηει τισ διαδικαςίεσ ελζγχου τθσ διάκεςθσ των ραδιενεργϊν αποβλιτων. 

 Διαςφαλίηει τθν επαρκι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ που διαχειρίηεται τα 

ραδιενεργά απόβλθτα. 

 

Ρροϊςτάμενοσ του Γραφείου Ρρομθκειϊν τθσ ΥΜ 

Ο  Ρροϊςτάμενοσ του Γραφείου Ρρομθκειϊν ςυνεργάηεται ςε μόνιμθ βάςθ με τουσ 

ΤΥΔΑΥΜ με ςτόχο τθν αδιάλειπτθ παροχι όλων των απαραίτθτων μζςων για τθ διαχείριςθ 

των παραγόμενων αποβλιτων. Τα μζςα αυτά πρζπει να είναι διακζςιμα ανά πάςα ςτιγμι και 

ωσ εκ τοφτου ο Ρροϊςτάμενοσ του Γραφείου Ρρομθκειϊν  φροντίηει για τθ δθμιουργία 

κατάλλθλου αποκεματικοφ. Είναι επίςθσ υπεφκυνοσ για τθν ζρευνα και αγορά μζςων 

διαχείριςθσ αποβλιτων, φιλικϊν προσ το  περιβάλλον. 
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Δ/ντθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ τθσ ΥΜ 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ τθσ ΥΜ είναι υπεφκυνοσ για τθν εγκατάςταςθ και 

ςυντιρθςθ των αποκθκευτικϊν μζςων και χϊρων κακϊσ και των μζςων φορτοεκφόρτωςθσ 

των αποβλιτων εντόσ τθσ ΥΜ, ςφμφωνα με τισ επιταγζσ τθσ κείμενθσ εκνικισ νομοκεςίασ. 

Επιπρόςκετα: 

 Διαςφαλίηει τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςχετικά με τισ αρχζσ και 

τουσ όρουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων που τίκενται από τον ΕΚΔΑΥΜ. 

 Εξαςφαλίηει τθν άρτια εκπαίδευςθ του προςωπικοφ που εργάηεται ςτισ 

εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ των αποβλιτων, εντόσ τθσ ΥΜ. 

 

 

Υπεφκυνοσ αποκικευςθσ ΕΑΥΜ τθσ ΥΜ 

Ο Υπεφκυνοσ αποκικευςθσ των ΕΑΥΜ ορίηεται από τθν Επιτροπι Διαχείριςθσ 
Αποβλιτων Υγειονομικισ Μονάδασ και είναι αρμόδιοσ για: 

 Τον ζλεγχο των ποςοτιτων ΕΑΥΜ που παραλαμβάνει ςτον αποκθκευτικό χϊρο και 

των ποςοτιτων που διατίκενται ςε τρίτουσ για επεξεργαςία ι/και διάκεςθ. 

 Τον ςυντονιςμό των μεταφορζων και τθν αςφαλι τοποκζτθςθ των ΕΑΥΜ ςτα 

αντίςτοιχα ςθμεία αποκικευςθσ. 

 Τθ διαςφάλιςθ των απαραίτθτων ςυνκθκϊν ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ (π.χ. 

ψυγεία, καταψφκτεσ). 

 Τθν ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν και του Διοικθτι/Υπο-

διοικθτι/Υπεφκυνου τθσ ΥΜ ςχετικά με ανάγκεσ του αποκθκευτικοφ χϊρου 

(πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ, πλθρότθτα ψυκτικϊν μζςων, τεχνικά προβλιματα κλπ). 

 Τθ διατιρθςθ των χϊρων αποκικευςθσ ςε καλι κατάςταςθ. 

 Τθ ςυνεργαςία με τον ΥΔΑΥΜ, ςε κζματα και προβλθματιςμοφσ που αφοροφν τθ 

λειτουργία των αποκθκευτικϊν χϊρων. 

 

Ρροϊςτάμενοσ Γραφείου Επιςταςίασ-Κακαριότθτασ τθσ ΥΜ 

Αναφορικά με τθ διαχείριςθ των παραγόμενων αποβλιτων ςτθν ΥΜ, ο Ρροϊςτάμενοσ 
Επιςταςίασ – Κακαριότθτασ είναι υπεφκυνοσ για: 

 Τθ διαςφάλιςθ τθσ ορκισ διαχείριςθσ των οικιακοφ τφπου αποβλιτων (ΑΣΑ) – 

χωριςτι ςυλλογι, μεταφορά, αποκικευςθ ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ εκτόσ τθσ ΥΜ – 
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πριν τθν αποκομιδι τουσ από τα απορριμματοφόρα. Για το ςκοπό αυτό προΐςταται 

του προςωπικοφ κακαριότθτασ, το οποίο και κατευκφνει.  

 Τθ ςωςτι κακοδιγθςθ του προςωπικοφ κακαριότθτασ. 

 Τθ μεταφορά ΕΑΥΜ μόνο από κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό. 

 Τθν παροχι προςωπικοφ κακαριότθτασ ςτθ διάκεςθ των ΤΥΔΑΥΜ, για τθ μεταφορά 

των ΕΑΥΜ. 

 Τθ ςυνεργαςία με τον ΥΔΑΥΜ ςτα ςτάδια εκτίμθςθσ των παραγόμενων αποβλιτων 

ι όπου αλλοφ απαιτείται. 

 Τθν αναφορά ςτον Διοικθτι/Υποδιοικθτι/Υπεφκυνο τθσ ΥΜ όποιων προβλθμάτων 

ι/και προβλθματιςμϊν ςχετικά με τθ ςυλλογι και μεταφορά των αποβλιτων 

(πρόςκετεσ ανάγκεσ μζςων, προςωπικοφ, κ.α.). 

Συμπλθρωματικι υποχρζωςθ του γραφείου Επιςταςίασ είναι  να κατακζτει ςτον ΥΔΑΥΜ 

το βάροσ για κάκε είδοσ αποβλιτων ανά τμιμα, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ( π.χ 1 

φορά τθν εβδομάδα ) ι όποτε ορίςει ο ΥΔΑΥΜ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ . 

 

Εργαηόμενοι Εξωτερικοφ Συνεργείου Κακαριότθτασ                                                                          

 Ππωσ  προβλζπεται  από  τθ  ςφμβαςθ  του  Νοςοκομείου  μασ  με  Εξωτερικό Συνεργείο 

κακαριότθτασ, ςτα κακικοντα των εργαηομζνων περιλαμβάνεται και ςυλλογι, μεταφορά 

και αποκικευςθ των ΑΥΜ εντόσ τθσ ΥΜ. Οι εργαηόμενοι που εμπλζκονται ςτισ ανωτζρω 

διαδικαςίεσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνοι. Θ παροχι κατάλλθλα 

εκπαιδευμζνου προςωπικοφ αποτελεί ευκφνθ του Γραφείου Γενικισ Επιςταςίασ του 

Νοςοκομείου. 

 

Σφμφωνα με το ΦΕΚ /Β’/ 1537/8-5-2012 ο ΥΔΑΥΜ  κατά τθ διαρκι ςυνεργαςία  με τον Δ/ντθ 

και τθν Ρροϊςταμζνθ του Νοςθλευτικοφ προςωπικοφ , όπωσ και με τον Υποδιοκθτι τθσ ΥΜ  

είναι υπεφκυνοσ ϊςτε να διαςφαλίςει  ότι το ςφνολο του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ  και των 

βοθκϊν ιατρϊν γνωρίηουν επακριβϊσ τα κακθκοντά τουσ ςε ό,τι αφορά  τθ διαλογι ςτθν 

πθγι και αποκικευςθ των παραγόμενων αποβλιτων  και ότι τα κακικοντα των εργαηομζνων 

ςτθν κακαριότθτα και ςτο γραφείο επιςταςίασ περιορίηονται ςτθ φορτοεκφόρτωςθ και 

μεταφορά ςφραγιςμζνων δοχείων/ κάδων/περιεκτϊν. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ Δ.  ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ,  ΡΘΓΕΣ ΚΑΛ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ              

ΣΤΘΝ ΥΜ 

 

Δ1. ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ Ε.Α.Ν.Ρ. ΜΕΤΑΞΑ 

Οι κατθγορίεσ των αποβλιτων που παράγονται ςτισ ΥΜ περιλαμβάνουν: 

α) Αςτικά Στερεά Απόβλθτα (ΑΣΑ): Απόβλθτα που προςομοιάηουν με 
οικιακά όπωσ αυτά που προζρχονται από τθν παραςκευι φαγθτϊν ςτισ 
κουηίνεσ των υγειονομικϊν μονάδων, από τισ δραςτθριότθτεσ εςτίαςθσ, 
γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαςτικό, μζταλλα, υλικά ςυςκευαςίασ και άλλα μθ 

επικίνδυνα υλικά.  

β) Επικίνδυνα Απόβλθτα Υγειονομικϊν Μονάδων (ΕΑΥΜ): Ζνα απόβλθτο 
χαρακτθρίηεται ωσ επικίνδυνο βάςει γενικισ ι ειδικισ αντιςτοιχίασ με επικίνδυνεσ ουςίεσ, 
μόνο εάν αυτζσ οι ουςίεσ είναι παροφςεσ ςε ςυγκεντρϊςεισ (π.χ. ποςοςτό επί τοισ εκατό κατά 
βάροσ) που είναι αρκετζσ, ϊςτε το απόβλθτο να εκδθλϊςει μία από τισ ακόλουκεσ ιδιότθτεσ 
του Ρίνακα 1 (ΚΥΑ 13588/725/2006) που ακολουκεί. 

β1) Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ): απόβλθτα τα οποία 
εκδθλϊνουν μόνο τθν επικίνδυνθ ιδιότθτα Θ9 του Ρίνακα 1 (ζχουν ζρκει ςε επαφι 
με αίμα, εκκρίςεισ ι άλλα βιολογικά υγρά και μποροφν να μεταδϊςουν λοιμϊδθ 
νοςιματα).  

β2) Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα (ΜΕΑ): απόβλθτα τα οποία εκδθλϊνουν τθν 
επικίνδυνθ ιδιότθτα Θ9 ταυτόχρονα με μία ι περιςςότερεσ επικίνδυνεσ ιδιότθτεσ του 
Ρίνακα 1 (όπωσ ιςτοί, όργανα, μζρθ ςϊματοσ, πειραματόηωα, μολυςματικά 
απόβλθτα που περιζχουν υδράργυρο, άλλα βαρζα μζταλλα, αμίαντο, κυτταροτοξικά–
κυτταροςτατικά-χθμειοκεραπευτικά και άλλα φάρμακα) και ςυνικωσ προζρχονται 
από Εργαςτιρια (Μικροβιολογικά, Ρακολογοανατομικά κ.α.) και από Τμιματα όπου 
γίνονται χθμειοκεραπείεσ.  

β3) Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα (ΑΕΑ): Απόβλθτα τα οποία εκδθλϊνουν μία 
τουλάχιςτον επικίνδυνθ ιδιότθτα του Ρίνακα 1 εκτόσ τθσ ιδιότθτασ Θ9. Χθμικζσ 
ουςίεσ που αποτελοφνται από ι περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ όπωσ χλωροφόρμιο, 
τριχλωροαικυλζνιο, ξυλζνιο, ακετόνθ, μεκανόλθ, ανόργανεσ χθμικζσ ενϊςεισ που 
περιζχουν οξζα και αλκάλια (π.χ κειικό, υδροχλωρικό, νιτρικό, χρωμικό οξφ, 
υδροξείδιο του νατρίου και διάλυμα αμμωνίασ) και άλλα οξειδωτικά (KMnO4, 
K2Cr2O7) ι επιβραδυντζσ (NaHSO3, Na2SO3), αμαλγάματα οδοντιατρικισ, οργανικζσ 
χθμικζσ ενϊςεισ που χρθςιμοποιοφνται για τθν κακαριότθτα (φαινόλεσ), 
κατεςτραμμζνα κερμόμετρα, πιεςόμετρα υδραργφρου, ζλαια εκροισ από αντλίεσ 
κενοφ, εξαντλθμζνα προςροφθτικά υλικά, φίλτρα, διαλφτεσ που χρθςιμοποιοφνται 
ςτα ακτινολογικά εργαςτιρια κ.α. 

γ) Ειδικά ρεφματα αποβλιτων: ραδιενεργά, μπαταρίεσ, ςυςκευαςίεσ με αζρια υπό 
πίεςθ, ρεφματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ κ.α. 
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Δ.2. ΕΚΤΛΜΘΣΘ ΚΑΛ ΚΑΤΑΓΑΦΘ ΤΟΥ ΒΑΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
 

 Οι  εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ και το είδοσ των αποβλιτων που παράγει το Ε.Α.Ν.Ρ. Μεταξά 

εμφανίηονται ςτον Ρίνακα 29, ενϊ οι ποςότθτεσ αποβλιτων και το είδοσ των αποβλιτων ςε 

ςχζςθ με τα διάφορα Εργαςτιρια και Τμιματα εμφανίηονται ςτουσ Ρίνακεσ  30 ζωσ 41. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 29. Ραραγόμενεσ Ροςότθτεσ Αποβλιτων  ςτθν ΥΜ 

 
 

ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ 
       ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

ΕΚΤΛΜΩΜΕΝΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΡΟΥ 

ΡΑΑΓΟΝΤΑΛ ΣΤΘΝ 
ΥΓΕΛΟΝΟΜΛΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΚΤΛΜΩΜΕΝΕΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΥΓΩΝ 
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΡΟΥ 
ΡΑΑΓΟΝΤΑΛ ΣΤΘΝ 

ΥΓΕΛΟΝΟΜΛΚΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

 

Αςτικά Στερεά 
Απόβλθτα (ΑΣΑ) 

 

~923Kg/θμζρα 
- 

Επικίνδυνα Απόβλθτα 
Αμιγϊσ Μολυςματικά 
(ΕΑΑΜ) 

 

~170Kg/θμζρα 
~3.224lt/μινα 

 

Μεικτά Επικίνδυνα 
Απόβλθτα (ΜΕΑ) 

 
 

~25Kg/θμζρα 

~3.205lt/μινα 

 
Άλλα Επικίνδυνα 
Απόβλθτα (ΑΕΑ) 

 
               ~33 Kg/θμζρα 

 
~540lt/μινα 

 
Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν νζα ΚΥΑ  146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Βϋ/8-5-2012),Ραράρτθμα ΛΛ, 
άρκρο 6.4.4, τα ΑΕΑ κα αποκθκεφονται εντόσ ΥΜ, για διάςτθμα όχι μεγαλφτερο του ενόσ ζτουσ 

ΡΛΝΑΚΑΣ 30. Ραραγόμενεσ Ροςότθτεσ Τμιματοσ Ρυρθνικισ Λατρικισ 
 

Σφμφωνα με το υπ’άρικμ. Ρρωτ. 3287/14-2-14 του Τμιματοσ Ρυρθνικισ Λατρικισ  ςτο Τμιμα 
παράγονται περίπου δφο ςυςκευαςίεσ θμερθςίωσ μολυςματικά απόβλθτα  ΕΑΑΜ .   

ΕΑΑΜ 350kgr /μινα 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 31. Ραραγόμενεσ Ροςότθτεσ  Αποβλιτων Ακτινολογικοφ  Εργαςτθρίου 
 

                     ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΚΟ 

  ΕΛΔΟΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
ΕΚΤΛΜΩΜΕΝΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΝΑ ΜΙΝΑ 

 
ΑΕΑ   

ΣΤΕΕΑ  
1 kg/μινα 

ΥΓΑ  
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- 

 
ΜΕΑ  

ΣΤΕΕΑ  
- 

ΥΓΑ 7lt/μινα 
 

ΕΑΑΜ ΥΓΑ 2400lt/μινα 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 32. Ραραγόμενεσ Ροςότθτεσ  Αποβλιτων  Φαρμακείου 
 

ΦΑΜΑΚΕΛΟ 

ΕΛΔΟΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
ΕΚΤΛΜΩΜΕΝΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΝΑ ΘΜΕΑ 

 
ΑΕΑ   

ΣΤΕΕΑ               
 (Άδεια μπουκαλάκια  
κυτταροςτατικϊν, βελόνεσ, 
ςφριγγεσ, κ.λ.π. υλικά ςτθν 
Ραραςκευι των κεραπειϊν) 

 
 
 
 

15 Kg/θμζρα 
 

ΥΓΑ  
- 

 
ΜΕΑ  

ΣΤΕΕΑ  
- 

ΥΓΑ - 
 

Στο φαρμακευτικό τμιμα  υπάρχουν δφο μθχανιματα (κάλαμοι κακζτου νθματικισ ροισ) τα 
οποία δεν ζχουν απόβλθτα ςτθν κακθμερινι λειτουργία. Τα φίλτρα των μθχανθμάτων 
αλλάηονται κάκε πζντε χρόνια 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 33. Ραραγόμενεσ Ροςότθτεσ  Αποβλιτων  Αιμοδοςίασ 
 

ΑΛΜΟΔΟΣΛΑ 

ΕΛΔΟΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
ΕΚΤΛΜΩΜΕΝΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 

 
ΕΑΑΜ   

ΣΤΕΕΑ 480lt /θμζρα ( 12 bt των 40 lt/ θμζρα) 

ΥΓΑ 760lt/μινα 

 
ΜΕΑ  

ΣΤΕΕΑ  
- 

ΥΓΑ 60lt/μινα 
 

ΑΕΑ ΣΤΕΕΑ - 

ΥΓΑ 
 

- 

ΑΛΜΟΔΟΣΛΑ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΕΛΔΟΣ & ΡΟΣΟΤΘΤΑ  ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 34.Ραραγόμενεσ  Ροςότθτεσ  Αποβλιτων   Ανοςολογικοφ  Εργαςτθρίου 
 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΛΚΟ 

ΕΛΔΟΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
ΕΚΤΛΜΩΜΕΝΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΝΑ ΘΜΕΑ 

 
ΕΑΑΜ   

ΣΤΕΕΑ 13,5lt/θμζρα 

ΥΓΑ  

 
ΜΕΑ  

ΣΤΕΕΑ 0,6 kg/θμζρα 
 

ΥΓΑ ~21lt/θμζρα 
 

ΑΕΑ  ΥΓΑ & ΣΤΕΕΑ 0,6 kg/θμζρα 

ΑΣΑ ΣΤΕΕΑ 3 kg/θμζρα 
 
 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΛΚΟ 
ΕΛΔΟΣ  

ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 
(ΛΑΤΛΚΟ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑ) 

ΕΛΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘ ΕΛΔΟΣ 
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΥΓΩΝ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
ΛΛΤΑ ΑΝΑ 

ΜΘΝΑ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΣΤΕΕΩΝ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
ΚΛΛΑ ΑΝΑ 

ΜΘΝΑ 

ΒΝΛΛ ΑΝΑΛΥΤΘΣ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΛΑΣ 

ΜΕΑ ~150lt/μινα 5/μινα 

ΒΝΛΛ ΑΝΑΛΥΤΘΣ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΛΑΣ 

ΑΕΑ - 3kg/μινα 

TRITURUS ΑΝΑΛΥΤΘΣ ELISA MEA 
AEA 

30lt/μινα 2,5 
0,6 

ELISYS  UNO ΑΝΑΛΥΤΘΣ ELISA MEA 
AEA 

10lt/μινα 1kg 
0,4 

CAPILLAR  YS  
SEBIA 2 

ΑΝΟΣΟΧΘΜΛΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΜΕΑ 
ΑΕΑ 

15lt/μινα 0,5 
2 

COBAS ROCHE ΑΝΑΛΥΤΘΣ 
ΘΛΕΚΤΟΧΘΜΕΛΟΦΩΤΑΥΓΕΛ

ΑΣ 

ΜΕΑ 
ΑΕΑ 

240lt/μινα 5 
8 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΑ ~445lt/μινα ~14kg/μινα 

AEA - ~14kg/μινα 

ΕΛΔΟΣ  ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 
(ΛΑΤΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ) 

ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ ΡΟΥ ΡΑΑΓΕΛ   

ARCHTECT 1000 2 EAAM (750lt/μινα) 

ID-GEL STATION  2 ΜΕΑ ( 40lt/μινα) 

INNOVA 1 ΜΕΑ (20lt/μινα) 

CELL-DYNN 1 EAAM (10lt/μινα) 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 35. Ραραγόμενεσ  Ροςότθτεσ  Αποβλιτων  Αιματολογικοφ  Εργαςτθρίου 
 

ΑΛΜΑΤΟΛΟΓΛΚΟ 
Πλοι  οι  Αναλυτζσ του Αιματολογικοφ τμιματοσ εργαςτθριακοφ τομζα 
ζχουν υγρά απόβλθτα τα οποία ανικουν ςτθν κατθγορία ΜΕΑ 
 
ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

ΕΚΤΛΜΩΜΕΝΕΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ  ΑΝΑ ΜΘΝΑ 

ΕΑΑΜ  
ΣΤΕΕΑΣ ΜΟΦΘΣ π.χ 
Επιχρίςματα αίματοσ ςε γυάλινεσ πλάκεσ, μικροαιματοκρίτεσ, πιπζτεσ μιασ 
χριςθσ με πουάρ ρφγχοι από αυτόματεσ πιπζτεσ, γάντια μιασ χριςθσ, 
πεταλοφδεσ αιμολθψίασ. 

 
~4.000 τεμάχια/μινα 

ΕΑΑΜ  
ΥΓΑΣ ΜΟΦΘΣ 
Σωλθνάρια   μόνο με  αίμα 

~12,000 τεμάχια/μινα 

ΜΕΑ  
ΣΤΕΕΑΣ ΜΟΦΘΣ π.χ 
ότορεσ αναλυτϊν πιξθσ οι οποίοι περιζχουν ορό αίματοσ και 
αντιδραςτιρια, πιπζτεσ μιασ χριςθσ που περιζχουν υπολείμματα 
αντιδραςτθρίων. 

~900  -τεμάχια 
(ρότορεσ)/μινα 

ΜΕΑ  
ΥΓΑΣ ΜΟΦΘΣ π.χ 
Σωλθνάρια RIA  τα οποία περιζχουν αίμα και αντιδραςτιρια 

~1200 τεμάχια/μινα 

ΑΕΑ  
 ΥΓΑΣ ΜΟΦΘΣ π.χ 
Υπολείμματα από Χρωςτικζσ ουςίεσ, buffers,αντιδραςτιρια 

~1,500 lt/μινα 

ΑΕΑ 
 ΣΤΕΕΑΣ ΜΟΦΘΣ π.χ 
Φιαλίδια με υπολείμματα αντιδραςτθρίων  

~260 τεμάχια /μινα 
 

ΑΣΑ ~15 ςάκοι/μινα 

 

      ΡΛΝΑΚΑΣ 36. Ραραγόμενεσ  Ροςότθτεσ  Αποβλιτων  Ρακολογοανατομικοφ Εργαςτθρίου  
 

ΡΑΚΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΛΚΟ 
ΕΛΔΟΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

ΕΚΤΛΜΩΜΕΝΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ  ΑΝΑ ΜΘΝΑ  

 
ΑΕΑ   

ΣΤΕΕΑ 180kg/μινα 
 

ΥΓΑ  
450lt/μινα 

 
ΜΕΑ  

ΣΤΕΕΑ 1000kgr/μινα 

ΥΓΑ - 

ΕΑΑΜ ΣΤΕΕΑ 60kg/μινα 
 

ΥΓΑ - 

Αιχμθρά Αντικείμενα ΣΤΕΕΑ 2,7lt/μινα ( 1 δοχείο) 
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ΡΑΚΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΛΚΟ 
ΕΛΔΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

(ΛΑΤΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ) 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ 

ΕΛΔΟΣ  ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΡΟΥ 
ΡΑΑΓΕΛ ΑΝΑ ΜΘΝΑ 

DACO AUTOSTAINER 1 100lt/μινα ΑΕΑ 
 

DACO AUTOSTAINER LINK 48 1 200lt/μινα ΑΕΑ 
 

IΣΤΟΚΛΕΝΤΑ THERMO EXCELSIOR ES 1 30lt/μινα ΑΕΑ 
 

ROCHE Bench Special Stains 1 35lt/μινα ΑΕΑ 
 

LEICA Autostainer XL 1 22lt/μινα ΑΕΑ 
 

 

      ΡΛΝΑΚΑΣ 37. Ραραγόμενεσ  Ροςότθτεσ  Αποβλιτων  Βιοχθμικοφ Εργαςτθρίου  
 

ΒΛΟΧΘΜΛΚΟ  
ΕΛΔΟΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

ΕΚΤΛΜΩΜΕΝΕΣ  ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ   ΑΝΑ ΘΜΕΑ 

 
EAAM 

ΣΤΕΕΑ 5kg/θμζρα 
 

ΥΓΑ  
2lt/θμζρα 

MEA ΣΤΕΕΑ 5kg/θμζρα 
 

ΥΓΑ 73lt/θμζρα 
 

AEA ΣΤΕΕΑ 3kg/θμζρα 
 

ΥΓΑ 0,3lt/θμζρα 
 

ΑΣΑ ΣΤΕΕΑ 5kg/θμζρα 
 
 
 
 
 

ΒΛΟΧΘΜΛΚΟ 
ΕΛΔΟΣ  

ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 
(ΛΑΤΛΚΟ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑ) 

ΕΛΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘ ΕΛΔΟΣ 
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΥΓΩΝ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
ΛΛΤΑ ΑΝΑ 
ΒΔΟΜΑΔΑ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΣΤΕΕΩΝ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΚΛΛΑ 
ΑΝΑ ΒΔΟΜΑΔΑ 

Architect 
8000+16000 

ΒΛΟΧΘΜΛΚΟΣ 
ΑΝΑΛΥΤΘΣ 

ΜΕΑ ~300lt/βδομάδα - 

Architect 
8000+16000 

ΒΛΟΧΘΜΛΚΟΣ 
ΑΝΑΛΥΤΘΣ 

AEA - 5 kg /βδομάδα 

AIA 2000 ST ΑΝΟΣΟΧΘΜΛΚΟΣ ΜΕΑ 10 lt/βδομάδα 5kg lt/βδομάδα 
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ΑΝΑΛΥΤΘΣ 

ΑΛΑ ΑΝΟΣΟΧΘΜΛΚΟΣ 
ΑΝΑΛΥΤΘΣ 

ΜΕΑ 1 lt/βδομάδα 1 kg /βδομάδα 

BECKMAN Access 
DxI 800 

ΑΝΟΣΟΧΘΜΛΚΟΣ 
ΑΝΑΛΥΤΘΣ 

ΜΕΑ 60 lt/βδομάδα 10 kg /βδομάδα 

Axym ΑΝΟΣΟΧΘΜΛΚΟΣ 
ΑΝΑΛΥΤΘΣ 

ΜΕΑ 0,9 lt/βδομάδα 0,5 kg /βδομάδα 

ADAMS HPLC MEA 5 lt/βδομάδα 

 
- 
 
 

 
 

TDX 

ΑΝΑΛΥΤΘΣ 
ΡΟΛΩΜΕΝΟΥ 
ΦΚΟΛΣΜΟΥ 

 
 

ΜΕΑ 

 
 

0,1 lt/βδομάδα 

 
 

0,1 kg /βδομάδα 

COBAS ROCHE ΑΝΟΣΟΧΘΜΛΚΟΣ 
ΑΝΑΛΥΤΘΣ 

ΜΕΑ 60 lt/βδομάδα 9,4 kg /βδομάδα 

ΣΥΝΟΛΟ 
MEA ~437lt 

/βδομάδα 
26kg/ kg /βδομάδα 

AEA  5kg/βδομάδα 

 

 

           Στο βιοχθμικό εργαςτιριο λειτουργοφν οι κάτωκι φυγόκεντροι χωρίσ τθ δθμιουργία αποβλιτων 

ALC PK 130 LABWARE ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ 

 NF 800 NUVE ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ 

LABWARE MSE CELLSEP 6/720R SANYO ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ 
 

 

 

             ΡΛΝΑΚΑΣ 38. Ραραγόμενεσ  Ροςότθτεσ  Αποβλιτων  Κυτταρολογικοφ Εργαςτθρίου 
 

ΚΥΤΤΑΟΛΟΓΛΚΟ 
ΕΛΔΟΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

ΕΚΤΛΜΩΜΕΝΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΝΑ 
ΜΘΝΑ 

 
ΑΕΑ   

ΣΤΕΕΑ  
- 

ΥΓΑ  
6lt /μινα 

ΜΕΑ ΣΤΕΕΑ - 

ΥΓΑ - 

ΔΟΧΕΛΑ  ΑΛΧΜΘΩΝ 
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ 

 20 δοχεία / μινα 

ΚΥΤΤΑΟΛΟΓΛΚΟ 
ΕΛΔΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ 

ΕΛΔΟΣ  & ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
ΡΟΥ ΡΑΑΓΕΛ 

ΤΘΛΝ-PRER 1  ΕΑΑΜ- 4 lt/μινα  
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             ΡΛΝΑΚΑΣ 39. Ραραγόμενεσ  Ροςότθτεσ  Αποβλιτων  Μικροβιολογικοφ Εργαςτθρίου  
 

ΜΛΚΟΒΛΟΛΟΓΛΚΟ 
ΕΛΔΟΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

ΕΚΤΛΜΩΜΕΝΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ  ΑΝΑ ΘΜΕΑ 

ΕΑΑΜ ΣΤΕΕΑ ~20kgr /θμζρα 
 

ΥΓΑ  
- 

ΜΕΑ ΣΤΕΕΑ 18kg/θμζρα 
 

ΥΓΑ 10lt/θμζρα 
 

ΑΕΑ ΣΤΕΕΑ 2 kg/θμζρα 

ΥΓΑ - 

ΑΣΑ ΣΤΕΕΑ 12kg 

ΥΓΑ - 

ΜΛΚΟΒΛΟΛΟΓΛΚΟ 
ΕΛΔΟΣ  

ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 
(ΛΑΤΛΚΟ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑ) 

 
ΕΛΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘ 

ΕΛΔΟΣ 
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΥΓΩΝ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
ΛΛΤΑ ΑΝΑ 

ΜΘΝΑ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΣΤΕΕΩΝ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩ
Ν ΚΛΛΑ 

ΑΝΑ 
ΒΔΟΜΑΔΑ 

AXSYM ( ABBOTT) Ανοςολογικόσ Αναλυτισ 
SN 6702 

MEA ~10lt/βδομάδα 1kg/βδομά
δα 

BACTEC 9240 Επϊαςθ 
Αιμοκαλλιεργειϊν SN 

DB4275 

MEA - 100kg 

AUTION MAX AX 
4280 

Αναλυτισ βιοχθμ. 
Δοκιμαςίασ οφρων SN 

40503054 

MEA ~40lt/βδομάδα 3kg/βδομά
δα 

VAITEK2 COMPACT Μθχάνθμα για MIC 
Ταυτοποίθςθ Μικροβίων 

SN 3213 

EAAM - 1kg/βδομά
δα 

      ΡΛΝΑΚΑΣ 40.  Είδοσ Αποβλιτων  Εξοπλιςμοφ  Αναιςκθςιολογικοφ Τμιματοσ 
 

ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΚΟ 
ΕΛΔΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

(ΛΑΤΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ) 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ 

ΕΛΔΟΣ  
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΡΟΥ 

ΡΑΑΓΕΛ 

ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ EASYVAC 3 ΥΓΑ EAAM:                             
1200 

ςάκοι/ετθςίωσ 
Κάκε ςάκοσ 1 1/2 lt 
(1800lt/ετθςίωσ) 

ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΥ 2 ΥΓΑ EAAM:                              
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ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΚΟΥ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ AISYS 1200 
ςάκοι/ετθςίωσ 

Κάκε ςάκοσ 1 1/2 lt 
(1800lt/ετθςίωσ) 

ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΡΛΤΟΛΧΛΩΝ ΑΝΑΟΦΘΣΕΩΝ 2 ΥΓΑ EAAM: 
720 ςάκοι 
/ετθςίωσ 

Κάκε ςάκοσ 1 1/2 lt 
(1080 lt/ετθςίωσ) 

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΛΩΝ ABL 725 1 MEA 
60 φιάλεσ/ ετθςίωσ 
Κάκε φιάλθ 600ml 

(36lt/ ετθςίωσ) 

 

             ΡΛΝΑΚΑΣ 41. Ραραγόμενεσ  Ροςότθτεσ  Αποβλιτων  Χειρουργείου 
 

ΧΕΛΟΥΓΕΛΟ 
ΕΛΔΟΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

 
ΕΚΤΛΜΩΜΕΝΘΕΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ  ΕΤΘΣΛΩΣ 

 
ΕΑΑΜ  
(ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΣΑΚΩΝ ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ) 

ΣΤΕΕΑ  
- 

ΥΓΑ 2500 ςάκοι αναρρόφθςθσ 
ετθςίωσ 

 
ΜΕΑ  
(ΑΡΟΒΛΘΤΑ  ΣΑΚΩΝ ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ-
HIPEC) 

ΣΤΕΕΑ - 

ΥΓΑ 30 ςάκοι αναρρόφθςθσ 
ετθςίωσ 

 

 

Θ εκτίμθςθ και καταγραφι του βάρουσ όλων των κατθγοριϊν επικίνδυνων αποβλιτων 
γίνεται ωσ εξισ: 

Για μία εβδομάδα ςτο πρϊτο τρίμθνο κάκε ζτουσ, ο ΤΥΔΑΥΜ με τθ ςυνεργαςία του 
προςωπικοφ επιςταςίασ τθσ ΥΜ, ηυγίηει τουσ περιζκτεσ με τα παραγόμενα επικίνδυνα 
απόβλθτα (ΕΑΥΜ) του Τμιματοσ του. Από τα ςτοιχεία αυτά εξάγει το μζςο βάροσ ανά 
κατθγορία περιζκτθ, το οποίο χρθςιμοποιεί για το υπόλοιπο του ζτουσ, ςτθν εκτίμθςθ του 
παραγόμενου βάρουσ όλων των κατθγοριϊν επικίνδυνων αποβλιτων (ΒΛ. ΡΑΑΤΘΜΑ, Ρ.2 
Εκτίμθςθ ποςοτιτων των διαφόρων κατθγοριϊν αποβλιτων) 

Στθ ςυνζχεια ςυμπλθρϊνει ειδικό ζντυπο (Ζντυπο 1) για τα επικίνδυνα απόβλθτα που 
κα κατευκυνκοφν ςτον κατάλλθλο χϊρο αποκικευςθσ. 
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   Ζντυπο 1. Αποςτολι ΕΑΥΜ Ρροσ  Αποκικευςθ (ςυμπλθρϊνεται από τον ΤΥΔΑΥΜ) 
 

ΕΝΤΥΡΟ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΕΑΥΜ ΡΟΣ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ 

 

ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ: …………………………………………………………………………………………..…………… 

ΡΘΓΘ/ΤΜΘΜΑ: ………………………………………………………………………………………………………….….…………. 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ: ……………………………………………………………….……………….……..………….. 

ΩΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ: …………………………………………………………………………………………………….………….…… 

 

Κατθγορία 

ΕΑΥΜ 

Τφποσ 

περιζκτθ 

(ςάκοσ, 

δοχείο, κάδοσ 

κ.α.) 

Χρϊμα 

περιζκτθ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΕΑΥΜ 

Αρικμόσ 

περιεκτϊν 

Ροςότθτα 

(kg) 

     

     

     

 

……………………………………………                                   …………………………………………….. 

                 Υπογραφι Υπευκφνου Αποςτολισ                            Υπογραφι Υπευκφνου Αποκικθσ 

Ο Υπεφκυνοσ αποκικευςθσ ελζγχει τισ ειςερχόμενεσ ποςότθτεσ (πλικοσ περιεκτϊν) 

επικίνδυνων αποβλιτων ΕΑΥΜ ςτο χϊρο τθσ αποκικευςθσ και υπογράφει τθν παραλαβι 

τουσ, ςτο αντίςτοιχο πεδίο, εφόςον οι παραλαμβανόμενεσ ποςότθτεσ ςυμπίπτουν με τα 

αναγραφόμενα ςτο ζντυπο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, ο Υπεφκυνοσ αποκικευςθσ ενθμερϊνει 

άμεςα τον ΤΥΔΑΥΜ προκειμζνου να βρεκεί θ αιτία τθσ διαφοράσ αυτισ και να λθφκοφν τα 

απαραίτθτα μζτρα. Στθ ςυνζχεια, αντίγραφο του παραπάνω εντφπου επιςτρζφεται ςτον 

ΤΥΔΑΥΜ, ο οποίοσ αποςτζλλει ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία ςτον ΥΔΑΥΜ, ανά τακτά χρονικά 

διαςτιματα (1 φορά εβδομαδιαίωσ) ι ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ ΥΜ ι/και όποτε του το ηθτά 

ο ΥΔΑΥΜ. Κατά τθν αποςτολι των ςτοιχείων αυτϊν, ο ΤΥΔΑΥΜ χρθςιμοποιεί το πρότυπο του 

Ρίνακα 42. Ομοίωσ οι Υπεφκυνοι του Φαρμακείου και των Διαγνωςτικϊν Τμθμάτων 

διαβιβάηουν ςτον ΥΔΥΑΜ αντίςτοιχα ςτοιχεία ςχετικά με τα ακατάλλθλα/ καταςτρεφόμενα 

φάρμακα και τα ραδιενεργά απόβλθτα. 

Ο ΥΔΑΥΜ ο οποίοσ ςυγκεντρϊνει τα δεδομζνα των παραγόμενων ποςοτιτων 

αποβλιτων είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτίμθςθ των ςυνολικϊν ποςοτιτων ανά κατθγορία 

αποβλιτων και τθν ανάλυςθ των ςυμπεραςμάτων που προκφπτουν.   
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ΡΛΝΑΚΑΣ 42. Ραραγωγι ΕΑΥΜ ανά Τμιμα τθσ ΥΜ (ςυμπλθρϊνεται από τον ΤΥΔΑΥΜ) 

Ρθγι/Τ

μιμα 

Ρερίοδοσ 

αναφοράσ 

Αρικμόσ 

αποςτολϊν 

προσ 

αποκι-

κευςθ 

Κατθγορία 

ΕΑΥΜ 

Τφποσ 

περιζκτθ 

(ςάκοσ, 

δοχείο, 

κάδοσ 

κ.α.) 

