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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Απόβλητα είναι: 

κάθε ποσότητα ρύπων 
(ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή 
άλλων µορφών ενέργειας) 
σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση 
ή αντικειµένων τα οποία ο κάτοχος τους 
απορρίπτει ή πρέπει ή υποχρεούται να 
απαλλαγεί εφόσον είναι δυνατό να 
προκαλέσει ρύπανση. 



Η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία υπερισχύει 
της εθνικής νοµοθεσίας

• Συµµόρφωση µε τις οδηγίες του ΕΚ
(οδηγία 91/689/ΕΟΚ 12/12/1991)

• Η.Π. 37591/2031, ΦΕΚ 1419/Β΄/1-10-2003 «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από 
υγειονοµικές µονάδες», υγειονοµικές µονάδες», 

• ΚΥΑ 24944 (ΦΕΚ 7918- 30/5/2006)
• ΚΥΑ 13588 (ΦΕΚ 3608- 28/3/2006) 
• ΚΥΑ 8668   (ΦΕΚ 2678- 20/3/2007)

• ΚΥΑ 146163 ( ΦΕΚ 1537-8 Μαΐου 2012)



ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Υγειονοµικές Μονάδες (ΥΜ) είναι:

• ∆ηµόσια θεραπευτήρια (∆Θ)

• Ιδιωτικά θεραπευτήρια (ΙΘ)

• Κέντρα Υγείας (ΚΥ)

• ∆ηµοτικά Ιατρεία (∆Ι)

• ΝΠΙ∆ παροχής υπηρεσιών υγείας (ΝΠΙ∆)

• ΙΚΑ

• Στρατιωτικά νοσοκοµεία (ΣΝ)• Στρατιωτικά νοσοκοµεία (ΣΝ)

• Κέντρα αιµοδοσίας (ΚΑ)

• ∆ιαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια (∆Ε)

• Μικροβιολογικά εργαστήρια (ΜΕ)

• Οδοντιατρεία (Ο∆)

• Κτηνιατρικές κλινικές (ΚΚ)

• Κτηνιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια

Ν.146163/8-5-2012



Κατηγορίες αποβλήτων ΥΜ

Α) Αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ)
Β) Επικίνδυνα απόβλητα ΥΜ (ΕΑΥΜ)
β1) Επικίνδυνα απόβλητα αµιγώς   µολυσµατικά (ΕΑΑΜ)
β2) Μικτά επικίνδυνα απόβλητα (ΜΕΑ)
β3) Άλλα επικίνδυνα απόβλητα (ΑΕΑ)

Γ) Ειδικά ρεύµατα αποβλήτων
γ1) Ραδιενεργά

γ2) Συσκευασίες µε αέρια υπό πίεση

γ3) Εναλλακτικής διαχείρισης (µπαταρίες, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά κλπ)
γ4) υλικά κατασκευών, εκσκαφών, κατεδαφίσεων



Επικίνδυνα 

Απόβλητα 

Αμιγώς 

Μολυσματικά  

1,243 €

Μικτά και 

Άλλα 

Επικίνδυνα 

Απόβλητα               

2€

Αστικά 

Στερεά 

Απόβλητα 

0,38 €



Γενικά για τη διαχείριση αποβλήτων

∆εν είναι όλα τα απόβλητα των 
νοσοκοµείων µολυσµατικά

(γυαλί, πλαστικό, χαρτί, µέταλλο)

Τα µη µολυσµατικά ανάλογα µε την 
επεξεργασία που πρόκειται να επεξεργασία που πρόκειται να 
ακολουθηθεί: 

• Ανακύκλωση

• Επαναχρησιµοποίηση

• Ανάκτηση



Ποσότητες ειδικών κατηγοριών (ρευµάτων) 
παραγοµένων αποβλήτων στο 
Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» το έτος 2014.  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 

2014  (σε Kgr)

1 Ηλεκτρικός - ηλεκτρονικός 
εξοπλισµός

3.199

2 Άλλος ηλεκτρικός -
ηλεκτρονικός εξοπλισµός

116

3 2203 Σωλήνες φθορισµού 220
4 Μπαταρίες 106

5 Μπαταρίες µολύβδου-οξέως 16

6 Εξοπλισµός που περιέχει 
χλωροφθοράνθρακες

103

7 Καθαρός µόλυβδος 1.000

ΣΥΝΟΛΟ 4.760



Κατηγορίες και ποσότητες (ΑΣΑ)  Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» έτους 2011  
Πιθανά έσοδα από εναλλακτική διαχείριση 

Α/Α   
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 

2011  σε (Kg)

ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΑΓΟΡΑ σε (€)
ΠΙΘΑΝΑ ΕΣΟ∆Α σε (€)

Απόβλητα Αστικού χαρακτήρα: 1.092.627,50kg
1 Χαρτί λευκό 16.800,00 0,60€/tn 10,08
2 Χαρτί  συσκευασίας 43.800,00 0,60€/tn 26,28
3 Πλαστικό 

συσκευασίας
9.125,00 ….. …….