Χρϊμα 

περιζκτθ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΕΑΥΜ 

Αρικμόσ 

περιεκτϊν 

Ροςό-

τθτα 

(kg) 

        

        

        

Τα ςτοιχεία των παραγόμενων ποςοτιτων αςτικϊν αποβλιτων αλλά και επικίνδυνων 

αποβλιτων ανά κατθγορία, τα οποία λαμβάνει από τουσ ΤΥΔΑΥΜ, καταχωροφνται ςε 

αντίςτοιχο αρχείο (αν είναι δυνατόν θλεκτρονικό) από τον ΥΔΑΥΜ (ςτο πρότυπο του Ρίνακα 

43). 

Tα παραπάνω ςτοιχεία καταχωροφνται από τουσ ΤΥΔΑΥΜ και τον ΥΔΑΥΜ ςε 

θλεκτρονικά αρχεία εφόςον είναι εφικτό, ενϊ ο ΥΔΑΥΜ και ο Υπεφκυνοσ αποκικευςθσ 

διατθροφν τα πρωτότυπα ζντυπα για χρονικι διάρκεια δφο (2) ετϊν. 

ΡΛΝΑΚΑΣ 43. Συγκεντρωτικά ςτοιχεία παραγωγισ αποβλιτων ςτθν ΥΜ (ςυμπλθρϊνεται     

από τον ΥΔΑΥΜ) 

Κατθγορία αποβλιτων 

Εκτιμϊμενεσ παραγόμενεσ ποςότθτεσ 

ςτερεϊν αποβλιτων 
Εκτιμϊμενεσ 

παραγόμενεσ ποςότθτεσ 

υγρϊν αποβλιτων 
Kg/θμζρα l/θμζρα 

ΑΣΑ    

ΕΑΑΜ    

ΜΕΑ    

ΑΕΑ    

ΑΛΛΑ ΕΥΜΑΤΑ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

   

             *εκτιμϊνται με βάςθ τον όγκο και το πλικοσ των αποκθκευτικϊν μζςων 
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Δ.3. ΡΟΛΘΨΘ ΤΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
 

Θ τελικι λφςθ ςτο πρόβλθμα διακζςεωσ των αποβλιτων φαίνεται να είναι θ μθ 

παραγωγι μεγάλων ποςοτιτων αποβλιτων. Θ προςζγγιςθ αυτι ονομάηεται  

ελαχιςτοποίθςθ αποβλιτων και περιλαμβάνει ζνα νζο τρόπο ςκζψεωσ ςχετικά 

με τθ δθμιουργία των αποβλιτων. Θ πρόλθψθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων 

αποτελεί δζςμευςθ τθσ ΥΜ και κα πρζπει να εςτιάηει  ςε ςτρατθγικζσ 

πρόλθψθσ . ( Καρβοφνθ Σ. , Γεωργακζλοσ Δ., 2003)6.  

Θ πρόλθψθ αυτι επιτυγχάνεται μζςω :  

Τθσ προμικειασ υλικϊν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ ΥΜ αποφεφγοντασ το πλεόναςμα 

(αποφεφγοντασ τθν αγορά μεγαλφτερων ποςοτιτων από τισ απαιτοφμενεσ).  

 Τθσ βελτιςτοποίθςθσ του χρόνου και των διαδικαςιϊν των παραγγελιϊν ϊςτε να 

μειωκεί θ πικανότθτα λιξθσ του χρόνου ηωισ κάποιου υλικοφ. 

 Τθσ διατιρθςθσ ςτοιχείων των υλικϊν που υπάρχουν ςτισ αποκικεσ ϊςτε να 

προωκείται θ χριςθ των υλικϊν για τα οποία πλθςιάηει ο χρόνοσ λιξθσ τουσ. 

 Τθσ προμικειασ υλικϊν τα οποία δφνανται εφκολα να αξιοποιθκοφν. 

 Τθσ ςυμμετοχισ ςε προγράμματα διαλογισ ςτθν πθγι, εφόςον αυτι είναι δυνατι. 

 Τθσ ςυμμετοχισ ςε προγράμματα «εναλλακτικισ διαχείριςθσ» 

Θ ζννοια τθσ «εναλλακτικισ διαχείριςθσ» των αποβλιτων, όπωσ προςδιορίςτθκε με το 

Ν. 2939/2001, αφορά όλεσ τισ «εργαςίεσ ςυλλογισ, μεταφοράσ, προςωρινισ αποκικευςθσ, 

επαναχρθςιμοποίθςθσ και αξιοποίθςθσ των αποβλιτων, ϊςτε να επιςτρζφουν ςτο ρεφμα τθσ 

αγοράσ ι να ανακτάται θ παραγόμενθ ενζργεια εφόςον χρθςιμοποιθκοφν ωσ καφςιμα» και 

υλοποιείται μζςω εγκεκριμζνων Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ, δθλαδι, οργανϊςεων 

ςε ατομικι ι ςυλλογικι βάςθ, με οποιαδιποτε νομικι μορφι. Οι ειδικότερεσ προχποκζςεισ 

και οι όροι διαχείριςθσ μιασ ςειράσ προϊόντων μετά τθ χριςθ τουσ, όπωσ των 

χρθςιμοποιθμζνων μπαταριϊν και ςυςςωρευτϊν, των λαμπτιρων, των αποβλιτων 

θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, των χρθςιμοποιθμζνων λιπαντικϊν ελαίων, των 

οχθμάτων ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ, των χρθςιμοποιθμζνων ελαςτικϊν αυτοκινιτων, 

των αποβλιτων από κατεδαφίςεισ κ.α., προςδιορίηονται ςε επί μζρουσ ΡΔ που ζχουν 

δθμοςιευκεί ςε Φφλλα Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ). Θ εναλλακτικι διαχείριςθ των 

παραπάνω προϊόντων αποτελεί αρμοδιότθτα του Δ/ντθ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  E.  ΔΛΑΧΩΛΣΜΟΣ, ΣΥΛΛΟΓΘ, ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΛ                          
ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ ΤΩΝ ΑΥΜ 

E.1. ΒΑΣΛΚΕΣ ΑΧΕΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΥΜ ΣΤΘΝ ΥΜ 

 Τα απόβλθτα διαχωρίηονται ςτον τόπο παραγωγισ τουσ, ανάλογα με τον 

ενδεικνυόμενο τρόπο διαχείριςισ τουσ και τθ φφςθ τουσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δυνατότθτεσ για ανακφκλωςθ, 

επαναχρθςιμοποίθςθ ι ανάκτθςι τουσ. 

 Ο διαχωριςμόσ των αποβλιτων γίνεται ςτο ςθμείο 

παραγωγισ τουσ από αυτόν που παράγει  τα απόβλθτα (π.χ. γιατρό, νοςθλευτι) και 

διατθρείται κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ όςο και κατά τθ διάρκεια τθσ 

αποκικευςθσ. Υπεφκυνοσ ελζγχου διαχείριςθσ αποβλιτων, μετά από απόφαςθ τθσ 

υπ’ αρικμ. 1/8-01-2014 Επιτροπισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων  είναι ο Συντονιςτισ 

Δ/ντθσ  και θ Ρροϊςταμζνθ του κάκε τμιματοσ, ενϊ για τα εργαςτιρια Υπεφκυνοσ 

ελζγχου διαχείριςθσ αποβλιτων είναι ο Συντονιςτισ  Δ/ντθσ του εκάςτοτε 

εργαςτθρίου.    

 Υπάρχουν διακζςιμα αποκθκευτικά μζςα και αναρτθμζνεσ οδθγίεσ που αφοροφν το 

διαχωριςμό, τθ ςυλλογι και τθν πλιρωςθ των αποκθκευτικϊν μζςων των 

αποβλιτων ςτα ςθμεία παραγωγισ και ςυλλογισ των αποβλιτων.   

 Θ αποκομιδι και μεταφορά αποβλιτων ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ γίνεται βάςει 

ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ.   

 Οι ςάκοι των αποβλιτων ζχουν ςφραγιςκεί κατάλλθλα και φζρουν ετικζτα με το 

περιεχόμενο και το ςθμείο παραγωγισ τουσ. 

 Τα διαχωριςμζνα απόβλθτα τοποκετοφνται ςε μζςα αποκικευςθσ κατάλλθλου 

χρϊματοσ, με ςιμανςθ, ϊςτε να είναι εφκολα αναγνωρίςιμα και ακολουκοφν τθ 

ςωςτι γραμμι διαχείριςθσ. 

 Κατάλλθλοι υποδοχείσ (π.χ. κάδοι) τοποκετοφνται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ, όπου 

παράγονται ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ αποβλιτων. 

 Οι υποδοχείσ απομακρφνονται, όταν είναι γεμάτοι το πολφ κατά τα 3/4. 

 Θ χωριςτι ςυλλογι των αποβλιτων γίνεται όςο το δυνατό πλθςιζςτερα ςτον τόπο 

παραγωγισ τουσ (π.χ. εντόσ χειρουργείου, εντόσ των δωματίων των αςκενϊν κ.α.). 

 Τα ΑΣΑ περιςυλλζγονται με ςυχνότθτα ανάλογθ με το φόρτο εργαςίασ των 

Τμθμάτων που τα παράγουν ενϊ τα ΕΑΥΜ το ελάχιςτο μια φορά θμερθςίωσ. 

 Οι κάδοι αποβλιτων τοποκετοφνται ςε κζςεισ με εφκολθ πρόςβαςθ και ζχουν 

ποδοκίνθτο μθχανιςμό. Ραραμζνουν ςυνεχϊσ κλειςτοί. 

 Δεν επιτρζπεται θ μεταφορά του περιεχομζνου από ζναν κάδο ςε άλλο ακόμα και 

όταν ζχει γίνει λάκοσ διαχωριςμόσ λόγω υψθλοφ κινδφνου μόλυνςθσ και οχλιςεων. 

 Πλοι οι κάδοι πλζνονται με απολυμαντικό ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ. 
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 Τα τροχιλατα ςυλλογισ και μεταφοράσ των αποβλιτων των Τμθμάτων 

κυκλοφοροφν κλειςμζνα, ζχουν τουσ ςάκουσ δεμζνουσ και καλά τοποκετθμζνουσ 

ςτο εςωτερικό τουσ, δε φορτϊνονται ςε μεγάλο φψοσ, διατθροφνται ςε καλι 

κατάςταςθ και πλζνονται κακθμερινά με ειδικό απολυμαντικό. 

 Τα τροχιλατα που μεταφζρουν απόβλθτα με μολυςματικό χαρακτιρα δεν 

χρθςιμοποιοφνται για άλλεσ εργαςίεσ. 

 Αν αςτικοφ τφπου και επικίνδυνα απόβλθτα αναμιχκοφν, τότε το ςφνολο κα πρζπει 

να διαχειρίηεται ωσ επικίνδυνα απόβλθτα. 

 Αποφεφγεται με κάκε τρόπο θ δθμιουργία ςκόνθσ, αερίων, ςταγονιδίων και θ 

άμεςθ επαφι των χεριϊν με τα απόβλθτα. 

 Υπάρχει ο κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ για τθν απολφμανςθ του χϊρου και των χεριϊν 

του προςωπικοφ (ςυςτινεται το πλφςιμο των χεριϊν μετά από κάκε επαφι με 

απόβλθτα). 

 Θ μεταφορά των αποβλιτων δε γίνεται από κοινοφ με τθ μεταφορά τροφϊν ι 

ιματιςμοφ (π.χ. με τον ίδιο ανελκυςτιρα). 

 Ο μεταφορζασ ενθμερϊνεται επακριβϊσ για το είδοσ και τθν επικινδυνότθτα του 

φορτίου που μεταφζρει. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ αγωγϊν απόρριψθσ επικίνδυνων αποβλιτων (απλϊν ι υπό 

κενό).  

 Απαγορεφεται θ ανάμιξθ αποβλιτων διαφορετικϊν κατθγοριϊν. 

 

Ε.2 ΔΛΑΧΩΛΣΜΟΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ 

Τα απόβλθτα τοποκετοφνται ξεχωριςτά ςε διακριτοφσ περιζκτεσ ανάλογα με τα ποιοτικά 

τουσ χαρακτθριςτικά και τθ μζκοδο επεξεργαςίασ τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δυνατότθτεσ 

για ανακφκλωςθ, επαναχρθςιμοποίθςθ  ι ανάκτθςθ τουσ. Τα διαχωριςμζνα απόβλθτα 

τοποκετοφνται ςε κατάλλθλουσ υποδοχείσ ςυγκεκριμζνου χρϊματοσ και χαρακτθριςτικϊν 

ανάλογα με τθ φφςθ τουσ και τθν επεξεργαςία ςτθν οποία πρόκειται να υποβλθκοφν. Γενικά: 

 Απαγορεφεται θ ανάμιξθ διαφορετικϊν κατθγοριϊν αποβλιτων ςτθν ίδια 

ςυςκευαςία.  

 Τα ςυςκευαςμζνα απόβλθτα, μετά από τθ διαλογι ςτθν πθγι, απαγορεφεται να 

υποςτοφν οποιαδιποτε περαιτζρω διαλογι.  

 Οι ςυςκευαςίεσ των αποβλιτων των προθγουμζνων κατθγοριϊν απαγορεφεται να 

παραβιαςτοφν.  

 Απαγορεφεται θ ανάμιξθ ςυςκευαςιϊν διαφορετικϊν κατθγοριϊν αποβλιτων. 

Ειδικότερα: 
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ΑΣΑ: Ακολουκοφνται οι πρακτικζσ που κακορίηονται από τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 

50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Βϋ/22.12.2003) ςχετικά με τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν 

αποβλιτων. 

ΕΑΥΜ: Θ ξεχωριςτι ςυλλογι τουσ πραγματοποιείται από το αρμόδιο προςωπικό, ςτο 

ςθμείο παραγωγισ τουσ, τθ ςτιγμι που παράγονται. Τοποκετοφνται ξεχωριςτά ςε διακριτοφσ 

περιζκτεσ, ανάλογα με τθν κατθγορία (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ). Οι επί μζρουσ περιζκτεσ 

ςφραγίηονται επί τόπου από το προαναφερόμενο προςωπικό. 

Ειδικά ρεφματα αποβλιτων: Θ διαχείριςθ τουσ γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ 13588/725/2006, τα εκτελεςτικά Ρροεδρικά Διατάγματα του 

Ν.2939/2001 και λοιπζσ διατάξεισ, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν. 

 

Ε.3 ΣΥΛΛΟΓΘ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΘΝ ΥΜ 

Για τθ ςυλλογι αποκικευςθ και μεταφορά των ΑΣΑ χρθςιμοποιοφνται ςακοφλεσ ςε 

ςυνδυαςμό με πλαςτικοφσ κάδουσ. Οι τελικοί υποδοχείσ αυτισ τθσ κατθγορίασ αποβλιτων 

βρίςκονται εκτόσ τθσ περιμζτρου τθσ ΥΜ, κατά 

προτίμθςθ ςτθ δευτερεφουςα ζξοδο τθσ (αν 

υπάρχει), από όπου τα παραλαμβάνει ο υπόχρεοσ 

φορζασ (οικείοσ ΟΤΑ) ι αδειοδοτθμζνοσ ςυλλζκτθσ 

μεταφορζασ. Για τα ΑΣΑ ακολουκοφνται οι 

πρακτικζσ ςυλλογισ που κακορίηονται από τθν Κοινι 

Υπουργικι Απόφαςθ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 

1909/Βϋ/22.12.2003) ςχετικά με τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων.  

Ειδικότερα τα αςτικά απόβλθτα  ςτουσ καλάμουσ των αςκενϊν  κα τοποκετοφνται  ςε 

διαφανείσ ςακοφλεσ  για να είναι ορατό το περιεχόμενο (όςο αυτό είναι  εφικτό)  και να 

ελζγχεται θ ςυλλογι τουσ. Στθ ςυνζχεια  οι διαφανείσ ςακοφλεσ κα ςυλλζγονται από το 

προςωπικό του ςυνεργείου κακαριότθτασ   ςε μαφρεσ ςακοφλεσ .   

Για τα επικίνδυνα απόβλθτα τθσ ΥΜ τα πιο κατάλλθλα και ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενα 

μζςα ςυςκευαςίασ είναι τα βαρζλια, οι ςακοφλεσ, τα δοχεία και άλλου είδουσ ςυνδυαςμζνεσ 

ςυςκευαςίεσ. Οριςμζνα μζςα ςυλλογισ και μεταφοράσ επικίνδυνων αποβλιτων 

επαναχρθςιμοποιοφνται εφόςον δεν ζχουν υποςτεί οποιουδιποτε είδουσ βλάβθ κατά τισ 

προθγοφμενεσ χριςεισ τουσ και ζχουν υποςτεί ςχολαςτικό κακαριςμό και απολφμανςθ.  

Ειδικότερα, ςε ότι αφορά τισ προδιαγραφζσ των περιεκτϊν που χρθςιμοποιοφνται: 

α) όταν πρόκειται για ςακοφλεσ, αυτζσ είναι κατάλλθλου πάχουσ και υλικοφ, δεν 

ςχίηονται εφκολα και δεν κλείνουν με ςυρραφι. Είναι καταςκευαςμζνεσ από πολυαικυλζνιο 

υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE) ι χαμθλισ πυκνότθτασ (LDPE) πάχουσ τουλάχιςτον 1,5 mm. Οι 

ςακοφλεσ που προορίηονται για μικρό βάροσ αποβλιτων κλείνουν με δζςιμο του λαιμοφ. Οι 

ςακοφλεσ για μεγάλο βάροσ αποβλιτων τοποκετοφνται ςε δεφτερθ πλαςτικι ςακοφλα και 

ςφραγίηονται με ετικζτα τφπου self−locking για τθν αποφυγι διαρροισ.  



  

62 

 

β) όταν πρόκειται για ςτεγανοφσ περιζκτεσ τφπου hospital box, ςτουσ οποίουσ 

τοποκετοφνται οι ςακοφλεσ με τα επικίνδυνα απόβλθτα, φζρουν ενςωματωμζνθ ςακοφλα 

(υλικοφ πλθν PVC) ανάλογου χρϊματοσ, ενςωματωμζνο ζλαςμα για ςφράγιςμα του 

περιεχόμενου και λαβζσ ικανζσ για να κρατιςουν το βάροσ τουσ όταν μεταφζρονται. Μεταξφ 

του περιζκτθ και τθσ ςακοφλασ παρεμβάλλεται κατάλλθλο απορροφθτικό υλικό, ςε επαρκι 

ποςότθτα, ϊςτε να απορροφά τυχόν διαφυγζσ υγρϊν. Ο περιζκτθσ κλείνει με τρόπο που δεν 

επιτρζπει το μετζπειτα εφκολο άνοιγμά του. 

Τα hospital boxes και οι λοιπζσ ςυςκευαςίεσ που χρθςιμοποιοφνται ωσ εξωτερικοί 

περιζκτεσ για τθ μεταφορά των επικίνδυνων αποβλιτων:  

 είναι κατάλλθλα κατά UN,  

 ζχουν το διεκνζσ ςφμβολο και τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ του μολυςματικοφ ι/και 

επικίνδυνου, ανάλογα με τθν κλάςθ ςτθν οποία κατατάςςονται,  

 αναγράφουν τθν κλάςθ και τον αρικμό UN και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλθτα» 

(ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ),  

 φζρουν ενςωματωμζνθ αδιάβροχθ ετικζτα από ανεξίτθλο μελάνι και  αναγράφουν 

τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

 θμερομθνία παραγωγισ,  

 ακριβι κζςθ παραγωγισ (π.χ. κάλαμοσ/Τμιμα/Εργαςτιριο),  

 ποςότθτα αποβλιτων,  

 κατθγορία αποβλιτων,  

 προοριςμό αποβλιτων. 

Κανζνασ περιζκτθσ επικίνδυνων αποβλιτων δεν απομακρφνεται αν δεν αναγράφεται το 

ςθμείο παραγωγισ και το περιεχόμενό του. Θ ςυχνότθτα τθσ ςυλλογισ τουσ είναι τουλάχιςτον 

1 φορά θμερθςίωσ ι και ςυχνότερα ανάλογα με τισ ανάγκεσ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ 

πλιρωςθ τουσ δεν ξεπερνάει τα 3/4 τθσ ςυνολικισ τουσ χωρθτικότθτασ. Μετά τθν 

απομάκρυνςι τουσ αντικακίςτανται άμεςα με νζουσ. 

 Πταν τα απόβλθτα προορίηονται για αποτζφρωςθ οι περιζκτεσ είναι κόκκινοι, φιλικοί 

για το περιβάλλον, κατάλλθλου υλικοφ ϊςτε κατά τθν 

αποτζφρωςθ να μθν παράγονται επικίνδυνα αζρια κακϊσ και 

κατάλλθλου βάρουσ και όγκου για τθν εφκολθ μεταφορά τουσ. 

Τα απόβλθτα τοποκετοφνται ςε κόκκινεσ ςακοφλεσ και οι 

ςακοφλεσ ςε ειδικοφσ περιζκτεσ (τφπου hospital box) ίδιου 

χρϊματοσ, χωρθτικότθτασ 40-60 lt. 

 Πταν τα επικίνδυνα απόβλθτα προορίηονται για αποτζφρωςθ ςε ειδικζσ ςυνκικεσ, θ 

οποία πραγματοποιείται ςε εξειδικευμζνεσ εγκαταςτάςεισ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ που 

περιζχουν >1% αλογονοφχεσ ενϊςεισ, χρθςιμοποιοφνται ςυςκευαςίεσ πράςινου χρϊματοσ.  

Οι περιζκτεσ αποβλιτων που προορίηονται για αποςτείρωςθ (δθλαδι αμιγϊσ 

μολυςματικϊν-ΕΑΑΜ) είναι κίτρινοι, αδιαφανείσ, μιασ χριςεωσ, φιλικοί για το περιβάλλον, 

κατάλλθλου πάχουσ και υλικοφ. 
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Στθν περίπτωςθ των ΕΑΥΜ εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ του εκνικοφ και κοινοτικοφ 

δικαίου που ιςχφουν για τα επικίνδυνα εμπορεφματα και οι οποίεσ βαςίηονται ςτισ απαιτιςεισ 

των ςυμφωνιϊν και κωδίκων των διεκνϊν ενϊςεων για τισ οδικζσ, καλάςςιεσ, 

ςιδθροδρομικζσ και αεροπορικζσ μεταφορζσ, όπωσ είναι θ ADR, ΛΜΟ/IMDG, RID, IATA, ICAO  

(κεφάλαιο 1 παρ. 1.1 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 24944/1159/2006 όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφει). Απαραίτθτθ είναι θ ταξινόμθςθ των αποβλιτων, ωσ προσ τθν επικινδυνότθτά τουσ, ςε 

κλάςθ και αρικμό UN κακϊσ και θ χριςθ τθσ αντίςτοιχθσ ςυςκευαςίασ, με τθν κατάλλθλθ 

ςιμανςθ και επιςιμανςθ τθσ.  

Για οριςμζνεσ ειδικζσ περιπτϊςεισ επικίνδυνων αποβλιτων ιςχφουν επιπλζον τα 

ακόλουκα: 

Α) Αιχμθρά αντικείμενα (ςφριγγεσ μιασ χριςεωσ με ενςωματωμζνθ τθ βελόνθ, βελόνεσ, 

μαχαιρίδια, λάμεσ, νυςτζρια κ.α.):  

 Συλλζγονται μαηί, ανεξάρτθτα αν είναι μολυςμζνα ι όχι (κεωροφνται εξαιρετικά 

επικίνδυνα απόβλθτα λόγω τθσ δθμιουργίασ οδοφ προςβολισ από πακογόνα μζςω 

τραυματιςμοφ). 

 Συλλζγονται ςε ανκεκτικοφσ αδιάτρθτουσ αποκθκευτικοφσ περιζκτεσ, 

καταςκευαςμζνουσ από υψθλισ πυκνότθτασ πλαςτικό (πλθν PVC), με καπάκι 

ειδικοφ τφπου που κλείνει με αςφάλεια. Οι περιζκτεσ είναι άκαμπτοι ϊςτε να μθν 

υπάρχει κίνδυνοσ να τρυπθκεί κανείσ 

και αδιαπζραςτοι από τθν υγραςία 

ϊςτε εκτόσ των αιχμθρϊν 

αντικειμζνων να μποροφν να 

αποκθκεφςουν αςφαλϊσ τυχόν 

περιεχόμενα υγρά. Αντζχουν ςε 

μθχανικζσ καταπονιςεισ, δεν 

παραμορφϊνονται εφκολα, είναι 

κατάλλθλοι κατά UN και φζρουν 

αντίςτοιχθ ςιμανςθ. Το χρϊμα τουσ είναι κίτρινο όταν προορίηονται για 

αποςτείρωςθ και κόκκινο για αποτζφρωςθ.  

 Οι περιζκτεσ των αιχμθρϊν απομακρφνονται όταν ζχουν γεμίςει κατά τα 3/4 του 

ςυνόλου τουσ.  

 Οι περιζκτεσ (π.χ. δοχεία), μετά τθν πλιρωςι τουσ, τοποκετοφνται ςε δεφτερο 

περιζκτθ (ενδεικτικά τφπου hospital box), το χρϊμα του οποίου είναι ανάλογο με τθ 

μζκοδο επεξεργαςίασ των αποβλιτων, δθλαδι όπωσ και για τον εςωτερικό 

περιζκτθ, κίτρινο όταν προορίηεται για αποςτείρωςθ και κόκκινο για αποτζφρωςθ.  

Β) Απόβλθτα από τθν ανάπτυξθ ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων και μικροβιολογικϊν – 

βιοχθμικϊν εξετάςεων (πλάκεσ, τριβλία καλλιζργειασ και άλλα μζςα που ζχουν μολυνκεί από 

πακογόνουσ παράγοντεσ): 

 Συλλζγονται ςε κόκκινεσ ι κίτρινεσ ςακοφλεσ ανάλογα με τθν επεξεργαςία που 

πρόκειται να υποςτοφν (αποτζφρωςθ ι αποςτείρωςθ, αντίςτοιχα) αρκεί να 

περιζχουν μόνο μολυςματικό παράγοντα και να μθν περιζχουν κάποιο χθμικό 
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αντιδραςτιριο ι διαλφτθ. Εάν περιζχουν κάποιο χθμικό αντιδραςτιριο ι διαλφτθ 

τότε ςυλλζγονται υποχρεωτικά ςε κόκκινεσ ςακοφλεσ (οδθγοφνται για 

αποτζφρωςθ). 

 

Γ) Λςτοί, όργανα και ανκρϊπινα μζλθ:  

 Οδθγοφνται προσ αποτζφρωςθ αφοφ πρϊτα υποςτοφν τεμαχιςμό ϊςτε να μθν είναι 

αναγνωρίςιμα. Τα ανκρϊπινα μζλθ ςυλλζγονται ςε  κόκκινεσ ςακοφλεσ – περιζκτεσ 

και αποκθκεφονται ςε ψυκτικοφσ καλάμουσ μζχρι να οδθγθκοφν προσ αποτζφρωςθ 

ι να οδθγθκοφν προσ ενταφιαςμό. 

Δ) Θ χωριςτι ςυλλογι των ΜΕΑ και ΑΕΑ γίνεται ςε μικροφσ υποδοχείσ κατάλλθλου υλικοφ ( 

πλθν PVC), χωρθτικότθτασ 10-30 lt. Το  υλικό των υποδοχζων είναι ανκεκτικό ςτθ διάβρωςθ 

και ςτισ μθχανικζσ καταπονιςεισ και γενικότερα δεν κα πρζπει να ζχει οποιοδιποτε 

χαρακτθριςτικό εξαιτίασ του οποίου μπορεί να προκλθκεί  κίνδυνοσ για τθ δθμόςια υγεία και 

το περιβάλλον από τα ςυςκευαςμζνα επικίνδυνα απόβλθτα. Στθν περίπτωςθ των ΜΕΑ και 

ΑΕΑ εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ του εκνικοφ και κοινοτικοφ δικαίου που ιςχφουν για τα 

επικίνδυνα εμπορεφματα και οι οποίεσ βαςίηονται ςτισ απαιτιςεισ των ςυμφωνιϊν και 

κωδίκων των διεκνϊν ενϊςεων για τισ οδικζσ, καλάςςιεσ, ςιδθροδρομικζσ και αεροπορικζσ 

μεταφορζσ, όπωσ είναι θ ADR, ΛΜΟ/IMDG, RID, IATA, ICAO  (κεφάλαιο 1 παρ. 1.1 τθσ κοινισ 

υπουργικισ απόφαςθσ 24944/1159/2006 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). Απαραίτθτθ είναι θ 

ταξινόμθςθ των αποβλιτων, ωσ προσ τθν επικινδυνότθτά τουσ, ςε κλάςθ και αρικμό UN. Οι 

ςυςκευαςίεσ φζρουν κατάλλθλθ ςιμανςθ του επικίνδυνου για τθν εφκολθ αναγνϊριςθ τθσ 

επικινδυνότθτασ τουσ.  

Ε) Λθγμζνα/άχρθςτα φάρμακα και κυτταροςτατικά-κυτταροτοξικά απόβλθτα (θ διαχείριςθ τουσ 

εμπίπτει ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ 13588/725/2006 «Μζτρα και όροι και 

περιοριςμοί για τθ διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 91/689/ΕΚ» 

(ΦΕΚ Βϋ/383), κακϊσ και του Νόμου 3204/2003 «Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ νομοκεςίασ για το Εκνικό 

Σφςτθμα Υγείασ και ρυκμίςεισ άλλων κεμάτων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Υγείασ και Ρρόνοιασ» (ΦΕΚ 

Α’/296)): 

 Τα λθγμζνα/άχρθςτα φάρμακα, κυτταροςτατικά ι μθ, τα οποία δεν ζχουν εκτεκεί 

ςε μολυςματικό παράγοντα επιςτρζφονται ςτο Φαρμακείο τθσ ΥΜ για απόςυρςθ. 

Τοποκετοφνται ςε ειδικό περιζκτθ και επιςτρζφονται ςτισ φαρμακευτικζσ εταιρείεσ, 

οι οποίεσ τα είχαν προμθκεφςει, μετά από ςχετικό αίτθμα του Υπεφκυνου του 

Φαρμακείου ι παραδίδονται ςε αδειοδοτθμζνουσ ςυλλζκτεσ-μεταφορείσ 

επικίνδυνων αποβλιτων για περαιτζρω διαχείριςθ. 

 Πταν τα απόβλθτα περιζχουν κυτταροτοξικό ι κυτταροςτατικό παράγοντα 

κεωροφνται εξαιρετικά επικίνδυνα κακϊσ ςυχνά εμφανίηουν  μεταλλαξογόνεσ, 

τερατογόνεσ ι καρκινογόνεσ ιδιότθτεσ, γι’ αυτό ςφμφωνα με τθ διεκνι πρακτικι θ 

διαχείριςι τουσ γίνεται ξεχωριςτά, με ςτόχο τθ μείωςθ τθσ πικανότθτασ ζκκεςθσ 

του εμπλεκόμενου προςωπικοφ ςτον κίνδυνο από τα απόβλθτα αυτά. 

Τοποκετοφνται ςε ανκεκτικοφσ περιζκτεσ με τθν ευκρινι ζνδειξθ ‘ΚΥΤΤΑΟΤΟΞΛΚΑ–

ΚΥΤΤΑΟΣΤΑΤΛΚΑ–ΧΘΜΕΛΟΚΕΑΡΕΥΤΛΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ’ προκειμζνου να 

επιςθμαίνεται ο κίνδυνοσ. Για τα γονιδιοτοξικά απόβλθτα ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ 
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Υγείασ κεωρεί ότι θ κερμοκραςία αποτζφρωςθσ ςυχνά πρζπει να ξεπερνάει τουσ 

1.200οC [Pruss et al., 1999, Safe management of wastes from health-care activities]. 

 Τα απόβλθτα φαρμάκων που χρθςιμοποιοφνται ςε Ογκολογικά, πακολογικά ι άλλα 

Τμιματα όπου γίνονται χθμειοκεραπείεσ (π.χ. χρθςιμοποιθμζνεσ ςυςκευαςίεσ ορϊν 

με κυτταροςτατικά φάρμακα) που ζχουν εκτεκεί ςε μολυςματικό παράγοντα ι άλλο 

επικίνδυνο παράγοντα οδθγοφνται για αποτζφρωςθ ςε κατάλλθλεσ ςυςκευαςίεσ 

(κόκκινεσ). 

Ε) Επικίνδυνα χθμικά απόβλθτα: 

 Χωριςτι ςυλλογι ςε ανκεκτικά, ςτεγανά και μθ διαβρϊςιμα δοχεία και μετά 

διάκεςθ ςε εξειδικευμζνεσ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ. 

 Θ ταυτότθτα των χθμικϊν ουςιϊν αναγράφεται ευκρινϊσ ςτισ ςυςκευαςίεσ, μαηί με 

τθν θμερομθνία και τθν προζλευςι τουσ.  

 Δεν αναμιγνφονται ΡΟΤΕ. 

ΣΤ) Απόβλθτα που περιζχουν υψθλό ποςοςτό βαρζων μετάλλων (όπωσ κάδμιο, υδράργυρο 

κ.α.): 

 Συλλζγονται χωριςτά ςε ανκεκτικά και ςτεγανά δοχεία με ςιμανςθ, θ οποία 

πλθροφορεί για το περιεχόμενό τουσ. 

 Τα χαλαςμζνα πιεςόμετρα υδραργυρικισ ςτιλθσ, οι φκαρμζνοι κϊρακεσ μόλυβδου 

και ο κατεςτραμμζνοσ ιατροτεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ ςυλλζγονται χωριςτά κατά 

είδοσ ςε κατάλλθλουσ περιζκτεσ (π.χ. πλαςτικοφσ, μεταλλικοφσ) και ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ των προμθκευτϊν ι τα εγχειρίδια λειτουργίασ. 

Η) Ειδικά ρεφματα αποβλιτων:  

Τα ραδιενεργά απόβλθτα  ςυλλζγονται χωριςτά να αποκθκεφονται και να υπόκεινται ςε 

περαιτζρω διαχείριςθ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ελλθνικισ Επιτροπισ Ατομικισ Ενζργειασ 

(ΕΕΑΕ) υπό τθν επίβλεψθ του Διευκυντι του Ακτινολογικοφ για τθν αςφαλι αποςφνκεςι 

τουσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Απόφαςθσ 1014/ΦΟ/94 (ΦΕΚ 216/Β/2001). 

 Τα χρθςιμοποιθμζνα ζλαια μθχανϊν και τα ζλαια εκροισ από αντλίεσ κενοφ, 

ςυλλζγονται ςε ξεχωριςτά, ςτεγανά δοχεία, ςφμφωνα με  τισ απαιτιςεισ του ΡΔ 

82/2004 (ΦΕΚ Α’ 64), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

 Θ διαχείριςθ των αποβλιτων θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ γίνεται 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Ρ.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ Α’ 82) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

 Θ διαχείριςθ των αδρανϊν υλικϊν από κατεδαφίςεισ, εκςκαφζσ κ.λπ. γίνεται 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ 

36259/1757/Ε103/2010 «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλα-κτικι 

διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)» 

(ΦΕΚ Β’ 1312) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.  

 Οι χρθςιμοποιθμζνεσ μπαταρίεσ ςυλλζγονται ςε ειδικό περιζκτθ και παραδίδονται 

ςτον αρμόδιο φορζα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΡΔ 

115/2004 (ΦΕΚ 80 Α’), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.   
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 Τθγανζλαια από τισ διαδικαςίεσ εςτίαςθσ δεν απορρίπτονται ςτθν αποχζτευςθ αλλά 

ςυλλζγονται και αποδίδονται ςε αδειοδοτθμζνθ για τθ διαχείριςι τουσ εταιρεία 

προκειμζνου να αξιοποιθκοφν. Εναλλακτικά χρθςιμοποιείται λιποςυλλζκτθσ. 

 Φιάλεσ υπό πίεςθ μποροφν να ςυλλζγονται μαηί με τα αςτικοφ τφπου απόβλθτα, με 

τθν προχπόκεςθ ότι είναι τελείωσ άδειεσ και ότι τα απόβλθτα δεν προορίηονται για 

αποτζφρωςθ. 

 Θ ςυλλογι και απομάκρυνςθ άλλων κατθγοριϊν αποβλιτων που εμπίπτουν ςε 

εναλλακτικι διαχείριςθ ρυκμίηονται κατά περίπτωςθ από διατάξεισ, όπωσ κάκε 

φορά ιςχφουν.   

Θ) Επικίνδυνα Υγρά απόβλθτα:  

 Τα επικίνδυνα υγρά απόβλθτα φαρμάκων ι χθμικϊν ουςιϊν ςυλλζγονται και 

υπόκεινται ςε διαχείριςθ μαηί με τουσ περιζκτεσ τουσ (π.χ. ςφριγγεσ, πλαςτικζσ 

ςακοφλεσ).  

 Τα υγρά μολυςματικά απόβλθτα αποβάλλονται για περαιτζρω επεξεργαςία ςτο 

ςφςτθμα αποχζτευςθσ μόνο μετά από κατάλλθλθ προεπεξεργαςία (π.χ. ανάμιξθ με 

υποκατάςτατα υποχλωριϊδουσ νατρίου ι άλλων κατάλλθλων ουςιϊν) ι 

ςυλλζγονται ςε κατάλλθλουσ υποδοχείσ (χωρθτικότθτασ 10-30 l, κατάλλθλου 

υλικοφ, πλθν PVC, ανκεκτικοφ ςτθ διάβρωςθ και ςτισ μθχανικζσ καταπονιςεισ) για 

να οδθγθκοφν για επεξεργαςία μαηί με τα υπόλοιπα ςτερεά μολυςματικά απόβλθτα 

τθσ ΥΜ. 

 Τα επικίνδυνα υγρά απόβλθτα που προκφπτουν από τθν επεξεργαςία εικόνασ ςτθν 

ΥΜ ςυλλζγονται ςε δεξαμενζσ ι ειδικά μπιτόνια και παραδίδονται ςε κατάλλθλα 

αδειοδοτθμζνεσ εταιρείεσ.   

 

Θ  Εγκφκλιοσ με Αρ.Ρρωτ.:ΔΥΓ2/Γ.Ρ.οικ.6972  ( επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα Λ του 
Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ )αναφζρει διευκρινίςεισ για τθν Ορκι Διαχείριςθ Επικίνδυνων 
Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων ( ΕΑΥΜ). Συγκεκριμζνα: 

1. Θ διαχείριςθ των φιαλϊν και γενικότερα των ςυςκευαςιϊν που περιζχουν υπολείμματα 

φαρμάκων κα πρζπει να είναι ίδια με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων φαρμάκων, δθλαδι 

όπωσ τα άλλα επικίνδυνα απόβλθτα (άρκρο 2, παρ 1 τθσ ςχετ. 1 ΚΥΑ). Οι κενζσ ςυςκευαςίεσ 

χρθςιμοποιθμζνων φαρμάκων μποροφν να απορρίπτονται ςτουσ κάδουσ των αςτικϊν 

ςτερεϊν αποβλιτων μόνο ςτθν περίπτωςθ που δεν περιζχουν κακόλου υπολείμματα 

φαρμάκων. Οι ςυςκευαςίεσ φυςιολογικοφ οροφ απορρίπτονται ςτουσ κάδουσ των αςτικϊν 

ςτερεϊν αποβλιτων, εφόςον δεν ζχει προςτεκεί ςτον ορό ουςία με φαρμακευτικι δράςθ. 

Εξυπακοφεται ότι αντίςτοιχθσ διαχείριςθσ τυγχάνουν απόβλθτα όπωσ ςφριγγεσ (χωρίσ τθ 

βελόνα), ςυςκευζσ οροφ κλπ τα οποία δεν ζρχονται ςε επαφι με φάρμακα ι μολυςματικοφσ 

παράγοντεσ (αίμα αςκενι). Αναφορικά με τθν παροχι οδθγιϊν προσ τουσ χϊρουσ υποδοχισ 

των ΑΥΜ, οι διαδικαςίεσ αποδοχισ των αποβλιτων, οι οποίεσ πρζπει να τθροφνται από τουσ 

φορείσ διαχείριςθσ/λειτουργίασ, ορίηονται ςαφϊσ ςτθ ςχετικι νομοκεςία, κακϊσ και ςτισ 

αποφάςεισ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων (ΑΕΡΟ) των ωσ άνω εγκαταςτάςεων – χϊρων. 

Ρροκειμζνου για τουσ ΧΥΤΑ ειδικότερα, οι προαναφερόμενεσ διαδικαςίεσ προβλζπονται 
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ςτθν ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β) κακϊσ και ςτθν Απόφαςθ του Συμβουλίου 

2003/33/ΕΚ (L 11, 16-1-2003). 

 

2. Απόβλθτα όπωσ πάνεσ βρεφϊν και ενθλίκων και ςερβιζτεσ απορρίπτονται μαηί με τα    αςτικά 

ςτερεά απόβλθτα εφόςον δεν προζρχονται από περιβάλλοντα απομόνωςθσ ςτα οποία 

βρίςκονται αςκενείσ πάςχοντεσ από μεταδοτικό νόςθμα 

 

3. Μζςα ςτθν υγειονομικι μονάδα γίνεται χριςθ πλαςτικϊν γαντιϊν μιασ χριςθσ ςε εργαςίεσ 

      που δεν ςχετίηονται με ιατρικζσ και νοςθλευτικζσ πράξεισ πχ παραςκευι γευμάτων. 

Επομζνωσ,  ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ απορρίπτονται μαηί με τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα. 

 

4.  Σχετικά με τθν διαχείριςθ ραδιενεργϊν αποβλιτων ςασ επιςθμαίνουμε το ςχετ. 7 ζγγραφο  

τθσ ΕΕΑΕ, ςφμφωνα με το οποίο «θ απόρριψθ ςτερεϊν ραδιενεργϊν αποβλιτων ςτα κοινά 

απορρίμματα επιτρζπεται εφόςον θ  ραδιενεργόσ ςυγκζντρωςι τουσ δεν υπερβαίνει τισ τιμζσ 

των επιπζδων αποδζςμευςθσ που αναφζρονται ςτουσ κανονιςμοφσ ακτινοπροςταςίασ». 

Επιπλζον,  ςτο ανωτζρω ζγγραφο διευκρινίηεται ότι «το επίπεδο ενεργοποίθςθσ για τθ 

διερεφνθςθ και τθν πραγματοποίθςθ δευτερογενϊν ελζγχων (από ανιχνευτζσ ραδιενζργειασ 

που λειτουργοφν ςε ΧΥΤΑ) είναι πολφ χαμθλό… (και) δεν πρζπει να ςχετίηεται με το 

κεςμοκετθμζνο όριο δόςθσ ακτινοβολίασ που ιςχφει για άτομα του πλθκυςμοφ (1mSv ανά 

ζτοσ). Τυχόν ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ ανιχνευτϊν κατά  τθ μζτρθςθ απορριμμάτων δεν 

ςθμαίνει κατ’ ανάγκθ ότι τίκεται ςε κίνδυνο θ υγεία  των παρευριςκομζνων οφτε ότι υπάρχει 

υπζρβαςθ των ορίων δόςθσ.» 

          ΡΛΝΑΚΑΣ 44 . Χρθςιμοποιοφμενα μζςα ςυλλογισ αποβλιτων 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ 
ΕΛΔΟΣ 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ 
ΤΟΥΣ 

 
 

ΕΛΔΟΣ ΡΕΛΕΚΤΘ 

 
ΧΩΜΑ ΚΑΛ ΣΘΜΑΝΣΘ 

ΡΕΛΕΚΤΘ 

Αςτικά απόβλθτα (ΑΣΑ) Ρλαςτικι Σακοφλα Χρϊμα Μαφρο 

Αναγραφι θμερομθνίασ και 
τμιματοσ 

Ρροσ αποςτείρωςθ 
Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ 

Μολυςματικά (ΕΑΑΜ) 

Ρλαςτικόσ Ανκεκτικόσ 
Στεγανόσ Σάκοσ κατάλλθλοσ 

προσ αποςτείρωςθ 

Ειδικά κουτιά (τφπου Hospital 
Box) –κάδοι ςυλλογισ που 

διακζτουν εςωτερικά 
πλαςτικι ςακοφλα 

Χρϊμα Κίτρινο 

« Επίκινδυνα Λατρικά Απόβλθτα» 
το ςιμα του βιολογικοφ 

κινδφνου, ετικζτα  με τθν 
θμερομθνία και τθν προζλευςθ 

των αποβλιτων 

Ρροσ αποτζφρωςθ , Μεικτά 
Επικίνδυνα Απόβλθτα ( ΜΕΑ) 

 

Ειδικά κουτιά ( τφπου Hospital 
–Box) ςυλλογισ που 

διακζτουν εςωτερικά 

Χρϊμα Κόκκινο 

« Επίκινδυνα Λατρικά Απόβλθτα» 
το ςιμα του βιολογικοφ 
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πλαςτικι ςακοφλα κινδφνου, ετικζτα  με τθν 
θμερομθνία και τθν προζλευςθ 

των αποβλιτων 

 

ΚΥΤΤΑΟΤΟΞΛΚΑ-
ΚΥΤΤΑΟΣΤΑΤΛΚΑ 

ΜΕΑ & ΑΕΑ 

1. Απόβλθτα από 
πακολογικά και άλλα 
τμιματα, όπου 
γίνονται 
χθμειοκεραπείεσ 
(Χρθςιμοποιθμζνεσ 
ςυςκευαςίεσ ορϊν με 
κυτταροςτατικά 
φάρμακα  από 
αςκενείσ ςτουσ 
οποίουσ εφαρμόηεται 
χθμειοκεραπεία , κωδ 
18 01 03*, 18 02 02*)  
τα οποία ανικουν 
ςτθν κατθγορία των 
ΜΕΑ  

2. Οι  κυτταροτοξικζσ 
και κυτταροςτατικζσ 
φαρμακευτικζσ 
ουςίεσ  ( κωδ. 18 01 
08* , 18 02 07*)τα 
οποία  ανικουν ςτθν 
κατθγορία των ΑΕΑ  

 

Ειδικά κουτιά ( τφπου Hospital 
–Box) ςυλλογισ που 

διακζτουν εςωτερικά 
πλαςτικι ςακοφλα 

Χρϊμα Κόκκινο 

« Επικίνδυνα Λατρικά Απόβλθτα» 
το ςιμα του βιολογικοφ 

κινδφνου, ετικζτα  με τθν 
θμερομθνία και τθν προζλευςθ 

των αποβλιτων 

 

Αιχμθρά Αντικείμενα Ειδικά πλαςτικά δοχεία 

Χρϊμα Κίτρινο  αν  ο υποδοχζασ 
αιχμθρϊν πρόκειται να υποςτεί 

αποςτείρωςθ 

Χρϊμα κόκκινο αν ο υποδοχζασ 
αιχμθρϊν πρόκειται να υποςτεί 

αποτζφρωςθ 

Άλλα επικίνδυνα Απόβλθτα  

Ειδικά κουτιά ( τφπου Hospital 
–Box) ςυλλογισ που 

διακζτουν εςωτερικά 
πλαςτικι ςακοφλα 

Χρϊμα Κόκκινο 

« Επικίνδυνα Λατρικά Απόβλθτα» 
το ςιμα του βιολογικοφ 

κινδφνου, ετικζτα  με τθν 
θμερομθνία και τθν προζλευςθ 

των αποβλιτων 
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Άλλα επικίνδυνα Απόβλθτα 
με  μεγαλφτερθ του  1% 

περιεκτικότθτα ςε  
αλογονοφχεσ ενϊςεισ  

Ρλαςτικοί περιζκτεσ Χρϊμα Ρράςινο 

 

Σηα άιια Επηθίλδπλα  Απόβιεηα πεξηιακβάλνληαη Απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν, άιια βαξέα κέηαιια, 

ακίαλην, θπηηαξνζηαηηθά θαη άιια θάξκαθα, ριωξνθόξκην, ηξηριωξναηζπιέλην, μπιέλην, αθεηόλε, κεζαλόιε, 

αλόξγαλεο ρεκηθέο ελώζεηο πνπ πεξηέρνπλ νμέα θαη αιθάιηα (π.ρ. ζεηηθό, πδξνριωξηθό, ληηξηθό, ρξωκηθό νμύ, 

πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ θαη δηάιπκα ακκωλίαο) θαη άιια νμεηδωηηθά (KΜnO4, K2Cr2O7) ή επηβξαδπληέο (NaHSO3, 

Na2SO3), ακαιγάκαηα νδνληηαηξηθήο, νξγαληθέο ρεκηθέο ελώζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαζαξηόηεηα 

(θαηλόιεο), θαηεζηξακκέλα ζεξκόκεηξα, πηεζόκεηξα πδξαξγύξνπ, έιαηα εθξνήο από αληιίεο θελνύ, εμαληιεκέλα 

πξνζξνθεηηθά πιηθά, θίιηξα, δηαιύηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα αθηηλνινγηθά εξγαζηήξηα (δελ ππάξρνπλ αλαινγηθά 

εκθαληζηήξηα ζην Ννζνθνκείν ) θαη γεληθόηεξα όζα εκπίπηνπλ ζηελ ππ. αξηζκ. 19396/97/ΦΕΚ 604Β/1997.  Επίςθσ 
ςφμφωνα  με τθν εγκφκλιο ( Αρ.Ρρ.:οικ.29960/3800/15-06-2012) ςτα ΑΕΑ περιλαμβάνονται ακόμα λθγμζνα 
φάρμακα. 

 

 *Υγρά εμφάνιςθσ και ςτερζωςθσ από το Ακτινολογικό Εργαςτιριο δεν υπάρχουν γιατί το 
Νοςοκομείο είναι εφοδιαςμζνο αποκλειςτικά και μόνο με ψθφιακά εμφανιςτιρια. 

**  Τα λθγμζνα/άχρθςτα φάρμακα, κυτταροςτατικά ι μθ, τα οποία δεν ζχουν εκτεκεί ςε 
μολυςματικό παράγοντα κα επιςτρζφονται από το κάκε Τμιμα ςτο Φαρμακείο τθσ ΥΜ για 
απόςυρςθ. 

*** Τα λθγμζνα απολυμαντικά τοξικοφ χαρακτιρα κα επιςτρζφονται από το κάκε Τμιμα ςτο 
Φαρμακείο τθσ ΥΜ , όπου κατόπιν ςυννενοιςθσ με τον ΥΔΑΥΜ κα διαχειρίηονται τθν 
απόςυρςθ τουσ. 

 

Στο Ραράρτθμα Λ του παρόντοσ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ επιςυνάπτονται: 

1. Θ υπ’ αρικμ.Ρρ. οικ.  Εγκφκλιο 29960/3800/16-6-2012 του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, 
Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ όπου αποςκοπεί ςτθν εφαρμογι των οριηομζνων ςτο 
άρκρο 6 (β) τθσ Κ.Υ.Α. 146163/2012 κακϊσ και ςτθν παροχι διευκρινίςεων  επί 
οριςμζνων απαιτιςεων τθσ ίδια Κ.Υ.Α. Ριο ςυγκεκριμζνα εμπεριζχει: 

 Ενδεικτικι κατθγοριοποίθςθ των ΑΥΜ , με αντιςτοίχθςθ κάκε κατθγορίασ με 
εξαψιφιουσ κωδικοφσ ΕΚΑ ( Κωδικοί Ευρωπαϊκοφ Καταλόγου Αποβλιτων) 

 Ενδεικτικζσ κατάλλθλεσ εργαςίεσ διαχείριςθσ των ΑΥΜ, ανά κατθγορία 
αποβλιτων ςφμφωνα με τον ΕΚΑ. 

 
 

Ε.4   ΜΕΤΑΦΟΑ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΘΣ ΥΜ 

Θ μεταφορά των παραγόμενων αποβλιτων εντόσ τθσ ΥΜ γίνεται με τροχιλατα και άλλα 

καρότςια τα οποία πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ. 

 Είναι ακόρυβα και φζρουν χειρολαβζσ. 

 Φορτϊνονται και να ξεφορτϊνονται εφκολα. 
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 Φζρουν τροχοφσ και φρζνο για τθν επίτευξθ ακινθτοποίθςθσ τουσ κατά τθν 

φόρτωςθ και εκφόρτωςθ. 

 Είναι ανκεκτικά ςτισ κροφςεισ και ςτισ καταπονιςεισ. 

 Κακαρίηονται εφκολα και απολυμαίνονται κακθμερινά με κατάλλθλο απολυμαντικό 

και φδωρ. 

 Φζρουν οπι ςτον πυκμζνα για τθν απομάκρυνςθ των υγρϊν κατά το πλφςιμό τουσ. 

 Χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για το ςκοπό αυτό. 

Σε καμία περίπτωςθ δεν ςτοιβάηονται γεμάτα δοχεία/ςάκοι/κάδοι, ςτα ςθμεία 

παραγωγισ των ΑΥΜ. Θ αποκομιδι τουσ από το αρμόδιο προςωπικό τθσ ΥΜ και θ μεταφορά 

τουσ ςε χϊρουσ αποκικευςθσ γίνεται βάςει ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ που δθμιουργείται 

για τον ςκοπό αυτό ςε κακθμερινι βάςθ (ι ςυχνότερα αν απαιτείται).  

Ειδικά όταν πρόκειται για τθ μεταφορά επικίνδυνων αποβλιτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ) 

επιπλζον ιςχφει: 

 Απαγορεφεται θ μεταφορά μεμονωμζνων ςάκων χειρονακτικά, κακϊσ και θ φφλαξθ 

γεμάτων ςάκων ςτουσ διαδρόμουσ και τα κλιμακοςτάςια.  

 Τα τροχιλατα είναι κλειςτοφ τφπου.  

 Τα τροχιλατα κακαρίηονται και απολυμαίνονται τουλάχιςτον μια φορά θμερθςίωσ.  

 Ακολουκείται ςυγκεκριμζνθ διαδρομι και ξεχωριςτόσ ανελκυςτιρασ από εκείνουσ 

που χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά αναλϊςιμων κακαρϊν υλικϊν, τροφίμων ι 

αςκενϊν, ο οποίοσ φζρει τθ διεκνι ςιμανςθ του μολυςματικοφ και επικίνδυνου. 

 Λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ του αρμόδιου για τθ μεταφορά 

προςωπικοφ. 

Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει θ δυνατότθτα ξεχωριςτοφ ανελκυςτιρα, γίνεται 

χρονοκατανομι τθσ χριςθσ του, με οδθγία θ οποία ενθμερϊνει για τισ κακοριςμζνεσ ϊρεσ 

χριςθσ του ανελκυςτιρα από το προςωπικό κακαριότθτασ και μόνο για τθν απομάκρυνςθ 

των αποβλιτων από τα Τμιματα παραγωγισ των αποβλιτων προσ τουσ χϊρουσ αποκικευςθσ 

τθσ ΥΜ. Τισ ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ που πραγματοποιείται θ μεταφορά των αποβλιτων, ζξω από 

τον ανελκυςτιρα τοποκετείται θ πινακίδα «Επικίνδυνα Απόβλθτα» με τθν ανάλογθ ςιμανςθ 

του μολυςματικοφ και επικίνδυνου. Εφόςον ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία μεταφοράσ των 

αποβλιτων, ο ανελκυςτιρασ κακαρίηεται και απολυμαίνεται από το ςυνεργείο κακαριότθτασ. 

Κατόπιν, αφαιρείται θ πινακίδα και ο ανελκυςτιρασ παραδίδεται προσ άλλθ χριςθ. 

Στθν περίπτωςθ που θ επεξεργαςία των επικίνδυνων αποβλιτων πραγματοποιείται 

εντόσ τθσ ΥΜ από ςτακερι ι κινθτι μονάδα επεξεργαςίασ, τότε αυτά μεταφζρονται από το 

χϊρο αποκικευςθσ εντόσ τθσ ΥΜ, με κατάλλθλο τροχιλατο που φζρει ειδικι ςιμανςθ. 

Θ μεταφορά γίνεται από εκπαιδευμζνουσ υπαλλιλουσ του ςυνεργείου κακαριότθτασ, οι 

οποίοι χρθςιμοποιοφν ατομικά μζτρα προςταςίασ (γάντια μιασ χριςθσ, μάςκα, και φόρμα 

πολλαπλϊν χριςεων). 
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Ε.5. ΜΕΤΑΦΟΑ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΘΣ ΥΜ 

Για τθ μεταφορά αποβλιτων εκτόσ τθσ ΥΜ, πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ που 

κζτει θ υπ. αρικμ. 146163 (ΦΕΚ 1537/Β’/2012) για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και 

πιςτοποιιςεισ των οχθμάτων μεταφοράσ, τισ πιςτοποιιςεισ των 

μεταφορζων, τισ άδειεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ, τθν τιρθςθ 

μθτρϊων, τισ ειδικότερεσ διαδικαςίεσ τθσ εκνικισ ι διαςυνοριακισ 

μεταφοράσ κ.α. 

Πταν πρόκειται για εξωνοςοκομειακι οδικι μεταφορά, ο 

φορζασ (και τα οχιματα) είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ADR για τισ οδικζσ μεταφορζσ 

επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΦΕΚ 113/Αϋ/4-6-1999). Το προςωπικό του φορζα, που 

απαςχολείται ςτθ μεταφορά των αποβλιτων, είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνο και 

εξειδικευμζνο και διακζτει τα πιςτοποιθτικά που χορθγεί το ελλθνικό κράτοσ ςτισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ. 

 

 

Ε.6 ΕΝΤΥΡΟ ΑΝΑΓΝΩΛΣΘΣ ΓΛΑ ΤΘ ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΑΛ ΜΕΤΑΦΟΑ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

Κατά τθν μεταφορά τουσ προσ επεξεργαςία, εντόσ ι εκτόσ τθσ ΥΜ, τα ΕΑ ςυνοδεφονται 

από ζγγραφο ζντυπο αναγνϊριςθσ. Το «Ζντυπο αναγνϊριςθσ για τθ ςυλλογι και μεταφορά 

επικίνδυνων αποβλιτων» ςυνοδεφει τα ΕΑΥΜ ςε κάκε εργαςία ςυλλογισ και μεταφοράσ τουσ 

εντόσ του εκνικοφ χϊρου. Οι προσ ςυμπλιρωςθ πλθροφορίεσ περιλαμβάνονται ςτθν πρϊτθ 

ςελίδα του εντφπου αναγνϊριςθσ. Οι κωδικοποιιςεισ που  χρθςιμοποιοφνται ερμθνεφονται 

ςτθν πίςω ςελίδα του εντφπου (ακολουκοφν οι δφο ςελίδεσ του εντφπου). 
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Ζντυπο 7. Αναγνϊριςθ για τθ ςυλλογι και μεταφορά επικίνδυνων αποβλιτων 

(ςυμπλθρϊνεται από τουσ Υπεφκυνουσ αποκικευςθσ, μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ 

επεξεργαςίασ) ΒΛ. ΡΑΑΤΘΜΑ  

  

Ε.7 ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΘΣ ΥΜ 

Εντόσ τθσ ΥΜ υπάρχει επαρκισ χϊροσ αποκικευςθσ για τισ διάφορεσ κατθγορίεσ αποβλιτων 

(ΑΣΑ, ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ), ανάλογα με τισ παραγόμενεσ ποςότθτεσ και τθ ςυχνότθτα ςυλλογισ 

τουσ.  

Στο Ε.Α.Ν.Ρ. Μεταξά γίνεται άμεςθ παραλαβι  των Ε.Α.Υ.Μ. αποβλιτων, ϊςτε να μθν 

υπάρχει κίνδυνοσ παραμονισ αυτϊν εκτόσ χϊρου αποκικευςθσ. 

 Θ προςωρινι αποκικευςθ των αποβλιτων  γίνεται για χρονικό διάςτθμα και ςε 

ςυνκικεσ, που δεν επιτρζπουν τθν αλλοίωςθ των αποβλιτων, μακριά από μαγειρεία, χϊρουσ 

εςτίαςθσ ι χϊρουσ προετοιμαςίασ τροφίμων.  

ΑΣΑ → Τα ΑΣΑ φυλάςςονται ςε υποδοχείσ, κατά προτίμθςθ ςτθ δευτερεφου-ςα ζξοδο 

τθσ ΥΜ, εάν αυτι υπάρχει, οι οποίοι βρίςκονται εκτόσ τθσ περιμζτρου τθσ. Θ παραλαβι τουσ 

γίνεται από τον υπόχρεο φορζα (οικείο ΟΤΑ) ι από κατάλλθλα αδειοδοτθμζνουσ μεταφορείσ. 

ΕΑΥΜ → Οι χϊροι αποκικευςθσ των ΕΑ: 

 Διακζτουν επαρκι αεριςμό και φωτιςμό. 

 Διακζτουν προςταςία από βροχζσ, πλθμμφρεσ  κ.α. 
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 Διακζτουν ςιμανςθ ςτθν είςοδο που να προειδοποιεί για «Επικίνδυνα 

Απόβλθτα» και με το αντίςτοιχο με τον κίνδυνο διεκνζσ ςφμβολο.  

 Δεν γειτνιάηουν με δίκτυα υποδομϊν που ενδζχεται να επθρεαςτοφν. 

 Διακζτουν κφρεσ των οποίων το άνοιγμα γίνεται μόνο προσ τα ζξω και με απλι 

ϊκθςθ. Το πλάτοσ των κυρϊν δεν είναι μικρότερο των 0,80 m. Θ καταςκευι 

των παρακφρων ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ είναι τζτοια, ϊςτε ανά δφο είναι 

απζναντι, ανοίγουν εφκολα προσ τα ζξω και ςε περίπτωςθ ανάγκθσ επιτρζπουν 

τθ γριγορθ ζξοδο όςων βρίςκονται μζςα ςε αυτοφσ.  

 Δεν βρίςκονται κοντά ςε χϊρουσ εςτίαςθσ, αποκικευςθσ ι προετοιμαςίασ 

τροφίμων. 

 Διακζτουν παροχι νεροφ, εξοπλιςμό και ςυςτιματα κακαριότθτασ με ςφνδεςθ 

ςτθν αποχζτευςθ τθσ ΥΜ κακϊσ και εφκολθ πρόςβαςθ ςε μζςα ατομικισ 

προφφλαξθσ. 

 Ζχουν εγκατεςτθμζνα προλθπτικά μζτρα πυραςφάλειασ και εξοπλιςμό 

πυρόςβεςθσ.  

 Ζχουν δάπεδο ανκεκτικό και αδιαπζραςτο, με κατάλλθλο αποχετευτικό 

ςφςτθμα, ϊςτε να είναι εφκολο να κακαριςκεί και να απολυμανκεί.  

 Είναι επαρκοφσ ζκταςθσ για τθν ευχερι διακίνθςθ των τροχθλάτων και 

εκφόρτωςθ τουσ από το αρμόδιο προςωπικό. 

 Είναι δφςκολα προςβάςιμοι ςτο κοινό και με ειδικι ςιμανςθ που δεν επιτρζπει 

τθν πρόςβαςθ ςτα μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα. 

 Δεν διευκολφνουν τθν πρόςβαςθ ςε ηϊα και πουλιά. 

 Βρίςκονται εντόσ του περιβάλλοντοσ χϊρου τθσ ΥΜ, για τα ΑΣΑ. 

 Ρεριλαμβάνουν υποδοχείσ πλιρουσ ςτεγανότθτασ, του ιδίου χρϊματοσ με τον 

αρχικό περιζκτθ των αποβλιτων, μζςα ςτουσ οποίουσ τοποκετοφνται τα 

ςυςκευαςμζνα απόβλθτα ϊςτε να αποτρζπονται τυχόν διαφυγζσ υγρϊν. 

Στα ςθμεία παραγωγισ των επικίνδυνων αποβλιτων υπάρχουν αναρτθμζνεσ οι 

κατόψεισ των ορόφων τθσ ΥΜ όπου φαίνονται οι χϊροι αποκικευςθσ των παραγόμενων 

αποβλιτων (τοποκετοφνται ςτα κατάλλθλα ςθμεία με ευκφνθ του ΥΔΑΥΜ).  

Κάκε φορά που παραλαμβάνονται επικίνδυνα απόβλθτα για αποκικευςθ ο Υπεφκυνοσ 

αποκικευςθσ κρατάει ςτο αρχείο του αντίγραφο του κατάλλθλου εντφπου (ζντυπο 1 ). Από το 

ςφνολο των εντφπων που ςυγκεντρϊνει, ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία του Ρίνακα 45, ο οποίοσ 

δίνει τθ ςυνολικι εικόνα των ΕΑ που οδθγικθκαν για αποκικευςθ. Πταν τα ΕΑ εξάγονται από 

το χϊρο αποκικευςθσ για επεξεργαςία ςυμπλθρϊνεται ο αντίςτοιχοσ Ρίνακασ 46.  

Τα ςτοιχεία των παραπάνω εντφπων αποςτζλλονται ςτον ΥΔΥΑΜ ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα (π.χ. 1 φορά εβδομαδιαίωσ) ι όποτε το ηθτιςει, προκειμζνου αυτόσ να εξάγει τα 

ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα του Ρίνακα 47. 
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        ΡΛΝΑΚΑΣ 45. Αρχείο παραλαβισ για τθν αποκικευςθ αποβλιτων τθσ ΥΜ (ςυμπλθρϊνεται 
από τον Υπεφκυνο αποκικευςθσ) 

Α/Α 

ΡΘΓΘ 
(ΚΛΛΝΛΚΘ, 

ΕΓΑΣΤΘΛΟ 
Κ.Α.) 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

ΩΑ 
ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

ΑΛΚΜΟΣ ΡΕΛΕΚΤΩΝ ΡΟΥ ΡΑΕΛΘΦΚΘΣΑΝ 
ΥΡΟΓΑΦΘ 
ΥΡΕΥΚΥΝΟΥ 
ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΚΛΤΛΝΟΛ ΚΟΚΚΛΝΟΛ ΡΑΣΛΝΟΛ ΑΛΛΟ 

         

         

         

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 46. Αρχείο εξόδου αποβλιτων τθσ Μ (ςυμπλθρϊνεται από τον Υπεφκυνο   
αποκικευςθσ) 

Α/Α 
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 

ΕΞΟΔΟΥ 
ΩΑ  

ΑΛΚΜΟΣ ΡΕΛΕΚΤΩΝ ΡΟΥ ΑΡΟΔΟΚΘΚΑΝ 

ΜΕΤΑΦΟΕΑΣ 
ΑΡΟΣΤΟΛΘ 

ΡΟΣ 
ΚΛΤΛΝΟΛ ΚΟΚΚΛΝΟΛ ΡΑΣΛΝΟΛ ΑΛΛΟ 

         

         

         

        ΡΛΝΑΚΑΣ 47. Συγκεντρωτικά ςτοιχεία αποκικθσ (ςυμπλθρϊνεται από τον ΥΔΑΥΜ) 

ΡΕΛΟΔΟΣ 
ΑΝΑΦΟΑΣ 

ΡΘΓΘ 
(ΚΛΛΝΛΚΘ, 

ΕΓΑΣΤΘΛΟ 
Κ.Α.) 

ΚΑΤΘ-
ΓΟΛΑ 
ΕΑΥΜ 

ΑΛΚΜΟΣ ΡΕΛΕΚΤΩΝ  

ΑΡΟΣΤΟ-
ΛΘ ΡΟΣ ΚΛΤΛΝΟΛ ΚΟΚΚΛΝΟΛ ΡΑΣΛΝΟΛ ΑΛΛΟ 

ΡΑ.* ΑΡΟΔ. ΡΑ. ΑΡΟΔ. ΡΑ. ΑΡΟΔ. ΡΑ. ΑΡΟΔ. 

Από..ζωσ..            

            

            

*ΡΑ.: παρελιφκθςαν  ΑΡΟΔ.: αποδόκθκαν  

Ανάλογα με τθν κατθγορία αποβλιτων ιςχφουν επιπλζον οι ακόλουκεσ ειδικότερεσ 
προδιαγραφζσ: 

Α) Αποκικευςθ  των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ  

 Τα ΕΑΑΜ και ΜΕΑ, φυλάςςονται ςε ψυκτικό κάλαμο, για χρονικό διάςτθμα όχι 

μεγαλφτερο των 5 θμερϊν ςε κερμοκραςία υποχρεωτικά μικρότερθ ι ίςθ με 5οC 

(για ποςότθτεσ μικρότερεσ των 500 λίτρων θ αποκικευςθ μπορεί να γίνει μζχρι 30 

θμζρεσ ςε κερμοκραςία μικρότερθ ι ίςθ με 0οC). Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει ι 

δε λειτουργεί ο ψυκτικόσ κάλαμοσ ο χρόνοσ αποκικευςθσ των αποβλιτων δεν 

υπερβαίνει τισ 48 ϊρεσ το χειμϊνα και 24 ϊρεσ το καλοκαίρι.  
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 Στθν εξωτερικι επιφάνεια των χϊρων αποκικευςθσ των επικίνδυνων αποβλιτων, 

υπάρχει ευκρινισ ςιμανςθ με τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλθτα» και το διεκνζσ 

ςφμβολο του μολυςματικοφ και επικίνδυνου χαρακτιρα.  

 Θ κερμοκραςία των ψυκτικϊν καλάμων ελζγχεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και 

καταγράφεται ςε αρχείο.  

 Κάκε φορά, που ο χϊροσ αποκικευςθσ των παραπάνω κατθγοριϊν αποβλιτων 

αδειάηει, κακαρίηεται και απολυμαίνετε ςχολαςτικά. 

 Οι περιζκτεσ τοποκετοφνται επιμελθμζνα και ςυμμετρικά. 

Για τουσ ψυκτικοφσ καλάμουσ πλθροφνται οι ακόλουκεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ: 

 Είναι επαρκοφσ χωρθτικότθτασ (ανάλογθσ με το μζγεκοσ τθσ ΥΜ),  

 Φζρουν ςτθν πόρτα τουσ το διεκνζσ ςφμβολο του μολυςματικοφ και επικίνδυνου 

και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλθτα». 

 Είναι καταςκευαςμζνοι από υλικά υψθλισ ανκεκτικότθτασ με αντοχι ςτθν 

οξείδωςθ. 

 Είναι βαμμζνοι εξωτερικά και εςωτερικά, με υψθλισ αντοχισ χρϊματα. 

 Διακζτουν αντιολιςκθτικό δάπεδο με κατάλλθλο υπόςτρωμα (μεταλλικό ι 

βιομθχανικοφ τφπου) για ενίςχυςθ του δαπζδου. 

 Διακζτουν μόνωςθ.  

 Φζρουν μεταλλικι πόρτα, θ οποία κλείνει αεροςτεγϊσ, με εξωτερικό διακόπτθ για 

τθν ενεργοποίθςθ του εςωτερικοφ φωτιςμοφ ι αν υπάρχει εςωτερικό ςφςτθμα 

φωτιςμοφ αποτελείται από αδιάβροχεσ λυχνίεσ, οι οποίεσ να τίκενται ςε λειτουργία 

άμεςα με το άνοιγμα τθσ πόρτασ.  

 Θ θλεκτρικι τουσ εγκατάςταςθ αποτελείται από εξωτερικό μεταλλικό πίνακα, για τθ 

ςωςτι λειτουργία και τον ζλεγχο. Ο πίνακασ διακζτει ρυκμιηόμενο κερμοςτάτθ, 

μικροαυτόματθ αςφάλεια, και ρευματολιπτθ βιομθχανικοφ τφπου, ςτεγανό. Το 

ςφςτθμα ψφξθσ είναι αυτόνομο, με ψυκτικι μονάδα ςυντιρθςθσ και διακζτει όλα 

τα απαραίτθτα εξαρτιματα για τθ ςωςτι και αυτόματθ λειτουργία του. Διακζτουν 

πόμολο αςφαλείασ ϊςτε να μποροφν να ανοίγουν και εςωτερικά. 

Β) Αποκικευςθ  των ΑΕΑ  

 Αποκθκεφονται εντόσ τθσ Μ, για χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο του ενόσ (1) 

ζτουσ. 

 Κατά τθν αποκικευςθ τουσ πλθροφνται όςα προβλζπονται από τθν Κοινι 

Υπουργικι Απόφαςθ 24944/1159/2006. 

 Το δάπεδο των χϊρων αποκικευςθσ είναι βιομθχανικοφ τφπου ι ιςοδφναμου 

υλικοφ, κατάλλθλθσ ςτιλπνότθτασ και επαρκοφσ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ. 

 Σε περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφνται ςωλθνϊςεισ για τθ μεταφορά των ΑΕΑ ςτουσ 

χϊρουσ αποκικευςθσ (π.χ. ςε δεξαμενζσ), αυτζσ είναι κατάλλθλθσ ποιότθτασ, 

ανκεκτικζσ και ςυμβατζσ με το μεταφερόμενο απόβλθτο και τοποκετοφνται 
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υπζργεια, ζτςι ϊςτε να διαπιςτϊνονται ζγκαιρα πικανά ςθμεία διαρροϊν και 

διαβρϊςεων.  

 Υπάρχει ςυμβατότθτα των αποκθκευμζνων αποβλιτων ανάλογα με τθν κλάςθ και 

τθ ςυςκευαςία τουσ. 

 Τα απόβλθτα χαρακτθρίηονται ςαφϊσ με κακοριςμζνθ ςιμανςθ, ανάλογα με τθν 

κατθγορία τουσ. 

Κάκε φορά που παραλαμβάνονται ΑΕΑ για αποκικευςθ, ο υπεφκυνοσ υπάλλθλοσ 
ενθμερϊνει το κατάλλθλο ζντυπο, ϊςτε να παρακολουκείται θ ροι των αποβλιτων και να 
διατθροφνται τα αςφαλι χρονικά διαςτιματα αποκικευςθσ. 

Γ) Αποκικευςθ επικίνδυνων χθμικϊν αποβλιτων 

 Για όλα τα χθμικά απόβλθτα που παράγονται ςτισ Μ και εντάςςονται ςτα ΑΕΑ 

τθρείται πλιρεσ αρχείο, που περιλαμβάνει τα Φφλλα Δεδομζνων Αςφάλειασ (MSDS) 

για κάκε χθμικό παράγοντα, τισ χριςεισ του χθμικοφ παράγοντα και το ςυνολικό 

αρικμό των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε αυτόν κακϊσ και τον τόπο παραγωγισ 

του αποβλιτου.  

 Τα χρθςιμοποιθμζνα χθμικά που χαρακτθρίηονται ωσ απόβλθτα, φυλάςςονται 

ξεχωριςτά και ςε απόςταςθ αςφαλείασ από τουσ χϊρουσ αποκικευςθσ πρϊτων και 

βοθκθτικϊν υλϊν, τουσ χϊρουσ παραγωγικϊν διαδικαςιϊν και τουσ χϊρουσ 

αποκικευςθσ ενδιάμεςων και τελικϊν προϊόντων.  

  Πλα τα χθμικά προϊόντα αποκθκεφονται ςε κατάλλθλο περιζκτθ με τθν 

ενδεικνυόμενθ ςιμανςθ επικινδυνότθτασ και ςτον ειδικά προβλεπόμενο 

αποκθκευτικό χϊρο. Ειδικότερα, τα τοξικά υλικά αποκθκεφονται ςε κλειςτά 

ερμάρια.  