4
Αλουµίνιο και λοιπές 

µεταλλικές 
21.900,00

(30% Αλουµίνιο
750,00€/tn

Αλουµίνιο
3.285,00

+4 µεταλλικές 
συσκευασίες

(30% Αλουµίνιο
και 70% λοιπές 

µεταλλικές)

Αλουµίνιο
180,00€/tn Σιδήρου

+
2.759,40

5 Μέταλλα 
αποξηλωµένα από 

εγκαταστάσεις
2.000,00

2,70€/kg ορειχάλκινα
1,00€/kg ανοξείδωτα 
4€/kg χάλκινα 
180,00€/ tn σίδηρο

360,00

6 Γυαλί 25.000,00 40,00€/tn 1.000,00

7
Υπολείµµατα φαγητού, 
ξύλα,  χόρτα και φύλλα 

από κήπους
50.000,00 …. ……..

ΣΥΝΟΛΟ 168.625,00 7.440,76



Ενδεχόµενα ετήσια οφέλη από την ανακύκλωση και 
την ελάττωση των ποσοτήτων των παραγόµενων

Ε.Α.Υ.Μ. στο Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», έτους 2011

Από ελάττωση παραγωγής ΕΙΑ 40.000,00€
Από την ανακύκλωση ειδικών κατηγοριών 

αποβλήτων 
30.337,00€

αποβλήτων 
(έλαια, συσσωρευτές, άργυρος, µόλυβδος) 30.337,00€

Από την ανακύκλωση κατηγοριών αστικών 
αποβλήτων  

(χαρτί, αλουµίνιο, µέταλλο, γυαλί). 7.440,00€

ΣΥΝΟΛΟ 77.777,00€



Στην Ελλάδα:
• 20.000 τόνοι µολυσµατικών αποβλήτων ΥΜ ετησίως
• 33% των ΥΜ χρησιµοποιεί τεχνικές αποστείρωσης των 

µολυσµατικών αποβλήτων που παράγει

Στο Λαϊκό (έτος 2011):
• ΑΣΑ: 1.092.000 Kg,
• Επικίνδυνα απόβλητα
Αµιγώς µολυσµατικά 170.000 KgΑµιγώς µολυσµατικά 170.000 Kg
Μικτά επικίνδυνα απόβλητα         10.200 Kg
Φάρµακα                                             21  Kg
Άργυρος                                             25  Kg
Λοιπά 526 Kg και 600 lt

Πηγή: ΕΛΙΝΥΑΕ, Υ∆ΑΥΜ «ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ»



ΚΟΣΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2011

∆οχεία απόρριψης βελονών µεγάλα    18.000 Χ 3,79
∆οχεία απόρριψης βελονών µικρά         1.100 Χ 0,68   
Χαρτοκιβώτια κίτρινα                              2.000 Χ 1.37
Χαρτοκιβώτια κόκκινα                             1.300 Χ 1.37
Αποστείρωση µολυσµατικών                         183.794Αποστείρωση µολυσµατικών                         183.794
Αποτέφρωση µολυσµατικών – µεικτών           16.752

ΣΥΝΟΛΟ        290.937



Στο Λαϊκό το έτος 2014
• ΑΣΑ: 728.000 Kg,

Υλικά συσκευασίας, χαρτί           80.000 Kg
• Επικίνδυνα απόβλητα

Αµιγώς µολυσµατικά 252.347 Kg
Μικτά επικίνδυνα απόβλητα       73.757KgΜικτά επικίνδυνα απόβλητα       73.757Kg

• Λοιπά 4.760 Kg



3,79 €

0,68 €



ΚΟΣΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2014

∆οχεία απόρριψης βελονών µεγάλα    12.420 Χ 3,95
∆οχεία απόρριψης βελονών µικρά         2.338 Χ 0,59   
Χαρτοκιβώτια κίτρινα                              8.200 Χ 1.20
Χαρτοκιβώτια κόκκινα                           12.130 Χ 1.20
Αποστείρωση µολυσµατικών                         183.794Αποστείρωση µολυσµατικών                         183.794
Αποτέφρωση µολυσµατικών – µεικτών           16.752