 Τα οξειδωτικά υλικά πρζπει να μζνουν μακριά από τα εφφλεκτα, τα οποία 

διατθροφνται ςε αεριηόμενο χϊρο με επαρκι πυροπροςταςία.  

 Τα οξζα φυλάςςονται μακριά από αλκάλια και όχι πλθςίον μετάλλων που μπορεί να 

υποςτοφν διάβρωςθ.  

  Οι ετικζτεσ των χθμικϊν ουςιϊν πρζπει να δείχνουν με ευκρίνεια: 

 το όνομα τθσ χθμικισ ουςίασ, 

 το όνομα, τθ διεφκυνςθ και το τθλζφωνο του παραςκευαςτι και του ειςαγωγζα, 

 το ςφμβολο επικινδυνότθτασ τθσ χθμικισ ουςίασ (τοξικό, διαβρωτικό, εκρθκτικό, 

οξειδωτικό, επιβλαβζσ, εφφλεκτο, καρκινογόνο, ερεκιςτικό, τερατογόνο, 

μεταλλαξογόνο, οικοτοξικό), 

 τισ φράςεισ κινδφνου και προςταςίασ (R-phrases, S-phrases), 

 τθν ποςότθτα που περιζχεται ςτον περιζκτθ.            
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ΡΛΝΑΚΑΣ 48. Μεταφορά και προςωρινι αποκικευςθ των ιατρικϊν αποβλιτων εντόσ του 

νοςοκομείου. 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

ΤΟΧΘΛΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΑΣ (αρικμόσ 

τροχιλατων) 

ΧΩΟΣ ΡΟΣΩΛΝΘΣ 
ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘΣ 

(π.χ. Αποκικθ, Ψυκτικόσ 
Κάλαμοσ 

ΚΕΣΘ ΣΤΘΝ 
ΥΓΕΛΟΝΟΜΛΚΘ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ 
ΧΩΟΥ 

ΡΟΣΩΛΝΘΣ 
ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘΣ 

(ΜΧΡΧΥ ςε 
μζτρα) 

Αςτικοφ 
Χαρακτιρα 

 
1 

Ειδικόσ κάδοσ ςυμπίεςθσ 
ιδιοκτθςίασ του 

Νοςοκομείου που 
μεταφζρεται από τον 

Διμο 

Κακϋυπόδειξθ του 
Διμου ςτον 

ευρφτερο χϊρο του 
Νοςοκομείου 

Γϋ Υπόγειο.  
Αίκριοσ χϊροσ προσ 

το μζροσ τθσ 
κάλαςςασ εντόσ τθσ 

περίφραξθσ του 
Νοςοκομείου 

 
10 m3 

ΕΑΑΜ  
15  

Ειδικοί  ψυκτικοί 
κάλαμοι 

Γϋ Υπόγειο εντόσ τθσ 
περίφραξθσ του 

νοςοκομείου.  
20,58m3 

ΜΕΑ  
1 Ειδικοί  ψυκτικοί 

κάλαμοι 
 

Γϋ Υπόγειο εντόσ τθσ 
περίφραξθσ του 

νοςοκομείου.  

25,76 m3 

Ε.8  ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ ΤΩΝ ΕΑ 

Κατά τθν αποκικευςθ των ΕΑΥΜ διαφυλάςςεται θ υγιεινι και αςφάλεια των 
εργαηομζνων ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ςχετικι εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία. 

Ειδικότερα μζτρα αςφαλείασ των χϊρων αποκικευςθσ των ΕΑΥΜ είναι τα εξισ: 

 Απομόνωςθ των εφφλεκτων υλικϊν και τοποκζτθςι τουσ ςε αςφαλζσ μζροσ. 

 Σιμανςθ εξόδων κινδφνου, οδϊν διαφυγισ και χϊρου φφλαξθσ υλικοφ πυρόςβεςθσ. 

 Μζριμνα ϊςτε οι αποκθκευτικοί χϊροι να διατθροφνται κακαροί. 

 Μζριμνα ϊςτε οι αποκθκευτικοί χϊροι να διατθροφνται κακαροί. 

 Φπαρξθ εξωτερικϊν ςκιάδων ι βαφι υαλοπινάκων των αποκθκϊν, ςε περίπτωςθ 

που οι θλιακζσ ακτίνεσ προκαλοφν αλλοίωςθ των αποκθκευμζνων αποβλιτων. 

 Απαγόρευςθ πρόςβαςθσ ςτισ αποκικεσ ατόμων που δεν ζχουν εργαςία ςε αυτζσ. 

 Τοποκζτθςθ αλεξικζραυνων ςε κατάλλθλα ςθμεία, εφ’ όςον δεν εξαςφαλίηεται 

αντικεραυνικι προςταςία από παρακείμενα κτίρια. 

 Συςτθματικι ςυντιρθςθ των αγωγϊν, δικτφων και αποκθκϊν. 

 Επιμελθμζνθ τοποκζτθςθ και καταγραφι των αποβλιτων. 

 Ζλεγχοσ των αποκθκευτικϊν χϊρων ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

Εάν από τα χαρακτθριςτικά επικινδυνότθτασ των αποβλιτων εκτιμάται υψθλόσ κίνδυνοσ 
εκδιλωςθσ φωτιάσ, επιβάλλεται θ ςυνεχισ επιτιρθςθ του χϊρου των αποκθκϊν. 
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Στθν ευρφτερθ περιοχι τθσ εγκατάςταςθσ αποκικευςθσ τθροφνται τουλάχιςτον τα 
παρακάτω: 

 Επαρκισ θλεκτροφωτιςμόσ. 

 Αποψίλωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου. 

 Κατάλλθλθ περίφραξθ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Η. ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

Ο ΥΔΑΥΜ κρατάει αρχεία ςχετικά με τθν επεξεργαςία (αποτζφρωςθ, αποςτείρωςθ, ΒΛ. 

ΡΑΑΤΘΜΑ) που υφίςτανται τα ΕΑ ανά κατθγορία, με βάςθ τα ςτοιχεία που του 

αποςτζλλονται από τον Υπεφκυνο Αποκικθσ (Ρίνακεσ 45, 46). Ο ΥΔΑΥΜ διατθρεί αρχείο 

(Ρίνακασ 49) ςχετικά με τθν επεξεργαςία των παραγόμενων ΕΑΥΜ εντόσ ι εκτόσ τθσ μονάδασ, 

το οποίο ενθμερϊνεται κάκε φορά που απόβλθτα από τθν αποκικευςθ αποςτζλλονται προσ 

επεξεργαςία εντόσ ι εκτόσ μονάδασ. Ο Ρίνακασ 49 επικαιροποιείται από τον ΥΔΑΥΜ όταν 

υπάρξουν αλλαγζσ ςε κάποιο από τα πεδία του ι εφόςον υπάρξει αντίςτοιχθ τροποποίθςθ τθσ 

νομοκεςίασ. 

ΡΛΝΑΚΑΣ 49. Στοιχεία επεξεργαςίασ ΕΑΥΜ (ςυμπλθρϊνεται από τον ΥΔΑΥΜ) 

Ρερίοδοσ 
αναφοράσ 

Κατθγορία 
ΕΑΥΜ 

Τφποσ 

περιζκτθ 

(ςάκοσ, 

δοχείο, 

κάδοσ 

κ.α.) 

Χρϊμα 

περιζκτθ 

Αρικμόσ 
περιεκτϊν 

προσ 
επεξεργαςία 

Μονάδα 
επεξεργαςίασ 

Μζκοδοσ 
επεξεργαςίασ 

Από..ζωσ..       

       

       

Επιπλζον, όταν τα ΕΑΥΜ οδθγοφνται προσ επεξεργαςία εντόσ τθσ ΥΜ, ςυνοδεφονται από το 

ζντυπο αναγνϊριςθσ για τθ ςυλλογι και μεταφορά επικινδφνων αποβλιτων (Ζντυπο 7). Το 

ζγγραφο αυτό τυπϊνεται εισ τετραπλοφν. Αφοφ υπογραφεί από τον Υπεφκυνο τθσ 

εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ ΕΑΥΜ, ζνα ζγγραφο διατθρεί ο Υπεφκυνοσ τθσ αποκικευςθσ των 

ΕΑ, ζνα ο Υπεφκυνοσ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ και από ζνα κοινοποιεί θ Υγειονομικι 

Μονάδα ςτισ αρμόδιεσ τοπικζσ Υπθρεςίεσ Ρεριβάλλοντοσ και Υγείασ. 

Πταν τα ΕΑΥΜ οδθγοφνται  προσ επεξεργαςία εκτόσ τθσ ΥΜ, ςυνοδεφονται επίςθσ από το 

Ζντυπο 2 (αναγνϊριςθσ για τθ ςυλλογι και μεταφορά επικινδφνων αποβλιτων). Ο Υπεφκυνοσ 

αποκικευςθσ και ο μεταφορζασ ςυμπλθρϊνουν τα ςτοιχεία του εντφπου που τουσ αφοροφν 

ςε τρία (3) αντίγραφα. Ο μεταφορζασ παραλαμβάνει και τα τρία αυτά αντίγραφα 

προκειμζνου να ςυμπλθρωκοφν και υπογράφουν από τον Υπεφκυνο τθσ εγκατάςταςθσ 

επεξεργαςίασ ΕΑΥΜ. Στθ ςυνζχεια ο μεταφορζασ επιςτρζφει ζνα υπογεγραμμζνο αντίγραφο 

ςτον Υπεφκυνο αποκικευςθσ, διατθρεί ο ίδιοσ ςτα αρχεία του το δεφτερο και το τρίτο το 

διατθρεί ο Υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ. Ο Υπεφκυνοσ αποκικευςθσ αποςτζλλει τα 
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υπογεγραμμζνα ζντυπα αναγνϊριςθσ ςτον ΥΔΑΥΜ, ο οποίοσ και τα διατθρεί ςτο αρχείο του, 

ϊςτε, ο ΥΔΑΥΜ να διατθρεί όλα τα ζγγραφα που αποδεικνφουν τθ ςωςτι επεξεργαςία των  

των ΕΑΥΜ (ςτοιχεία αναλφςεων και μετριςεων των διενεργοφμενων ελζγχων, τθσ 

επεξεργαςίασ, ςτοιχεία λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ αν διακζτει τζτοια θ ΥΜ, ζντυπα 

αναγνϊριςθσ των ΕΑΥΜ, παραςτατικά παράδοςθσ ςε εταιρείεσ κ.α.). 

Στθ ςυνζχεια απεικονίηεται θ χρωματικι κωδικοποίθςθ τθσ ςυςκευαςίασ των αποβλιτων, με 
βάςθ το είδοσ τθσ επεξεργαςίασ ςτθν οποία υποβάλλονται, ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν 
οποία ανικουν. 

ΡΛΝΑΚΑΣ 50. Κατθγορία αποβλιτων και Μζκοδοσ Επεξεργαςίασ 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Μζκοδοσ επεξεργαςίασ 
Κατθγορία επικίνδυνων 

αποβλιτων 

Χρϊμα ςυςκευαςίασ 

εξωτερικοφ περιζκτθ 

Αποςτείρωςθ ΕΑΑΜ 

 

 

 

Αποτζφρωςθ 

 

ΕΑΑΜ, 

ΜΕΑ,  

ΑΕΑ 

 

 

 

 

 

 

Αποτζφρωςθ  

ςε κ > 1.100οC 

ΕΑΑΜ, 

ΜΕΑ,  

ΑΕΑ, 

με περιεκτικότθτα > 1% ςε 

αλογονοφχεσ ενϊςεισ 

 

 

 

 

 

 

Χ.Υ.Τ.Α. 

ΑΣΑ  

Ρρϊτοσ Εςωτερικόσ 

Ρεριζκτθσ 

 

Χ.Υ.Τ.Α. 

ΑΣΑ 

Δεφτεροσ Εξωτερικόσ 

Ρεριζκτθσ 
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Θ κατθγοριοποίθςθ ςυλλογισ αποβλιτων ( ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ, ΑΣΑ) που τίκεται ςτουσ 
παρακάτω πίνακεσ  ζγινε ςφμφωνα με: 

1. Τθν Εγκφκλιο Αρ. Ρρωτ: οικ. 29960/3800/15-06-2012 «Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ  
Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων. Ενδεικτικζσ Κατάλλθλεσ εργαςίεσ διαχείριςθσ 
ΑΥΜ. Διευκρινίςεισ επί οριςμζνων απαντιςεων τθσ ΚΥΑ οικ. 146163/2012». 

2. Τθ Εγκφκλιο ΔΥΓ2/Γ.Ρ.οικ.6972/23-1-2014 «Διευκρινίςεισ για τθν ορκι διαχείριςθ 
επικίνδυνων αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων ((ΕΑΥΜ)  

 
Οι κωδικοί των αποβλιτων που αναφζρονται ςτουσ πίνακεσ είναι βάςει του Ευρωπαϊκοφ 
Καταλόγου Αποβλιτων (ΕΚΑ) ( βλ. ςελ.83-109)   , μζροσ του  οποίου επιςυνάπτεται  και ςτθν 
εγκφκλιο με Αρ. Ρρωτ: οικ. 29960/3800/15-06-2012 (Ραράρτθμα Λ του Εςωτερικοφ 
Κανονιςμοφ του Νοςοκομείου, ςελ.163).  
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Η.1. ΑΝΑΛΥΤΛΚΟΛ ΡΛΝΑΚΕΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 
 

ΕΑΑΜ - ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΜΛΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΛΚΑ                                                    

ΣΕ ΚΛΤΛΝΟΥΣ ΣΑΚΟΥΣ ΚΑΛ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΕΣ 

ΡΛΝΑΚΑΣ 51. ΕΑΑΜ  
 

1 Πλα τα απόβλθτα που προζρχονται από περιβάλλοντα, 
ςτα οποία υφίςταται κίνδυνοσ βιολογικισ μετάδοςθσ δια του 
αζροσ, κακϊσ και από περιβάλλοντα απομόνωςθσ, ςτα 
οποία βρίςκονται αςκενείσ πάςχοντεσ από μεταδοτικό 
νόςθμα ( Κωδικόσ 18 01 03). 

Ρεριγραφι 
απόβλθτου 
ςφμφωνα 
με τον ΕΚΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απόβλθτα από τθν περιγεννθτικι φροντίδα, τθ διάγνωςθ, τθ 
κεραπεία ι τθν πρόλθψθ αςκενειϊν ςε ανκρϊπουσ, των οποίων θ 
ςυλλογι και διάκεςθ υπόκεινται ςε ειδικζσ απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με 
τθν πρόλθψθ μόλυνςθσ. 
Δθλαδι Απόβλθτα από αςκενείσ που ζχουν μολυνκεί από: 

 Αίμα ι άλλα βιολογικά υγρά που περιζχουν αίμα ςε 
ποςότθτα τζτοια, ϊςτε αυτό να είναι ορατό 

 κόπρανα και οφρα ςτθν περίπτωςθ ςυγκεκριμζνου 
αςκενοφσ, ςτον οποίο ζχει αναγνωριςτεί κλινικά από τον 
κεράποντα ιατρό μία νόςοσ που μπορεί να μεταδοκεί με 
αυτά τα απεκκρίματα. 

 ςπζρμα, κολπικζσ εκκρίςεισ, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αρκρικό 
υγρό, πλευριτικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, περικάρδιο υγρό ι 
αμνιακό υγρό. 

 
Ενδεικτικά αναφζρονται: 
 
- βελόνεσ, ςφριγγεσ, λάμεσ, χειρουργικά νυςτζρια 
Σθμείωςθ: 

 Τα αιχμθρά κα απορριφκοφν ςε κίτρινα δοχεία 

 Στουσ κίτρινουσ περιζκτεσ κα απορριφκοφν οι ςφριγγεσ- 
χωρίσ τθ βελόνα- μετά από χριςθ ςε αςκενι  που δεν 
περιζχουν υπολλειπόμενθ ποςότθτα  φαρμάκου ( π.χ  μετά 
από  λιψθ αίματοσ ι βιολογικϊν υγρϊν του αςκενοφσ).  

 
- εργαλεία για κολποςκόπθςθ και τεςτ-παπ.  
 
- οφκαλμικζσ ράβδοι μθ αποςτειρωμζνεσ. 
 
- οφκαλμικζσ ράβδοι από ΤΝΤ.  
 
- ςωλινεσ παροχετεφςεων και διαςωλθνϊςεων, 
 
-Τραχειοςωλινεσ μ.χ., ςτοματο-ρινο-τραχειακοί ςωλινεσ, κακετιρεσ 
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βρογχο-αναρροφιςεων, ρφγχθ και ςάκοι αναρροφιςεων μ.χ.  
 
 
- κακετιρεσ (κφςτθσ, φλεβϊν,  αρτθριϊν, για πλευριτικζσ 
παροχετεφςεισ κ.λπ.), ςυνδζςεισ, ενδαγγειακοί, ουροκακετιρεσ, 
κϊρακοσ, κοιλίασ,  
 
- Αςκοί ςυλλογισ παροχετεφςεων και υγρϊν (Billaw, haemovac,  
πλευριτικοφ, αςκθτικοφ υγροφ κ.α.) 
 
- κυκλϊματα για εξωςωματικι κυκλοφορία. Λεκανίτςεσ μίασ 
χριςεωσ για λιψθ υλικοφ βιοψίασ ενδομθτρίου 
 
- ςετ μετάγγιςθσ, 
 
- μολυςμζνα εργαλεία από ενδοφλζβια χοριγθςθ οροφ, 
 
- φίλτρα διφλιςθσ, 
 
- Πλεσ οι γραμμζσ και τα φίλτρα αιμοδιικθςθσ 
 
 
- Γάντια μίασ χριςθσ  ι αποςτειρωμζνα, εμφανϊσ λερωμζνα με αίμα 
ι άλλα βιολογικά υγρά 
 
- Υλικό μίασ χριςθσ: 

1. ςταγονόμετρα,  
2. δοκιμαςτικοί ςωλινεσ,  
3. Σωλθνάρια με αίμα κ.α. φιαλίδια μεταφοράσ βιολογικϊν 

δειγμάτων 
4. Κυμβζτεσ, ρφγχθ, πιπζτεσ μιασ χριςθσ κλπ.  

 
 
- Ρροςτατευτικόσ  ρουχιςμόσ προερχόμενα από απομονϊςεισ 
λοιμωδϊν νοςθμάτων ι , εμφανϊσ λερωμζνα με αίμα ι άλλα 
βιολογικά υγρά: 

1. Μάςκεσ μίασ χριςθσ 
2. καλφμματα κεφαλισ μίασ χριςθσ 
3. γάντια  μίασ χριςθσ 
4. ςκεφθ φαγθτοφ μίασ χριςθσ 
5. γυαλιά μίασ χριςθσ 
6. πανιά,  
7. ςεντόνια,  
8. μπότεσ, 
9. γαλότςεσ,  
10. πουκαμίςεσ. 
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- Λατρικά Υλικά :  
Υλικά αλλαγϊν τραυμάτων  

1. γάηεσ,  
2. ταμπόν, 
3. επίδεςμοι,  
4. τςιρότα,  
5. ςωλθνοειδι 
6. ράμματα 
7. Τολφπια 
8. Τετράγωνα 

 
 

- Σακοφλεσ:  
1. Για μεταγγίςεισ (χρθςιμοποιθμζνοι αςκοί και ςυςκευζσ 

χοριγθςθσ αίματοσ και παραγϊγων του) 
2. Άδειοι ουροςυλλζκτεσ που περιζχουν υπόλειμμα οφρων  με 

πρόςμιξθ  αίματοσ. 
3. Άδειοι ουροςυλλζκτεσ  από αςκενείσ πάςχοντεσ με 

μεταδοτικό νόςθμα . 
4. Σάκοι κολοςτομίασ-ειλεοςτομίασ 

 
-Μολυςματικά Απόβλθτα υγρά αναλυτϊν εργαςτθρίων , αφοφ 
ταπωκοφν καλά 
 
- ςετ για εγχφςεισ. 
 
- ορκοςκόπια και γαςτροςκόπια. 
 
- ςωλινεσ μφτθσ για βρογχοαναρρόφθςθ, για οξυγονοκεραπεία 
κ.λπ. 
 
- ψικτρεσ, κακετιρεσ, ςτυλεοί από κυτταρολογικι λιψθ ι 
καλλιζργεια υλικοφ. 
 
-ρινοςκόπια μίασ χριςθσ,  
 
-μθτροςκόπια. 
 
-δόντια και μζρθ ςϊματοσ μικροφ μεγζκουσ μθ αναγνωρίςιμα. 
 
- μικρζσ κλίνεσ για πειραματόηωα. 
 
- κενά δοχεία εμβολίων ηωντανοφ αντιγόνου, 
 
- υπολείμματα φαγθτοφ από το  δίςκο  αςκενοφσ  με ςτοματικι 

αιμορραγία ι  από αςκενι πάςχοντα από  μεταδοτικό νόςθμα 
 
Ράνεσ και θμιςζντονα μχ (παπλωματάκια) από αςκενείσ με:  

1. κατακλφςεισ, με αιματθρό εξίδρωμα   
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2. βιολογικά υγρά με αίμα ςε ποςότθτα τζτοια ϊςτε αυτό να 
είναι ορατό   

3. ςπζρμα, κολπικζσ εκκρίςεισ, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αρκρικό 
υγρό, πλευριτικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, περικάρδιο υγρό ι 
αμνιακό υγρό.  

4. από αςκενείσ πάςχοντεσ με  διεγνωςμζνο μεταδοτικό 
νόςθμα. 
 

2 Απόβλθτα που προζρχονται από κτθνιατρικζσ δραςτθριότθτεσ 
(Κωδικόσ 18 02 02) και: 

 ζχουν μολυνκεί από πακογόνουσ για τον άνκρωπο 
              και τα ηϊα παράγοντεσ όπωσ βελόνεσ, ςφριγγεσ.  

 ζχουν ζρκει ςε επαφι με οποιοδιποτε βιολογικό υγρό 
             που εκκρίνεται ι απεκκρίνεται και για τα οποία υγρά ζχει 
             διαπιςτωκεί κλινικά, από τον υπεφκυνο κτθνίατρο κίνδυνοσ 
             μετάδοςθσ νόςου, όπωσ αίμα, κόπρανα, οφρα. 

 ςϊμα νεκρϊν ηϊων ι μζρθ ςϊματοσ ηϊων, ιςτοί ι όργανα 
             ηϊων 

Ρεριγραφι 
απόβλθτου 
ςφμφωνα 
με τον ΕΚΑ 

Απόβλθτα από τθν ζρευνα, διάγνωςθ, κεραπεία ι πρόλθψθ 
των αςκενειϊν που εμφανίηονται ςε ηϊα, των οποίων θ ςυλλογι και 
διάκεςθ υπόκεινται ςε ειδικζσ απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν πρόλθψθ 
μόλυνςθσ 

 
 

 
 

ΜΕΑ- ΜΛΚΤΑ ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ( ΖΧΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΟΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΛΚΟ ΚΑΛ ΤΟΞΛΚΟ 
ΧΑΑΚΤΘΑ) 

ΣΕ ΚΟΚΚΛΝΟΥΣ ΣΑΚΟΥΣ ΚΑΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΕΣ 

     ΡΛΝΑΚΑΣ 52. ΜΕΑ 
 

1 
Οι κενζσ ςυςκευαςίεσ χρθςιμοποιθμζνων φαρμάκων  που περιζχουν  
υπολείμματα φαρμάκων και ζχουν χορθγθκεί ςε αςκενι  

2 
Οι ςυςκευαςίεσ  οροφ , εφόςον  ζχει προςτεκεί ςτον ορό ουςία με 
φαρμακευτικι δράςθ και  ζχει χορθγθκεί ςε αςκενι 

3 
Οι ςυςκευζσ οροφ εφόςον  ζχουν υπόλειμμα φαρμάκου και ζχει 
γίνει χριςθ ςτον αςκενι. 

4 
Οι ςφριγγεσ  (χωρίσ τθ βελόνα) με υπολειπόμενθ ποςότθτα 
φαρμάκου , μετά από χριςθ ςε αςκενι.  

5 
Άδειοι Σάκοι παρεντερικισ διατροφισ με  υπόλειμμα φαρμάκου 
εφόςον ζχουν χορθγθκεί ςε αςκενι. 

6 
Μολυςματικά και Τοξικά Απόβλθτα αναλυτϊν εργαςτθρίων, αφοφ 
ταπωκοφν καλά.  

7 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΛΚΑ & ΤΟΞΛΚΑ  Απόβλθτα από ανάπτυξθ ερευνθτικϊν 
δραςτθριοτιτων και μικροβιολογικϊν –βιοχθμικϊν εξετάςεων 
(Ρλάκεσ, τριβλία καλλιζργειασ και άλλα μζςα που χρθςιμοποιοφνται 
ςτθ μικροβιολογία και που ζχουν μολυνκεί από πακογόνουσ 



  

112 

 

παράγοντεσ)  

Ρεριγραφι 
απόβλθτου 
ςφμφωνα 
με τον ΕΚΑ 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΛΚΑ & ΤΟΞΛΚΑ Απόβλθτα από τθν περιγεννθτικι 
φροντίδα, τθ διάγνωςθ, τθ κεραπεία ι τθν πρόλθψθ αςκενειϊν ςε 
ανκρϊπουσ, των οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ υπόκεινται ςε 
ειδικζσ απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν πρόλθψθ μόλυνςθσ ( Κωδικόσ 18 
01 03*)  

>> 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΛΚΑ & ΤΟΞΛΚΑ Απόβλθτα από τθν ζρευνα, διάγνωςθ, 
κεραπεία ι πρόλθψθ των αςκενειϊν που εμφανίηονται ςε ηϊα, των 
οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ υπόκεινται ςε ειδικζσ απαιτιςεισ ςε 
ςχζςθ με τθν πρόλθψθ μόλυνςθσ ( Κωδικόσ 18 02 02*) 

8 
Ανατομικά απόβλθτα, από πακολογοανατομικά εργαςτιρια 
(Λςτοί, όργανα και μζρθ ςϊματοσ μθ αναγνωρίςιμα, πειραματόηωα). 
 

Ρεριγραφι 
απόβλθτου 
ςφμφωνα 
με τον ΕΚΑ 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΛΚΑ & ΤΟΞΛΚΑ Απόβλθτα από τθν περιγεννθτικι 
φροντίδα, τθ διάγνωςθ, τθ κεραπεία ι τθν πρόλθψθ αςκενειϊν ςε 
ανκρϊπουσ, των οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ υπόκεινται ςε 
ειδικζσ απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν πρόλθψθ μόλυνςθσ ( Κωδικόσ 18 
01 03*) 

>> 
Σθμείωςθ: Ο 

κωδικόσ 18 01 
03 αφορά 

απόβλθτα των 
οποίων θ 

ςυλλογι & 
διάκεςθ 

υπόκεινται ςε 
ειδικζσ 

απαιτιςεισ ςε 
ςχζςθ με τθν 

πρόλθψθ 
μόλυνςθσ 

Μζρθ και όργανα του ςϊματοσ περιλαμβανομζνων ςάκων αίματοσ 
και διατθρθμζνο αίμα (εκτόσ από το ςθμείο 18 01 03) (Κωδικόσ 18 
01 021) 

>> 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΛΚΑ & ΤΟΞΛΚΑ Απόβλθτα από τθν ζρευνα, διάγνωςθ, 
κεραπεία ι πρόλθψθ των αςκενειϊν που εμφανίηονται ςε ηϊα, των 
οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ υπόκεινται ςε ειδικζσ απαιτιςεισ ςε 
ςχζςθ με τθν πρόλθψθ μόλυνςθσ ( Κωδικόσ 18 02 02*) 
 

9 
 

Απόβλθτα, από πακολογικά και άλλα τμιματα όπου γίνονται 
Χθμειοκεραπείεσ: 

1. Χρθςιμοποιθμζνεσ ςυςκευαςίεσ ορϊν με κυτταροςτατικά 
φάρμακα από αςκενείσ ςτουσ οποίουσ εφαρμόηεται 
χθμειοκεραπεία (Εγκφκλιοσ Αρ. Ρρωτ: οικ. 29960/3800/15-06-
2012 «Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ  Αποβλιτων Υγειονομικϊν 
Μονάδων. Ενδεικτικζσ Κατάλλθλεσ εργαςίεσ διαχείριςθσ ΑΥΜ. 
Διευκρινίςεισ επί οριςμζνων απαντιςεων τθσ ΚΥΑ οικ. 
146163/2012»). 

2. Συςκευζσ χοριγθςθσ κυτταροςτατικϊν από αςκενείσ ςτουσ 
οποίουσ εφαρμόηεται χθμειοκεραπεία 

3. Ενδοαγγειακοί κακετιρεσ από αςκενείσ ςτουσ οποίουσ 
εφαρμόηεται χθμειοκεραπεία 

4. Κακετιρεσ κφςτεωσ από αςκενείσ ςτουσ οποίουσ 
εφαρμόηεται χθμειοκεραπεία 

5. Άδειοι ουροςυλλζκτεσ από αςκενείσ ςτουσ οποίουσ 
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εφαρμόηεται χθμειοκεραπεία 
6. Ρροςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ που ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθ 

διάλυςθ/χοριγθςθ κυτταροςτατικϊν ( γάντια, ρόμπεσ κ.λ.π.) 
7. Πτι ζχει χρθςιμοποιθκεί ( χαρτοβάμβακα κ.λ.π.) για 

αντιμετϊπιςθ εκτάκτου ςυμβάντοσ με κυτταροςτατικά ( π.χ. 
διαςπορά ςτο δάπεδο ι ςε άλλθ επιφάνεια) 

Ρεριγραφι 
απόβλθτου 
ςφμφωνα 
με τον ΕΚΑ 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΛΚΑ & ΤΟΞΛΚΑ Απόβλθτα από τθν περιγεννθτικι 
φροντίδα, τθ διάγνωςθ, τθ κεραπεία ι τθν πρόλθψθ αςκενειϊν ςε 
ανκρϊπουσ, των οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ υπόκεινται ςε 
ειδικζσ απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν πρόλθψθ μόλυνςθσ ( Κωδικόσ 18 
01 03*) 

>> 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΛΚΑ & ΤΟΞΛΚΑ Απόβλθτα από τθν ζρευνα, διάγνωςθ, 
κεραπεία ι πρόλθψθ των αςκενειϊν που εμφανίηονται ςε ηϊα, των 
οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ υπόκεινται ςε ειδικζσ απαιτιςεισ ςε 
ςχζςθ με τθν πρόλθψθ μόλυνςθσ  
( Κωδικόσ 18 02 02*) 

 
 

ΑΕΑ- ΑΛΛΑ ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΣΕ ΚΟΚΚΛΝΟΥΣ ΣΑΚΟΥΣ  ΚΑΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΕΣ 

     ΡΛΝΑΚΑΣ 53. ΑΕΑ 
 

1 
Οι κενζσ ςυςκευαςίεσ χρθςιμοποιθμζνων φαρμάκων που περιζχουν  
υπολείμματα φαρμάκων και δεν ζχουν  χορθγθκεί ςε αςκενι. 

2 
Οι ςυςκευαςίεσ οροφ , εφόςον  ζχει προςτεκεί ςτον ορό ουςία  με 
φαρμακευτικι δράςθ και δεν ζχει  χορθγθκεί ςε αςκενι.  

3 
Οι ςυςκευζσ οροφ που εμπεριζχουν υπόλειμμα φαρμάκου και δεν 
ζχει γίνει χριςθ ςε αςκενι. 

4 
Οι ςφριγγεσ  (χωρίσ τθ βελόνα) που χρθςιμοποιοφνται μόνο ςτθ 
διάλυςθ φαρμάκων και ςτον εμπλουτιςμό των ορϊν με φάρμακα. 

5 Τοξικά Απόβλθτα αναλυτϊν εργαςτθρίων, αφοφ ταπωκοφν καλά. 

6 
Απορρυπαντικά , Απολυμαντικά, Αντιςθπτικά που περιζχουν 
επικίνδυνεσ ουςίεσ  

7 

Χθμικζσ ουςίεσ που αποτελοφνται από ι περιζχουν επικίνδυνεσ 
ουςίεσ: 
Χλωροφόρμιο, τριχλωροαικυλζνιο, ξυλζνιο, ακετόνθ, μεκανόλθ, 
ανόργανεσ χθμικζσ ενϊςεισ που περιζχουν οξζα και αλκάλια (π.χ. 
κειικό, υδροχλωρικό, νιτρικό, χρωμικό οξφ, υδροξείδιο του νατρίου 
και διαλφματα αμμωνίασ) και άλλα οξειδωτικά (KMnO4, K2Cr2O7) ι 
επιβραδυντζσ (NaHSO3, Na2SO3) 
 

Ρεριγραφι 
αποβλιτου 
ςφμφωνα 
με τον ΕΚΑ 

Χθμικζσ ουςίεσ (από τθν περιγεννθτικι φροντίδα, τθ διάγνωςθ, τθ 
κεραπεία ι τθν πρόλθψθ αςκενειϊν ςε ανκρϊπουσ) που 
αποτελοφνται από ι περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ( Κωδικόσ 18 01 
06*) 

>> 
Χθμικζσ ουςίεσ (από τθν ζρευνα, διάγνωςθ, κεραπεία ι πρόλθψθ 
των αςκενειϊν που εμφανίηονται ςε ηϊα) που αποτελοφνται από ι 
περιζχουν επικίνδυνεσ  ουςίεσ( Κωδικόσ 18 02 05*) 



  

114 

 

8 Διαλφτεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα ακτινολογικά εργαςτιρια 

Ρεριγραφι 
αποβλιτου 
ςφμφωνα 
με τον ΕΚΑ 

 
 
Διαλφματα εμφανιςτθρίου με βάςθ διαλφτεσ ( Κωδικόσ 09 01 03*) 

 Διαλφματα ςτακεροποιθτι ( Κωδικόσ 09 01 04) 

 
Διαλφματα ξεπλφματοσ και διαλφματα ξεπλφματοσ ςτακεροποιθτι                  
( Κωδικόσ 09 01 05*) 

 
Απόβλθτα που περιζχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργαςία 
φωτογραφικϊν αποβλιτων ( Κωδικόσ 09 01 06*) 

 
Υδατικά υγρά απόβλθτα από τθν επιτόπου ανάκτθςθ 
αργφρου εκτόσ εκείνων που περιλαμβάνονται ςτο ςθμείο  09 01 06                 
( Κωδικόσ 09 01 13*) 

9 

Απόβλθτα που περιζχουν υδράργυρο (κατεςτραμμζνα κερμόμετρα, 
πιεςόμετρα υδραργφρου), αμαλγάματα οδοντιατρικισ, άλλα 
βαρζα μζταλλα, επικίνδυνεσ οργανικζσ ενϊςεισ κ.λπ. 
 
 
 

Ρεριγραφι 
αποβλιτου 
ςφμφωνα 
με τον ΕΚΑ 

 
Σθμείωςθ: Ο 

κωδικόσ 18 01 
06* αφορά 

χθμικζσ ουςίεσ 
που 

αποτελοφνται ι 
περιζχουν 

επικίνδυνεσ 
ουςίεσ από τθν 
περιγεννθτικι 
φροντίδα , τθ 
διάγνωςθ, τθ 

κεραπεία  ι τθν 
πρόλθψθ 

αςκενειϊν ςε  
ανκρϊπουσ 

 
Χθμικζσ ουςίεσ που αποτελοφνται από ι περιζχουν επικίνδυνεσ 
ουςίεσ (Κωδικόσ 18 01 06*) 
 
 

 Αμάλγαμα οδοντιατρικισ ( Κωδικόσ 18 01 10*) 

 
Χθμικζσ ουςίεσ που αποτελοφνται από ι περιζχουν επικίνδυνεσ 
ουςίεσ ( Κωδικόσ 18 02 05*) 

10 

Λθγμζνα φάρμακα ι φάρμακα που δεν μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν, ςυμπεριλαμβανομζνων των κυτταροςτατικϊν 
φαρμάκων. 
 
 

Ρεριγραφι 
αποβλιτου 
ςφμφωνα 
με τον ΕΚΑ 
Σθμείωςθ: Ο 

κωδικόσ 18 01 

 
Κυτταροτοξικζσ και κυτταροςτατικζσ φαρμακευτικζσ ουςίεσ                              
( Κωδικόσ 18 01 08*) 
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08* αφορά 
απόβλθτα 

κυτταροτοξικζσ ι  
κυτταροςτατικζσ 
φαρμακευτικζσ 
ουςίεσ από τθν 
περιγεννθτικι 
φροντίδα, τθ 
διάγνωςθ , τθ 

κεραπεία ι τθν 
πρόλθψθ 

αςκενειϊν ςε 
ανκρϊπουσ 

 

>> 
Σθμείωςθ: Ο 

κωδικόσ 18 02 
07* αφορά 
απόβλθτα 

κυτταροτοξικά ι  
κυτταροςτατικζσ 
φαρμακευτικζσ 
ουςίεσ από τθν 

ζρευνα, 
διάγνωςθ, τθ 

κεραπεία ι τθν 
πρόλθψθ 

αςκενειϊν  που 
εμφανίηονται ςε 

ηϊα. 

Κυτταροτοξικζσ και κυτταροςτατικζσ φαρμακευτικζσ ουςίεσ                           
( Κωδικόσ 18 02 07*) 

>> 
Κυτταροτοξικζσ και κυτταροςτατικζσ φαρμακευτικζσ ουςίεσ                           
( Κωδικόσ 20 01 31*) 

>> 
Σθμείωςθ: Ο 

κωδικόσ 18 01 
06* αφορά 

χθμικζσ ουςίεσ 
που 

αποτελοφνται ι 
περιζχουν 

επικίνδυνεσ 
ουςίεσ από τθν 
περιγεννθτικι 
φροντίδα , τθ 
διάγνωςθ, τθ 

κεραπεία  ι τθν 
πρόλθψθ 

αςκενειϊν ςε  
ανκρϊπουσ  

 
Σθμείωςθ: Ο 

κωδικόσ 18 02 
05* αφορά 

χθμικζσ ουςίεσ 
που 

αποτελοφνται ι 
περιζχουν 

επικίνδυνεσ 
ουςίεσ , από τθν 

ζρευνα, τθ 
διάγνωςθ, τθ 

κεραπεία ι τθν 
πρόλθψθ 

αςκενειϊν  που 
εμφανίηονται ςε 

Χθμικζσ ουςίεσ   που αποτελοφνται από ι περιζχουν επικίνδυνεσ 
ουςίεσ ( Κωδικόσ 18 01 06*) 
 
(Κωδικόσ 18 02 05*) 
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ηϊα. 

>> 
 
 

Φαρμακευτικζσ ουςίεσ άλλεσ από τισ αναφερόμενεσ ςτα 
ςθμείο 18 01 08*, 18 02 07* ( Κωδικοί 18 01 092, 18 02 082) 
 

 
 
 

ΑΣΑ-ΑΣΤΛΚΑ ΣΤΕΕΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ 
1οσ ΕΣΩΤΕΛΚΟΣ ΡΕΛΕΚΤΘΣ : ΔΛΑΦΑΝΕΛΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

                                     2οσ ΕΞΩΤΕΛΚΟΣ ΡΕΛΕΚΤΘΣ: ΜΑΥΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ   

    ΡΛΝΑΚΑΣ 54. ΑΣΑ 
 

 
 
 

Εγκφκλιοσ 
ΔΥΓ2/Γ.Ρ.οικ.69

72/23-1-2014 
«Διευκρινίςεισ 
για τθν ορκι 
διαχείριςθ 

επικίνδυνων 
αποβλιτων 

Υγειονομικϊν 
Μονάδων» 

 
1 

Οι κενζσ ςυςκευαςίεσ χρθςιμοποιθμζνων φαρμάκων μόνο ςτθν 
περίπτωςθ που δεν περιζχουν κακόλου υπολείμματα 
φαρμάκων και δεν ζχουν  χορθγθκεί ςε αςκενι 

2 

Οι ςυςκευαςίεσ φυςιολογικοφ οροφ, εφόςον δεν ζχει 
προςτεκεί ςτον ορό ουςία με φαρμακευτικι δράςθ.  
Σθμείωςθ: 
Κατά τθν απόρριψθ οι ςυςκευαςίεσ φυςιολογικοφ οροφ 
διαχωρίηονται από τθν ςυςκευι  οροφ,  όταν  αυτι  ζχει  ζρκει 
ςε  επαφι με τον  αςκενι 

3 

4. Απόβλθτα όπωσ Σφριγγεσ (χωρίσ τθ βελόνα), Συςκευζσ Οροφ 

κ.λ.π.  τα οποία δεν ζρχονται ςε επαφι με φάρμακα ι 

μολυςματικοφσ παράγοντεσ (αίμα ι βιολογικά υγρά αςκενι). 

4 

Ρλαςτικά  γάντια μιασ χριςθσ ςε εργαςίεσ όπωσ π.χ παραςκευι 
γευμάτων. 
 
Γενικότερα ςε μαφρθ ςακοφλα  ρίχνουμε πλαςτικά γάντια μίασ 
χριςθσ που :  

1. δεν ςχετίηονται με ιατρικζσ και νοςθλευτικζσ πράξεισ  
2. που δεν προζρχονται από αςκενείσ πάςχοντεσ από 

διεγνωςμζνο μεταδοτικό νόςθμα( ΦΕΚ 1419/1-10-2003) 
3. που δεν είναι λερωμζνα με : 

α) αίμα ι βιολογικά υγρά με αίμα ςε ποςότθτα τζτοια 
ϊςτε αυτό να είναι ορατό  ( ΦΕΚ 1419/1-10-2003) 

             β)ςπζρμα, κολπικζσ εκκρίςεισ, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, 
αρκρικό υγρό,    πλευριτικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, 
περικάρδιο υγρό ι αμνιακό υγρό. ( ΦΕΚ 1419/1-10-2003) 

 
 
 
 
 
           

5 
Απόβλθτα από τθν παραςκευι φαγθτϊν, που προζρχονται από 
τισ κουηίνεσ των ΥΜ. (Κωδικόσ  20 01 08) 
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6 
 
 

Απόβλθτα από δραςτθριότθτεσ εςτίαςθσ και τα υπολείμματα 
των τροφίμων που προζρχονται από τα τμιματα νοςθλείασ των 
ΥΜ, εκτόσ από εκείνα που προζρχονται από αςκενείσ που 
πάςχουν από μολυςματικζσ αςκζνειεσ, για τουσ οποίουσ ο 
κεράπων ιατρόσ ζχει διαγνϊςει ότι πάςχουν από μία αςκζνεια 
που μπορεί να μεταδοκεί με αυτά τα υπολείμματα  

Ρεριγραφι 
απόβλθτου 

ςφμφωνα με τον 
ΕΚΑ 

Βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα κουηίνασ και χϊρων ενδιαίτθςθσ. 
(Κωδικόσ  20 01 08) 

7 

Γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαςτικό, μζταλλα, υλικά ςυςκευαςίασ 
γενικά( π.χ από φάρμακα, από υλικό μίασ χριςθσ, 
χαρτοκιβϊτια) ογκϊδθ υλικά, κακϊσ και άλλα μθ επικίνδυνα 
απόβλθτα που, λόγω τθσ ποιότθτασ τουσ, εξομοιϊνονται με τα 
οικιακά 

Ρεριγραφι 
απόβλθτου 

ςφμφωνα με τον 
ΕΚΑ 

 
Σθμείωςθ:  Ο κωδικόσ 

18 01 03* αφορά 
απόβλθτα από τθν 

περιγεννθτικι φροντίδα, 
τθ διάγνωςθ, τθ 
κεραπεία ι τθν 

πρόλθψθ αςκενειϊν ςε 
ανκρϊπουσ,  των 

οποίων θ ςυλλογι και 
διάκεςθ υπόκεινται ςε 
ειδικζσ απαιτιςεισ ςε 

ςχζςθ με τθν πρόλθψθ 
μόλυνςθσ. 

 
Σθμείωςθ:  Ο κωδικόσ 

18 02 02 αφορά 
απόβλθτα από τθν 
ζρευνα, διάγνωςθ, 

κεραπεία ι πρόλθψθ 
των αςκενειϊν που 

εμφανίηονται ςε ηϊα, 
των οποίων θ ςυλλογι 

και διάκεςθ υπόκεινται 
ςε ειδικζσ απαιτιςεισ ςε 
ςχζςθ με τθν πρόλθψθ 

μόλυνςθσ. 
 

Σθμείωςθ:  Ο κωδικόσ 
18 01 06* αφορά 

χθμικζσ ουςίεσ που 
αποτελοφνται από ι 

περιζχουν επικίνδυνεσ 
ουςίεσ από τθν 

περιγεννθτικι φροντίδα 
, τθ διάγνωςθ, τθ 
κεραπεία  ι τθν 

πρόλθψθ αςκενειϊν ςε  
ανκρϊπουσ 

 
 

 Χαρτιά και χαρτόνια (Κωδικόσ 20 01 01)  

 Γυαλιά  (Κωδικόσ 20 01 02)  

 Ρλαςτικά (Κωδικόσ  20 01 39)  

 Μζταλλα (Κωδικόσ 20 01 40) 

 Ογκϊδθ απόβλθτα  (Κωδικόσ 20 03 07)  

 Ανάμεικτα δθμοτικά απόβλθτα (Κωδικόσ 20 03 01)  

 Συςκευαςία από χαρτί και χαρτόνι (Κωδικόσ 15 01 01) 

 Ρλαςτικι ςυςκευαςία (Κωδικόσ 15 01 02) 

 Ξφλινθ ςυςκευαςία (Κωδικόσ 15 01 03) 

 Μεταλλικι ςυςκευαςία (Κωδικόσ 15 01 04) 

 Μεικτι ςυςκευαςία (Κωδικόσ 15 01 06) 

 Κοπτερά εργαλεία (εκτόσ από το  ςθμείο 18 01 03) 
(Κωδικόσ 18 01 01) που δεν ανικουν ςτισ κατθγορίεσ 
ΕΑΑΜ, ΜΕΑ & ΑΕΑ και απορρίπτονται με ιδιαίτερεσ 
προφυλάξεισ  

 Γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ(Κωδικόσ 15 01 07) 

  που δεν ανικουν ςτισ κατθγορίεσ ΕΑΑΜ, ΜΕΑ & ΑΕΑ και 
απορρίπτονται με ιδιαίτερεσ προφυλάξεισ  

 Κοπτερά εργαλεία (εκτόσ από το ςθμείο 18 02 02)  
(Κωδικόσ 18 02 01) 

 Χθμικζσ ουςίεσ άλλεσ από τισ αναφερόμενεσ ςτο ςθμείο 
18 01 06 ( Κωδικόσ 18 01 07) 

 Χθμικζσ ουςίεσ άλλεσ από τισ αναφερόμενεσ ςτο ςθμείο 
18 02 05 ( Κωδικόσ 18 02 06) 

 Φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιζχουν άργυρο ι 
ενϊςεισ Αργφρου ( Κωδικόσ 09 01 07) ( Υπάρχει 
δυνατότθτα Ανακφκλωςθσ για τθν ανάκτθςθ αργφρου) 

 Φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιζχουν άργυρο 
ι ενϊςεισ Αργφρου (Κωδικόσ 09 01 08) 
 

Πλεσ οι παραπάνω κατθγορίεσ αναφζρονται ςτθν Εγκφκλιο Αρ. 
Ρρωτ: οικ. 29960/3800/15-06-2012 «Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ  
Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων. Ενδεικτικζσ Κατάλλθλεσ 
εργαςίεσ διαχείριςθσ ΑΥΜ. Διευκρινίςεισ επί οριςμζνων 
απαντιςεων τθσ ΚΥΑ οικ. 146163/2012». 
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Σθμείωςθ:  Ο κωδικόσ 

18 02 05* αφορά 
χθμικζσ ουςίεσ ( από τθν 

ζρευνα, τθ διάγνωςθ, 
κεραπεία ι πρόλθψθ 
των αςκενειϊν που 

εμφανίηονται ςε ηϊα) 
που αποτελοφνται  από 
ι περιζχουν επικίνδυνεσ 

ουςίεσ 
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Χρθςιμοποιθμζνα υλικά μίασ χριςθσ ( χειροπετςζτεσ, 
χαρτοβάμβακο, νεφροειδι, ςκοραμίδεσ,) που:  

1. δεν προζρχονται από απομονϊςεισ μολυςματικϊν 
αςκενϊν 

2. δεν  περιζχουν αίμα ι βιολογικά υγρά με αίμα ςε 
ποςότθτα τζτοια ϊςτε αυτό να είναι ορατό  ( ΦΕΚ 
1419/1-10-2003)  

9 

Άδειοι ουροςυλλζκτεσ που : 
1. δεν προζρχονται από απομονϊςεισ μολυςματικϊν 

αςκενϊν 
2. δεν περιζχουν υπόλειμμα με πρόςμιξθ  αίματοσ. 

10 
Απόβλθτα παραγόμενα κατά τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ 
κοινόχρθςτων χϊρων ( Κωδικόσ 20 01 30) 

Ρεριγραφι 
απόβλθτου 

ςφμφωνα με τον 
ΕΚΑ 

Σθμείωςθ: Ο κωδικόσ 20 
01 29* αφορά 

απορρυπαντικά που 
περιζχουν επικίνδυνεσ 

ουςίεσ 

Απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 20 01 
29* 
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Απόβλθτα από ρουχιςμό μίασ χριςθσ, εκτόσ εάν εμπίπτουν 
ςτισ περιγραφόμενεσ κατθγορίεσ αποβλιτων των ΕΑΑΜ 
 ( Επικίνδυνων Αποβλιτων Αμιγϊσ Μολυςματικϊν)  
 
 
 

Ρεριγραφι 
απόβλθτου 

ςφμφωνα με τον 
ΕΚΑ 

 
Σθμείωςθ: Ο κωδικόσ 15 

02 02 αφορά 
απορροφθτικά υλικά , 

υλικά φίλτρων                     
(περιλαμβανομζνων των 
φίλτρων ελαίου που δεν 

προδιαγράφονται 
άλλωσ), υφάςματα 

ςκουπίςματοσ , 
προςτατευτικόσ 

ρουχιςμόσ που ζχουν 
μολυνκεί από 

επικίνδυνεσ ουςίεσ 

 Απoρροφθτικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάςματα 
ςκουπίςματοσ και προςτατευτικόσ ρουχιςμόσ άλλα από 
τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 15 02 02*  ( Κωδικόσ 15 02 
03)  

 Απόβλθτα των οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ δεν 
υπόκεινται ςε ειδικζσ απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν 
πρόλθψθ μόλυνςθσ (π.χ. επίδεςμοι, γφψινα εκμαγεία, 
ςεντόνια, πετςζτεσ, ρουχιςμόσ μιασ χριςθσ, 
απορροφθτικζσ πάνεσ) ( Κωδικόσ 18 01 04) 

 Άλλα απόβλθτα των οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ δεν 
υπόκεινται ςε ειδικζσ απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν 
πρόλθψθ τθσ μόλυνςθσ  ( Κωδικόσ  18 02 03)  

 οφχα ( Κωδικόσ 20 01 10)  

 Υφάςματα (Κωδικόσ 20 01 11) 
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 Ρροςτατευτικόσ ρουχιςμόσ και γάντια μίασ χριςθσ που 
δεν προζρχονται από αςκενείσ ςε απομόνωςθ και δεν 
είναι εμφανϊσ λερωμζνα με αίμα ι άλλα βιολογικά 
υγρά (Αναφζρεται ςτο εςωτερικό κανονιςμό του 2013). 

 

12 
Απόβλθτα που προζρχονται από κθπουρικζσ εργαςίεσ, που 
εκτελοφνται ςτο περιβάλλον των ΥΜ ( Κωδικόσ 20 02 01) 

Ρεριγραφι 
απόβλθτου 

ςφμφωνα με τον 
ΕΚΑ 

Βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα 
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Ορκοπεδικοί γφψοι, ςερβιζτεσ, βρεφικζσ πάνεσ και πάνεσ για 
ενιλικεσ  εκτόσ εάν εμπίπτουν ςτισ περιγραφόμενεσ κατθγορίεσ 
αποβλιτων των ΕΑΑΜ ( Επικίνδυνων Αποβλιτων Αμιγϊσ 
Μολυςματικϊν) ( Κωδικόσ 18 01 04) 

Ρεριγραφι 
απόβλθτου 

ςφμφωνα με τον 
ΕΚΑ 

Απόβλθτα των οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ δεν υπόκεινται 
ςε ειδικζσ απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν πρόλθψθ μόλυνςθσ (π.χ. 
επίδεςμοι, γφψινα εκμαγεία, ςεντόνια, πετςζτεσ, ρουχιςμόσ 
μιασ χριςθσ, απορροφθτικζσ πάνεσ) 

     ΡΛΝΑΚΑΣ 55. Σθμεία Ρροςοχισ 
 

ΡΟΣΟΧΘ 
1. Πταν ο ςάκοσ απορριμμάτων ΓΕΜΛΣΕΛ  ΚΑΤΑ  ΤΑ  2/3 κλείνει, επιςθμαίνεται με 

ετικζτα ςτθν οποία αναγράφεται το τμιμα προζλευςθσ, θ θμερομθνία και θ 
ϊρα και ςτθ ςυνζχεια μεταφζρεται ςτο χϊρο ςυλλογισ απορριμμάτων του 
ορόφου 

2. Τα ειδικά δοχεία ςυλλογισ μολυςματικϊν,μολυςματικϊν τοξικϊν ι τοξικϊν  
όπου υπάρχουν, όταν κλείςουν τοποκετοφνται αντίςτοιχα ςε πλαςτικό κίτρινο ι 
κόκκινο ςάκο που επιςθμαίνεται και αυτόσ με τθν θμερομθνία, τθν ϊρα και το 
τμιμα. 

3.  Τα αδιάτρθτα δοχεία ςυλλογισ αιχμθρϊν όταν ΓΕΜΛΣΟΥΝ  ΚΑΤΑ ΤΑ 2/3 
κλείνουν και τοποκετοφνται ςε κίτρινο ι κόκκινο   πλαςτικό ςάκο και αντίςτοιχθ 
ςυςκευαςία, που επιςθμαίνεται με ετικζτα όπου αναγράφεται το τμιμα 
προζλευςθσ, θ θμερομθνία,θ ϊρα και  ςτθ ςυνζχεια μεταφζρεται ςτο χϊρο 
ςυλλογισ απορριμμάτων του ορόφου. 
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ΑΔΛΑΤΘΤΑ ΔΟΧΕΛΑ ΑΛΧΜΘΩΝ 

     ΡΛΝΑΚΑΣ 56. Δοχεία Αιχμθρϊν     
 

ΑΡΟΛΡΤΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΧΜΘΑ ΡΟΥ ΜΡΟΟΥΝ ΝΑ 
ΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΑΥΜΑΤΛΣΜΟ (π.χ.): 

 Βελόνεσ, ςφριγγεσ, νυςτζρια, οδθγοί φλεβοκακετιρων, πεταλοφδεσ, τροκάρ, βελόνεσ  
χειρουργικϊν ραμμάτων, κλιπσ αςφαλείασ κ.α.  

 Αντικειμενοφόροι πλάκεσ, καλυπτρίδεσ κλπ.  

 Σπαςμζνα φιαλίδια φαρμάκων, κυτταροςτατικϊν, μεταφοράσ βιολογικϊν δειγμάτων 
κλπ. 

 Φλεβοκακετιρεσ, πεταλοφδεσ με τα οποία ζχουν χορθγθκεί κυτταροςτατικά          
κ.λ.π. 

ΣΘΜΕΛΩΣΘ: 

 Δεν τοποκετείται το κάλυμμα ςτισ βελόνεσ πριν τθν απόρριψθ  

 Οι βελόνεσ απορρίπτονται μαηί με τθ ςφριγγα  

 Τα αδιάτρθτα δοχεία πρζπει να βρίςκονται όςο γίνεται πιο κοντά ςτο ςθμείο χριςθσ,  
γι’ αυτό πρζπει να υπάρχουν ςε κάκε κάλαμο νοςθλείασ, ςε κάκε  
νοςθλευτικό ςτακμό, ςε χϊρουσ αιμολθψιϊν, ςε χϊρουσ εργαςτθρίων για  
τθ  χοριγθςθ ενδοφλζβιων φαρμάκων, ΤΕΡ, Εξωτερικά Λατρεία και όπου αλλου 
είναι απαραίτθτθ θ χριςθ τουσ. 
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 Η.2. ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΛ ΡΛΝΑΚΕΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Θ κατθγοριοποίθςθ ςυλλογισ αποβλιτων ( ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ, ΑΣΑ) που τίκεται ςτουσ 
παρακάτω πίνακεσ  ζγινε ςφμφωνα με: 

Τθν Εγκφκλιο Αρ. Ρρωτ: οικ. 29960/3800/15-06-2012 «Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ  Αποβλιτων 
Υγειονομικϊν Μονάδων. Ενδεικτικζσ Κατάλλθλεσ εργαςίεσ διαχείριςθσ ΑΥΜ. Διευκρινίςεισ 
επί οριςμζνων απαντιςεων τθσ ΚΥΑ οικ. 146163/2012»- Ραράρτθμα Λ. 

Τθ Εγκφκλιο ΔΥΓ2/Γ.Ρ.οικ.6972/23-1-2014 «Διευκρινίςεισ για τθν ορκι διαχείριςθ 
επικίνδυνων αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων ((ΕΑΥΜ)  -Ραράρτθμα Λ 

Οι κωδικοί των αποβλιτων που αναφζρονται ςτουσ πίνακεσ είναι βάςει του Ευρωπαϊκοφ 
Καταλόγου Αποβλιτων (ΕΚΑ) . Ο πλιρθσ Ευρωπαϊκόσ Κατάλογοσ Αποβλιτων εμπεριζχεται 
ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό ,ενϊ ζνα μζροσ του  επιςυνάπτεται ςτθν εγκφκλιο με Αρ. Ρρωτ: 
οικ. 29960/3800/15-06-2012  θ οποία βρίςκεται  ςτο Ραράρτθμα Λ του Εςωτερικοφ 
Κανονιςμοφ του Νοςοκομείου .  
 

ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ 57. ΕΑΑΜ 
 

ΕΑΑΜ - ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΜΛΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΛΚΑ 
ΣΕ ΚΛΤΛΝΟΥΣ ΣΑΚΟΥΣ ΚΑΛ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΕΣ 

Απόβλθτα από τθν περιγεννθτικι φροντίδα, τθ διάγνωςθ, τθ κεραπεία ι τθν πρόλθψθ 
αςκενειϊν ςε ανκρϊπουσ, των οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ υπόκεινται ςε ειδικζσ 
απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν πρόλθψθ μόλυνςθσ. 
Δθλαδι Απόβλθτα από αςκενείσ που ζχουν μολυνκεί από: 

 Αίμα ι άλλα βιολογικά υγρά που περιζχουν αίμα ςε ποςότθτα τζτοια, ϊςτε αυτό να 
είναι ορατό 

 κόπρανα και οφρα ςτθν περίπτωςθ ςυγκεκριμζνου αςκενοφσ, ςτον οποίο ζχει 
αναγνωριςτεί κλινικά από τον κεράποντα ιατρό μία νόςοσ που μπορεί να μεταδοκεί με 
αυτά τα απεκκρίματα. 

 ςπζρμα, κολπικζσ εκκρίςεισ, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αρκρικό υγρό, πλευριτικό υγρό, 
περιτοναϊκό υγρό, περικάρδιο υγρό ι     αμνιακό υγρό. 
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Ενδεικτικά αναφζρονται: 
 
- βελόνεσ, ςφριγγεσ, λάμεσ, χειρουργικά νυςτζρια 
Σθμείωςθ: 

 Τα αιχμθρά κα απορριφκοφν ςε κίτρινα δοχεία 

 Στουσ κίτρινουσ περιζκτεσ κα απορριφκοφν οι ςφριγγεσ- χωρίσ τθ βελόνα- μετά από 
χριςθ ςε αςκενι  που δεν περιζχουν υπολλειπόμενθ ποςότθτα  φαρμάκου ( π.χ  μετά 
από  λιψθ αίματοσ ι βιολογικϊν υγρϊν του αςκενοφσ). 

 
- εργαλεία για κολποςκόπθςθ και τεςτ-παπ.  
 
- οφκαλμικζσ ράβδοι μθ αποςτειρωμζνεσ. 
 
- οφκαλμικζσ ράβδοι από ΤΝΤ.  
 
- ςωλινεσ παροχετεφςεων και διαςωλθνϊςεων, 
 
-Τραχειοςωλινεσ μ.χ., ςτοματο-ρινο-τραχειακοί ςωλινεσ, κακετιρεσ   βρογχο-αναρροφιςεων, 

ρφγχθ και ςάκοι αναρροφιςεων μ.χ.  
 
 
- κακετιρεσ (κφςτθσ, φλεβϊν,  αρτθριϊν, για πλευριτικζσ παροχετεφςεισ κ.λπ.), ςυνδζςεισ, 
ενδαγγειακοί, ουροκακετιρεσ, κϊρακοσ, κοιλίασ,  
 
- Αςκοί ςυλλογισ παροχετεφςεων και υγρϊν (Billow, haemovac,  πλευριτικοφ, αςκθτικοφ 
υγροφ κ.α.) 
 
- κυκλϊματα για εξωςωματικι κυκλοφορία. Λεκανίτςεσ μίασ χριςεωσ για λιψθ υλικοφ 
βιοψίασ ενδομθτρίου 
 
- ςετ μετάγγιςθσ, 
 
- μολυςμζνα εργαλεία από ενδοφλζβια χοριγθςθ οροφ, 
 
- φίλτρα διφλιςθσ, 
 
- Πλεσ οι γραμμζσ και τα φίλτρα αιμοδιικθςθσ 
 
 
- Γάντια μίασ χριςθσ  ι αποςτειρωμζνα, εμφανϊσ λερωμζνα με αίμα ι άλλα βιολογικά υγρά 
 
- Υλικό μίασ χριςθσ: 

1. ςταγονόμετρα,  
2. δοκιμαςτικοί ςωλινεσ,  
3. Σωλθνάρια με αίμα κ.α. φιαλίδια μεταφοράσ βιολογικϊν δειγμάτων 
4. Κυμβζτεσ, ρφγχθ, πιπζτεσ μιασ χριςθσ κλπ.  
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- Ρροςτατευτικόσ  ρουχιςμόσ προερχόμενα από απομονϊςεισ λοιμωδϊν νοςθμάτων  ι , 
εμφανϊσ λερωμζνα με αίμα ι άλλα βιολογικά υγρά: 

1. Μάςκεσ μίασ χριςθσ 
2. καλφμματα κεφαλισ μίασ χριςθσ 
3. γάντια  μίασ χριςθσ 
4. ςκεφθ φαγθτοφ μίασ χριςθσ 
5. γυαλιά μίασ χριςθσ 
6. πανιά,  
7. ςεντόνια,  
8. μπότεσ, 
9. γαλότςεσ,  
10. πουκαμίςεσ. 

 
 
 

- Λατρικά Υλικά :  
Υλικά αλλαγϊν τραυμάτων  

1. γάηεσ,  
2. ταμπόν, 
3. επίδεςμοι,  
4. τςιρότα,  
5. ςωλθνοειδι 
6. ράμματα 
7. Τολφπια 
8. Τετράγωνα 

 
- Σακοφλεσ:  

1. Για μεταγγίςεισ (χρθςιμοποιθμζνοι αςκοί και ςυςκευζσ χοριγθςθσ αίματοσ και 
παραγϊγων του) 
2. Άδειοι ουροςυλλζκτεσ που περιζχουν υπόλειμμα οφρων  με πρόςμιξθ  αίματοσ. 
3. Άδειοι ουροςυλλζκτεσ  από αςκενείσ πάςχοντεσ με μεταδοτικό νόςθμα . 
4. Σάκοι κολοςτομίασ-ειλεοςτομίασ 

 
-Μολυςματικά Απόβλθτα υγρά αναλυτϊν εργαςτθρίων , αφοφ ταπωκοφν καλά 
 
- ςετ για εγχφςεισ. 
 
- ορκοςκόπια και γαςτροςκόπια. 
 
- ςωλινεσ μφτθσ για βρόγχοαναρρόφθςθ, για οξυγονοκεραπεία κ.λπ. 
 
- ψικτρεσ, κακετιρεσ, ςτυλεοί από κυτταρολογικι λιψθ ι καλλιζργεια υλικοφ. 
 
-ρινοςκόπια μίασ χριςθσ,  
 
-μθτροςκόπια. 
 
-δόντια και μζρθ ςϊματοσ μικροφ μεγζκουσ μθ αναγνωρίςιμα. 
 
- μικρζσ κλίνεσ για πειραματόηωα. 
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- κενά δοχεία εμβολίων ηωντανοφ αντιγόνου, 
 
- υπολείμματα φαγθτοφ από το  δίςκο  αςκενοφσ  με ςτοματικι αιμορραγία ι  από αςκενι 

πάςχοντα από  μεταδοτικό νόςθμα 
 
Ράνεσ και θμιςζντονα μχ (παπλωματάκια) από αςκενείσ με:  

1.κατακλφςεισ, με αιματθρό εξίδρωμα   
 

2.βιολογικά υγρά με αίμα ςε ποςότθτα τζτοια ϊςτε αυτό να είναι ορατό. 
 
3.ςπζρμα, κολπικζσ εκκρίςεισ, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αρκρικό υγρό, πλευριτικό υγρό, 
περιτοναϊκό υγρό, περικάρδιο υγρό ι αμνιακό υγρό.  
 
4.από αςκενείσ πάςχοντεσ με  διεγνωςμζνο μεταδοτικό νόςθμα 

 

 
  
 
 
 

ΜΕΑ- ΜΛΚΤΑ ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ  
( ΕΧΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΟΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΛΚΟ ΚΑΛ ΤΟΞΛΚΟ ΧΑΑΚΘΑ) 

ΣΕ ΚΟΚΚΛΝΟΥΣ ΣΑΚΟΥΣ ΚΑΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΕΣ 

ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ 58. ΜΕΑ 
 

Οι κενζσ ςυςκευαςίεσ χρθςιμοποιθμζνων φαρμάκων  που περιζχουν  υπολείμματα φαρμάκων 
και ζχουν χορθγθκεί ςε αςκενι  

Οι ςυςκευαςίεσ  οροφ, εφόςον  ζχει προςτεκεί ςτον ορό ουςία με φαρμακευτικι δράςθ και  
ζχουν χορθγθκεί ςε αςκενι. 

Οι ςυςκευζσ οροφ, εφόςον  ζχουν υπόλειμμα φαρμάκου και ζχει γίνει χριςθ ςτον αςκενι. 

Οι ςφριγγεσ  (χωρίσ τθ βελόνα) με υπολειπόμενθ ποςότθτα φαρμάκου , μετά από χριςθ ςε 
αςκενι. 

Άδειοι Σάκοι παρεντερικισ διατροφισ με  υπόλειμμα φαρμάκου, εφόςον ζχουν χορθγθκεί ςε 
αςκενι. 

Μολυςματικά και Τοξικά Απόβλθτα αναλυτϊν εργαςτθρίων, αφοφ ταπωκοφν καλά.  

Μολυςματικά και Τοξικά Απόβλθτα  από ανάπτυξθ ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων και 
μικροβιολογικϊν –βιοχθμικϊν εξετάςεων (Ρλάκεσ, τριβλία καλλιζργειασ,  τοξικζσ ουςίεσ και 
άλλα μζςα  που χρθςιμοποιοφνται  ςτθ μικροβιολογία   και  ζχουν μολυνκεί από πακογόνουσ 
παράγοντεσ) 

Ανατομικά απόβλθτα, από πακολογοανατομικά εργαςτιρια 
(Λςτοί, όργανα και μζρθ ςϊματοσ μθ αναγνωρίςιμα, πειραματόηωα) 

  
Μζρθ και όργανα του ςϊματοσ περιλαμβανομζνων μθ άδειων ςάκων αίματοσ και 
διατθρθμζνο αίμα  
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Απόβλθτα, από πακολογικά και άλλα τμιματα όπου γίνονται 
Χθμειοκεραπείεσ: 

1. Χρθςιμοποιθμζνεσ ςυςκευαςίεσ ορϊν με κυτταροςτατικά φάρμακα από 
αςκενείσ ςτουσ οποίουσ εφαρμόηεται χθμειοκεραπεία  

2. Συςκευζσ χοριγθςθσ κυτταροςτατικϊν από αςκενείσ ςτουσ οποίουσ 
εφαρμόηεται χθμειοκεραπεία 

3. Ενδοαγγειακοί κακετιρεσ από αςκενείσ ςτουσ οποίουσ εφαρμόηεται 
χθμειοκεραπεία 

4. Κακετιρεσ κφςτεωσ από αςκενείσ ςτουσ οποίουσ εφαρμόηεται χθμειοκεραπεία 
5. Άδειοι ουροςυλλζκτεσ από αςκενείσ ςτουσ οποίουσ εφαρμόηεται 

χθμειοκεραπεία 
6. Ρροςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ που ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθ διάλυςθ/χοριγθςθ 

κυτταροςτατικϊν ( γάντια, ρόμπεσ κ.λ.π.) 
7. Πτι ζχει χρθςιμοποιθκεί ( χαρτοβάμβακα κ.λ.π.) για αντιμετϊπιςθ εκτάκτου 

ςυμβάντοσ με κυτταροςτατικά ( π.χ. διαςπορά ςτο δάπεδο ι ςε άλλθ 
επιφάνεια) 

 
 
 
 

ΑΕΑ- ΑΛΛΑ ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΣΕ ΚΟΚΚΛΝΟΥΣ ΣΑΚΟΥΣ  ΚΑΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΕΣ 

ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ 59. ΑΕΑ 
 

Οι κενζσ ςυςκευαςίεσ χρθςιμοποιθμζνων φαρμάκων που περιζχουν  υπολείμματα φαρμάκων 
και δεν ζχουν  χορθγθκεί ςε αςκενι. 

Οι ςυςκευαςίεσ οροφ , εφόςον  ζχει προςτεκεί ςτον ορό ουςία με φαρμακευτικι δράςθ και δεν 
ζχει  χορθγθκεί ςε αςκενι  

Οι ςυςκευζσ οροφ που εμπεριζχουν υπόλειμμα φαρμάκου και δεν ζχει γίνει χριςθ ςε αςκενι. 

Οι ςφριγγεσ  (χωρίσ τθ βελόνα) που χρθςιμοποιοφνται μόνο ςτθ διάλυςθ φαρμάκων και ςτον 
εμπλουτιςμό των ορϊν με φάρμακα. 

Τοξικά Απόβλθτα αναλυτϊν εργαςτθρίων, αφοφ ταπωκοφν καλά. 

Απορρυπαντικά, Απολυμαντικά , Αντιςθπτικά  που περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ 

Χθμικζσ ουςίεσ  από τθν περιγεννθτικι φροντίδα, τθ διάγνωςθ, τθ κεραπεία ι τθν πρόλθψθ 
αςκενειϊν ςε ανκρϊπουσ,  που αποτελοφνται από ι περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ όπωσ: 
Χλωροφόρμιο, τριχλωροαικυλζνιο, ξυλζνιο, ακετόνθ, μεκανόλθ, ανόργανεσ χθμικζσ ενϊςεισ 
που περιζχουν οξζα και αλκάλια (π.χ. κειικό, υδροχλωρικό, νιτρικό, χρωμικό οξφ, υδροξείδιο 
του νατρίου και διαλφματα αμμωνίασ) και άλλα οξειδωτικά (KMnO4, K2Cr2O7) ι επιβραδυντζσ 
(NaHSO3, Na2SO3) 

Διαλφτεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα ακτινολογικά εργαςτιρια 

Διαλφματα εμφανιςτθρίου με βάςθ διαλφτεσ  

Διαλφματα ςτακεροποιθτι  

Διαλφματα ξεπλφματοσ και διαλφματα ξεπλφματοσ ςτακεροποιθτι                   

Απόβλθτα που περιζχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργαςία φωτογραφικϊν αποβλιτων  

Υδατικά υγρά απόβλθτα από τθν επιτόπου ανάκτθςθ 
αργφρου εκτόσ εκείνων που περιζχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργαςία φωτογραφικϊν 
αποβλιτων 
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Απόβλθτα που περιζχουν υδράργυρο (κατεςτραμμζνα κερμόμετρα, πιεςόμετρα υδραργφρου), 
αμαλγάματα οδοντιατρικισ, άλλα βαρζα μζταλλα, επικίνδυνεσ οργανικζσ ενϊςεισ κ.λπ. 

 
Χθμικζσ ουςίεσ που αποτελοφνται από ι περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ   

Αμάλγαμα οδοντιατρικισ  

Λθγμζνα φάρμακα ι φάρμακα που δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των κυτταροςτατικϊν φαρμάκων. 
 

Κυτταροτοξικζσ και κυτταροςτατικζσ φαρμακευτικζσ ουςίεσ                               

Λοιπζσ Φαρμακευτικζσ ουςίεσ   
 

 
 
 

ΑΣΑ-ΑΣΤΛΚΑ ΣΤΕΕΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ 
1οσ ΕΣΩΤΕΛΚΟΣ ΡΕΛΕΚΤΘΣ : ΔΛΑΦΑΝΕΛΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

                                     2οσ ΕΞΩΤΕΛΚΟΣ ΡΕΛΕΚΤΘΣ: ΜΑΥΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ   
   

ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ 60. ΑΣΑ 
 

Οι κενζσ ςυςκευαςίεσ χρθςιμοποιθμζνων φαρμάκων μόνο ςτθν περίπτωςθ που δεν περιζχουν 
κακόλου υπολείμματα φαρμάκων και δεν ζχουν  χορθγθκεί ςε αςκενι 

Οι ςυςκευαςίεσ φυςιολογικοφ οροφ, εφόςον δεν ζχει προςτεκεί ςτον ορό ουςία με 
φαρμακευτικι δράςθ.  
Σθμείωςθ: 
Στθν περίπτωςθ αυτι, κατά τθν απόρριψθ οι ςυςκευαςίεσ φυςιολογικοφ οροφ διαχωρίηονται 
από τθν ςυςκευι  οροφ,  όταν αυτι  ζχει  ζρκει ςε  επαφι με το αςκενι. 

5. Απόβλθτα όπωσ Σφριγγεσ (χωρίσ τθ βελόνα), Συςκευζσ Οροφ κ.λ.π.  τα οποία δεν ζρχονται ςε 

6. επαφι με φάρμακα ι μολυςματικοφσ παράγοντεσ (αίμα ι βιολογικά υγρά αςκενι) 

Ρλαςτικά  γάντια μιασ χριςθσ ςε εργαςίεσ όπωσ π.χ παραςκευι γευμάτων. 
 
Γενικότερα ςε μαφρθ ςακοφλα  ρίχνουμε πλαςτικά γάντια μίασ χριςθσ που :  

1. δεν ςχετίηονται με ιατρικζσ και νοςθλευτικζσ πράξεισ  
2. που δεν προζρχονται από αςκενείσ πάςχοντεσ από διεγνωςμζνο μεταδοτικό 

νόςθμα 
3. που δεν είναι λερωμζνα με : 

α) αίμα ι βιολογικά υγρά με αίμα ςε ποςότθτα τζτοια ϊςτε αυτό να είναι ορατό  
             β)ςπζρμα, κολπικζσ εκκρίςεισ, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αρκρικό υγρό,    πλευριτικό υγρό, 

περιτοναϊκό υγρό, περικάρδιο υγρό ι αμνιακό υγρό.  