ΣΥΝΟΛΟ        449.461







Πρακτικές διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων

Αποστείρωση: Κάθε µέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων από ΥΜ που πετυχαίνει 

µείωση του µικροβιακού φορτίου των αποβλήτων σε επίπεδα παρόµοια µε αυτά των 

οικιακών αποβλήτων

• Υγρή θερµική επεξεργασία

• Ακτινοβολία – µικροκύµατα

• Ξηρή θερµική επεξεργασία

• Χηµική επεξεργασία

Αποτέφρωση: Η θερµική επεξεργασία αποβλήτων µε ή χωρίς ανάκτηση της 

θερµότητας που εκλύεται κατά την καύση µε:

• Θερµική οξείδωση, 

• πυρόλυση, 

• αεριοποίηση ή 

• της τεχνικής πλάσµατος

Πηγή: Ν 146163 - 8/5/2012



Επικίνδυνα 

Απόβλητα 

Αμιγώς 

Μολυσματικά  

1,243 €

Μικτά και 

Άλλα 

Επικίνδυνα 

Απόβλητα               

2€

Αστικά 

Στερεά 

Απόβλητα 

0,38 €



• Υπάρχει διαφωνία ακόµα και ανάµεσα στο Κέντρο 
Ελέγχου Νοσηµάτων των Ηνωµένων Πολιτειών 
(Center for Disease Control, CDC) και του  
Οργανισµού για την προστασία  του Περιβάλλοντος 
των Ηνωµένων Πολιτειών (Enviromental Protection 
Agency, EPA) για το τι περιλαµβάνεται στα 
µολυσµατικά απόβλητα.

• Επίσης διάφορα άλλου είδους απόβλητα 
(miscellaneous waste) έχουν περιληφθεί στα (miscellaneous waste) έχουν περιληφθεί στα 
µολυσµατικά σύµφωνα µε κάποιους διεθνείς 
αρµόδιους οργανισµούς ενώ άλλοι οργανισµοί 
µεταθέτουν την απόφαση για το χαρακτηρισµό 
τους ως µολυσµατικών ή όχι στις κατά τόπους 
αρµόδιες υγειονοµικές αρχές. 



• ούρα, κόπρανα, σίελος, πτύελα, ρινικές εκκρίσεις, 
ιδρώτας, δάκρυα ή εµετός, εκτός αν περιέχει 
ορατό αίµα (µε την προϋπόθεση ότι δεν εµπίπτουν 
στα ΕΑΑΜ),

• απόβλητα από δραστηριότητες εστίασης και τα 
υπολείµµατα των τροφίµων που προέρχονται από 
τα τµήµατα νοσηλείας των ΥΜ, εκτός από εκείνα που τα τµήµατα νοσηλείας των ΥΜ, εκτός από εκείνα που 
προέρχονται από ασθενείς που πάσχουν από 
µολυσµατικές ασθένειες, για τους οποίους ο θεράπων 
ιατρός έχει διαγνώσει ότι πάσχουν από ασθένεια που 
µπορεί να µεταδοθεί µε αυτά τα υπολείµµατα,

• ορθοπεδικοί γύψοι, σερβιέτες, βρεφικές πάνες και 
πάνες για ενήλικες, εκτός αν εµπίπτουν στα ΕΑΑΜ

• WHO, 2013, Safe management of wastes from Health ca re activities

.



Τµήµα ιατρικών απεικονίσεων 
α) Κλασσικό (ψηφιακό) ακτινολογικό

• Αστικά Στερεά Απόβλητα: Χειροπετσέτες, υλικά 
συσκευασίας, µέταλλα, πλαστικά, γυαλί, ποτήρια καφέ, 
µπουκάλια αναψυκτικών, υπολείµµατα τροφίµων και ποτών, 
γάντια χωρίς εµφανή ποσότητα αίµατος ή άλλων βιολογικών 
υγρών, κενοί περιέκτες αντιδραστηρίων-φαρµάκων*

• ∆οχεία Απόρριψης αιχµηρών: Βελόνες, νυστέρια, • ∆οχεία Απόρριψης αιχµηρών: Βελόνες, νυστέρια, 
σύριγγες µε ενσωµατωµένη βελόνα. 