Απόβλθτα από τθν παραςκευι φαγθτϊν, που προζρχονται από τισ κουηίνεσ των ΥΜ.  
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Βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα κουηίνασ και χϊρων ενδιαίτθςθσ όπωσ:  
 

Απόβλθτα από δραςτθριότθτεσ εςτίαςθσ και τα υπολείμματα των τροφίμων που προζρχονται 
από τα τμιματα νοςθλείασ των ΥΜ, εκτόσ από εκείνα που προζρχονται από αςκενείσ που 
πάςχουν από μολυςματικζσ αςκζνειεσ, για τουσ οποίουσ ο κεράπων ιατρόσ ζχει διαγνϊςει ότι 
πάςχουν από μία αςκζνεια που μπορεί να μεταδοκεί με αυτά τα υπολείμματα  
 

Γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαςτικό, μζταλλα, υλικά ςυςκευαςίασ γενικά( π.χ από φάρμακα, από 
υλικό μίασ χριςθσ, χαρτοκιβϊτια) ογκϊδθ υλικά, κακϊσ και άλλα μθ επικίνδυνα απόβλθτα που, 
λόγω τθσ ποιότθτασ τουσ, εξομοιϊνονται με τα οικιακά όπωσ: 
 
 

 Χαρτιά και χαρτόνια  

 Γυαλιά   

 Ρλαςτικά  

 Μζταλλα  

 Ογκϊδθ απόβλθτα   

 Ανάμεικτα δθμοτικά απόβλθτα   

 Συςκευαςία από χαρτί και χαρτόνι  

 Ρλαςτικι ςυςκευαςία  

 Ξφλινθ ςυςκευαςία  

 Μεταλλικι ςυςκευαςία  

 Μεικτι ςυςκευαςία 

 Κοπτερά εργαλεία που δεν ανικουν ςτισ κατθγορίεσ ΕΑΑΜ, ΜΕΑ & ΑΕΑ και 
απορρίπτονται με ιδιαίτερεσ προφυλάξεισ  

 Γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ που δεν ανικουν ςτισ κατθγορίεσ ΕΑΑΜ, ΜΕΑ & ΑΕΑ και 
απορρίπτονται με ιδιαίτερεσ προφυλάξεισ  

 Χθμικζσ ουςίεσ άλλεσ, που δεν αποτελοφνται από ι περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ   

 Φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιζχουν άργυρο ι ενϊςεισ Αργφρου  ( Υπάρχει 
δυνατότθτα Ανακφκλωςθσ για τθν ανάκτθςθ αργφρου) 

 Φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιζχουν άργυρο ι ενϊςεισ Αργφρου  

Χρθςιμοποιθμζνα υλικά μίασ χριςθσ ( χειροπετςζτεσ, χαρτοβάμβακο, νεφροειδι, ςκοραμίδεσ,) 
που:  

1. δεν προζρχονται από απομονϊςεισ μολυςματικϊν αςκενϊν 
2. δεν  περιζχουν αίμα ι βιολογικά υγρά με αίμα ςε ποςότθτα τζτοια ϊςτε αυτό να 

είναι ορατό   
  

Άδειοι ουροςυλλζκτεσ που : 
1. δεν προζρχονται από απομονϊςεισ μολυςματικϊν αςκενϊν 
2. δεν περιζχουν υπόλειμμα με πρόςμιξθ  αίματοσ. 

 

Απόβλθτα παραγόμενα κατά τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ κοινόχρθςτων χϊρων  
Απορρυπαντικά που δεν περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ  

Απόβλθτα από ρουχιςμό μίασ χριςεωσ,  τα οποία δεν  εμπίπτουν 
ςτισ περιγραφόμενεσ κατθγορίεσ αποβλιτων των ΕΑΑΜ ( Επικίνδυνων Αποβλιτων Αμιγϊσ 
Μολυςματικϊν) όπωσ: 

 Απoρροφθτικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάςματα 

 Σκουπίςματοσ και προςτατευτικόσ ρουχιςμόσ που δεν ζχει μολυνκεί από επικίνδυνεσ 
ουςίεσ   
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 Απόβλθτα των οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ δεν υπόκεινται ςε ειδικζσ απαιτιςεισ ςε 
ςχζςθ με τθν πρόλθψθ μόλυνςθσ (π.χ. επίδεςμοι, γφψινα εκμαγεία, ςεντόνια, πετςζτεσ, 
ρουχιςμόσ μιασ χριςθσ, απορροφθτικζσ πάνεσ)  

 Άλλα απόβλθτα των οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ δεν υπόκεινται ςε ειδικζσ 
απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν πρόλθψθ τθσ μόλυνςθσ   

 οφχα  

 Υφάςματα  

 Ρροςτατευτικόσ ρουχιςμόσ και γάντια μίασ χριςθσ που δεν προζρχονται από αςκενείσ 
ςε απομόνωςθ και δεν είναι εμφανϊσ λερωμζνα με αίμα ι βιολογικά υγρά.  

 

Βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα  όπωσ απόβλθτα που προζρχονται από κθπουρικζσ εργαςίεσ, 
που εκτελοφνται ςτο περιβάλλον των ΥΜ.  

Απόβλθτα των οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ δεν υπόκεινται ςε ειδικζσ απαιτιςεισ ςε ςχζςθ 
με τθν πρόλθψθ μόλυνςθσ π.χ.: 
 
Ορκοπεδικοί γφψοι, επίδεςμοι, ςερβιζτεσ, γφψινα εκμαγεία,  βρεφικζσ πάνεσ και πάνεσ 
ςεντόνια, πετςζτεσ, ρουχιςμόσ μιασ χριςθσ, απορροφθτικζσ πάνεσ για ενιλικεσ  
εκτόσ εάν εμπίπτουν ςτισ περιγραφόμενεσ κατθγορίεσ αποβλιτων των ΕΑΑΜ ( Επικίνδυνων 
Αποβλιτων Αμιγϊσ Μολυςματικϊν)  
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                   ΡΛΝΑΚΑΣ 61. Επεξεργαςία Λατρικϊν Αποβλιτων 
 

ΛΑΤΛΚΑ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ 

ΜΕΚΟΔΟΣ 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ 

ΦΟΕΑΣ 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ 

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ 

ΦΟΕΑΣ 
ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ 
ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

ΤΕΛΛΚΘ 
ΔΛΑΚΕΣΘ ΣΕ: 

Αςτικοφ 
χαρακτιρα 

(ΑΣΑ) 

ΑΡΟΛΨΘ Χ.Υ.Τ.Α. 
ΦΥΛΘΣ 

- 

 
 
- ΔΘΜΟΣ ΡΕΛΑΛΑ ΚΑΚΘΜΕΛΝΑ Χ.Υ.Τ.Α. 

Επικίνδυνα 
Απόβλθτα 

Αμιγϊσ 
Μολυςματικά 

(ΕΑΑΕ) 

ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘ STERIMED A.E. 

 
 
 

Κάκε 3-5 μζρεσ 
 

STERIMED A.E. Κάκε 3-5 θμζρεσ 

ΒΛ.ΡΕ 
 

ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚ
ΘΣ 

  
ΣΛΝΔΟΣ 

Μικτά 
Επικίνδυνα 
Απόβλθτα 

(ΜΕΑ) 

ΑΡΟΤΕΦΩΣΘ 
ΑΡΟΤΕΦΩΤΘΑΣ  

Α.Ε. 

 
 
 

Κάκε 3 μζρεσ 
 

ΑΡΟΤΕΦΩΤΘΑΣ  
Α.Ε. 

Κάκε  3 θμζρεσ 

 
 

Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 
ΕΥΥΤΕΘ 
ΡΕΛΟΧΘ 

ΧΥΤΑ ΑΝΩ 
ΛΛΟΣΛΩΝ 

 

Άλλα 
Επικίνδυνα 

Απόβλθτα (ΑΕΑ) 
ΑΡΟΤΕΦΩΣΘ 

ΑΡΟΤΕΦΩΤΘΑΣ  
Α.Ε. 

 
 
 

Κάκε 3 μζρεσ 
 

ΑΡΟΤΕΦΩΤΘΑΣ  
Α.Ε. 

Κάκε  3 θμζρεσ 

Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 
ΕΥΥΤΕΘ 
ΡΕΛΟΧΘ 

ΧΥΤΑ ΑΝΩ 
ΛΛΟΣΛΩΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ Θ. ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ 

 Θ Διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ ( environmental management) και το 

επικυμθτό τθσ αποτζλεςμα – θ βελτιωμζνθ περιβαλλοντικι απόδοςθ ( 

environmental performance) – είναι θ διαδικαςία ( διεργαςία) 

ελαχιςτοποίθςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ενόσ οργανιςμοφ με τον 

ζλεγχο των επιδράςεων των λειτουργιϊν που προξενοφν ι κα μποροφςαν να 

προξενιςουν δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον.  

Στο πλαίςιο αυτό κάκε οργανιςμόσ οφείλει  να εκπαιδεφει το προςωπικό του  ςτθ ςωςτι 

διαχείριςθ των ιατρικϊν αποβλιτων  προκειμζνου να πετφχει οριςμζνουσ ςτόχουσ. Οι ςτόχοι 

και οι διαδικαςίεσ εςτιάηουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ του 

προςωπικοφ. Θ πολυπλοκότθτα των περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων    που προκφπτουν από 

τθ διαχείριςθ των ιατρικϊν αποβλιτων απαιτοφν τθν απόκτθςθ γνϊςθσ, εμπειρίασ και 

δεξιότθτεσ που μόνο ζνα περιεκτικόσ  εκπαιδευτικόσ προγραμματιςμόσ μπορεί να προςφζρει. 

( Καρβοφνθσ Σ. , Γεωργακζλοσ Δ., 2003)6.  

 

Θ.1 ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 

Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςε κζματα διαχείριςθσ των ΑΥΜ ςτοχεφουν  ςτθν διαςφάλιςθ 
τθσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, αλλά και τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ.  

Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ περιλαμβάνει: 

 Ενθμζρωςθ για το υπάρχον νομοκετικό πλαίςιο, τισ Οδθγίεσ τθσ ΕΕ και του ΡΟΥ ςτα 

κζματα διαχείριςθσ των ιατρικϊν αποβλιτων. 

 Ρλθροφόρθςθ ςχετικά με τουσ προβλεπόμενουσ από τον Εςωτερικό Κανονιςμό 

κατά τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ρόλουσ και αρμοδιότθτεσ των εργαηομζνων. 

 Οδθγίεσ εφαρμογισ των πρακτικϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων π.χ. επεξιγθςθ τθσ 

ζγχρωμθσ κωδικοποίθςθσ των ςάκων, των ςυμβόλων και των προφυλάξεων που 

πρζπει να ακολουκθκοφν κατά τον χειριςμό των μολυςματικϊν και επικίνδυνων 

ιατρικϊν αποβλιτων κ.α. 

 Διαδικαςίεσ πρόλθψθσ τθσ παραγωγισ των αποβλιτων.  

 Σθμαςία του ςωςτοφ διαχωριςμοφ των διαφόρων κατθγοριϊν αποβλιτων και 

γενικότερα τθσ ορκισ διαχείριςισ τουσ.  

 Ρροςδοκϊμενα οφζλθ για το περιβάλλον και τθ δθμόςια υγεία από τθ ςωςτι 

διαχείριςθ των αποβλιτων. 

 Ενθμζρωςθ για τουσ κινδφνουσ/επιπτϊςεισ ςτθν υγεία, που ςχετίηονται με τον κακό 

χειριςμό των ιατρικϊν αποβλιτων. 

 Διαδικαςίεσ αντιμετϊπιςθσ ατυχθμάτων, Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ. 

 Οδθγίεσ για τθ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (φόρμασ, γαντιϊν κλπ.)  

 Επιδθμιολογία, τρόποι μετάδοςθσ και προφφλαξθσ των HIV, HBV, HCV. 
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 Μζτρα προςταςίασ και αςφάλειασ του προςωπικοφ κατά τθ διαχείριςθ κυρίωσ των 

επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων.  

Στο προγραμματιςμό εκπαίδευςθσ εντάςςεται και θ εκπαίδευςθ των υπαλλιλων του 

Συνεργείου Κακαριότθτασ που εμπλζκονται ςτθ διαχείριςθ των ΑΥΜ.  

Θ εκπαίδευςθ αποςκοπεί, εκτόσ των άλλων, ςτο να οριοκετιςει τουσ ρόλουσ και τισ 
ευκφνεσ του ιατρικοφ, νοςθλευτικοφ και βοθκθτικοφ προςωπικοφ ςτο ςυνολικό πρόγραμμα 
τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων. Τα μακιματα  πραγματοποιοφνται ςε ομάδεσ που 
περιλαμβάνουν εργαηόμενουσ από όλεσ τισ κατθγορίεσ (εκπροςϊπουσ τθσ διοίκθςθσ, 
διοικθτικοφσ, γιατροφσ, νοςθλευτζσ, μθχανικοφσ, εργάτεσ), ϊςτε να γνωρίηει ο ζνασ τισ 
αρμοδιότθτεσ του άλλου ι και ςε ομάδεσ εργαηομζνων μιασ κατθγορίασ ςτο πλαίςιο 
ςυναντιςεων εργαςίασ. 

Στθν ΥΜ τθρείται αρχείο με τον αρικμό και τα κζματα των εκπαιδευτικϊν κφκλων, το 
είδοσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (ςεμινάρια, διαλζξεισ, πρακτικζσ εφαρμογζσ και 
αςκιςεισ), το χρονοδιάγραμμα των μακθμάτων, τα ονόματα των εκπαιδευτϊν και το 
προςωπικό ςτο οποίο απευκφνεται ο εκάςτοτε εκπαιδευτικόσ κφκλοσ.  

 

Θ.2  ΥΡΕΥΚΥΝΟΛ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 

Ο Ρρόεδροσ και θ Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων ςε ςυνεργαςία με τον ΥΔΑΥΜ, είναι 
υπεφκυνοι για τθν προϊκθςθ και εφαρμογι των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, που 
αφοροφν τθ διαχείριςθ των παραγόμενων αποβλιτων. Φροντίηουν για τθν επαρκι 
επιμόρφωςθ του προςωπικοφ ςχετικά με τισ υποχρεϊςεισ του, οι οποίεσ πθγάηουν από τθν 
υλοποίθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ, ο οποίοσ ζχει ςτόχο τθν εγκατάςταςθ ενόσ 
ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των ιατρικϊν αποβλιτων. 

Επιπλζον, οι Δ/ντζσ Κλινικϊν/Τμθμάτων/Μονάδων/Εργαςτθρίων/Υπθρεςιϊν τθσ ΥΜ 
είναι υπεφκυνοι για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τουσ ςε κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ 
ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ αλλά και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ κατά τθ διαχείριςθ των 
ΑΥΜ, και ειδικότερα για: 

 Τθν επαρκι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ευκφνθσ τουσ με αντικείμενο τθ 

διαχείριςθ των ΑΥΜ. Θ ςυμμετοχι και παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων από το προςωπικό αυτό, καταγράφεται ςτα αρχεία εκπαίδευςθσ 

προςωπικοφ. 

 Τθν εφαρμογι διαδικαςιϊν που αφοροφν τθν ορκολογικι διαχείριςθ των 

παραγόμενων αποβλιτων ςτο χϊρο εργαςίασ τουσ όπωσ: 

 Αςφαλισ και προςεκτικι χωριςτι ςυλλογι των παραγόμενων αποβλιτων 

(ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα αιχμθρά αντικείμενα). 

 Κακολικι εφαρμογι τθσ πολιτικισ διαχείριςθσ τθσ ΥΜ ςχετικά με τα παραγόμενα 

ΑΥΜ. 

 Κατανόθςθ και εφαρμογι τθσ ορκισ χωριςτισ ςυλλογισ των παραγόμενων 

αποβλιτων ανά κατθγορία ςτουσ αντίςτοιχουσ ςάκουσ/ δοχεία/κάδουσ και τθσ 

κωδικοποίθςισ τουσ. 

 Αντιμετϊπιςθ εκτάκτων περιςτατικϊν και ατυχθμάτων. 
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Ο ΥΔΑΥΜ διατθρεί αρχείο (Ρίνακασ 62) με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ζχουν 
υλοποιθκεί ςτθν ΥΜ, τισ ομάδεσ που ζχουν ςυμμετάςχει ςε αυτά κακϊσ και το περιεχόμενο 
των προγραμμάτων αυτϊν. Το αρχείο ςυμπλθρϊνεται κάκε φορά που λαμβάνει χϊρα ζνα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςχετικά με τθ διαχείριςθ των ΑΥΜ.  

ΡΛΝΑΚΑΣ 62. Αρχείο εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων (ςυμπλθρϊνεται από τον ΥΔΑΥΜ) 

Κεματικζσ 
ενότθτεσ 
προγράμ-
ματοσ 

Ονοματεπϊ-
νυμο 
εκπαιδευτι  

Ειδικότθτα 
εκπαιδευτι 

Θμερομθνίεσ 
διεξαγωγισ και 
διάρκεια 
προγράμματοσ 

Αρικμόσ και 
ειδικότθτεσ 
εκπαιδευομζνων 

Θμερομθνία 
επανάλθψθσ 
προγράμματοσ 

Οδθγίεσ 
εφαρμογισ 

των 
πρακτικϊν 
διαχείριςθσ 

των 
αποβλιτων 

Μαρία 
Βαςταρδι  

 

 

Γάτςιου 
Αςπαςία 

Νοςθλεφτρια 
Ελζγχου 

Λοιμϊξεων 

 

Επόπτρια 
Δθμόςιασ 

Υγείασ 

 

 

4/4/2014 

 

23 άτομα 

Ρροςωπικό 
Συνεργείου 

Κακαριότθτασ 

 

Οδθγίεσ 
εφαρμογισ 

των 
πρακτικϊν 
διαχείριςθσ 

των 
αποβλιτων 

Μαρία 
Βαςταρδι 

Νοςθλεφτρια 
Ελζγχου 

Λοιμϊξεων 

 

 

9/4/2014 

18 άτομα 
Νοςθλευτικό & 

Λατρικό 
Ρροςωπικό 

 

Οδθγίεσ 
εφαρμογισ 

των 
πρακτικϊν 
διαχείριςθσ 

των 
αποβλιτων 

Μαρία 
Βαςταρδι  

 

 

Γάτςιου 
Αςπαςία 

Νοςθλεφτρια 
Ελζγχου 

Λοιμϊξεων 

 

Επόπτρια 
Δθμόςιασ 

Υγείασ 

 

 

11/4/2014 

7 άτομα  

Νοςθλευτικό 
Ρροςωπικό Β’ 
Ρακολογικισ 

Κλινικισ 

 

Οδθγίεσ 
εφαρμογισ 

των 
πρακτικϊν 
διαχείριςθσ 

των 
αποβλιτων 

Μαρία 
Βαςταρδι  

 

 

Γάτςιου 
Αςπαςία 

Νοςθλεφτρια 
Ελζγχου 

Λοιμϊξεων 

 

Επόπτρια 
Δθμόςιασ 

Υγείασ 

 

 

14/4/2014 

5 άτομα  

Νοςθλευτικό 
Ρροςωπικό 

Αιματολογικισ 
Κλινικισ 

 

Οδθγίεσ 
εφαρμογισ 

των 
πρακτικϊν 
διαχείριςθσ 

των 
αποβλιτων 

Μαρία 
Βαςταρδι  

 

 

Γάτςιου 
Αςπαςία 

Νοςθλεφτρια 
Ελζγχου 

Λοιμϊξεων 

 

Επόπτρια 
Δθμόςιασ 

Υγείασ 

 

 

14/4/2014 

9 άτομα  

Νοςθλευτικό 
Ρροςωπικό 

ΑϋΡακολογικισ 
Κλινικισ   
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Οδθγίεσ 
εφαρμογισ 

των 
πρακτικϊν 
διαχείριςθσ 

των 
αποβλιτων 

Μαρία 
Βαςταρδι  

 

 

Γάτςιου 
Αςπαςία 

Νοςθλεφτρια 
Ελζγχου 

Λοιμϊξεων 

 

Επόπτρια 
Δθμόςιασ 

Υγείασ 

 

 

29/4/2014 

8 άτομα 

 Νοςθλευτικό, & 
Λατρικό 

Ρροςωπικό 

( ςυμμετείχε  και 
παραϊατρικό 
προςωπικό) 

 

Οδθγίεσ 
εφαρμογισ 

των 
πρακτικϊν 
διαχείριςθσ 

των 
αποβλιτων 

Μαρία 
Βαςταρδι  

 

 

Γάτςιου 
Αςπαςία 

Νοςθλεφτρια 
Ελζγχου 

Λοιμϊξεων 

 

Επόπτρια 
Δθμόςιασ 

Υγείασ 

 

7/5/2014 

6 άτομα 
Νοςθλευτικό & 

Λατρικό 
Ρροςωπικό ΩΛ 

Κλινικισ 

 

Οδθγίεσ 
εφαρμογισ 

των 
πρακτικϊν 
διαχείριςθσ 

των 
αποβλιτων 

Μαρία 
Βαςταρδι  

 

 

Γάτςιου 
Αςπαςία 

Νοςθλεφτρια 
Ελζγχου 

Λοιμϊξεων 

 

Επόπτρια 
Δθμόςιασ 

Υγείασ 

 

 

13/5/2014 

 

7 άτομα  

Νοςθλευτικό, 
Λατρικό & 

Ραραϊατρικό 
Ρροςωπικό του 

Τμιματοσ 
Αιμοδοςίασ 

 

Οδθγίεσ 
εφαρμογισ 

των 
πρακτικϊν 
διαχείριςθσ 

των 
αποβλιτων 

Μαρία 
Βαςταρδι  

 

 

Γάτςιου 
Αςπαςία 

Νοςθλεφτρια 
Ελζγχου 

Λοιμϊξεων 

 

Επόπτρια 
Δθμόςιασ 

Υγείασ 

 

 

13/5/2014 

12 άτομα 

Νοςθλευτικό , 
Λατρικό & 

Ραραϊατρικό 
Ρροςωπικό 

Ρακολογ/ικοφ & 

Κυτταρολογικοφ 
Εργαςτθρίου 

 

Οδθγίεσ 
εφαρμογισ 

των 
πρακτικϊν 
διαχείριςθσ 

των 
αποβλιτων 

Μαρία 
Βαςταρδι  

 

 

Γάτςιου 
Αςπαςία 

Νοςθλεφτρια 
Ελζγχου 

Λοιμϊξεων 

 

Επόπτρια 
Δθμόςιασ 

Υγείασ 

 

 

14/5/2014 

7 άτομα  

Λατρικό & 
Ραραϊατρικό 
Ρροςωπικό 

Βιοχθμικοφ – 
Ανοςολογικοφ 
Εργαςτθρίου 

 

Οδθγίεσ 
εφαρμογισ 

των 
πρακτικϊν 
διαχείριςθσ 

των 
αποβλιτων 

Μαρία 
Βαςταρδι  

 

 

Γάτςιου 
Αςπαςία 

Νοςθλεφτρια 
Ελζγχου 

Λοιμϊξεων 

 

Επόπτρια 
Δθμόςιασ 

Υγείασ 

 

 

15/5/2014 

7 άτομα                  
Λατρικό & 

Ραραϊατρικό 
Ρροςωπικό 

Αιματολ/κου 

Εργαςτθρίου 
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Οδθγίεσ 
εφαρμογισ 

των 
πρακτικϊν 
διαχείριςθσ 

των 
αποβλιτων 

Μαρία 
Βαςταρδι  

 

 

Γάτςιου 
Αςπαςία 

Νοςθλεφτρια 
Ελζγχου 

Λοιμϊξεων 

 

Επόπτρια 
Δθμόςιασ 

Υγείασ 

 

 

19/5/2014 

9 άτομα  

Νοςθλευτικό, 
Λατρικό & 

Ραραϊατρικό 
Ρροςωπικό 

 

Τα μακιματα ςυνεχίηονται  ενϊ παράλλθλα γίνεται  προγραμματιςμόσ  για  τθν εκπαίδευςθ των 

υπόλοιπων  κεμάτων, όπωσ αναφζρονται ςτθν ενότθτα Θ.1. 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Κ.  ΜΕΤΑ ΥΓΛΕΛΝΘΣ ΚΑΛ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 

Θ παραγωγι, ο διαχωριςμόσ, θ διακίνθςθ, θ επεξεργαςία και θ διάκεςθ των ιατρικϊν 

αποβλιτων ςυνεπάγεται το χειριςμό δυνθτικϊσ επικίνδυνων υλικϊν. Οι εργαηόμενοι, που 

ςυμμετζχουν ςε τζτοιεσ διαδικαςίεσ, πρζπει να βεβαιωκοφν ότι όλοι οι πικανοί κίνδυνοι 

ζχουν  αναγνωριςτεί και εκτιμθκεί, ϊςτε να λθφκοφν τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αποτροπι 

τθσ ζκκεςισ τουσ ςε επικίνδυνεσ ουςίεσ ι τουλάχιςτον για τθν ζκκεςι τουσ ςε αςφαλι όρια.  

Οι ειδικότθτεσ που διατρζχουν το μεγαλφτερο κίνδυνο είναι ςυνικωσ οι κακαριςτζσ, οι 

ςυντθρθτζσ και οι χειριςτζσ των υποδομϊν αποκικευςθσ, μεταφοράσ και επεξεργαςίασ 

ιατρικϊν αποβλιτων κακϊσ και το ιατρονοςθλευτικό προςωπικό.  

Θ ΥΜ ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ προβλζπει: 

 Τθν εφαρμογι προγραμμάτων κατάλλθλθσ και ςυςτθματικισ εκπαίδευςθσ των 

εργαηομζνων,  

 Τθν προμικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ και  

 Τθν εφαρμογι προγράμματοσ αςφάλειασ τθσ εργαςίασ, που περιλαμβά-νει τον 

εμβολιαςμό, τθν προφφλαξθ από τθν ζκκεςθ ςε επικίνδυνουσ παράγοντεσ και τθν 

ιατρικι παρακολοφκθςθ των εργαηόμενων.  

Αναλυτικότερα, ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του Κανονιςμοφ διαχείριςθσ των 
αποβλιτων λαμβάνονται μζτρα για τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων, όπωσ:  

 

 

 

Α) Διατίκενται μζςα ατομικισ προςταςίασ,  

Το είδοσ των μζςων ατομικισ προςταςίασ, που χρθςιμοποιείται από τουσ εργαηόμενουσ, 

εξαρτάται από το βακμό ζκκεςισ τουσ ςτουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ των 

νοςοκομειακϊν αποβλιτων.  

Στα είδθ του προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ ανικουν: 

 Κράνθ με ι χωρίσ προςωπίδα (ανάλογα με τθν εργαςία) 

 Μάςκεσ προςϊπου (ανάλογα με τθν εργαςία) 

 Γυαλιά (ανάλογα με τθν εργαςία) 
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 Φόρμα προςταςίασ (υποχρεωτικι) 

 Βιομθχανικζσ ποδιζσ   

 Ροδονάρια ι μπότεσ (υποχρεωτικά) 

 Γάντια (ιατρικό και νοςθλευτικό προςωπικό) ι χοντρά γάντια για εργάτεσ   

αποβλιτων 

 

Οι μπότεσ και τα χοντρά γάντια προςφζρουν προςταςία ςτουσ εργάτεσ που μεταφζρουν 

απόβλθτα (όπωσ αιχμθρά), τα οποία είναι δυνατό να προκαλζςουν τραυματιςμό, επειδι 

βρίςκονται ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ λόγω κακοφ διαχωριςμοφ ι  διαπερνοφν ακατάλλθλουσ 

περιζκτεσ, ι άλλου τφπου ατφχθμα (όπωσ πτϊςθ λόγω τθσ διαςπορά τουσ ςτο πάτωμα ςε 

περίπτωςθ ατυχιματοσ). Τα ποδονάρια βοθκοφν ςτθν προςταςία των ποδιϊν κατά τον 

χειριςμό των ςάκων. Πςοι φορτϊνουν απόβλθτα ςε κλιβάνουσ ι άλλεσ υποδομζσ 

επεξεργαςίασ  (π.χ. τεμαχιςτζσ) φοροφν προςωπίδεσ και κράνθ, κακϊσ και μάςκεσ (αποφυγι 

ςτάχτθσ ι ςκόνθσ που δθμιουργείται). 

 

Χονηρά γάνηια 

Μάζκα  

 

      Πλαζηική  ποδιά  

Πανηελόνι  

Μπόηες  

Μπλούζα με 

μακριά μανίκια 

 

Σχιμα 2. Συνιςτϊμενθ από τον WHO ζνδυςθ για τθ μεταφορά  νοςοκομειακϊν αποβλιτων 
 

Β) Υπάρχουν τα απαραίτθτα μζςα για να τθροφνται οι βαςικοί κανόνεσ ατομικισ 

υγιεινισ τόςο ςτουσ χϊρουσ προςωρινισ αποκικευςθσ των αποβλιτων όςο και ςτισ 

εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ τουσ. Υπάρχουν για παράδειγμα ποδοκίνθτοι νιπτιρεσ με 

ςαποφνι και ηεςτό νερό κακϊσ το πλφςιμο των χεριϊν είναι απαραίτθτο κάκε φορά που 

κάποιοσ ζρχεται ςε επαφι με απόβλθτα.  

Γ) Εφαρμόηεται πρόγραμμα ανοςοποίθςθσ του προςωπικοφ για τον ιό τθσ Θπατίτιδασ Β 

και του Τετάνου κακϊσ ζχουν παρατθρθκεί περιπτϊςεισ προςβολισ επαγγελματιϊν υγείασ 

που αςχολοφνται με το χειριςμό επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων. Για τθν ανοςοποίθςθ του 
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προςωπικοφ υπεφκυνθ είναι θ Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων ςε ςυνεργαςία με τον 

ΥΔΑΥΜ. 

Δ) Στο περιεχόμενο των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τθ ςωςτι διαχείριςθ των 

ιατρικϊν αποβλιτων περιλαμβάνονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που εμπεριζχονται ςτθ 

διαχείριςθ, θ ςθμαςία του εμβολιαςμοφ κατά τθσ Θπατίτιδασ Β και θ ςθμαςία τθσ χριςθσ 

μζςων για τθν προςωπικι προςταςία.  

Ε) Ρροωκοφνται πρακτικζσ αςφαλοφσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, τισ οποίεσ γνωρίηει 

και εφαρμόηει το προςωπικό, όπωσ: 

 Ο προςεκτικόσ διαχωριςμόσ των αποβλιτων και θ τοποκζτθςι τουσ ςε 

διαφορετικοφσ περιζκτεσ και ςάκουσ με ςιμανςθ, ϊςτε να είναι απόλυτα διακριτόσ 

ο κίνδυνοσ που προκφπτει από τθν κάκε κατθγορία. 

 Θ προςεκτικι ςυςκευαςία, θ οποία προςτατεφει από τισ διαρροζσ και τθν επαφι 

των εργαηομζνων με τα απόβλθτα.  

 Θ ςωςτι ςιμανςθ, θ οποία επιτρζπει τθν άμεςθ αναγνϊριςθ του είδουσ του 

αποβλιτου και τθσ πθγισ προζλευςθσ. 

 Θ ςωςτι μεταφορά που ελαττϊνει τθν πικανότθτα να εκτεκεί το εμπλεκόμενο 

προςωπικό ςε κίνδυνο. 

Θ προςεκτικι αποκικευςθ, θ οποία επιτρζπει τθν πρόςβαςθ μόνο ςε 

εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό και αποτρζπει τθν είςοδο εντόμων και τρωκτικϊν, που 

είναι δυνατό να μεταφζρουν μολυςματικοφσ παράγοντεσ ςε γειτονικζσ περιοχζσ.  

Στο προςωπικό του Συνεργείου Κακαριότθτασ πρζπει να εφαρμόηεται πρόγραμμα 

ανοςοποίθςθσ  για τον ιό τθσ Θπατίτιδασ Β και του Τετάνου, για τθν προφφλαξθ του ςε  

περιπτϊςεισ ατυχθμάτων  κατά το χειριςμό επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων.  

Το Λατρείο Εργαςίασ και θ Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων του Ε.Α.Ν.Ρ Μεταξά ζχει 

διαμορφϊςει το  παρακάτω ζντυπο εμβολιαςμοφ, το οποίο διανζμει ςτο προςωπικό του προσ 

ςυμπλιρωςθ.  
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Ζντυπο 2.  Δελτίο καταγραφισ εμβολιαςμοφ εργαηομζνων 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

ΔΙΟΙΚΗΗ 2ης ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ  «ΜΕΣΑΞΑ» 

ΜΠΟΣΑΗ 51  185 37 ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΣΗΛ. 2132079100     ΦΑΞ: 2104517111 

ΓΔΛΤΗΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΖΣ ΔΜΒΟΛΗΑΣΜΟΥ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 
 

Α.Μ  εξγαδνκέλνπ:    …………………………………………………………………………… 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο: ………………………………………. 

Τει.:  …………………………. 
  

Φύλ  
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ΡΛΝΑΚΑΣ 63. Είδοσ προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ 
 

Είδοσ προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ Αρικμόσ  

Αναπνευςτικι Συςκευι αυτόνομθ 0 

Κράνθ με ι χωρίσ προςωπίδα  
(ανάλογα με τθν εργαςία) 

0 

Μάςκεσ προςϊπου (ανάλογα με τθν εργαςία) 5 

Γυαλιά (ανάλογα με τθν εργαςία) 3 ηεφγθ 

Φόρμα προςταςίασ (υποχρεωτικι) 2 φόρμεσ  

Βιομθχανικζσ ποδιζσ   0 

Ροδονάρια ι μπότεσ (υποχρεωτικά) 2 ηεφγθ 

Γάντια (ιατρικό και νοςθλευτικό προςωπικό) ι χοντρά 
γάντια για εργάτεσ απορριμμάτων  

1)1 πακ. latex μθ αποςτειρωμζνα 
2) 2 ηεφγθ χοντρά  

 

Κ.1 ΕΛΔΛΚΕΣ ΡΟΦΥΛΑΞΕΛΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ ΑΤΥΧΘΜΑΤΩΝ 

Ο εργαηόμενοσ που καλείται να κακαρίςει επικίνδυνα υλικά, που ζχουν διαςκορπιςτεί ωσ 

αποτζλεςμα ατυχιματοσ, φοράει γάντια, μάςκα, γυαλιά και ειδικι φόρμα. Αν θ ουςία είναι 

πτθτικι και ιδιαίτερα επικίνδυνθ (π.χ. τοξικι), φοράει επιπλζον εξοπλιςμοφ προςταςίασ του 

αναπνευςτικοφ. Αν χυκεί μολυςματικό υλικό ςτο δάπεδο, ο χϊροσ κακαρίηεται με 

απολυμαντικά.  

Είναι ςθμαντικό να ανακτιςουμε τον υδράργυρο, αν ζχει ςυμβεί διαρροι του ςε κάποιο 

ατφχθμα. 

Το Λατρείο Εργαςίασ και θ Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων του Ε.Α.Ν.Ρ Μεταξά ζχει 

διαμορφϊςει τα  παρακάτω ζντυπα ατυχιματοσ: 

1. Δελτίο διλωςθσ ζκκεςθσ προςωπικοφ ςε αίμα ι βιολογικοφσ παράγοντεσ  το οποίο 

ζχει  διανεμθκεί ςτα τμιματα του νοςοκομείου (Ζντυπο 3)    

2. Τθν αφίςα   αντιμετϊπιςθσ επαγγελματικισ ζκκεςθσ ςε βιολογικά υγρά ι αίμα  το 

οποίο ζχει  διανεμθκεί και  αναρτθκεί ςτα τμιματα του νοςοκομείου (Σχιμα 3) 

3. Το ζντυπο του Υπουργείου Υγείασ για περίπτωςθ ατυχιματοσ ( Ζντυπο 4) 

Θ Επιτροπι Ροιότθτασ ( αρ. ςυνεδρίαςθσ 19/27-9-2012 & 20/25-10-2012) το   Επιςτθμονικό 

Συμβοφλιο ( αρικμ. Ρρωτ. 24073/15-11-2012)   και το Διοικθτικό Συμβοφλιο (αρικμ.  πρωτ. 35/5-

12-2012 αποφ . 24 ) ενζκριναν: 

1. Το Δελτίο διλωςθσ ζκκεςθσ προςωπικοφ ςε αίμα ι βιολογικοφσ παράγοντεσ. 

2. Τθν αφίςα για τθν αντιμετϊπιςθ επαγγελματικισ ζκκεςθσ ςε βιολογικά υγρά ι αίμα 

3. Το ζντυπο  εμβολιαςμοφ  των  εργαηομζνων  
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Ζντυπο  3. Δελτίο διλωςθσ ζκκεςθσ προςωπικοφ ςε αίμα ι βιολογικοφσ παράγοντεσ  

 

ΕΛΔΛΚΟ ΑΝΤΛΚΑΚΛΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ                                        ΤΜΘΜΑ ΛΑΤΛΚΘΣ ΤΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ                                                                                                
ΡΕΛΑΛΑ  «ΜΕΤΑΞΑ»                      
ΕΡΛΤΟΡΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΑΚΩΝ ΛΟΛΜΩΞΕΩΝ 

ΕΜΡΛΣΤΕΥΤΛΚΟ 
ΔΕΛΤΛΟ ΔΘΛΩΣΘΣ ΕΚΚΕΣΘΣ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ 
ΣΕ ΑΛΜΑ Θ’ ΒΛΟΛΟΓΛΚΟΥΣ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ 

 
Α. Σςμπληπώνεηαι από ηον ςπάλληλο: 

 
 
 
 
 
Β. Σςμπληπώνεηαι από ηον ςπάλληλο:       (Γνωζηή Πηγή) 
 
  
Β. Σςμπληπώνεηαι από ηον ςπάλληλο:       (Γνωζηή Πηγή) 

 
 
 
 
 
 
Γ. Σςμπληπώνεηαι από ηον ςπάλληλο: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ονομαηεπώνςμο 

ςπαλλήλος:…………………………………………………………………………… 

Ημεπομηνία γέννηζηρ:………………………………………. Ημεπομηνία 

ππόζλητηρ:…………………. 

Τμήμα επγαζίαρ:…………………………………… Τηλέθυνο 

επγαζίαρ:…………………………………. 

Διδικόηηηα:……………………………………….. Ημεπομηνία 

αηςσήμαηορ:………………………… Ώπα:…………. 

Ονομαηεπώνςμο μάπηςπα 

αηςσήμαηορ:…………………………………………………………… 

Τόπορ αηςσήμαηορ:………………………………………….   Τηλ.:…………… 
Ονομαηεπώνςμο αζθενούρ:………………………………………………… Ημεπομηνία 

γέννηζηρ:…………… 

Ημεπομηνία ειζόδος:………………………………… Κλινική:……………………… 

Απ.Θαλάμος:……….. 

Απ.Μηηπώος:…………………… Αιηία ειζόδος:…………………………………  

Θεπάπυν Ιαηπόρ:……………………………………       Τηλ.:…………… 

Είδος ατυχήματος: 

Α. Τπύπημα με βελόνα   

Β. Λύζη ηηρ ζςνεσείαρ (κότιμο με αισμηπό ανηικείμενο)   

 Γ. Σημείο ζώμαηορ πος ςπέζηη έκθεζη: (ζημειώζηε, κςκλώζηε δεξιά/απιζηεπά) 

                                              Γάκηςλο                                Γ/Α 

                                              Παλάμη                                 Γ/Α 

                                              Βπασίοναρ                             Γ/Α 

                                              Ώμορ                                     Γ/Α 

                                              Μηπόρ                                  Γ/Α 

                                              Κνήμη                                  Γ/Α 

                                              Πηέπνα                                 Γ/Α 

                                              Θώπακαρ                              Γ/Α 

                                              Άλλο                                    Γ/Α 

Γ. Έκθεζη βλεννογόνος                 Δνηόπιζη: 

(ζημειώζηε)………………………………… 

Δ. Άλλο 

(πεπιγπάτηε)………………………………………………………………………………

……………… 

Το αηύσημα ζςνέβη: (πεπιγπάτηε αναλςηικά)  

...…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

Αίηια 

αηςσήμαηορ:………………………………………………………………………………

…………………………………… 

Πποθςλακηικά μέηπα πος πάπθηκαν ΜΔΤΑ ηο 

αηύσημα:……………………………………............. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Δμβόλια:…………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 
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  Γ. Σςμπληπώνεηαι από ηον Ιαηπό Δπγαζίαρ και ηην Δπιηποπή Δνδονοζοκομειακών   Λοιμώξεων: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Τποποποίηζη Κ.Υ.Δ.Δ.Λ 001(10/98) 
ΥΠΟΓ 057(136/Α98) 
 
 
 
 

Ιαηπόρ Δπγαζίαρ                                                       Νοζηλεύηπια Δλέγσος Λοιμώξεων 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

Δςπήμαηα: 

……………………………………………………………………………………………

……………………….. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Σςζηάζειρ: 

……………………………………………………………………………………………

………………………. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Θεπαπεία:…………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 
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Σχιμα 3. Ενθμερωτικό Αντιμετϊπιςθσ Επαγγελματικισ Ζκκεςθσ ςε βιολογικά υγρά ι αίμα. 
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Ζντυπο  4. Αναφορά ςυμβάντοσ ι ατυχιματοσ 
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Κ.2 ΑΣΦΑΛΕΛΑ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΚΥΤΤΑΟΤΟΞΛΚΩΝ/ΚΥΤΤΑΟΣΤΑΤΛΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ 

Υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια κατά τθ χριςθ κυτταροτοξικϊν/ κυτταροςτατικϊν φαρμάκων 
και τθ διαχείριςθ των αποβλιτων τουσ είναι ο Διευκυντισ-Ρροϊςτάμενοσ του Φαρμακείου τθσ 
Υγειονομικισ Μονάδασ.  

Για να ελαχιςτοποιθκεί θ ζκκεςθ ςε τζτοιου είδουσ φάρμακα και ςτα απόβλθτά τουσ 
λαμβάνονται τα ακόλουκα μζτρα: 

 Γραπτζσ οδθγίεσ που κακορίηουν τισ αςφαλείσ διαδικαςίεσ για κάκε ςχετικι 

εργαςία. 

 Φφλλα αςφαλείασ που βαςίηονται ςτισ οδθγίεσ του προμθκευτι για τουσ 

ενδεχόμενουσ κινδφνουσ. 

 Κακοριςμζνθ διαδικαςία για τθν ζκτακτθ περίπτωςθ επαγγελματικοφ ατυχιματοσ. 

 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ που εμπλζκεται ςτον χειριςμό αυτϊν των φαρμάκων 

και των αποβλιτων τουσ ςε ςυνεργαςία με τον ΥΔΥΑΜ. 

Οι οδθγίεσ για τθν προςταςία του προςωπικοφ περιλαμβάνουν: 

 Συλλογι των κυτταροτοξικϊν/κυτταροςτατικϊν αποβλιτων ςε κατάλλθ-λουσ 

ςτεγανοφσ υποδοχείσ με ςιμανςθ «Επικίνδυνα Κυτταροτοξικά/ Κυτταροςτατικά 

Απόβλθτα» και τοποκζτθςι τουσ ςε δεφτερουσ περιζκτεσ τοξικϊν ι μικτϊν (τοξικϊν 

και μολυςματικϊν) αποβλιτων. 

 Αςφαλι φφλαξθ των αποβλιτων μζχρι τθν τελικι τουσ διάκεςθ. 

 Επιςτροφι των αντίςτοιχων λθγμζνων φαρμάκων ςτον προμθκευτι. 

 Απολφμανςθ του εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιείται για τθν αντιμετϊπιςθ 

διαςκορπιςμζνων ουςιϊν και για τθ διάκεςθ και επεξεργαςία μολυςμζνου από 

κυτταροτοξικά/κυτταροςτατικά φάρμακα και εκκρίματα αςκενϊν, υλικοφ. 

Τζλοσ, οι εργάτεσ που ζρχονται ςε επαφι με κυτταροτοξικά/κυτταροςτατικά απόβλθτα  
φοροφν γάντια, μάςκεσ, ςτολζσ και γυαλιά. 

 

Κ.3   ΣΧΕΔΛΟ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Ο ΥΔΑΥΜ είναι αρμόδιοσ για τθν αντιμετϊπιςθ δυςμενϊν περιςτατικϊν ι ατυχθμάτων που 

ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ των ιατρικϊν αποβλιτων. Ζχει το ςυντονιςμό των ενεργειϊν για 

τθν εφαρμογι Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν, ενθμερϊνει τθ Διοίκθςθ και 

ςυνεργάηεται εφόςον χρειαςτεί με το ςυνεργείο απολφμανςθσ. Θ ΥΜ διακζτει καλά 

εκπαιδευμζνο ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν προςωπικό και τον απαραίτθτο 

εξοπλιςμό ϊςτε να μποροφν να εφαρμοςτοφν γριγορα και με αςφάλεια τα αναγκαία μζτρα 

(προςτατευτικό ρουχιςμό, μζςα ςυλλογισ κ.α.). 

Το ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ ενεργοποιείται, όταν ςυμβεί διαςκορπιςμόσ ςτερεϊν, 

υγρϊν μολυςματικϊν ι άλλων επικίνδυνων ουςιϊν, τραυματιςμόσ ι δυςλειτουργία των 

μζςων αποκικευςθσ. Οι διαδικαςίεσ αντιμετϊπιςθσ τζτοιων περιςτατικϊν κα πρζπει 

οπωςδιποτε να περιλαμβάνουν: 
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  Τθν τιρθςθ των όρων , μζτρων και διαδικαςιϊν που ορίηονται από το ςχζδιο 

ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

 Τον κακαριςμό και αν είναι απαραίτθτο , τθν απολφμανςθ των προςβλθκζντων 

χϊρων-περιοχϊν.  

 Τον περιοριςμό τθσ ζκκεςθσ των εργαηομζνων, όςο το δυνατό, κατά τον κακαριςμό 

/ απολφμανςθ. 

 Τον περιοριςμό τθσ ζκκεςθσ του προςωπικοφ τθσ ΥΜ και των αςκενϊν και θ 

απομάκρυνςθ τουσ κατά τον κακαριςμό/ απολφμανςθ. 

 Τον περιοριςμό τθσ ρφπανςθσ/ μόλυνςθσ του περιβάλλοντοσ.  

Ο ΥΔΑΥΜ είναι ο αρμόδιοσ για τθ διερεφνθςθ των αιτίων οποιουδιποτε ςυμβάντοσ, 

κρατάει αρχεία με τισ ζρευνεσ και τα μζτρα που υλοποιικθκαν και λαμβάνει τα απαραίτθτα 

μζτρα για να αποφευχκεί θ επανάλθψθ παρόμοιου περιςτατικοφ. Στο αρχείο του ΥΔΑΥΜ 

υπάρχει ο παρακάτω Ρίνακασ, με ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία που αφοροφν τθν αντιμετϊπιςθ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ ι άλλων ςυμβάντων, που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ των ιατρικϊν 

αποβλιτων. 

ΡΛΝΑΚΑΣ 64 . Συγκεντρωτικά ςτοιχεία ςυμβάντων και περιςτατικϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ 
(ςυμπλθρϊνεται από τον ΥΔΑΥΜ) 

Θμερομθνία Συμβάν 
Τόποσ 

ςυμβάντοσ 
Ενζργειεσ 

αντιμετϊπιςθσ 
Εμπλεκόμενο 
προςωπικό 

Ραρατθ-
ριςεισ 

Υπεφκυνοσ 
αναφοράσ 

       

       

ΡΛΝΑΚΑΣ 65. Ειδικότθτεσ Υπεφκυνων Εμπλεκομζνων ςτο Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ  
 

Α/Α ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΕΣ 

1. ΛΑΤΟΣ ΕΓΑΣΛΑΣ 

2. ΓΕΝΛΚΘ ΕΦΘΜΕΕΥΟΥΣΑ ΝΟΣΘΛΕΥΤΛΚΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ 

3. ΤΕΧΝΛΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 

4. ΕΡΟΡΤΛΑ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΥΓΕΛΑΣ 

5. ΤΜΘΜΑ ΕΡΛΣΤΑΣΛΑΣ 

6. ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ 

7. ΦΥΣΛΚΟΣ ΛΑΤΛΚΘΣ - ΑΚΤΛΝΟΦΥΣΛΚΟΣ 

8. ΒΛΟΧΘΜΛΚΟΣ Ι ΒΛΟΛΟΓΟΣ Ι ΧΘΜΛΚΟΣ ( ΑΝΑΡΛΘΩΣΘ ΕΝΑΣ ΑΡΠ ΤΟΥΣ ΤΕΛΣ) 

9. Ο Δ/ΝΤΘΣ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΝΕΛ ΤΟ ΑΤΥΧΘΜΑ 
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Κ.4  ΜΕΤΑ ΓΛΑ ΤΟ ΔΛΑΣΚΟΡΛΣΜΟ ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΛΩΝ  Ι/ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΚΚΕΣΘ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ 

ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΘ ΟΥΣΛΑ 

Ραρακάτω παρουςιάηονται τα ςτοιχειϊδθ βιματα και διαδικαςίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ 

περιςτατικϊν ( ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ) με διαςκορπιςμζνα επικίνδυνα υλικά:  

 Απομονϊνουμε τθν προςβεβλθμζνθ περιοχι 

 Ραρζχουμε πρϊτεσ βοικειεσ και ιατρικι περίκαλψθ αν υπάρχουν τραυματιςμζνα 

άτομα 

 Ρλζνουμε και απολυμαίνουμε τα μάτια και το δζρμα των ατόμων που εκτζκθκαν. 

Αν τα μάτια ζχουν προςβλθκεί από κάποια διαβρωτικι, χθμικι ουςία ολόκλθρο το 

πρόςωπο  ξεπλζνεται  με  άφκονο,  κακαρό  νερό  ςτο  νιπτιρα,  με  τα  μάτια  να 

ανοιγοκλείνουν διαρκϊσ επί 10−30 λεπτά τθσ ϊρασ. Λδιαίτερθ προςοχι πρζπει να 

δοκεί ςε τυχόν ανοικτζσ πλθγζσ ςτο ςϊμα 

 Ενθμερϊνουμε τον ΥΔΑΥΜ ο οποίοσ κα ςυντονίςει τισ απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ. 

 Ρροςδιορίηουμε τθ φφςθ και τα χαρακτθριςτικά των διαςκορπιςμζνων 

ουςιϊν. 

 Απομακρφνουμε   όλα   τα   άτομα   τα   οποία   δεν   εμπλζκονται   ςτισ   εργαςίεσ 

κακαριςμοφ 

 Ραρζχουμε  τα απαραίτθτα μζςα ατομικισ  προςταςίασ ςτα άτομα που 

πραγματοποιοφν τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ 

 Ρεριορίηουμε τον διαςκορπιςμό επιπλζον υλικϊν. 

 Εξουδετερϊνουμε  ι  απολυμαίνουμε  το  διαςκορπιςμζνο  επικίνδυνο  υλικό,  εάν 

      αυτό ενδείκνυται. 

 Σε περίπτωςθ βιολογικϊν υλικϊν, θ απολφμανςθ των επιφανειϊν μπορεί να γίνει 

      ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επιτροπισ νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων 

 Σε  περίπτωςθ  τοξικϊν  υλικϊν ( κυτταροςτατικά κ.α.) ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΛ  θ  χριςθ     

απολυμαντικϊν  ι άλλων χθμικϊν ουςιϊν για τθν εξουδετζρωςθ τουσ. Καλοφμε 

αμζςωσ τθν Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων, θ οποία κα δϊςει τισ 

απαραίτθτεσ οδθγίεσ 

 Ρεριςυλλζγουμε  όλα  τα  διαςκορπιςμζνα  υλικά.  Τα  αιχμθρά  αντικείμενα  δεν 

      πρζπει  να  περιςυλλζγονται  με  τα  χζρια.  Ρρζπει  να  χρθςιμοποιείται  ειδικόσ 

      εξοπλιςμόσ π.χ. λαβίδεσ, φτυάρια κ.α. 

 Κακαρίηουμε και απολυμαίνουμε τθν περιοχι, ςκουπίηοντάσ τθ με απορροφθτικά 

      υφάςματα. Ρρζπει να χρθςιμοποιείται μόνο θ μία πλευρά του υφάςματοσ (ι άλλου 

      απορροφθτικοφ υλικοφ), ϊςτε να μθν εξαπλωκεί θ μόλυνςθ. Θ απολφμανςθ πρζπει 

      να γίνεται από το λιγότερο προσ το περιςςότερο μολυςμζνο τμιμα, με τακτικζσ 

      αλλαγζσ των απορροφθτικϊν υλικϊν. Σε περίπτωςθ χυμζνων υγρϊν, πρζπει να 

      χρθςιμοποιοφνται  ςτεγνά  πανιά,  ενϊ  ςε  περίπτωςθ  διαςκορπιςμζνων  ςτερεϊν 

      υλικϊν,  πανιά  εμβαπτιςμζνα  ςε  υδατικό  διάλυμα  (όξινο,  βαςικό  ι  ουδζτερο 

     ανάλογα με τθν περίπτωςθ) 

 Τα επικίνδυνα υλικά και τα υλικά μιασ χριςθσ, που χρθςιμοποιικθκαν για τον 

       κακαριςμό, πρζπει να τοποκετοφνται ςε κατάλλθλουσ υποδοχείσ απορριμμάτων         

για τθν ειδικι διαχείριςι τουσ 
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 Ξεπλζνουμε με νερό τθν περιοχι και τθν περνάμε με ςτεγνά απορροφθτικά πανιά 

 Απολυμαίνουμε όςα εργαλεία χρθςιμοποιικθκαν για τον κακαριςμό 

 Αφαιροφμε τον προςτατευτικό ρουχιςμό και τον απολυμαίνουμε 

 Σε  περίπτωςθ  ζκκεςθσ   ατόμου  ςε  επικίνδυνθ  ουςία  κατά  τθν  επιχείρθςθ 

      κακαριςμοφ καταφεφγουμε ςτθν παροχι ιατρικισ περίκαλψθσ 

Ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για τθ ςυλλογι των διαςκορπιςμζνων υλικϊν κα πρζπει να 

είναι άμεςα διακζςιμοσ και ανάλογα με τθν ενδεικνυόμενθσ ενζργεια κα 

περιλαμβάνει τα μζςα που περιγράφονται ςτο παρακάτω πίνακα. 

 

      ΡΛΝΑΚΑΣ 66.  Εξοπλιςμόσ  για τον κακαριςμό διαςκορπιςμζνων υλικϊν 
 

Ενζργεια Απαραίτθτα εργαλεία ι υλικά 

Ρροςζγγιςθ  τθσ διαςκορπιςμζνθσ ουςίασ Ρροςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ  

Ρεριοριςμόσ τθσ διαςκορπιςμζνθσ ουςίασ 
Απορροφθτικά υλικά (π.χ. πετςζτεσ, πανιά, χαρτί 

κ.α.) 

Εξουδετζρωςθ ι απολφμανςθ τθσ ουςίασ 
(εάν είναι απαραίτθτο) 

 Για μολυςματικι ουςία: απολυμαντικό (π.χ. 
χλωρίνθ) 

 Για οξζα: ανκρακικό νάτριο, ανκρακικό 
αςβζςτιο ι βάςθ 

 Για βάςεισ: ςκόνθ κιτρικοφ οξζοσ ι άλλο οξφ 

 Για κυτταροτοξικά υλικά: ειδικζσ χθμικζσ 
ουςίεσ αποδόμθςθσ 

Συλλογι τθσ διαςκορπιςμζνθσ ουςίασ 

 Για υγρά: απορροφθτικό χαρτί, πριονίδια, 
προςροφθτικόσ πθλόσ 

 Για ςτερεά: λαβίδεσ, ςκοφπεσ, γάηεσ, φτυάρι 

 Υδράργυροσ: ςφουγγάρι υδραργφρου, αντλία 
κενοφ 

Συςκευαςία των αποβλιτων 
 Ρλαςτικζσ ςακοφλεσ (κόκκινθ, κίτρινθ θ 

μαφρθ, ανάλογα με τθν περίςταςθ), 
περιζκτεσ αιχμθρϊν κ.α. 

Απολφμανςθ τθσ περιοχισ 

 Για μολυςματικά υλικά: απολυμαντικά 

 Για επικίνδυνεσ τοξικζσ ουςίεσ: κατάλλθλοσ 
διαλφτθσ ι νερό 

 

Κ.5. ΑΝΑΦΟΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΡΕΛΣΤΑΤΛΚΩΝ 

         Πλο το προςωπικό διαχείριςθσ αποβλιτων τθσ ΥΜ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα 

εκπαιδευμζνο για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων περιςτατικϊν και τθν εφαρμογι του ςχεδίου 

ζκτακτθσ ανάγκθσ. Ο ΥΔΑΥΜ διερευνά το ςυμβάν προκειμζνου να λθφκοφν μζτρα για τθν 

αποφυγι παρόμοιων περιςτατικϊν ςτο μζλλον. 

Το προςωπικό γνωρίηει τθν ενδεδειγμζνθ διαδικαςία για τθν τεκμθριωμζνθ αναφορά 

ατυχιματοσ ι περιςτατικοφ, που ςχετίηεται με διαςκορπιςμό, διαρροι, λανκαςμζνο 

διαχωριςμό, αιχμθρά αντικείμενα κ.α. Θ αναφορά ατυχιματοσ γίνεται εγγράφωσ προσ τον 

ΥΔΑΥΜ, ςφμφωνα με το Ζντυπο που ακολουκεί. 
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      Ζντυπο 5. Αναφορά ςυμβάντοσ προσ τον ΥΔΑΥΜ (ςυμπλθρϊνεται από άτομο που ιταν 

        παρόν και αναφζρει το ςυμβάν) 

ΑΝΑΦΟΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΡΟΣ ΤΟΝ ΥΔΑΥΜ 

Φφςθ του ςυμβάντοσ ………………………………………………………………………. 

Τόποσ του ςυμβάντοσ  ………………………………………………………………………. 

Χρόνοσ του ςυμβάντοσ ………………………………………………………………………. 

Άμεςα εμπλεκόμενο προςωπικό ………………………………………………………………………. 

Ενζργειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ του 
ςυμβάντοσ 

………………………………………………………………………. 

Ρλθροφορίεσ και παρατθριςεισ 
που ςχετίηονται με το ςυμβάν 

………………………………………………………………………. 

Θμερομθνία …………………………. 
 

    Ο/Θ αναφζρ. ………………………………………….. 
                  (ονοματεπϊνυμο/υπογραφι) 

 

Κ.6 ΔΥΣΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΜΕΣΩΝ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘΣ 
 

Θ δυςλειτουργία κάποιου μζςου αποκικευςθσ των ΕΑΥΜ, ςυνιςτά ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ ζκτακτο περιςτατικό, το οποίο χριηει άμεςθσ παρακολοφκθςθσ, 

επιδιόρκωςθσ ι/και πρόςκετων ενεργειϊν. Οι περιπτϊςεισ αυτζσ αφοροφν τθ 

δυςλειτουργία ι παφςθ λειτουργίασ κάποιου  αποκθκευτικοφ μζςου των ΕΑΥΜ όπωσ 

ςυντθρθτζσ, καταψφκτεσ κλπ, λόγω βλάβθσ ι λόγω διακοπισ ρεφματοσ. Θ φφςθ και ο 

μολυςματικόσ χαρακτιρασ των ΕΑΥΜ είναι τζτοιοσ, ϊςτε απαιτείται θ λιψθ άμεςων 

ενεργειϊν  για  τθ  διαςφάλιςθ  τθσ  υγείασ  των  εργαηομζνων,  των  πολιτϊν  και  του 

περιβάλλοντοσ.  Στθν  περίπτωςθ  αποδεδειγμζνθσ  δυςλειτουργίασ  ενόσ  τζτοιου  μζςου, 

ακολουκοφνται οι παρακάτω ενζργειεσ: 

 Ενθμζρωςθ από τον υπεφκυνο αποκικευςθσ, του τμιματοσ τεχνικϊν υπθρεςιϊν καιν 

του ΥΔΑΥΜ (ςυμπλιρωςθ ειδικοφ εντφπου) και εκτίμθςθ τθσ πικανότθτασ άμεςθσ 

επιδιόρκωςθσ  του,  από  προςωπικό  τθσ  ΥΜ  ι  από  άλλο  εξειδικευμζνο  ςυνεργείο. 

Επιδιόρκωςθ του μζςου ςε κάκε περίπτωςθ, αν είναι εφικτό. 

 Σε περίπτωςθ αδυναμίασ άμεςθσ επιδιόρκωςθσ από το προςωπικό τθσ ΥΜ ι από άλλο 

εξειδικευμζνο ςυνεργείο εκτόσ ΥΜ άμεςθ ενθμζρωςθ του ΥΔΑΥΜ από τον υπεφκυνο 

αποκικευςθσ. 

 Ανάλογα  με  τθ  διακεςιμότθτα  παρόμοιων  αποκθκευτικϊν  μζςων  ςτθν  ΥΜ  που 

προκφπτει από τθ ςυνεργαςία υπεφκυνου αποκικευςθσ και ΥΔΑΥΜ, τα ΕΑΥΜ που 

ςυντθροφνται ι καταψφχονται ςτο ελαττωματικό μζςο, μεταφζρονται από κατάλλθλο 

προςωπικό, ςε άλλο κατάλλθλο αποκθκευτικό μζςο μετά από υπόδειξθ του ΥΔΑΥΜ. 
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 Σε περίπτωςθ μθ διακεςιμότθτασ κατάλλθλου αποκθκευτικοφ μζςου τα ΕΑΥΜ αυτά, 

είτε οδθγοφνται κατά προτεραιότθτα προσ επεξεργαςία εντόσ τθσ ΥΜ είτε καλείται από 

τον ΥΔΑΥΜ ζκτακτα, για να τα παραλάβει άμεςα ο κατάλλθλοσ μεταφορζασ και να τα 

οδθγιςει προσ επεξεργαςία ςτθ ςυνεργαηόμενθ μονάδα επεξεργαςίασ ΕΑΥΜ. 

 Σε κάκε περίπτωςθ ο ΥΔΑΥΜ ενθμερϊνει με τθ χριςθ του παρακάτω εντφπου τον 

     Υποδιοικθτι τθσ ΥΜ, ο οποίοσ με τθ ςειρά του αν το κρίνει αναγκαίο, προχωρά ςε 

     ςυνεργαςία με το γραφείο προμθκειϊν τθσ ΥΜ, ςτθν αντικατάςταςθ του 

     ελαττωματικοφ μζςου.  

 Σε κάκε περίπτωςθ μεταφοράσ προσ επεξεργαςία εντόσ ι εκτόσ τθσ 

ΥΜ  ακολουκοφνται οι προβλεπόμενεσ από τον παρόντα Οδθγό διαδικαςίεσ. 

 

 

Το   ειδικό   ζντυπο αναφοράσ   δυςλειτουργίασ (Ζντυπο 6) ςυντάςςεται   και 

αποςτζλλεται ςτουσ κατάλλθλουσ παραλιπτεσ όπωσ περιγράφεται παραπάνω. Σε κάκε 

περίπτωςθ ο ςυντάκτθσ και παραλιπτθσ κρατά από ζνα αντίτυπο. 

 

 

           Ζντυπο 6. Αναφορά αςτοχίασ εξοπλιςμοφ  (ςυμπλθρϊνεται από τον Υπεφκυνο αποκικευςθσ 
ι   ΥΔΑΥΜ) 

ΑΝΑΦΟΑ ΑΣΤΟΧΛΑΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

Από: ………………………………….                                                   Ρροσ: ……………………………….………..………….     

(Υπεφκ. Αποκικευςθσ ι ΥΔΑΥΜ)                                           (ΥΔΑΥΜ ι Τεχνικι Υπθρεςία ι Διοίκθςθ) 

Φφςθ του ςυμβάντοσ…………………………………………………………………………………………….. 

Χρόνοσ του ςυμβάντοσ…………………………………………………………………………………………… 

Απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ του 
ςυμβάντοσ………………………..……………………………..……………………………………………………………………………… 

Άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ/Ραρατθριςεισ…………………………………………….……………………………………. 

Θμερομθνία…………………                           Ο/Θ αναφζρ. ………….………………………….. 

                                                                                      (υπογραφι) 
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Κ.7 ΑΡΕΓΛΑ ΔΛΑΚΕΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
 

Στθν ακραία περίπτωςθ κατά τθν οποία θ ΥΜ δεν είναι ςε κζςθ να απομακρφνει 

τα  ΕΑΥΜ   από   τουσ   χϊρουσ   αποκικευςθσ,   λόγω   απεργίασ   των   αδειοδοτθμζνων 

μεταφορζων, ενδζχεται να υπάρξει κίνδυνοσ για τθ δθμόςια υγεία είτε λόγω 

υπερπλιρωςθσ των χϊρων αποκικευςθσ είτε λόγω υπζρβαςθσ του χρόνου αποκικευςθσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι θ ΥΜ κα πρζπει να αποτακεί ςτθ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ  ι/και  ςτθν  αρμόδια  υπθρεςία  του  Υπουργείου  Υγείασ  και  Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, προκειμζνου να τουσ ςυμβουλευτεί για τισ περαιτζρω ενζργειεσ ςτισ οποίεσ 

κα πρζπει να προβεί. 

Σε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ από επικίνδυνα απόβλθτα, και μετά από ειςιγθςθ του 

Γενικοφ Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, λαμβάνονται από τθν Γενικι 

Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ςε ςυνεργαςία με τουσ κατά περίπτωςθ αρμόδιουσ 

φορείσ, όλα τα αναγκαία μζτρα, ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεχομζνωσ, προςωρινϊν 

παρεκκλίςεων από το κεςμικό πλαίςιο, προκειμζνου τα ςυγκεκριμζνα απόβλθτα να μθν 

αποτελζςουν απειλι κατά του πλθκυςμοφ ι του περιβάλλοντοσ. Θ Γενικι Γραμματεία 

Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ενθμερϊνει αμελλθτί τον Υπουργό Ρ.Ε.Κ.Α., τισ ςυναρμόδιεσ αρχζσ και 

τουσ οργανιςμοφσ  τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτθν περιοχι των οποίων ςυντρζχει θ ζκτακτθ ανάγκθ 

να λθφκοφν μζτρα. Σε περίπτωςθ που τα εν λόγω μζτρα παρεκκλίνουν από τα προβλεπόμενα 

ςτισ περιβαλλοντικζσ διατάξεισ, απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Υ.Ρ.Ε.Κ.Α. Ο Υπουργόσ 

Ρ.Ε.Κ.Α ενθμερϊνει τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τισ εν λόγω παρεκκλίςεισ. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Λ. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΤΩΝ ΛΑΤΛΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

Οι παράγοντεσ που διαμορφϊνουν το ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ των ΑΥΜ είναι: 

 Το αρχικό επενδυτικό κόςτοσ. 

 Θ απόςβεςθ των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ διαχείριςθσ. 

 Τα λειτουργικά ζξοδα που αφοροφν εργατικό κόςτοσ και αναλϊςιμα. 

 Απαιτιςεισ ςε ενζργεια, νερό κ.α. 

 Κόςτοσ εξωτερικϊν εργολαβιϊν. 

 Γενικζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ. 

Πλα τα παραπάνω  ςυνυπολογίηονται κατά τθν επιλογι των περιςςότερο αποτελεςματικϊν 

και οικονομικϊν μεκόδων διαχείριςθσ των ΑΥΜ. 

Το κόςτοσ διαχείριςθσ των ΑΥΜ περιλαμβάνει: 

 Το κόςτοσ ςυλλογισ/μεταφοράσ, αποκικευςθσ εντόσ τθσ ΥΜ (κόςτθ αγοράσ 

περιεκτϊν, κουτιϊν, ςακουλϊν, τροχιλατων, ψυκτικοφ μζςου των καλάμων 

αποκικευςθσ κ.α.). 

 Το κόςτοσ μεταφοράσ ςτθν περίπτωςθ που τα απόβλθτα μεταφζρονται εκτόσ τθσ 

ΥΜ (δαπάνθ πλθρωμισ του αδειοδοτθμζνου φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου για τθ 

μεταφορά των αποβλιτων ςτθν εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ). 

 Το κόςτοσ επεξεργαςίασ ςτθν περίπτωςθ που αυτι γίνεται εντόσ τθσ ΥΜ (κόςτθ 

επζνδυςθσ/απόςβεςθσ των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ,  εργατικοφ δυναμικοφ 

(ςε περίπτωςθ αποκλειςτικισ εργαςίασ ςτθ μονάδα επεξεργαςίασ), αναλωςίμων 

και ενζργειασ για τθ λειτουργία τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ (εφόςον μπορεί να 

υπολογιςκεί θ καταναλωκείςα ενζργεια) και τελικισ διάκεςθσ των 

επεξεργαςμζνων αποβλιτων). 

 Το κόςτοσ επεξεργαςίασ ςτθν περίπτωςθ που αυτι γίνεται εκτόσ τθσ ΥΜ (δαπάνθ 

πλθρωμισ του αδειοδοτθμζνου φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου επεξεργαςίασ, που 

μπορεί να ταυτίηεται με το αδειοδοτθμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο μεταφοράσ 

αποβλιτων). 

Θ ΥΜ  κα πρζπει να εφαρμόηει λογιςτικι διαδικαςία ελζγχου του κόςτουσ που 

ςυνεπάγεται θ διαχείριςθ των παραγόμενων αποβλιτων. Θ διαρκισ παρακολοφκθςθ και 

αρχειοκζτθςθ ςτοιχείων που αφοροφν το κόςτοσ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων είναι 

ευκφνθ του ΥΔΑΥΜ. Το κόςτοσ διαχείριςθσ αποτελεί ξεχωριςτό τμιμα του προχπολογιςμοφ 

τθσ ΥΜ ϊςτε να είναι δυνατι θ παρακολοφκθςι του και θ εξαγωγι χριςιμων 

ςυμπεραςμάτων ςτθν πορεία του χρόνου. 

Αν θ επεξεργαςία των παραγομζνων ΑΥΜ αποτελζςει αντικείμενο εργολαβίασ το κόςτοσ 

των παρεχομζνων υπθρεςιϊν κα πρζπει να προχπολογιςτεί και να μετακυλίςει ςτο κόςτοσ 

των παρεχόμενων από τισ ΥΜ υπθρεςιϊν. 
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Ο ΥΔΑΥΜ παρακολουκεί τισ εξελίξεισ που αφοροφν τα τιμολόγια των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν διαχείριςθσ ΑΥΜ και τθρεί τον Ρίνακα 67, ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο 

Ρρομθκειϊν, το οποίο κρατάει αρχείο ςχετικά με τισ παραγγελίεσ ςε μζςα ι εξοπλιςμό που 

αφοροφν τθ διαχείριςθ των αποβλιτων. 

Θ ανάγκθ ςχετικϊν προμθκειϊν ι θ ανάγκθ παροχισ υπθρεςιϊν από τον ιδιωτικό ι 
δθμόςιο τομζα, διαπιςτϊνεται από τον ΥΔΑΥΜ ο οποίοσ και αιτείται τα απαραίτθτα ςτθν 
Επιτροπι Διαχείριςθσ ΑΥΜ. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 67. Στοιχεία κόςτουσ τθσ προμικειασ μζςων εξοπλιςμοφ διαχείριςθσ ΑΥΜ 
(ςυμπλθρϊνεται από τον ΥΔΑΥΜ) 

 

Θμερομθνία 
Ρεριγραφι-

Είδοσ 
προμικειασ 

Αρικμόσ Σκοπόσ Ρρομθκευτισ Κόςτοσ Ραρατθριςεισ 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 68. Κόςτοσ διαχείριςθσ ΑΥΜ τθσ ΥΜ. 
 
Κόςτοσ  ςυλλογισ/μεταφοράσ 
εντόσ 

τθσ ΥΜ 

ΚΟΚΚΛΝΑ ΚΟΥΤΛΑ ΑΛΧΜΘΩΝ 
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ 5,4lt 

3.613 Τεμάχια/ζτοσ 
3.613,12€/ζτοσ 

ΚΟΚΚΛΝΑ ΚΟΥΤΛΑ ΑΛΧΜΘΩΝ 
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ 2,7lt 

3.105 Τεμάχια 
2.406,06€ 

ΚΛΤΛΝΑ ΚΟΥΤΛΑ ΑΛΧΜΘΩΝ 
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ 5,4lt 

351 Τεμάχια/ζτοσ 
302,21€/ζτοσ 

ΚΛΤΛΝΑ ΚΟΥΤΛΑ ΑΛΧΜΘΩΝ 
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ 2,7lt 

288 Τεμάχια 
219,62€/ζτοσ 

ΚΛΤΛΝΟΛ  ΣΑΚΟΛ (Συμπεριλαμβάνεται  ςτθ  
Σφμβαςθ 
με τθ STERIMED A.E.) 

ΚΛΤΛΝΑ ΧΑΤΟΚΛΤΛΑ 40lt 
(τφπου Hospital box) 

6.205 Τεμάχια 
10.227€ /ζτοσ 

ΚΛΤΛΝΑ ΧΑΤΟΚΛΤΛΑ 60lt 
(τφπου Hospital box) 

6.980 Τεμάχια 
16.140€/ζτοσ 

ΚΟΚΚΛΝΟΛ ΣΑΚΟΛ 
  

Εξ. Συνεργείο Κακαριότθτασ 

ΚΟΚΚΛΝΑ  ΧΑΤΟΚΛΤΛΑ 40lt          
(τφπου Hospital box) 

1420 Τεμάχια 
2.340€/ζτοσ 

ΚΟΚΚΛΝΟΛ  ΧΑΤΟΚΛΤΛΑ  60 lt          
(τφπου Hospital box) 

 

 910 Τεμάχια 
 2.104,28€/ζτοσ 

 
ΜΑΥΟΛ ΣΑΚΟΛ Εξ. Συνεργείο Κακαριότθτασ 

ΑΝΚΩΡΛΝΟΛ ΡΟΟΛ 70.860€/μινα (Εξ.Συνεργείο 
Κακαριότθτασ)* 

Κόςτοσ μεταφοράσ και 
επεξεργαςίασ εκτόσ ΥΜ 

ΕΑΥΜ  37.932€  (STERIMED 
A.E.)** 

ΜΕΑ & ΑΕΑ  28.600€  (ΑΡΟΤΕΦΩΤΘΑΣ 
Α.Ε.)*** 

 
 

*ζύκθωλα κε πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2013 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ Κ.  ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ ΣΧΕΤΛΚΘΣ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑΣ ΓΛΑ ΤΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ 
ΤΩΝ ΑΥΜ 

Ππωσ  ζχει  ιδθ  αναφερκεί,  αποτελεί  κακικον  του  ΥΔΑΥΜ  ςτα  πλαίςια  των 

αρμοδιοτιτων  του,  θ  γνϊςθ  και  διατιρθςθ  αρχείου  με  τθν  υφιςτάμενθ  νομοκεςία 

ςχετικά με τθ διαχείριςθ των παραγόμενων ΑΥΜ. Το αρχείο αυτό κα επικαιροποιείται 

από  τον  ΥΔΑΥΜ  όταν  είναι  απαραίτθτο  με  τα  καινοφρια  νομοκετιματα,  οδθγίεσ, 

κανονιςμοφσ  και  κατευκφνςεισ  που  αφοροφν  τθ  διαχείριςθ  των  ΑΥΜ.  Ραρακάτω 

παρουςιάηεται ςχετικό παράδειγμα. 