• Επικίνδυνα Αµιγώς Μολυσµατικά Απόβλητα:
γάντια, γάζες, σύριγγες µε εµφανή ποσότητα αίµατος ή 
άλλων βιολογικών υγρών, υλικά από ασθενείς µε µεταδοτικό 
νόσηµα

• Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα: Σκιαγραφικά φάρµακα

*Α∆Α:ΒΙΨΡΘ-ΠΦΒ



Τµήµα ιατρικών απεικονίσεων 
β) Ψηφιακή µαστογραφία

• Αστικά Στερεά Απόβλητα: Χειροπετσέτες, υλικά 
συσκευασίας, µέταλλα, πλαστικά, γυαλί, ποτήρια καφέ, 
µπουκάλια αναψυκτικών, υπολείµµατα τροφίµων και ποτών, 
γάντια χωρίς εµφανή ποσότητα αίµατος ή άλλων βιολογικών 
υγρών, κενοί περιέκτες αντιδραστηρίων-φαρµάκων*

• ∆οχεία Απόρριψης αιχµηρών: Σύρµατα, • ∆οχεία Απόρριψης αιχµηρών: Σύρµατα, 
βελόνες, νυστέρια, σύριγγες µε ενσωµατωµένη βελόνα. 

• Επικίνδυνα Αµιγώς Μολυσµατικά Απόβλητα:
γάντια, βαµβάκια, γάζες, σύριγγες µε εµφανή ποσότητα 
αίµατος ή άλλων βιολογικών υγρών, υλικά από ασθενείς 
µε µεταδοτικό νόσηµα

• Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα: ∆εν υπάρχουν
*Α∆Α:ΒΙΨΡΘ-ΠΦΒ



Τµήµα ιατρικών απεικονίσεων 
γ)Ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία
• Αστικά Στερεά Απόβλητα: Χειροπετσέτες, υλικά 

συσκευασίας, µέταλλα, πλαστικά, γυαλί, ποτήρια καφέ, 
µπουκάλια αναψυκτικών, υπολείµµατα τροφίµων και ποτών, 
γάντια χωρίς εµφανή ποσότητα αίµατος ή άλλων βιολογικών 
υγρών, κενοί περιέκτες αντιδραστηρίων-φαρµάκων*

• ∆οχεία Απόρριψης αιχµηρών: Βελόνες, νυστέρια, • ∆οχεία Απόρριψης αιχµηρών: Βελόνες, νυστέρια, 
σύριγγες µε ενσωµατωµένη βελόνα, σύρµατα από νεφροστοµίες. 

• Επικίνδυνα Αµιγώς Μολυσµατικά Απόβλητα:

γάντια, γάζες, σύριγγες µε εµφανή ποσότητα αίµατος ή 
άλλων βιολογικών υγρών, υλικά από ασθενείς µε µεταδοτικό 
νόσηµα, χαρτιά, πεδία, µαλακά σύρµατα

• Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα: Σκιαγραφικά, φάρµακα 
χηµειοεµβολισµού                                                                    *Α∆Α:ΒΙΨΡΘ-ΠΦΒ



Τµήµα ιατρικών απεικονίσεων 
δ)Υπερηχοτοµογραφικά συστήµατα

• Αστικά Στερεά Απόβλητα: Χειροπετσέτες, υλικά 
συσκευασίας, µέταλλα, πλαστικά, γυαλί, ποτήρια καφέ, 
µπουκάλια αναψυκτικών, υπολείµµατα τροφίµων και ποτών, 
γάντια και πεδία χωρίς εµφανή ποσότητα αίµατος ή άλλων 
βιολογικών υγρών, κενοί περιέκτες αντιδραστηρίων-
φαρµάκων*φαρµάκων*

• ∆οχεία Απόρριψης αιχµηρών: Βελόνες, βελόνες 
παρακέντησης βιοψίας. 

• Επικίνδυνα Αµιγώς Μολυσµατικά Απόβλητα:
γάντια, γάζες, βαµβάκι, σύριγγες, πεδία µε εµφανή 
ποσότητα αίµατος ή άλλων βιολογικών υγρών, υλικά από 
ασθενείς µε µεταδοτικό νόσηµα

• Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα: ∆εν υπάρχουν 
*Α∆Α:ΒΙΨΡΘ-ΠΦΒ



ε) Υπολογιστική τοµογραφία
• Αστικά Στερεά Απόβλητα: Χειροπετσέτες, υλικά 

συσκευασίας, µέταλλα, πλαστικά, γυαλί, ποτήρια καφέ, 
µπουκάλια αναψυκτικών, υπολείµµατα τροφίµων και ποτών, 
γάντια και πεδία χωρίς εµφανή ποσότητα αίµατος ή άλλων 
βιολογικών υγρών, κενοί περιέκτες αντιδραστηρίων-φαρµάκων*

• ∆οχεία Απόρριψης αιχµηρών: Βελόνες, βελόνες 
παρακέντησης βιοψίας, φλεβοκαθετήρες. παρακέντησης βιοψίας, φλεβοκαθετήρες. 