 

 ΡΛΝΑΚΑΣ 69. Νομοκεςία Διαχείριςθσ ΑΥΜ 

 

 

 

 

 

 
  

ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΥΜ 
ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Βϋ/8-5-2012). 
ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ ΥΡΕΚΑ Αρ.Ρρ.:οικ.29960/3800/15-06-2012 
Ν.2203/1994 (ΦΕΚ 58Α-15.4.1994) 
Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α-21.9.2011) 
Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α-13.2.2012) 
ΚΥΑ 50941/40/1990 (ΦΕΚ 104Β-13.2.1990) 
ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β-22.12.2003) 
ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β-28.3.2006) 
ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β-16.12.2002) 
ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759Β-6.6.2005) 
ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β-17.11.19978) – υπό ανακεϊρθςθ 
ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β-30.6.2006) 
ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287Β-2.3.2007) 
Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α-6.8.2001) 
ΚΥΑ 1014 (ΦΟ) 94/2001 (ΦΕΚ 216Β-6.3.2001) 
Οδθγία 2004/12/ΕΚ 
Κανονιςμόσ 1774/2002 
Οδθγία 2008/98/ΕΚ 
Κανονιςμόσ 1013/2006 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ Λ. ΡΟΤΑΣΘ  ΓΛΑ ΕΦΑΜΟΓΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ  ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΘΣ 
ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ 

Στο ISO 14001 ωσ «περιβάλλον»  ορίηεται « πλαίςιο ςτο οποίο λειτουργεί ζνα οργανιςμόσ 
περιλαμβανομζνων του αζρα , των νερϊν, τθσ γθσ , των ορυκτϊν φυςικϊν πόρων, τθσ 

χλωρίδασ, τθσ πανίδασ, των ανκρϊπων και των ςχζςεων τουσ. Συνεπϊσ 
θ διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ και το επικυμθτό τθσ αποτζλεςμα- θ 
βελτιωμζνθ περιβαλλοντικι απόδοςθ- είναι θ διεργαςία 
ελαχιςτοποιιςεωσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ενόσ οργανιςμοφ 
με ζλεγο ων παραγόντων των λειτουργιϊν του οργανιςμοφ που 
προκαλοφν ι κα μποροφςαν να προκαλζςουν, επιπτϊςεισ ςε αυτό το 
περιβάλλον» ( ISO 14001:2004)7 , (EMAS)8 

Θ κατάρτιςθ και εφαρμογι Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ (ΣΔΡ) προτείνεται για τισ 

ΥΜ μεγάλου μεγζκουσ (άνω των 100 κλινϊν). Θ εκπόνθςθ, διατιρθςθ και εφαρμογι 

Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ (ΣΡΔ) εντοπίηει και ελαχιςτοποιεί τουσ κινδφνουσ 

ρφπανςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που πθγάηουν από τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ 

τθσ ΥΜ με ςτόχο τθν ολοκλθρωμζνθ προςταςία του περιβάλλοντοσ και πρόλθψθ τθσ 

ρφπανςθσ. Το ΣΡΔ πλθροί τισ κφριεσ απαιτιςεισ του Διεκνοφσ Ρροτφπου ISO 14001 ι του 

EMAS και είναι αντίςτοιχα πιςτοποιθμζνο. 

Το ΣΡΔ πρζπει τουλάχιςτον να περιλαμβάνει: 

 Διατφπωςθ περιβαλλοντικισ πολιτικισ από τθ διοίκθςθ τθσ ΥΜ. 

 Οριςμό Υπευκφνου περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. 

 Κακοριςμό ευκυνϊν και αρμοδιοτιτων ςτο προςωπικό. 

 Ρροςδιοριςμό πθγϊν ρφπανςθσ, κατθγοριϊν & ρευμάτων αποβλιτων, ποςοτικϊν 

και ποιοτικϊν τουσ ςτοιχείων και επιςιμανςθ ανάγκθσ χριςθσ κατάλλθλων 

αντιρρυπαντικϊν ςυςτθμάτων. 

 Καταγραφι και εκτίμθςθ χρθςιμοποιοφμενων πρακτικϊν με ςτόχο τθ χριςθ 

τεχνικϊν φιλικότερων προσ το περιβάλλον ϊςτε να μειϊνονται οι απορρίψεισ 

ρυπογόνων ουςιϊν από τθν ΥΜ προσ ςτο περιβάλλον. 

 Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ και εγριγορςθσ του προςωπικοφ με ςτόχο τθ δθμιουργία 

περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ και τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων. 

 Επάρκεια αρικμοφ και εξειδίκευςθσ προςωπικοφ. 

 Αποτελεςματικό ζλεγχο τθσ λειτουργίασ τθσ ΥΜ ςτισ πθγζσ παραγωγισ αποβλιτων. 

 Τιρθςθ εγγράφων και αρχείων. 

 Ρρογράμματα ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ. 

 Ραρακολοφκθςθ και ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ. 

 Διενζργεια διορκωτικϊν και βελτιωτικϊν δράςεων. 

 Εςωτερικοφσ ελζγχουσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ ςωςτισ εφαρμογισ του. 
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Το ΣΡΔ ανακεωρείται κάκε ζτοσ από τον Υπεφκυνο περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και γίνονται 

οι απαραίτθτεσ αλλαγζσ που απορρζουν από τθν επανεξζταςθ του προθγοφμενου ΣΡΔ. Ο 

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Διαχείριςθσ των ΑΥΜ δφναται να ενςωματωκεί ςτο ΣΡΔ ι να 

αποτελεί αυτοτελζσ μζροσ αυτοφ. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ Μ. ΜΘΤΩΑ 

Τα μθτρϊα πρζπει να τθροφνται από τον ΥΔΑΥΜ και αφοροφν τθ διαχείριςθ των ΑΥΜ . Τα 

μθτρϊα αυτά αποτελοφν ζνα βαςικό εργαλείο  για τθν παρακολοφκθςθ του ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ των παραγόμενων αποβλιτων ςε όλα τα ςτάδια τθ, τόςο από τθν ίδια τθν ΥΜ όςο 

και από τθν κεντρικι διοίκθςθ. Ραράλλθλα, δίνουν πλθροφορίεσ και πιςτοποιοφν τθν ορκι  

και ςφντομθ διαχείριςθ των ΕΑΥΜ ςτθν πορεία του χρόνου. 

Συνοπτικά από τον ΥΔΑΥΜ διατθροφνται τα παρακάτω ( για χρονικι περίοδο 2 ετϊν και αν 

είναι δυνατόν και ςε θλεκτρονικι μορφι): 

 Ζντυπα αποςτολισ ΕΑΥΜ προσ αποκικευςθ 

 Συγκεντρωτικά Στοιχεία παραγωγισ ΕΑΥΜ  ανά Τμιμα τθσ ΥΜ 

 Αρχείο ςυνολικισ παραγωγισ ΑΥΜ ςτθν ΥΜ 

 Οδθγίεσ χρωματικισ κωδικοποίθςθσ και ςιμανςθσ ανά κατθγορία αποβλιτων 

 Οδθγίεσ διαχείριςθσ ανά κατθγορία ΑΥΜ βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 

 Στοιχεία ειςόδου-εξόδου ΑΥΜ από τθν αποκικευςθ  

 Στοιχεία εφαρμοηόμενθσ επεξεργαςίασ ΕΑΥΜ 

 Αρχείο προγραμμάτων εκπαίδευςθ 

 Σχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ και κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ κακαριςμοφ 

 Ζντυπο αναφοράσ ςυμβάντοσ και κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ κακαριςμοφ 

 Ζντυπο αναφοράσ ςυμβάντοσ και ςτοιχεία αναφοράσ εκτάκτων περιςτατικϊν 

 Στοιχεία κόςτουσ διαχείριςθσ ΑΥΜ 

 Αρχείο εφαρμοηόμενθσ νομοκεςίασ διαχείριςθσ  

 Δελτία ςυςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

 Στοιχεία αναλφςεων και μετριςεων διενεργοφμενων ελζγχων, ςτοιχεία λειτουργία 
εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ ΥΜ ( αν υπάρχει), παραςτατικά παράδοςθσ ΕΑΥΜ ςε 
εταιρίεσ κ.λ.π. 

Για τθ ςυμπλιρωςθ οριςμζνων από τα παραπάνω ζντυπα ο ΥΔΑΥΜ κα πρζπει να λαμβάνει 

αναφορζσ  ςχετικά με τισ ποςότθτεσ των παραγόμενων αποκθκευόμενων και διαχειριηόμενων 

αποβλιτων τθσ ΥΜ, από τουσ ΥΔΑΥΜ, το Δ/ντθ Φαρμακείου, το Δ/ντθ Διαγνωςτικϊν 

Τμθμάτων και τον Υπεφκυνο αποκικθσ. Οι αναφορζσ αυτζσ κα πρζπει να γίνονται ωσ: 

Ο ΤΥΔΑΥΜ κα αποςτζλει ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία ςτον ΥΔΑΥΜ, τουλάχιςτον 1 φορά 

εβδομαδιαίωσ ι ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ ΥΜ ι όποτε του το ηθτά ο ΥΔΑΥΜ , ςφμφωνα με 

τον  Ρίνακα 42.  

Ο Υπεφκυνοσ Φαρμακείου κα αποςτζλει ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία ςτον ΥΔΑΥΜ ςχετικά με τα 

ακατάλλθλα/ επιςτρεφόμενα φάρμακα, τουλάχιςτον 1 φορά εβδομαδιαίωσ ι ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ τθσ ΥΜ ι /και όποτε του το ηθτά ο ΥΔΑΥΜ , ςφμφωνα με τον  Ρίνακα 42. 
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Ο Υπεφκυνοσ διαγνωςτικϊν κα αποςτζλει ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία ςτον ΥΔΑΥΜ ςχετικά με τα 

ραδιενεργά απόβλθτα, τουλάχιςτον 1 φορά μθνιαίωσ ι ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ ΥΜ ι/ και 

όποτε του το ηθτά ο ΥΔΑΥΜ ςφμφωνα με τον  Ρίνακα 42 . 

Ο Υπεφκυνοσ αποκικθσ κα αποςτείλει ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία τθσ κίνθςθσ τθσ αποκικθσ, 

τουλάχιςτον 1 φορά μθνιαίωσ ι / και όποτε του το ηθτά ο ΥΔΑΥΜ ςφμφωνα με το πρότυπο του 

Ρίνακα 47. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ Ν.   ΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΥΚΜΩΝ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
 

Θ διερεφνθςθ των πθγϊν παραγωγισ και των ποςοτιτων των αποβλιτων  ςτθν Υγειονομικι 

Μονάδα αποτελεί το πρϊτο βιμα για τθν εγκατάςταςθ ενόσ 

ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των ιατρικϊν αποβλιτων επειδι 

βοθκάει ςτο να αναγνωριςτοφν οι κίνδυνοι και τα προβλιματα και να 

τεκοφν οι ςτόχοι για το διαχωριςμό, τθν ελαχιςτοποίθςθ, τθν επεξεργαςία 

και τθ διάκεςθ των αποβλιτων. Ωσ εκ τοφτου πρζπει να προθγείται του όποιου ςχεδιαςμοφ. 

Κατόπιν μποροφν να αναπτυχκοφν κατάλλθλεσ πολιτικζσ και εργαλεία για τθ μείωςθ των 

αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον και ςτθ δθμόςια υγεία από τθ λειτουργία τθσ ΥΜ.  

Στουσ Ρίνακεσ 70 και 71, που ακολουκοφν καταγράφονται οι ποςότθτεσ των αποβλιτων 

από τισ διάφορεσ πθγζσ (θ εκτίμθςθ των οποίων γίνεται με τον τρόπο που αναλφεται ςτο 

Ραράρτθμα, ενότθτα Ρ1) και λειτουργικά ςτοιχεία τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ. Με τουσ 

κατάλλθλουσ υπολογιςμοφσ είναι δυνατό να εξαχκοφν χριςιμοι ρυκμοί παραγωγισ (ιδιαίτερα 

ςτθν περίπτωςθ των μολυςματικϊν αποβλιτων, τα οποία αποτελοφν το μεγαλφτερο ποςοςτό 

(~80%) των επικίνδυνων αποβλιτων που παράγονται ςε μια ΥΜ). Οι εξαγόμενοι ρυκμοί 

παραγωγισ (kg/κλίνθ/θμζρα, kg/αςκενι/θμζρα, kg/εξεταηόμενο αςκενι/θμζρα (αφορά 

αςκενείσ των ΤΕΡ ι των ΤΕΛ), kg/χειρουργικι επζμβαςθ/θμζρα, kg/γιατρό κ.α.) μποροφν να 

ςυγκρικοφν είτε με παλαιότερουσ ρυκμοφσ τθσ ίδιασ ΥΜ είτε με τουσ αναφερόμενουσ ςτθν 

ελλθνικι και ξζνθ βιβλιογραφία ρυκμοφσ άλλων ΥΜ, γεγονόσ που διευκολφνει τθν κατανόθςθ, 

αξιολόγθςθ και υιοκζτθςθ πρακτικϊν που βελτιϊνουν τισ επιδόςεισ ςτον τομζα τθσ 

διαχείριςθσ των αποβλιτων. Αν για παράδειγμα παρατθρθκεί αξιοςθμείωτθ αφξθςθ ι μείωςθ 

των ρυκμϊν παραγωγισ μιασ ΥΜ ςε βάκοσ χρόνου κα πρζπει να διερευνθκοφν οι αιτίεσ που 

ςυμβάλλουν ςε αυτι (π.χ. λάκοσ διαχωριςμόσ, κεςμικζσ αλλαγζσ, πρόςλθψθ νζου 

προςωπικοφ ςτθν ΥΜ, μθ εκπαιδευμζνου ςτθ διαχείριςθ των ιατρικϊν αποβλιτων κ.α.). Το 

ίδιο και αν διαπιςτωκεί ότι άλλεσ, ίδιου τφπου, ΥΜ ζχουν αρκετά χαμθλότερουσ ι υψθλότε-

ρουσ ρυκμοφσ παραγωγισ. 

Οι πιο ςυχνά υπολογιηόμενοι ρυκμοί παραγωγισ είναι τα kg/κλίνθ/θμζρα και 

kg/αςκενι/θμζρα, οι οποίοι προκφπτουν από διαίρεςθ των παραγόμενων kg/θμζρα με τον 

αρικμό των αναπτυγμζνων κλινϊν και με τον αρικμό των αςκενϊν, αντίςτοιχα. Ο αρικμόσ 

αςκενϊν προκφπτει από το γινόμενο του αρικμοφ αναπτυγμζνων κλινϊν με τθ μζςθ κάλυψθ 

των κλινϊν αυτϊν. 

Τζλοσ, ο Ρίνακασ 72 αφορά τα απόβλθτα που κατευκφνονται ςε εναλλακτικι διαχείριςθ 

και αποτελεί τθ βάςθ προκειμζνου, εφόςον αποτυπωκεί θ παροφςα κατάςταςθ, να τεκεί ο 

ςτόχοσ για τθν αφξθςθ του ςυγκεκριμζνου ρεφματοσ αποβλιτων, με απϊτερο ςκοπό τθ 

μείωςθ του όγκου και τθσ επικινδυνότθτασ των αποβλιτων που καταλιγουν ςτουσ ΧΥΤΑ.
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                         ΡΛΝΑΚΑΣ 70. Ραραγόμενεσ ποςότθτεσ αποβλιτων και λειτουργικά ςτοιχεία Τμθμάτων/Κλινικϊν/Μονάδων 
 

 

 

 

Ρθγι παραγωγισ 

αποβλιτων 

(Τμιμα/Κλινικι/Μονάδα) 

Αρικμόσ 
προςωπικοφ 

Αρικμόσ 
αναπτυγμζνων 

κλινϊν 

Μζςθ κάλυψθ 
κλινϊν (%) 

ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ 

παραγόμενθσ ποςότθτασ ΕΑΥΜ (kg/θμζρα) 

ΕΑΑΜ  

(Επικίνδυνα 

Απόβλθτα Αμιγϊσ 

Μολυςματικά) 

ΜΕΑ 

(Μικτά 

Επικίνδυνα 

Απόβλθτα) 

ΑΕΑ  

(Άλλα Επικίνδυνα 

Απόβλθτα) 

Α’ Ρακολογικό Τμιμα       

Β’ Ρακολογικό Τμιμα       

Α’ Χειρουργικι Κλινικι       

Β’ Χειρουργικι Κλινικι       

ΜΕΚ       

ΧΕΛΟΥΓΕΛΟ       

……..Κ.Λ.Ρ.       

       

       

       

       

…       

…       

…       
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                         ΡΛΝΑΚΑΣ 71. Ραραγόμενεσ ποςότθτεσ αποβλιτων και λειτουργικά ςτοιχεία Εργαςτθρίων/Υπθρεςιϊν/ΤΕΡ/ΤΕΛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρθγι παραγωγισ αποβλιτων 

(ΤΕΡ/ΤΕΛ/Εργαςτιριο/Υπθρεςία) 

 

Αρικμόσ 

προςωπικοφ 

 

Ετιςιοσ 

αρικμόσ 

εξεταηόμενων 

Ετιςιοσ  

αρικμόσ 

εργαςτθριακϊν 

εξετάςεων  

ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ 

παραγόμενθσ ποςότθτασ ΕΑΥΜ (kg/θμζρα) 

ΕΑΑΜ  

(Επικίνδυνα 

Απόβλθτα Αμιγϊσ 

Μολυςματικά) 

ΜΕΑ 

(Μικτά 

Επικίνδυνα 

Απόβλθτα) 

ΑΕΑ  

(Άλλα Επικίνδυνα 

Απόβλθτα) 

Τμιμα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν       

Τακτικά Εξωτερικά Λατρεία       

…       

Ακτινολογικό  Εργαςτιριο       

Ρακολογοανατομικό Εργαςτιριο       

Αιματολογικό Εργαςτιριο       

Βιοχθμικό Εργαςτιριο       

Αιμοδοςία       

Κυτταρολογικό Εργαςτιριο       

…Κ.Λ.Ρ       

…       

…       

…       

Φαρμακείο       

Διοικθτικι Υπθρεςία       

Τεχνικι Υπθρεςία       

…Κ.Λ.Ρ       
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                        ΡΛΝΑΚΑΣ 72.  Απόβλθτα που κατευκφνονται ςε εναλλακτικι διαχείριςθ (ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Ρθγι παραγωγισ αποβλιτων 
Είδθ αποβλιτων (χαρτί, πλαςτικό, μπαταρίεσ, 

αλουμίνιο, γυαλί, λαμπτιρεσ κ.α.) που 
κατευκφνονται ςε εναλλακτικι διαχείριςθ 

Ροςότθτεσ αποβλιτων ανά είδοσ (μζςοσ όροσ kg ι 
αρικμόσ τεμαχίων ςε μια χρονικι περίοδο)* που 

κατευκφνονται ςε εναλλακτικι διαχείριςθ 

Ρακολογικό Τμιμα 
  

  

  

Καρδιολογικό Τμιμα 
Μπαταρίεσ 10 μπαταρίεσ / μινα 

Χαρτί 6 kg / μινα 

ΜΕΚ 

  

  

  

ΜΤΝ 

  

  

  

ΤΕΡ 

  

  

  

ΤΕΛ 

  

  

  

Φαρμακείο 
  

  

Μαγειρεία 
  

  

Τεχνικι Υπθρεςία Λαμπτιρεσ 20 λαμπτιρεσ / μινα  

…   
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ 

Εκτίμθςθ ποςοτιτων των διαφόρων κατθγοριϊν αποβλιτων 

Θ εκτίμθςθ των ποςοτιτων όλων των κατθγοριϊν αποβλιτων που παράγονται ςυνολικά 
από τθν ΥΜ αλλά και ειδικότερα από κάκε Τμιμα/Κλινικι/Μονάδα/ Εργαςτιριο/Υπθρεςία 
τθσ ΥΜ αποτελεί ουςιαςτικό ςτοιχείο τθσ ορκολογικισ διαχείριςισ τουσ (ειδικά ςε ςχζςθ και 
με το κζμα του κόςτουσ). Θ τελευταία ςχετικι ΥΑ (146163 του 2012) ςτοχεφει ςτθν εκτίμθςθ 
των ποςοτιτων των επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων από όλεσ τισ πθγζσ ςτθν ΥΜ ξεχωριςτά 
και προβλζπει τθ ςυμπλιρωςθ αντίςτοιχων εντφπων. Στο υπόδειγμα που ακολουκεί γίνεται 
αναφορά ςε κόκκινουσ περιζκτεσ αλλά μπορεί να εφαρμοςτεί ςε οποιαδιποτε κατθγορία 
αποβλιτων ΕΑΥΜ ι ΑΣΑ. 

 Ζςτω ότι μια Κλινικι τθσ ΥΜ, ςτθ διάρκεια μιασ εβδομάδασ του πρϊτου τριμινου του 
ζτουσ (χρονικό διάςτθμα όπωσ ορίηεται ςτθν υπ. αρικμ. 146163/2012 ΥΑ), παριγαγε 16 
κόκκινουσ περιζκτεσ (3 περιζκτεσ τθν Δευτζρα, Τρίτθ, Ρζμπτθ και Ραραςκευι, 2 περιζκτεσ τθν 
Τετάρτθ και το Σάββατο και κανζναν περιζκτθ τθν Κυριακι) από τθ ηφγιςθ των οποίων 
προζκυψαν οι ακόλουκεσ τιμζσ (ςε κιλά):  

Δευτζρα Τρίτθ Τετάρτθ Ρζμπτθ Ραραςκευι Σάββατ
ο 

Κυριακι 

4,5 
6 6,2 5 5 3,8  

5 
5,5 4,2 5,2 4,1 4,3  

5,7 
3,8  4 4,5   

Το μζςο βάροσ του κόκκινου περιζκτθ προκφπτει από το άκροιςμα των βαρϊν των 16 
περιεκτϊν δια του αρικμοφ των περιεκτϊν. Δθλαδι, το μζςο βάροσ είναι 76,8 / 16 = 4,8 kg. 
Ζτςι χρθςιμοποιϊντασ το μζςο βάροσ που υπολογίςτθκε μπορεί κανείσ να εκτιμιςει τθν 
ποςότθτα των αποβλιτων των κόκκινων περιεκτϊν μιασ χρονικισ περιόδου μόνο από τον 
αρικμό των περιεκτϊν. Αν για παράδειγμα ςε ζνα μινα το Τμιμα παριγαγε 40 κόκκινουσ 
περιζκτεσ εκτιμάται ότι θ ποςότθτα των αποβλιτων αυτϊν προςεγγίηει τα 40 x 4,8 = 192 kg, 
χωρίσ να χρειάηεται να ηυγίηονται οι ποςότθτεσ κάκε φορά. 

Θ διαδικαςία τθσ εκτίμθςθσ του μζςου βάρουσ ανά περιζκτθ γίνεται κατά τθ διάρκεια 
μιασ εβδομάδασ λόγω τθσ εβδομαδιαίασ διακφμανςθσ των τιμϊν των ποςοτιτων, δθλαδι για 
να λθφκοφν υπόψθ παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ παραγόμενεσ ποςότθτεσ αποβλιτων 
όπωσ είναι θ αυξθμζνθ νοςθλευτικι κίνθςθ λόγω εφθμεριϊν (παράγοντασ αφξθςθσ τθσ 
ποςότθτασ) ι πικανι μειωμζνθ νοςθλευτικι κίνθςθ το Σαββατοκφριακο (παράγοντασ μείωςθσ 
τθσ ποςότθτασ). 

Πςο πιο ςυχνά επαναλαμβάνεται θ διαδικαςία τθσ εκτίμθςθσ του μζςου βάρουσ εντόσ 
του ζτουσ τόςο καλφτερθ είναι θ προςζγγιςθ τθσ τιμισ του (λόγω και τθσ ετιςιασ διακφμανςθσ 
των τιμϊν, π.χ. τουσ μινεσ των διακοπϊν θ μειωμζνθ νοςθλευτικι κίνθςθ ςυντελεί ςτθ 
μείωςθ των ποςοτιτων των αποβλιτων άρα ςτθ μείωςθ του μζςου βάρουσ).  

Σε ότι αφορά τισ ςυνολικζσ παραγόμενεσ ποςότθτεσ των αποβλιτων ιδανικά θ ΥΜ ζχει 
δικι τθσ υποδομι προκειμζνου να ηυγίηει τισ ποςότθτεσ αυτζσ κάκε φορά που οι περιζκτεσ 
αποκικευςισ τουσ (κάδοι ι container) αδειάηουν και τα απόβλθτα απομακρφνονται για 
επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ. Εάν για παράδειγμα θ ΥΜ διακζτει για τθν αποκικευςθ των 
αποβλιτων 1 μεγάλο πλαςτικό κάδο, ο οποίοσ ηυγίηει 80kg, ζχει βάροσ 500kg όταν είναι 
πλιρθσ και αδειάηει 2 φορζσ τθν θμζρα τότε προφανϊσ κάκε φορά αποκθκεφονται 420kg 
αποβλιτων ενϊ θ θμεριςια παραγόμενθ ποςότθτά τουσ προςεγγίηει τα 2 Χ 420 = 840kg.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ 

Ρερί αποςτείρωςθσ και αποτζφρωςθσ αποβλιτων 

Οι βαςικζσ διακζςιμεσ τεχνολογίεσ επεξεργαςίασ των ΕΑΥΜ χωρίηονται ςε δφο μεγάλεσ 

κατθγορίεσ:  

α) τεχνολογίεσ αποτζφρωςθσ (κερμικι οξείδωςθ, πυρόλυςθ, αεριοποίθςθ, τεχνολογία 

πλάςματοσ) και  

β) τεχνολογίεσ αποςτείρωςθσ (υγρι κερμικι επεξεργαςία, ξθρι κερμικι επεξεργαςία, 

ακτινοβολία-μικροκφματα, χθμικι επεξεργαςία). Υπάρχουν και «άλλεσ μζκοδοι» διαχείριςθσ 

των ΕΑ, που δεν ανικουν ςτισ δφο προαναφερκείςεσ κατθγορίεσ (π.χ. ανάκτθςθ 

υδραργφρου).  

Θ μζκοδοσ τθσ αποςτείρωςθσ εφαρμόηεται μόνο ςτα ΕΑΑΜ ενϊ τθσ αποτζφρωςθσ 

εφαρμόηεται γενικά ςτα ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ.  

Οι τεχνικζσ και περιβαλλοντικζσ προδιαγραφζσ των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ (εντόσ 

ι εκτόσ ΥΜ) των ΕΑΥΜ είναι ςφμφωνεσ με τα όςα ορίηονται ςτθν υπ. αρικμ. 146163/2012 

(ΦΕΚ Βϋ, 1537) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ. Ζχουν εκδοκεί τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά και οι 

άδειεσ καταλλθλότθτασ και αςφαλοφσ λειτουργίασ (ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων, 

οικοδομικι άδεια κ.α.) από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ (Ρεριφερειακι Ενότθτα, ΥΡΕΚΑ κ.α.) και το 

προςωπικό που λειτουργεί τθ μονάδα επεξεργαςίασ είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνο και 

διακζτει τισ απαραίτθτεσ άδειεσ και πιςτοποιθτικά.  

→ Ειδικά όταν εφαρμόηεται θ μζκοδοσ τθσ αποςτείρωςθσ:  

 Ακολουκοφνται τα προβλεπόμενα ςτο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00. 

 Ωσ επικυμθτό επίπεδο αποςτείρωςθσ υιοκετείται το επίπεδο ΛΛΛ όπωσ προτείνεται 

από το State and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies 

(STAATT) των ΘΡΑ. Αναλυτικά: 

 Για τισ βλαςτικζσ μορφζσ βακτθρίων (vegetative bacteria), τουσ μφκθτεσ (fungi), 

τουσ λιπόφιλουσ/υδρόφιλουσ ιοφσ (lipophilic/ hydrophilic viruses), τα παράςιτα 

(parasites) και τα μυκοβακτιρια (mycobacteria), θ αποςτείρωςθ επιτυγχάνεται 

ςε επίπεδα 6 log10 ι μεγαλφτερα (μείωςθ κατά 99,9999%). 

 Για τα ςπόρια των Β. stearothermophilus και Β. subtilis, θ αποςτείρωςθ 

επιτυγχάνεται ςε επίπεδα 4 log10 ι μεγαλφτερα (99,99% μείωςθ) 

 Γίνεται δειγματολθψία και ζλεγχοσ για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου, από 

εξειδικευμζνο και διαπιςτευμζνο εργαςτιριο, με τθ χριςθ βιολογικϊν δεικτϊν, που 

πλθροφν τισ απαιτιςεισ των προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138/07 (τεφχθ 01-05). 

 Τα απόβλθτα τεμαχίηονται πριν τθν αποςτείρωςθ ςτον ίδιο χϊρο ϊςτε να μθν είναι 

αναγνωρίςιμα γεγονόσ που ςυμβάλλει ςτθν αποτελεςματι-κότθτα τθσ αλλά και ςτθ 

μείωςθ του όγκου των αποβλιτων. 
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 Τα εκπεμπόμενα απαζρια και τα παραγόμενα υγρά μετά τθν αποςτείρωςθ 

απομακρφνονται ι υποβάλλονται ςε επεξεργαςία προκειμζνου να καταςτοφν 

ακίνδυνα για τθ δθμόςια υγεία και το περιβάλλον. 

 Γίνεται απολφμανςθ των μζςων με τα οποία μεταφζρονται τα απόβλθτα και των 

αποκθκευτικϊν χϊρων αυτϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 

και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276-98. 

Τυχόν κινθτζσ μονάδεσ αποςτείρωςθσ δραςτθριοποιοφνται ςε ειδικά κακοριςμζνουσ 

χϊρουσ των ΥΜ, οι οποίοι διακζτουν τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ (όπωσ δίκτυα φδρευςθσ και 

αποχζτευςθσ, κζςθ ςτάκμευςθσ τθσ κινθτισ μονάδασ, φωτιςμό, ςιμανςθ, εγκαταςτάςεισ 

πυρόςβεςθσ). 

Τα ΕΑΑΜ τα οποία ζχουν υποςτεί επεξεργαςία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ 

είναι απόβλθτα που προςομοιάηουν με τα οικιακά και διατίκενται ςε ΧΥΤΑ ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ για τθ διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων. 

Τα επεξεργαςμζνα (αποςτειρωμζνα), ςε ςτακερζσ ι κινθτζσ μονάδεσ επεξεργαςίασ, 

ΕΑΑΜ (Ρροτεινόμενοι κωδικοί ΕΚΑ: 18 01 04, 18 02 03), τοποκε-τοφνται ςε ανκεκτικοφσ 

υποδοχείσ κίτρινου χρϊματοσ. Εξωτερικά των υποδοχζων αυτϊν, εμφανϊσ και με ανεξίτθλα 

γράμματα αναγράφεται θ φράςθ «Αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ», κακϊσ και θ ονομαςία του 

φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου επεξεργαςίασ, θ ονομαςία τθσ ΥΜ και θ θμερομθνία 

επεξεργαςίασ. Τα «Αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ», οδθγοφνται ςτον τελικό αποδζκτθ με ειδικό για το 

ςκοπό αυτό όχθμα και ξεχωριςτά από τα οικιακά απόβλθτα.  

→ Πταν εφαρμόηεται θ μζκοδοσ τθσ αποτζφρωςθσ: 

 Ακολουκοφνται τα προβλεπόμενα μζτρα, όροι, περιοριςμοί και οριακζσ τιμζσ από 

τθν αποτζφρωςθ επικίνδυνων αποβλιτων από τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 

22912/1117/2005 «Μζτρα και όροι για το περιοριςμό τθσ ρφπανςθσ του 

περιβάλλοντοσ από τθν αποτζφρωςθ των αποβλιτων» (ΦΕΚ 759/Βϋ/2005). 

 Τθροφνται αυςτθρά οι διαδικαςίεσ δειγματολθψίασ και ανάλυςθσ για τισ 

ατμοςφαιρικζσ εκπομπζσ ρφπων, τα υγρά απόβλθτα και τα υπολείμματα τθσ 

εγκατάςταςθσ κακϊσ και βακμονόμθςθσ των ςυςτθμάτων μετρι-ςεων, οι οποίεσ 

ορίηονται από τα πρότυπα CEN. Εάν δεν υπάρχουν τα πρότυπα CEN, ιςχφουν τα 

πρότυπα ISO, εκνικά ι διεκνι πρότυπα που εξαςφαλίηουν τθν παροχι δεδομζνων 

ιςοδφναμθσ επιςτθμονικισ ποιότθτασ. 

 Τα λεπτομερι ςτοιχεία λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ, ςυμπεριλαμβανο-μζνων και 

όλων των ςτοιχείων των αναλφςεων και μετριςεων των διενεργουμζνων ελζγχων, 

τθσ επεξεργαςίασ τουσ και τθσ αξιολόγθςισ τουσ, κακϊσ και τα ςυνοδευτικά των 

φορτίων ζγγραφα, φυλάςςονται τουλάχιςτον για 10 ζτθ ςτα γραφεία τθσ 

εγκατάςταςθσ. 

 Εφαρμόηεται αξιοποίθςθ τθσ κερμικισ ενζργειασ, μζςω τθσ παραγωγισ κερμότθτασ, 

θλεκτρικισ ενζργειασ, παραγωγισ ατμοφ για βιομθχανικι χριςθ ι τθσ αςτικισ 

τθλεκζρμανςθσ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV. 

Χριςιμεσ ειδικζσ διατάξεισ 

1. Με μζριμνα των Διευκφνςεων Υγείασ, από τισ οποίεσ χορθγείται άδεια λειτουργίασ, 

οι ΥΜ που δεν υπόκεινται ςε περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ και παράγουν ΕΑΥΜ, 

υποχρεοφνται να τα παραδίδουν ςε αδειοδοτθμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του οικείου Δθμοτικοφ Συςτιματοσ ςυλλογισ και 

μεταφοράσ, κατόπιν ςφναψθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, για τθν περαιτζρω διαχείριςι 

τουσ. 

2. Πλεσ οι ΥΜ που υπόκεινται ςε περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ κακίςτανται ςθμεία 

ςυλλογισ αποςυρόμενων ιατρικϊν ςυςκευϊν που περιζχουν υδράργυρο για τθν 

εξυπθρζτθςθ των κατοίκων τθσ περιοχισ. Θ ςυλλογι κα γίνεται ςε κατάλλθλουσ 

υποδοχείσ. Θ περαιτζρω διαχείριςθ γίνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του 

παρόντοσ άρκρου. 

3. Οι ΥΜ (οδοντιατρεία κ.α.), οι οποίεσ παράγουν απόβλθτα που περιζχουν κράματα 

υδραργφρου, οφείλουν να εφοδιαςτοφν με τουσ κατάλλθλουσ υποδοχείσ, ςφμφωνα 

με τισ  Γενικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του άρκρου 5 τθσ οικ.146163 (ΦΕΚ 1537/8-5-

2012). Οι υποδοχείσ αυτοί, μετά τθν πλιρωςθ τουσ, παραδίδονται ςε 

αδειοδοτθμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο ςυλλογισ μεταφοράσ ΕΑΥΜ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του οικείου Δθμοτικοφ Συςτιματοσ ςυλλογισ και 

μεταφοράσ. 

4. Οι Διμοι μποροφν να ςυςτινουν Δθμοτικά Συςτιματα Συλλογισ και Μεταφοράσ 

ΕΑΥΜ, προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν οι ανάγκεσ τθσ πρωτοβάκμιασ υγειονομικισ 

περίκαλψθσ και των δθμοτϊν. Τα προανα-φερόμενα Δθμοτικά Συςτιματα, 

δραςτθριοποιοφνται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του οικείου ΟΤΑ ςε ό,τι αφορά 

τθν ςυλλογι. Κατά τα λοιπά για τα προαναφερόμενα Δθμοτικά Συςτιματα ιςχφουν 

όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα για τα φυςικά και νομικά πρόςωπα που αςκοφν 

τθν δραςτθριότθτα τθσ ςυλλογισ και μεταφοράσ ΕΑΥΜ. 

5. Πλα τα φαρμακεία κακίςτανται ςθμεία ςυλλογισ λθγμζνων φαρμάκων που 

προζρχονται από τθν κατ’ οίκον περίκαλψθ αςκενϊν. Θ περαιτζρω διαχείριςθ των 

ωσ άνω λθγμζνων φαρμάκων γίνεται ςφμφωνα με τθν ΥΑ ΔΥΓ3α/οικ 2464/2012 

(ΦΕΚ Β 11). 

6. Επίςθσ δφνανται να αναπτυχκοφν ςυςτιματα ςυλλογικά ι ατομικά για τθ ςυλλογι 

των λθγμζνων φαρμάκων, ςτα οποία κα ςυμμετζχουν οι παραγωγοί, οι ειςαγωγείσ 

και οι προμθκευτζσ φαρμάκων, τα φαρμακεία κ.α., βάςει των διατάξεων του 

άρκρου 25 του ν.4042/2012. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V 

 Ζντυπο 7.   Αναγνϊριςθ  για τθ ςυλλογι και μεταφορά των επικίνδυνων αποβλιτων ςελ.1 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI 

Ζντυπο 7. Αναγνϊριςθ για τθ ςυλλογι και μεταφορά των επικίνδυνων αποβλιτων, ςελ. 2 
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ΦΩΤΟΓΑΦΛΚΟ ΥΛΛΚΟ 

 

 

Εικ.1: Κάδοσ ςυλλογισ  ΜΕΑ- ΑΕΑ 
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Εικ. 2: Ο ηυγόσ και το αρχείο ηφγιςθσ ΕΑΥΜ           Εικ. 3: Δοχείο ςυλλογισ ΜΕΑ αιχμθρϊν και κάδοσ        
ςυλλογισ κοινϊν απορριμμάτων 

 

 

 

 

 

Εικ. 4: Δοχείο ςυλλογισ ΕΑΑΜ αιχμθρϊν και κάδοσ ςυλλογισ κοινϊν απορριμμάτων 

 