• Επικίνδυνα Αµιγώς Μολυσµατικά Απόβλητα:
γάντια, γάζες, βαµβάκι, σύριγγες, πεδία µε εµφανή ποσότητα 
αίµατος ή άλλων βιολογικών υγρών, υλικά από ασθενείς µε 
µεταδοτικό νόσηµα

• Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα: Σκιαγραφικά φάρµακα*
*Α∆Α:ΒΙΨΡΘ-ΠΦΒ



Τµήµα ιατρικών απεικονίσεων 
∆ιεγχειριτικές απεικονίσεις

Ακολουθούνται τα πρωτόκολλα 
διαχείρισης αποβλήτων του κάθε τµήµατος διαχείρισης αποβλήτων του κάθε τµήµατος 
σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων



Πυρηνική Ιατρική
• Αστικά Στερεά Απόβλητα: Χειροπετσέτες, υλικά συσκευασίας, 

µέταλλα, πλαστικά, γυαλί, ποτήρια καφέ, µπουκάλια αναψυκτικών, 
υπολείµµατα τροφίµων και ποτών, γάντια χωρίς εµφανή ποσότητα 
αίµατος ή άλλων βιολογικών υγρών, κενοί περιέκτες αντιδραστηρίων-
φαρµάκων*

• ∆οχεία Απόρριψης αιχµηρών: Βελόνες, βελόνες παρακέντησης 
βιοψίας. 

• Επικίνδυνα Αµιγώς Μολυσµατικά Απόβλητα:
γάντια, γάζες, βαµβάκι, σύριγγες, µε εµφανή ποσότητα αίµατος ή άλλων γάντια, γάζες, βαµβάκι, σύριγγες, µε εµφανή ποσότητα αίµατος ή άλλων 
βιολογικών υγρών, υλικά από ασθενείς µε µεταδοτικό νόσηµα, 
σωληνάρια εξετάσεων RIA

• Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα: Φάρµακα, ληγµένα φάρµακα

• Λοιπά ραδιενεργά κατάλοιπα: Φλεβοκαθετήρες, βαµβάκι, γάζες µε 
αίµα, φυλάσσονται σε κίτρινες σακούλες σε κρύπτες στο εργαστήριο έως 
ότου αποµειωθεί η ραδιενέργεια σε επίπεδο περιβάλλοντος.

• Υγρά ραδιενεργά απόβλητα από σωληνάρια RIA στο αποχετευτικό 
δίκτυο (είναι εντός νοµίµων ορίων)



Αιµοδυναµικό εργαστήριο
• Αστικά Στερεά Απόβλητα: Χειροπετσέτες, υλικά συσκευασίας, 

µέταλλα, πλαστικά, γυαλί, ποτήρια καφέ, µπουκάλια 
αναψυκτικών, υπολείµµατα τροφίµων και ποτών, γάντια χωρίς 
εµφανή ποσότητα αίµατος ή άλλων βιολογικών υγρών, κενοί 
περιέκτες αντιδραστηρίων-φαρµάκων, οροί χωρίς φάρµακα*

• ∆οχεία Απόρριψης αιχµηρών: Βελόνες, νυστέρια, σύριγγες µε 
ενσωµατωµένη βελόνα, αιχµηρά σύρµατα. 

• Επικίνδυνα Αµιγώς Μολυσµατικά Απόβλητα: υποσέντονα, • Επικίνδυνα Αµιγώς Μολυσµατικά Απόβλητα: υποσέντονα, 
σεντόνια, ιµατισµός µιας χρήσης, πλαστικοί δίσκοι, 
αγγειοπλαστικοί καθετήρες, «σύρµατα πλαστικά» που δεν 
τρυµατίζουν, γάντια, γάζες, σύριγγες µε εµφανή ποσότητα 
αίµατος ή άλλων βιολογικών υγρών, υλικά από ασθενείς µε 
µεταδοτικό νόσηµα

• Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα: Φάρµακα (και ληγµένα), 
σύριγγες µε υπολείµµατα φαρµάκου

*Α∆Α:ΒΙΨΡΘ-ΠΦΒ



••Ευχαριστώ πολύΕυχαριστώ πολύ
13203851320385




